
ENFRENTAM PESADOS ENCARGOS 

GRATIFICAÇÃO MENSAL AOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL 

O DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES FALA SOBRE O PROJETO 1846 

 

O deputado Ulisses Guimarães é membro da Comissão Especial da Câmara Federal, incumbida 
de estudar e relatar o projeto 1846-52, que assegura uma gratificação mensal aos oficiais do 
Registro Civil. Essa proposição legislativa, está despertando vivo interesse entre os 
serventuários que ela visa beneficiar e, de um modo geral, entre os que conhecem o seu 
objetivo, que é o de compensar os; inúmeros encargos que, por força de lei, pesam sobre 
esses serventuários, sem emolumentos. 

Ouvimos, sobre o assunto, o parlamentar paulista, que muito, se tem interessado, como 
membro da Comissão Especial, pela rápida tramitação do projeto e sua final aprovação. Disse-
nos o deputado Ulisses Guimarães: - "Efetivamente, em. virtude de leis federais, portarias, 
circulares e decretos, os oficiais de registro civil são obrigados a prestar vários serviços 
gratuitos, como por exemplo: certidões para fins eleitorais, para fins militares, para abono 
familiar, para habilitação ao trabalho de menores nas fábricas; certidões pedidas pela L.B.A., 
certidões para fins criminais; confecção à sua custa, de impressos contendo preceitos de 
puericultura, serviço de alistamento militar, registro de nascimento e casamento, e a sua 
habilitação de pessoas pobres, de óbito de indigentes; atos e documentos em virtude de 
Justiça gratuita; serviço de escrivania de polícia, nas delegacias e subdelegacias; estatística 
semanal para a Saúde Pública, estatística mensal para o Conselho Nacional de Estatística, 
relação mensal de óbito para os Tribunais Eleitorais, para o Ministério Público e a C. do 
Recrutamento; serviços decorrentes do art. 114 do Decreto-Lei 4857; serviços de audiência do 
Juiz de Paz, etc..  I 

Como se vê são inúmeros e pesados os encargos que a Estado dá a esses serventuários, 
obrigatoriamente, sem qualquer compensação. Acresce que, por força deles, são obrigados, 
ainda, a fornecer o necessário material de expediente, inclusive impressos e papel timbrado, 
que não custa pouco. O Estado impõe o serviço, não o remunera e ainda obriga a despesas 
com o material de expediente. Já em 1934 se procurou corrigir essa injustiça, quando o 
constituinte mineiro. Delfim. Moreira Jr. a verberou. O mesmo objetivo teve, na legislatura 
passada, o deputado Vieira Rezende, com um projeto que não chegou a ser aprovado. E agora 
o deputado Medeiros Neto reviveu o assunto por meio da proposição que examinamos na 
Comissão Especial de que faço parte. 

Não se levanta contra a proposição, porque é difícil ou mesmo impossível fazê-lo, qualquer 
contestação ao seu mérito, que envolve não apenas o interesse pessoal dos serventuários, mas 
também os do serviço público, porque é humano que não se trabalhe com satisfação, quando 
não se é remunerado, principalmente em um momento em que do alto custo da vida 
decorrem notórias dificuldades mesmo para os que são remunerados pelos trabalhos que 
realizam. 



Houve objeções no tocante ao vulto da despesa que oneraria o erário federal, si fosse 
aprovado, nos seus termos originais, o projeto do deputado Medeiros Neto. A despesa anual 
seria de Cr$ 667.820.000,00. 

A Comissão apresentou um substitutivo que diminui esse encargo para Cr$ 61.034.400,00. 
Esse substitutivo classifica os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais em duas categorias, 
a primeira compreendendo os do Distrito Federal, das capitais dos Estados e de todas as 
demais comarcas e termos judiciais, a que se atribue uma gratificação mensal de 1.500,00; e a 
segunda, abrangendo os distritos judiciais, com a gratificação mensal de Cr$ 600,00. Já é uma 
conquista e há preocupação em melhorar essa situação, o que fatalmente virá a ser feito, 
agora ou mais tarde. 

Existem no pais 100 cartórios de registro civil de pessoas naturais nas Capitais e no Distrito 
Federal; 1.200 nas sedes de outras comarcas; 674 nos distritos judiciários. 

Acredito na aprovação desse substitutivo, com o qual se começa a fazer justiça aos 
serventuários dos cartórios do registro de pessoas naturais. 


