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A campanha que precedeu a arrancada de 30 de Outubro, catalogou em seu programa de ação 
uma cópia interminável de motivos que procedentes, sem a menor sombra de dúvida, 
justificavam a arriscada aventura. O país se encontrava em situação caótica. Os responsáveis 
pelos seus destinos de desmando em desmando, comprometeram-no inexoravelmente. A 
bancarrota e muitas outras calamidades públicas ameaçavam a integridade da nação. E a 
massa humana, empolgada pela difusão da propaganda através de alocuções infamantes de 
oradores fluentes e de todos os veículos de publicidade engrossava a fila em demanda do 
Catete. E a revolução triunfou - os novos detentores do poder não perderam tempo. Iniciaram 
logo a difícil tarefa de moralização e restabelecimento da ordem. Não podia ser procrastinada 
a providência mais urgente a ser tomada, que consistia na rigorosa devassa na vida pública e 
particular dos vencidos, pois, os cofres públicos se encontravam depauperados, tornando-se 
necessária bem orientada investigação para punição de seus causadores. O resultado negativo 
das pesquisas foi acolhido com orgulho e satisfação geral e livrou-nos do vexame travo que 
aqui e fora das nossas fronteiras naturalmente nos diminuía. Desse clima de euforia e com 
maior soma de razão, é lícito supor-se, participaram os chefes do movimento libertador, eis 
que, animados como se mostravam das mais sadias intenções de patriotismo, o seu desejo 
outro não poderia ser se não ver a terra que lhes serviu de berço continuar gozando o mesmo 
respeito e prestígio que sempre desfrutou. Afinal, tudo passou. Isto é, quase tudo. Remanesce 
algo que aberra de todos os princípios de equidade e justiça. As classes laboriosas as quais 
socorre o direito de greve quando contrariadas nos seus interesses ou desatendidas nas suas 
justas reivindicações conseguiram sempre e conseguem ainda bom êxito nas conquistas que 
pleiteiam. A posse dessa poderosa arma por se só, muitas vezes, dispensa-lhes a necessidade 
de seu uso para obtenção de qualquer pretensão em beneficio de sua causa. 0 simples 
conhecimento do seu objetivo basta para sua satisfação. Uma entretanto, que não conta com 
o mesmo recurso, condenada por isso a viver sempre no mesmo ceticismo, tal o desprezo, que 
lhe votam os poderes que disciplinam a sua situação funcional, é sem a menor sombra de 
dúvida a dos serventuários de justiça à qual pertencemos. "Máquina do P.R.P.", esse o slogan 
que a perversidade dos inimigos dessa antiga agremiação política criou e deu curso numa 
propaganda sórdida contra esses servidores cujos cartórios, diziam, serviam os interesses dos 
dominantes em detrimento de seus adversários. Repugnante injustiça. No uso e gozo de seus 
direitos de cidadãos, muitos deles participavam das lutas partidárias de acordo com suas 
preferências, mas nunca ao ponto de fugir à escorreita e imparcial exação no desempenho das 
funções de seu cargo em beneficio de quem quer que se atravesse a procura-los com 
propostas menos dignas. Uma prova desta afirmativa, temo-la no fato sobremaneira 
auspicioso para nós de que uma busca nos arquivos públicos não logrará resultado positivo no 
encontro de uma falta libelada em denuncias, representações, sindicâncias ou outros 
quaisquer veículos de acusações pela pratica de qualquer ato doloso de nossa autoria, quer 
antes ou depois da vitória. Na primeira dessas fases tudo era abafado pelo política, dirão os 
nossos caluniadores. Mas esse conceito não poderá encontrar agasalho na sua própria opinião, 
atendendo-se a que jamais foi posta em dúvida a integridade e imparcialidade da magistratura 



que sem nenhuma adscrição a correntes partidárias não deixaria impunes os delitos de 
qualquer natureza dos funcionários sob sua jurisdição e controle. Os Distribuidores da Justiça 
não foram incluídos no pejorativo slogan cujo maléfico efeito tanto nos tem prejudicado. 
Desde o advento do regime revolucionário, a ira dos deuses voltou-se contra nós, 
covardemente porque, como disse-mos, não contamos com as garantias que a outros são 
peculiares, para nossa defesa. O fracasso em outras direções precisava ser ressarcido e a seta 
da ignomínia foi atirada para o nosso lado. Estamos ainda purgando pecados que não 
cometemos, e não podemos calcular a distância de melhores dias. "Spes mutares ad mitum". 
Esta por enquanto a nossa contingência. Efetivamente. Ignoramos qual foi nos outros Estados 
a forma escolhida para aniquilamento das peças da, imaginaria maquina do P.R.P. 

Aqui, para início da nossa desdita, foi colocado à testa da pasta de que somos subordinados 
um titular com espirito, preconcebido não diremos de perseguição, pois tratava-se de uma 
figura de proa na culta sociedade paulistana e de um cidadão de reconhecida probidade, mas 
de desatender os nossos justos e legítimos anseios e concomitantemente impor-nos medidas 
que somente mereciam os transgressores da lei e do dever do oficio. Ao término dessa gestão 
de triste memória, nutrimo-nos do pão da esperança. Consoladoras promessas davam-nos 
alento, levando-nos a acreditar num promissor futuro. Depois de uma prolongado "stato-quó", 
fomos acenados com a reforma do regimento de custas. Recebemos com certa reserva essa 
acalentadora notícia. Não nos supúnhamos ainda redimidos do crime que a maldade humana 
nos havia imputado. E razão de sobra nos assistia, não pela falta de concretização da 
promessa. A nova tabela foi promulgada e posta em vigor. Mau grado nosso. Nenhum 
resultado apreciável porém obtivemos. Em alguns pontos os nossos interesses caminharam em 
marcha à ré. Mesmo o leigo no assunto, num cotejo entre as duas, nota a ausência de 
vantagens da nova sobre a antiga. Se não vejamos. Na parte da escrivania. É verdade que 
alguns termos sofreram uma pequena majoração, mas é certo também que esse aumento se 
reveste da falta de objeto, eis que o Código do Processo Nacional vigente suprimiu grande 
sorna desses atos entre os quais os de maior renda - auto de partilha em inventários, 
diligências de avaliações, traslados integrais de processos em recurso, etc. Ficamos na mesma 
situação do pescador que munido de anzóis bem iscados não encontra peixes no poço, onde 
os afunda. Primeira desilusão. Passemos a segunda. Esta nos fornece a seção referente à 
notas. Aí não houve supressão mas as alterações introduzidas demonstram obviamente o 
maior empenho na proteção dos clientes do que mesmo na pretensa finalidade da reforma. 
Alguns exemplos: De Cr$ 130,00 é o emolumento taxado para o serviço de uma escritura com 
valor bem considerável de Cr$ 100.000,00. Ora, uma transação dessa monta indica 
incontestavelmente um grande negócio e deve ser cercada de todas as cautelas e garantias o 
que não se consegue sem muito esforço e cuidado, parte de que se encarrega o notário na 
lavratura do instrumento que a efetiva. Positivamente não é compensadora essa percepção 
frente ao afanoso serviço material e responsabilidade que decorre da prática desse ato. Uma 
escritura com valor dado de Cr$ 500,00 cujo emolumento é de Cr$ 20,00 somente, por 
imposição da lei tem a sua lavratura garantida. Como as de maior vulto e consequentemente 
de melhor remuneração, exige ela para sua completa estrutura o mesmo cuidado na redação e 
a mesma organização de documentos necessários à sua integração. Deduzidas as despesas que 
lhe são inerentes, referentes a impressos, folhas de livro, tinta, desgaste de máquina, diária do 
datilografo e de quem a lavra, etc., do emolumento vencido talvez não sobre o valor de um 



pacote de pipocas. Dir-se-á: Além do emolumento fixado percebe o cartório outros proventos 
oriundos das guias, das transcrições, etc. Mas esses diminutos achegos não correspondem ao 
trabalho que ocasiona o seu preparo e que são percebidos somente nas escrituras que 
envolvem transferências de direitos dominais. A tabela de custas em referência eleva de 500 
para mil cruzeiros o emolumento máximo a ser cobrado nos contratos de qualquer natureza 
sujeitos a taxação progressiva. Deriva daí um benefício de proporções exíguas tanto para os 
cartórios do interior como da Capital. Naqueles pela escassez de oportunidades para seu 
aproveitamento, pois, esporadicamente aparecem transações que justificam a cobrança do 
limite teto. Nestes, paradoxalmente, pela razão inversa. A astronômica valorização imobiliária 
nessa grande metrópole enseja o movimento de operações vultosas, sendo freqüentíssimos os 
negócios com valores figurados que sobem de dez mil a milhões de cruzeiros. E pela lavratura 
das escrituras de qualquer desses valores, o mesmo emolumento de mil cruzeiros!!!! Estes 
sinais traduzem bem o estado de desapontamento que nos causará a divulgação do texto que 
nos fornece elementos para esta apreciação. Releva ainda notar que as escrituras que não 
atingem a percepção máxima, já por isso pouco remuneradoras, como é notoriamente sabido, 
nunca são outorgadas com o preço avençado entre as partes que em beneficio de sua 
economia procuram diminuir quanto podem o montante das despesas de sua lavratura, 
impostos etc. Esses expedientes raramente escapam à argúcia do oficial publico que, mesmo 
na posse absoluta desse conhecimento, é obrigado a tomar por base o valor fictício do 
instrumento para cobrança de seu serviço. Para coibição da insídia contra o erário a lei armou 
o Fisco de poderes que lhe fornecem o recurso de avaliações ex oficio e conseqüente exigência 
da diferença sonegada. Para nós, lamentavelmente é defeso qualquer procedimento 
acautelador dos nossos interesses. 

Passemos a outro capitulo do nosso despretensioso comentário. Este, fugindo à ordem 
cronológica, focaliza em primeiro lugar a lei 819, de 31-10-950 que dispõe sobre a fôrma de 
provimento dos ofícios de justiça ou lei de carreira dos serventuários como foi crismada. Como 
exceção de alguns pontos que reputamos atentatórios dos nossos direitos, dos quais 
trataremos em seguida, esse diploma satisfaz a finalidade que lhe deu origem. Silente como ai 
se observa a exclusão de período de afastamento legal por motivo de saúde na liquidação de 
tempo de serviço, não temos conhecimento da existência de qualquer dispositivo a amparar a 
atitude do poder competente com a inadmissão de sua inclusão. Sem nenhuma intenção 
irreverenciosa, abrigamos a hipótese de uma medida tomada subjetivamente. É irreparável o 
prejuízo que causa a subtração aos concorrentes no pleito de promoção ou remoção, de vez 
que vim diminuídas suas possibilidades de êxito na aquisição de pontos para classificação. 
Nem sempre si adapta com estrita propriedade o prolóquio "A lei é igual para todos". A 
obediência dessa sentença popular na sua rígida acepção, no presente caso pôde beneficiar 
uns em prejuízo de sagrados direitos de outros. Figuremos um exemplo: Um candidato cujo 
estado de saúde nunca lhe exigiu afastamento do serviço para seu tratamento, em disputa 
com outro que necessitou de prolongada licença motivada por moléstia que privara-o do 
exercício do cargo, mesmo que seja posterior o seu ingresso no ofício e que a diferença não 
alcance o período de afastamento deste, contará com maiores probabilidades de triunfo sobre 
seu antagonista si não for anulada a sua vantajosa  situação com a presença de outros fatores, 
um dos quais gozo de licença para tratamento de negócios de particular interesse. Assim 
sendo, esperamos que o leitor concorde conosco -,a convicção de que não tem aplicação



 o surrado aforismo. Outra parte onde a injustiça se localiza acintosamente, vamos 
encontrar no artigo 20 n.o II da lei citada. A concessão de pontos ao bacharel em direito ainda 
que seja estranho ao quadro do serventualismo é tolerável, pois, trata-se de uni membro da 
família forense. Agora perguntamos: Qual a razão plausível que justifica a outorga de igual 
valor ao portador de diploma de outro curso de nível superior? Não podemos em absoluto 
conformar com essa intempestiva entrosarem. Vejamos o que pode acontecer. Apresentam-se 
dois candidatos a promoção ou remoção. Um do mesmo oficio em concurso com o estagio de 
10 anos incompletos. O outro, possuidor de um dos diplomas referidos com apenas cinco anos 
de exercício do mesmo cargo. Este logrará melhor classificação que o primeiro com maior 
soma de serviço à coletividade e a causa pública, no caso de igualdade de valores de outras 
fontes. Prosseguindo, fomos rever o melhor presente que fez pesar a sacola ainda pouco usada 
do nosso papai noel. A dadiva que com a maior ansiedade ,esperamos - a lei de aposentadoria. 
Ao examina-la, porém, não experimentamos a mesma sensação de alegria e entusiasmo que 
se nota na petizada quando a beira da chaminé participa da distribuição de prendas e 
brinquedos que lhes faz todo ano o seu outro lendário visitante e amigo. O seu texto abriga 
algumas anomalias que clamam por expurgo porque a sua subsistência causa inevitavelmente 
gravames bem nocivos a interesses de beneficiários, Uma delas se eqüivale a postergação de 
direitos, e se caracteriza por uma omissão a serviço de desumanidade. Essa lacuna é notada na 
lacônica, redação do art. 4.º que diz: "o servidor terá direito a aposentadoria com proventos 
integrais, independentemente de qualquer formalidade, desde que conte trinta anos de 
efetivo exercício". - Entre candidatos com iguais direitos a aposentadoria, a concessão desta 
deveria caber de preferência aos de maior idade, e entre estes, em primeiro lugar, ao portador 
de moléstia que lhe causa padecimentos mas que pela sua natureza lhe é defesa a obtenção 
do beneficio com fundamento nesse motivo. É um implemento que se impõe. A norma 
atualmente prescrita não pode encontrar aprovação na opinião pública porque é falha e 
ilógica. Quanto a parte econômica, para constituição do patrimônio do Instituto, a arrecadação 
nos moldes preceituados, de nossa parte, com a restrição que adiante apontaremos, 
encontrou a melhor acolhida. As contribuições taxadas, para muitos interessados exigem 
algum sacrifício em face de sua situação financeira, não há dúvida, mas a sua manutenção é 
necessária. Discordamos porém da continuação de exigência da mesma ou de outra qualquer 
taxa, pelo menos para os aposentados enquadrados nas classes que correspondem as baixas 
instâncias. Além do natural cansaço conseqüente da árdua luta enfrentada durante quase! 
uma ,existência, o que passam a receber é quase uma esmola. A diferença está no que a 
esmola vem da caridade pública e o seu pecúlio da mútua cooperação e sacrifícios seus e de 
seus colegas. A situação financeira da beneficente entidade, desde já e folgadamente se 
encontra em condições para concessão de tal isenção aos contribuintes que em sua maioria 
contam unicamente com os recursos que dela lhes vem para manutenção modesta de seu lar. 
Sobra-nos motivos para afirma-lo. Um deles fornece-nos o conhecimento do calculo que com 
boa base e nos lícito fazer da soma vultosa recolhida diariamente ao Instituto e ao Tesouro do 
Estado proveniente de contribuições e selos especiais. Cotejando essa arrecadação com o que 
se terá de despender no pagamento de todos os atuais pretendentes a aposentadoria, 
remanesce incontestavelmente um saldo bem considerável para os seus cofres. Esse calculo, 
revela-nos sem otimismo o recolhimento diário de Cr$ 150.000,00 às duas aludidas 
repartições. A faculdade concedida pelo decreto 19.365 de 20-4-50 por intermédio de seu 
artigo 3.º, na nossa humilde e na autorizada opinião de inúmeros colegas, a despeito da 



vantajosa facilidade que oferece aos serventuários do interior, não tem a seu favor nenhum 
amparo na lógica e na conveniência. Por outro lado, ela dificulta sobremaneira o fornecimento 
de informação completa do acervo econômico do Instituto na parte destinada a aposentadoria 
dos funcionários cartorianos. Uma prova. Respondendo a uma pergunta do nosso culto colega 
A. Firmo da Silva integrante de uma comissão há tempos recebida pelo preclaro Secretario da 
Justiça do Estado, declarou S. Excia que à mingua de elementos necessários, no momento não 
lhe era possível atender de modo satisfatório o interlocutor, pois havia recebido apenas do 
departamento de previdência dados demonstrativos dos recursos financeiros em cofre, 
faltando-lhe igual comunicação da Secretaria da Fazenda, falta de que era culpada a angustia 
do tempo de sua solicitação. Daí a necessidade imprescindível de arrecadação por uma só 
repartição, medida que se impõe em prol do império da ordem que é o apanágio da perfeição. 
A versão corrente segundo a qual, por falta de fundos, não podem ser atendidos os atuais 
pedidos de aposentadoria, talvez tenha origem na ausência de conhecimento do total das 
importâncias recolhidas aos dois diferentes cofres. Da dedução deste pressuposto depende o 
triunfo ou derrota do nosso considerando. Parece-nos oportuno reproduzir aqui uma sugestão 
do nosso ilustre colega Silvio Arantes de Castro, oficial do Registro Civil de Tucuruví - distrito, 
da Capital exteriorizada através do boletim n.o 6 da nossa agremiação social. Aponta ele uma 
vantagem que usufruiria na sua parte econômica o Instituto com o restabelecimento da antiga 
lei sobre sucessões, cuja vigência propiciaria o aumento do número de contribuições atribuído 
aos sucedidos. Também de nossa parte submetemos a apreciação uma outra em busca da 
mesma finalidade. A necessidade inadiável da introdução de uma emenda ou outra medida 
mais adequada na lei de aposentadoria, impondo a obrigatoriedade absoluta do recolhimento 
das contribuições, pois, calcula-se aproximadamente em dois terços o número dos 
sonegadores. Para consegui-lo, necessário se torna a aplicação de medidas drásticas, único 
meio de traze-los pelas orelhas. Por exemplo: Indeferimento do pedido de licenças, férias e 
aposentadoria que não esteja acompanhado da prova de si achar o pretendente em dia com a 
tesouraria do Instituto. Parece-nos que isto bastaria para acabar com a teimosia dos faltosos. 
Já ouvimos de vários colegas a declaração de que se uni dia estiverem nas condições e 
resolverem se aposentar, tratarão antes de satisfazer o pagamento das contribuições em 
atraso. Voltamos ao muro das lamentações. A volúpia do poder fecha os olhos da razão e abre 
os da conveniência. Repudia o bem em holocausto ao mal. Troca o altivo pelo turiferário. 
Desperta no indivíduo sentimentos estranhos que o induzem muitas vezes à pratica de atos 
que sua consciência reprova e sua influência no estado psíquico pode ocasionar situações de 
conseqüências imprevisíveis. Ao mesmo tempo que procuravam desmantelar a maquina 
diabólica, outro problema preocupava os nossos assombrados desafetos. As eleições se 
aproximavam. A vitória nas urnas era reputada de capital importância para continuação de seu 
reinado. As suas possibilidades de êxito se afastavam. E nós de novo contra a parede. Em 
outras condições, sem prejuízo da reprovação a que fazia jus, não regatearíamos elogios à sua 
atitude Dela inteligência que a inspirou. O plano arquitetado havia de produzir os efeitos 
colimados. Tomaram um número x para argumento e o cálculo foi feito assim: Existem no país 
20 mil cartórios. Em média cada um deles ocupa um titular e seis funcionários. Portanto é o 
número destes seis vezes maior que o daqueles, e, na hipótese de que todos sejam eleitores a 
sua decisão não poderia ser outra se não atrair para seu lado a maioria. Aqui, o primeiro 
engodo foi colocado no art. 10 das Disposições Transitórias da Carta Magna Paulista. Dessa 
estaca zero partiu o cortejo de benefícios que culminaram na vantajosa situação que 



atualmente desfrutam os escreventes. Não alimentamos a intenção mesquinha de negar aos 
nossos auxiliares o merecimento de melhores condições de vida por isso que também lutam 
pela subsistência. Não acalentamos "ipsofáto", a pretensão de trair os seus improvisados 
protetores pelo fato de não postularem em nosso favor, atendendo a que sua resolução 
emergiu da conveniência que lhe serviu de pretexto. Estranhamos apenas, e ninguém em sã 
consciência poderá negar razão para isso, o excesso das prerrogativas atribuídas aos seus 
protegidos, colocando-os em absoluta igualdade com os titulares que sobre os ombros 
suportam graves responsabilidades, encargos, obrigações e deveres inerentes ao cargo e estes 
a mercê de injustas preterições. O caso do 5.º Tabelionato de S. Paulo abona bem esta 
afirmativa. Os escreventes, geralmente são jovens, com maior capacidade de trabalho e por 
esses e muitos outros motivos, têm na coluna de haver de sua existência um saldo de tempo 
que lhes permite sem sacrifício um maior estagio para sua entrada no cordão dos aspirantes a 
melhoria de condições de vida. Acresce ainda que o seu cansaço vem mais lentamente pela 
ausência dos mesmos encargos e imposições legais de seus chefes, fatores que forçosamente 
pondera na antecipação de desgastes na coluna de resistência destes. No que tange a 
responsabilidades funcionais, já tratamos do assunto num comentário inserto no boletim n.o 
18 da Associação. Traslademos aqui um de seus tópicos. "No exercício de seus cargos, 
entretanto, de nenhuma punição são passíveis esses auxiliares pelas faltas e irregularidades 
que cometem, cujas conseqüências somente afetam os serventuários. Tenho exemplos de 
sobra para afirma-lo. Mais de uma vez, ou melhor, inúmeras vezes respondi por infrações 
causadas por seus erros e faltas, principalmente na parte fiscal, em virtude de insuficiência ou 
ausência de selos em atos sujeitos a esse tributo. ora, o titular de um cartório, como o chefe 
de SEÇÃO nas repartições burocráticas, tem a seu cargo, além da parte administrativa, outras 
atribuições que lhe são privativas. Agora pergunto: Um oficio como o que dirijo que pelo vulto 
de seu movimento torna-se necessário grande número de auxiliares, como se pode exercer 
uma fiscalização rigorosa no serviço de cada um de molde à evitar-se falhas nos atos que 
praticam? Sem o dom de ambiquidade, não é possível". O escrevente habilitado não se 
enquadra na classe dos funcionários públicos segundo a definição do art. 82, Titulo IV da 
Constituição do Estado, não estando por isso condicionado o seu direito de promoção e 
remoção à norma fixada no art. 84, dessa lei básica. Dai a liberdade de que se valeu o 
legislador na elaboração do projeto que lhe concedeu a vantajosa situação linhas atrás 
apontada e que o coloca em nível superior ao Magistrado, delegado de policia e outros 
servidores públicos que para sua ascensão na carreira tem uma escala gradativa a percorrer. A 
analogia de deveres e prerrogativas supriria a lacuna e homenagearia a Justiça. Sem prejuízo 
da nossa opinião que nega apoio a concessão da privilegiada situação, falando no nosso nome 
pessoal, concordaremos de bom grado com a permanência de todos os seus direitos em troca 
da imposição das mesmas responsabilidades que nos pesam, pelos atos que praticam, 
inclusive os que se validam com a nossa subscrição cuja fiscalização se torna difícil pelos 
motivos já apresentados. Temos boa razão, pensamos, esperar da unanimidade dos nossos 
colegas, aprovação deste ponto de vista. Outro ponto que já abordamos, de cuja divulgação se 
encarregou o já citado informativo n.º 18, que fatalmente ocasiona sérias dificuldades e quiçá 
graves prejuízos ao serviço público, é o que respeita a falta de reciprocidade de obrigações Dor 
parte do escrevente perante o titular. Julgamos oportuno repeti-lo. "O dec. n.o 5.129 de 23-7-
931 em seu § 2.º diz que o número de ajudantes poderá ser aumentado ou reduzido, mas 
subordina o segundo caso à prova de sensível diminuição da renda do cartório, com recurso 



para a Corregedoria Geral da Justiça e o art. 11 outorga ao serventuário o direito de demissão 
sem declaração do motivo, porém, com a obrigação de durante um ano pagar ao exonerado 
metade de seus vencimentos, salvo se antes obtiver outra colocação com renda equivalente a 
essa metade. ora, isto em bom vernáculo quer dizer que a dispensa em a preço não será 
possível sem obediência a algumas condições impostas pela lei. O reverso da medalha. 
Quantas vezes justamente no momento de maior aperto de serviço, quando seu concurso é 
absolutamente imprescindível, tenho sido procurado por ajudantes habilitados para ser 
avisado de que resolveram deixar o cartório afim de atender a convite para outra comarca, 
com seus pedidos de exoneração prontos para despacho, resolução a que não se pode impedir 
por carência de apoio legal, cabendo-nos apenas uma exortação pela desatenciosa. quão 
ameaçadora atitude. Exige-se tudo dos serventuários mesmo com sacrifício de sua 
responsabilidade e nada de seus auxiliares. Positivamente não está certo. A quem de direito, 
não pedimos muito. Somente a fixação de um prazo razoável acompanhado obrigatoriamente 
de prévio aviso para os que pretenderem deixar o cartório onde trabalham afim de se evitar 
situações embaraçosas como a que acabamos de ressaltar". - Como pretensa justificativa de 
seu gesto, poderão alegar os patronos dos nossos auxiliares que o que fizeram em beneficio da 
sua classe e a negação de qualquer favor à nossa, obedeceu ao desejo de equidade ou 
compensação, frente a disparidades de vencimentos, aceitando como reforço a procedência 
do falso slogan: - Cartório é uma mina. Mas esse despistamento não logrará resultado e será 
destruído pelos ponderosos argumentos que com a "devida vênia" por parte dos serventuários 
do interior, os mais atingidos no caso, desde já apresentamos, os quais não podem deixar de 
merecer aprovação dos auxiliares que vivem ao par do movimento financeiro dos cartórios 
onde trabalham. Existe efetivamente a diferença de vencimentos alegada a nosso favor, 
confessemos. Entretanto a sua extensão não corresponde aos nossos sacrifícios, encargos, 
obrigações e responsabilidades. Aos olhos de quem apressadamente observar no livro 
obrigatório de receita e despesa, se afigura alarmante as parcelas que mostram a primeira 
coluna, mas essa concepção se dissipará com o conhecimento do balanço mensal. O custeio 
dos anexos de natureza preferencial, urgente e gratuita absorve inevitavelmente mais ou 
menos dois terços da renda auferida na parte remunerada que para sua movimentação, além 
da dispensa de também aproximadamente dois terços de funcionários, possibilitaria 
considerável redução do que se despende em material hoje caríssimo de expediente. Parece 
que nada mais necessitamos acrescentar à nossa contradita. O problema de oficialização de 
cartórios foi objeto de diversas cogitações e até de projetos. Entretanto, de algum tempo para 
cá dorme Do leito do esquecimento. E porque? Um governo bem orientado como tem sido e 
continua sendo o nosso, sempre em mãos de autênticos estadistas e administradores, sem 
prejuízo das normas de honestidade, tudo fará em benefício de seu erário. ora, se a inovação 
em referência consultasse os seus interesses econômicos, já teria sido aumentado o quadro 
dos funcionários públicos com a nossa inclusão. É que o cartório não é a mina que 
aleivosamente se apregoa. Quando foi posta em trânsito na assembléia legislativa o projeto da 
aposentadoria, não só pelos motivos de ordem política que ditaram o nosso desprezo mas 
também pela omissão da nossa classe no dispositivo já aludido da Constituição do Estado, 
apreensões e nervosismo foram nossos companheiros de diversos dias e noites. Diante de tais 
obstáculos que suponhamos intransponíveis, não esperávamos a nossa inclusão no grupo dos 
beneficiários. Mas Deus inspirou alguém em cujas mãos repousa a nossa sorte ou a sorte de 
nossa família. E a grande conquista se estendeu a nós. As nossas graças ao Pai Superno do Céu 



e os nossos agradecimentos ao benfeitor da terra. Até quando nos possibilita a nossa pequena 
bagagem de elementos necessários a uma melhor apreciação, cuidamos de pôr em destaque 
algumas lacunas, incongruências e outras deficiências prejudiciais aos nossos direitos e 
interesses, notadas nos três diplomas compulsados. Deixamos aqui o convite que dirigimos aos 
inúmeros colegas mais esclarecidos, mais cultos e possuidores de melhores conhecimentos 
para que através de criticas francas, leais e mais objetivas dêem sua valiosa colaboração em 
pró]. da nossa altiva mas relegada classe. Da lealdade e isenção de ânimo dos nossos auxiliares 
esperamos acatamento e aprovação dos nossos conceitos que foram emitidos sem qualquer 
intenção subalterna mas sim no interesse comum de equanimidade. A franqueza da nossa 
linguagem não oculta nenhuma intenção deliberada de desacato ou quejandas ofensas a quem 
quer que seja. É apenas uma exortação à guisa de protesto pelo desamparo e injustiças de que 
temos sido indefesas vitimas. 


