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Necessidade do amparo à classe - O que se fez no passado - O projeto discutido pela 
Assembléia Legislativa - Fala sobre o assunto o deputado Brasilio Machado Neto. 

O deputado Brasilio Machado Neto, presidente da Assembléia Legislativa do Estado, proferiu 
sábado último a seguinte palestra sobre a aposentadoria de escreventes de cartório: 

"Não é de hoje que se vem cogitando, seriamente, de garantir aposentadoria e outros 
benefícios à dedicada classe dos escreventes auxiliares de cartório e oficiais de justiça. O 
projeto de autoria do nobre deputado Alfredo Farhat, há poucos dias submetido à apreciação 
da Assembléia Legislativa do Estado, bem como as emendas que lhe foram apostas, tudo isso, 
em resumo, traduziu um propósito salutar, de amparar e proteger operosa classe até agora 
olvidada. 

Recordo-me que nos idos de 1931, quando era diretor da Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo, sendo Secretário da Justiça o Sr. Florivaldo Linhares, procurei 
dar fiel e cabal cumprimento a esse justo anseio da classe, iniciando estudos juntamente com 
o titular da pasta, os quais, infelizmente, não puderam chegar a bom termo. 

Com o advento do império da lei, e já no governo Arnaldo de Salles Oliveira, empenhei-me no 
mesmo sentido. Novos estudos foram feitos, sempre com o objetivo de amparar a classe 
através do instituto humanitário da aposentadoria. Nos governos de Fernando Costa, cujo 
nome declino com saudade e respeito, e do embaixador José Carlos de Macedo Soares, o tema 
foi retomado, sempre em função da necessidade de proporcionar aos serventuários de justiça 
as regalias a que eles fazem jús, pois não se compreende que, ao término de uma carreira de 
abnegação e de trabalho exaustivo, não possam desfrutar do repouso remunerado, prêmio 
justo, sem dúvida alguma, que eles vão agora conquistar, com os demais servidores. 

E bem de ver que defrontamos sempre com a dificuldade da reserva técnica que a ciência do 
seguro social exige para esse fim. No caso vertente, o projeto do nobre deputado Alfredo 
Farhat, bem como o substitutivo do nobre deputado Osny Silveira, e as emendas apresentadas 
por outros representantes do povo procurando regular a aposentadoria dos escreventes, 
auxiliares de cartório e oficiais de justiça, bem como o dos serventuários, parece que 
asseguram os meios de que o Estado não pode prescindir para oferecer esse benefício, sendo 
certo que no entender do nobre autor do projeto, não haverá necessidade de reservas 
técnicas nem de obviar os anos de carência, de acordo com a ciência do seguro social. Para 
fazer face às despesas, será instituída a "Taxa de Aposentadoria dos Funcionários de Justiça", a 
qual será arrecadada pelo Estado em estampilhas emitidas pelo Tesouro. Os fundos 
necessários à concessão de aposentadoria serão formados com a contribuição mensal e 
obrigatória de 5% paga pelos escreventes e demais auxiliares de justiça, com a arrecadação em 
estampilhas da taxa que fiz referência, como adicional à razão de 5% sobre emolumentos dos 
serventuários de justiça, em todos os feitos, escrituras, registros em geral, públicas-formas, 



certidões, reconhecimento de firmas e quaisquer outros atos praticados pelos serventuários 
de justiça e pelos funcionários e auxiliares que forem beneficiados com a aposentadoria. 

Dir-se-à que a coletividade não está em condições de arcar com despesas desse porto, que a " 
Taxa de Aposentadoria", irá encarecer os feitos, as escrituras, os registros em geral, todos os 
papéis, em suma, que devem obrigatoriamente passar pelos cartórios. Mas a verdade é que os 
escreventes, os auxiliares de cartório e oficiais de justiça não podem continuar neste 
desamparo, sem direitos nem benefícios, quando hoje em dia todas as classes recebem, quer 
dos poderes públicos, quer das instituições privadas, favores que exprimem conquistas sociais 
e nas quais todos estamos interessados, sinceramente em aprimorar, cada vez mais. 

Outrossim, é preciso ter presente o imperativo explicito do artigo 10 do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição Estadual de 9 de julho de 1947, através do qual ficou plenamente 
assegurado aos escreventes e demais auxiliares de cartório, o direito da aposentadoria e 
pensões, na forma que disciplinasse. É a Assembléia Legislativa, procurando regulamentar o 
dispositivo constitucional, nada mais faz do que cumprir o seu dever, sensível a uma 
reivindicação contra a qual ninguém pode invocar argumentos sérios, além do mais porque os 
escreventes de cartório exercem funções públicas. 

Alias, o legislador, no caso em exame, agiu com prudência e espírito humanitário, não 
olvidando os escreventes, auxiliares de cartório e oficiais de justiça que não podem mais 
trabalhar, já esgotada a sua capacidade funcional e aguardando, confiante, a medida de altos 
alcance social que o Legislativo paulista procura elaborar em seu favor. 

Conhecendo, como conheço, a vida afanosa desses infatigáveis servidores públicos, os quais 
não medem sacrifícios para bem servir, sinto-me à vontade para aplaudir todos quantos estão 
agora procurando dar corpo à antiga reivindicação que se consubstancia no projeto de lei em 
apreço, bom como nas emendas que objetivam proporcionar repouso remunerado, num fim 
de carreira, aos que houverem prestado serviços em órgãos auxiliares de justiça. 

Será um estímulo valioso para a classe. Estou certo de que os serventuários e demais auxiliares 
de justiça, regulado o dispositivo constitucional, saberão compreender o espírito que ditou a 
elaboração do generoso e eqüitativo dispositivo constitucional, traduzindo o seu 
contentamento através de um esforço ainda maior pelo aprimoramento desses serviços 
especializados. 

É possível que a proposição apresente falhas, é provável que existam senões no projeto. 
Inegável é, porém, que ele resultou de um louvável propósito buscando premiar dignos 
patrícios que tão bem cultuam a tradição de trabalho da gente paulista. 


