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Capacidade intelectual e idoneidade moral, eis os dois requisitos indispensáveis a todo 
serventuário que for titular de um cartório. 

Na capacidade intelectual compreende-se principalmente um bom preparo jurídico. Em se 
tratando de serventuário do interior que acumula não raro as funções de Escrivão e Tabelião, 
de maior rigor se torna ainda a exigência de seus conhecimento. Estes serventuários não 
podem fugir ao imperativo natural de serem pequenos consultores jurídicos incumbidos de dar 
a necessária forma legal as variadíssimas convenções das partes que os procuram. 

No interior, como nas capitais, é humanamente impossível recorrer-se aos advogados para a 
solenização legal de todos os atos jurídicos. Os causídicos não podem permanecer diariamente 
a disposição das partes nos cartórios, além  de que nem sempre o valor das transações 
comportaria despesas com honorários de advogados. 

Ademais a solução de grande parte das dificuldades jurídicas que surgem nos cartórios é por 
sua essência, da competência dos serventuários. Os usos e costumes assim o impuseram. 
Assim sendo o serventuário quando é incumbido de redigir uma escritura de constituição de 
sociedade mercantil, por exemplo, em qualquer de suas várias modalidades, para bem se 
desempenhar há de ter um grande conhecimento de direito comercial. Se é chamado a fazer 
um testamento ou redigir uma escritura de contrato, qualquer que seja a espécie, para 
desempenhar-se com eficiência há de se revelar ainda possuidor de bons conhecimentos de 
direito civil, a começar pela parte introdutória do código até o direito das sucessões. 

Em se tratando de serventuário que acumula as funções de Escrivão e Tabelião, seus 
conhecimentos de direito penal e processuais também não devem ser diminutos. É que dizer 
do conhecimento das leis complementares, inclusive as leis fiscais e trabalhistas? 

A falta de preparo jurídico de alguns titulares de cartório tem sido a causa de enormes 
prejuízos as partes e á sociedade em geral. Mas se por tudo isso e mais aqui se poderia aduzir, 
o preparo intelectual, principalmente jurídico, dos titulares de cartório, deve ser apreciável 
não menos importante é o requisito da idoneidade moral que deles se há de exigir. O 
serventuário, sob certo ponto de vista, assemelha ao sacerdote. A ele são confiados por vezes, 
em segredo ou em caráter secreto, importantes interesses econômicos e morais. Se o 
desconhecimento por ele de uma norma jurídica, pode ocasionar a anulação de uma 
importante disposição de última vontade ou de uma convenção contratual, acarretando sérios 
danos materiais e morais, a falta de escrúpulo de um momento reveladora de uma criminosa 
idoneidade, poderá acarretar não menos mal. Ao zelo e consciência do serventuário estão 
entregues os mais sagrados interesses de viúvas, analfabetos, menores e incapazes em geral. 
Nem sempre seria fácil a justiça reparar os prejuízos causados por um indivíduo de idoneidade 
moral duvidosa investido no exercício desse relevante mister. Não é sem razão que alguém 
supõe oferecer maior perigo á ordem, segurança e tranqüilidade da sociedade um 



serventuário inedonio que um juiz cuja honorabilidade pudesse por ventura ser posta em 
dúvida. Sim, porque as decisões judiciais importantes que aliás são proferidas com base em 
elementos claros dos autos há em regra recurso fácil e imediato para os tribunais; e contra o 
testemunho em principio tido e havido com verdadeiro e insuspeito do serventuário se o ato 
se processar em ambiente adrede e pouco acessível á justiça? 

Todas as cautelas e precauções  da lei serão insuficientes á garantia  da sociedade se não 
forem  antes de tudo exigidos os requisitos de idoneidade moral e capacidade intelectual 
indispensáveis para o exercício da função. Daí a responsabilidade dos que elaboram as leis 
reguladoras  do preenchimento  e desempenho desses cargos. Diante exposto, pergunta-se: é 
possível manter-se o necessário nível moral intelectual dessa classe de servidores da justiça, 
sem que as leis lhes garantam uma remuneração condigna, compatível  com a função? Já 
meditaram os senhores legisladores, responsáveis pela defesa da sociedade, quais as 
conseqüências que advirão dos mais idôneos e capazes desertarem desses postos, 
abandonando-os ou a eles não concorrendo, em virtude de não poderem aí auferir a 
necessária remuneração, afim de manterem um nível de vida digno? É o que irá ocorrer se 
medidas justas não forem tomadas em favor da classe. Precisa acabar com essa balela de que 
os cartórios rendem fortunas para baseados nesse falso argumento deixar a classe no 
abandono. Verifique-se a receita e despesa dos cartórios, principalmente do interior, para se 
cientificar da procedência daquela afirmação. Recebendo custas por um regimento elaborado 
há longos anos, quando o custo da vida era cinco a seis vezes menor, sobrecarregados por uma 
avalanche de serviços - crimes e justiças gratuitas e exigir muitos e competentes auxiliares, eis 
a situação insustentável em que se acham muitos cartórios no momento. Como recompensar 
convenientemente esses dedicados auxiliares sem a justa modificação no atual Regimento de 
Custas e o justíssimo pagamento pelo Estado dos Serviços do crime de maneira mais eficiente 
e menos burocrática do que a remuneração de meias custas em processos de réus pobres 
condenados? 

Ao espírito esclarecido e nobre dos dignos  responsáveis pelas modificações do "Stato Quo" 
em que nos encontramos, confiemos a justiça de nossa causa. 

E ao finalizar esta modesta exposição o justo apelo, desejo sugerir aos nobres colegas a idéia já 
alheres por outros lembrada de nos reunirmos periodicamente em São Paulo afim de 
trocarmos pontos de vista sobre assuntos relativos ás funções que exercemos. Com isso nos 
habilitaremos melhor para colaborar com os poderes competentes no sentido de serem 
elaboradas medidas justas em benefício dos serviços da justiça. Os serventuários do interior 
tem problemas por vezes diferentes dos de seus colegas que morem  na capital; entretanto 
não é motivo para que deixe de haver estrita colaboração entre o interior e a capital. 

Todas as reivindicações justas quer do interior quer da capital, devem ter o apoio de todos. 
Assim, como a justa e mais regular remuneração por serviços crimes constitui uma real 
aspiração apenas do interior, a urgente modificação do antiquado Regimento de Custas já é de 
interesse mais em geral. 

Aí fica, pois, a velha sugestão que tão logo encontre eco na opinião dos nobres colegas, estou 
certo, poderá produzir ótimos frutos. 


