
CÓPIA DA MENSAGEM ENVIADA PELO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, À ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO, SOBRE SEU PRONUNCIAMENTO AO PROJETO LEI N. 593, DE 1952, 
QUE VISA OFICIALIZAR TODAS AS SERVENTIAS DE JUSTIÇA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

MENSAGEM N. 296-54, DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO 

 

São Paulo, 3 de setembro de 1954 

Senhor Presidente 

Acuso o recebimento do oficio n. 4.968, de 10 de agosto próximo findo, pelo qual Vossa 
Excelência, solicita o pronunciamento do Executivo sobre o projeto de lei n. 593, de 1952, em 
atenção ao requerimento da Comissão de Serviço Civil, dessa egrégia Assembléia, aprovado 
em reunião de 3 desse mesmo mês. 

Dispõe, o referido projeto de lei, sobre a oficialização dos cartórios do Estado. 

A matéria vem sendo ventilada, nessa ilustre Assembléia, desde a apresentação do projeto de 
lei n. 958 de 1950, do nobre deputado Lincoln Feliciano, ao qual se seguiram os de n.ºs. 647, 
de 1951, do nobre deputado Jânio Quadros, 1334, de 1951, do nobre deputado Cid Franco, 
117, de 1952, do nobre deputado Almeida Barbosa e, finalmente, o de n. 593, de 1952, do 
nobre deputado Alfredo Farhat, que veio a prevalecer e foi objeto de aprovação em 1.ª 
discussão nessa Assembléia, em 8 de julho do ano findo. 

A esse projeto foi apresentado, pelo próprio autor em 30 de julho do mesmo ano, um 
substitutivo, e em 25 de junho deste ano, um segundo substitutivo, de autoria do nobre 
deputado Almeida Barbosa, como Relator Especial na Comissão de Serventias e Serventuários 
de Justiça, e publicado no "Diário Oficial" de 26 de junho último. 

O pronunciamento solicitado será feito tomando-se por base o texto do substitutivo 
apresentado pelo nobre deputado Almeida Barbosa. 

2. O problema objetivado no projeto de lei n. 593 é dos mais complexos, não tanto pelo seu 
ângulo jurídico, mas pelos aspectos, que envolve, da conveniência do interesse público e da 
administração da justiça. 

As Serventias de Justiça, entre nós, posto que consistindo em exercício de função pública, 
foram sempre sujeitas a regime especial, que as extrema dos cargos públicos comuns, já pela 
garantia de vitaliciedade, conferida a seus titulares, já pelo sistema próprio de remuneração 
não proveniente dos cofres públicos, mas diretamente do público. 

Remontando às suas origens, vamos encontrar um período em que o oficio era verdadeira 
propriedade de seu titular, transmissível até por herança. Esse regime do titular proprietário 
evoluiu, logo, para uma configuração das serventias como propriedade real ficando o titular 
como um servidor da autoridade, donde a palavra serventuário. A lei de 11 de outubro de 
1827 extinguiu, em definitivo, o caráter de propriedade particular das serventias, dando-lhes o 
de serventia vitalícias a serem exercidas, pessoalmente, por titulares nomeados pelo Governo. 



É certo que a garantia de vitaliciedade não implica necessariamente na atual forma de 
remuneração, senão como resguardo dos atuais titulares, sendo lícito ao Estado, para o futuro, 
dispor de maneira diferente. 

Todavia, em São Paulo, salvante algumas exceções vem se mantendo o regime de 
remuneração das serventias pelas partes, tido, por muitos, como menos oneroso ao Estado e 
mais vantajoso aos interesses das partes. 

As exceções são principalmente as dos cartórios criminais e de acidentes do trabalho da 
Comarca da Capital e dos serviços das Secretarias do Tribunal de Justiça e do Tribunal de 
Alçada, os desta última já oficializados e os da primeira em vias de completa oficialização. 

Sem embargo do critério geral acima referido, o qual como se disse, encontra acérrimos 
defensores, vozes autorizadas reclamam, quer da tribuna parlamentar quer por meio de 
órgãos de publicidade, a oficialização completa de todos os ofícios de justiça, embora em 
caráter progressivo. 

Por oficialização se entende, no caso, o sistema de criação de cargos, estipendiados pelos 
cofres públicos e correspondentes as funções dos serventuários e demais auxiliares dos oficies, 
passando a constituir renda do Estado as custas ora atribuídas àqueles serventuários. 

3. Muitos e ponderáveis são os argumentos a favor da oficialização, como também numerosos 
e igualmente ponderáveis os que a ela se opõem. 

Verifica-se que a matéria é objeto de proposição legislativa, mas que sobre sua conveniência 
não exararam seus pontos de vista os órgãos representativos do Poder Judiciário, cujo 
pronunciamento, no caso, parece imprescindível. Além da iniciativa legislativa o assunto só foi 
examinado pelas partes interessadas numas das soluções ou por comentários da imprensa. 

Bem pesando as razões que têm sido aduzidas a favor de um ou de outro ponto de vista, 
entende o Executivo que a idéia da oficialização merece ser acolhida em tese, condicionada, 
porém, sua execução, a restrições de três ordens: a primeira a de se expungirem, do projeto 
atual, as falhas e impropriedade, que serão, a seguir, especificadas; a segunda, de mera 
conveniência, a de que a oficialização se faça com estrita observância das possibilidades do 
erário, isto é, progressivamente, de modo a não se agravarem as finanças estaduais e a não se 
imporem sacrifícios demasiados aos contribuintes; finalmente, a terceira, a de não se lhe dar 
aplicação geral, procedendo-se, ao contrário, de modo a distinguir entre os cartórios aqueles 
que pela sua natureza, comportem a medida, de outros, em relação aos quais o interesse 
público aconselha a manutenção do regime atual. 

4 - A oficialização merece acolhimento em tese diante de circunstâncias relacionadas não só 
com a natureza do serviço, como de situações de fato já existentes, ou, ainda, com a 
necessidade de suprimir, dentro do possível, a desigualdade flagrante de proventos auferidos 
pelos diversos cartórios. 

Na verdade, tratando-se de função pública, é natural que seja exercida por órgãos integrados 
na Administração do Estado, sempre que razões ponderáveis, de interesse do público, não 
recomendem a manutenção do regime vigente. Além disso, já há cartórios oficializados 



exercendo funções do foro judicial, o que parece aconselhar a extensão do regime às 
serventias do mesmo tipo. Finalmente, a oficialização terá mais a vantagem de nivelar, dentro 
de cada categoria, os proventos dos serventuários. 

5 - Passando ao exame do substitutivo, verifica-se, no que toca à extensão da medida, que a 
oficialização abrange os cartórios a serem criados, os cartórios atualmente vagos ou que 
vierem a vagar-se, bem como, e principalmente, aqueles cujos serventuários optarem pelo 
regime de oficialização (artigo 1.º e parágrafos). 

Do ponto de vista constitucional, essa orientação parece em principio acertada, pois a 
oficialização compulsória encontraria óbices na garantia constitucional da vitaliciedade. 
Contornando, assim, o impedimento constitucional, traz o projeto, todavia, no terreno prático, 
a conseqüência de interessar, apenas, aos ofícios que possuem menores rendas. Receberá, 
pois, o Estado, de início, todas as serventias nessas condições, ou até mesmo deficitárias, ao 
passo que as mais rendosas continuarão no regime atual. 

Essa é uma conseqüência de ordem prática, que não pode deixar de receber a necessária 
consideração, tendo-se em vista a viabilidade do projeto do ponto de vista financeiro. 

6 - Da oficialização decorre, como vimos, a necessidade da criação de cargos para exercício nos 
cartórios. 

Neste ponto, surge a questão da inconstitucionalidade do projeto, no que respeita à iniciativa 
de criação de tais cargos. Esta é privativa do Chefe do Poder Executivo, por força do artigo 22, 
parágrafo único da Constituição Estadual. Dispondo o substitutivo no artigo 2.º que 

"competirá ao Chefe do Poder Executivo propor a organização do Quadro do Pessoal, dos 
cartórios oficializados e a fixação dos respectivos vencimentos", e ligando-se tal artigo ao 
disposto no artigo 1.º e parágrafos, segue-se que o substitutivo preordena a ação do 
Governador, importando em invasão de sua esfera de iniciativa exclusiva. 

7 - No que respeita ao problema do pessoal em exercício nos cartórios, o substitutivo não 
obriga, expressamente, como o fazia o projeto original, ao aproveitamento de todos os 
servidores. 

Mantém, todavia, a imprecisão do projeto quanto à lotação dos mesmos cartórios e é omisso 
quanto ao critério que presidirá ao aproveitamento do pessoal. 

Acresce que o substitutivo manda aplicar ao pessoal o disposto na Lei 819, de 31 de outubro 
de 1950, e, nos casos omissos, a legislação do funcionalismo (artigo 4.º) e lhes estende, desde 
logo, antes mesmo da criação de cargos, os benefícios da estabilidade e da inamovibilidade 
(artigo 5.º). 

 

Tais medidas agravam aquela assinalada imprecisão, criando possíveis direitos a reivindicações 
de cargos por parte de um número imprevisível de servidores. 



Demais, não tendo o substitutivo fixado data anterior em que fosse considerada a lotação real, 
podem seus dispositivos ensejar abusos na admissão de servidores interessados nos benefícios 
da oficialização. 

Tal omissão é da maior gravidade considerada a ocorrência do inevitável período de transição 
entre a oficialização decretada e sua regularização posterior, mediante a criação de cargos; e 
quanto a isso é falha a insatisfatória a orientação do substitutivo, como já o era a do projeto. 

8. Outro vício fundamental do projeto consiste em que determina não apenas a criação dos 
cargos correspondentes às funções dos serventuários e servidores dos cartórios oficializados, 
mas estende, desde logo, ao pessoal dos cartórios não oficializados, vários direitos e vantagens 
do funcionalismo público, como afastamentos e aposentadorias. E o faz a expensas do 
Tesouro, quando os próprios funcionários públicos têm sua aposentadoria a cargo do Instituto 
de Previdência (com exceção dos nomeados anteriormente à sua criação). 

Dai se infere que, mesmo nos cartórios não oficializados (que serão os mais rendosos), o 
Estado que não terá as vantagens, será obrigado a suportar ônus consideráveis. 

Além disso, pelo artigo 10 do substitutivo, os proventos dos serventuários e servidores já 
aposentados ou afastados, passam, imediatamente, para a responsabilidade do Tesouro. 

As providências acima apontadas, se revestem de maior significação e importância, 
considerando que a "Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça como é notório, por 
insuficiência dos recursos auferidos, ainda não conseguiu colocar-se em dia com as 
aposentadorias já requeridas. Tal Carteira é extinta pelo projeto (artigo 11). 

O Estado receberá assim a sobrecarga imediata dessas aposentadorias, juridicamente já 
configuradas e ainda não atendidas pela Carteira. 

9. Além das observações já feitas quanto a vários inconvenientes do projeto é necessário 
salientar que o maior óbice à sua execução, reside no vulto dos encargos financeiros que 
impõe ao Tesouro. 

Na atual situação financeira do Estado, que impõe restrições de toda ordem, no que tange às 
despesas públicas, esse aspecto do projeto adquire tal preeminência, que, não atendido, 
poderá invalidar as vantagens dele decorrentes. 

A avaliação precisa da despesa que o projeto acarretará depende do conhecimento exato do 
pessoal lotado nos cartórios, bem como do custo das indenizações com móveis e utensílios 
existentes nos ofícios e ainda dos ônus resultantes de aposentadorias, licenças, salário-família, 
etc. 

Cálculos aproximativos que se fizeram, indicam entretanto, que esse custo será da ordem de 
quatrocentos milhões de cruzeiros anuais; considerando-se o total de 1.755 serventias, e 
fazendo-se o cômputo com base no número de escreventes registrados na Secretaria da 
Justiça, excluídos os escreventes não registrados e os praticantes, fiéis, datilógrafos e demais 
servidores em exercício naqueles cartórios. 



Para fazer face a essas despesas contará o Estado com as custas e emolumentos ora atribuídos 
aos serventuários e mais o produto da Taxa de Aposentadoria, criada pela Leis n. 465, de 1949. 

Relativamente a custas e emolumentos, entretanto, cumpre atentar a que justamente.  Os 
serventuários de cartórios de maior renda não exercerão provavelmente o direito de opção 
estabelecido no parágrafo 1.º do artigo 1.º do projeto. 

Quanto à taxa de aposentadoria tem ela se mostrado insuficiente para ocorrer a essas 
responsabilidades. 

Tais circunstâncias dificultam, pois, o cálculo exato do custo do projeto, a que se não pode 
chegar senão por insegura aproximação. 

Acresce que o cálculo acima apresentado tem em vista, apenas, os vencimentos, nele não se 
incluindo, como já assinalada, as despesas com aposentadoria, licenças, substituições, salário-
família, sexta-parte e, ainda, indenização por moveis e utensílios, alugueis de salas, material de 
expediente e renovação futura dos móveis e utensílios. 

Ao considerar o problema das despesas é necessário ponderar que o Executivo acaba de 
propor, a essa Colenda Assembléia, a elevação dos vencimentos e salários do funcionalismo 
público, imposta pelo crescente aumento do custo de vida. 

 

Essa elevação, a que era naturalmente compelido o Governo, representando, já de si, 
ponderável acréscimo na despesa do Estado, terá repercussões também no custo do projeto, 
pois os cálculos atuais deste deverão ser ajustados oportunamente às novas bases de 
retribuição propostas para o funcionalismo. 

10. Vê-se, pois, que, embora, em tese, a oficialização possa merecer apoio, nos termos em que 
a colocou o projeto esbarra com dificuldades e senões que praticamente a invalidam. 

A relevância da matéria e as suas repercussões, quer em relação ao erário, quer em relação ao 
interesse do público, aconselham a que, aceita a tese, se proceda a um estudo mais amplo 
sobre os meios, modo e limites de sua concretização. 

No entendimento do Executivo, a elaboração de novo projeto sobre o assunto poderia 
orientar-se pelos seguintes princípios que, sem destruir o objetivo da oficialização, asseguram-
lhe, ao invés, condições de viabilidade: 

a) distinção, em todo o Estado e não apenas na Capital, entre os serviços do foro judicial e os 
do foro extrajudicial; 

b) uniformização do regime dos serviços do foro judicial, oficializando-se os cartórios deles 
incumbidos, inclusive os da Capital; 

c) regulamentação adequada da opção, pelos titulares do interior, entre as serventias judiciais 
a serem criadas e as extrajudiciais remanescentes; 



d) estudo dos serviços do foro extrajudicial, com o objetivo de verificar-se, em face dos 
interesses das partes, quais as serventias que, pela natureza de seus serviços, sejam 
compatíveis com a oficialização, instituindo-se, quanto a elas, a oficialização progressiva, 
somente à medida em que vagarem ou quando criadas. 

11. Em conseqüência ao adotar-se tais normas, examinar-se-ão também as seguintes medidas 
complementares, compreendendo duas ordens de providências; 

a) estudo, em bases atuariais, de um sistema de contribuição, que permite estender, aos 
servidores dos cartórios não oficializados, o regime de aposentadoria, pecúlios e licenças, 
vigentes para o funcionalismo; 

h) revisão do Regimento de Custas mediante exame analítico de suas rubricas, postas em 
relação à categoria, número e volume de serviço afeto às várias serventias. 

Com isto será o Regimento atualizado nas taxações que se mostrarem insuficientes, com o 
intuito de ressarcir o Estado dos ônus decorrentes da oficialização e beneficiar aqueles 
titulares cujas serventias sejam deficitárias. Esta revisão do Regimento se deve fazer, também, 
objetivando a simplificação das suas tabelas, de modo a permitir mais fácil verificação, por 
parte do público, do montante das custas a que esteja sujeito. 

Nesta mesma ordem de providência, poder-se-á cogitar da viabilidade da concessão de 
subvenções aos cartórios de pez, que, apesar do aumento das custas, se mostrarem 
deficitários. 

12. Parece ao Governo que tais normas e providências atenderiam aos justos reclamos da 
enorme classe de serventuários e servidores da justiça, resguardando, por outro lado, os 
interesses do erário e das partes. 

13. São esses, Senhor Presidente, os esclarecimentos que me cabe prestar em resposta ao 
ofício de Vossa Excelência, pedindo vênia para ponderar, ainda uma vez, quanto à 
conveniência de se obter o pronunciamento do Poder Judiciário, sobre tão relevante questão. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 

Governador do Estado 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Vicente de Paula Lima, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado. 

D. O. de 4/9/1954 


