
APOSENTADORIAS, MONTE-PIO E PERMUTAS 

ABNER BORGES 

 

Of. do Reg. Civil de J. América, 

São os serventuários de Justiça e todos aqueles que dela fazem parte, pessoas físicas e 
pertencentes ao gênero humano. Eles se cansam, adoecem e morrem, portanto com direito à 
aposentadoria nos seus últimos dias de vida. 

Se desde o humilde soldado, porteiros, e toda espécie de funcionários públicos, até os de mais 
altos postos da magistratura, têm esse direito garantido, porque então os serventuários 
evidentemente não os têm? 

Existe uma autarquia a respeito, no Instituto de Previdência do Estado, destinada à carteira 
dos Serventuários de Justiça, com a finalidade de atender às aposentadorias requeridas. 
Entretanto um regular número de velhos servidores a requereram sem alcançarem êxito. 

Não encontramos lógica na alegação de que, para cada caso de aposentadoria, haja especial 
reserva técnica, calculada sobre o tempo provável de vida do aposentado. 

Demonstremos a nossa razão: - Requerida a aposentadoria por um serventuário, digamos de 
52 anos de idade, de comarca de 1.ª entrância, com Cr$ 5.000,00 mensais, com as suas 
contribuições em dia, ao em vez de lhe ser concedida a mesma, tomam do lápis, tendo em 
frente o atestado do estado físico do pretendente, e lhe vaticinam uma duração de 20 anos. 
Sobre esse tempo multiplicam a sua aposentadoria que irá a Cr$ 1.200.000,00 e opinam, que 
para ser deferido o pedido, precisará primeiramente ter em caixa essa importância. E assim em 
cada caso ! 

E se esse serventuário, desgastado pelo exercício do cargo, durar apenas 4 anos, ficará 
condenado a esdrúxula reserva técnica (que aliás não consta da lei), não receberá o seu 
prêmio da aposentadoria e terá de continuar contribuindo. 

Não é uma iniquidade? 

Se fossem exigir reserva técnica de todos os funcionários públicos do Estado. inclusive 
militares, quantos milhões de cruzeiros seriam necessários? São espadas de 2 gumes. 

A aposentadoria dos serventuários foi criada por uma lei devidamente sancionada, portanto 
com a responsabilidade do Estado na sua execução e garantia. Porque não preservá-la? 

As arrecadações em selos e contribuições mensais estão sendo feitas não se justificando 
indeferimentos e protelações aos pedidos de aposentadorias. 

Os poderes superiores deviam conhecer os meandros da vida funcional dos serventuários, a 
sua preocupação nos trabalhos e responsabilidades, deviam conhecer a contribuição gratuita 
prestada à Justiça em todos os seus setores; a vida cara também para eles, a representação 



social que os obriga à decência, a sua apresentação, enfim tantas coisas que só o servidor 
sabe. 

É preciso considerar que tanto falece o funcionário que teve a ventura de conseguir a 
aposentadoria como o que Dão a conseguiu. E as esposas dos serventuários sem o direito ao 
montepio? 

Elas que também se envelhecem como as dos que obtiveram a aposentadoria, sem esse 
direito. Elas que passaram grande parte da sua vida consertando as camisas do seu esposo, 
escovando as suas roupas, auxiliando-os também no cartório, não prestaram também os seus 
serviços, embora anonimamente à Justiça e ao público. Qual o seu destino? 

Na velhice, indistintamente todos almejam seu descanso, seu sossego, sem aborrecimentos, 
onde possam relembrar a sua hora de saudade, com isso se divertindo com o seu pensamento 
voltado ao seu passado, como se estivessem assistindo a um filme da sua vida. 
 

 

Porque não lhes propiciar o montepio, este nem que seja pela metade do valor da 
aposentadoria do cônjuge falecido, quer ou não tenha sido aposentado. 

Muitos tem a concepção de que cartório é mina de rendimentos, e assim todos os 
serventuários deviam amealhar fortuna desse modo garantindo o futuro dos seus. Puro 
engano. 

Vinte por cento dos cartórios dão rendas ótimas, boas e regulares, e oitenta por cento, dão de 
regulares para quase nulas. 

Alega o Instituto que nem a metade dos servidores, inclusivo escreventes e auxiliares se 
inscreveram, prejudicando assim o atendimento das aposentadorias em maior número. 
Concordamos com essa alegação, mas o Instituto deveria representar nesse sentido à 
Secretaria da Justiça para que esta por sua vez encaminhasse a representação a quem de 
direito, no sentido de obrigar direta e indiretamente à inscrição geral de todos os servidores, 
de acordo com a lei das aposentadorias, mas aditando-se à mesma lei os seguintes artigos ou 
parágrafos: 

"Não será permitido aos serventuários e escreventes obterem licenças para negócios do seu 
interesse se não estiverem inscritos no Instituto, de se inscreverem em concursos de remoção 
e promoção, de permutarem seus ofícios e que estejam quites com a respectiva Carteira, 
facilitando-lhes entretanto de se inscreverem, os que ainda não o fizeram até a aprovação 
desse aditivo, em prestações mensais com o acréscimo de 20%, e os que não a fizeram nesse 
prazo, a multa de 30% pagos integralmente, e só podendo requerer inscrições em concurso de 
remoção e promoção, após 6 meses da sua inscrição. 

Aos que estiverem em dia com o Instituto, para remoções e promoções lhes sejam contados 2 
pontos nos concursos." 

Tomadas essas providências transbordará de dinheiro a carteira dos serventuários. 



Em relação às permutas, estamos lendo a miúdo, fazê-las funcionários públicos de todas as 
repartições, de Juizes, Promotores de todas as idades, entretanto para os serventuários de 
Justiça está trancado esse direito se faltar 1/5.º do tempo para se aposentarem. 

Em geral há proibição de permutas de cartórios de entrânçias diferentes, leis draconianas que 
precisam ser revogadas por injustas. 

Em abono às razões da revogação dessas leis, por exemplo, um serventuário enfermo que não 
tenha tempo para se aposentar, um clima mais ameno poderá ser motivo à sua cura, embora 
em cartório mais fraco, mas para se de maior conveniência. 

Porque não lhe permitir? 

Todos os serventuários de Justiça são iguais ao bom. cumprimento de seus deveres em 
qualquer cartório do Estado. 

As leis são as mesmas para os de comarcas e distritos. Os concursos são iguais, diferenciando 
apenas as funções, por isso mesmo só sendo permitidas permutas para ofícios de igual 
natureza ou quando haja um anexo. 

Deveriam portanto ser abolidas as questões de entrâncias, pois que não haverá nenhum 
prejuízo que o serventuário. A ou seja em Iguale ou Andradina, porque terá ele de bem 
desempenhar as suas funções em qualquer comarca do Estado. Existem as Corregedorias para 
fiscalizá-los e puni-los. Não será de estranhar que um servidor da comarca da importância, por 
exemplo de Campinas, seja menos aplicado e menos cumpridor dos seus deveres funcionais, 
que um da viela de Tabocas que poderá ser mais cumpridor dos seus deveres, mais 
esclarecido, mais estudioso, melhor chefe de família, ou que ambos tenham as mesmas 
qualidades e competência. 

Quem teve prejuízo com a permuta? 

Acarretou algum prejuízo à justiça ou ao público? Claro que não. 

Se algum senhor deputado à Assembléia Legislativa se ,dispusesse a ler o nosso "Boletim", 
quem sabe muita coisa seria reparada com Justiça e equidade, mas não lêem infelizmente. 

Mas mesmo assim continuaremos a opor nossos pontos de vista às injustiças latentes, para 
que os nossos colegas se capacitem de que conhecemos, os direitos da classe e que ficaremos 
sempre na estacada à espera de que por um milagre ,ou acaso, sejam lidos os nossos artigos e 
tomados na consideração que merecerem. 

Enfim a esperança é a última que se acaba. Dizem... 


