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SERVENTIAS DE JUSTIÇA, INSTALADAS EM PRÓPRIOS DO ESTADO 

DECISÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA 

 

O abaixo-assinado, na qualidade de serventuário vitalício do cartório do distribuidor e segundo 
partidor da comarca, instalado no primeiro andar - lado da rua José Paulino - do Palácio da 
Justiça, vem, mui respeitosamente, formular a V. Excia. a seguinte consulta: a possibilidade de 
lhe ser permitida a transferência das instalações do cartório a seu cargo do Palácio da Justiça 
para a sua residência, ou para qualquer outro local fora do edifício do Fórum. 

 

Outrossim, pede vênia para sugerir o encaminhamento desta consulta ao Exmo. Sr. 
Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça ou a qualquer outra autoridade que 
da mesma deva competir o seu conhecimento, - na eventualidade de não poder V. Excia. 
decidi-la, em não se enquadrando o assunto entre os poderes atribuídos ao Diretor do Fórum. 

 

Motiva essa consulta o Decreto Estadual n. 38.193 de 13 deste mês, que dispõe sobre a 
cobrança de alugueres das serventias da Justiça não oficializadas. 

 

E o que preocupa o ora consulente, são as bases ali articuladas para o efeito de cobrança de 
ditos alugueres, e mormente porque já estarem os mesmos sendo devidos desde janeiro do 
corrente ano (art. 18). 

 

- Teme, pois, o arbitramento de um valor que não venha a ser suportado dentro de seu 
orçamento, ou melhor, da renda de seu cartório, apesar de limitado - ao máximo de 20% (art. 
13 § único) a percentagem calculada sobre a renda da serventia. 

 

E o dilema é fácil de ser explicado, face a renda atual de seu cartório. Tanto é que, nesse 
sentido, ainda este mês, solicitou por intermédio de V. Excia. o encaminhamento de uma 
representação ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente daquele Egrégio Tribunal, pleiteando a 
restauração da função de avaliador judicial, ante a renda insuficiente que ora está auferindo. 

 

Pois, apesar do movimento do cartório a seu cargo e de sua complexidade, o que torna 
indispensável o concurso de, no mínimo três escreventes juramentados, a renda que esse 
serviço todo lhe proporciona não dá margem a remuneração condigna sequer de um 



escrevente, como exige a responsabilidade do cargo e a situação atual de padrão de vida, 
sobejamente notório. 

 

M. Juiz, a soma de mais uma preocupação, como seja a do um aluguel que poderá ser legal e 
justo aos cofres do Estado, mas que também poderá ser por demais oneroso ao consulente, 
aliado ainda mais a exigência do débito dos mesmos alugueres a partir de janeiro p. findo, 
compelindo ainda o consulente a uma situação assaz constrangedora, eis que se vê forçado a 
deixar de atender aos militantes e aos que se servem da Justiça, num meio próprio e único 
para o seu funcionamento, na casa mesma onde ela é distribuída e é aplicada. 

 

Respeitosamente, subscreve 

(a) Alberto Fco. Naccarato. 


