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A lei que disciplina a nossa vida funcional, alem das pesadíssimas responsabilidades que nos 
impõe, anexa às nossas atribuições, sem percepção de custas, diversos ramos de natureza 
urgente e preferencial. Concomitantemente com a posse e exercício do cargo, resignadamente 
aceitamos essa incumbência, certos de que o seu desempenho é árduo e sobremaneira 
oneroso. Pela nossa abnegação e sacrifício, o que temos recebido dos dirigentes dos nossos 
destinos? - Menosprezo e mais do que isso, diminuição dos nossos direitos com equiparações 
que alem de colidentes; com a lei do bom senso, desacatam a norma de hierarquia dentro da 
qual devem ser atendidas as pretensões graduais na carreira, aberram. de todos os princípios 
de justiça e fogem a grande distancia da lógica. A marcha em demanda do nosso calvário, teve 
o seu inicio quando o fascínio das posições políticas começou a despertar o desejo de servir a 
pátria ou servir-se da pátria, conforme as tendências dos pretendentes ao grande sacrifício. 
Mas, a reforma do regimento de custas? - A lei de provimentos? - A lei de aposentadoria? - 
Estas interrogações somente por ironia poderiam ser-nos feitas pelos responsáveis pela 
precariedade da nossa situação. E responderíamos. Quanto a primeira. O nosso atual 
regimento de custas é ainda o mesmo que em 1945, sem vantagem para a nossa receita, 
reformou o de 1925. Fugindo a finalidade que lhe devia ser precipua, ai se cuidou da defesa 
dos interesses das partes. É verdade que houve majoração de alguns atos. Entretanto, quase 
nada se aproveita desse aumento pela sua inoportunidade. Os de maior renda como auto de 
partilha em inventários e divisões, diligencias de avaliações, traslados integrais de processos 
em grau de recurso, etc., já haviam sido suprimidos pelo Código do Processo Nacional em 
vigor. Como já dissemos em outro comentário, ficamos na mesma situação do pescador que, 
munido de anzóis bem iscados, não encontra peixe no poço onde os afunda. Na parte de 
notas, a predisposição foi a mesma. Alem do irrisório aumento de 500 para 1.000 cruzeiros no 
preço teto para as escrituras, nada em nosso beneficio. Ou melhor. Continuara de parabéns os 
clientes. Em outro comentário publicado no boletim .n. 35 da nossa associação de classe, já 
apontamos as faltas e incongruências de que se reveste a tabela em apreço, o que nos 
dispensa de prosseguir na sua analise. Quanto a segunda. A lei de provimentos com as 
modificações que lhe foram introduzidas, não atende a um critério amoldável à sua finalidade, 
principalmente na parte que instituiu a norma de pontos para os concursos de promoções. O 
antigo sistema de provas e títulos, hermético a audaciosas e condenáveis tentativas, não daria 
ensejo a acontecimentos como os que há pouco lamentamos. Quanto a terceira. - A lei de 
aposentadoria, que também já pulverizamos através de outro informativo da nossa aludida 
agremiação, não fornece aos seus destinatários os benefícios que dela lhes era licito esperar. O 
sistema fixado para sua concessão, não contou com o auxilio de uma inspiração que lhe ditasse 
um critério justo e equânime. Exige pesadas contribuições e distribui pecúlios pode-se dizer de 
fome. Ela já foi objeto de judiciosos comentários de diversos colegas mais autorizados, de cujo 
resultados flui a conclusão de que quase que somente poderá ser aproveitada a sua existência. 
Afinal, trata-se de um diploma em vigor, o qual, convenientemente reestruturado, poderá 
servir ao fim colimado. Bem, o que dissemos até aqui, pouco significa frente ao nosso tema. 
Procuraremos dar-lhe o necessário conteúdo. A obstinação no trato dos interesses dos 



escreventes em detrimento aos nossos, colocou-os em absoluta igualdade de direitos com os 
titulares nos concursos de promoções, ou melhor, arrumou-lhes possibilidades de, em rápida 
corrida sem obstáculos, chegarem onde outros somente atingem por escala, cujo percurso 
enormes sacrifícios lhes exige. Neste caso estão incluídos os Magistrados e outros altos 
funcionários que, talvez pelo mesmo motivo que nos condena, jamais mereceram os mesmos 
favores no seu pleito de ascensão. Sem a posse dos mesmos percalços que nos sujeita a lei, e 
portanto do mesmo merecimento, foi precipitada a concessão de iguais prerrogativas aos 
ajudantes de cartório. Não nos furtamos ao dever de encarecer a indispensável colaboração 
desses auxiliares no limite de suas atribuições como também não lhes negamos o direito de 
melhoria de suas condições de vida, pois, também enfrentam as mesmas dificuldades que a 
todos assoberbam. Mas não é por isso que devemos concordar com o rebaixamento que a sua 
injustificada concorrência ocasiona às nossas possibilidades ascensionais. Uma vez que a 
validade jurídica de seus atos somente é reconhecida com a autentificação do titular ou seu 
substituto legal quando os subscreve, ou assinatura do Juíz quando em sua presença oficiam, e 
também. porque, pela responsabilidade de que se revestem, outros há que fogem a sua 
competência e são privativos do serventuário efetivo, a sua condição no oficio não autoriza a 
equiparação para fruição de iguais vantagens. A nossa tabela de preços que desde 1945 vem 
tripudiando sobre o nosso orçamento, unicamente beneficiou os escreventes com a majoração 
de 50% em seus ordenados, munificência aliás sem apoio legal, eis que, a nossa carreira não 
subordinada aos Estatutos dos Funcionários Públicos, cujos vencimentos são fixados por esse 
diploma de acordo com a classificação de cada um e não pode estar na dependência de 
imposições subjetivas, de vez que na sua parte econômica é regida pelo disposto no artigo 15 
do Dec. n. 5.129 de 23/7/931 que textualmente diz: - Os vencimentos dos escreventes de 
todos os cartórios do Estado, serão fixados pelo Secretario da Justiça mediante proposta do 
respectivo serventuário e informação do Juíz. Há cerca de seis meses, mais uma proposição 
deu sua "filinha" no plenário do Congresso Estadual. Desapareceu logo e até agora não voltou. 
Tratava ela da criação de alguns cartórios na Capital. Não nos lembramos a que natureza de 
serviço se destinavam. Lembramos apenas que um de seus dispositivos vedava a inscrição dos 
serventuários e "escreventes" - que nos últimos 10 anos de sua concretização houvesse 
gozado licença para tratamento de negocies de particular interesse. Perceberam? - Durante 
cerca de 32 anos de exercício no nosso cargo, conhecemos um único caso de licença desses 
funcionários e este mesmo motivado por circunstancias especiais. Muito teríamos ainda a 
dizer sobre o nosso tema. Todavia, parece-nos que já dissemos o suficiente para urna firme 
convicção de que como causa do nosso desprezo, responde a inferioridade numérica que 
apresentamos em face destes cálculos: - Cada oficio de justiça possui um titular e em media 
seis escreventes. Como obrigatoriamente somos todos eleitores e nas urnas o que decide é a 
maioria, temos que nos curvar à evidência. Vem a nossa lembrança neste momento mais um 
fato cujo conhecimento necessariamente influirá no julgamento da opinião publica. O projeto 
da lei de aposentadoria dos servidores de justiça não foi apresentado em plenário com 
inclusão da nossa classe. Somente mais tarde Deus se apiedou de nós. Aliás, a elaboração da 
aludida proposição com a nossa omissão amparou-se no art. 10 das Disposições Transitórias da 
Carta Magna Paulista, o qual, com o devido respeito, supomos deliberadamente, preparado 
para tão odioso golpe contra os nossos sagrados direitos e interesses. Embora fugindo à nossa 
tese, não queremos terminar sem algumas considerações sobre um ponto ainda em torno da 
lei de aposentadoria já tão repetidamente focalizada neste comentário, trata-se da omissão de 



uma condição de - uma importância na constituição de seu patrimônio econômico-financeiro, 
que é a obrigatoriedade de recolhimento das taxas estabelecidas por todos os servidores de 
justiça, medida que sem duvida, deve ser incorporada com aplicação de severas sanções aos 
sonegadores. A sua concretização não se faria necessária como reforço de recursos para 
satisfação dos atuais pedidos de aposentadoria, eis que, pelos cálculos baseados na atual 
arrecadação pelo instituto e pelo tesouro do Estado, incontestavelmente já existe o necessário 
para sua cobertura, mas serviria para aumento dos pecúlios dos aposentados e também para 
concessão de razoáveis benefícios aos seus descendentes, atendendo-se a que pela idade em 
que deixam o cargo, não poderão contar com muito tempo de sobrevivência. Conquanto em 
alguns pontos também. participem os nossos colegas da Capital da mesma situação a que nos 
relegou a subalterna ambição política, a organização dos ofícios do interior explica a razão 
quase unilateral do nosso pálido comentário. Com a presença da verdade, da sinceridade e de 
argumentos irrefutáveis, denunciamos fatos e ocorrências cuja Existência justifica plenamente 
o apelo que dirigimos à nobre diretoria da nossa associação no sentido de pleitear medidas 
que consigam melhorar a situação cada vez mais aflitiva que enfrentamos, entre as quais, a 
reforma do regimento de custas que lia muito não atende as nossas necessidades, ou então, o 
auxílio dos poderes públicos com material para o serviço a que somos obrigados prestar 
gratuitamente e custeio de ordenados de escreventes necessários a esse mister. Estendemos ,; 
nosso pedido de socorro aos Exmos. Desembargadores que já exerceram a judicatura no 
interior e por isso conhecem perfeitamente os nossos cruciantes problemas. 


