
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

No Processo n. 259.356-57-SJ. em que é interessado Brenno de Toledo Leite escrivão, lotado 
no Cartório do 2.0 Ofício da Família e das Sucessões da comarca de São Paulo, sobre contagem 
de tempo de serviço, o Secretário proferiu o seguinte despacho: 

"I - Como decorrência da oficialização das serventias de justiça, e respectivo regime jurídico, 
surgem problemas principalmente relacionados com a contagem de tempo de serviço de 
serventuários, escreventes e auxiliares do cartório. 

O serventuário, estipendiado ou não pelo Estado, exerce inquestionavelmente, função pública 
até mesmo com o caráter de vitaliciedade. 

O escrevente já tem sua função pública prevista em lei, entre nós, desde a Ordenação Liv. 1.º, 
Tits. 24, parágrafo 3.º e 97 parágrafo 10 e ainda pelas Leis de 6 de dezembro de 1612, 
parágrafo 22, e 22 de setembro de 1823, art. 2.º, parágrafo 1.º. 

Como demonstra Tavares Bastos - os escreventes para serem admitidos deveriam "exibir 
provas de habilitação intelectual", tinham direito "à  quarta  parte da rasa ou a um salário pago 
pelo respectivo serventuário". O escrevente "adjuva com o serventuário confere e conserta 
traslados, e substitue, em certos impedimentos, o escrivão" ('Empregos e Ofícios de Justiça" - 
1886). 

II - Como decorrência de complexidade dos trabalhos, nos cartórios, o escrevente foi ganhando 
atribuições e responsabilidades. - "Os escreventes habilitados de hoje não são o mesmo 
"escrevente maior de 14 anos" a que se refere a, Ord. L. I, tit. 97, e sim "os escreventes 
castigados pelos erros que fizeram, como os próprios escrivães" - pois devem ser maiores de 
21 anos (Dec. 9.420, de 28-4-1885), pelo que já não havia mais razão para manter certas 
funções personalíssimas do escrivão, e em consequência, entre outras atribuições, "veio o 
poder legislativo permitir que os escreventes habilitados funcionem nas inquirições e 
diligências cíveis". E, posteriormente, na lei e na praxe forense, no civel e no crime, as 
atribuições do escrevente foram se ampliando, sempre como coadjuvante legal do 
serventuário, seu substituto ocasional e temporário (João Mendes Junior, J. R. Azevedo 
Marques e Henrique José Coelho - "Plano de Organização Judiciária" (1901) "Das atribuições 
dos funcionários dos ofícios e dos empregados de justiça" - pag. 132-135 - e "Plano de Reforma 
Judiciária" (1912), 3.a Seção, - "Ofícios e Empregos de Justiça", pags. 46-51). 

As leis de organização judiciária sempre atribuíram função, de oficio, ao escrevente habilitado, 
ou juramento. 

III - "O serventuário é hoje, em nosso direito, um funcionário como qualquer outro". Do 
mesmo modo quanto ao escrevente - "desde que foi provido por ato público e não submetido 
apenas ao alvedrio, à simples escolha do escrivão, porque, então, seria um simples secretário 
deste". (Anibal de Mello Couto "Rev. de Direito Administrativo", 37-509, n. 3). O Supremo 
Tribunal Federal já teve ocasião de decidir na espécie: 

"Funcionário Público - Escrevente Juramentado 



- Escrevente juramentado é funcionário público e tem as vantagens asseguradas por esta 
qualidade, como a estabilidade após o decurso de dez anos de exercício no cargo, quando 
assim dispõe a lei de Organização Judiciária em relação aos funcionários da Justiça. 

- O serventuário da Justiça é um funcionário como qualquer outro. Escrevente é serventuário 
desde que provido por ato público e não submetido à simples escolha do escrivão". 

IV - Também o Tribunal de Justiça, de São Paulo, tem tido várias oportunidades de se definir, 
na hipótese. - "É funcionário o escrevente, porque, embora sem remuneração direta do Estado 
"exerce função efetiva, de cargo criado por lei, mediante nomeação por autoridade 
competente e prova de habilitação e saúde. É de se notar, por outro lado, que no campo da 
responsabilidade criminal ele é e sempre foi considerado funcionário público, qualidade essa 
também que nunca se lhe recusou para o efeito do Estado responder por todo seu ato ilícito. A 
forma de remuneração não importa. Os vencimentos do escrevente, pagos embora pelo 
serventuário perante quem ele serve, são fixados pelo Estado". (Rev. Trib. - vol. 184-86/88). 

"A Fazenda do Estado é, civilmente, responsável, por ato ilícito praticado por escrevente de 
cartório, que é funcionário, público" (Apelação Civel. N.º 77.878, de S. Paulo). 

"Os escreventes juramentados ou habilitados são considerados funcionários públicos". (Rev. 
dos Tribunais", 157/ 203). 

V. Indicadas, assim, quanto a serventuários e escreventes, as fontes de convicção relativas às 
suas situações jurídicas, resta examinar, em face da legislação estadual, a situação dos demais 
auxiliares de cartório, como sejam os fieis e copistas. 

Em completo Acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve ensejo de bem distinguir as 
situações, ao repelir pretendida contagem de tempo, relativa a serviço prestado como de fiei 
de cartório, para todos os efeitos, porque prestado antes da lei n. 2.888, de dezembro de 
1954. 

"O autor não tem razão. Aplicação alguma poderia ter, ao seu caso, a lei n. 2039. Fiel de 
cartório não se confundia com ajudante ou escrevente; não desempenhava qualquer função 
pública e não prestava serviços à administração como contratado, colaborador extra-
numerário, comissionado ou interino. 

O ajudante ou escrevente desempenhava, realmente, funções públicas. O § 49 do Regimento 
do Desembargo do Paço, acorde com o disposto na Ord. do L. I., Tit. 97 § 10, autorizava a 
tabeliães e escrivães terem seu ajudante, desde que para isso impetrassem provisão. 0 
ajudante seria juramentado, e licenciado o tabelião para o ter. E a lei de 22 de setembro de 
1828 expressamente determinava que o ajudante seria um, somente, para cada tabelião. 

Dadas as funções restritas inicialmente permitidas a esse escreventes, como notam Teixeira de 
Freitas (Tabelionato) e Serrão (Manuel), os serventuários não cuidavam de tê-los. Não 
possuíam, assim, auxiliares juramentados, que desempenhassem, portanto função pública. 
Limitavam-se o pagar copistas ou auxiliares, posto que subscreviam todos os atos e por estes 
se responsabilizavam. A lei n. 2033, de 20 de setembro de 1871, e seu regulamento, de n. 
4.842, do mesmo ano, permitiam que, com as cautelas neste previstas, os escreventes 



juramentados lavrassem escrituras. Inconfundíveis eram, assim, as funções de escreventes 
juramentados e as de simples auxiliares de cartório. Aqueles exerciam funções públicas, 
mediante regular investidura nos cargos. Estes auxiliavam materialmente os serviços 
atribuídos aos serventuários, sem desempenho de qualquer função pública e sem regular 
investidura. Na órbita estadual, também o decreto n. 5129, de 1931, atribuis a escreventes 
funções públicas, sem confundi-los com praticantes e fiéis. Estes não eram nomeados e não se 
lhes autorizava o exercício de qualquer função pública de autenticação ou documentação. 
Eram, realmente, simples empregados dos serventuários, para a prática de atos que estes, 
unicamente, chancelavam com a sua responsabilidade". (Apelação Civel n. 78.058, de S. Paulo) 
- Acórdão de 19-2-57). 

VI. É verdade que a Lei n. 2.888, de 21 de dezembro de dezembro de 1954 definiu os efeitos da 
contagem do tempo de serviço "prestado como serventuário, escrevente, fiel auxiliar ou 
datilógrafo de cartório": "será contado ao funcionário público estadual para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade". - (art. 1.º). Essa lei veio trazer uma restrição, a partir da data 
da sua vigência, quanto à contagem do tempo de serviço prestado como serventuário e 
escrevente, até então contado para todos os efeitos, em face da legislação anterior, 
especialmente do disposto na lei n. 2.039, de 31 de dezembro de 1924, e principalmente 
segundo a caracterização desse serviço como função pública, como já ficou demonstrado. E a 
mesma lei n. 2.888 foi, quanto aos demais auxiliares de cartório, que enumerou mais generosa 
pois permitiu a contagem desse tempo para os fins de aposentadoria e disponibilidade, 
quando, pela legislação geral anterior, para nenhum efeito deveria ser computado esse 
serviço, dada a sua caracterização negativa de função pública. 

A citada lei n. 2.888, que é de 21 de dezembro de 1954, entrou em vigor nessa data. Não pode 
ter efeito ~ retroativo e prejudicar os atos jurídicos perfeitos, que geraram direitos adquiridos 
(Constituição Federal, art. 141 § 3.º). 

VII. Para os funcionários públicos estaduais que, com tempo de serviço prestado como 
serventuário ou escrevente juramentado, tenham completado os 25 (vinte e cinco) anos de 
exercício antes da vigência da lei n. 2.888, de 21-12-1954, esse tempo de serviço deverá ser 
computado, sem restrições, para todos os efeitos, inclusive para o do adicional previsto no art. 
98 da vigente Constituição do Estado. Aliás, é esse o entendimento dado, à hipótese, pela 
Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, em parecer subscrito pelo Sr. Advogado Chefe, e 
aprovado pelo Senhor Secretário da Fazenda "como norma para casos idênticos" e com o qual 
também me manifesto de acordo, pelos fundamentos aqui expendidos (Processo G. 12575-49, 
em nome de Silvio Aranha - junto, por cópia, a fis. 25 deste Processo G. 16.854-56). 

VIII. Quanto à contagem do tempo de serviço prestado como "fiel, auxiliar ou datilógrafo de 
cartório" a simplicidade da matéria dispensa explanações: só depois da vigência da Lei n. 
2.888, de 21-12-1954 pode ser considerado corno exercício capaz facultar diretamente a 
contagem de tempo em benefício do funcionário, e assim mesmo "para os efeitos de 
disponibilidade e aposentadoria" (art. 1.º), pois se trata de inovação legal, expressa nos termos 
de sua concessão. 



Devolva-se, com esta 'manifestação, o processo à Secretária da Fazenda, devendo as suas 
conclusões servir de norma também nesta Secretaria da Justiça, aos casos em que tenha 
aplicação". 

D. O. 27/7/57. 


