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Em meio a inumaras classe dos oficiais públicos do Estado, sob a nomenclatura estabelecida no 
regimento de custas, se encontram em desigualdade os escrivães do judicial desta comarca, 
que é de todas a mais importante. Assim é que o legislator, na partilha das novas taxas, lhes 
recusou a eqüitativa proporção dispensada a outros serventuários de justiça. O aumento 
concedido aos escrivães é verdadeiramente ilusório, em conseqüência de dispositivos 
inovadores, que o anulam, já suprimindo atos, outróra permitidos, já não estabelecendo regras 
para o recebimento progressivo de suas custas, a fim de evitar-se o considerável prejuízo que 
sofrem, nos feitos julgados nas audiências, com a condenação de partes que não têm o que 
perder... 

Aludimos apenas aos escrivães da Capital porquanto os das comarcas do Interior são 
compensados de outra forma, exercendo, como exercem, funções anexas ou cumulativas: são 
tabeliães de notas e escrivães do cível do comercial, da provedoria, de órfãos e ausentes e da 
Fazenda Pública. Isto posto, os serventuários da Capital, cujos trabalhos são divididos ou 
especializados, lutam, mais o mais, com as taxas distribuídas no regimento em vigor. 

Por que essa falta de equidade? Há escrivães que abusam, cobrando custas excessivas e 
lesando as partes que defendem, em juízo, o seu direito? 

Admitimos para argumentar, resposta afirmativa à última interrogação. Mas, ainda assim, a 
injustiça é manifesta, porque, na comarca da Capital, bem como em outras do interior do 
Estado, sempre houve, também, funcionários honestos e cumpridores dos seus deveres. 
Conhecemos inúmeros que faleceram pobres, em situação precária, legando à sua família 
apenas a sua probidade e um passado cheio de bons exemplos. Muitos outros, aqui e em toda 
a parte, lutam pela vida, encanecidos nas árduas lides forenses, procedendo honestamente e 
cuja posição nada tem de invejável. 

A equidade, portanto, devia beneficiar proporcionalmente aos oficiais públicos em geral, sem 
distinção, estabelecendo apenas severas contra os infratores do regimento. É sabido que em 
todas as classes do funcionalismo público ou forense há honestos e desonestos. Até a 
magistratura, "que persevera na rota do seu altíssimo e imutável destino, restabelecendo 
publicamente a majestade do direito", se encontravam exceções, em tempo não mui distante, 
que ofuscavam o esplendor da sua nobreza e finalidade. 

Determinando, pois, medidas tendentes a uma fiscalização eficaz e rigorosa, a fim de serem 
majoradas as taxas do atual regimento de custas aos servidores de justiça, o legislador fará 
obra completa e meritória em prol de uma classe que luta, realmente, para a sua manutenção 
e dos seus auxiliares. 


