
A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TITULARIDADE NOS 

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

 

O presente artigo visa elucidar 

o conceito de afastamento e 

arrolar sua possibilidade, nos 

termos do artigo 25, § 2º da Lei 

8.935/1994. 

 

 

Resumo: O Objetivo desta investigação é a comprovação da possibilidade de 

afastamento do agente delegatário de sua serventia extrajudicial para o exercício de 

cargo, emprego ou função públicos. O tipo de pesquisa científica utilizada foi a 

exploratória, na qual buscou-se uma aproximação com o fenômeno, com o 

levantamento de informações. Igualmente, a pesquisa bibliográfica foi primordial, com 

a consulta de fontes diversas utilizadas para embasamento do tema questionado.  

Palavras-chaves: Afastamento, Incompatibilidade, Serventias Extrajudiciais, 

Direito Notarial e de Registro. 

   

                                INTRODUÇÃO 

 

O texto legal em análise determina: 

 
“ Art.25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com 

o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, 

emprego ou função públicos, ainda que em comissão. 

§1º (Vetado.) 

§2º A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais 

casos, implicará no afastamento da atividade.”(grifo acrescido) 

 

Para uma melhor compreensão do dispositivo, faz-se necessária completa 

explanação de idéias norteadoras, que objetivam a busca da vontade real do legislador.  

 

ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A Carta Magna reza em seu artigo 37, inciso XVI, que é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, a 

de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro, técnico ou 

científico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com 

profissões regulamentadas. E estende tal proibição a empregos e funções. O artigo 38 

excetua, igualmente, a presente regra proibitória, ao afirmar que, investido em mandato 

de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

 

A mesma Constituição Cidadã cuidou de dispor, em seu art. 236, que os 

Serviços Notariais e de Registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 

Poder Público. É incontestável, os titulares não são remunerados pelos cofres públicos, 

e sim mediante o pagamento de emolumentos por particulares, os quais constituem 

verba de sua propriedade privada. Portanto, submetem ao Regime Geral da Previdência.  

 

Firma a Lei dos Notários e Registradores, Lei 8.935/1994, o conceito dos 

Serviços Notariais e de Registro como os de organização técnica e administrativa 

destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 



jurídicos. Extrai-se, destarte, que esta classe não ocupa cargo público e seus titulares 

não podem ser tratados como servidores públicos ou verem suas funções transformadas 

em cargos. No máximo, podem ser considerados particulares em colaboração com a 

Administração Pública. Não perde, portanto, o caráter privado de sua atividade. Tanto é 

assim que Celso Antonio Bandeira de Mello, há muito, afirma: 

 
“Os serventuários públicos, isto é, titulares de escrivanias de justiça 

oficializadas e escreventes, são funcionários quando pagos total ou 

parcialmente pelos cofres públicos. Quando a escrivania de justiça não é 

oficializada, seus titulares e empregados não são funcionários públicos nem 

se devem considerar a eles assimilados. Os titulares de tais ofícios são 

particulares em colaboração com a Administração, na condição de 

delegados de ofício”. 

 

Cargo “a mais simples e indivisível unidade de competência a ser expressa 

por um agente, prevista em número certo, com denominação própria, 

retribuída por pessoa jurídica de direito público e criadas por lei, 

submetendo-se ao regime institucional ou estatutário.” 

 

Igualmente, percebe-se que a Jurisprudência vem se fortalecendo ao longo do 

tempo até se consolidar nos dias de hoje, nos termos do entendimento abaixo exarado: 

 
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 

20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR 

DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.INAPLICABILIDADE DA 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

 

1.O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na Redação que lhe 

foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos 

Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as 

autarquias e fundações.2.Os serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público 

--- serviço público não-privativo.3.Os notários e os registradores exercem 

atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, 

tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes 

alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 

--- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.4.Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente.(ADI – 2602, Rel. Joaquim 

Barbosa, Redator para o acórdão Min. Eros Grau, Pleno, maioria, DJ 

31.3.2006). (ênfases acrescidas). 

 

O Supremo Tribunal Federal, corroborando o entendimento de que vereador 

pode acumular atividades públicas, desde que haja compatibilidade de horários, proferiu 

a seguinte decisão: 
 

“Em primeiro lugar, entendo que os preceitos limitadores do exercício dos 

direitos políticos merecem somente interpretação estrita. De um modo geral, 

os cidadãos, consideradas as condições de elegibilidade e as de 

inelegibilidade previstas na Carta da República e em lei complementar, 

estão habilitados a credenciar-se ao sufrágio universal, quer como eleitores, 

quer como candidatos. Ora, de acordo com o artigo 236 da Constituição 

Federal, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado 

por delegação do poder público. Já aqui não exsurge com a indispensável 

razoabilidade dispositivo de lei ordinária que restrinja, em face do 

desenvolvimento de atividade em caráter privado, o direito político de, sem 



quebra da continuidade do exercício notarial, vir o titular a exercer função 

política. Todavia, conforme salientado por aqueles que concluíram no 

sentido da concessão da liminar, esta Corte, no campo da ficção jurídica e a 

meu ver, com a devida vênia, à margem do texto do caput do artigo 236 

referido, enquadrou os notários como servidores públicos lato sensu. Fê-lo 

relativamente a uma limitação constitucional, isto é, a aposentadoria 

compulsória aos setenta anos. Como, então, a esta altura, afastar a 

pertinência de regra constitucional que encerra o benefício da continuidade 

nos serviços notariais, uma vez assentada a compatibilidade de horário, 

quando investido o oficial em mandato de vereador? O conflito de enfoques 

foi bem apanhado pelos Ministros Maurício Corrêa, Octavio Gallotti, Néri 

da Silveira e Carlos Velloso. Tenderia a perfilhar com o Ministro Sepúlveda 

Pertence, que, de forma absolutamente coerente, apontou não se aplicar ao 

notário a regra do inciso III do artigo 38 da Constituição Federal. Não 

obstante, basta-me, no caso, considerar a ausência de razoabilidade 

constitucional, no que o § 2º do artigo 25 da Lei Federal nº 8.935, de 18 de 

novembro de 1994, impôs o afastamento da atividade na hipótese de acesso, 

pelo oficial, a mandato eletivo.” Ao que se tem, afastado o óbice legal, 

inserto no artigo 25, parágrafo 2º, da Lei dos Cartórios, da pretensão de 

cumular atividade notarial com a função de vereador, induvidoso o direito 

líquido e certo do recorrente à pretendida acumulação, à luz dos artigos 37, 

inciso XVI e 38, inciso III da Constituição Federal.Pelo exposto, dou 

provimento ao recurso para autorizar a permanência do recorrente na 

titularidade do Tabelionato, no período em que exercer o mandato eletivo de 

vereador do Município de Sarandi.É O VOTO. (RECURSO ORDINÁRIO EM 

MS Nº 15.161 -, 6.ª Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 

21/06/2004.)” 

 

A INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.935/1994 

 

Esmiuçada a redação Constitucional, conclui-se, de seu próprio espírito, que o 

titular de serventia notarial e de registro não ocupa cargo público.  

 

Lado outro, a Lei 8.935/1994 determina, de forma clara, vedação ao titular de 

exercer suas atividades cumulativamente com a advocacia, intermediação dos seus 

serviços, ou qualquer cargo, emprego ou função públicos, enfatizando a 

incompatibilidade.  

 

Contudo, expressa em seu parágrafo segundo, a possibilidade de afastamento 

da atividade, diante da diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos 

demais casos. 

 

Não se trata, por óbvio, de utilização de palavras aleatórias. É de constatação 

rápida o real significado da expressão “afastamento”, pois trás, naturalmente em seu 

âmago, caráter provisório, temporário. Sob a luz da interpretação literal, nos 

ensinamentos do Digníssimo Professor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, afastar e 

renunciar apresentam significados bastante distoantes. Tem-se que: 

 
Afastar v.t. 1.Pôr de parte, de lado. 2. Tornar menos próximo;apartar, 

arredar. P.3. Distanciar-se , apartar-se. 

Renunciar v.t. 1.Rejeitar, recusar. 2. Desistir de.3.V.abjurar.4.Resignar 

cargo ou função. 

 

Convém citar insigne mestre Caio Mário da Silva Pereira que muito bem explica 

o tema: 
 

“ O legislador dirigi-se aos súditos do Estado, e para isso usa, normalmente, 

da liguagem abitual expressando os conceitos por forma vernácula, porém, 



segundo a acepção correta que deve ter os vocábulos. O legislador guarda a 

presunção de sabedoria, e esta é incompatível com a existência de 

expressões inúteis.” (PEREIRA, Caio Mario da Silva.Instituições de Direito 

Civil.19. ed.Rio de Janeiro:Forense,2001.127 p.).  
 

Desta forma, parte-se do exame do significado e alcance de cada uma das 

palavras da norma jurídica, baseando-se na letra da norma.  

 

Posse, conforme orienta Walter Ceneviva, em direito administrativo, indica a 

assunção de cargo ou função pública, marcando a vontade de iniciar o exercício da 

atividade funcional. 

 

Assim, em cumprimento aos dizeres da lei, quando o titular deseja exercer 

algum cargo, emprego ou função públicos, sendo providos mediante o ato de posse, 

poder-se-á afastar do exercício notarial e de registro. Em seu lugar, permanece a atuação 

nas mãos do substituto. Tal atitude não acarreta perda, nem renúncia de sua titularidade, 

apenas afastamento, com retorno imediato às funções de origem quando do fim do fato 

gerador do impedimento. 

 

Coaduna com este entendimento a melhor doutrina, ao interpretar o referido 

artigo: 

 
“O delegado, cessada a causa do impedimento, retorna ao exercício da 

atividade profissional da delegação na serventia para a qual foi realizada a 

outorga. Serve de exemplo o cumprimento de mandato em cargo eletivo nos 

poderes Legislativo e Executivo” (Ceneviva, WALTER. LEI DOS NOTÁRIOS 

E DOS REGISTRADORES COMENTADA, LEI N. 8.935/94-6.ed.rev.e atual.-

São Paulo: Saraiva, 2007.pg.197).(grifo acrescido). 

 

Seguindo a regra do art. 36 da lei 8.935/94, firma-se, com ênfase, a posição 

gramatical da vontade do legislador, em colocar a palavra afastamento como ato 

preventivo, de retorno a posteriori do notário e do registrador, veja-se: 

 
Art. 36. Quando, para apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais 

de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele 

ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável 

por mais 30 (trinta). 

§ 1º.  .... 

§ 2º. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda 

líquida da serventia; outra metade será depositada em conta bancária 

especial, com correção monetária.                                                                                                                                                                         
 

Prevalece, por conseguinte, a necessidade de apuração das faltas imputadas, não 

confundindo com a perda da delegação, motivo pelo qual, estabelece o afastamento até 

decisão do juízo competente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o aqui exposto, conclui-se que o titular de Serventia Notarial e de 

Registro poderá atuar cumulativamente com cargo de professor, uma vez configurada a 

tecnicidade da atividade notarial e de registro; cumulativamente com a vereança; 

ambos havendo compatibilidade de horários (por analogia à norma permissiva 

Constitucional); e solicitar afastamento (temporário) de sua titularidade, diante da 

vontade de exercer qualquer cargo, emprego ou função públicos, designando substituto, 

retornando às suas funções notariais e de registro após o fim da incompatibilidade. 
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