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EMENTA: CONSULTA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
SITUAÇÃO DOS NOTÁRlOS, OF!CIAlS Db 
REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES. 
I. Balizas jurídicas. Constituição, arts. 40, 201 e 236; 
Lei nº 8.935/1994, arts. 40, 48 e 51. 
II . Superveniência da Emenda Constitucional nº 
20/J 998, que deu nova redação ao "caput" do art. 40, 
para abranger nos regimes p róprios de previdência tão
somente os servidores titu lares de cargos efetivos. 
III. Análise de aco rdo com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. Aplicação do Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS, previsto nas Leis nº 8.2 12 e 
8.213/1991, ressalvadas as situações juridicamente 
consolidadas. 

Trata-se de consulta elaborada e encaminhada a esta Consultoria Jurídica pela 
Secretaria de Políticas de Previdência SociaJ-SPS, deste Ministério, questionando sobre o en
quadramento previdenciário dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxi liares, de a
cordo com os parâmetros da legislação em vigor, especialmente as regras de transição. 

2. A propósito, o Departamento dos Regimes Próprios de Previdência no Serviço 
Público-DRPSP exarou o Parecer nº 125/2008/CGNAUDRPSP/SPS/MPS, de 3.1 1.2008 (fls. 
117), no qual expôs o seu entendimento, que será objeto de comentário ao longo da análise. 

3. Ao final, propôs que fosse colhida a manifestação do Departamento do Regime 
Geral de Previdência Social-DRGPS, que se pronunciou por meio da Nota CGLN nº 
313/2008, de 19 .12.2008 (fls. 9/12), seguindo-se os autos a esta Consultoria Jurídica por esta
rem em questionamento a interpretação e a validade de dispositivos o Regulamento da Previ-
dência Social-RPS. 6 
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4. É o relatório. Passa-se à análise. 

5. Pois bem, a questão está em saber qual o regime previdenciário aplicável aos 
notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, que atualmente exercem suas funções 
de acordo com os termos do art. 236 da Constituição, regulamentado pela Lei nº 8.935/1994. 

6. Inicialmente, cabe registrar que, a fim de traçar um perfil nacional uniforme 
para todos os serviços notariais e de registro espalhados pelo Brasil, o art. 236 da Constituição 
estabeleceu que o exercicio de tal atividade deve se desenvolver em caráter privado, por dele
gação do Poder Público, compelindo à lei a tarefa de regular suas atividades. Confira: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter pri
vado, por delegação do Poder Público. 
§ 1° Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e cri
minal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a 
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
§ 2° Lei federal estabelecerá nonnas gerais para fixação de emolumentos 
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 
§ 3° O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso pú
blico de provas e tílulos, não se pennitindo que qualquer serventia fique 
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 
seis meses. 

7. Dessa forma, alguns dos contornos básicos do estatuto jurídico dos cartorários 
encontram-se previamente estampados no texto constitucional, a saber: (a) fez-se a opção pela 
descentralização dos serviços notariais e registrais, de utilidade pública; (b) a remuneração 
dos notários e registradores se dá por meio de emolumentos, que têm caráter tributário de ta
xa1; (e) não obstante o caráter privado, o ingresso na atividade de notário ou registrador de
pende de aprovação em concurso público, de provas e títulos. 

8. A regulamentação infraconstitucional dos serviços notariais e registrafa constou 
da Lei nº 8.935/ 1994, sendo objeto de interesse, por parte do presente estudo, a matéria perti
nente ao regime previdenciário dos trabalhadores em cart61ios. 

9. Em primeiro plano, cabe identificar quais são as categorias de trabalhadores em 
serviços notariais e de registros, assim dispostos: (a) notários ou tabeliães ou oficiais de registro 
ou registradores (titulares da delegação de serviço público); (b) prepostos (serventuários dos car
tórios, subordinados aos titulares): (b.l ) escreventes; e (b.2) auxiliares. 

1 Ver ADI nº 3.694, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, OJ de 6.11.2006; ADI nº 2.653, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, DJ de 3 1.10.2003, e ADT/MC 1378, Rel~tor o Ministro Celso de Mello, DJ de 30.5.1997. z:;· 
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1 O. Nessa levada, o art. 3° da Lei nº 8.935/1994 dispõe que "Notário, ou tabelião, e 
oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem 
é delegado o exercício da atividade notarial e de registro''. 

11 . Com relação à categoria dos "prepostos", o art. 20 da mesma Lei nº 8. 935/1994 
disciplina que "Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de s11as fim
ções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empre
gados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho''. 

12. De sua parte, a Lei n º 8.935/1994 abordou o tema da seguridade social dos tra-
balhadores em cartórios no seu art. 40, confonne texto abaixo transcrito: 

Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vin
culados à previdência social, de âmbito federal , e têm assegurada a con
tagem reciproca de tempo de serviço em sistemas diversos. (g.n.) 
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, es
creventes e auxil iares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos 
até a data da publicação desta lei. 

13. À primeira vista, sente-se a necessidade de interpretar a expressão constante da 
norma: "Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à previdên
citt social, de âmbito federal, ... "; assim, percebe-se que o texto não distingue entre o regime 
geral e os regimes próprios de previdência social, limitando-se à exigência de que o regime 
esteja posicionado no "âmbito federal". 

14. Essa distinção entre regime geral e regimes próprios revela-se de essencial im
portância para desvendar o exato sentido da locução constante do texto, na medida em que no 
"âmbito federal" coexistem todos os regimes previdenciários existentes. 

1 5. Em artigo denominado A Previdência Complementar Fechada: Uma Visão Ge-
ral, Leonardo André Paixão esclarece que: 

·'A Constituição brasileira prevê a coexistência de três regimes de previ
dência. 
De um lado, há duas modalidades de regimes públicos e obrigatórios: o re
gime geral de previdência social, operado pelo INSS, e destinado aos tra
balhadores da iniciativa privada, aos servidores de entes federativos que 
não criarem regimes próprios e aos empregados públicos, e os regimes 
próp1ios de previdência destinados aos servidores titulares de cargo efetivo 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e de cerca de 2.200 Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações. 
De outro lado, há o regime de previdência complementar, privado e facul
tativo, operado por entidades abertas de previdência complementar (ou se-
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guradoras autorizadas a operar no ramo vida) e por entidades fechadas de 
previdência complementar (também conhecidas como fundos e pensão)." 

16. Assim sendo, tendo como base a lição acima, pode-se afirmar que coexistem 
no sistema da Constituição do Brasil, inclusive no âmbito federal, três categorias de regimes 
de previdência, separados em dois grupos: (a) regimes de previdência básica, pública e obri
gatóri a: (a. I) regime geral de previdência social, destinado aos trabalhadores em geral; (a.2) 
regimes próprios de previdência social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para 
cobertura exclusiva de servidores públicos titulares de cargos efetivos; e (b) regime de previ
dência complementar, privada e facultativa. 

17. De tal maneira que, ao estabelecer o enquadramento previdenciário dos ca110-
rários, verifica-se que o caput do art. 40 da Lei nº 8.93511994 utilizou-se de uma terminologia 
genérica e imprecisa, ou seja, foi inefi ciente para permitir, primo ictu oculi, a compreensão 
da exata de sua abrangência. 

18. Uma vez reconhecida a imprecisão dos termos utilizados no texto do caput do 
art. 40 da Lei nº 8.935/1994, porquanto não refere se se trata de trabalhadores amparados pelo 
regime geral ou pelos regime próprios de previdência, faz-se necessário buscar o auxílio de 
outras ferramentas jurídicas disponíveis para interpretação da matéria sob os ângulos sistemá
tico e finalistico, a fim de prognosticar, com segurança, qual o correto enquadramento previ
denciário de tais trabalhadores. 

19. Nesse sentido, toma-se cabível interpretar, num primeiro passo, que a referên
cia feita à "previdência social, no âmbito federal" , pelo texto do art. 40 da Lei nº 8.935/ 1994, 
não exclui a convivência dos regimes público-básico e privado-complementar, respectiva
mente, de filiação obrigatória e facultativa; assim sendo, a referência da n01ma deve remeter 
tanto a um quanto a outro sistema, ambos presentes no âmbito federal. 

20. Todavia, maior esforço hermenêutico será necessário para identificar o ade
quado habitat dos cartorários, no tocante ao posicionamento no âmbito da previdência públi
ca-básica, é dizer, se o enquadramento será no regime geral ou em um dos regimes próprios. 

21. Antes de adentrar nessa temática - que constitui um dos núcleos da investiga
ção que se propôs enfatizar no presente estudo - convém deixar previamente registrada a e
xistência de uma espécie de dicotomia entre os regimes "geral" e "próprios" de previdência 
social, no cenário da previdência pública-básica, o que equivale a dizer que o enquadramento 
numa dessas categorias exclui, automaticamente, a possibilidade de filiação ao outro grupo, e 
vice-versa, salvo exceções excepcionais de dupla atividade, que não vem ao caso abordar. 

22. No plano infraconstitucional, essa vedação de fili ação simultânea consta ex
pressamente da legislação do regime geral, conforme se pode extrair da leitura do caput do 
art. 12 da Lei nº 8 .2 13/1991, que reza: 

4 
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Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o nlilitar da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das res
pectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Ger al de Pre
vidência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por 
regime próprio de previdência social. (g.n.) ( .. . ). 

23. Também a Lei nº 9.71711998, denominada Lei Geral dos Regimes Próprios de 
Previdência, restringe a abrangência dos regimes próprios aos servidores civis titulares de 
cargos efetivos, e aos respectivos dependentes, de cada ente estatal. Confira: 

Art. 1° Os regimes própiios de previdência social dos servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares 
dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em 
nonnas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilí
brio financeiro e atuarial, observados os seguintes crité1ios: 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e 
a mjlitares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o 
pagamento de beneficias, mediante convênios ou consórcios entre Estados, 
entre Estados e Municípios e entre Municípios; 

24. Dessa fonna, conscientes da impossibilidade juridica de enquadramento con
comitante dos cartorários em ambos os regimes de previdência pública-básica, previstos nos 
arts. 40 e 201, da Constituição, vejamos a segui r em qual desses regimes a categoria dos car
torários melhor se amolda, de acordo com os parâmetros constitucionais e legais postos à dis
posição do intérprete. 

25. Ordinariamente, a principal fen-amenta jurídica utilizada para identificação do 
sistema previdenciário público-básico de detcnninado trabalhador consiste no cri tério da es
pecialidade, segundo o qual somente são filiados a um dos r egimes próprios de previdên
cia socia l os servidores públicos t itulares de cargo efetivo do respectivo ente federativo. 

26. O que significa que, não estando o trabalhador enquadrado em algum dos re
gimes próprios instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabe posicionar 
esse trabalhador no âmbito do regime geral de previdência social. 

27. Estando indubitavelmente reservada uma colocação para esses trabalhadores no 
quadro geral da previdência pública-básica e, não sendo essa posição junto aos servidores pú
blicos titulares de cargos efetivos, forçoso concluir, numa análise preliminar, que à luz do 
disposto no art. 40 da Lei nº 8.935/1994, os notários ou tabeliães, os oficiais de registro ou re
gistradores, na condição de particulares delegados de serviços públicos, assim como seus pre-

5 6 



MIHISTÍlIO DA PRIVI DilJCIA SOCI AL 

ÃDVOCACU·G!RAL DA U»Iio 

Consultor ia Jurí dica 

Ref: Comando StPPS nº 332423923 Assunto: situação dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, em face 
da legislação previdenciária lnt: Secretaria de Políticas de Previdência Soclat-SPS/MPS 

postos (escreventes e auxil iares), contratados sob o regime da CLT, são, todos, em regra, se
gurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social-RGPS. 

28. A propósito de tal enquadramento, é de se esclarecer que o Ministério da Pre
vidência e Assistência Social havia expedido, no ano de 1995, a Portaria MPAS nº 2.701 /1995 
(cópia anexa), sendo que o art. l ºcuidava da situação dos titulares dos cartó1ios, enquanto que 
o art. 2° baixou critérios para enquadramento dos seus prepostos, inclusive sob o aspecto de 
direito intertemporal. 

29. Essa nonna do MPAS seguiu, além dos padrões estabelecidos como norma 
geral, acima delineados, o disposto nas r egras de transição, inseridas nos arts. 48 e 5 l, da 
Lei nº 8.935/1994, cuja vigência e validade, à luz da Constituição, constitui o segundo e prin
cipal foco de anál ise objeto do presente estudo. Vejamos: 

Portaria MP AS oº 2.70111995 

Art. 1° O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os 
titulares de serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5° da 
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previ
denciária: 
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de l994, véspera da 
publicação da Lei nº 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previ
denciária que anteriormente os regia; 
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são 
segurados obrigat61ios do Regime Geral de Previdência Social, como pes
soa fisica, na qualidade de traba lhador autônomo, nos termos do inciso lV 
do art. 12 da Lei nº 8.212/91. 
Parágrafo único. O enquadramento na escala de salário base, dos profis
sionais a que se refere a alínea b deste artigo, dar-se-á em conformidade 
com as disposições dos §§ 2° e 3º do art. 29 da Lei nº 8.2 12/91. 

Ar t. 2° A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares 
contratados por titular de serviços notarias e de registro serão admitidos na 
qualidade de empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral 
de Previdência Social, nos termos da alinea ' a' do inciso 1 do a1t. 12 da Lei 
nº 8.212/91. 
§ 1° Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime es
pecial, contratados por titular de serviços notariais e de registro antes da 
vigência da Lei nº 8.935/94, que fizeram opção, expressa, pela transforma
ção do seu regime jurídico para o da Consolidação das Leis do Trabalho, 
serão segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social como 
empregados e terão o tempo de serviço prestado no regime anterior inte
gralmente considerado para todos os efeitos de direito, conforme o dispos
to nos arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213/91 . 

6 
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§ 2° Não tendo havido a opção de que trata o parágrafo anterior, os escre
ventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial conti
nuarão vinculados à legislação previdenciária que anterionnente os regia, 
desde que mantenham as conuibuições nela estipuladas até a data do defe
rimento de sua aposentadoria, ficando, conseqüentemente, excluídos do 
RGPS confonne disposição contida no art. 13 da Lei nº 8.212/91. 

30. Nesse ponto, mostra-se necessário observar que: a) após o advento da Lei nº 
9.876/1999, o notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador migraram da categoria de 
trabalhador autônomo para a de contribuinte individual, nos termos do inciso V (alínea "h"), 
do art. 12 da Lei nº 8.2 12/1991; b) pela mesma Lei, foi extinta a escala de salário base, de
vendo a contr ibuição previdenciária dos contribuintes individuais incidir sobre a remuneração 
auferida em cada mês. 

31. As sobreditas regras de transição, na conformidade dos arts. 48 e 51 da Lei nº 
8.935/1994, visavam amparar os interesses dos cartorários que haviam ingressado na ativida
de notarial ou registra! na condição de servidores públicos, não tendo exercido a opção pela 
transformação de seu regime de estatutário ou especial para o regime celetista. Repare bem: 

Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a 
legislação trabalhfata, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura 
estanitária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação 
de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de t:rin
ta dias, contados da publicação desta lei. (g.n.) 
§ 1° Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente con
siderado, para todos os efeitos de direito. 
§ 2° Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura esta
tutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis 
aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça res
pectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da 
publicação desta lei. (g.n.) 

Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoriª' fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a 
legislação que anteriormente os reeia, desde que tenham mantido as con
tribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua 
concessão. (g.n.) 
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de inves
tidura estatutária ou em regime especial que vierem a ser contratados em 
virmde da opção de que trata o art. 48. (g.n.) 
§ 2° Os proventos de que trata este a11igo serão os fixados pela legislação 
previdenciária aludida no caput. (g. 11.) 
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às pensões deixadas, por 
morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares. 

7 
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32. De tal maneira que, com base nos critérios da regra de transição acima transcri-
tas, eram possíveis as segtüntes situações: 

(a) com relação aos notários, tabeliães. oficiais de registro e registradores: 
(a. l) segurados fil iados até 20.11.1994: vinculação a regime próprio de 
previdência social ou outro "regime especial"; nessa situação, foi assegu
rado aos notários e registradores o direito de manter o regime previdenciá
rio da época do início da atividade, sendo que, embora o art. 1° da Portaria 
MPAS nº 2.70111995 não diga, implicitamente, de acordo com o art. 51 da 
Lei nº 8.935/1994, 11avia a opção dt migrart:m do regime próprio para o 
regime geral, desde que passassem a contribuir para o regime geral; 
(a.2) segurados filiados a parti r de 21.1 1.1994: vinculação exclusivamente 
ao regime geral de previdência social; 

(b) com relação aos prepostos (escreventes e auxiliares): 
(b. I) segurados filiados até 20.11.1994: vinculação a regime próprio ou 
outro "regime especial" de previdência social, sob responsabilidade do 
Tribunal de Justiça respectivo; nessa situação, fo i expressamente permitido 
aos prepostos a opção de migrarem para o regime geral de previdência so
cial, assegurado o direito de contagem reciproca em relação ao tempo em 
que estiveram vinculados ao regime próprio ou especial; 
b.2) segurados filiados a partir de 21.11.1994: vinculação exclusivamente 
ao regime geral de previdência social, vedadas novas filiações por qualquer 
dos regimes próprios, a partir de tal data. 

33. Regra de constitucionalidade duvidosa, por caracterizar ofensa direta ao caráter 
contributivo da previdência social, consta do § 1 º do art. 5 1 da Lei nº 8.935/1994, ao prever 
que "O disposto neste artigo" (ou seja, a possibilidade da aposentadoria ser disciplinada pelos cri
térios do regime próprio) "aplica-se aos escreventes e auxil iares de investidura estatutária ou em 
regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48". 

34. Na reaHdade, contudo, para restabelecer a coerência lógico-jurídica da norma, 
é de se interpretar que os critérios do caput art. 51 da Lei nº 8.935/1994, por fo rça do § 1º, 
são aplicáveis aos escreventes e auxiliares que não vierem a exercer a opção de que trata o 
art. 48, é dizer, abrange aqueles que não optaram por migrar para o regime geral de previ
dência social; isto porque, não tendo migrado para o regime geral, continuaram tais prepostos 
filiados ao regime próplio, vertendo suas contribuições para esse regime próprio, devendo sua 
aposentadoria ser concedida com base na respectiva legislação. 

35. Sucede que, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/ 1998, a filiação a 
regime próprio de previdência social passou a ser destinada exclusivamente a servidores pú
blicos titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Se-
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gue, abaixo, a redação dada pela EC nº 20/1998, posterionnente alterada pela EC nº 41/2003, 
que ainda está em vigor: 

Redação dada pela EC oº 20/1998 (revogada) 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e funda

ções, é assegurado regime de previdência de caráter conlributivo, observa
dos cri térios que preservem o equi líbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo. (g.11.) 

Redação dada pela EC nº 41/2003 (em vigor) 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e funda
ções, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidá
rio, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos 
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilí
brio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (g.n.) 

36. Isto significa, numa interpretação bastante elástica das repercussões da indigi
tada Reforma da Previdência, que a Constituição teria suprimido integralmente o espaço, an
teriormente existente e preenchido em parte nos termos do art. 51 da Lei 0 8.935/1994, para 
manutenção de filiações de servidores não titulares de cargos efetivos (tais como tabeliães, 
regish·adores e seus prepostos), a regime próprio de previdência, ainda que tais trabalhadores 
estivessem mantendo as contribuições em dia para o regime próprio. 

37. Chegamos, enfim, após as digressões necessárias, ao ponto de maior interesse 
na análise, que foi inclusive a razão pela qual a SPS encaminhou a consulta a essa unidade. 

38. Isto porque, vale repetir, numa primeira linha de raciocínio, ao limitar os regi
mes próprios de previdência social apenas ao universo dos servidores públicos titul ares de 
cargos efetivos, teria o caput do rui. 40 da Constituição operado espécie de ah-rogação tácita 
do art. 5 1 da Lei nº 8.935/1994, razão pela qual todos aqueles que não possuem a qualidade 
de servidores titulares de cargos efetivos teriam sido, ex lege, desvinculados dos regimes pró
prios de previdência, a contar de 16. 12.1998, termo a partir do qual deveriam passar a contri
buir obrigatoriamente para o regime geral, usufruindo, por conseguinte, dos benefícios ofere
cidos por esse regime. 

39. Por outro lado, tendo em vista a possibilidade de se estar diante de uma situa
ção de direito juridicamente consolidada, à luz dos crité1ios estampados no art. 51 da Lei n" 
8.935/ 1994, cuja constitucionalidade não era questionada de acordo com os parâmetros de 
controle então vigentes, inclusive com respaldo na própria legislação que disciplina o tema, 
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poderiam os notários, registradores e prepostos, filiados até 20. l 1. 1994, questionar o seu d i
reito de manter a filiação ao regime próprio de previdência social, em que pese as repercus
sões ulteriores, decon-entes da EC nº 20/1998. 

40. Exatamente nesse ponto a douta SPS coloca em dúvida a constitucionalidade 
de alguns dispositivos do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto nº 

3.048/1999, relativos à matéria de enquadramento dos segurados obrigatórios, a saber, a alíe
na "o" do inciso I e o inciso Vll do § 15, ambos do art. 9º. Vejamos: 

Ar t. 9° São segurados obtigatórios da previdência social as seguintes pes
soas fisicas: 
I - como empregado: 

o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de 
registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou 
pelo Regime Gera l de Previdência Social, em confonnidade com a Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994; e 

§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "I" do inciso 
V do caput2, entre outros: 

vn -o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de 
ca116rio, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de re
gistro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 2 J de 
novembro de 1994; 

41. Confonne visto acima, a alínea "o" do inciso l do art. 9º do RPS qualifica co
mo segurado obrigatório empregado do RGPS o escrevente e o auxiliar, contratados por titu
lar de serviços notariais e de registro, a partir de 21.11.1994, bem como aquele que optou pelo 
Regi me Geral de Previdência Social, em conformidade com a Lei nº 8.935/1994. 

42. Por sua vez, o inciso Vfl do § 15 do art. 9° do RPS, fazendo referência ao en
quadramento na categoria de segurado obrigatório contribuinte individual do RGPS, designa o 
notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detêm a dele-

2 Art. 9° ( ... )V - como comribuinte individual: 

j) quem presta serviço de nanireza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação 
de emprego; 

1) a pessoa tisica que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos 
ou não; ( ... ). 
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gação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, 
admitidos a partir de 21.1 1.1994. 

43. A p1imeira questão a ser enfrentada, inclusive em parte com caráter prejudicial 
à arguição de inconstitucionalidade das citadas normas do RPS, diz respeito à constitucionali
dade dos arts. 48 e 5 l da Lei nº 8.935/1994, que disciplinam a regra de transição do regime 
previdenciário dos cartorârios, tendo como parâmetro de controle o caput do art. 40 da Cons
tituição, na redação dada pela EC nº 20/ 1998, posteriormente reescrita pela EC nº 41 /2003. 

44. De tal maneira que a validade dos citados dispositivos no RPS, no tocante ao 
regime <le transição previdenciária dos cartorários, fruto de disciplina pela Lei nº 8.935/ l 994, 
pode ter sido prejudicada ante a superveniência da nova redação ao caput do art. 40 da Cons
tituição, que limitou a cobertura, no âmbito dos regimes próprios, apenas aos servidores titula
res de cargos efetivos. 

45. Resta, portanto, delimitar em que medida a nova redação do caput do art. 40 
da Constituição, vigente a partir de 16.12.1998, nos termos da EC nº 20/1998, posterionnente 
substituída pela redação dada pela EC nº 41/2003, vigente a partir de 31.12.2003, alterou a 
disciplina ínfraconstitucional da matéria pertinente ao enquadramento dos cartorários na Pre
vidência Social, em especial se causou a revogação, no todo ou em parte, do disposto nos arts. 
48 e 51 da Lei nº 8.935/1994. 

46. À luz dos postulados básicos de interpretação constitucional, particularmente a 
doutrina da interpretação conforme, entende-se que restou caracterizada a hipótese de derro
gação (revogação parcial) dos arts. 48 e 51 da Lei nº 8.935/1994, sem redução de texto. 

47. O Professor Luís Roberto Barroso, em sua obra lnle1pretação e Aplicação da 
Co11stituição (São Paulo, 2003, 5ª Edição, Ed. Saraiva, p. 189), ao disconer sobre a possibili 
dade e importância de uma "decomposição didática" do processo de interpretação conforme à 
Constituição, cunhou as seguintes etapas: 

" ... /) Trata-se da escolha de uma inte1pretação da norma legal que a 
ma11te11ha em hamw11ia com a Constituição, em meio a outra ou outras 
possibilidades interpretativas que o preceito admita. 

2) Tal ime1pretação busca encontrar um sentido possível para a nor
rna, que 11ão é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 

3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclu
são expressa de outra ou outras intetpretnções possíveis, que conduziriam 
a resultado contrastante com a Co11stituição. 

4) Por via de conseqüência, a i11te1pretação conforme a Constituição 
não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de con-
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Iro/e da constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determi
nada leitura da norma legal. " 

48. Em meio a outras interpretações que a leitura dos arts. 48 e 5 l da Lei nº 
8.935/1994 permitem, entende-se que tais dispositivos são constitucionais desde que os notá
rios registradores, escreventes ou auxiliares, sejam servidores públicos titulares de cargos efe
tivos do ente federativo. 

49. É ce1to que, após 21.11.1994, com a advento da Lei nº 8.935/1994, todos aque
les que tenham ingressado na atividade cartorâria, sob regime obrigatório da CLT, serão ne
cessariamente vinculados à Previdência Social do regime geral, por força do art. 40 <la Lei; 
suas contribuições serão destinadas ao RGPS e usufruirão dos beneficios disponibilizados, 
podendo contar com a contagem recíproca do tempo de vinculação a regime próprio, anterior 
ao ingresso na atividade. Quanto a esse aspecto não existem dúvidas. 

50. Importante destacar que, nesse primeiro panorama, a Emenda Constitucional nº 
20/ 1998 não trouxe nenhuma repercussão sobre o enquadramento previdenciário de tais traba
lhadores, na medida em que as regras harmonizam-se. 

51. Sucede que, não obstante a limitação da cobertura dos regimes próprios aos 
servidores públicos titulares de cargos efetivos, a partir da EC nº 20/1998, é possível que o 
trabalhador tenha ingressado na atividade cartorâria, até a data limite de 20.11.1994, por meio 
concurso público, tendo sido contratado para preencher um cargo público, contando com a 
remuneração paga pela própria Administração e regido pelo estatuto dos servidores públ icos 
do ente federativo. 

52. Nesses casos, tendo em vista a natureza do vínculo junto à Administração, for
çoso reconhecer que a filiação previdenciária do trabalhador foi exatamente a destinada aos 
servidores públicos titulares de cargos efetivos. 

53. Assim sendo, plenamente válidas serão as regras de transição, desde que se en
tenda que os arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 8.935/1994, referem-se aos servidores contratados 
pela Administração até 20.1 1. 1994 e que se mantiveram regidos pelo regime jurídico dos ser
vidores titulares de cargos efetivos. 

54. Aí está, inclusive, a justificativa para o servidor não ter optado pelo regime ju
rídico da CLT, disponibilizado pela Lei nº 8.935/1994, ou seja, a possibilidade de contar com 
uma vaga em cargo público, de provimento efetivo, após ter sido aprovado em concurso pú
blico realizado pelo respectivo ente federativo, tendo adquirido a estabilidade de que trata o 
art. 41 da Constituição. 6 
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55. De tal maneira que, na outra mão, os arts. 48 e 51 da Lei nº 8.935/1994 somen
te serão inconstitucionais na hipótese do notário, registrador, escrevente ou auxiliar não se tra
tar de servidor público titular de cargo efetivo. 

56. Essa última interpretação, inclusive, alinha-se com a tese defendida nos autos 
pela douta SPS, todavia, o que ocorreu não foi a revogação total (ah-rogação), mas sim a par
cial (derrogação) do disposto nos arts. 48 e 51 da Lei nº 8.935/1994, sem redução de texto, no 
ponto em que amparava servidores que tivessem sido admitidos até 20.11.1994 sem enqua
dramento na espécie de cargo público efetivo. 

57. Portanto, lendo em vista u caput. <lo art. 40 da Con~tituição, após o advento <la 
EC nº 20/ 1998, no que tange aos servidores em cattórios (vale dizer, o notário, registrador, 
escrevente ou auxiliar), admitidos até 20.1 1.1994, para ocupar um cargo público de provimen
to efetivo, mediante concurso público e com remuneração paga pela Administração, continu
am válidas as disposições dos arts. 48 e 51 da Lei nº 8.935/ 1994. 

58. Quanto à jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal-STF, referida 
ao longo do Parecer CGNAL nº 125/2008 (v.g., a ADI nº 2.602), entende-se que não prejudica 
em nada as conclusões deste parecer, pelo contrário, possuem conclusões convergentes, na 
medida em que o Tribunal se refe1iu aos notários e registradores, sob regime jurídico da Lei 
nº 8.935/ 1994, pressupondo que não ocupem cargos de provimento efetivo na Administração. 
Confira a ementa: 

ADI 2602/MG 
Rei.: Min. Joaquim Barbosa 
Rei. p. Acórdão: Min. Eros Grau 
Julgamento: 24/11/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

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. 
rNAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. E
XERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELE-
GAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. l. O artigo 40, § 1 º, inciso II, da Consti
tuição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está res
trito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Fe
deral e dos Municípios -- incluídas as autarquias e fündações. 2. Os servi
ços 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. 
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Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade im

posta pelo mencionado a11igo 40 da CB/88 --- aposentad01ia compulsória 

aos setenta anos de idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente. 

59. Registre-se, ademais, o entendimento já pacificado do E. STF no sentido de que o 
ente federativo não pode conceder aos denominados "serventuários da justiça" aposentadoria em 
regime idêntico ao dos se1vidores públicos, à luz do art. 40, caput, da Constituição Federal: 

ADI 2791/PR 
Rei. : Min. Gilmar Mendes 
Julgamento: 16/08/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, § 1 º, da Lei Es
tadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 
12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, 
por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual in
vocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência 
de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise 
de ofensa direta aos a1ts. 40, caput, e 63, 1, c/c 61, § 1 º, II, "c", da Constitu
ição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âm
bitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 
e 12.607/99 são distintos. Tnespecificidade dos precedentes invocados em 
virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalida
de formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclu
siva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os 
a11s. 63, l, c/c 61, §1 º, Tl, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstituciona
lidade materia l que também se verifica em face do entendimento já 
pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membr o não pode 
con ceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idên
tico ao dos servidores públicos (ar t. 40, caput, da Constituição Fed e
ral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (g.n.) 

60. Colhe-se do voto do Eminente Ministro Gilmar Mendes que " ... Se o caput do 
art. 40 da Constituição Federal trata do regime previdenciário próprio dos servidores públicos 
de cargo efetivo, não pode a norma infraconstitucional estadual dispor sobre a inclusão de 
servidores públicos que não detêm cargo efetivo em regime previdenciário próprio de servido
res públicos estaduais stricto sensu ... " E conclui: " ... O entendimento predominante nesta Cor
te é o de que o Estado Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria 
de servidor público, pois para esse efeito não o são. Nesse sentido, ADI 575, Rei. Min. Sepúl
veda Pertence, DJ 25106199 ... ". 

61. Passemos, a seguir, ao último tópico que será objeto de análise, relativo à cons-
titucionalidade dos dispositivos do Regulamento da Previdência Social-RPS. 6 
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62. Quanto à alínea "o" do inciso Ido art. 9° do RPS, que qualifica como segurado 
obrigatório do RGPS o escrevente e o auxiliar, contratados por titular de serviços notariais e 
de registro, a partir de 21. 11.1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de Previ
dência Social, em confonnidade com a Lei nº 8.935/1994, a única ressalva cabivel setia a de 
que a regra não abrange os servidores que prosseguiram vinculados a regime próprio, mesmo 
não sendo titulares de cargos efetivos na Administração, porquanto a partir de 16.12.1998 
passaram a ser segurados obrigatórios do RGPS, por força da EC nº 20/1998, que deu nova 
redação ao caput do art. 40 da Constituição. 

63. No tocante ao inciso VII do§ 15 do art. 9° do RPS, que refere o enquadramen
to, na categoria de contribuinte individual do RGPS, do notário ou tabelião e do oficial de re
gistros ou registrador, titulares de cartórios, que detêm a delegação pública da atividade nota
rial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admi tidos a partir de 21.11.1994, 
entende-se que a redação utilizada não precisa de nenhum ajuste, na medida etn que exclui, 
ainda que implicitamente, os cartorários titulares de cargos públicos efetivos, admitidos até 
20.11.1994, que serão amparados pelo regime próprio, em relação ao qual tenha mantido as 
contribuições, na fonna do caput do art. 51 da Lei nº 8.935/1994, objeto de interpretação con
fonne à Constitui ção. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, à luz do art. l 1 da LC nº 73/1993, tendo em vista o disposto na 
Constituição, arts. 40, 20 l e 236, objeto de alteração pelas EC's nº 20/1998 e nº 41 /2003; e 
nas Leis nº 8.212/ 1991; nº 8.213/1991; nº 8.935/1994; e nº 9.717/1998, conclui-se que: 

(a) em meio a outras interpretações que a leitura dos arts. 48 e 51 da Lei 
nº 8.93511994 pennitem, entende-se que tais dispositivos são constitucio
nais desde que os notários registradores, escreventes ou auxiliares, sejam 
servidores públicos titulares de cargos efeti vos do ente federativo; 

(b) é certo que, após 21.11. 1994, com a advento da Lei nº 8.935/1994, 
todos aqueles que tenham ingressado na atividade cartorâria, por conta 
própria, ou sob regime obrigatório da CL T, serão necessariamente vincu
lados à Previdência Social do regime geral, por força do art. 40 da pró
pria Lei nº 8.935/1994; suas contribuições serão destinadas ao RGPS e 
usufruirão dos beneficias por ele disponibilizados, podendo contar com a 
contagem recíproca do tempo de vinculação a regime próprio, anterior ao 
ingresso na atividade; 

(c) nesse primeiro panorama, a Emenda Constitucional nº 2011998 não 
trouxe nenhuma repercussão sobre o enquadramento previdenciário dos 
trabalhadores em cartórios, na medida em que as regras da Lei nº 
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8.935/1994 hannonizam-se com a nova redação do caput do art. 40 da 
Constiluição; 

(d) não obstante a limitação da cobertura dos regimes próprios aos servi
dores públicos titulares de cargos efetivos, a partir da EC nº 20/ 1998, é 
possível que o trabalhador tenha ingressado na atividade ca11orária, até a 
data limite de 20.11.1994, por meio concurso público, tendo sido contra
tado para preencher um cargo público, contando com a remuneração paga 
pela própria Administração e regido pelo estatuto dos servidores públicos 
do ente federativo; 

(e) nos casos da alínea {d) supra, tendo em vista a natureza do vínculo o
riginal junto à Administração, forçoso reconhecer que a filiação previ
denciária do trabalhador foi exatamente a destinada aos servidores públi
cos titulares de cargos efetivos, assim sendo, plenamente válidas serão as 
regras de transição, desde qµe se entenda que os arts. 48 e 51, ambos da 
Lei nº 8.935/1994, referem-se aos servidores contratados pela Adminis
tração até 20.11.1994 e que se mantiveram regidos pelo regime jurídico 
dos servidores titulares de cargos efetivos, não tendo migrado para o Re
gime Geral de Previdência Social; 

(f) esta é, inclusive, a justificativa que pennitiu a determinada parte dos 
servidores de cartório não terem optado pelo regime jurídico da CL T, 
disponibilizado pela Lei nº 8.935/1994, ou seja, o enquadramento em 
uma vaga em cargo público, de provimento efetivo, após ter sido aprova
do em concurso público, realizado pelo respectivo ente federativo, tendo 
adquirido a estabilidade de que trata o art. 41 da Constituição; 

(g) de tal maneira que, na outra mão, os arts. 48 e 51 da Lei nº 
8.935/1994 somente serão inconstitucionais a partir de 16.12.1998, data 
da EC nº 20/ 1998, na hipótese do notário, registrador, escrevente ou auxi
liar não se tratar de servidor público titular de cargo efetivo; 

(h) essa última interpretação, constante da alínea (g), alinha-se com a tese 
defendida nos autos pela douta SPS, todavia, o que ocorreu, na realidade, 
não foi a revogação total (ah-rogação), mas sim a parcial (derrogação) do 
disposto nos arts. 48 e 51 da Lei nº 8.935/1994, sem redução de texto, no 
ponto em que amparava servidores que tivessem sido admitidos até 
20.11.1994 sem enquadramento na espécie de cargo público efetivo; 

(i) portanto, tendo em vista o caput do art. 40 da Constituição, após o 
advento da EC nº 20/1998, no que tange aos notários, registradores, es
creventes ou auxiliares, admitidos até 20.11.1994, para cargo público de 
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provimento efetivo, mediante concurso público e tendo adquirido a esta
bilidade de que trata o art. 41 da Constituição, contando com remunera
ção paga diretamente pela Adminjstração, continuam válidas as disposi
ções dos arts. 48 e 51 da Lei nº 8.935/1994; 

(j) quanto à alínea "o" do inciso l do art. 9° do RPS, que qualifica como 
segurado obtigatório do RGPS o escrevente e o auxiliar, contratados por 
titular de serviços notariais e de registro, a partir de 2 1.11.1994, bem co
mo aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em con
formidade com a Lei nº 8.935/1994, a única ressalva cabível seria a de 
que a regra não abrange os servidores que prosseguiram irregularmente 
vinculados a regime próprio, mesmo não sendo titulares de cargos efeti
vos na Administração, porquanto a partir de 16.12. 1998 passaram neces
sariamente a ser segurados obrigatórios do RGPS, por força da EC nº 
20/1998, que deu nova redação ao caput do art. 40 da Constituição; e 

(1) no tocante ao inciso VIT do § 15 do art. 9° do RPS, que refere o en
quadramento, na categoria de contribuinte individual do RGPS, do notá
rio ou tabelião e do oficial de registros ou registrador, titulares de cartó
rios, que detêm a delegação pública da atividade notarial e de registro, 
não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 2 1.11.1994, 
entende-se que a redação utilizada não precisa de nenhum ajuste, na me
dida em que exclui, ainda que implicitamente, os cartorários titulares de 
cargos públicos efetivos, admitidos até 20.11.1994, que serão amparados 
pelo regime próprio, desde que tenham mantido as contribuições, na for
ma do caput do art. 51 da Lei nº 8.935/1994, objeto de interpretação con
forme à Constituição. 

À consideração superior. 
Brasília, 2.G de janeiro de 2009. 

De acordo. 

c(h-lc.v 0 r Jq '·
GUSTAVO KENSHÔ NAKAJUM 

Procurador Federal 
Coordenador de Direito Previdenciário 

À consideração da Sra. Consultora Jurídica'j 
Brasília, º-G ~ \~09. J__ , 

1 

FELIPED~~ -
Procurador Federa] 

Coordenador-Geral de Direito Previdenciário 
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DESPACHO/CONJURJMPS/N° ,5'3 /2009 

Aprovo o PARECERJCONJUR/MPS/N2 3 J 12009. EncaminJ1e-se à Secreta
ria de Políticas de Previdência Social-SPS, deste Ministério, para ciência e adoção das provi
dências cabíveis. 

Brasília,o2t& de janeiro de 2009. ~ 
úvJ6a4~L ~l.----
MARJAABADIA VES 
Consultora Jurí 1ca/MPS 
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