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A classe dos serventuários de justiça vive agora momentos de justificada esperança com o eficiente 
amparo que vem recebendo de ilustres membros do Poder Legislativo do Estado.   

O projeto de reforma do atual regimento de custas inclui no seus dispositivos a majoração de 100% 
nos ordenados dos auxiliares, o que aliás é justo em face do padrão de vida que hoje todos 
enfrentamos. Entretanto, se a aludida tabela em que tem sido posta for concretizada e aplicada no 
interior, posso garantir, colocará os serventuários em serissimas dificuldades e quiçá na 
impossibilidade de atender a imposição da lei com relação ao aludido aumento dos beneficiados. 
Para a Capital, onde são freqüentes as grandes transações  e da mesma forma, os inventários com 
vultosos acervos, os seus tabeliães e escrivães terão margem para suportar qualquer acréscimo nas 
suas despesas. No interior é bem diferente  a situação. Nesta comarca, bem como em todas de 
igual entrância, nas quais não varia o movimento, não são comuns e ao contrário são raríssimos as 
escrituras de Cr$ 100.00,00 para acima e os inventários com monte mor também superior a esse 
valor. A veracidade desta afirmativa é facílimo ser constatada e estarei pronto a fornecer qualquer 
informação em documento oficial e autenticando que seja exigido para verificação. O projeto em 
apreço, nos termos em que foi colocado pelo nobre congressista Dr. Feliciano fixa um limite máximo 
de Cr$ 5.000,00 no preço das escrituras  e das custas dos inventários, se para estes vingar o 
sistema de percentagem. Para nós, entretanto, nenhuma vantagem representa essa parte porque 
dificilmente a aproveitaremos. Somente para São Paulo, pelo motivo atrás declarado, servirá. De 
1925, desde quando exerço aqui meu cargo, até a data, talvez não suba a quinze o número de 
escrituras e inventários que excedessem ao valor de Cr$ 1.000.000,00 ou mesmo desse valor. Creio 
oportuno apontar como justificativa desta sucinta exposição a óbvia desigualdade existente entre 
os cartórios da Capital e do "hinterland" no que tange a organização de ofícios de justiça. Lá, cada 
um atende um só ramo remunerável de serviço. Aqui, temos os anexos de natureza urgente e 
preferencial. - crime, assistência judiciária, justiça do trabalho, menores etc. etc. , para cuja 
movimentação, como bem ponderou em brilhante artigo incerto no último Boletim da Associação 
dos Serventuários de Justiça o Oficial do Registro de Imóveis de Itápolis, temos que empregar mais 
de um terço da renda fornecida pelo serviço pago. Secundando a opinião de um colega de uma 
comarca do norte do Estado, externada num bem fundamentado comentário que deu a publicidade 
por ocasião da reforma do regimento em vigor, acho que seria mais consentâneo uma separação na 
tabela de custas, isto é, uma para o interior e outra para a Capital, em face da diversidade de 
condições apontada. Quanto ao ramo contencioso, qualquer modificação que seja feita, nada 
significa para nós, dado ao pequeno movimento nesse setor. Ao Exmo. Sr. Dr. Epaminondas Lobo, D. 
D. Deputado, se ainda a conserva, remeti uma demonstração do movimento feitos de meu cartório, 
que lhe mandei quando em princípios do corrente ano. Apresentou sua Excia.  uma oportuna e 
judiciosa emenda ao projeto de lei n. 167, que também se acha em curso na Assembléia. Trata-se 
de um documento que poderá servir como subsidio nas discussões que no plenário surgirão em 
torno desse texto. Voltando ao caso em tela, cumpre-nos declarar que este meu procedimento visa 
única e exclusivamente o afastamento de motivo que possa resultar aborrecimentos e prejuízos de 
meus auxiliares, pois, seria sobremaneira desagradável ter necessidade de usar dos recursos 
outorgados pelo decreto n. 5.129, de 23 de julho de 1931, art. 1.º § 2.º ou art. 11, no pressuposto 
da impossibilidade de poder manter o número e ordenados dos mesmos. O primeiro desses 
dispositivos refere-se a diminuição de renda o que na hipótese não se aplica positivamente pelo 
paradoxo que se afigura, uma vez que o regimento em reforma eleva as custas , mas poderá ser 
invocado como fundamento porque a receita tornar-se-á insuficiente em face do aumento das 
despesas. Releva notar, que o que falo por mim, extende-se também a todos os serventuários de 



comarcas de entrâncias inferiores.  Na linguagem de quem não conta com recursos indispensáveis 
a uma explanação mais adequada, esforcei-me todavia, para cumprir com meus deveres funcionais 
nesta conjuntura em que os interesses de minha classe se encontrem a mercê de sábia decisão do 
poder legislativo. Espero confiante na alta cultura da Assembléia Legislativa como tem demonstrado 
no patrocínio de nossa causa, se digne tomar em consideração o que entender de direito e justiça.  


