PROJETO DE LEI N.º 10.176, DE 2018
(Do Sr. Celso Russomanno)
Acrescenta à Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta
o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de
registro. (Lei dos cartórios).

DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
(MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º - Esta Lei acrescenta dispositivo à Lei nº 8.935, de 18 de
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo
sobre serviços notariais e de registro.
Art. 2º - A Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 37-A. As pessoas físicas ou jurídicas, designadas pelos órgãos
competentes dos Estados e do Distrito Federal na forma da legislação
estadual e distrital, para realizar a gestão da arrecadação e dos
repasses dos recursos destinados à compensação dos atos gratuitos
do registro civil das pessoas naturais e de complementação da receita
mínima das serventias deficitárias, bem como aqueles responsáveis
pelos recursos destinados às carteiras de previdência dos
registradores e notários, tem o dever de prestar contas, como gestores
de recursos públicos, devendo documentar todos os atos
correspondentes, assim como submetê-los à fiscalização,
apresentando, semestralmente, relatório documental detalhado aos
respectivos Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.
§ 1º - O dever de prestação de contas previsto no caput deste artigo
independe de regulamentação adicional existente para sua efetivação,
ainda que regras operacionais venham a ser estabelecidas no âmbito
da competência dos órgãos fiscalizadores.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Lei n° 8.935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro,
também deve ter, como finalidade, determinar a transparência e incolumidade na
gestão dos recursos públicos. Em que pese a obrigatoriedade de qualquer gestor do
erário prestar contas, desde a edição da norma em questão - bem como as que se
seguiram sobre emolumentos – há uma lacuna a ser reparada, seja porque não se
justificaria frente aos imperativos de direito público, seja em razão da necessidade de
se adequar tal instrumento normativo a atual realidade e ao anseio da sociedade,
deixando clara e inquestionável obrigatoriedade desta prestação.
Assim, atendendo aos demais regramentos pertinentes ao tema e,
buscando suprir da melhor forma a aludida lacuna, vislumbrou-se a necessidade de
inserir o dispositivo normativo em questão para que, tanto os recursos destinados à
compensação dos registradores relacionados aos atos gratuitos praticados e
complementação da receita mínima das serventias deficitárias, quanto os destinados
à carteira de previdência dos registradores e notários, enquanto recursos públicos,
sejam clara e formalmente submetidos à fiscalização dos competentes Tribunais de
Justiça (tal qual já previsto, para outras hipóteses, pelo art. 37 e seguintes da mesma
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Lei nº 8.935/94), e à apreciação das respectivas Cortes de Contas, cumprindo a
“missão fim” de fiscalizar.
Hoje não há determinação específica quanto à gestão, destinação e
fiscalização dos referidos recursos, nem, sequer, a obrigatoriedade de serem
submetidos à apreciação dos órgãos competentes. Diante da carência de previsão
legal explícita, acabamos por supri-la com o presente Projeto de Lei.
A própria Constituição Federal, sobretudo o artigo 71, inciso II, c/c art.
75, incumbe, a esses Tribunais, a fiscalização "contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial", assim como o julgamento das contas de quaisquer
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, como no caso em tela.
Com efeito, considerando que a nossa legislação deve estar em
sintonia com a Magna Carta e que, tratando-se de recursos públicos, não há exceção
que permita qualquer insubmissão aos ditames propostos, torna-se imperativa a
inserção do referido comando legal que, na verdade, não se revela inovador, mas
apenas se adequa à Norma Maior pois, há muito tempo, deveria ser assim.
Ademais, diante da atual conjuntura econômico-financeira, frente à
escassez de verbas públicas, temos o dever de zelar pela eficiência na elaboração
legislativa, normatizando a destinação e a fiscalização correta dos recursos
disponíveis. Desta forma, atenderemos ao crescente anseio da sociedade por uma
eficiente e regular gestão dos recursos públicos, eliminando-se, ao máximo, qualquer
margem para possíveis desvios ou arbitrariedades em relação ao tema.
Pelos motivos aqui expostos, solicito o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste importante projeto.
Sala das Sessões, em 8 de maio de 2018.
Deputado CELSO RUSSOMANNO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
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sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.......................................................................................................................................................
Seção IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
.......................................................................................................................................................
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante
parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem
como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social
a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município;
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
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XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso
Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão
eficácia de título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente,
relatório de suas atividades.
Art. 72. A comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de
indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados
ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que,
no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a
comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta
dias.
§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto
possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso
Nacional sua sustação.
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo,
no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de
administração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional
que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo
dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal,
indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;
II - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e
impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz
de Tribunal Regional Federal.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;
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II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência,
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas
respectivos, que serão integrados por sete conselheiros.
CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO
Seção I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República
Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos
Ministros de Estado.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
......................................................................................................................................................
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do poder público.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo
Poder Judiciário.
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso
de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa
dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de
registro.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS NORMAS COMUNS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos
artes. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do
Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado,
quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de
seus prepostos.
Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a
existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.
Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam
prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade
competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados,
também, critérios populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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