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Por índole ou principio, o brasileiro é sempre propenso à indiferença. Revelando-se espirito 
refratário, inamolgável mesmo à boa disciplina. Pode-se mesmo dizer que gosta de deixar tudo 
como está, para ver como é que fica. Outra não é a dedução a se tirar de seu gesto displicente, 
frente a caso que lhe está intimamente afeto. Não há razão justificável para amparar descaso 
algum, quando está em causa todo o prestigio de uma classe. Seria providencial que a 
juventude vivesse sempre aureolada do esplendor permanente de sua fugaz trajetória e que 
nunca experimentasse o sabor da fase crepuscular. Que jamais sentisse os rígidos percalços de 
uma senilidade doentia e desprovida de recursos, ao término de longa e penosa labuta. Isso 
seria ouro sobre azul, maravilhoso, porém, tal não acontece, porque a lei da natureza é 
infalível, peremptória e imutável. Ora, assim sendo, não se pode compreender porque motivo 
a maioria dos serventuários de justiça, se esquiva e se mostra mesmo infensa à contribuição 
per capita dos 5% sobre vencimentos tabelados em Lei. O tributo matemático apanha toda 
uma classe e não particulariza idade e condições, e por esse motivo não devendo recair 
somente sobre os ombros dos serventuários de justiça mais idosos e detentores de cartórios 
de rendas deficitárias. As Leis que instituíram a aposentadoria, proporcionaram regalias e 
estabeleceram contribuições aos servidores de justiça, de modo que possa sobreviver a novel 
instituição. É a lei correlata. de equilíbrio entre o "dar" e o "receber", no beneficiando e ser 
beneficiado. Leis 465 e 507, em conjunto a uma só finalidade. Se involuntária foi o dispositivo 
do art. 12, quando silenciou sobre os serventuários de justiça, a lacuna foi reparada com a 
redação do art. 16 que não só sanou a grande falta, como também reconheceu o direito que 
assistia aos mesmos serventuários de serem aquinhoados no mesmo pé de igualdade com os 
demais servidores de justiça mencionados no referido art. 12. E outra não poderia ser essa 
espécie de ressalva, porque seria deplorável que fosse excluída da comunhão beneficiada, o 
elemento responsável pela guarda e pela organização das serventias de justiça. E se houve 
justiça na reparação de um direito que não chegou a ser postergado, é humanamente justo 
que semelhantes servidores de justiça correspondam com a mesma moeda, cumprindo seus 
deveres à altura do beneficio recebido. Acresce a circunstancia de que, as disposições contidas 
nos artigos 12 e 16 das supra citadas Leis, são taxativamente obrigatórias. Existe a 
obrigatoriedade da contribuição de 51,',~ e da selagem, também de 5%, desde meados de abril 
de 1950. A principio o selo era cobrado por guias e só de principio de abril do ano corrente que 
se vem aplicando o selo adesivo. Como se vê, tudo está sob o pivô de uma dependência de 
critério, que não pode e não deve faltar por parte dos serventuários de justiça ainda em atraso 
com a sua contribuição. 

A nomeação de Oficial Maior não implica na mudança de sua classificação no quadro dos 
escreventes do cartório. Sem prejuízo dessa classificação e dos direitos que lhe competirem 
como escrevente, poderá o Oficial Maior ser destituído ou substituído, mediante proposta do 
serventuário. (Artigo 20, do decreto-lei n. 12.520, de 22 de janeiro de 1952. Este decreto lei foi 



revigorado naquilo que não colidir com a Lei n. 819, de 31 de outubro de 195, em seu artigo 55 
(redação dada Pela lei n. 1.340, de 11 de dezembro de 1951). 

O Registro de imóveis é o instrumento da publicidade dos mutações da propriedade e da 
instituição dos ônus reais sobre imóveis (CLOVIS BEVILAQUA - Cod. Civ. com. vol. 3 obs. 1.a art. 
856). 


