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Escrevo este artigo especial para o "BOLETIM" de nossa Associação, quando a Assembléia 
Legislativa do Estado, após calorosos debates, rejeita o projeto de lei n. 877/55, mantendo o 
veto do executivo, sobre o assunto que agitou novamente a classe depois da malograda 
campanha da oficialização dos cartórios. 

O despacho final foi bom e também foi mau. Bom, porque o novo estatuto que havia de 
regular nossa vida econômica, não correspondia aos anseios reivindicatórios da classe em 
geral. As majorações pouco significavam para o registro de imóveis, tabelionatos, títulos e 
documentos, escrivânias civis e criminais. Mau, diante da situação insustentável dos servidores 
da justiça que viam no projeto um paliativo, não sabendo agora o fim da "via dolorosa" da 
nova etapa de começar de novo. 

Há quase um decênio, os militantes nos cartórios do maior Estado brasileiro, pleiteiam a 
substituição do inútil regimento de custas de 1945, considerada mais penosa do que o "parto 
da montanha", não obstante os inauditos esforços de vários deputados, cujos nomes 
guardamos na lembrança. Disse decênio: porque, o movimento se iniciará pouco depois do 
"nati-morto" decreto-lei n. 14.978, de 29 de agasto de 1945, quando já estava em vertiginosa 
ascensão a espiral inflacionária emergida dos escombros da segunda guerra mundial, até hoje 
em evolução contínua, e, paralelamente, o índice de custo de vida, na razão de um mil e 
duzentos a um mil e setecentos por cento, acarretando as consecutivas altas de salários, e já 
por três vezes os aumentos nos vencimentos dos funcionários públicos. Os serventuários da 
justiça, estipendiados pelas partes, ficaram desprezados, sem qualquer aumento em suas 
tabelas. O velho regimento de custas ficou criando musgos nas águas estagnadas do passado e 
das "priscas eras que bem longe vão". 
 

A situação é gravíssima. Mais grave ainda para os ofícios de notas e anexos de sede das 
comarcas do interior, com a imensa carga de serviços gratuitos, sendo dentre eles, mais 
pesado e volumoso, o criminal, do qual o escrivão é um vassalo, tudo despendendo para os 
outros ganharem. Às suas expensas correm as despesas totais de escreventes, papéis, 
máquinas, tintas, carbonos, fitas, impressos, tarifas postais nas intimações e comunicações 
obrigatórias, e muitas vezes, viagens de automóveis para intimações de réus presos em 
cadeias distantes, até de outras cidades, quando só acontecer, não existir presídio na sede da 
comarca. Depois, a assistência judiciária. Entre os feitos onerosos, relacionamos os de 
acidentes do trabalho e reclamações trabalhistas, com tão iníquas custas, que com elas não se 
conta, - Se o escrivão acumula a escrivânia eleitoral, os serviços se multiplicam 
assombrosamente, durante o período preparatório das eleições, o então não se cuida de mais 
nada, mas as despesas estão correndo. 

Falemos do ramo civil. Família e Sucessões, por exemplo. Alguém já imaginou o que é preparar 
autos de inventário de um, dois ou mais milhões de cruzeiros, lavrando-se termos judiciais a 



Cr$ 1,50, preço de uma refeição comercial na cidade de São Paulo, no ano de 1930, com uma 
tabela daquele tempo acrescida somente de Cr$ 0,50 no ano de 1945 

- Ou então manusear durante anos, uma ação possessória de cem milhões de cruzeiros, 
cotando custas pelo atual regimento caduco, sabendo que o procurador ficou rico, 
presenciando a festa do multi-milionário vitorioso na causa, e o escrivão catando as migalhas 
legais que a conta de custas lhe consignou? 

É sabido que o tabelionato constitui a fonte básica da receita dos ofícios de sede de comarca 
do interior. Também ninguém ignora que quase todas as escrituras públicas do interior são de 
valores inferiores a Cr$ 200.000,00: - vendas de sítios, chácaras, lotes urbanos, locações, 
arrendamentos, etc. - Vamos provar que a tabela de escrituras do ano de 1945 é inferior e 
mais baixas que a de 1927, em todas as escrituras de valor superior a Cr$ 30.000,00 e inferior a 
Cr$ 230.000,00. Isso decorre do erro cometido na elaboração de tabela vigente, pela qual 
somente inicia-se a contagem do acréscimo de Cr$ 2,50 em cada mil cruzeiros, depois de Cr$ 
100.000,00, enquanto que, pelo regimento de 1927, o acréscimo de Cr$ 2,00 por Cr$ 1.000,00, 
é contado d pois de Cr$ 10.000,00, com muito mais vantagem para os tabeliães. 

Exemplifiquemos com uma escritura do valor de Cr$ 100.000,00. - Pelo regimento de 1927 
contava-se os proventos da seguinte forma:  - "..............de mais de Cr$2.000,00 até Cr$ 
10.000,00  Cr$ 20,00" "de mais de Cr$ 10.000,00, mais Cr$ 2,00 por Cr$ 1.000,00 ou 
fração,.............Assim, em uma escritura de Cr$ 100.000,00 - o tabelião percebia Cr$ 200,00. 
Pelo regimento de 1945 em vigor, contam-se os proventos da seguinte forma: f) de mais de 
Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00  Cr$ 130,00 -g) de mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$ 
200.000,00, mais Cr$ 2,50 por um mil cruzeiros ou fração .................... g) e a mesma escritura 
de Cr$ 100.000,00 - dá para o tabelião atualmente, só Cr$ 130,00, ou seja Cr$ 70,00 menos 
que em 1927, mesmo com o aumento do acréscimo de Cr$ 0,50 por um mil cruzeiros ou 
fração. 

Portanto, já há doze anos, as finanças do tabelião vêm correndo na ordem invertida! ... As 
custas de reconhecimento de firma, raza e rubrica estabelecida nos albores da República 
foram duplicadas em 1927 e nunca mais reformadas. - Nas certidões de procurações, deram 
como presente de grego, um aumento de Cr$ 5,00 para Cr$ 8,00 e a eliminação da busca e a 
aza. - Afinal chegamos a um tal estado de coisas, que para o provimento de dezoito ofícios de 
notas e anexos de sede de comarca, no ano de 1954, verificou-se uma única opção a que têm 
direito, em virtude do desdobramento das serventias, os serventuários do registro civil das 
pessoas naturais. 

As seções de Registro de Imóveis, Protestos, Títulos e Documentos, foram virtualmente 
desprezadas na reforma de 1945, face a tão irrisórias majorações em suas tabelas. 

Os serventuários do Registro Civil das Pessoas Naturais, foram contemplados com alterações 
menos mesquinhas em 1945. O casamento, de Cr$ 30,00 passou a Cr$ 80,00. O nascimento e 
óbito de Cr$ 5,00 para Cr$ 10,00, com direito ao dobro no registro de adultos e mais Cr$ 5,00 
para as anotações à margem dos assentos. - Contudo não chegaram à metade de suas 
necessidades. 



Em 1949, travou-se novamente a luta de reivindicações reclamando outro regimento, devido 
às bruscas elevações de preços de todas as utilidades. Desse, saíram vencedores somente os 
serventuários do Registro Civil das Pessoas Naturais, e em parte, os contadores, distribuidores, 
partidores e avaliadores. - De fato, a lei n. 632 de fevereiro de 1950, vetada pelo Executivo, e 
promulgada em boa hora, pelo presidente do Legislativo, Dr. Brasílio Machado Neto, 
desafogou merecidamente, os titulares dos Cartórios de Paz, naquela época desesperadora, 
para todos, permanecendo os demais abandonados à sua própria sorte. 

As taxas de alterações das rubricas básicas do regimento de custas do ano de 1927, são as 
seguintes: REGISTRO DE IMÓVEIS ... Escritura de Cr$ 50.000,00 - mais 11,7%, ; Certidão menos 
28%; - TABELIÃES ... Escritura de Cr$ 100.000,00 - menos 35%; certidão inclusive relatório ... 
menos 28%. - Procuração mais 66,6%. - Reconhecimento de Firmas 0 (zero) 7%. - Registro de 
procuração mais 33%. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS: - casamento mais 378%; 
nascimento e óbito mais 200%; certidão mais 333%; DISTRIBUIDOR mais 210%. - PARTIDOR 
mais 250%. - ESCRIVÃES EM GERAL - Termos mais 50%. - Raza e rubrica 0 (zero) por cento. 
Inquirições mais 40%. - Autuação mais 12%,--- - Informação 0 (zero) por cento. 

O índice de custo de vida atingiu a dois mil (2.000) por cento, a partir de 1927, e a 1.500% a 
partir do ano de 1945. 

Diante desta explanação objetiva e real, conclui-se que se o projeto rejeitado fosse convertido 
em lei, pouquíssimo ou quase nada viria melhorar a situação financeira dos cartórios do 
Estado. O aumento proposto não atingiu a 150%, em geral. O aumento deve aproximar-se ao 
índice de alteração no custo de vida. Do contrário a classe dos servidores da justiça continuará 
como ovelha expiatória dos males do mundo. 


