
HORAS DE LAZER 

SEMPRE OS CARTÓRIOS 

 

No "Diário Oficial" de 15 de agosto, o ilustrado deputado Waldy Rodrigues, tocou em alguns 
pontos de transcendental importância. 

Primeiro, referentemente ao aumento do Regimento de Custas, e segundo sobre a 
oficialização de cartórios. 

Parece-lhe que a oficialização dos cartórios será a conseqüência forçada da aposentadoria já 
transitada na Assembléia, pois que os meios encontrados para a mesma, acrescidos das rendas 
dos cartórios com a majoração pretendida das custas, envês de sobrecarregar o Tesouro, 
acumulará apreciável saldo, que em curto prazo, muito se avolumará. 

Não se concebe a aposentadoria sem a majoração do Regimento de Custa, do contrário seria ir 
asfixiando aos poucos o pobre paciente do Servidor público com o atual, e ainda por ironia da 
sorte recebendo felicitações pela vitória alcançada da aposentadoria, muitas vezes para aqui à 
20 anos, em se tratando de serventuário ainda moço. 

Mas tal não acontecerá, pois o ilustre deputado ao começo deste citado com a sua alta visão, 
está no propósito de tocar de rijo nos pontos referidos, afim de que o servidor público, possa 
viver decentemente com a renda do seu cartório acompanhando o atual padrão de vida. 

Embora sem a oficialização e apenas com a majoração do Regimento, o Serventuário de Justiça 
já terá alcançado grande passo a seu favor, além de medida justíssima, o que justifica-se 
plenamente ante os encargos de 5% da responsabilidade de custear o aposentado pelo 
cartório se o houver, até que a Previdência do Estado esteja em condições, embora estejamos 
convencidos de que dentro de poucos meses dita entidade suportará francamente os ônus das 
aposentadorias, que não serão excessivas, porque os que possuem boas rendas 
permanecerão, até o máximo limite nos seus cargos, e os de pequenas requererão, mas estas 
serão também de pouca monta. 

Bem sabemos que estes encargos serão nas possibilidades dos rendimentos dos cartórios, 
porque não poderemos aplicar o caso do português, o leite ou a alma. 

Outro fato muito sério cuja demora em absoluto não se justifica e a falta da lei sobre o 
provimentos de cartórios, pois são cargos que não são mantidos pelo Governo e a lei a 
respeito a ser adotada e aprovada é a coisa mais simples deste mundo, pois que não poderão 
diferenciar das que existiam e apenas ligeira mente modifica-las, quase que somente na parte 
da exigência ou dispensa dos concursos, de provas, tempo em que serventuários, escreventes 
e bacharéis em direito possam concorrer nos concursos, e quando estes não hajam concorrido, 
em geral, sem aqueles privilégios. 

Essa demora tem ocasionado prejuízo à Justiça, aos serventuários interessados, ao público e o 
não cumprimento à letra da Constituição, maxixe tratando-se dos cartórios recém-criados. 



O eminente Sr. Corregedor Geral da Justiça, tem reiterado a urgente necessidade dessa 
deliberação, sendo uma anomalia injustificável a falta dos concursos e provimentos desses 
cartórios. Os digníssimos deputados estaduais meditem um pouco e vejam quanto estão 
contribuindo para esse mal de conseqüências imprevisíveis. 

Acabamos também de ler uma emenda do eminente deputado Dr. Alfredo Farta acrescendo 
de 25% alguns atos ou custas atribuídas aos oficiais do Registro Civil, mas achamos que ante a 
taxação insignificante dessas custas isso será apenas um auxílio com conta gotas para 
prolongar a agonia, no entanto vê-se a boa vontade desse eminente parlamentar, tocando 
num assunto urgente e de real importância, mas fique certa sua Excelência de que precisa 
trocar o conta gotas por uma injeção de soro fisiológico de 100% no arcaico Regimento de 
Custas. 

R i b a s 


