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Brilhante, sem duvida, a reportagem do "O Estado de São Paulo", a propósito do movimento 
dos cartórios da Capital, publicada no domingo, dia 6 de Julho p.p. 

Para aqueles que ignoram, em toda a sua extensão, a vida cartorária, melhor e mais inspirada 
não podia ser aquela brilhante revelação. Apurou, em todos os seus aspectos, o que 
representa a labuta diária daqueles que, humilde e anonimamente, concorrem para o prestigio 
da justiça. Abordou varias facetas às problemas atinentes à classe, tais como instituição da 
carreira, regimento de custas e focalizou, como não podia deixar de ser, um assunto sempre 
palpitante e agira, mais do que nunca, na  ordem do dia: a oficialização dos cartórios. 

Entretanto, força é convir: muito se fala nesse assunto, mas nem sempre se encontra a 
verdadeira solução: Ainda há poucos dias, os nobres deputados Cid Franco e Alfredo Farhat 
apresentaram dois projetos que visam aquele objetivo. Ambos, em suas justificativas, afirmam 
que maioria dos serventuários da justiça apoiam essa iniciativa. Por outro lado, o deputado 
Lincoln Feliciano, também ardoroso defensor da oficialização e, mesmo, seu paladino, chegou 
a afirmar que, mesmo que se reunam todas as forças de terra, mar e ar do Brasil, nada se 
conseguiria, dada a potência da capacidade da classe dos serventuários, os quais, unidos em 
torno de seus interesses, trabalhariam, por todos os meios e modos, usando de todas as 
armas, pela manutenção do atual sistema. 

Perdoem-me aqueles nobres parlamentares divergir, não só de suas respeitáveis opiniões 
como e principalmente dos projetos apresentados, os quais, em suma, viriam tumultuar e 
prejudicar, ainda mais, o complicado sistema de distribuição e aplicação da justiça. 

Como serventuário de justiça, vivendo em modesta cidade do interior, cujo território 
compreende dez mil habitantes, com um movimento anual de 500 nascimentos, 100 
casamentos, 180 obtidos, algumas escrituras e procurações, verificarão aqueles deputados que 
o meu maior desejo seria a concretização daquela medida, que me viria colocar na privilegiada 
posição de funcionário publico, com o padrão de letra Q, que dá o vencimento mensal de CR$ 
4.500,00. Além dessa retribuição mensal, certa e positiva, teria direito ao abono familiar, 
licença prêmio e tantas outras vantagens de que usufrui o funcionalismo em geral. Constituiria, 
afinal de contas, por mais modesto que fosse o cartório, uma autêntica sinecura. 

Concordo com a tese de que ao Estado deve competir o encargo decorrente do registro civil 
das pessoas naturais, que compreende o nascimento, casamento e óbito, tal como acontece 
com os países bem organizados. Mas, acima de tudo, precisamos ser justos: não é possível 
sobrecarregar o Estado com os ônus que fatalmente advirão com a aprovação do projeto 
apresentado. Basta atentar-se que, somente cartórios de registro civil, muitíssimos dos quais 



de renda ínfima, existem cerca de um milheiro, os quais, na média de ....... CR$ 6.000,00, para 
o serventuário e escrevente, produziriam uma despesa mensal de CR$ 6.000.000,00, sem se 
falar em alugueres, material de expediente e conservação. 

Assim, outra idéia deve ser procurada, que concilie os interesses em jogo. 

A meu ver, uma solução que viria atenuar a difícil situação dos oficiais do registro civil dos 
pequenos núcleos, que são em maior número e que mais reclamam contra o atual estado de 
cousas, seria não Permitir-se a criação de outros cartórios de idêntica modalidade, a não ser 
em casos excepcionalíssimos. Só na ultima revisão qüinqüenal foram criados cerca de 170 
distritos, com desfalque de território pertencente a tantos outros oficiais. E desses 170 novos 
cartórios, somente alguns vinte foram providos mediante concursos. Os demais continuam 
vagos, exatamente porque, pela sua pequenez territorial e diminuta densidade demográfica, 
não comportam sequer as despesas com a respectiva instalação, quanto mais à subsistência 
dos titulares. Criados exclusivamente pelo critério da baixa politiquice, sem um exame 
cuidadoso e sem previa investigação dos dados apresentados, muitas vezes por simples 
emendas feitas na hora, a realidade está ai à mostra, com a sobrecarga dada ao E. Tribunal de 
Justiça, na realização de concursos, com despesas de material, publicação de editais e tantos 
outros trabalhos, sem nenhum resultado pratico, pois até a livre nomeação tem sido rejeitada, 
em conseqüência daqueles fatos apontados. 

Por outro lado, a criação de Comarcas, embora algumas cidades, pela sua situação geográfica, 
movimento forense e outras peculiaridades mereçam essa categoria, devia obedecer a um 
critério mínimo e razoável. 0 que atemoriza grande número de serventuários e os faz 
defensores intransigentes do regime da oficialização é o fato de, a qualquer momento, muitas 
vezes por simples jogo político ou interesse pessoal, se alterar a situação de um cartório que, 
de bom ou regular, passa a ser péssimo ou que mal dá para o serventuário viver. 

Hoje, por exemplo, se cogita da criação das Comarcas de Fernandópolis e Jales, que deverão 
destacar-se exclusivamente da comarca de Votuporanga. Em que situação ficarão os 
serventuários desta ultima? Por diminuição de renda, que será inevitável, terão que dispensar 
seus auxiliares e escreventes, ou o que é pior: mante-los, mas reduzir os seus vencimentos, o 
que será grandemente prejudicial, a uns e outros. 

Com todos esses exemplos à vista, portanto, os Srs. deputados, antes de mais nada, sem 
espirito demagógico, que é que não falta, sem qualquer receio da verdade, devem enfrentar o 
problema tal como ele se apresenta e, com realismo, mas também com espirito público, 
apresentar a solução mais compatível com os interesses da justiça, dos serventuários e do 
povo. Dizer que este ou aquele cartório tem centenas ou milhares de cruzeiros de renda por 
mês não resolve. Afirmar que este ou aquele serventuário é poderoso e usa e abusa de sua 
influência pessoal e política em favor do atual sistema também não soluciona nada. Não é 
preciso que os deputados receiem este ou aquele pedido, nem também se justifica a bravata 
do deputado Cid Franco de que denunciará aqueles que se opuserem ou se opõem à 
oficialização. É necessário, acima de tudo, com verdadeiro socialismo, encarar, também por 
igual, o trabalho árduo, honesto e eficiente dos serventuários de justiça, os quais, em sua 
maioria, quiçá em sua totalidade, sempre se dedicaram aos seus próprios afazeres, com 
dignidade e retidão, muitas vezes com prejuízo de seus interesses, trabalhando de graça nos 



serviços criminais, nos processos de assistência judiciária, nos executivos fiscais e nos 
processos eleitorais, dando papel, tinta, material humano e tantas outras cousas, sempre 
tendo em vista o bem comum. 


