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A questão da aposentadoria dos serventuários de Justiça tem sido objeto de larga 
controvérsia, desde o seu advento até agora. 

Uns, abroquelados em sólidos argumentos, afirmam que a lei é sábia recaindo, 
consequentemente, a culpa de sua defeituosa aplicação sobre os ombros das entidades 
encarregadas do seu cumprimento. 

Outros, quiçá menos otimistas em relação a ela, apontam a sua imperfeição, espanejando 
daquelas entidades qualquer desvio malsão de atitudes. 

A verdade é que esses bem intencionados observadores, quer deste ou daquele modo, se 
manifestam, ao certo, se atendo ao regime de maior ou menor irresponsabilidade que, 
geralmente, tem caracterizado quase todos os meandros da atividade político-social indígena. 

A realidade inconteste é que a lei em tela não veio servir a contento aos interessados em geral. 

Por fás ou néfas, à boca pequena ou em órgãos de publicidade, é certo que a cada passo se 
topa com acerbas críticas ao Instituto recém-criado, ressaltando-se a sua inoperância e 
irritante lentidão de atitudes. 

A fila indiana de interessados à espera de sua vez dia a dia se avoluma em frente ao Instituto 
de Previdência, aguardando os benefícios de direito. 

Alguns de seus componentes, identificados com o velho clima de resignação que sublinha a 
mentalidade cartorária, se conformam com a situação enquanto, muitas vezes, males internos 
os vão corroendo e aproximando do desenlace final. 

Outros, dotados de menor passividade ou acometidos de impulsos peculiares à idade proveta 
e ao cansaço, debateram ante a lista homeopática com que, cada lua nova, o "Diário Oficial" 
põe água na boca dos conformados servidores 

Para nós, que como interessados acompanhamos paripassu o desenrolar dos acontecimentos, 
o relativo fracasso da aposentadoria, desprezando-se o pressuposto da má ou boa aplicação da 
lei por parte do poder público, reside em dois fatores: a elevada taxa da contribuição e a 
ausência de garantia no que toca à família do servidor. 

Quanto ao primeiro, é palpável a ganância do Estado escorchando o serventuário na cobrança 
das contribuições. 

Para ilustrarmos tal assertiva, basta realçarmos o andamento atual, na Assembléia Legislativa, 
de um projeto de lei que concede aposentadoria aos advogados, na base (salvo engano) de 8 a 
12 mil cruzeiros mensais e mediante a suave e camarada contribuição mensal de Cr$ 50,00. 



Se fixarmos a discrepância de um modo geral, entre as vantagens do ofício de um advogado e 
um servidor de cartório, conclui-se sem delongas a desigualdade de tratamento no que tange 
ao "quantum" das taxas e dos proventos existentes no projeto referido e na vigente lei da 
aposentadoria. 

Uma lei de aposentadoria aos funcionários de cartórios, para ser aceitável, justa e viável nos 
seus objetivos, não pode eximir-se da obrigatoriedade de ser razoável nas contribuições dos 
interessados. 

Exigir demasiado, obrigar taxas de contribuições além das possibilidades dos serventuários, é 
dar corpo a uma lei que não pode encontrar, com sobejas razões, ressonâncias dentro da 
classe. 

A propósito do assunto é oportuno mencionarmos o seguinte: o mal que tem solapado sempre 
todas as medidas meritórias, no que tange às reivindicações dos cartorários, é a formação 
deletéria de "igrejinhas" dentro da classe as quais vivem quebrando lanças em prol de 
interesses exclusivistas e pessoais. 

Tais interesses no afã inglório de vitórias domésticas, condenam ao porão dos trastes inúteis 
os reclamos da classe em geral. 

Daí a estagnação de projetos de largo fôlego e de envergadura que se espojam anos e anos nas 
gavetas congeladoras, das salas do poder Legislativo. 

Quanto ao segundo fator, o Estado cometeu grave falta omitindo o amparo à família do 
servidor, por morte deste. 

Já fomos acusados publicamente de "materialistas" na Assembléia Legislativa, por esposarmos 
tal ponto de vista. 

Alegou-se então em plenário que o servidor não deveria pensar na sua família, ao encarar as 
vantagens do Instituto, uma vez que, morresse ele antes de lograr os benefícios, as suas 
contribuições pretéritas tinham contribuído para a reserva destinada aos colegas candidatos à 
aposentadoria. 

Continuamos a pensar do mesmo modo. Estamos absolutamente seguros de que não existe 
titular de cartório que, sinceramente, não sobreponha os interesses da sua família aos 
interesses dos seus colegas de classe, por mais respeitáveis que estes sejam. 

No balancear dos dois interesses, a Família, para o homem consciente e despojado de 
tendências imediatistas e inconfessáveis, tem prevalência insofismável. 

Dizer o contrário é faltar à verdade com intuitos evidentes de passar, subrepticiamente, por 
abnegado ou altruísta quando, nesse caso, os referidos sentimentos seriam gloriolas 
inconsistentes. 

Auscultando a opinião dos interessados sobre esse ponto de vista de vital importância, 
concluímos que todos são acordes em proclamar a absoluta rejeição de qualquer lei de 



aposentadoria que relegue à indiferença a família do servidor, por morte deste, quer o seu 
desaparecimento ocorra durante a fluência da aposentadoria ou antes de ter direito a ela. 

As bases de uma sugestão no que se refere a esse detalhe poderia cifrar-se no seguinte: 75% 
dos proventos, quando subsistem viuva e filhos menores; 50% quando subsiste somente viuva. 

Se a lei futura, aceitando somente em parte a opinião dos interessados, vale dizer, estender as 
vantagens da aposentadoria à família do titular, tão só na hipótese dele morrer já aposentado, 
assim mesmo a inscrição no Instituto tornaria um jogo de perde e ganha. 

É preciso dizermos isso, sem rebuços, desassombradamente, pois a questão não comporta 
mistifório, tal a sua manifesta magnitude. 

O que o Estado precisa e deve fazer, mesmo porque é um imperativo constitucional, é garantir 
de uma maneira cabal e em qualquer situação, a família do contribuinte, como só! acontecer 
em qualquer Instituto congênere do País. 

Não agindo assim, qualquer lei por mais perfeita que seja e mais elevada se apresenta nos seus 
propósitos, jamais encontrará guarida nos anseios justos e equilibrados da classe dos 
serventuários. 


