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Guaratingueta 

Caiu como uma flecha em nossas frontes a Lei Estadual n.º 3867 de 28 de maio do corrente 
ano que autoriza o Poder Executivo a cobrar aluguel das Serventias de Justiça não oficializadas. 

Em vão tentaríamos conter a justa mágoa senão profundo descontentamento que esse ato 
governamental provocou em nosso espírito. 

O Estado tem construído prédios no interior, precisamente para neles instalar os tribunais de 
júri, com salas para os Srs. Juízes, os Srs. Promotores, os Srs. Advogados e os Cartórios 
Eleitorais. 

As Serventias de Justiça que se acham colocadas nas dependências inferiores desses prédios, 
para aí foram transferidas obrigatoriamente em benefício da boa distribuição da Justiça e não 
em seus próprios benefícios. 

A maior parte delas nenhum aluguel pagava antes, por funcionarem nas residências de seus 
próprios titulares. 

Precisamente os trabalhos de Justiças Gratuitas, Serviços Crimes e de Menores, entre outros, 
que constituem um pesadíssimo fardo às sacrificadas Serventias Interioranas, que reclamaram 
nossa transferência para esses próprios do Estado. 

Chegamos assim por esta Lei 3867, à injustíssima situação de sermos obrigados a pagar aluguel 
ao Estado, inclusive para executarmos um vasto serviço gratuito que absorve cerca de 40% das 
parcas rendas das nossas serventias. 

No momento que esperávamos uma lei pela qual o Estado se dispusesse, com justiça, a nos 
auxiliar na enorme despesa de material de escritório e pessoal que dispendemos com aqueles 
trabalhos, recebemos com uma punhada a citada Lei 3867. 

Em vez de um Simão Cirineu que nos ajude a levar tão, pesada cruz querem-nos impor mais 
um madeiro aos ombros exaustos. 

Já levamos nossa queixa ao ilustre Sr. Secretário da Justiça assim como a nobres 
representantes do povo na Assembléia Legislativa do Estado. 

Esperamos que a injustiça seja reparada pela nossa Assembléia Estadual e pelo Sr. Governador. 

Nos últimos tempos, está imperando no Pais, a infeliz praxe de só se conseguir a reivindicação 
de um direito mediante greves. 

As classes que não se organizam e não promovem greves, são postergadas. 



A nós que, não nos unimos convenientemente, para defesa dos nossos direitos justos e 
objetivos, veja-se o que está se sucedendo. 

Ainda recentemente a Egrégia Assembléia Legislativa do Estado, posto que tardiamente, houve 
por bem votar modesta melhoria ao nosso antiquíssimo regimento de custas. 

Qual foi o resultado? 

Apenas este: 

O ilustre Sr. Governador Jânio Quadros, certamente absorvido por excesso de trabalho que o 
assoberba, não tendo facilidade para conhecer a situação econômica-financeira dificílima em 
que nos achamos, devido à elevação astronômica do, custo da vida, exarou respeitável veto ao 
malfadado projeto de melhoria referido, sob o fundamento de que dois ou três dispositivos do 
mesmo não eram de ser aprovados. 

O projeto era justo, mas porque continha dois ou três dispositivos injustos vetou-se o todo em 
vez de se vetar apenas esses dispositivos injustos. 

Uma comissão, nomeada pelo Sr. Governador para elaborar novo projeto, já transpôs de há 
muito o prazo mais do que suficiente que lhe foi dado, sem se desempenhar da incumbência e 
sem levar em conta nossa aflitiva situação econômica-financeira que é insustentável. 

Note-se que o índice de custo de vida passou como sabemos, de 1939 de Cr$100,00 a 
Cr$1.252,30, isto é se elevou de 1.152,3%. 

Concomitantemente o poder de compra do dinheiro, de Cr$100,00 que era em 1939 se aviltou 
praticamente para Cr$8,00 em 1.956. 

Todos os servidores da União, dos Estados, dos Municípios, Autarquias e operários em geral 
foram várias vezes reajustados, nesse período de tempo, enquanto que a classe dos 
serventuários dos Cartórios não oficializados e consequentemente seus auxiliares que só 
podem ganhar mais quando aqueles também ganham, acham-se todos inexplicavelmente 
abandonados. 

O Estado acaba de elevar para si astronomicamente as suas custas nos processos. 

Os Srs. advogados vêm cobrando seus honorários de acordo com a elevação do custo de vida. 

Só às Serventias de Justiça se tem negado sistematicamente o direito a um reajustamento até 
o presente. 

Parece que, os principais responsáveis pela nossa situação acham que os deuses revogaram 
em benefício dos serventuários todas as inelutáveis leis que regem as ciências econômicas e 
financeiras. 

Debalde vínhamos há muito lançando S.O.S., sem que lobrigássemos o aproximar de frágil 
batel que singrasse águas em Socorro nosso. 



O pequenino barco que nos enviou a Assembléia despedaçou-se no rochedo inexorável dos 
Campos Elisios. 

Com a comissão nomeada para apresentar o novo projeto sentimo-nos desesperançados. 

Pensamos que vamos soçobrar mesmo. 

Achamos que só nos resta repetir com o Apóstolo: Domine salva nos perimus! Salva nos 
Senhor que perecemos! 


