
VISITA AO NOVO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

 

A Diretoria da Associação, juntamente com elevado número de serventuários desta Capital, 
esteve, dia 19 de Janeiro último, em visita ao Exmo. Sr. Desembargador Alceu Cordeiro 
Fernandes, a fim de cumprimentá-lo pela sua eleição para o alto cargo de Corregedor Geral da 
Justiça de nosso Estado. 

 

Amavelmente recebidos por sua Excia., foi o ilustre Magistrado saudado, na ocasião, pelo 
nosso Presidente, Sr. Júlio de Oliveira Chagas Neto, que, em rápidas palavras, assim se 
expressou: 

"Excelentíssimo Senhor Desembargador ALCEU CORDEIRO FERNANDES. 

 

Aqui estou para proferir algumas palavras em nome dos Serventuários da Justiça de São Paulo, 
que aqui vieram afim de cumprimentar Vossa Excelência pela sua investidura no alto cargo de 
Corregedor Geral da Justiça em nosso Estado. 

 

Sem qualquer intuito de lisonja, posso adiantar-lhe que todos nos regozijamos com a distinção 
que lhe foi conferida pelos seus eminentes pares do Egrégio Tribunal de Justiça. escolhendo-o 
para o desempenho de tão elevadas funções, em substituição ao preclaro e grande amigo da 
classe Desembargador Olavo Lima Guimarães. 

 

 É que, tendo conhecimento não só dos dotes de inteligência e de cultura que exornam 
o seu espírito, como também dos predicados morais que marcam a sua personalidade, 
sabemos que ninguém melhor do que Vossa Excelência estaria em condições de compreender 
as dificuldades que a nossa classe de há muito já vem enfrentando. 

 

Vários, realmente, são os problemas que estio dificultando a nossa missão, entre os quais 
avultam, pela gravidade de que se revestem, os relativos à atualização do Regimento de Custas 
e da Aposentadoria dos Servidores da Justiça. 

 

Quanto ao primeiro, para demonstrar a sua chocante inadequação à realidade econômica da 
hora presente, basta dizer-se que durante a sua vigência o custo de vida se elevou a mais de 
2.000% (dois mil por cento). E com relação à segunda, são de tal forma irrisórios seus atuais 
proventos, que até nos causa vergonha enunciar-lhes o valor. 

 



Tem, porém, os Serventuários da Justiça de São Paulo a certeza de que Vossa Excelência, 
tomando conhecimento das exatas dimensões desses problemas, não lhes negará o apoio de 
que necessitam na luta que vem mantendo para alcançar a sua solução, dentro dos princípios 
de equanimidade e da Justiça, pois outra coisa não almejamos senão a obtenção de um 
regimento de custas que nos permita viver humana e honestamente em face da realidade 
econômica atual. 

 

Termino, fazendo os melhores votos, em nome de toda a nossa classe, para que Vossa 
Excelência alcance o mais completo êxito em sua gestão, que sabemos trabalhosa e árdua, 
afiançando-lhe, ainda, que para levá-la a bom termo, poderá Vossa Excelência contar, em toda 
e qualquer emergência, com a colaboração decidida, leal e franca de todos nós. 

 

Deus guarde Vossa Excelência". 

 

Agradecendo a manifestação de apreço que lhe era tributada, usou da palavra o 
Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, o qual, após discorrer sobre as limitações de ordem 
institucional a que estavam adstritas as funções do cargo em que fora investido, prometeu, 
entretanto, fazer tudo quanto lhe fosse possível para que as justas reivindicações da classe 
fossem atendidas, pois não desconhecia a extensão dos problemas que a mesma vem 
enfrentando. 

 

A oração de Sua Excelência, foi longamente aplaudida por todos os presentes, tendo o novo 
Corregedor Geral mantido, em seguida, ligeira palestra com os visitantes, durante a qual teve a 
oportunidade de Lhes apresentar seus auxiliares, os distintos Juízes doutores: Maercio Frankel 
de Abreu Sampaio e Edgard Aparecido de Sousa. 


