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Um leitor de "Fórum Eleitoral" indaga a nossa opinião sobre a nomeação de oficiais do Registro 
Civil para as funções de escrivão eleitoral. 

"Como V.S.a. sabe - diz o leitor - a tarefa de um serventuário do Registro Civil é urgente e 
inadiável por natureza. Ninguém pode deixar para um dia imediato a lavratura de um assento 
de óbito ou de casamento. Mesmo quanto ao nascimento a urgência prevalece, pois a 
transgressão do prazo de quinze dias acarreta prejuízos. Ademais, os cartórios de Registro Civil 
já arcam com um pesadíssimo "onus" quanto à obrigatoriedade do fornecimento gratuito de 
certidões para os processos, encargo esse que requer, não poucas vezes, a necessidade de 
aumento de funcionários". 

"Sendo o serviço eleitoral, por outro lado, também urgente e privilegiado, principalmente na 
época das eleições, como há de se conciliar as duas urgências, quando o serventuário é 
criatura humana e portanto incapaz de fazer o impossível? Acontece ainda que muitas vezes 
um cartório conta somente com o seu titular o que agrava supinamente a situação". 

Esclarecemos ao nosso leitor que o oficial do Registro Civil, assim como o do Registro de 
Imóveis, não pode ser nomeado escrivão eleitoral. Somente os serventuários que são escrivães 
do juízo, "que escrevem perante o juiz", segundo decisões reiteradas do TRE é que podem 
funcionar como escrivães eleitorais. 

Assim, unicamente quando o oficial do Registro Civil possui o anexo de contador, distribuidor e 
partidor da comarca é que poderá ser designado, mas nessa qualidade, isto é, por ser o 
contador. 0 mesmo acontece com o oficial do Registro de Imóveis, que só poderá ser nomeado 
se possuir o anexo do júri. 

De se ponderar ainda que apenas nas comarcas de primeira e segunda instância é que os 
oficiais do Registro Civil podem possuir o anexo de contador, partidor e distribuidor, o que 
torna mais restrito o numero dos que estão em condições de ser designados para as funções 
de escrivão eleitoral. 

Para qualquer serventuário, porem, o cartório eleitoral é um "osso", mormente se houver 
preocupação por parte do titular de organizar e manter em dia o serviço. 

O problema, contudo, é de difícil solução, se é que pode ser totalmente solucionado. 0 § 2.º do 
art. 18 da lei eleitoral vigente, estabelecendo que os serventuários exercerão a escrivania 
eleitoral por dois anos, rotativamente, veio resolver, em parte, a situação. Pelo menos o 
encargo não pesará somente para uns, desde que todos serão obrigados a exercer essa 
função. 


