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Discute-se, na Assembléia Legislativa de São Paulo,- e agora com características famosas, o 
projeto que visa a oficialização dos cartórios forenses. 

Entretanto, aqueles que se empenham na adoção desse regime, na defesa de seus pontos de 
vista, não empregam argumentos que demonstrem a pureza e a sinceridade do seu objetivo. 
Ao contrario. Aproveitando-se do ensejo que se lhes depara, despejam um palavreado 
nauseabundo, incompatível com as nobres tradições do Parlamento de São Paulo, onde 
refulgiram celebridades e onde pontificaram vultos grandiosos da nossa história política. 

O fraseado mais comum é a de um libelo acusatório contra a classe dos serventuários da 
justiça. São estes apontados como inimigos dos escreventes, fomentando, com isso, a luta de 
classes; como o granfino que somente se interessa pela renda do cartório que lhe é totalmente 
desconhecido; como um espoliador do trabalho alheio; como um "tubarão" e quejandas 
cousas. Em síntese: O serventuário da justiça está colocado, em São Paulo e, quiçá, no Brasil, à 
margem da lei e do direito. 

Devemos convir que não é assim que se discute um projeto de lei, acusando, via de regra, os 
serventuários em geral. A questão deve ser colocada no terreno das idéias, sem preocupações 
demagógicas e sem "tiradas" sensacionais. 

O povo que lê essas invectivas dirigidas aos serventuários da justiça, que se constituem em 
preciosos elementos da organização da justiça; que cooperam, com o máximo de seus 
esforços, na respectiva aplicação; que enfrentam vicissitudes de toda a ordem, gastando 
tempo, dinheiro, papel, maquinas de escrever e uma série enorme de despesas nos processos 
que interessam à justiça gratuita, criminal, cobrança da divida ativa e tantos outros, poderá 
crer que todas essas acusações são verdadeiras, quando não passarão de casos esporádicos e 
isolados, pois temos Juizes e corregedores que não permitem abusos, e, assim, olhar os 
serventuários com desconfiança, pois que sobre estes pairam sérias duvidas, que lhes são 
assacadas por aqueles que se dizem representantes legítimos da vontade popular. Não 
queremos, nem de longe, defender aqueles que, por qualquer motivo, possuem hoje um 
cartório rendoso e, quem sabe, até praticar aqueles atos apontados. Mas, perguntamos: qual a 
classe, qual o conjunto que não apresenta falhas ou imperfeições? A própria Assembléia 
Legislativa, em tempo não muito remoto, praticava ou praticou atos que reclamaram intensa 
oposição por parte da imprensa. 

Nos países civilizados, qualquer alusão, especialmente as apontadas, aos serventuários é 
acolhida com reserva, pois todos sabem que o Tabelião é o conselheiro das partes e a sua 
conduta, pautada pelos atos da mais absoluta integridade moral, merece guarida e respeito. 
No Brasil, especialmente, por parte do Parlamento Paulista esse respeito está deixando muito 
a desejar. 



Continuem os excelsos representantes do povo a discutir o projeto com elevação de 
propósitos, sem atassalhamento, porque a atitude adotada até o presente tem sido 
comentada desfavoravelmente pelos próprios escreventes, que continuam e sempre serão 
amigos dos Tabeliães do Interior e da Capital. E os nossos colegas, que hoje integram a 
Assembléia Legislativa, meditando um pouco sobre o assunto, pelo menos naqueles tópicos, 
deverão reagir contra esses ataques virulentos, os quais, em ultima analise, também os estão 
atingindo, já que até hoje nenhuma acusação ficou positivada. 


