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Fundados em observações quotidianas e que nos conferem três década de ofício em cartórios 
e comarcas da 1ª ,  2ª e  4ª entrancias, é que nos levam a estas ligeiras e simples considerações 
a que as lançamos à luz de nobres intenções. E o fazemos levados unicamente por espírito de 
concórdia, ante o que se há já realizado em prol duma classe de servidores de justiça, no 
dealbar de suas felizes reivindicações sociais. O caso em apreço não tem em mira depreciar 
tabelas de vencimentos já estabelecido as para os casos de aposentadoria, bem como do que 
fora estabelecido para os cartórios quando sob o regime de oficialização, apenas entendemos 
numa ligeira modificação que por seu turno, os vencimento se aproximassem mais um pouco 
da ala mais distanciada da 4ª entrancia. Não seria mesmo fora de propósito que, comarcas de 
1ª e 2ª entrancia se aglutinassem numa só classe, unicamente para os feitos de percepção de 
vencimentos dos servidores de justiça. E o motivo desta sugestão simples e destituída de 
qualquer veleidade, prende-se no seguinte: a) melhorar mais a situação dos servidores de 
justiça escalados na primeira entrancia; b) ter-se em consideração que existem comarcas da 1ª 
entrancia e que dado o seu valor tributário deveria estar classificadas em 2ª entrancias. 
Tomamos por exemplo duas delas que conhecemos: Novo Horizonte e Tanabí. E como justo 
critério deve-se ter em conta que o trabalho e a responsabilidade do serventuário titular do 
cartório e de seus escreventes é uno e indivisível em todas as entrancias, apenas difere o 
padrão de vida, que por sua vez é mais elevado nas comarcas de 3ª e 4ª entrancia, mas para 
isso havendo já mais compensação nos vencimentos. E, só isso, porque quanto ao movimento 
do cartório, tudo se apoia na razão direta das exigências funcionais, isto é, quanto maior for o 
movimento do cartório, tanto maior também, o número de escreventes. Serventuários que 
fomos em cartório de comarca de 4ª  entrancia, tínhamos escreventes e auxiliares as 
exigências dos requisitos de trabalho e tudo se processava suavemente. Como se vê, tudo está 
relativo. Afiguras-se nos por esse motivo que a carreira deve ser acessível a todos os servidores 
de justiça e sem que as entrancias os afetem em demasia pelo rigor de classificação. 
Serventuários e escreventes se encontram irmanados no cumprimento do dever, cada qual 
respondendo pelas suas atribuições ou encargos e seja nessa ou naquela entrancia. A 
diferença que existe é na desigualdade de proventos, onde os extremos se tocam de modo 
singular um pouco mais de 100% entre 1ª e 4ª entrancia. Já houve um articulista que nessa 
mesma Revista fez sentir o inconveniente dessa grande diferença, principalmente na parte 
referentes aos escreventes. Mas tudo isso não há de ser nada. Pois, chegaremos à conclusão 
que a causa dos serventuários de justiça nunca esteve tão bem amparada como se acha agora, 
pelos estudiosos de nosso Poder Legislativo e que tudo resolverão a contendo geral. 


