
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 
 
 

PROJETO DE PROVIMENTO Nº 30/2008 
 

 

EMENTA. Edita normas sobre a responsabilidade fiscal 

dos notários e oficiais de registro e seus prepostos,   e dá 

outras providências. 

 
 

O Desembargador José Fernandes de Lemos, Corregedor-Geral da Justiça, no uso das suas 
atribuições, e 
 
 
CONSIDERANDO a natureza estatal da atividade notarial e de registro, a despeito de ser  

desenvolvida em caráter privado (CF,art. 236), tendo, inclusive, o Estado responsabilidade 

objetiva pelos danos praticados a terceiros pelos notários e registradores no exercício de 

suas funções; 

 

CONSIDERANDO que eventuais débitos tributários e trabalhistas comprometem, quando 

não inviabilizam, a delegação dos serviços notariais e de registro vagos aos aprovados em 

concurso público; 

  

CONSIDERANDO que se insere no poder fiscalizador da Corregedoria Geral da Justiça 

apurar irregularidades no pagamento de salários, das contribuições ao FGTS e recolhimento 

de tributos (RMS 24266 / SP; Ministro JOSÉ DELGADO; data do julgamento:01/04/2008). 

 

 

 

 



RESOLVE: 
 

 

Art.1º Os notários e oficiais de registro velarão para que sejam pagos os tributos, as 

contribuições e os encargos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em 

razão do seu ofício. 

 

Art. 2º Constitui falta funcional gravíssima a evasão da receita destinada aos cofres 

públicos, por ação ou omissão do notário ou do oficial de registro, seja em decorrência da 

obrigação de recolher a Taxa de Fiscalização de Serviços Notariais e Registrais – TSNR e 

os valores devidos ao Fundo Especial de Registro Civil de Pernambuco – FERC, seja em 

razão do dever de fiscalizar o recolhimento de tributos  incidentes sobre os atos que 

praticarem. 

 

Art. 3º O titular do serviço notarial e de registro ou aquele que estiver respondendo pelos 

serviços deve, obrigatoriamente, promover a inscrição da respectiva serventia perante o 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob pena de responsabilidade. 

 

Art. 4º Os titulares ou aqueles que estejam respondendo pela serventia deve encaminhar  à 

Corregedoria Geral da Justiça, até o dia 10 de fevereiro do ano subseqüente, as seguintes 

informações: 

 

I – Certidão negativa relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e quanto à inscrição em dívida ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; 

 

II – Certidão negativa relativa às contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, 

por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em divida ativa do INSS. 

 

III – Certidão de regularidade perante o fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS.  

 

Parágrafo único. A não apresentação das certidões de que trata o caput deste artigo 



constitui a infração disciplinar prevista no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.935/94. 

 
Art. 5º O notário e o oficial de registro deverão manter organizados classificadores e 

arquivos  para os seguintes registros: 

 

I - recolhimento do imposto sobre a renda do titular ou que responda pela serventia; 

 

II – recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte em relação aos prepostos; 

  

III - recolhimento de valores a título de fundo de garantia por tempo de serviço e 

contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

  

IV – recolhimento da Taxa de Fiscalização de Serviços Notariais e Registrais – TSNR; 

 

V – recolhimento dos valores devidos ao Fundo Especial de Registro Civil de Pernambuco- 

FERC; 

 

VI – Certidões a que alude o artigo anterior. 

 

Art. 6º O responsável pelo expediente de serventia extrajudicial vaga dependerá de prévia e 

expressa autorização da Corregedoria Geral da Justiça para a elevação dos salários dos 

demais prepostos, que deverá ser solicitada por meio de petição fundamentada. 

 

Parágrafo único. Quando a contratação de novos prepostos implicar na elevação da folha 

de pagamento salarial, o responsável pelo expediente de serventia extrajudicial vaga, 

também, dependerá de autorização da Corregedoria Geral da Justiça para sua realização. 

 

Art. 7º. Os notários e oficiais de registro que, dolosamente, receberem custas, 

emolumentos, contribuições e despesas indevidas ou excessivas serão punidos com multa, 

de até 100 vezes o valor indevido, imposta pelo Corregedor Geral da Justiça ou pelo Juiz 

Corregedor Auxiliar para o Extrajudicial, além da obrigação de restituir em décuplo a 



importância cobrada em excesso ou indevidamente, sem prejuízo da responsabilidade civil, 

criminal e, no caso de reincidência, da perda da delegação. 

 

Parágrafo único. A multa constituirá renda do Estado, devendo seu recolhimento, bem 

como a restituição ao interessado, ser efetuados no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

decisão definitiva, pelo delegado do serviço notarial e de registro, sob pena de suspensão do 

exercício de suas funções, até o cumprimento da obrigação. 

 

Recife, 02 de outubro de 2008. 

 

Des José Fernandes de Lemos 

Corregedor-Geral da Justiça. 

 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, em sessão realizada em 02 de 

outubro de 2008. 

 


