
 
COUSAS DO SERVENTUALISMO DE JUSTIÇA  

José Venâncio Borges 1.º Tabelião de notas de Catanduva.  

  

As nossas leis, no que tange as responsabilidades e atribuições funcionais, não tem cuidado desses 
problemas de modo consentâneo e razoável, no setor do Serventualismo de Justiça, com relação 
aos escreventes, deixando quase sem objeto as sua nomeações que são precedidas de exigências 
formalísticas que pouco diferem das impostas aos titulares quando se candidatam ao ofício. 
Concurso de provas, oferecimento de documentos, homologação dos processos pela Corregedoria 
Geral da Justiça, etc. No exercício de seus cargos, entretanto, de nenhuma punição são passíveis 
esses auxiliares pelas irregularidades que cometem, cujas conseqüências somente afetam os 
serventuários. Tenho exemplos de sobra para afirmá-lo. Mais uma vez, ou melhor, inúmeras vezes 
respondi por infrações causadas por seus erros e faltas, principalmente na parte fiscal, em virtude 
de insuficiência ou ausência de selos em atos sujeitos a esse tributo. Ora, o titular de um cartório, 
como o chefe de seção nas repartições burocráticas, tem a seu cargo além da sua parte 
administrativas, outras atribuições que lhes são privativas. Agora pergunto: um ofício como o que 
dirijo, que pelo vulto de seu movimento, torna-se necessário grande número de auxiliares, como se 
pode exercer uma fiscalização  rigorosa no serviço de cada um de modo a evitar-se falhas nos atos 
que praticam? Sem o dom da ubiqüidade, não é possível. O artigo 17, do dec. Lei n. 5.129, de 23 de 
julho de 1931 tem esta redação:  

"O Serventuário do cartório, de acordo com o juiz, poderá atribuir a cada um de seus escreventes 
determinados serviços como reconhecimento de firmas, as intimações, o expediente dos feitos, etc. 
e nesse caso, o escrevente será responsável civil e criminalmente pelo ato que subscrever"  

Quem lê este dispositivo dirá que não procede a afirmativa com que inicio este comentário, mas 
esse conceito, somente esposará quem ignore a ausência de sua aplicação, do que aliás eis uma 
prova: O meu oficial maior que tinha a seu cargo a movimentação dos feitos, deu causa a um 
infração do art. 22, § 2.º do Código em vigor e o juiz, por isso, condenou o escrivão ao pagamento 
da multa, a despeito da declaração feita em petição por aquele funcionário chamando a si a 
responsabilidade pelo ocorrido. E a lei diz que o oficial maior poderá praticar todos os atos do 
serventuário, mesmo se achando este em exercício. A mesma lei, por intermédio do § 2.º do citado 
artigo diz que o número de ajudantes poderá ser aumentado ou reduzido, mas subordina o caso de 
redução a prova de sensível diminuição da renda do cartório, com recurso, para a Corregedoria 
Geral da Justiça e o art. 11 outorga ao serventuário o direito de demissão sem declaração do 
motivo, porém  com a obrigação de durante um ano pagar ao exonerado, metade de seus 
vencimentos, salvo se antes obtiver outra colocação com renda equivalente a essa metade. Ora, por  
aí  se vê que a dispensa de algum escrevente não é possível sem obediência a tais condições. O 
reverso da medalha. Quantas vezes, justamente no momento de maior aperto de serviço quando 
seu concurso é absolutamente imprescindível, tenho sido procurado por ajudantes habilitados para 
ser avisado de que resolveram deixar o cartório afim de atender a convites para outras comarcas, já 
com sues pedidos de exoneração prontos para despacho, resolução a que não se pode impedir por 
falta de apoio legal, cabendo-nos apenas uma exortação pela descortesia para com seus chefes. 
Exige-se tudo dos serventuários e nada de seus auxiliares. Porque essa desigualdade de direitos? 
Positivamente, não está certo. A quem de direito, não pedimos muito. Somente a fixação de um 
prazo razoável com obrigação prévio aviso para os que tiverem de deixar o cartório onde trabalha, 
evitando-se assim situações embaraçosas, como inúmeras vezes tem acontecido; a sua sujeição ao 
cumprimento do que dispões o retro citado dispositivo que lhes impõe responsabilidades civis e 
criminais pelos atos que praticam e finalmente, competência para subscrevê-los, medida que os 
obrigará a maior cuidado e atenção na lavratura dos que lhes forem oficialmente distribuídos, não 



porque de outra forma descurem propositalmente dos seus deveres, o que não parece licito 
afirma-se. Com a adoção destas medidas, de maior importância se revestiriam a s suas investiduras 
e se justificaria os extraordinários direitos e vantagens que desde o advento da Carta Magna do 
Estado, vem usufruindo e ainda os colocaria em plano nitidamente superior aos simples copistas, 
uma vez que na atual situação os seus atos somente tomam cunho de validade quando subscritos 
pelos titulares. Aí ficam, em síntese, apresentadas as sugestões, cuja concretização consultará 
plenamente o justo anseio e garantia dos responsáveis pela ordem e boa marcha dos serviços que 
lhe são afetos. O nosso próximo comentário versará sobre a nova lei de aposentadoria.  


