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Reportando-nos ainda aos nossos reiterados apelos consubstanciados em circulares e artigos 
estampados em jornais do interior e de diversas capitais do país, estamos, de novo, prezados 
colegas, chamando-lhes a atenção para os projetos 1. 846 e 2.025, respectivamente de autoria 
dos nobres Deputados Pe. Medeiros Neto e Vasconcelos Costa. 

Como já é do seu conhecimento, essas proposições de lei, com as quais se pretende fazer 
justiça à nossa abandonada classe, gravitando-nos com Cr$ 2.000,00 mensais pelos numerosos 
serviços gratuitos que nos são impostos pela legislação federal, tiveram aprovação unânime da 
douta Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. 

Foi ali relator do projeto 1.846 o ilustre Deputado Antonio Peixoto, que expendeu brilhante e 
convincente parecer, aprovado por todos os membros presentes da coleada Comissão, na 
memorável reunião de 23 de Fevereiro último. (1953). 

O primeiro Deputado para quem, de inicio, foi distribuído o referido projeto - Oswaldo 
Trigueiro - houve por bem solicitar, a respeito do mesmo, audiência do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, cujo ilustre titular, além de outras Cousas, alegou: 
 

 

a) Que há outros funcionários estaduais e, até, municipais, aos quais foi cometido igual volume 
de encargos gratuitos. 

b) "Que, remunerados pelos cofres federais, aqueles funcionários ficariam sendo, ao mesmo 
tempo, funcionários do Estado e da União, com mal disfarçada acumulação de proventos. " 

c) Que o autor do projeto se esqueceu do ônus deste decorrente para o Tesouro Nacional, se 
convertido em lei. 

O esclarecido parlamentar mineiro - Dr. Antônio Peixoto -, em seu brilhante e bem 
fundamentado parecer, destruiu todas as alegações respeitáveis, mas, "data venia", de todo 
inconsistentes e insustentáveis. 

a) Não temos notícia de outros funcionários estaduais ou municipais a quem seja imposto o 
mesmo acervo de tais serviços graciosos, e ainda por leis julgadas inconstitucionais. Também, 
se os houvesse, apesar de já receberem dos cofres públicos pelos serviços inerentes ao cargo 
(o que não acontece com os Oficiais do Registro Civil, que somente recebem das partes pelos 
atos do seu ofício e ainda fixados os emolumentos em Regimentos anacrônicos), que se lhes 
desse igualmente a gratificação. 



Nesta hora em que tanto se fala em justiça social e quejando, o princípio universalmente 
consagrado, segundo o qual " ninguém é obrigado a trabalhar sem um salário ou gratificação", 
não pode mais ser desprezado. Tanto é assim, que a Lei n. 1.711, de 28-10-1952 (Estatutos dos 
Funcionários Públicos da União), em seu artigo 4.º, veda "a prestação de serviços gratuitos". 

No caso em tela, além do fundamento de ordem social. há também o de ordem jurídica, ou, 
melhor, de ordem constitucional. 

Nenhuma dúvida, neste particular, deixa o já por nós citado § 3.º do artigo 18 da Constituição 
Brasileira: "Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários 
federais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades; e, 
reciprocamente, a União poderá, em matéria de sua competência, cometer a funcionários 
estaduais encargos análogos, provendo às necessárias despesas. " 

Assim tem acontecido com relação a alguns Ministérios, notadamente o da Agricultura, 
segundo muito bem frisou Temístocles Cavalcanti. 

"O que, porém, se vem praticando, no caso dos Oficiais do Registro Civil (diz o Deputado 
Antônio Peixoto), é que constitui flagrante violação do principio constitucional consagrado no 
art. 18, § 3.º, e formal desrespeito à autonomia dos Estados." 

Por isso mesmo, não acreditamos estar o ilustre Ministro da Justiça disposto a referendar 
novos atos em desacordo com os postulados constitucionais vigentes. 

b) Não podendo a justa gratificação pleiteada ser equiparada a vencimento, exclui, sem 
dúvida, no caso em foco, "a suspeita de acumulação remunerada". 

c) O respeitável receio do Sr. Ministro, de aumento de despesas para o Tesouro, "data vênia", 
também não procede, mesmo partisse ele do titular da Fazenda. Temos de nós que não há de 
ser apenas com relação à nossa sacrificada classe e ainda com inobservância de mandamentos 
da nossa Carta Magna, que se há de alegar insuficiência do erário. 

Estão, agora, os projetos em causa nas doutas Comissões de Serviço Público (relator Armando 
Correia) e de Finanças da Câmara Federal. Dirijamo-nos, caros colegas, em massa, a esta 
última, a todos os demais Deputados, aos Senadores e ao Chefe da Nação, que, em face do 
exposto -, e segundo tantas vezes tem afirmado, não vetará uma lei feita à luz da justiça social, 
reparadora de gritante injustiça e da falta de observância à Constituição da República. 

A pedido nosso, a União Mineira dos Serventuários de Justiça já se dirigiu ao Deputado Alberto 
Bottino, a quem foi distribuído o projeto 2.025. Também apelamos, de novo, para a egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado, no sentido de que, a mesma, por meio de uma nova 
indicação, se dirija, em nosso favor, às duas Casas do Poder Legislativo. 

Unamo-nos todos. Se continuar, repetimos, a nossa classe apática, inerte, descrente, 
comodista, desunida, continuará também abandonada, somente lembrada na hora de se lhe 
cometerem encargos, mas nunca na de "prover às necessárias despesas". Vozes isoladas 
apenas, embora heróica, como a nosso sacrificado colega da longíngua e calcinada Terra de 
Iracema, não bastam. 



Unidos, seremos uma força em marcha capaz mesmo de pedir que se nos faça justiça e que, 
também, quanto a nós, se observe o que preceitua o Estatuto magno da República. 


