
Informações várias. 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N.º 593 DE 1952. 

MENSAGEM N. 219 DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO 

 

São Paulo, 29 de abril de 1955. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que, usando da faculdade que 
me confere o artigo 24, combinado com o artigo 43, letra "b", da Constituição do Estado, 
resolvo vetar totalmente o projeto de lei n. 593, de 1952, objeto do autógrafo 3.160, que me 
foi encaminhado por essa egrégia Assembléia. 

A proposição em causa dispõe sobre oficialização dos cartórios do Estado e dá outras 
providências. 

2. Versa, o projeto, tema da mais alta relevância para a administração e para a distribuição de 
Justiça, constituindo, também, matéria de interesse geral do público, pelas suas repercussões 
diretas na vida. forense e jurídica do Estado. 

Não ignora, o Governo, o largo debate que suscitou o assunto, quer no recesso da Assembléia 
Legislativa, quer fora dele, extremando-se os partidários e os opositores da tese da chamada 
oficialização, em justificar os respectivos pontos-de-vista. 

Sucede que, nesta oportunidade, ressalvada qualquer opinião pessoal por mim expedida em 
favor da tese da burocratização, nem mesmo seria dado ao Governo examinar a fundo o 
assunto, para se definir em face dele, porque o projeto se apresenta estruturado em bases tão 
onerosas para o Tesouro, que a simples preliminar do seu custo torna-o inaceitável na atual 
emergência financeira. 

Demais, sem prejuízo desse argumento, de caráter geral, releva notar que vários dispositivos 
do projeto são de todo modo inconvenientes e um deles até mesmo inconstitucional. 

Quanto ao custo global do projeto, cabe observar que a oficialização por ele determinada 
abrange, desde logo, não só os cartórios vagos e os a se vagarem ou a serem criados, como 
também aqueles cujos serventuários optarem pelo regime da oficialização. 

Daí se segue que a fórmula adotada por essa nobre Assembléia torna o projeto de maior 
atração para os cartórios de menor renda. Passarão, pois, para o Estado, desde logo, todos os 
ofícios nessas condições, continuando no regime atual exatamente as serventias mais 
remuneratórias. 

Em consequência, é de todo, impossível a exata avaliação das despesas, que exigiria 
conhecimento preciso do número de cartórios que aceitarão o novo regime e do número de 
servidores neles em exercício, e ainda do montante das indenizações referentes a móveis e 
utensílios. 



Cálculos aproximados levados a efeito pela administração anterior, e que já são do 
conhecimento dessa nobre Assembléia, orçam o ônus global na ordem de quatrocentos 
milhões de cruzeiros anuais, tomando como base o total de 1.755 serventias. 

Ressalte-se que esse cálculo apenas considerou o número de escreventes registrados na 
Secretaria da Justiça e Negócios do Interior. Há, pois, que atentar, ainda, para a existência de 
escreventes não registrados e de outros servidores, como praticantes, fieis e datilógrafos. 

E cumpre acentuar que a padronização de salários nas tabelas estaduais exigirá que se pague, 
em muitos casos senão na totalidade - níveis de retribuição pecuniária superiores aos ora 
pagos pelos escrivães aos seus auxiliares. 

Acrescidas a esse total as indenizações pela transferência dos móveis e utensílios dos cartórios, 
e a responsabilidade com a concessão de aposentadorias, licenças e outras vantagens 
pecuniárias dos funcionários, e considerando que, a partir da oficialização, terá o Estado de 
arcar com os ônus de aluguéis, material de expediente e material permanente, ver-se-á que o 
montante das despesas cresce de maneira imprevisível. 

É verdade que o Estado contará com as custas e emolumentos, hoje pertencentes aos 
serventuários dos cartórios que forem burocratizados. Mas, já se disse que, justamente os 
titulares dos cartórios de maior renda, não irão, certamente, exercer o direito de opção 
estabelecido. 

Sem que isto signifique nenhuma restrição à tese, cumpre ainda reconhecer, para os efeitos 
práticos do momento, que o regime peculiar das serventias de justiça, pelas suas 
características especiais de economia privatística lhes permite a prestação de um serviço de 
menor custo, em relação as exigências da burocratização. Esse menor custo decorre, por 
exemplo, do fato de grande número de cartórios, especialmente no interior, se localizarem em 
edifícios de residência ou propriedade dos serventuários, e, ainda, das sobrecargas de trabalho 
que se imponham esses serventuários, afim de não ser aumentado o número de auxiliares, 
cuja remuneração lhes cabe, e finalmente, da possibilidade de pagarem a esses auxiliares uma 
remuneração inferior a da padronização que o Estado estabelecer. 

Como se disse, este argumento não é voltado contra as razões que militam a favor da 
burocratização, mas tão somente é lançado para que se possa evidenciar que os ônus 
imediatos são indiscutíveis e não poderão ser compensados pelas atuais receitas cartorárias, 
nem dispõe o Estado, nesta conjuntura de recursos capazes de suprir essa diferença. 

No que se refere a aposentadoria, há a considerar que o produto da taxa respectiva instituída 
pela Lei n. 465, de 1949, transferida pelo projeto para o Estado, tem se mostrado insuficiente 
para atender aos encargos da espécie, não se sabendo se as novas tabelas apresentam bases 
técnicas satisfatórias para a cobertura dessa despesa. 

5 - Passando ao exame dos artigos do projeto, cabem mais as seguintes observações. 

O regime de opção preconizado no artigo 1.º, se foi hábil no elidir a inconstitucionalidade que 
decorreria do não respeito a vitaliciedade dos titulares de serventias, apresenta o 
inconveniente de não fixar um prazo para o exercício da opção, deixando ao arbítrio do 



serventuário a escolha do momento em que essa opção deva ser exercida. De tal arte poderá 
ele usufruir as rendas do cartório, até quando isso lhe convenha e, nas vésperas da 
aposentadoria, invocar os benefícios da lei. 

O artigo 2.º, ligado a instituição do regime a que se refere o artigo 1.º e seus parágrafos, é 
inconstitucional, porque impõe ao Chefe do Governo o exercício de uma atribuição que lhe é 
privativa. 

O artigo 5.º concede os benefícios da estabilidade e da inamovibilidade aos servidores de 
cartório, antes mesmo da criação dos cargos respectivos, o que complica, sobremaneira, o 
problema do seu aproveitamento, e cria, desde logo, responsabilidades para o Estado, na 
absorção de pessoal, em número e em condições imprevisíveis. 

O artigo 7.º estende aos serventuários e servidores dos cartórios não oficializados os 
benefícios da aposentadoria e afastamento por moléstia, as expensas do Tesouro. Já fiz sentir 
os ônus que trarão as aposentadorias e licenças dos servidores dos cartórios oficializados. 
Cresce, de pronto, a inconveniência, no que se tange a este artigo 7.º, pois o Estado, não 
auferindo as custas referentes a tais cartórios, se verá, porém, obrigado a assumir, desde logo, 
esses ônus, tendo como contraprestação uma contribuição cuja suficiência não está 
demonstrada. 

Quanto ao artigo 10 - observação que também atinge o artigo 7.º - atribui ele ao Tesouro do 
Estado o custeio da aposentadoria e afastamento dos servidores já aposentados ou afastados. 
Atualmente, a responsabilidade por esses encargos está confiada à "Carteira de Aposentadoria 
de Servidores da Justiça", extinta pelo projeto. É evidentemente desaconseIhável tal solução, 
pois até mesmo os funcionários públicos tem a sua aposentadoria a cargo do Instituto de 
Previdência, exceção feita, apenas, aos nomeados anteriormente a criação daquele órgão 
autárquico. 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar totalmente o projeto de lei n.º 
593, de 1952, devolvendo assim a matéria a alta consideração dessa nobre Assembléia. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 

JÂNIO QUADROS 

GOVERNADOR DO ESTADO 

À Sua Excelência o Senhor Doutor André Franco Montoro, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado. 

* * * 

Em sessão ordinária realizada a 25 de Maio p.f., a Assembléia Legislativa do Estado, por 32 
votos contra 17, manteve o veto do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Jânio Quadros, ao 
projeto de lei n.º 593 de 1952, que cuidava da burocratização dos cartórios. 

* * * 



O Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva, D.D. Presidente da Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo, enviou ao Exmo. Sr. Dr. Jânio Quadros, D.D. Governador do 
Estado, um oficio expondo as razões pelas quais pleiteia a atualização do Regimento de custas, 
como solução para o problema dos cartórios. 


