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SUBSÍDIOS ENCAMINHADOS AO DEPUTADO DR. PAES DE BARROS NETTO PELO DR. JOSÉ 
ODILON DE ARAÚJO, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MOGI DAS CRUZES 

 

COM REFERÊNCIA AO SUBSTITUTO N.º 1 AO PROJETO DE LEI N.º 1360 DE 1953 

Está tramitando presentemente na Assembléia Legislativa do Estado um projeto de Lei n.º 
1360/53, de autoria do Deputado Derville Alegretti, propondo modificações substanciais a 
vigente Lei n.º 819, de 31 de outubro de 1950, que regula atualmente o provimento, mediante 
concurso de remoção ou promoção, das serventias de justiça. 

A esse projeto tem sido apresentadas diversas emendas por parte de vários outros Deputados, 
culminando pela apresentação do substituto n.º 1, de autoria do Deputado Paes de Barros 
Netto, a quem me permito enviar esta crítica construtiva. 

Neste passo, cumpre ponderar, data vênia, que seria de conveniência estabilizar-se a 
legislação pertinente ao concurso para provimento de ofícios de justiça, de forma a que não, 
venha essa lei ser tão amiúde modificada, como vem acontecendo. 

Impõe-se que, em benefício dos Serventuários e Escreventes de Cartórios, assim como, em 
benefício do próprio interesse da Justiça, não, sofra, a lei que disciplina o provimento de 
cartórios; tão frequentes alterações, de forma a pretender-se acomodar situações 
personalíssimas de cada Serventuário, ou Escrevente toda vez que se abre um concurso, para o 
que são apresentadas aos Srs. Deputados sugestões as mais dispares por parte de 
interessados. 

Força é convir que, realmente, a lei em apreço tem já sofrido modificações que - diga-se de 
passagem se impunham, afim de corrigir algumas imperfeições somente verificadas no início 
de sua aplicação e que, infelizmente, perduraram durante tempo suficiente, para trazer 
prejuízos irreparáveis a legítimas aspirações e impostergáveis direitos de Serventuários e 
Escreventes. 

Assim, vejamos: 

A supressão, de contagem de pontos, por exemplo, por classificação em lista tríplice para 
concursos anteriores e não nomeação, contagem essa pela maneira ampla e indiscriminada 
por que era feita, segundo a lei então vigente, foi já, uma das maiores conquistas em beneficio 
da melhor e mais justa, aplicação da lei n.º 819, de 31 de outubro, de 1950, notadamente se 
for encarada a situação dos Serventuários. 

Igualmente sabia e proveitosa foi a supressão de pontos pelo conhecimento (helas!) de 
taquigrafia, que propiciou a apresentação de documentos muita vez graciosos e adrede 
obtidos para fazer jus ao ponto que a lei conferia aos portadores de certificados ou diplomas 
dessa disciplina, o que levou o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, antes de operar-se 
a salutar modificação da lei que suprimiu a contagem desse ponto, a adotar, prudentemente, 



normas rígidas para a verificação do exato conhecimento de taquigrafia por parte dos 
concorrentes, submetendo estes a exame prévio perante os Juizes de Direito. 

Outras providências modificações foram introduzidas na lei n.º 819, que está hoje, assim, 
escoimada de suas imperfeições e possíveis cochilos ou inadvertências dos legisladores que a 
elaboraram. 

Acontece, porém, que um novo prurido reformista daquela lei vem, no momento, atuando no 
espírito de alguns interessados imediatos, os quais encaminham aos Senhores Deputados; 
novas e incríveis sugestões, no afã de introduzirem modificações na já tão modificada lei n.º 
819. Isso faz lembrar-nos, tirante a irreverência, a operação que o Diabo pretendia fazer no 
olho e que quase o furou... 

* * * 

Sem embargo do acatamento e do respeito que devem merecer as justificativas apresentadas 
pelos Senhores Deputados que vem trazendo a sua cooperação para a reforma que, mais uma 
vez, se pretende fazer da lei n.º 819, quero congratular-me aqui com o eminente Deputado 
Paes de Barros Netto, a quem tomo a liberdade de encaminhar estes subsídios, pelo magnifico 
substitutivo que apresentou ao projeto de lei n.º 1360/53, este de autoria do Deputado 
Derville Alegretti. Esse substitutivo vem, de fato, ao encontro dos desejos e das mais lídimas 
aspirações de todos os Serventuários e Escreventes. 

Seja-me lícito, no entanto, alguns pequenos reparos que tem apenas o propósito construtivo, 
como bem há de compreender o ilustrado autor do substitutivo apresentado e tão 
brilhantemente justificado. 

Ao item II (diploma de qualquer curso de nível médio ou secundário arquivado na Secretaria 
do Tribunal de Justiça ou registrado em repartição pública federal ou estadual - dois (2) 
pontos) talvez fosse de conveniência uma conceituação mais explicita do curso de nível médio 
ou secundário a que alude, de maneira a que não houvesse duvidas na apreciação pelo Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura. Uma exemplificação desses cursos (notadamente o de 
nível médio) obviaria as incertezas da conceituação, cumprindo ponderar que mister se faz 
ainda a referência expressa de que esse diploma ou certificado não será computado se tiver 
servido para a obtenção do diploma de bacharel em direito, como é óbvio. 

Se esse não for, no entanto, o pensamento do legislador, dever-se-á levar em conta que, 
anteriormente ao curso ginasial ou colegial hoje existente, havia os exames parcelados, com os 
quais se conseguia o ingresso nas Faculdades Superiores. A conferir-se ponto aos portadores 
de diploma de curso de nível médio (conviria discriminar quais sejam esses cursos, 
exemplificadamente - reitero aqui a observação) ou secundário, dever-se-á, também conferi-lo 
aos que tenham os certificados de exames parcelados ou então esclarecer-se que tais 
diplomas ou certificados não seriam computados, assim como os de curso médio ou 
secundário, se forem eles necessários para a obtenção do diploma de bacharel em direito. 
Aliás, essa restrição consta já da lei n.º 819 e conveniente seria que com ela permanecesse o 
item a ser substituído. 

* * *  



Todos os demais itens do substitutivo do Deputado Paes de Barros Netto estão 
impecavelmente justificados e devem, pois, merecer a aprovação das Comissões a que sejam 
submetidos. 

Faz-se necessário, porém, a esta altura, uma rápida apreciação de emendas apresentadas por 
outros; Senhores Deputados ao projeto de lei n.º 1360/53. 

Assim é: 

O Deputado Amaral Lyra apresenta uma emenda conferindo um ponto ao portador de 
Diploma da "MEDALHA DE GUERRA", por serviços de guerra, prestados, de que trata o art. n.º 
100 da Constituição Estadual. Ignoro se houve por força de alguma lei a expedição dessa 
"MEDALHA" ou Diploma aos que participaram ativamente da Revolução de 1932. Se a emenda 
a estes pretende atender, o que seria por todos os títulos justo e louvável, bastaria a emenda 
fazer menção expressa é, participação efetiva naquele movimento constitucionaliza, eis que a 
"MEDALHA" ou "DIPLOMA" poderia não ter sido por todos os participantes obtida, não sendo 
razoável conferir-se o ponto a uns, em detrimento de outros que possuem documento 
autentico e da época em que seus serviços foram prestados, requisito &se que deveria ser de 
todos exigido para fazer jus ao ponto que se pretende conferir e não tão somente aos 
portadores do Diploma ou Medalha de Guerra. 

O Deputado Abreu Sobre apresenta emenda conferindo um ponto para cada período de 5 
(cinco) anos de antiguidade em oficio de justiça. 

Esse período não é o mesmo já constante da vigente lei n.º 819? Porque essa nova redação, 
que a justificativa apresentada por aquele Deputado não esclarece satisfatoriamente? Não 
seria preferível deixar com a redação atual que é boa, clara e atende aos interesses gerais, sem 
quaisquer dúvidas de interpretação? 

Pretende também aquele mesmo Deputado a redução para um ponto apenas a publicação de 
obra ou obras, trabalho de apreciável mérito, cuia publicação date comprovadamente de mais 
de dois anos. 

Razoabilíssima se nos afigura a exigência da comprovação da publicação da obra ou trabalho 
pelo prazo acima aludido. No entanto, não nos parece razoável a redução para um ponto 
apenas, quando, a lei vigente confere dois pontos. Aliás, a justificativa oferecida não dá 
esclarecimentos para a redução que propõe aquele Deputado. 

Quanto ao substitutivo apresentado pelo Deputado Cassio Ciampolini, como relator do projeto 
de lei n.º 1360/53, penso que a adoção do substitutivo do Deputado Paes de Barros, com os 
reparos aqui feitos, se impõe, tendo em vista a convincente justificativa, deste Deputado que, 
de maneira criteriosa, bem apreciou os vários aspectos da questão, sendo de referir-se de uma 
forma especial a pretendida redução do diploma de Bacharel em Direito para um (1) ponto, o 
que seria verdadeiramente incompreensível, custando-se mesmo a crer que o Deputado 
Derville Alegretti, que é também Bacharel em Direito, assim estranhamente entendesse, 
substimando o pr6prio titulo de que é portador e galhardamente conquistado na nossa 
tradicional Faculdade de Direito de S. Paulo. 



* * * 

Finalmente, como remate a estas ligeiras considerações sobre a pretendida reforma da lei n.º 
819, desejo ponderar que a lei que regula o provimento de ofícios de justiça, por meio de 
concurso de provas e títulos, deveria permitir que os Serventuários ou Escreventes que fossem 
Bacharéis em Direito, há mais de 25 anos, pudessem inscrever-se em concurso para Cartórios 
de qualquer natureza ou classe, sem acharem-se adstritos tão somente Aqueles de que sejam 
titulares. 

Tramitando também na Assembléia Legislativa e já aprovado mesmo em. 1.a discussão e cuja 
aprovação final plenamente se justifica, está. um projeto de lei nesse sentido. 

Ao invés de fazer-se na lei n.º 819 um substitutivo para atender a situação desses 
Serventuários e Escreventes, mais prático seria o apressamento do projeto já em trânsito na 
Assembléia Legislativa sobre o assunto, com o que se evitaria maiores delongas na modificação 
pretendida para a lei n.º 819. 

São essas as ponderações que me pareceram acertadas como contribuição para a modificação 
pretendida. 


