
 

Curitiba, 28 de setembro de 2021 
 
Ofício sob n.º  
 
 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
 
Ao 
Excelentíssimo Sr. Des. Sigurd Roberto Bengtsson do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná 
 
 
 

As entidades que compõem o G7, vêm manifestar junto a Vossa Excelência a 

contrariedade quanto ao aumento nos emolumentos dos cartórios extrajudiciais, 

proposto pela ANOREG, pelos seguintes motivos: 

  

a) A análise técnica da proposta, realizada pela OAB/PR, demonstra aumentos 

acima da inflação, o que seria um desrespeito à sociedade brasileira;  

 

b) A proposta apresentada não demonstra que haja uma insuficiência do valor das 

taxas para o custeio dos serviços prestados, razão pela qual os argumentos não 

são suficientes para justificar referido aumento, dentro da Constitucionalidade 

(art. 98parágrafo 2º, CF); 

 

c) A solução mais adequada para remunerar os Cartórios Extrajudiciais deficitários, 

caso ocorra esta hipótese, deve ser pela instituição de renda mínima para as 

serventias deficitárias, oriunda do Provimento 81/2018 do CNJ, como já 

encaminhado na iniciativa deste Tribunal (SEI 0084882-52.2019.8.16.6000) e 

que merece o devido prosseguimento; 

 

d) O setor produtivo e a sociedade não podem ser, mais uma vez, sobre 

carregados com mais encargos da atividade pública, nem mesmo ter a atividade 

de cartórios em concorrência com a iniciativa privada. Uma vez que o papel do 

Estado é suprimir as ausências e não competir com o setor produtivo. Por esta 

razão é que nos manifestamos contrários, também, a alteração das taxas de 

protesto de pequenos valores (única taxa que foi apresentada diminuição na 

proposta), vez que evidencia a pretensão de concorrer com a atividade privada, 

o que destoa da finalidade da atividade dos cartórios extrajudiciais. 

 



 

Motivos pelos quais nos posicionamos contrários a alteração do valor das taxas 

cobradas pelos serviços prestados nos cartórios extrajudiciais. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 
 
 

Fernando de Moraes 
Presidente da Faciap e 

Coordenador do G7 
 

José Roberto Ricken 
Presidente da Ocepar/Fecoopar 

 
Ari Bittencourt 

Vice-Presidente da 
Fecomércio/PR 

 
Ágide Meneguette 
Presidente da Faep 

 
Carlos Walter Martins Pedro 

Presidente do Sistema Fiep 
 

Sérgio Malucelli 
Presidente da Fetranspar 

 
Camilo Turmina 

Presidente da ACP 
 


