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Constituiu indubitavelmente uma grande e magnífica vitória para a nobre classe dos servidores 
da Justiça a retirada da pauta, pelo seu próprio Autor, do malsinado projeto de lei n.º 615/54, 
apresentado em fins da legislatura passada a Assembléia Legislativa do Estado pelo Deputado 
Salgado Sobrinho. 

É de recordar aqui - aos que dele não tivessem tornado conhecimento, pois que rapidíssima, 
"et pour cause", estava sendo a sua tramitação naquela Casa - que esse infeliz projeto cuidava, 
nada mais, nada menos, de conferir ao Serventuário ou Escrevente que permanecesse 
afastado de suas funções para ocupar cargos eletivos, 2 (DOIS) pontos, por legislatura ou 
período governamental!! 

Em artigo anterior, publicado nesta mesma Revista, em seu último número, focalizando o 
aspecto imoral do projeto, acentuei que iria ele PREMIAR (é bem essa a expressão adequada) 
aqueles que se afastassem voluntariamente de suas funções precipuas de Serventuário ou de 
Escrevente, em detrimento dos que, cônscios de suas responsabilidades e dos seus deveres 
para com a carreira que abraçaram, permanecem no exercício ININTERRUPTO de seus cargos. 

Para mostrar o injusto da proposição (que custa a crer houvesse sido aprovada em primeira 
discussão, com pareceres favoráveis e unânimes das Comissões pelas quais transitou), 
assinalava eu que aqueles Serventuários ou Escreventes que, no cumprimento de suas mais 
elementares obrigações, se achem no EXERCÍCIO EFETIVO das funções, a lei vigente  n.º 819, 
de 31 de outubro de 1950, confere apenas 1 (UM) ponto por cinco anos de serviços prestados 
sem interrupção. E pelo projeto de lei em critica, iriam os felizardos Serventuários ou 
Escreventes ocupantes de cargos eletivos ter, POR PERÍODO GOVERNAMENTAL OU 
LEGISLATURA (que é, em regra, de 4 anos) 2 (DOIS) pontos cada quatro anos!! 

Não é verdadeiramente incrível, pasmoso, o que se pretendia fazer ? 

Foi preciso que uma voz altiva, autorizada, independente, como felizmente as há na 
Assembléia Legislativa, se erguesse para profligar, com veemência, o esbulho, o atentado, que 
se perpetrava fazer aos direitos e conquistas dos Serventuários e Escreventes do Estado, em 
benefício, quiçá, de um reduzido número de interessados imediatos. 

Dentre os nobres Deputados que integram, atualmente, a Assembléia Legislativa. do Estado e 
cuja atenção tem estado invariavelmente voltada a serviço da nossa classe, há a destacar pela 
sua combatividade e independência, o Deputado Jayme de Almeida Pinto que, a propósito 
desse famigerado projeto de lei, teve palavras candentes, com as quais pós a calva a mostra os 
intuitos menos confessáveis dos que, ardorosamente, pugnavam pela imediata aprovação 
daquele projeto de lei. 



Registro, pois, com sinceridade e ufania, minhas expressões de simpatia e de admiração a esse 
verdadeiro defensor dos interesses da classe, ao qual me dirigi e atemorizou de admoestar 
severamente os que, por esta ou aquela razão, procuram em projetos de lei, desvirtuar as 
finalidades altamente moralizadoras dos concursos para provimento de Cartórios, encaixando 
na lei vigente modificações ao sabor das conveniências casuísticas de interessados, a custa de 
sacrifícios de outrem, que passivamente a elas se submetem, impossibilitados de  meios para 
as combaterem. 

Melhor do que as palavras que eu pudesse alinhar aqui, no relato dos fatos ocorridos, é a 
própria e corajosa oração desse eminente Deputado, proferida ao ensejo da 2a. discussão do 
malfadado projeto, de que resultou a vitoriosa retirada da pauta e cuja publicação consta do 
"Diário Oficial" de 18 de março do corrente ano. 

Afortunadamente, vozes se levantaram e - estou certo - de novo se levantarão no repúdio a 
essas tentativas inomináveis, que naquela Casa se pretenda fazer ao arrepio dos interesses de 
uma classe, por todos os títulos respeitável. 

Na defesa intransigente dos impostergáveis direitos e prerrogativas da classe dos Servidores 
da Justiça a que me honro de participar, tenho me mantido alerta a todas as arremetidas que, 
a mude, se pretende fazer a lei n.º 819, que regula o provimento de Ofícios de Justiça. 

Malgrado as modificações que lhe tem sido introduzidas, algumas merecedoras dos nossos  
aplausos e entusiásticos encômios, é a legislação vigente sobre o assunto, boa.. 

Mister, porém, que se mantenha ela estável, inalterada e não amoldando-se, toda hora, aos 
interesses personalíssimos de cada um. 

Mantenhamo-nos, assim, de atalaia contra todas as investidas que se lhe façam, maximé 
contra aquelas que, muita vez, vem embuçadas em substitutivos adrede apresentados e que 
refogem a ementa. principal do projeto inicial, como ocorreu no caso em tela. 

Impõe-se, portanto, uma vigilância constante, diuturna, para que não sejamos prejudicados 
em benefício dos interesses de uns poucos. 

Levemos o nosso agradecimento aos representantes do povo que, na Assembléia Legislativa 
do Estado, estão, como o Deputado Jayme de Almeida Pinto, defendendo os interesses e 
direitos de uma classe numerosa e tão vilipendiada, não obstante os nobres e elevados 
encargos que tem. 

Conservemo-nos unidos e solertes e só assim teremos conseguido o objetivo comum: a 
preservação da lei n.º 819 contra as investidas que ostensiva ou subrepticiamente, lhe são 
feitas ou tentadas fazer. 

Alerta, pois! SERVENTUÁRIOS e ESCREVENTES! 


