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A S. Exa., o Sr. Dr. Deputado Vicente de Paula Lima,. M. D. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo. 

OFÍCIO N. 121/54, DO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, NOS 
SEGUINTES, TERMOS: 

São Paulo, 20 de novembro de 1954. 

Senhor Presidente: 

O Instituto dos Advogados de São Paulo, entidade cultural que inscreve entre as suas 
finalidades a defesa dos, interesses da Justiça e da classe dos advogados, pede vênia a Vossa 
Excelência para apresentar a propósito dos Projetos de lei relativos a "Oficialização dos 
Cartórios" e da. "Regimento de Custas dos Escrivães em Geral", ora em trânsito por essa douta 
Assembléia Legislativa. as seguintes considerações: 

I - Como se depreende dos debates havidos na Egrégia Assembléia Legislativa e dos 
comentários e notícias publicados pela imprensa, em torno do Projeto n. 593/52, dispondo 
sobre a oficialização dos ofícios de justiça, o principal objetivo visado pelos defensores dessa 
medida é o de assegurar condigna remuneração dos servidores dos cartórios não, 
estipendiados pelo Estado, de maneira a proporcionar-lhes; padrões de vencimentos à altura 
das responsabilidades de suas funções. 

Crê, entretanto, este sodalicio, que tal objetivo, de todo justo e humano, poderia ser atingido, 
sem os percalços acarretados pela imediata burocratização dos cartórios, providência essa que 
requer os mais acurados estudos, sob pena de ,converter-se em fonte de graves prejuízos para 
o normal funcionamento do aparelhamento do Poder Judiciário. 

A solução preconizada seria a de, a par da fixação de níveis mínimos de vencimentos para as 
diferentes categorias de servidores, atribuir-lhes uma porcentagem, a título de participação, 
sobre as custas arrecadadas pelos cartórios, quota essa que seria prevista no próprio 
Regimento de Custas, de cuja reforma ora se cogita. 

Dessa forma, conjugando-se o problema da remuneração dos escreventes e auxiliares dos 
cartórios não oficializados com o da reforma do sistema de cobrança de custas, será possível 
encontrar solução adequada para a questão, evitando-se os males decorrentes da pronta 
oficialização dos cartórios. 

I - Por outro lado, evidencia-se a necessidade de uma radical mudança no sistema de cobrança 
de custas judiciais, adotando-se processo mais simples e racional, de modo a abolir o sistema 
vigente, que toma por critério para o cálculo das custas a fixação de emolumentos para cada 
ato ou termo praticado nos autos. 

Não merecem nosso aplauso, portanto, os Projetos de lei em andamento nessa Egrégia 
Assembléia, n.ºs. 1.219149, '24151, 50150 e 496154, que se limitam a propor elevações nas 



atuais tabelas de custas e emolumentos, constantes do Regimento em vigor, em bases 
empíricas, sem aventar novos critérios ou soluções para a elaboração do futuro Regimento de 
Custas. 

O sistema vigente, que reputamos inconveniente e obsoleto, apresenta inúmeras 
desvantagens, dentre as quais sobreleva a impossibilidade, para todos os que recorrem aos 
serviços da Justiça, de fazer uma estimativa, aproximada, embora, das despesas a serem 
efetuadas em determinado processo judicial. 

III - Muito mais simples, prático e lógico, seria fixar "a forfait", para cada tido de processo, o 
montante global das custas e emolumentos, incluídos todos os termos e atos até final, 
estabelecendo-se porcentagens decrescentes calculadas em função do valor da causa, ou seja, 
adotando-se o sistema de progressão por partes ou categorias, "au rebours". 

Tal sistema permitiria distribuir melhor os encargos e despesas com a manutenção do 
aparelho judiciário, estabelecendo-se a igualdade de taxação nas causas de idêntica natureza e 
valor, independentemente do número de atos ou termos, tantas vezes - et pour cause - inúteis 
ou dispensáveis. 

Além do mais, o regime vigente no Regimento de Custas onera mais as classes populares, de 
vez que as despesas judiciais se medem, não pelo valor da causa, mas pelo número de atos 
praticados, que, em regra, são idênticos nos mesmos tipos de processo, qualquer que seja o 
valor da causa. Chega-se, dessa forma, a pagar em custas, em inventários de diminuto monte, 
em que há herdeiros menores, importâncias quatro vezes maiores do que as contadas em 
arrolamento de vulto, processados de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Olvida, o regime vigente, a sábia regra inscrita no artigo 202 da Constituição da República: 

"Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão graduados conforme a 
capacidade econômica do contribuinte". 

Observe-se, aliás, que o sistema por nós preconizado já é o adotado para o pagamento das 
custas na Justiça do Trabalho, e, no Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais e do Rio de 
Janeiro, para os inventários e arrolamentos, em que as despesas são calculadas com base no 
valor dos espólios. Em parte, o projeto n. 496-54. adota esse sistema, justamente para os 
inventários e arrolamentos, nos quais as custas são graduadas em função do valor dos montes 
respectivos. 

IV - A nosso ver, dever-se-ia, cogitar da reforma radical do vigente Regimento de Custas, após 
detidos estudos, que visariam a uma mudança de sistema, e não apenas à majoração de itens 
e rubricas das tabelas com maior ou menor fundamento. 

A adoção desse novo critério possibilitaria, outrossim, a fixação de percentagem sobre o valor 
das custas, para atribuição aos escreventes e auxiliares das serventias, o que poderia constituir 
um meio termo, de transição entre o regime atual e o da oficialização dos cartórios. 

No estudo do assunto, conviria que essa Egrégia Assembléia Legislativa considerasse a 
necessidade de uma reforma de base, e não simplesmente de majoração nas tabelas, pois, 



caso contrário, em breve haveria novas reclamações, dada a contínua ascensão do custo de 
vida. E somente a fixação de custas em função do valor das coisas, porcentualmente, poderá 
obviar a tais inconvenientes. 

Que haja, contudo, moderação e critério no estabelecimento dessas porcentagens, é o que 
espera a coletividade. 

V - Estas são as sugestões que INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO submete à 
apreciação dos ilustres membros do Poder Legislativo do Estado. como sua contribuição ao 
estudo de dois relevantes problemas que vem preocupando todos quantos almejam o melhor 
aparelhamento da Justiça, para a consecução de sua elevada missão, essencial na organização 
do Estado de Direito. 

Em reunião realizada a 27 de outubro último, o Conselho deste sodalício aprovou a remessa 
das considerações supra a essa douta Assembléia, lembrando, outrossim, a oportunidade da 
audiência dos órgãos competentes dos Poderes Executivo e Judiciário, bem como das 
entidades ligadas ao Foro, sobre a conveniência e viabilidade das sugestões oferecidas. 

Renovo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos de minha elevada consideração e 
apreço. 

a) JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA PRESIDENTE 


