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Ofício n. 1615/2013-GPR
Brasília, 13 de maio de 2013.

Exm° Sr.
Ministro Joaquim Barbosa
Presidente do Conselho Nacional de Justiça 
Brasília - DF

Assunto: Estatização de cartórios. Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente.

Tenho a honra de dirigir-me a V.Exa para levar ao conhecimento do Egrégio 
Conselho Nacional de Justiça a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial 
no Estado do Rio Grande do Sul, quanto aos termos da Resolução n. 945/2013-COMAG, que 
dispõe sobre a estatização de cartórios de comarcas no Estado.

Diante do cronograma aprovado pelo CNJ para o exercício do ano em curso, 
segundo expediente cuja cópia encaminho inclusa, da lavra do ilustre Presidente Marcelo 
Machado Bertoluci (RS), a falta de estrutura nas comarcas, há longo tempo denunciada, em 
especial no que diz respeito ao déficit de servidores, resultará em grande impacto na prestação 
jurisdicional, pois não há previsão para que as vagas abertas com a estatização dos cartórios 
sejam supridas.

Nesse sentido, e considerando o extraordinário volume de processos, a par das 
demais sugestões oferecidas pelo Conselho Seccional no tocante ao aprimoramento da 
prestação jurisdicional no Rio Grande do Sul, solicito os bons préstimos de V.Exa no sentido 
da adoção das providências necessárias à prorrogação da implantação do calendário constante 
da referida resolução, por meio da qual, em 31 de maio próximo, os cartórios de Canoas, 
Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo ficam revertidos ao sistema 
estatizado, o que também ocorrerá, em 31 de julho, nas Comarcas de Caxias do Sul e Pelotas.

Realçando a apreensão deste Conselho Federal quanto à matéria, colho o 
ensejo para renovar a V.Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Presidente

\
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Excelentíssimo Senhor 
Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho 
Presidente do Conselho Federal da OAB 
SAS Quadra 5 -  Lote l -  Bloco M
70070-939 Brasília - DF
us

Assunto: Cronograma de estatização de cartórios de Comarcas do RS 
Referência: Resolução n° 945/2013-COMAG

Estimado Presidente,

l . Ao cumprimentá-lo, considerando os ingentes esforços promovidos por esse Egrégio
Conselho Federal em prol de uma justiça mais célere e digna para todos, visando assim o respeito 
às prerrogativas da classe e consequentemente a preservação dos direitos da cidadania, vimos 
manifestar a Vossa Excelência a crescente preocupação da OAB/RS com o estado de colapso no 
qual se encontra o Judiciário no Rio Grande do Sul, situação que será certamente agravada com 
o cumprimento da Resolução n° 945/2013-COMAG, que dispõe sobre a estatização de cartórios 
de Comarcas do Estado, cuja data de implementação se aproxima, conforme quadro abaixo.

Cartórios Prazo para estatização
2a Vara Cível Da Comarca De Canoas 31/05/2013
4a Vara Cível Da Comarca De Canoas 31/05/2013
Ia Vara Cível Da Comarca De Lajeado 31/05/2013
2a Vara Cível Da Comarca De Lajeado 31/05/2013

Ia Vara Cível Da Comarca De Novo Hamburgo 31/05/2013
2a Vara Cível Da Comarca De Novo Hamburgo 31/05/2013
2a Vara Cível Da Comarca De Santa Cruz Do Sul 31/05/2013
3a Vara Cível Da Comarca De Santa Cruz Do Sul 31/05/2013

2a Vara Cível Da Comarca De São Leopoldo 31/05/2013
4a Vara Cível Da Comarca De São Leopoldo 31/05/2013
Ia Vara Cível Da Comarca De Caxias Do Sul 31/07/2013
3a Vara Cível Da Comarca De Caxias Do Sul 31/07/2013
4a Vara Cível Da Comarca De Caxias Do Sul 31/07/2013

2a Vara Cível Da Comarca De Pelotas 31/07/2013
3a Vara Cível Da Comarca De Pelotas 31/07/2013

http://www.oabrs.org.br


(fls. 2 do Ofício n° 1603/2013/GP)

2. Segundo cronograma aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça para o 
exercício 2013, a partir do próximo dia 31 de maio, os cartórios de Canoas, Lajeado, Novo 
Hamburgo, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo ficam revertidos ao sistema estatizado, o que 
também acontecerá, a partir de 31 de julho, nas Comarcas de Caxias do Sul e Pelotas. Ocorre 
que a falta de estrutura, há longo tempo denunciada pela Ordem do RS, em especial no que diz 
respeito ao déficit de servidores, diante de tal medida resultará em grande im pacto na prestação 
jurisdicional do Estado, uma vez que, segundo os próprios dirigentes do Tribunal de Justiça do RS, 
não há previsão para que as vagas abertas com a estatização dos cartórios sejam supridas.

3. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a crise no Judiciário gaúcho está 
se agravando diariamente e, há muito tempo, a OAB/RS vem denunciando a falta de estrutura 
que dificulta uma prestação jurisdicional qualificada, situação que resultou, inclusive, na 
prorrogação conquistada junto ao CNJ, em setembro de 2012.

4. Dessa forma, apreensivos com o volume gigantesco de ações que tramitam nos 
cartórios do RS, sem que haja o necessário e compatível investimento na am pliação da estrutura 
do Poder Judiciário, constantemente temos defendido que sejam tomadas providências urgentes 
que possibilitem a imediata criação e instalação de novas varas, cargos efetivos de juizes e 
servidores, sob pena de, em curto prazo, estabelecer-se verdadeiro caos em inúmeras comarcas 
e varas da Capital e do Interior do Estado.

5. Inclusive, visando contribuir com soluções para o aprimoramento da prestação 
jurisdicional no RS, sugerimos ao Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2010, sugestões como: 1) 
A alocação imediata de recursos para investimento; 2) A revisão da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, no que se refere às restrições que impedem o Poder Judiciário de ampliar seu contingente 
de juizes e servidores de primeira e segunda instâncias.

6. Assim, atentos à realidade de verdadeiro abarrotamento dos cartórios do RS, que 
possuem hoje dezenas de milhares de processos, cuja análise depende de um número mínimo de 
servidores e juizes, e cientes de que a determinação do CNJ que obriga o Judiciário gaúcho a 
estatizar os cartórios privatizados agravará ainda mais a situação, encaminhamos a Vossa 
Excelência cópia do Ofício n° 1602/2013/GP, remetido à Presidência do Tribunal de Justiça deste 
Estado, requerendo especial atenção com vistas a prorrogar a im plantação do calendário 
constante na Resolução n° 945/2013-COMAG, por meio da qual, em 31 de maio, os cartórios de 
Canoas, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo ficam revertidos ao sistema 
estatizado, o que também ocorrerá, em 31 de julho, nas Comarcas de Caxias do Sul e Pelotas.

7. No mesmo sentido, solicitamos o auxílio do nobre Presidente no sentido de 
interceder junto à Presidência do CNJ, manifestando nossa apreensão quanto à citada matéria, 
uma vez que se torna cada vez mais difícil aos operadores do Direito, em especial aos 
advogados, representantes legais da cidadania, explicar à sociedade a morosidade da 
tram itação de mais de 4 milhões de processos no RS.

8. Por fim, contando mais uma vez com sua valorosa atenção e convictos de que 
ações imediatas precisam ser tomadas, visando evitar prejuízos ainda maiores ao cidadão, 
agradecemos antecipadam ente e reafirmamos votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

MARCELO MA 
Presiden
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Excelentíssimo Senhor 
De em bargador M arcelo Bandeira Pereira 
1 re- dente do Tribunal de Justiça do Estado 
Av. Borges de Medeiros, 1565 -  Praia de  Belas 
90110-906 Porto Alegre/RS

Assunto: Cronogram a de estatização de cartórios de Comarcas do  Estado 
Referência: Resolução n° 945/2013-COM AG

Senhor Presidente,

Cordialmente, tendo em vista o profícuo espírito de parceria que norteia as 
relações institucionais existentes entre a Ordem dos Advogados do Brasil -  Seccional do Rio 
Grande do Sul -  e esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, considerando ainda que se 
aproxima a d a ta  para o cum prim ento da Resolução n° 945/2013-COMAG, que dispõe sobre a 
estatização de cartórios de Comarcas do Estado, conform e cronogram a aprovado pelo Conselho 
Nacional de  Justiça para o exercício 2013, vimos manifestar nossa p reocupação  com  a referida 
med:da, uma vez que a fa lta  de servidores por ela ocasionada causara forte im pacto  na 
pre .tação  jurisdicional no RS e, portanto, à A dvocac ia  e principalm ente aos cidadãos.

Com o é do  conhecim ento  de Vossa Excelência, a crise no Judiciário gaúcho está 
se agravando diariam ente e, há tempos, a OAB/RS vem denunciando a fa lta  de estrutura que 
dificulta uma prestação jurisdicional qualificada, situação que resultou, inclusive, na prorrogação 

onquistada junto ao  CNJ, em setembro de 2012, uma vez que o défic it de servidores é um dos 
principais fatores que soma para essa realidade.

Assim, preocupadas com  o atual cronogram a de estatização dos cartórios, que 
ertam ente irá contribuir a inda mais para o colapso do Judiciário, as Subseções da  OAB/RS em 

especial aquelas que terão suas Comarcas afetadas já no mês de maio. têm  manifestado a esta 
Seccional grande p reocupação  com  a c itada  questão, considerações essas que externam o 
sentimento não somente dos profissionais do Direito que militam nessas regiões, mas tam bém  dos
• hares de cidadãos que confiam  ao Judiciário Estadual a solução áe seus processos

Mesma p reocupação  tam bém  nos foi apresentada pela Associação dos Servidores 
Ja Justiça do Rio G rande do Sul, que, a exem plo da A dvocacia , dos demais operadores do 
,re:to e da C idadania, c lam a pela melhoria das condições materiais e de pessoal para o 

aprim oram ento dos serviços judiciários do RS.
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Para conhecim ento, seguem anexas manifestações das Subseções da OAB/RS e da 
ASJ/RS, que versam sobre o tem a.

Diante do exposto, cientes dos esforços em preendidos por esse Egrégio Tribunal na 
: u: . a por minimizar as dificuldades acim a expostas, visando assim garantir que os direitos dos 
cidadãos sejam preservados, requeremos a Vossa Excelência especial a tenção  no sentido de 
prorrogar a im p lan tação  do ca lendário  abaixo constante na Resolução n° 945/2013-COMAG.

Cartórios Prazo para estatização
2°  Vara Cível Da Com arca De Canoas 31/05/2013
4a Vara Cível Da Com arca De Canoas 31/05/2013
I a Vara Cível Da C om arca De Lajeado 31/05/2013
2°  Vara Cível Da C om arca De Lajeado 31/05/2013

Ia Vara Cível Da C om arca De Novo Hamburgo 31/05/2013
2a Vara Cível Da C om arca De Novo Hamburqo 31/05/2013
2° Vara Cível Da C om arca De Santa Cruz Do Sul 31/05/2013
3° Vara Cível Da C om arca De Santa Cruz Do Sul 31/05/2013

2’ Vara Cível Da C om arca De São Leopoldo 31/05/2013
4a Vara Cível Da C om arca De São Leopoldo 31/05/2013
1° Vara Cível Da C om arca De Caxias Do Sul 31/07/2013
3a Vara Cível Da C om arca De Caxias Do Sul 31/07/2013
4a Vara Cível Da C om arca De Caxias Do Sul 31/07/2013

2a Vara Cível Da C om arca De Pelotas 31/07/2013
3o Vara Cível Da C om arca De Pelotas 31/07/2013

Não sendo possível sua prorrogação, que, ao  menos, seja m antido o número de
• rv dores nas Comarcas, buscando dessa maneira evitar sérios prejuízos à prestação jurisdicional.

Por fim, agradecem os a a tenção  dispensada e renovamos votos de e levado
apreço.

Atenciosam ente,

'MaMARCELO MACfHADO BERTOLUCl 
Presidente da  OAB/RS
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Of. N° 209/2012-2014/GP Porto Alegre, 29 de março de 2013.

Ref.
1 stati/ação de Cartórios.
PEC 10982007.
Colapso no Poder Judiciário.

Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul

SENHOR PRESIDENTE:

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL -  ASJ tem a honra de se dirigir a Vossa Senhoria 
para, conforme deliberação de Reunião de Diretoria desta data, irmanar-se ao esforço da 
classe dos Advogados e Servidores da Justiça em prol da m elhoria das condições materiais e 
de pessoal para o aprim oram ento dos serviços judiciários deste Estado.

Chama atenção a circunstância de que não se está a 
:^ir por dar um  salto de qualidade no trabalho até aqui desem penhado com extrema 

dedicação pelos m agistrados e servidores, em condições totalm ente adversas no que pertine à 
relação carga de trabalho /quan tidade de pessoal. Para exemplificar, anota-se que, no ano 

i^sado, foram encerrados, no prim eiro grau de jurisdição, 1,4 milhão de processos, ao passo 
que ingressaram 1,5 milhão de processos, restando, ao fim do ano de 2012, 3,3 milhões de 
processos não terminados. Isso, sem contar os Juizados Especiais que, no mesmo ano, tiveram 
um ingresso de 304 mil feitos e encerramento de 299 mil processos.

Não se está tratando de um a "up grade". Não. O que 
busca é  o aporte de recursos e meios que perm itam  m anter a m áquina funcionando. Ou 

u. sem colapso. Urge a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem se olvidar dos 
. . ndes avanços que o controle fiscal trouxe, porém é fato inconteste que o percentual de 
. . \ rte de recursos ao Poder Judiciário está engessado e provocando o seu estrangulamento.

I
AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
MARCELO BERTOLUCI,
M. D. PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO 
SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL,
PORTO ALEGRE-RS.
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Por outro lado, já o custeio e a manutenção, de pronto 
passarão a sofrer as conseqüências da redução dos ganhos financeiros em face da diminuição 
do retomo dos recursos aplicados no sistema bancário. Com efeito, a redução dos juros em 
reiação aos tom adores tam bém  provoca efeitos em relação aos agentes econômicos que 
movimentam valores no mercado financeiro. Com dim inuição do retorno financeiro a 
despesa terá que ser coberta com recursos que, ordinariam ente, atendem  outras fontes de 
custeio. Ainda, no mesmo diapasão, constata-se o depauperam ento da capacidade de 
investimentos do Estado, ex-vi da extrema dependência do agronegócio, bastando a repetição 
de estiagens para que toda a cadeia econômica entre em  retração, com diminuição de 
arrecadação e sua partição entre os Poderes e Órgãos Autônomos. Por fim, na mesma seara, 
se encontra a questão do endividam ento do Estado, que, apesar de pagar a sua parcela para 
cem a União só tem visto o saldo devedor crescer, obliterando a sua capacidade de 
investimento. São treze por cento da receita real que são carreados, todo mês, para a União, 
sem  lograr ver esta pendência encerrada no prazo fixado, isto é, em 2.028, pois além da dívida 
principal a depressão da receita gera pagam ento insuficiente e este gera dívida-filhote.

Voltando o foco, novam ente, para o Poder Judiciário, 
'iitro ponto a ser considerado é o que trata das nomeações no seu âmbito. A mão de obra é 
suficiente: há necessidade de reposição de pessoal em face dos falecimentos, exonerações, 

demissões, aposentadorias, etc., e o ritmo de reposição é lento. Esse item vem  de ser, agora, 
•avado pela paulatina reestatização de serventias judiciais privatizadas.

A estatização de cartórios privatizados, conforme 
ajuste do TRIBUNAL DE JUSTIÇA com o CNJ-CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA será 

rimado em 2014, tendo começado em 2012, em blocos de serventias conforme, supõe o 
r bunal de Justiça, possa nom ear servidores para substituir os em pregados CLTs que serão 

demitidos pelos Chefes de Cartórios, os quais passarão para o regime estatizado, em 
j decorrência de ADI 1498 julgada procedente, desconstituindo norm as infraconstitucionais 

ii ste listado posteriores a 1988.

Esta dem anda adicional de pessoal, que parte será 
suprida por nomeações de novos servidores e parte por remanejo interno, será insuficiente 
para manter a velocidade da atual produção judiciária. Pode-se afirmar, com segurança, que 
i s cartórios serão reestatizados no auge da sua produção e sofrerão o baque da mudança do 
topo de funcionamento.

Uma solução se alvitra como interessante para 
amenizar o impacto dessa m udança de gestão dos cartórios seria a aprovação da PEC 
109/2007, em tramitação na Câm ara Federal. Explica-se: com o advento da Constituição de 
1^K8, as serventias judiciais, que existiam num  sistema misto, isto é, algumas eram 
privatizadas e outras estatizadas, em face do artigo 31, do Ato das Disposições Transitórias,

Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul
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• ram convertidas em unidades estatizadas, ficando ressalvados os direitos dos titulares de 
artórios existentes no m om ento da promulgação da Carta Política.

Por meio da Proposta de Emenda Constitucional de 
número 109/2007, acima referida, tenta-se suprim ir esta tranca que limita o autogoverno do 
Poder Judiciário, tolhendo os seus esforços de melhor se adm inistrar.

Com efeito, a justificativa da PEC em comento, que se 
transcreve a seguir, dá bem a dim ensão da necessidade da sua imediata aprovação. De 
rs saltar-se que os seus dados numéricos são contem porâneos ao protocolamento da PEC, em 

(4/07/2007, pelo D eputado Federal MENDES RIBEIRO FILHO, porém, já naquela época, 
ficava evidente a sua eficácia em  relação a situação de dificuldade que se avizinhava. Eis o 
texto:

"A presente PEC visa restabelecer o princípio 
anterior, da existência de serventias privatizadas e 
estatizadas, conforme a previsibilidade nas leis estaduais, 
que regulam a m atéria e na Consolidação Normativa 
Judicial -  CNJ -  CGJ.

O artigo 31, do ADCT, que ora se pretende suprim ir 
im pede a privatização das serventias do foro judicial, a 
partir de sua vigência.

A disposição constitucional em tela, portanto, tornou 
ineficaz a legislação infraconstitucional, eis que à medida 
que vagassem, respeitando-se os direitos dos titulares, 
passariam ao regime de estatização as serventias do foro 
judicial.

O principal objetivo almejado com a privatização é a 
redução de custos do Poder Judiciário com a manutenção 
dos Cartórios Judiciais, especialmente, com a renumeração 
de servidores.

Salientamos que o funcionam ento de um  cartório 
estatizado dem anda a nomeação de 01 (um) escrivão, 01 
(um) oficial ajudante, 01 (um) auxiliar de serviços gerais e, 
pelo menos 05 (cinco) oficiais escreventes, totalizando um

Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul
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custo de cerca de R$ 24.146,00 (vinte e quatro mil, cento e 
quarenta e seis reais), com pessoal, mensalmente, além dos 
gastos com materiais e equipam entos como: mesas, cadeiras, 
papel, com putador, m anutenção de serviços, dentre outros.

Multiplicando-se o valor acima referido, pelo núm ero 
de serventias judiciais existentes no meu Estado vislumbra- 
se um  gasto excessivo da verba orçamentária do Poder 
Judiciário com pessoal, em detrim ento de investimento em 
infra-estrutura, para beneficiar as partes, que merecem o 
melhor tratam ento possível, quando buscam a prestação 
jurisdicional.

O orçamento do Judiciário Gaúcho, para este 
exercício, m onta em R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e 
quatrocentos milhões de reais), sendo que, 84% para custeio 
e, somente, 6% em investimento, conseqüentemente, sobra 
pouco para investir em tecnologia, novos imóveis e outros 
itens necessários à agilização de prestação jurisdicional, 
através do m elhoramento de instalações e equipamentos.

Ademais, o gasto com a folha de pagamento e 
encargos, tende a aum entar em virtude do notório aumento 
de dem andas em todos os foros, tanto no Rio Grande, como 
de todos os demais Estados.

Isso exige a criação de equipam entos, materiais 
diversos, o que torna incompatível tal situação com as atuais 
e futuras possibilidades orçam entárias do Poder Judiciário.

Aproveito, para anexar e fazer parte da justificativa, a 
legislação do Rio Grande do Sul que regia a matéria, (antes 
de ser declarada inconstitucional pelo STF), a Consolidação 
Norm ativa Judicial -  CNJ -  CGJ, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade com o Acórdão do STF e planilha da 
Tabela de Vencimentos da Justiça Gaúcha.

A Constituição federal, art. 125, estabelece que os 
Estados organizarão os seus Poder Judiciário e a Constitui-

Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul
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ção Estadual definirá a competência dos tribunais, sendo 
que é de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Assim sendo, procuram os esclarecer os nossos pares, 
visando à necessidade de aprovação desta PEC, que é 
aguardada como m edida para proporcionar melhor 
alocação das verbas orçam entárias do Poder Judiciário dos 
Estados."

Pelo exposto, Senhor Presidente, acolhendo a 
sugestão de associados que sofrerão o impacto imediato da transformação no modo de

I administração de serventias judiciais e consciente de seus reflexos no conjunto do 
' .;ncionamento do Poder Judiciário, especialmente, com o aum ento do garrote fiscal na sua 
i\uto-administração, esta entidade pondera no sentido que seja realizado esforço especial, por

i fsse Conselho Estadual, no sentido de ser solicitado ao Conselho Federal da Ordem  dos 
Advogados do Brasil que tenha o protagonism o de encam inhar ajuste junto ao CNJ -  
( ( nselho Nacional de Justiça (processo núm ero 0001325-59.2008.2.00.0000) objetivando a 

■tação, até a aprovação da PEC 109/2007, do cum prim ento da decisão que homologa o 
:do fixador para ocorrer a reestatizacão das serventias judiciais até o ano de 2014. A 

providência, se acolhida, convergiria beneficamente para o m om ento em que se propicia, à 
stxriedade, por meio da PEC 109/2007, o reexame dessa questão, num  enfoque 
contextualizado com os dias que hoje correm e que se distanciam, em  quase vinte e cinco 
ctnos, do momento em que aquela matéria foi votada no processo constituinte de 1988.

Aproveita a oportunidade para renovar a Vossa 
S  horia protestos de elevado apreço e distinta consideração. /

Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul

Secretário-Geral.
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N°_____ /2007
(DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO E OUTROS)

Dispõe sobre a supressão do artigo 31, 
do ADCT , da Constituição Federal, que trata 
da estatização das serventias do foro judicial.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a 

seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art.1° - Fica suprimido o art.31, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição Federal.

Art.2° - Esta emenda Constitucional entra em vigor na data

da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente PEC visa restabelecer o princípio anterior, da 

existência de serventias privatizadas e estatizadas, conforme a previsibilidade nas 

leis estaduais, que regulam a matéria e na Consolidação Normativa Judicial -  CNJ -

CGJ.

O artigo 31, do ADCT, que ora se pretende suprimir 

impede a privatização das serventias do foro judicial, a partir de sua vigência.



A disposição constitucional em tela, portanto, tornou 

ineficaz a legislação infraconstitucional, eis que à medida que vagassem, 

respeitando-se os direitos dos titulares, passariam ao regime de estatização as 

serventias do foro judicial.

O principal objetivo almejado com a privatização é a 

redução de custos do Poder Judiciário com a manutenção dos Cartórios Judiciais, 

especialmente, com a renumeração de servidores.

Salientamos que o funcionamento de um cartório 

estatizado demanda a nomeação de 01 (um) escrivão, 01 (um) oficial ajudante, 01 

(um) auxiliar de serviços gerais e, pelo menos 05 (cinco) oficiais escreventes, 

totalizando um custo de cerca de R$ 24.146,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta 

e seis reais), com pessoal, mensalmente, além dos gastos com materiais e 

equipamentos como: mesas, cadeiras, papel, computador, manutenção de serviços, 

dentre outros.

Multiplicando-se o valor acima referido, pelo número de 

serventias judiciais existentes no meu Estado vislumbra-se um gasto excessivo da 

verba orçamentária do Poder Judiciário com pessoal, em detrimento de investimento 

em infra-estrutura, para beneficiar as partes, que merecem o melhor tratamento 

possível, quando buscam a prestação jurisdícional.

O orçamento do Judiciário Gaúcho, para este exercício, 

monta em R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais), sendo 

que, 84% para custeio e, somente, 6% em investimento, conseqüentemente, sobra 

pouco para investir em tecnologia, novos imóveis e outros itens necessários á 

agilização de prestação jurisdícional, através do melhoramento de instalações e 

«quipamentos.



Ademais, o gasto com a folha de pagamento e encargos, 

tende a aumentar em virtude do notório aumento de demandas em todos os foros, 

tanto no Rio Grande, como de todos os demais Estados.

Isso exige a criação de equipamentos, materiais diversos,

o que torna incompatível tal situação com as atuais e futuras possibilidades 

orçamentárias do Poder Judiciário.

Aproveito, para anexar e fazer parte da justificativa, a 

legislação do Rio Grande do Sul que regia a matéria, (antes de ser declarada 

inconstitucional pelo STF), a Consolidação Normativa Judicial -  CNJ -  CGJ, Ação 

Direta de Inconstitucionalidade com o Acórdão do STF e planilha da Tabela de 

Vencimentos da Justiça Gaúcha.

A Constituição federal, art. 125, estabelece que os 

Estados organizarão os seus Poder Judiciário e a Constituição Estadual definirá a 

competência dos tribunais, sendo que é de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Assim sendo, procuramos esclarecer os nossos pares, 

visando à necessidade de aprovação desta PEC, que é aguardada como medida 

para proporcionar melhor alocação das verbas orçamentárias do Poder Judiciário 

dos Estados.

Sala das Sessões, de de 2007

Deputado Mendes Ribeiro Filho



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 109, DE 2007

“Dispõe sobre a supressão do art. 31 do 
ADCT, da Constituição Federal, que trata da 
estatização das serventias do foro judicial.”

Autores: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO e 

outros

Relator: Deputado PAES LANDIM

I - RELATÓRIO

Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição que 

revoga o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo texto 

dispõe “serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, 

respeitados os direitos dos atuais titulares".

Em sua fundamentação, o autor aduz que a presente 

iniciativa visa a restabelecer o princípio anterior, da existência de serventias 

privatizadas e estatizadas, conforme previsão em lei estadual e na Consolidação 

Normativa Judicial (CNJ-CGJ). Alega que o artigo 31 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias impede a privatização das serventias judiciais, e com 

sso, a redução de custos do Poder Judiciário com a manutenção dos respectivos 

cartórios.

É o relatório.
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II - VOTO DO RELATOR

Nos termos do art. 202, caput, do Regimento Interno, 

incumbe a esta Comissão apreciar a proposta quanto à sua admissibilidade.

A proposição foi apresentada por mais de um terço dos 

membros da Câmara dos Deputados, conforme atestado pela Secretaria-Geral da 

Mesa, obedecendo-se assim à exigência dos artigos 60, I, da Constituição Federal e 

201, I, do Regimento Interno.

Examinando seu conteúdo, vemos que não se vislumbra 

atentado à forma federativa de Estado, ao voto direto, universal e periódico, à 

separação dos poderes e aos direitos e garantias individuais. Foram portanto 

respeitadas as cláusulas pétreas expressas no art. 60, § 4o da Constituição Federal.

Não estão em vigor quaisquer das limitações 

circunstanciais à tramitação de propostas de emendas constitucionais expressas no 

§ 1o do art. 60 da Constituição Federal, a saber: intervenção federal, estado de 

defesa ou estado de sítio.

Não há vício de inconstitucionalidade formal ou material 

na proposta, bem como foram atendidos os pressupostos constitucionais e 

regimentais para sua apresentação e apreciação.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade 

da Proposta de Emenda à Constituição n° 109, de 2007.

Sala da Comissão, e m ......... de setembro de 2007.

Deputado PAES LANDIM
Relator
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção do Rio Grande do Sul

Subseção de Lajeado

Rio Grande do Sul, 03 de abril de 2013.

Excelentíssimo Sr. Dr.

Presidente Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Rio Grande do Sul 

MARCELO MACHADO BERTOLUCI

CR DE M 005TüVOGADOS DO BRASIL • RS 
Seção R.G.S

R  I 0 AB8. 2CÍ3

As Subseções deste Estado que firm am  este 

docum ento e empenham apoio, m anifestam  sua preocupação com impacto 

que o cronogram a de estatização dos cartórios jud ic ia is  privatizados ( I o 

Grau de Jurisdição) divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, que até 31 de maio atingirá as Comarcas de Canoas, 

Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Caxias do Sul e 

Pelotas causará a Advocacia gaúcha e à sociedade em geral. Furtando-se 

da análise ideológica, quanto aos serviços cartorários serem prestados por 

entes públicos ou privados, a OAB/RS e o Conselho Federal, deverão estar

atentas à efetiva p re s ta ção  jurisd ic iona l aos cidadãos, como garantia

constitucional.
i í

V
Rua Bento Gonçalves, 711/503 e 504 - Fone: (51) 3714-4268 - LAJEADO - RS

CEP 95900-000



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção do Rio Grande do Sul

Subseção de Lajeado

Somos conhecedores que o Estado não tem

condições de suprir as vagas que serão abertas com a estatização dos 

cartórios até então privatizados, o que gerará um verdadeiro colapso na 

prestação jurisd ic iona l.

gaúcho em buscar soluções para en frentar a incapacidade operacional, 

d iante da crescente demanda que se soma nos fóruns e tribunais. No 

en tanto , é fa to notório que em todo o Estado do Rio Grande do Sul, a 

insuficiência de servidores e ju izes, somada à fa lta de recursos para 

investim entos, vem com prom etendo e em alguns casos, inviabilizando a 

prestação jurisd ic iona l.

colapso", de autoria do então Presidente da Seccional da OAB, Dr. Cláudio 

Lamachia e publicado na edição de 16 de junho  de 2012 do jo rna l Zero Hora 

em nada se alterou. Se no ano passado a ameaça de estatização 

com prom etia o funcionam ento de cartórios jud ic ia is im portantes, como por 

exem plo, os cartórios da I a e 2a Vara Cível da Comarca de Lajeado, hoje a 

situação se aaravou ainda mais.

Reconhecemos o esforço do Poder Judiciário

O cenário descrito no artigo "Judiciário gaúcho em

Rua Bento Gonçalves, 711/503 e 504 - Fone: (51) 3714-4268 - LAJEADO - RS
CEP 95900-000



A sociedade gaúcha não suporta mais a tensão e 

"a corda esta prestes a estourar". A transição dos cartórios privatizados 

para estatizados, sem prévio e claro p lanejam ento, tende a agravar uma 

situação que já  se encontra caótica e a beira do colapso.

Urge que o Pode Judiciário esclareça à sociedade 

gaúcha quais os meios efetivos e de quais recursos humanos dispõe para 

suprir o quadro de servidores, de modo a não com prom eter o tão 

necessário e nobre serviço cartoria l.

Neste sentido, entendemos que constitu i encargo 

da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul, in te rv ir de 

form a contundente ju n to  ao Conselho Federal, rogando ao Presidente 

Marcus Vinicius Furtado Coelho e o Vice-Presidente Cláudio Pacheco Prates 

Lamachia que intercedam  para que não haja ainda mais com prom etim ento 

dos serviços, a quem sobrevive da Advocacia e nem prejuízos a quem clama

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção do Rio Grande do Sul

Subseção de Lajeado

Rua Bento Gonçalves, 711/503 e 504 - Fone: (51) 3714-4268 - LAJEADO - RS
CEP 95900-000



Na oportunidade, certos do encam inham ento 

urgente do tem a ao Conselho Federal, renovamos a Vossa Excelência 

protestos de elevada consideração e estima.

ORDEM DOS AD VOGADOS DO BRASIL
Secção do Rio Grande do Sul

Subseção de Lajeado

Atenciosam ente.

PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES:

Canoas Venâncio Aires

Rua Bento Gonçalves, 711/503 e 504 - Fone: (51) 3714-4268 - LAJEADO - RS
CEP 95900-000



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção do Rio Grande

Subseção de Lajeado

Estrela

Novo Hamburgo

Sapucaia do Sul

Rua Bento Gonçalves, 711/503 e 504 - Fone: (51) 3714-4268 - LAJEADO
CEP 95900-000
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Lajeado, 02 de maio de 2013.

Excelentíssimo Sr. Dr.

Presidente Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Rio Grande do Sul 

MARCELO MACHADO BERTOLUCI

Em prosseguimento ao contato telefônico 

mantido no dia 31 de abril do corrente ano, solicitamos a Vossa 

Senhoria especial atenção no trato da questão que diz repeito a 

estatização dos cartórios judiciais ( I a e 2a Vara Cível) da Comarca de 

Lajeado. Somos solidários na busca de uma solução conjunta para 

minimizar o impacto negativo que causará a estatização dos 

cartórios, na forma determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, que nesta primeira fase atingirá às comarca de 

Canoas, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, 

Caxias do Sul e Pelotas.

No entanto, diferente das demais cidades, 

sustenta-se que Lajeado terá um impacto devastador com a 

estatização. Ocorre que existem somente dois cartórios cíveis ( I o e 

2o) e ambos sofrerão a transição. Em tais cartórios tramitam 21.129



processos, sendo 10.571 na I a Vara e 10.558 na 2o Vara, números 

apurados na data de 31 de abril do corrente ano.

Em relação a totalidades dos processos ativos, 

esses números representam mais de 70% de todos os processos do 

fórum de Lajeado. A situação se torna mais preocupante ao 

analisarmos o número de serventuários que prestam serviço em 

ambos os cartórios. Hoje conta-se 12 em cada cartório e segundo 

informação obtidas juntos à direção do fórum, serão designados 

somente 4 serventuários para cada cartório, em substituição aos 

atuais.

A escassez de serventuários poderá se 

agravar, pois os escrivães privatizados, com inquestionável 

conhecimento, já anunciam a sua aposentadoria tão logo ocorra a 

estatização. Com isso, perderemos mais dois serventuários com vasta 

experiência.

Sem sombra de duvidas, o fórum de Lajeado 

paralisara os serviços forense e os efeitos da estatização terão reflexo 

aos demais cartórios, devido alocação de serventuários para atender 

ao quadro a ser criado.

De outra parte, temos pleno conhecimento 

que a estatização dos cartórios é um caminho sem volta no Rio 

Grande do Sul e mais, que o Tribunal de Justiça está atendendo a 

determinação do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, devemos 

ter a sapiência de conjuntamente construir uma solução alternativa, 

que cause menos prejuízo a comunidade em geral e em especial aos 

advogados que laboram na comarca.



A título de sugestão, entendemos que solução 

mais adequada é prorrogar a estatização dos cartórios de Lajeado, 

para que ocorra na segunda fase, com data já determinada conforme 

cronograma divulgado pelo Tribunal de Justiça.

A estatização de forma gradativa também 

seria uma medida a minimizar os efeitos danosos que estatização 

provocará à comarca de Lajeado.

Diante de todas as considerações, a Subseção 

de Lajeado está à disposição de Vossa Senhoria na busca de uma 

solução que atenda aos interesses de toda comunidade.

Atenciosamente.

CÉSAR ADRIANO ANTONIAZZI

PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO LAJEADO


