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Surto vertiginoso e ascensional do custo de vida, leva ao sofrimento classes médias e pobres 
que, dificilmente, podem acompanhar o ritmo da elevação de preços das coisas mais 
indispensáveis de vida. - E, nesse cortejo melancólico, bem que se pode alinhar servidores de 
justiça que estão vivendo sob regime de uma tabela de emolumentos irrisória. Tabela que se 
não coaduna mais com os dias que passam fustigados, desassombradamente, pela solércia 
nem sempre justificável da exploração. Por todos os setores das atividades trabalhistas, se ha 
processado uma majoração de ordenados e salários. O funcionalismo em geral teve o seu 
aumento condigno. Os operários industriais e agrícolas, tiveram aumentados os seus salários 
de acordo com o atual padrão de vida. Todos aqueles que se ocupam em qualquer trabalho, 
aumentaram os preços. Médicos, farmacêuticos, enfim todos que exercem profissões livres, 
tiveram necessidade de elevarem os seus trabalhos, porém os infelizes serventuários de 
justiça, continuam sob o regime de uma tabela de emolumentos que não bastando para se, 
como melhorar os vencimentos de seus pobres fiéis escreventes e auxiliares de cartório? Não 
pode mais prevalecer essa tabela de emolumentos no seu statu quo, descontrolador e 
inadmissível! - E o panorama se torna mais tétrico se confronta com alguma coisa que melhor 
possa justificar as nossas; afirmativas. Damos por exemplo um único caso dos muitos que 
temos em vista. Um graxeiro de estrada de ferro Araraquara, percebe mensalmente, quase o 
dobro do que percebe um infeliz serventuário em conjunto com seu escrevente! Parece uma 
utopia, mas é uma realidade! E, para mais ainda agravar a situação já calamitosa, a série 
enorme de serviços gratuitos que tem de arcar o serventuário e seus escreventes. Serviços 
gratuitos com fornecimento de materiais de custos elevados. Compreenda-se que não falamos 
da generalidade da classe dos serventuários de justiça, porém, referimo-nos aqueles 
destituídos de rendas ou de rendas precaríssimas, e que vem ser a maioria. 0 desenvolvimento 
do serviço forense na comarca da Capital do Estado, obrigou o acréscimo de magistrados e que 
pudesse melhor corresponder com o montante do serviço. Pois bem, a criação de escrivania 
privativa do crime e que pode acumular executivo fiscal, eleitoral e assistência gratuita no 
interior do Estado, é uma medida que se impõe pelo acervo de trabalho que oferece, que ora 
sobrecarrega um pobre serventuário e que nada lhe rende por um trabalho cheio de 
responsabilidade. Aos oficiais do registro civil pagasse o erário aquilo que é feito 
gratuitamente ás pessoas pobres e que não é justo que o faça o serventuário. Esses oficiais já 
prestam Concurso valioso à partia no fornecimento de certidões eleitorais e nas certidões para 
serviço militar. - Se a Justiça Trabalhista representa uma vitoria do socialismo, ela então deve-
se manifestar em todos os meandros do trabalhismo e seja esse trabalhismo da natureza que 
for. 


