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O nobre e ilustre deputado estadual, Dr. Alfredo Farhat, acaba de apresentar na Assembléia 
Legislativa, novo projeto de lei que recebeu o n.º 386, de 52, sobre a aposentadoria dos 
Servidores da Justiça não estipendiados pelos cofres públicos, projeto esse que virá substituir a 
lei ora em vigor, sanando assim falhas que a mesma apresenta. 

Uma das falhas da lei em vigor é, sem dúvida, deixar a viúva e filhos menores do servidor 
falecido, sem o amparo da aposentadoria. Já o novo projeto n.o 386, prevê o caso, em seu 
artigo 17. Aliás, o nobre deputado Dr. Farhat, autor também do projeto da lei em vigor, fez 
constar do mesmo esse dispositivo que, entretanto, não se sabe porque, foi rejeitado quando 
de sua discussão no Legislativo passado, praticando, assim os que o rejeitaram, a mais 
clamorosa das injustiças e tornando uma lei de fins tão humanitários, em verdadeiro conto do 
vigário" para os contribuintes da "Carteira de Aposentadoria." Sim, porque não se concebe o 
pagamento durante anos e anos, para uma aposentadoria que, falecendo o servidor, a sua 
família fique "a ver navios", ainda mais empobrecida, pois que o servidor, contribuindo, 
digamos, durante 20 anos, recolherá a importância de 60 mil cruzeiros, para proventos de 5 
mil cruzeiros. E de que lhe valerá? Não se aposentou, sua família ficou sem o chefe que a 
mantinha e que tirou de suas economias a respeitável soma de 60 mil cruzeiros, deixando-a 
ainda mais na miséria. Essa importância, pois, depositada em qualquer Banco ou Caixa 
Econômica, teria ainda rendido juros. 

O argumento é claro e irrefutável! Não se pôde admitir uma lei nessas condições. 

Perdoem-me os ilustres Srs. deputados que rejeitaram o artigo que passava os proventos para 
a viúva e filhos menores do servidor falecido; mas mutilaram, irrefletidamente, a lei do Dr. 
Farhat! 

E o resultado aí está, muitos servidores deixando de recolher a sua contribuição à "Carteira". 
De fato, não podem ter nenhum estimulo em pagar essa contribuição, sabendo que, ao 
faltarem, toda a sua contribuição foi inútil, ficando sua família ao desamparo. 

Agora que está para ser posto em discussão o novo projeto de autoria também do Dr. Farhat, é 
de esperar-se que os seus ilustres pares que integram o atual Legislativo Estadual, dêem 
integral e unânime aprovação aos termos do mesmo, que melhor atende à questão, sobretudo 
ao seu artigo 17, que virá tornar humana a nossa lei de aposentadoria e dar assim "A CESAR O 
QUE É DE CESAR". 

Evidentemente, porque a lei em vigor atenta contra os próprios ditames da Lei Divina... 

E, a não ser assim, é o caso de dizer-se que os Servidores da Justiça do Estado de São Paulo 
"foram buscar lã e saíram tosquiados" ... 



Quando o provimento decorrer da criação da comarca, será assegurado ao, oficial do registro 
civil, o direito de opção por um dos novos oficias de escrivão e tabelião de notas, se lhe convier 
a transferência e a requerer ao Sec. da Justiça, nos dez (10) dias seguintes à publicação da Lei, 
devendo, nesse caso, a nomeação ser feita, na mesma ocasião em que o forem a dos 
serventuários dos demais ofícios criados. - (Art. 38, da Lei 819, de 13 de outubro de 1950). 


