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PARECER Nº 2395/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0621/19 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
no âmbito do Município de São Paulo sobre a instituição do casamento civil comunitário das 
religiões de matriz africana. 

De acordo com o projeto, o Município deverá realizar anualmente casamento civil 
comunitário de matriz africana, podendo, para tanto, realizar convênios e parcerias com 
cartórios de Registro Civil, Poder Judiciário e Defensoria Pública. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, em que pesem os elevados propósitos de seu 
autor, o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação, pois extrapola a 
competência legislativa municipal, consoante será demonstrado. 

Primeiramente, registre-se que o projeto veicula um ato concreto a ser realizado pela 
Administração, não consistindo em mandamento geral e abstrato. Note-se, inclusive, que desce 
à minúcia de prescrever a possibilidade de celebração de convênios e parcerias, ou seja, 
interfere na forma como será executado o ato. 

Por outro lado, o projeto interfere em matéria relacionada a registros públicos, eis que 
versa sobre realização de casamento civil e, assim fazendo, interfere em serviço de natureza 
pública, do qual o Município não é titular. 

Registre-se que apesar da existência de várias correntes doutrinárias acerca da real 
natureza dos serviços de registros públicos e das consequências jurídicas daí advindas, é fato 
que não se trata de serviço municipal e que se trata de serviço sujeito à fiscalização do Poder 
Judiciário. Neste sentido, as ponderações de Marcelo Guimarães Rodrigues: 

Com efeito, os órgãos que exercem as funções públicas notariais e de registro acham-
se integrados à estrutura do Poder Judiciário (art. 103-B, III, da EC 45, de 2004 e ADI 3.773-1, 
SP, STF). 

A fiscalização dos atos e a regulação das atividades notariais e registrais brasileiras, 
compete exclusivamente ao Poder Judiciário, leia-se Justiça Comum Estadual (art. 236, § 1º 
c.c. EC 45, art. 103-B, § 4º, I e III). (in Cartórios, atividade pública ou privada?, artigo disponível 
no site 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI134823,101048Cartorios+atividade+pblica+ou+priva
da, acesso em 07/08/17) 

A matéria afeta a registros públicos é de competência privativa da União, conforme 
dispõe o art. 22, inciso XXV, da Constituição Federal, sendo que o art. 236 da mesma Carta 
estabelece que tais serviços serão prestados em caráter privado, por delegação do Poder 
Público, nos seguintes termos: 

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. 
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§ 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. 

Assim, os artigos 22, inciso XXV e 236, caput, da Constituição Federal asseguram a 
competência privativa da União Federal para legislar sobre matérias relativas à atividade 
registral. Essa posição já é reiterada no âmbito da Corte Suprema, como nota-se da ementa 
abaixo colacionada: 

A ausência da lei nacional reclamada pelo art. 236 da Constituição não impede o 
Estado-membro, sob pena da paralisação dos seus serviços notariais e registrais, de dispor 
sobre a execução dessas atividades, que se inserem, por sua natureza mesma, na esfera de 
competência autônoma dessa unidade federada. A criação, o provimento e a instalação das 
serventias extrajudiciais pelos Estados-membros não implicam usurpação da matéria reservada 
à lei nacional pelo art. 236 da CF. (ADI 865 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-10-1993, P, DJ de 
8-4-1994) 

Por esta razão, foi editada a Lei Federal 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). 

Corroborando as assertivas acima, é oportuna a transcrição de segmento de acórdão 
proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Arguição de 
Inconstitucionalidade nº 0039688-47.2015.8.26.0000, que tinha por objeto dispositivos da Lei 
Municipal nº 11.154/91, com redação dada pela Lei nº 13.402/02, que impõem aos Oficiais dos 
Cartórios de Registro de Imóveis a obrigação de não efetuar nenhum ato sem a prova do 
pagamento do imposto ou do reconhecimento administrativo da não incidência, imunidade ou 
isenção, sob pena de imposição de multa, julgada em 26/08/15, verbis: 

I - Arguição de inconstitucionalidade. Artigos 19 e 21 da Lei Municipal nº 11.154/91, 
com redação dada pela Lei nº 13.402/02, de iniciativa do Executivo Municipal, dispondo sobre 
as obrigações e penalidades aos notários, oficiais de registro de imóveis e prepostos 
decorrentes de atos relacionados à transmissão de imóveis ou de direitos a eles relativos. II 
Afronta ao artigo 22, XXV, da Constituição Federal que atribui competência privativa à União 
para legislar sobre registros públicos. e a competência privativa do Poder Judiciário para 
organizar, disciplinar, fiscalizar e aplicar sanções sobre atos e serviços auxiliares da justiça, 
abrangidos os notariais e de registro. Violação ao princípio da independência e harmonia entre 
os Poderes. Ofensa aos artigos 5º, caput; art. 69, II, 'b'; 77 e 144 da Constituição Bandeirante e 
art. 22, XXV da Constituição Federal. Precedentes. III Inconstitucionalidade configurada. 
Arguição procedente. 

(...) 

Os Municípios são livres para administrar seus próprios interesses, por força da 
autonomia administrativa. Mas essa liberdade não é ampla e ilimitada, devendo se subordinar a 
algumas regras: essa organização deve ser feita por lei; de competência exclusiva da entidade 
ou do Poder interessado; observando-se sempre as normas constitucionais, federais e 
estaduais aplicáveis. 

In casu, os dispositivos combatidos são verticalmente incompatíveis com a regra da 
iniciativa reservada e com o princípio da independência e harmonia entre os Poderes. É 
competência privativa da União legislar sobre registros públicos (art. 22, XXV da CF) e 
competência privativa do Poder Judiciário para organizar, disciplinar, fiscalizar e aplicar 
sanções sobre atos e serviços auxiliares da justiça, abrangidos os notariais e de registro, a teor 
dos artigos art. 69, II, b e art. 77 da Constituição Bandeirante. (grifamos) 

Ante o exposto somos, PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Contrário 

Celso Jatene (PL) - Contrário 
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Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Contrário 

Reis (PT) - Contrário 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/12/2019, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


