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Os nossos ligeiros comentários não representam novidade, e sim a reprodução de que 
publicamos, há alguns anos, quando o poder legislativo elaborava a reforma do regimento de 
custas, a qual, convertida em lei, foi injustamente, em certos dispositivos, atacada pela 
imprensa. Em todos os tempos, as reclamações sempre atingiram, de preferência, os escrivães 
e o encarecimento dos feitos judiciais. A campanha, porém, não é justa e simpática, porque 
visa somente uma classe, a menos favorecida, aliás, pelas novas taxas. Embora com 
parcialidade, a reação não deixa de ser moralizadora e terá o mérito de tornar o regimento, 
que está necessitando de nova reforma, por aqueles que, na forma da lei, estão sujeitos à sua 
observância. 

Conhecemos, de perto, há longos anos, o foro da capital, e observando o mecanismo 
judiciário, podemos afirmar que os escrivães são os que mais labutam, sendo certo que os seus 
salários, cobrados legalmente e nem sempre recebidos, não correspondem, em absoluto, aos 
serviços que prestam à justiça. Outros serventuários, sem o mesmo trabalho e as mesmas 
responsabilidades, obtiveram, no regimento, taxas mais compensadoras, bafejados pela sorte, 
longe, bem longe da maledicência humana... 

A carestia das despesas processuais não advêm, apenas, das custas cobradas pelos escrivães, 
no espinhoso desempenho das suas funções. 

Há outros fatores, mais importantes, que indicaremos, com vagar, e dentre eles um de 
primeira grandeza, que existe em toda a parte, apesar de não possuir a essência divina... 

Prosseguiremos, pois, no próximo numero, na explanação, que iniciamos, sem grandes 
comentários, tendo por objetivo, tão somente, o restabelecimento da verdade. 

A Associação dos Serventuários de Justiça, pela pena brilhante de seu associado e distinto 
colaborador Sr. Dr. Aureliano Arruda, em todos os números deste "Boletim", publicará seus 
ótimos artigos, com referência as exigências fiscais e outros fins, com a finalidade precipua de 
esclarecer aos serventuários de Justiça em geral, sobre tais assuntos. 


