
CONFRONTO DOS PREÇOS DE MATERIAIS E CUSTEIO DOS CARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL 

   

Preços Cr.$ 

Preço antigo de um livro de nascimento   60,00 

Preço atual desse mesmo livro    520,00 

Preço antigo de 1 livro talão     15,00 

Preço atual desse mesmo talão    90,00 

Preço antigo de 1 cômodo para o cartório   300,00 

Preço atual desse mesmo cômodo    1.000,00 

Ordenado antigo de 1 escrevente    400,00 

Ordenado atual desse mesmo escrevente   1.500,00 

Luz, telefone e outros materiais, antigamente p/ mês  600,00 

Essas mesmas utilidades atualmente    1.500,00 

 

O preço taxado pelo Regimento de Custas do nascimento, acompanhado da 1ª via de certidão, 
além do encargo de mapas federais e estaduais, serviços gratuitos à assistência judiciária, 
criminal, eleitoral, militar, comunicações impressas, porte do correio, bonde para leva-las a 
registro na agência por Cr.$10,00 !!! ... 

Casamentos com bonde para levar papeis ao Curador, depois leva-los ao Diário Oficial (O 
Diário cobra de 12 linhas mais ou menos 40 cruzeiros) com os mesmos livros e encargos 
apontados para os registros de nascimentos, além de um auxílio que se dá ao Juiz para lotação 
(automóvel) afim de atender a hora estabelecida, lavratura dos termos Cr.$80,00 !!! quando o 
par de sapatos do noivo custa Cr.$300,00. 

O mesmo se dá com outros cartórios. A nossa ilustre Assembléia Legislativa precisa reajustas 
as custas com o atual padrão de vida para todos os serventuários de justiça, sem exceção. Isso 
feito, que seja punido severamente quem sair dos preços estabelecidos o que espera-se, não 
acontecerá, porque outro não é o desejo de toda a classe. Disso estamos certos. 

O excelentíssimo Corregedor Geral e a Comissão nomeada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor 
Secretário da Justiça, já se manifestaram favoravelmente ao reajustamento das custas. 

A mensalidade da Associação é de Cr.$30,00 aos serventuários da Capital e Cr.$10,00 para os 
do interior, com direito ao "Boletim Mensal", de grande utilidade aos serventuários de justiça, 
pelos esclarecimentos em matéria do ofício que serão assiduamente publicados. 


