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Conforme prevíramos anteriormente, o Executivo vetou parcialmente, é verdade - o projeto de 
lei n.º 310. E a Assembléia Legislativa, apreciando o veto, rejeitou-o em parte. Felizmente 
imperou o bom senso. Os artigo vetados - 23 e seu parágrafo 24, 25, o parágrafo único do 26 e 
os parágrafos 3º e 4º do 27 - representavam verdadeiro absurdo. Está, pois, de parabéns toda 
a classe com a promulgação das leis n.º 465 de 28 de setembro de 1949 e 507 de 17 de 
novembro de 1949. 

Contra o nosso modesto ponto de vista, será o Estado por intermédio do Instituto de 
Previdência e da Secretaria da Fazenda, o arrecadador das contribuições e o pagador dos 
proventos. Como já afirmamos, a lei, em princípio, atende as necessidades, e melhor estamos 
com ela do que sem ela. Quem não tem cão caça com gato ... 

Para sua efetiva aplicação dependemos de duas condições: a) que o Instituto de Previdência 
tenha em seu poder o fundo necessário (parágrafo 2º do artigo 27); b) que sejam baixadas e 
aprovadas pelo Governador as instruções para a sua execução (art. 28). 

A primeira condição vem confirmar a necessidade da famosa "reserva técnica" tão combatida 
por alguns. Mas, à ultima hora, verificaram os legisladores e sua indispensabilidade e incluíram 
no projeto o parágrafo 2º do art. 27. Esqueceram-se, no entanto, de fixar um prazo, o que 
deixou inteiramente ao arbítrio daquele Instituto a aplicação efetiva da lei. Qual o "quantum" 
desses fundos? Em que prazo poderá ser obtido? Não seria difícil de se apurar. Mas a pressa é 
inimiga da perfeição. Conhecendo o número de serventuários, escreventes e demais auxiliares, 
saberíamos o total anual de suas contribuições tomando por base a tabela de remuneração, e 
sabendo o valor da receita anual do "selo de emolumentos", conheceríamos 
aproximadamente, a arrecadação da "Taxa de Aposentadoria". Esses resultados permitiriam 
obter a arrecadação total anual e, portanto, estabelecer o prazo de carência depois do qual o 
Instituto teria em seu poder os necessários fundos para atender às aposentadorias. 
Acreditamos que essa lacuna possa ser sanada nas instruções a serem baixadas, onde, aquele 
Instituto, pelos seus técnicos, poderá fixar o prazo de que carece para satisfazer as obrigações. 
Esperamos mesmo que assim se faça, pois, sem isso, estamos na iminência de obtermos 
aposentadoria sem remuneração. Atende-se para os termos do parágrafo 2º do artigo 27 "O 
Instituto de Previdência somente iniciará o pagamento das aposentadoria concedidas ...", do 
que se conclui que as aposentadorias poderão ser concedidas independentemente de que o 
Instituto tenha os necessários fundos para satisfaze-las. E, assim, como dissemos, nos 
encontraremos nesta singular situação: aposentados, mas sem proventos. E como ninguém 
poderá, evidentemente, se submeter a essa situação "sui generis", a aposentadoria só existirá 
teoricamente. Será, pois, absolutamente indispensável que nas instruções a serem baixadas a 
aplicação pratica e efetiva da lei tenha o seu início marcado pela fixação de um prazo para o 
Instituto de Previdência começar a atender às aposentadoria. 



Quanto às instruções a serem baixadas, revestem-se elas de questões de grande 
complexidade. Somos de parecer que, para redigi-la, deverá ser nomeada uma comissão com 
prazo determinado para entrega de seu trabalho, e da qual façam parte, além de um técnico 
em previdência social, os representantes da classe dos serventuários e dos escreventes. A 
representação dos interessados diretos é indispensável, pois, naturalmente, o Instituto de 
Previdência não pode conhecer certas peculiaridades que a regulamentação da lei deverá 
prever. Como exemplo citaremos um caso dos mais possíveis de acontecer: F é escrevente 
habilitado de ofício de notas em comarca de primeira entrancia onde exerce o cargo há vinte e 
oito anos. Para ter direito à aposentadoria faltam-lhe portanto, dois anos. Se for aposentado 
na comarca em que serve, terá os proventos mensais de Cr.$ 2.200,00. No entanto, como nada 
existe que o impeça de se transferir para uma comarca de 4ª entrancia onde, aposentado 
perceberá mensalmente Cr.$ 4.500,00, tudo fará conseguir um lugar em uma serventia de 
primeira classe, o que como todos nós sabemos, lhe será muito mais fácil. E, assim, um 
escreventes que durante toda a sua vida profissional somente trabalhou em serventia de 4ª 
classe, será aposentado como se fosse de lá. E poderá acontecer também o contrário: um 
escrevente que na maior parte de seu exercício profissional tenha trabalhado na Capital e, por 
motivos vários, esteja agora em comarca inferior. Com a facilidade existente para a 
transferencia, é possível que dentro de pouco tempo os serventuários do interior não possam 
mais contar com os seus mais antigos auxiliares. E como este caso, inúmeros outros existem 
que só mesmo aqueles que conhecem a profissão e as leis data vênia, imperfeitíssimas - que a 
regulam, poderão prever para esclarecer. 

Concluindo, fazemos um apelo ao digno Presidente de nossa Associação que tão dinâmico e 
esclarecido se tem mostrado, impondo-se ao respeito e à admiração de todos nós, para que se 
empenho junto aos poderes competentes no sentido de que a lei de aposentadoria se torne 
uma realidade, atendendo assim a uma das mais justas aspirações de uma classe que no setor 
social tudo tem dado e nada, ou muito pouco tem recebido. 

 

 

 

A Associação expediu o seguinte telegrama: 

"A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo v.g. pede a V.Sª se digne 
telegrafar ao Presidente da Câmara dos Deputados protestando contra o projeto lei n.º 305 do 
Padre Arruda Camara e substitutivo do Dr. Gracho Cardoso v.g. dando aos Padres autoridades 
eclesiásticas direito processarem habilitação Casamento v.g. ferindo Constituição v.g. 
arruinando o Código Civil golpeando belíssima instituição Casamento Civil favorecendo 
bigamia. 

Atenciosas saudações. 

a) Francisco Vergueiro Porto - Presidente." 

Nota. 



Esse telegrama foi enviado a todos os Oficiais do Registro Civil das Capitais dos Estados do país 
e as Associações de classe. 


