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O conclave que se anuncia para os dias 7 a 13 do próximo mês de janeiro na Capital, 
promovido pelo Colégio Notarial de São Paulo, anexo à Associação de Serventuários de Justiça 
do Estado, talvez consiga para a nossa classe o reconhecimento do valor e prestígio que 
sempre lhe foram negados pelos poderes encarregados da direção de seus destinos, cujo 
reflexo influe lamentavelmente na, concepção da opinião pública. A aplicação do advérbio tem 
origem no ceticismo que as circunstâncias sempre nos impuseram e que mais se acentua toda 
vez que são tratados problemas que respeitavam a nossa situação funcional, cujas soluções 
conduzem-nos fatalmente a novas desilusões. Menotti Del Picchia, nosso colega e consagrado 
homem de letras que aqui e fora de nossas fronteiras é conhecido e admirado pelo fascínio de 
suas produções, conhecedor profundo dos misteres do seu e nosso ofício, em brilhante 
alocução pronunciada por ocasião da visita feita pelos tabeliães de São Paulo ao Exmo._Sr. 
Desembargador João Batista Leme da Silva, ínclito Corregedor Geral da Justiça, entre outras 
considerações não menos judiciosas disse: "É nos cartórios que se concretiza a maioria dos 
atos que identificam e dão estrutura a base territorial da nação, campo material cuja 
descriminarão exata e cuja legítima garantia asseguram a ordem dos negócios. A importância 
da função implica, pois, numa alta responsabilidade que transcende, no campo funcional, a 
maioria dos misteres, porque envolve interesses de ordem econômica e financeira de 
proporções incomensuráveis. É por isso que um tabelião se reveste de um prestígio quase 
sacerdotal, quando, com a simples aposição de sua assinatura, opera radicais translações de 
direitos, ou com a letra de seu próprio punho, faz a postuma vontade criar irrevogáveis elos 
jurídicos na projeção indeterminada do tempo. É o profundo sentido social e quase sagrado da 
função que, em todos os países, tornou esse servidor da Justiça homem de prol, conselheiro e 
orientador da parte, não raro seu confidente e confessor. É por isso que as constituições lhe 
asseguraram a vitaliciedade que se confere aos Magistrados etc." Não sabemos se essas 
palavras traduzem uma exortação pela fingida incompreensão que se constata da magnitude 
do nosso árduo "metier", e ao que nos conste, nenhuma interpelação foi feita ao seu autor 
sobre sua intenção ao proferí-las. Todavia, uma -conjetura de positividade nesse sentido não 
nos parece temerária. Na França, Bélgica, Itália, Suíça e em outros países de igual grau de 
cultura da Europa, o conceito que se forma é bem diferente do que aqui se observa. Um 
emérito cultor de direito da primeira dessas nações, cujo nome, malgrado, não nos ocorre no 
momento, colocou o serventuário de Justiça em paralelo com um Ministro de Estado pela 
importância, responsabilidade e benefício público que decorrem das funções que lhe define a 
lei. Aqui é bem diferente. O menosprezo aos nossos direitos atinge o máximo de gradação. 
Entremente dirão: As maiores aspirações da classe foram concretizadas com os diplomas da 
aposentadoria e carreira dos servidores de Justiça. Não contestaremos. Eles ai estão em pleno 
vigor. Mas consultam intotum os nossos interesses? A negativa da resposta se impõe. Ambos 
se revestem de faltas e incongruências que nos propomos apontar no próximo boletim se nos 
for concedido espaço para fazê-lo. Tal como o garotinho que assedia o pai para lhe comprar 



uma espingardinha que viu numa vitrine de brinquedos, com a qual, na sua santa ingenuidade 
pensa alvejar os gatos do vizinho, mas que ao possuí-Ia cai em prantos com o fracasso da 
primeira experiência, também nós nos decepcionamos quando, sancionadas e publicadas os 
outras leis que tanto pleiteamos e que à primeira vista nos pareceram redentoras, na prática 
verificamos a exiguidade de seus efeitos. Em seu bojo, trazem elas um bom número de 
dispositivos que satisfazem plenamente ao fim para que foram elaboradas, confessemo-lo, 
mas as falhas que prometemos ventilar, sem dúvida mostrarão quão deficientes se 
apresentam. 


