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2.º Tabelião de São Joaquim da Barra. 

Temos notado, em 25 anos de vida cartorária, que as nossas iniciativas e o trabalho dos órgãos 
competentes em, favor da classe, sempre se transformaram em problemas complexos e de 
soluções morosas. 

Somos parte útil e ativa de um poder que ampara o direito e distribue a justiça. Servimos, 
assim, ao público e ao Estado, trabalhando para este até como fiscais de suas rendas e sem 
remuneração de seus cofres, e recebendo daquele, a paga que a Lei estabelece para os nossos 
serviços. Como fiéis servidores públicos, em muitos casos, atos e processos, servimos também 
ao povo gratuitamente, principalmente em feitos criminais, trabalhistas, de acidentes, tutelas 
e muitos outros em que as partes têm, ou obtêm, assistência judiciária, hoje tão generalizada 
no fôro judicial, mesmo no processamento de pequenos inventários e arrolamentos. 

A receita dos cartórios do interior, onde está a maioria da classe, é constituída, 
principalmente, do notariado e dos inventários e um reduzido número de outros feitos. Nas 
ações pouco se ganha, porque a CITAÇÃO, na maioria dos casos, não é usada para o 
chamamento da parte adversa a Juízo ou como ato básico da demanda, mas como um 
EXPEDIENTE para a "onça" do ACORDO extrajudicial dos escritórios--- Depois destes, os autos 
ficam abandonados em cartório. 

A despeito de tudo isso, a nossa classe continua incompreendida e vista sob a percepção falsa 
de que é muito bem aquinhoada e protegida. 

Fora da classe, poucos consideram o fato de só agora em 1950 termos conseguido a instituição 
de nossa aposentadoria e uma lei normativa para a disciplina de nossa carreira. Ainda assim, 
não é, demais acentuarmos que a instituição da nossa aposentadoria é de benefícios restritos 
e exige tão pesadas contribuições que muitos serventuários e escreventes ainda não puderam 
ficar em dia com o respectivo Instituto; e que depois da Lei 819/50, já houve remoções 
infringentes de suas normas, e que ainda agora sofremos a ameaça de um Projeto de Lei que 
visava presentear um dos bons tabelionatos de S. Paulo a elemento que não reúne os 
requisitos legais para obtê-lo em concurso. 

Como se vê, na classe há uns "protegidos" e bem aquinhoados, mas a sua quase totalidade 
vive em luta pela subsistência de seus direitos. 

Atualmente o que serve de motivo para celeumas e intensa crítica, é a revisão do Regimento 
de Custas, que tantos consideram lesiva ao interesse do Povo. 

O certo, entretanto, é que NADA se conservou por um custo tão baixo como os nossos 
serviços, cujos ernolumentos, num período superior a meio século, apenas foram revistos por 
duas vezes. 



Se os críticos se dessem ao trabalho de uma análise comparativa entre as conquistas de outras 
classes com os "benefícios" que temos recebido, veriam que de 1893 aos dias atuais, não 
fomos dos melhores aquinhoados. 

Os servidores públicos estipendiados pelo Estado, além do direito de disponibilidades 
remuneradas, aposentadorias ou reformas, diárias, passes e etc., têm tido razoáveis aumentos 
de vencimentos; os ferroviários, bancários, comerciários e industriários também já contam há 
muitos anos com seus institutos e caixas de aposentadorias e pensões e têm recebido várias 
majorações em seus ordenados; os trabalhadores em geral contam com uma legislação que 
lhes garante férias, aviso prévio, salários extraordinários, estando hoje as principais classes 
sindicalizadas; também os que exercem profissões liberais já deram avançados passos nesse 
campo de conquistas sociais, além de serem eles os próprios avaliadores de seu trabalho; os 
agricultores e pecuaristas têm sido beneficiados com vários reajustamentos econômicos e 
contam com carteiras especializadas nos Bancos do Brasil e do Estado para obterem 
empréstimos ou financiamentos para suas atividades; também a indústria não tem sido 
colocada à margem dessas conquistas, todas elas, evidentemente, justas e necessárias para 
suas economias. Examinando-se os preços dos gêneros, do vestuário, do material de escritório 
e outras utilidades, dos aluguéis, transportes e diversões, da manutenção do estudante fora de 
seus lares e de outras necessidades comuns aos homens que lutam para dar subsistência às 
suas famílias, veremos que o custo de tudo isso tem se elevado assustadoramente, e que nós 
serventuários, excluída uma pequena percentagem da classe, estamos numa situação de 
desajustamento econômico. 

O nosso Regimento de 1893 foi majorado em 1927 e em 1945. 

A revisão preconizada pelo Projeto 1219 é necessária e nada tem de irrazoável. 

Todavia, ainda assim, se repetem as dificuldades e a procrastinação da revisão que se 
transformou em lei em 1945 e que, para tanto, levou cerca de cinco anos ... (Art. 134 do Dec. 
11.053, de 26/3/940). Convém, aliás, assinalar que o Regimento de 1945 foi projetado para o 
ano de 1941 (1). Of., de 21/9/41), o que significa que estamos atualmente com os 
emolumentos que correspondiam as necessidades de quase dez anos atras. 

O projeto, que já conta com quase dois anos de Legislativo, é o resultado de numerosas 
sugestões, inclusive da Corregedoria Geral da Justiça (1). 0., de 13/5/50) e de acurado estudo 
por parte da Comissão de Justiça e, ultimamente, da Comissão de Serventias e Serventuários 
da Justiça. Assim, já não é possível recebermos, sem aborrecimento, maiores delongas. 

Em face da Organização Judiciária e Administrativa, a nossa classe deve reunir, no mínimo, 
8.000 servidores em cartórios, e dos quais dependem pelo menos 40.000 familiares. Daquele 
número, temos certeza de que apenas uns dez por cento, possuem cartórios rendosos. 

O legislador e o crítico, entretanto, devem olhar a maioria da classe e, principalmente, se o 
trabalho do serventuário e de seus auxiliares, em face da importância instrumental e jurídica 
dos atos que lhes incumbe realizar e guardar, merece, nos dias atuais, a paga prevista naquele 
Projeto. 



Lembramos ainda que o bom rendimento obtido por uma minoria de serventuários, e mesmo 
alguns escreventes, não decorre do excesso de pagamento marcado para cada ato, mas do 
volume de serviço que a preferência pública entrega a determinados cartórios. E tanto isto é 
certo que as rendas dos ofícios de justiça diferem muito de um para outro da mesma Comarca. 

Ainda mais: se a alta renda decorre da importância e da população de uma cidade, que se 
criem outros cartórios, já que nas serventias de justiça os servidores devem ganhar apenas 
para viver ... sem fartura. 


