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QUOSQUE TANDEM... 

J. ODILON DE ARAUJO 

(Ofic. Reg. de Imóveis de Mogi das Cruzes) 

 

Está tramitando na Assembléia Legislativa do Estado, a passos vertiginosos - registe-se - ao 
apagar das luzes da presente legislatura, o projeto de lei n.o 615 do corrente ano, de autoria 
dos Deputados Salgado Sobrinho e Luiz Augusto de Oliveira, já aprovado em primeira 
discussão. 

Tive dele conhecimento através da leitura do parecer emitido pela Comissão de Constituição e 
Justiça, publicado no Diário Oficial de 26 do passado de novembro, do qual foi relator o 
Deputado Arruda Viana. Esse parecer foi aprovado por unanimidade (belas!) naquela 
Comissão, adotado o substitutivo apresentado pelo nobre Deputado relator. 

Cogita o projeto em apreço de atribuir ao Serventuário ou Escrevente que PERMANEÇA 
AFASTADO DO EXERCICIO DE SUAS Funções, afim de ocupar qualquer cargo eletivo, por 
legislatura ou período governamental, 2 (DOIS) pontos, nos concursos para provimento de 
Ofícios feios de Justiça. 

Trata-se, como está patente, de mais uma tentativa ou melhor dizendo de uma nova investida 
que se pretende dar no sentido de se modificar a já tão modificada lei n.o 819, de 31 de 
outubro de 1950 que, conforme tive já ensejo de referir me em artigo anterior, não deveria 
estar sofrendo alterações, tão à miude, objetivando exclusivamente acomodar situações 
personalíssimas de candidatos, em detrimento daqueles que, confiantes, aguardam a 
oportunidade que, um dia, lhes possa sorrir. 

Esse malsinado projeto em tramitação representa um verdadeiro atentado às conquistas já 
obtidas pelos Serventuários e Escreventes com a vigência da mencionada lei n.o 819 que, 
como está, sem embargo das recentes modificações sofridas, é, realmente, muito boa. 
Qualquer alteração que se lhe introduza, como a que ora se projeta, posso adiantar sem receio 
de errar - virá trazer os maiores dissabores à numerosa classe dos Serventuários e Escreventes, 
tornando-se necessário assim que uma voz altiva, autorizada, independente e combativa, 
como multas há no Legislativo paulista, se erga para focalizar isso que se pretende fazer, 
evidentemente em beneficio de uns poucos em prejuízo de muitos... 

Senão vejamos. 

A lei n.o 819, de 31 de outubro de 1950, que regula o provimento de Cartórios, é a lei que 
instituiu a carreira nas serventias de Justiça. No artigo 20 e seus itens vêm enumerados os 
pontos a que têm direito os Serventuários e Escreventes para os concursos que se realizam. 

Pretende-se agora, com o projeto em apreço, PREMIAR (é esse bem o termo a ser empregado) 
aqueles que, voluntariamente, venham a afastar-se do exercício de suas funções precipuas de 



Serventuário ou Escrevente para ir ocupar cargos eletivos, muita vez rendosos e sinecurescos, 
e o que é mais (e este o motivo destas ponderações) dando-lhes em cada legislatura ou 
período governamental (DOIS) 2 pontos! 

O que ocorrerá, se aprovado em definitivo o projeto, é que todos os Serventuários e 
Escreventes irão agora, ardilosamente, procurar afastar-se de suas funções para OBTER AS 
VANTAGENS NÃO PEQUENAS que o projeto oferece e isso com grande sacrifício também para 
os interesses da Justiça, à qual estarão assim desservindo, mantendo-se afastados dos 
Cartórios de que são titulares e entregando o exercício de suas funções a interinos, nem todos 
perfeitamente cônscios das graves responsabilidades que lhe são cometidas com a investidura 
que recebem, o que sabidamente muita vez tem ocorrido. 

Dir-se-á, em defesa do projeto, que o pretendido por este é não prejudicar os Serventuários e 
Escreventes, investidos em funções eletivas, com a redução de seu tempo de efetivo exercício 
para o cômputo do ponto que a mesma lei n.o 819 lhes. confere e que segundo o entender, 
aliás muito acertado e judicioso do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, acolhido 
também pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado, é no sentido de CONTAR O TEMPO DE 
SERVIÇO sómente àqueles que, de fato, no exercício de suas funções estejam. 

 Cumpre, no entanto, neste passo, não confundir as coisas, misturando-se alhos com bugalhos, 
o que o atabalhoamento dos trabalhos de encerramento de uma legislatura poderia conduzir 
lamentavelmente, como só acontecer. 

 Considerar-se como de EFETIVO EXERCÍCIO, para o efeito de contagem de tempo, o 
afastamento do Serventuário ou Escrevente, quando estejam eles ocupando cargos eletivos, 
prestando assim um serviço à coletividade - aceitando-o - seria uma coisa. Agora, pretender-se 
conferir os 2 (DOIS) pontos, por LEGISLATURA OU PERIODO GOVERNAMENTL é outra coisa 
bem diversa, com a qual não poderão conformar-se os Serventuários e Escreventes em geral, 
excetuados bem de ver aqueles para os quais casuisticamente haja a proposição sido 
apresentada. 

 Aliás, nenhum dos itens do artº. 20 da vigente lei n.o 819 

 - pondere-se bem sobre este aspeto - confere pontos por essa f6rma, digamos, progressiva. 
Assim é que pelo serviço prestado à Justiça Eleitoral confere a lei apenas 1 (UM) ponto 
(qualquer que seja o número de vezes que haja o Serventuário prestado esse serviço, sempre 
muito trabalhoso, não se somando as várias vezes em que haja servido para atribuir um ponto 
por vês). Igualmente, por obra publicada confere a lei em apreço 2 (DOIS) pontos (qualquer 
que seja o número de obras, não se atribuindo tantos pontos quantas sejam as obras). 
Sómente no caso do projeto em critica é que se pretende estabelecer essa CONTAGEM 
PROGRESSIVA DE PONTOS ou sejam 2 (DOIS) pontos por legislatura ou período governamental 
e, talvez ainda, com efeitos retroativos, o que seria uma verdadeira enormidade. 

 É de notar que da lei n.o 819, aliás muito acertadamente e com todo o fomento de justiça, 
foram já suprimidos esses pontos assim conferidos progressivamente, em virtude de 
modificação havida, esta muito salutar, referente a CADA CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSOS 
ANTERIORES EM QUE NÃO TIVESSE SIDO O CANDIDATO NOMEADO. Era essa também uma 



modalidade de que frequentemente usavam e abusavam - mais abusavam do que usavam os 
"pretendentes" a Cartórios por eles não desejados, mas que sómente a esses Cartórios 
concorriam para obter aquelas vantagens dos pontos progressivos ou somados que a lei lhes 
dava e que, providencialmente, foram extirpados da lei por força de modificação havida nesse 
particular, o que veio trazer um grande desafogo aos da classe, tais foram as clamorosas 
injustiças que a vigência desse dispositivo legal propiciou. Outro argumento - e este 
verdadeiramente tranchant - para evidenciar o injusto do projeto em foco, é o que que segue. 
A lei vigente n.o 819, em seu artigo 20, confere ao Serventuário ou Escrevente que esteja à 
testa de seu cargo, CINCO ANOS de exaustivo e diligente trabalho e - pasmem todos - o projeto 
em tramitação pretende conferir ao Serventuário ou Escrevente que se MANTEM AFASTADO 
DO CARGO, indiferente às ocorrências da serventia de que é titular ou em que trabalha ou 
deveria trabalhar, numa displicência gritante para a função precípua que deve ter, afastando-
se voluntariamente do Cartório para Ir ocupar cargos eletivos; que, via de regra, lhes conferem 
vantagens econômicas e outras mais - o projeto, repito - pretende dar assim, como PRÊMIO 
para esse afastamento condenável, a vantagem de 2 (DOIS) pontos, de cada quatro anos ou 
seja de cada período governamental ou legislatura. Resumindo-se: por cinco (5) anos de 
árduos trabalhos, dá-se 1 ponto apenas e por quatro (4) anos de afastamento das funções, dá-
se 2 (DOIS) pontos! Não é mesmo engraçado, para não avançar proposição mais causticante ? 

 Finalmente, há a considerar-se ainda este outro aspeto e este fulmina a meu ver o projeto de 
inconstitucional, segundo os doutos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa, ia expedidos recentemente em casos semelhantes, em que se procurou 
introduzir modificações na lei sobre provimento de Ofícios de Justiça. Entende essa douta 
Comissão, aliás muito judiciosamente, que a matéria é de organização judiciária e invoca para 
tanto os sábios ensinamentos do grande João Mendes, para concluir que falece, dessa arte, 
àquela Assembléia competência para propor alterações, fora dos quinquênios constitucionais, 
como a que o projeto em critica sugere. Nesse sentido são os pareceres n.os 201, 1761 1834 e 
outros, recentíssimos, publicados no Diário Oficial do Estado, subscritos todos por uma plêiade 
de parlamentares cultos, inteligentes e, sobretudo, senhores das responsabilidades que 
recaem sobre seus ombros ao opinarem com relação a projetos legislativos que lhes são 
submetidos a exame. 

 São estas, pois, as ponderações que me permito fazer a propósito em transmitação na 
Assembléia Legislativa e acredito ter trazido aqui subsídios bastantes e argumentos 
irrespondíveis para que se possa evitar um mal danoso à classe em geral e apenas gaudioso 
para poucos. 

 Seria de mistér que os interessados se dirigissem a Assembléia Legislativa do Estado, através 
de deputados amigos, protestando contra o atentado que se pretende levar a efeito. 

 Se forem em vão os nossos esforços nesse sentido - o que não acredito - somente restaria 
então aquele desabafo que teve Cicero, no Senado Romano: QUOSQUE TANDEM... 


