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ASSOCIAÇÃO DOS ESCREVENTES E AUXILIARES DE JUSTIÇA - "A "Associação de Escreventes e 
Auxiliares de Justiça do Estado de São Paulo" consulta esta Corregedoria sobre se a expressão 
serventuário, inseta na lei n.º 616, de 4 de janeiro, do ano fluente, abrange não só os titulares 
efetivos dos cartórios, assim como os demais auxiliares da Justiça, juramentados, ou sejam os 
escreventes habilitados e oficial maior, este nomeado por decreto e com a mesma competência do 
serventuário. A indagação, tudo indica, tem apenas finalidade consecutiva pois que está escrito no 
referido decreto que o Sr. Desembargador Presidente do Tribunal baixará, oportunamente as 
necessárias instruções, em ordem a disciplinar as inscrições, quer quanto à capacidade dos 
requerentes, quer quanto à documentação exigível, sem prejuízo do que a comissão examinadora 
resolver afinal. No mesmo sentido se orientava o Dec. n.º 5.120 de 1931. O mais acertado, 
portanto, é aguardar as instruções. Respondendo, no entanto, à consulta, não hesito em adiantar, a 
título de instrução, que a expressão serventuário sempre foi utilizada como alusiva ao titular do 
cartório, no que foi provido na serventia pública, vitalícia. É o que se depreende do decreto citado, 
do dec. 5.120, de 1931 e do próprio decreto n.º 123, de 1891, que reorganizou a justiça do Estado, 
após o advento do regime republicano. No seu artigo 15, n.º II do dec. 123, encontra-se a relação 
dos auxiliares do Juízo que recebem a denominação de serventuário, ao passo que no art. 83 se 
define a figura do escrevente, como auxiliar do serventuário, seu colaborador ou coadjuvante na 
prática do serviço do cartório. Outros diplomas legislativos poderiam ser citados. Assim, 
serventuários são os titulares das serventias, ao passo que os demais auxiliares receberam 
denominação e tratamento diferentes. Divergentes sempre foram a forma da investidura, o 
processo da habilitação e a competência para expedir títulos de provimento ou de nomeação, saldo 
quanto aos cartórios oficializados. São Paulo, 4 de fevereiro de 1950. A) Leme da Silva - Publicado 
no Diário Oficial da Justiça em 7 de fevereiro de 1950.  


