
AJUDA DE CUSTO AOS ESCRIVÃES 

 

É simplesmente de impressionar a situação atual dos escrivães em geral, especialmente dos do 
interior do Estado, com relação com relação ao número elevado e cada vez mais crescente dos 
serviços que tem que prestar a título gratuito. 

As ações penais que avultam no foro do interior, as ações trabalhistas, quase todas de vulto 
pequeno e que nem sempre dão margem à percepção de emolumentos compensadores, as 
concessões de direito à justiça gratuita, com base em atestados de pobreza fornecidos pela 
polícia e, em suma, um número sem conta de atos a serem praticados sem direito à custas e 
emolumentos vem assoberbando os serventuários. 

Para manter tais serviços não pagos mas obrigatório, os serventuários são obrigados a 
fornecer todo o material, caríssimo como esta, além de ser necessidade de escalar escreventes 
especialmente para tais serviços, sob pena de tudo fracassar e se atrasar, com prejuízo para a 
parte e também para a própria Justiça. 

Não se modificando o regimento atual de custas, para que não se criem ônus mais pesados às 
partes, é mister que se adote uma medida, uma providência qualquer que venha amparar os 
serventuários em tal sentido. 

Nada custaria ao Governo, em prol do bom andamento dos serviços forenses, que se atribuísse 
uma ajuda de custo aos serventuários, uma importância relativa, razoável, que desse para 
cobrir as despesas que fazem para manutenção dos serviços gratuito, abono esse pagável 
mensalmente à cada um, pelas repartições do Estado. O "quantum" dessa ajuda podia ser 
estabelecido, tomando-se por base a categoria de cada comarca, de acordo com a entrancia a 
que pertença e assim se regularizaria a situação atual, que é bastante grave se levarmos em 
conta o montante assustador de serviços de tal natureza nos cartórios. 

Há comarcas, e muitas deles, em que o número de feitos distribuídos e registrados no livro 
próprio, é abrangido em mais da metade por feitos e processos não pagos, acarretando gastos 
enorme aos serventuários se pensarmos seriamente no preço elevado do papel e de todo o 
material exigido, além de alugueis pesados e mais ainda o ônus de aumento sempre crescente 
de ordenados aos servidores dos cartórios. 

A Assembléia Legislativa do Estado que já nos amparou com o direito à aposentadoria, 
decorrente do projeto n.º 310, já aprovado, poderia agora, olhando com atenção para este 
lado da questão, completar sua ação benéfica votando um projeto e dando meios ao Governo 
para executa-lo no sentido desse amparo aos serventuários, medida justa e necessária, 
reconhecida, aliás, pelos advogados que militam no foro e também e especialmente, pelas 
próprias autoridades de justiça, que bem conhecem o sacrifício dos escrivães para bem 
cumprir o seu deve no desempenho de suas funções. Aqui ficam modestas sugestões e um 
apelo a quem de direito. 


