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Mais uma vez se agita na Câmara a questão da "oficialização" dos cartórios. 

Parece-me que, inicialmente, está ela mal colocada, pelo que tentarei esclarecer a verdadeira 
situação em que se encontram os auxiliares da Justiça. 

O único e frágil argumento, não verdadeiro, com que se pleiteia a "oficialização" é o de que os 
serventuários ganham ,exageradamente, e os escreventes ganham pouquíssimo, o que e 
verdade. 

Se exata fosse a premissa, os serventuários seriam uns desalmados, cujos atos, por si só seriam 
suficientes para justificar a mais sublime revolta na Casa da Justiça. Estariam também no 
banco dos réus todos os secretários da Justiça e os MM. juizes corregedores, pois a lei exige 
que sejam submetidos àquelas autoridades os contratos de trabalho dos escreventes, os quais 
não serão homologados se não forem razoavelmente proporcionais às rendas dos cartórios. 
Sendo porém, os deputados representantes do povo, não devem arvorar-se em "deputados 
classistas", pois já os houve, de triste memória. 

Ampliemos o ângulo de observação, olhando com largueza o interesse publico, onde se situam 
também os interesse dos serventuários e auxiliares de Justiça. Numa sociedade juridicamente 
organizada, não é possível legislar sem atender às diversas faces do problema que se quer 
resolver. Por exemplo, a lei que "concede" aposentadoria aos serventuários e seus auxiliares é 
inexeqüível porque não se cuidou, anteriormente à apresentação do projeto e nem durante a 
discussão, de fazer os estudos necessários para que fosse possível a sua aplicação. 

Para desviar a atenção publica da situação de fato criada pelo mostrengo, investe-se 
violentamente contra s. exa. o secretario da Justiça e o Instituto de Previdência, culpando-os 
pelo não cumprimento da lei. 

A lei que deverá "oficializar" os Cartórios está sendo gerada sem que se cuide da profilaxia pré-
natal. Nascerá com as mesmas taras de sua irmã aposentadoria... 

E são tão simples as medidas necessárias para evitar o nascimento do mostrengo... Bastará 
que se atente para a situação de fato; para a situação econômica; para a situação jurídica. 
Vejamos: 1.º) - A situação de fato: - Existem no foro judicial diversos cartórios "oficializados". 
Pergunta-se: a) diminuíram as despesas para o publico? Não; b) melhorou o serviço? Não; c) o 
publico foi beneficiado? Não; d) os escreventes tiveram seus índices de vida melhorados à 
altura de suas responsabilidades? Não; e) o Estado lucrou? Não. 

Então? Qual a conclusão? 

II) - A SITUAÇÃO ECONÔMICA: 

O Regimento de custas é de 1927. Em 1945 houve pequena alteração do Regimento para pior. 
De acordo com o anterior, o tabelião, numa escritura de cem mil cruzeiros, fazia jus a Cr$ 



200,00. Pela alteração do regimento, faz jus a Cr$ 130,00. Parece que a intenção do legislador 
era acrescentar outras rubricas - indicações, rasa, etc. - porém, não se interpreta o regimento 
por analogia, e o Egregio Corregedor de Justiça glosou as diversas rubricas que dariam ao 
Notário mais cento e poucos cruzeiros, porque estavam elas tecnicamente erradas. 

Argumentemos, no entanto, somente com o Regimento de custas de 1927, que era bom para a 
época. Poderá alguém viver hoje com os ordenados de 1927? E com menos, será possível? Por 
que somente os auxiliares de Justiça não têm direito a que lhes faça JUSTIÇA ? No entanto, 
alegando puerilidades, invocando o Exercito Nacional, com risível ênfase, deixam de enfrentar 
a questão pelos prismas do bom senso. 

Sob o aspecto econômico, o Estado será obrigado a aumentar o Regimento de custas de mais 
quinze vezes, a fim de poder manter o serviço burocratizado, computando-se naturalmente, 
ordenados dignos, compatíveis com a importância das funções que exercem os auxiliares de 
Justiça, inclusive sua aposentadoria. 

Facilmente, poder-se-á verificar o que afirmo. A Secretaria da Justiça possui todos os dados 
necessários. De posse desses dados, a secretaria da Fazenda poderá fazer um orçamento para 
verificar de quanto o governo precisará aumentar as custas para enfrentar os novos encargos, 
por classificação, de ofícios. 

No entanto, esse inquérito não será feito porque não há sinceridade na ofensiva para a 
"Oficialização". 0 que se deseja é oprimir os serventuários e seus auxiliares, negando lhes o 
direito ao preço de seu trabalho, e fazer aparecer logo após projetos salvadores de 
"Oficialização", jogando as costas do Executivo este pesado encargo sem a renda 
correspondente, e depois ampliar as injurias contumazes, tentando responsabilizá-lo pela falta 
de pagamento dos ordenados dos auxiliares de Justiça, por não haver verba, e conseguir votos 
dos menos avisados. 

Se, desmentindo o que se afirma, forem pedidas as informações ás referidas Secretarias, ver-
se-á que os serventuários pedem muito menos, e se contentariam com o aumento de cinco 
vezes do Regimento de 1927. 

Os serventuários do interior são obrigados a trabalhar gratuitamente para o Estado nos 
processos eleitorais, Trabalhistas, de assistência social e de alistamento militar. Para 
manterem tais serviços, praticam outros atos que são "pagos regiamente" de acordo com o 
Regimento de custas.. * 

Em que capitulo da moral se encontra a obrigação do indivíduo trabalhar gratuitamente para o 
Estado? Nem na Rússia há tal exigência. Lá se diz: "Quem não trabalha não come". Aqui poder-
se-á dizer: "Serventuário trabalha mas não come". 

Para estes trabalhos gratuitos o Estado deve pagar um "prolabore" razoável, digamos de Cr$ 
5.000,00, aos serventuários do interior, que clamam contra a injustiça que se faz aos 
funcionários da Justiça. Os serventuários e auxiliares de Justiça trabalham diariamente mais de 
dez horas a fim de conseguir "extras" com que tentam equilibrar os orçamentos domésticos. 



Na Capital pagam os impostos dos clientes, requerem e seguem pedidos de certidões, estudam 
papeis e fazem minutas e para isto prolongam as horas de trabalho. 

III) - Vejamos agora a SITUAÇÃO JURÍDICA: Existem dez pareceres de eminentes jurisconsultos, 
todos unanimes em afirmar a inconstitucionalidade da "Oficialização". A situação jurídica já 
está resolvida por si. 

Se, de fato, houver desejos de resolver a, situação econômica da classe, dever-se-á obter os 
dados necessários, ou simplesmente aumentar o Regimento de 1927, de acordo com a alta 
geral do custo de vida. 

EM TEMPO: Estava já escrito este artigo quando a Comissão de Justiça da Câmara aprovou o 
parecer Lincon Feliciano, dando praticamente como inexeqüível a tão famosa questão da 
oficialização. 

Pela segunda vez os "protetores" dos auxiliares de Justiça são batidos pela Força do Direito, os 
quais prejulgando o epilogo de seus projetos procuraram lançar a culpa do malogro iminente 
sobre os ombros dos serventuários, afirmando que nem o Exercito teria forças bastantes para 
enfrentar tão potentes criaturas. 

Esqueciam-se eles da nossa sistemática jurídica, que é igual a de todos os países latinos. 

Quiseram os fados que o próprio deputado que lançou o "angustiante grito" tivesse a desdita 
de ser obrigado a dar parecer contrario ao projeto que ajudara a defender, encontrando pela 
frente força maior, à qual todos os cultores do Direito têm que se render. 

E  S. Excia. se rendeu, como bom jurista que é. 

Se, no entanto, os nobres deputados que defenderam o projeto forem coerentes, devem 
propor simplesmente, a modernização do Regimento de Custas de 1927, de acordo com o 
aumento do custo de vida. (O Departamento de Estatística poderá prestar-lhes valioso auxilio). 

Pleitearão, outrossim, que o Governo deixe de se locupletar à custa alheia não mais obrigando 
aos serventuários do interior a trabalhar contra pagamento de meias custas ou mesmo nada 
lhes pagando pelos seus serviços, o que é imoralíssimo num país onde não ha escravidão. 

Na legislatura passada, Do supremo e humano escopo em atender ao brocardo "Mateus 
primeiro os meus", sob as rançosas alegações de que os serventuários não beneficiariam seus 
auxiliares se o regimento fosse aumentado, condicionaram tal reforma a obrigação de se 
estabelecer salários sabidamente inconstitucionais para os escreventes, prestando grande 
desserviço aos bons auxiliares, porem ganhando muitos Votos. 

Também naquele ano sofreram esses deputados a derrota que lhes infringiu a força do direito, 
embora devessem saber antecipadamente qual o destino do projeto, Dois que bacharéis em 
direito são eles. 

No entanto, não se conhece caso algum onde tenha se o  serventuário beneficiado e não tenha 
contemplado os bons escreventes que com ele trabalham, mesmo porque desde 1927 não ha 



melhoria para a classe, exceto para os distribuidores, que, sem excessão, aumentaram os 
ordenados de seus escreventes. 

Espera-se, que ao invés de invocar a ONU no próximo ano, promovam os nobres 
representantes do povo, imediatamente, a atualização do regimento de custas de acordo com 
a aumento do custo de vida, demonstrando assim sua boa fé, o boa vontade em contribuir 
para que se faça JUSTIÇA aos homens da Justiça.  

Será esta a forma mais justa e econômica de se atender ao interesse do governo do povo, dos 
serventuários e de seus escreventes. 

Mas isto eles não farão. Nas vésperas das eleições investirão novamente em "defesa" da classe 
que eles, no momento, não tem interesse em atender. 

Tribunal do Júri é um tribunal popular que, hoje julga apenas os crimes de homicídio ou, com 
mais precisão, os crimes dolorosos contra a vida. Os demais crimes ou contravenções são 
julgados pelo Dr. Juiz de Direito, dando-se a esse julgamento o nome de julgamento singular. O 
Tribunal do Júri é um órgão de julgamento coletivo. O Código do Processo Penal vigente regula 
a fôrma do julgamento perante o Tribunal  do Júri. A forma do julgamento singular é regulada 
por lei estadual (Noções elementares de José Odilon de Araujo). 


