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Recebendo o autógrafo n. 4014, de 1956, concernente, ao Projeto de Lei n. 877/55, que visava 
modificar o Regimento de Custas, resolveu o Sr. Governador do Estado vetá-lo intotural por 
considerá-lo contrário ao interesse público. Entre outras razões, embora alegue e reconheça a 
necessidade de se atualizar o referido Regimento (coisa já sediça), o Sr. Governador quer 
demonstrar que dito projeto se ressente da falta de unidade de critério na fixação de 
remuneração de diversos atos, e, concomitantemente, majorou. demasiadamente certos 
emolumentos, produzindo um injustificado encarecimento da justiça, com evidente prejuízo 
para a coletividade em geral. Ao mesmo tempo, para salvaguardar aparências, declara que o 
Governo nomeará uma comissão para estudar o assunto (!), a fim de resolvê-lo tendo em vista 
os interesses em jogo. Com a devida vênia, entendemos que esse veto é  o mais injusto 
que se possa imaginar. Ao contrário. Desde 1945, há 11 anos portanto, que a classe dos 
serventuários de justiça não recebe nenhum amparo governamental. Ao contrário. 
Compulsando toda a legislação que se refere às serventias, de justiça, verificasse que a lei 819, 
de 30-10-1951, que dispõe sobre a forma de provimento dos ofícios de justiça, hoje não passa 
de uma colcha de retalhos, tantos e tamanhos foram os cortes e abusos ali introduzidos, pela 
demagogia, personalismo e favoritismo. Favores sem conta para bacharéis, solicitadores, 
portadores de diplomas, etc., ao passo que antigos serventuários, encanecidos a serviço da 
justiça, continuam por esse interior a fora, sem qualquer remota possibilidade de melhoria. As 
leis que regulam a aposentadoria estão mal elaboradas, sem nenhum critério e cheias de 
falhas e imperfeições. Para conseguir-se uma aposentadoria é preciso que o interessado se 
muna de uma paciência de Jó. E quando vem o benefício, o interessado de há muito já passou 
para a eternidade, como aconteceu com um escrevente do cartório de que sou serventuário. 
Não tem fundamento o argumento de que o Regimento, constante do Projeto 877, vem 
encarecer sobremodo a distribuição, pois ainda agora o Sr. Governador acaba de sancionar a 
Lei do Selo, verdadeiramente leonina, tanto que, em certas rubricas, majora de 300, 400 e até 
1.000 por cento diversas taxas. Para beneficiar o Estado, o Sr. Governador não se recordou 
desse, argumento. Aliás, por esse chavão de encarecimento do serviço da justiça não tem 
cabimento o veto, pois que, há uni ano atrás, o mesmo Sr. Governador, quando promulgou a 
lei que oficializou os cartórios do cível da Capital, aumentou extraordinariamente as custas dos 
Juízes da 1.º instância. Esse aumento, que abrange o Estado todo, é de pasmar. Basta apenas 
atentar-se para estas rubricas: Nas arrematações ou adjudicações, cujo máximo antes era de 
Cr$ 300,00, passou a ser de Cr$ 5.000,00. Na partilha processada judicialmente, o que ocorre 
frequentemente dado que em sua maioria nos inventários existem herdeiros menores e 
incapazes, cujo máximo era também de Cr$ 300,00, passou a ser de Cr$ 5.000,00. A rubrica 
nos livros em geral, o que é fabuloso, que era de Cr$ 0,20, por folha, passou a ser Cr$ 1,00 por 
folha. E assim por diante. Ora, é evidente que se o Estado, para a satisfação de seus encargos, 
tem necessidade de aumentar, de modo calamitoso, as verbas referentes à distribuição da 
justiça, não pode argumentar por esse prisma, nem tem autoridade para fazê-lo, em relação 
aos serventuários de justiça. Além do mais, e isto então é inconcebível, ainda quer o Governo 
exigir, conforme projeto em andamento pela Assembléia, aluguel dos próprios estaduais onde 



estiverem instaladas serventias, esquecido de que tais serventias lhe prestam, gratuitamente, 
em desacordo com preceito constitucional, imensos serviços, tais como os de assistência 
judiciária, criminais, menores, cobrança de dívida ativa e outros. Quer dizer que, além de não 
procurar solucionar essa momentosa questão que se arrasta há tantos anos, ainda deseja 
sacrificar mais os serventuários de justiça, que constituem a peça fundamental do setor 
judicial, cobrando-lhes aluguel pelas dependências onde executam, além de outros. aquela 
imensa massa de serviço gratuito. 

Não temos esperança alguma de que, neste Governo, a situação dos serventuários de justiça 
melhore, a não ser fazendo o mesmo que os escreventes da Capital quiseram fazer há pouco 
tempo, e com cuja atitude o Executivo não teve outra alternativa senão a oficialização, embora 
parcial. 

Que os colegas atentem para isso e se unam, urgentemente, sob pena de verem cair por terra 
todas as suas mais sagradas e legitimas aspirações. 


