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A questão da aposentadoria dos serventuários e escreventes tem constituído séria 
preocupação de nossa Associação de  Classe. Desde  a Diretoria presidida por nosso ilustre 
colega Brasílio Machado Neto, na qual tive a honra de figurar, conheço os estudos 
empreendidos derredor do assunto, e levados cem almejado êxito, à apreciação do governo. 

 

Considerava-se, no período estadonovista, que a aposentadoria teria que resultar de 
contribuição direta dos próprios interessados e com essa base, todas as tentativas esmoreciam 
diante da intransponível "reserva técnica". Seria mister dilatado período de carência, 
sobrecarregado de inaproveitados descontos, afim de que se acumulasse capital com renda 
suficiente para a efetivação desse benefício social. 

 

O pensamento dominante não concebia a implantação, para tal fim, de pequenas taxas quase 
imperceptíveis ao contribuinte, mas que, por sua quantidade, logo avultariam na formação de 
reserva precisa. Enquanto subiam e continuam a ascender os preços de todas as utilidades, 
inclusive, agora, os da água, e da luz, as portas da boa vontade fechavam-se (e assim 
continuam) ante as justas aspirações dos serventuários dos proprietários de casas antigas. 
Esses, se vêm confinados, no auge do período inflacionário, aos proventos da há quase meio 
século, ao passo que todas as outras atividades alcançam compensações triplicadas e sempre 
crescentes. O atual regimento de custas, promulgado na interventoria Fernando Costa, visando 
reajustar a situação econômica dos serventuários e escreventes, oferece esta inominável 
singularidade: ao invés de aumento, várias parcelas, interessando sobretudo os tabeliães de 
notas, apresentam reduções de quase 50 por cento. Esses e tantos outros fatos espelham a 
desorientação reinante, a reclamar melhor disciplina para o pensamento nacional, em todas as 
classes e atividades, afim de que o barco não naufrague. 

 

A aposentadoria dos serventuários e escreventes é problema vitoriosamente resolvido em 
outros Estados e no Distrito Federal. Como solução indeclinável, permitindo ao governo a 
sustentação do ônus, impõe-se a criação, inclusive por meio de selo, de módica taxa sobre os 
serviços realizados, com a qual se formará, em curto espaço de tempo, a necessária reserva 
técnica. Não se alterou, em qualquer parte, a organização judiciária tradicional, que tem, 
através dos séculos, servido nossa Pátria a contento. No campo da engenharia, nenhum 
construtor, para abrir uma janela nova, se sentiria compelido a revolver os alicerces do 
edifício. Porque seria preciso que se agisse de modo diverso no terreno legislativo? Acresce 
que a vigente constituição federal restabeleceu, em nossa vida jurídica, o princípio do "direito 



adquirido", que se vira em eclipse na pouco saudosa carta de 1937. As garantias do cidadão 
readquiriram, com a simples disposição do art. 141 parágrafo 3º, o seu império antigo, e é 
preciso que se confie mais na indefectível magnitude de poder judiciário, solicitando-lhe a 
correção dos erros que se repetem, ainda sob o influxo do absolutismo extinto.  

 

Assunto posto em foco, a questão da aposentadoria dos serventuários e escreventes resolver-
se-á, por certo, no ano corrente. 

 

Tratando-se de matéria especial, seria aconselhável que se lhe dedicasse lei própria, exclusiva, 
sem apêndices ou enxertos. Não se deverá, de outro modo, cortar em pano estreito, de 
maneira a tornar angustiosa ou mesmo insustentável a manutenção do aposentado, e sim, 
legislar tendo em vista a realidade, nua e crua, da situação econômica digna, de acordo com 
seu padrão de vida, ao trabalhar que, por tal motivo, não pode mais trabalhar. De tal sorte, 
não se imaginaria que, a não ser por irrisão, se outorgassem aos aposentados apenas salários 
de fome e de insuportável angustia material e moral. 

 

Entendo que serventuários e escreventes devem ligar-se, desde logo, estreitamente, na defesa 
desse e de outros interesses da classe. Se cogitasse, durante alguns minutos, na força política e 
social de sua coesão, os serventuários e os escreventes não se deixariam arrastar por 
dissensões puramente demagógicas, que apenas os desprestigiam. Unidos, seriam eles uma 
afirmação vigorosa; destacados, como ainda se encontram, não passam de pequenos grupos 
descontentes. 

 

Toda organização social importa uma porção de renúncias individuais. A sociedade humana 
oferece o exemplo imediato desta afirmativa. Mas, em compensação, o indivíduo adquire, 
para a defesa de suas necessidades essenciais toda a força imperativa da organização, que 
jamais lhe adviria por outros meios. Para a consecução de seus legítimos objetivos, os 
serventuários e os escreventes de todo o Estado devem realizar, desde já, sem delongas ou 
hesitações apenas prejudiciais, o fácil programa seguinte: - união e disciplina. 


