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ALERTA, SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA! 

AMELETTO MARINO 

 

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de Neves Paulista. 

Nem ainda foi aplicada, em sua plenitude, a Lei 819, de 31-10-1950, que representa a maior 
conquista dos serventuários da justiça, no sentido de poderem obter a instituição da carreira e 
já apareceram diversos projetos, que estão em curso pela Assembléia, na intenção de darem 
outra redação a vários de seus dispositivos e que visam, no fundo, senão destruir, pelo menos 
dificultar os anseios legítimos e incontestáveis da nossa classe. 

Há pouco tempo, o deputado Vicente Botta apresentou um projeto, que tornou o número 
792/51, que manda dar nova redação ao item VI, letra a, do art. 20, da Lei 819. Esse item 
determina que seja atribuído um ponto para cada classificação anterior obtida pelo candidato; 
e o autor do referido projeto pleiteia que só seja contado esse ponto quando se trate de 
cartório equivalente, isto é, si se tratar de ofício do registro civil das pessoas naturais, só terá 
direito a esse ponto, se o candidato tiver obtido classificação anterior em concurso dessa 
natureza e assim sucessivamente. 

Discordamos, in totum, com essa reforma, pois, como é sabido, a legislação anterior - Decreto 
n. 5130, de 1931; Decreto Lei n. 111.068, de 1940 e Decreto Lei n. 14.520, de 1945, 
estabeleciam concursos de PROVAS E TITULOS e, neles, como acontecia com os escreventes 
habilitados do Juízo de Direito, podiam intervir quaisquer serventuários, escreventes e 
bacharéis para qualquer ofício de justiça e ali, perante a Comissão Examinadora, revelavam 
suas aptidões, seus conhecimentos, a sua "tarimba". Multas vezes, a surpresa da classificação 
era geral, pois que surgiam sempre novos valores que suplantavam candidatos tidos como 
palpáveis. 

Como, agora, numa simples modificação de redação vai se permitir que aqueles que não 
hesitaram em enfrentar uma banca examinadora, tenham um desfalque em seu patrimônio 
funcional, pois a tanto eqüivale reconhecer-se que obtiveram classificação, mas que esta, por 
se tratar de natureza diferente, não lhes dá qualquer direito? Será licito esse procedimento? 
Parece-nos que não. Ao contrário. Esses candidatos é que deviam merecer preferencia, pois, 
mesmo em assunto diferente daquele que lhes é peculiar, mostraram a sua atividade e a sua 
capacidade, tanto que lograram obter uma classificação que é mais difícil e penosa. 

Mas, o mais lamentável e lastimável, é o enxerto que se quer introduzir nesse famigerado 792. 
E mais lastimável porque tal enxerto é de autoria de um serventuário de justiça. Verdade que 
esse serventuário não entrou pela porta estreita e apertada do concurso, mas sim pela larga 
estrada da livre nomeação, quando a escola era risonha e franca. Que deseja o deputado 
Narciso Pieroni, na emenda n. 1, publicada pelo Diário da Assembléia, em 27-11-1551, página 
30? Apenas isto: 



§ 1.º - Fica AUTOMATICAMENTE INCLUIDO NA LISTA TRIPLICE que será remetida à Secretaria 
da Justiça e Negócios do Interior, para O COMPETENTE PROVIMENTO, o oficial maior que na 
época em que se verificar a vacância do cartório em que serve, tenha exercido esse cargo há 
mais de dez anos." 

Em sua justificativa, afirma esse deputado que nada mais justo do que isso que pretende, visto 
que os oficiais maiores devem ter a possibilidade de pleitearem a nomeação para o cartório 
em que trabalham. Ninguém nega que os escreventes e os oficiais-maiores devem usufruir 
melhores regalias. Mas, ir até onde deseja aquele deputado é muito longe, e com evidente 
detrimento dos serventuários da justiça, especialmente dos que mourejam em vilarejos e 
pequenas cidades do interior e que constituem a grande maioria e que, sendo assim, não deve 
ser prejudicada. A vingar aquela emenda, os melhores cartórios do Estado jamais poderão ser 
providos por serventuários, os quais, além de todos os obstáculos, irão agora encontrar, 
AUTOMATICAMENTE PREENCHIDO, um dos três lugares que poderiam alcançar, depois de 
longos anos de sacrifícios, lutas e dificuldades. Se é certo que não pode haver distinção de 
classe e de que todos são iguais perante a lei, aquela esdrúxula emenda não poderá jamais 
obter acolhida, ainda mais se levar em linha de conta que o art. 30, da Lei 819, já deu aos 
escreventes em geral, incluídos os oficiais maiores, regalias que os próprios serventuários não 
possuem e que assim se expressa: 

"Fica equiparado a serventuário e com direito a inscrição em concurso de promoção o 
escrevente que na data da promulgação desta lei contar: 

a) mais de 5 até 10 anos de serviço, para os cargos de 1ª. e 2ª. classe; 

b) mais de 10 anos de serviço, para os cargos de 3ª. e 4ª. classe." 

Serventuários! Lutemos, com denodo o esforço, pela manutenção dos direitos que já 
conquistamos, à custa de suor, lágrimas e sangue. Telegramas, oficios, cartas e solicitações 
devem ser feitas aos poderes competentes, no sentido de que seja mantido, sem modificações 
extravagantes, o atual sistema de provimento dos ofícios de justiça. 


