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Os serventuários da justiça estão no dever indeclinável de levar as urnas, em 3 de Outubro, 
candidatos próprios a deputação estadual. 

É simples questão de legítima defesa da classe, até agora relegada a completo abandono, se 
não transformada, de vez em quando, em mero assunto de exploração eleitoral. 

Ou assumimos decidida atitude, atestadora de perfeita coesão política, ou corremos o risco de 
continuarmos expostos á ofensiva de que a má vontade dos Poderes Públicos, notadamente 
do Poder Legislativo, nos fez as vitimas prediletas. 

O período que se encerra, passará á história paulista, assinalado, de par a outros títulos, como 
sendo, o em que mais acesa e constante luta se travou em todos os setores, contra os direitos 
e prerrogativas de nobre gente cartorária. Conseqüência fatal do generalizado "complexo de 
cacique" dos nossos desafetos... 

Criou foros de axioma prosperidade fácil, quase rocferiana, dos atuais titulares de ofícios de 
justiça em São Paulo, N imaginação da maioria, todos nos ganhamos rios de dinheiro: 
centenas, senão milhares de contos por mês.  

Daí a ambição generalizada, de conseguir cada qual também o seu cartóriosinho... disputá-lo 
em severos e honestos concursos de provas, como o fizemos, não é "golpe"... O ideal seria 
recebê-lo de mão beijada, em retribuição de discutíveis merecimentos pessoais...Não era 
possível satisfazer, porém, tantos candidatos. Resultado: fundo recalque contra os que tiveram 
mais sorte. 

Descendentes espirituais daquele morubixaba anedótico, que fora ao Rio pedir um cartório ao 
ditador e apenas receberá meia dúzia de enxadas, os inconfessados concorrentes aos cargos 
que exercemos, entraram de hostilizar, por todos os meios e formas, a indefesa classe em que 
não lograram ingresso... 

Analisem-se os mais salientes lideres da campanha demolidora: é difícil não esbarrar, logo num 
desiludido pretendente de alguma serventia... 

Desprezível não tem sido, todavia, o acervo de prejuízos que já sofremos nessa inglória luta, 
graças á mussulmânica indiferença. 

Veja-se o mostrengo rotulado de Constituição paulista. 

Releiam-se os artigos 9 e 10 e respectivos parágrafos das Disposições Transitórias. 

Ninguém exigiria de uma assembléia constituinte melhores e mais eloqüentes provas de 
preconceito e parcialidade em relação á determinada categoria de cidadãos. 



Quando e onde já se viu a Lei das Leis, no fan de ferir direitos indisputáveis, servir de 
instrumento á expressa revogação de lei ordinária?  

Pois á tamanha heresia jurídica a Assembléia não se eximiu, pelo súdico prazer de espezinhar a 
nossa classe. 

Serão preceitos permanentes, a despeito da hipócrita transitoriedade que lhes atribuí a 
posição no diploma legal, em que se verteu, sem uma voz de protesto, a velha bile 
armazenada em fígados enfermos... 

A vitaliciedade das funções, secularmente reconhecida, não a tivemos mutilada sob o disfarce 
de absurda burocratização obrigatória, porque a Magna Carta federal a erige em princípio de 
observância indeclinável. Não faltaram, estimulados até pela autorizada opinião de certo 
secretário de Estado double de professor de Direito, serias tentativas  de ataque frontal a essa 
prerrogativa máxima... 

Diversa não foi a conduta do legislativo.  

Concederam-se ao funcionalismo  em geral, inclusive aos serventuário do Palácio da Justiça 
estipendiados pelos cofres públicos, notáveis vantagens em matéria de licença e contagem de 
tempo em dobro por férias e licenças prêmios não gozadas. Delas foram, no entanto 
clamorosamente excluídos todos os demais serventuários, o grosso da classe, os que só 
percebem custas e emolumentos pagos pelas partes, qual se, benefícios concedidos com ônus 
para o Estado, fosse crime outorgá-lo a quem é, porém, que os funcionários da Justiça se 
diferenciam dos demais funcionários públicos civis? No fato de não serem pagos pelo Tesouro? 
Mas definição de funcionário, contida no artigo 82 da constituição Estadual nenhuma 
referência faz á origem do salário! Em face dessa definição, fora do critério do pari-pris não se 
justifica a gritante exclusão que nos impõem tais leis. 

E que diríamos do imposto de relatações? 

Desde o Estatuto de 1941 foram extintos os tributos sobre nomeação e vencimentos 
funcionais. A tributação continua a subsistir, entretanto, para os serventuários. O Estado 
invadindo, bienalmente, a competência federal privativa em relação a impostos sobre rendas 
de qualquer natureza, sujeita-nos a extorsivas exigências fiscais a pretexto de aumento das 
rendas dos cartórios. Que nos conte, ainda ninguém usou da tribuna da Assembléia para 
vergastar tamanha imoralidade... 

No Palácio 9 de Julho tem as sento vários titulares de serventias. Não se consideram, porém, 
representantes da classe e sim dos partidos que os elegeram. Votam contra as proposições 
prejudiciais aos interesses comuns, porque, individualmente, são também prejudicados...Não 
assumem, todavia, a posição de defensores dos colegas. Durante as discussões Constituinte, 
houve quem se lembrasse de propor a limitação da renda a que o serventuário teria direito. A 
enormidade não vingou porque o saudoso Valentim Gentil, vendo que os deputados 
serventuários desertavam o plenário, deixou a presidência da sessão e foi a tribuna pulverizar 
estupidez... 

Quantos tropeços não se opõem ao projeto de reforma do velho Regimento de Custas? 



É incrível a "chicana" feita em torno de tão justa, quão oportuna iniciativa! 

Deram-se melhorias aos registros das pessoas naturais e aos distribuidores. Regateia-se, no 
entanto, igual favor os demais ofícios. Pouco importa que as condições de vida, num e noutros 
casos, sejam idênticas.  

O encarecimento das coisas indispensáveis ao exercício da função e a elevação dos ordenados 
dos auxiliares corresponde, neste 25 anos da vigência das tabelas e de custas, a um gravame 
de quantos por cento? 

Não interessa indagar. 

O que interessa é satisfazer o "complexo". 

Não existem cartórios rendendo milhares de contos? 

E os que, no litoral e no interior, mal produzem o estritamente necessário á subsistência do 
titular? 

Estes não forma. 

Esquecem-se contudo , os responsáveis por essa estranha política de negar pão e água aos 
serventuários, de que é sobre a indefessa probidade e admirável espírito público da classe 
incompreendida, que repousa a garantia suprema dos mais altos interesses econômicos da 
Nação, vinculada á honesta e perfeita documentação de todos os negócios. Mas estas 
verdades o povo somente virá a conhecer e apreciar, quando os cartórios, cansados de tanta 
injustiça, se unirem para levar a Assembléia autorizados representantes diretos das suas 
reivindicações. 

É chegada a hora de agir nesse sentido. 


