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Os serventuários de justiça do interior são de um modo geral sacrificados pelo serviço militar, 
pelo trabalho em processos criminais e pelo serviço eleitoral. 

São trabalhos de natureza relevante, que eles prestam ao Estado, de maneira permanente e 
sem remuneração condigna. 

Além do encargo que isso representa, há a considerar-se que os serventuários tem 
necessidade de manter em seus cartórios, para o desempenho daquelas funções, copistas, 
escreventes e outros auxiliares. 

Em certos distritos e comarcas, os serventuários arcam com as despesas de publicações e com 
a aquisição de máquinas de escrever, livros papel e impressos. 

 

As gratificações, que um ou outro recebem (excetuada a do ramo eleitoral, que embora 
diminuta, é paga pontualmente), são irrisórias, correspondendo a uma remuneração inferior 
ao salário mínimo do trabalhador manual. 

No entanto, os juízes e tribunais são obrigados a exigir dos serventuários integral dedicação 
em tais serviços, que tem preferência a todos os demais. 

A numerosa classe dos serventuários de justiça do interior, sacrificada sobremodo, está, pois, 
na obrigação de mobilizar-se, reagindo contra essa anomalia, que representa o trabalho 
exigido pelo interesse público, a quem serve forçosamente. 

Serviços públicos forçados só se justificam em épocas de guerra ou de calamidade pública. 
Exigiam-no igualmente os estados fortes como a Alemanha hitlerista, a Itália fascista e a Rússia 
soviética, onde o indivíduo pertence ao Estado e não dispõe de liberdade de ação e 
pensamento. Mas, nos Estados democráticos, como o Brasil, ninguém pode ser obrigado a 
trabalhar sem remuneração. 

Urge que os serventuários do interior reajam contra esse estado de coisas, valendo-se do 
direito de representação perante o Congresso Federal e a Assembléia Legislativa, afim de que 
sejam criados cargos de escrivães encarregados, mediante paga em dinheiro, dos serviços 
públicos relacionados com o direito eleitoral, o serviço militar e o direito penal. 

Esta época propícia a um movimento dessa natureza, a ser feito pelas Associações de 
Serventuários, tanto em São Paulo como nos demais Estados, em ação harmônica e conjunta. 

A ocasião é oportuna em razão da atividade dos partidos políticos que necessitam do apoio e 
do trabalho dos serventuários de justiça do interior, homens de influência e prestígio em todas 
as camadas sociais. 



Por meio de justificação deficiente, não se pode reformar um assentamento do registro civil. 


