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De há muito está na Assembléia Legislativa do Estado sugestões e projetos referentes a 
careira, aposentadorias, oficialização dos cartórios de Registro civil, caminhando mui 
vagarosamente, apesar da urgência que o caso requer. 

Não se trata de bicho de sete cabeças. 

Há sugestões em todos os sentidos, uma oficializando somente os cartórios de registro Civil, 
considerando sua utilidade pública, pois que deles necessitam os ricos e são imprescindíveis às 
classes pobres e médias. Esses cartórios estão sobrecarregados com atestados de pobreza para 
nascimentos, casamentos e óbitos, certidões e serviços militar e eleitoral. São eles a única 
fonte onde se extraem os precisos documentos, que são as certidões de nascimento e 
casamento, os demais cartórios por sua vês alegam, e principalmente os do interior de que 
comarcas rendosas são poucas e que também a assistência judiciária, serviço original e outros 
lhes constitui trabalhos penosos cheio de responsabilidade, com despendio de material, 
acréscimo de auxiliares o que na Capital, já não acontece porque existem cartórios privativos, 
outros com ordenados fixos, oficializados, e outros sem tais anexos. 

Tudo é procedente não resta dúvida. O remédio? É fácil. Oficializar os cartórios do Registro 
Civil que são de utilidade pública, ou não oficializa-los, porém adapta-los a uma sugestão que 
veio às nossas mãos, que beneficiará a todos os serventuários de justiça, sem sacrificar os 
cofres públicos, tão sobrecarregados. 

Transcrevemos em seguida alguns trechos da referida sugestão. 

"Estabelece as mesmas carreiras dos serventuários de justiça, com direito a remoções, 
promoções e permutas livres, dá privilégio aos escreventes para os cartórios que 
definitivamente se vagarem nas comarcas de 1ª entrancia, além da despensa de provas orais e 
escritas aos que tiverem mais de doze anos de exercício; melhora as custas em 50% 
indistintamente, dar um auxílio aos escrivães de sedes de comarcas, pelos serviços gratuitos 
acima apontados, nas bases de Cr.$2.000,00, Cr.$2.500,00 e Cr.$3.000,00, pelas entrancias e 
aos cartórios do júri um auxilio de Cr.$200,00, por processo de réu pobre condenado em que 
decaia a Justiça Pública, estabelece aposentadorias, com taxa de 5% da renda dos cartórios e 
ordenados dos escreventes pelas respectivas idades, para o que seria nomeada uma comissão 
de 5 membros, sendo 2 da Associação de Serventuários, 1 da de escreventes, 1 pela Secretaria 
da Justiça e 1 pela da Fazenda, para os devidos estudos. Direito às sucessões aos serventuários 
com 25 anos de exercício antes da promulgação da atual Constituição do Estado, e extinta a lei 
para as futuras nomeações. Auxilio de mil cruzeiros mensais sem observação de entrancia aos 
oficiais do Registro Civil que são secretários de Juntas de Alistamento Militar, em todas as 
sedes de municípios inclusive os das sedes de comarcas, ficando-lhes esse cargo obrigatório; 
estipulando os preços dos casamentos, inclusive organização dos papeis, afixação de editais, 
termo lavrado e certidão (1ª) pelo preço de 230 cruzeiros, excluída a publicação de editais, e 
quando com despensa de proclamas mais cem cruzeiros, os nascimentos e óbitos 20 cruzeiros, 



inclusive as primeiras certidões, fora selo, as comunicações e extratos do livro canhoto e 
registro de feitos 10 cruzeiros, desquites e anulações de casamentos, 100 cruzeiros inclusive a 
certidão desses atos. Aos juizes de paz pelo tempo que perdem deixando seus afazeres para 
verificarem os autos de habilitação, ida a cartório 20 cruzeiros, e fora 50 cruzeiros além da 
diligência, sendo a condução prestada pela parte. As diligências seriam estipuladas pela 
referida comissão, ou acrescida de 50% as atuais, para todos os serventuários e juizes de paz, e 
para oficiais de justiça. As justificações de idade, privativa dos oficiais do Registro Civil, seriam 
estipuladas em 80 cruzeiros, sendo 10 cruzeiros pela sentença do Juiz de Casamentos. 

Pela constituição do país, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, como impor gratuitamente 
volumosos trabalhos e com sobrecarga de despesas!. 

Como assim expusemos, o caso dos cartórios pode ser rapidamente solucionado. A lei 
ordinária sobre concursos deverá também ser elaborada o quanto antes. A que havia poderá 
ser modificada e aproveitada em grande parte. Também nesse sentido há sugestões. 

Bem sabemos que os nossos ilustres deputados sem tais sugestões elaborariam boas leis a 
respeito, mas as sugestões têm a vantagem de lembrar pontos que poderiam ficar olvidados e 
aproveitando-os, se aproximaria a maior perfeição. 

Eis pois alvitres que esposamos e serão na impossibilidade de oficialização, o meio de 
harmonizar a situação atual dos serventuários com a carestia da vida, libertando-os de 
recebimentos ou interpretações do Regimento que dêem em resultado aumento de rendas, 
aliás justificadas, porque aumentaram enormemente os serviços gratuitos, obrigando-os a 
maior número de auxiliares, e com a justa majoração e auxiliares, será a solução justa e 
definitiva. 


