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A aposentadoria dos servidores da Justiça é uma antiga aspiração de toda a classe, 
reconhecida como das mais justas por todos aqueles que conhecem de perto a vida 
trabalhosa, árdua, sacrificada, de serventuários e escreventes. 

As associações e classe lutam há vários anos por consegui-la. Vários projetos foram estudados, 
mas nenhum deles conseguiu vingar porque, além da indiferença dos poderes competentes, 
verificou-se ser necessária uma quantia vultosa como "reserva técnica" para se poder dar a 
aposentadoria imediata àqueles que a ela tivessem direito. E, como não fosse possível obter-se 
de início essa "reserva", os projetos fracassavam. Para isso contribuía a ambição desmedida de 
alguns interessados que, numa cegueira incompreensível, não viam o interesse da classe, mas 
somente os seus interesses pessoais. Seriam precisos, digamos, cinco anos para se formar a 
reserva técnica necessária, mas como, decorrido esse prazo aqueles interessados talvez não 
mais estivessem vivos, os projetos fracassavam, e, no entanto todos eles. Se os estudos 
realizados, onde se estabelecia o indispensável prazo de carência, tivessem vingado, quantos 
casos, e alguns bem tristes, já hoje poderiam estar solucionados. E, em todas as 
oportunidades, faltou - é - penoso reconhece-lo a união da classe interessada. 

Surge agora, o projeto 310 apresentado à Assembléia Legislativa e já aprovado em terceira 
discussão. A sua redação final foi publicada no Diário da Assembléia, de 4 de setembro último. 
Em linhas gerais, em princípio, esse projeto aproxima-se do desejado. Mas, infelizmente, 
também se destina ao fracasso pela sua inexeqüibilidade. E, antes de entrarmos na crítica, 
devemos dizer que sempre fomos dos mais ardorosos partidários da aposentadoria dos 
servidores de justiça. Ainda há pouco, representando a Associação dos Serventuários da 
Justiça no I Congresso Internacional do Notariado Latino, na Comissão de Direito Fiscal e 
Administrativo, da qual participamos, subscrevemos uma proposição, aprovada pelo 
Congresso, da qual transcrevemos a conclusão: 

El Congresso declara: 

Es um anhelo del Congresso el establecimento com carater general de sistema autonomos de 
seguridad social que amparem a los notarios y sus familias de conformidad com las 
particularidades de cada pais. 

Haciendo honor al definido espiritu de solidaridad que une entre si a los integrantes de los 
cuerpos notariales, tales sistemas debem organizarse mediante institutos dotados de plena 
autonomia com participacion obligatoria de todos os notarios, y cuya administracion esté a 
cargo de los propios afiliados. 

Como reconocimiento expresso a la abnegada y meritissima labor que desepeñan los 
empleados de notarias, los institutos, de ser posible, deberiam amparar a estos e igualmente, y 
por las mismas cousas, a los empleados de los colegios y associaciones de notarios. 



Somos absolutamente contrários à intervenção direta do Estado quer como arrecadador, quer 
como pagador. Como os servidores da Justiça exercem uma função pública, prestando ao 
público e ao Estado, serviços de reconhecida e alta relevância, além do seu valor social, 
gozando de idoneidade indiscutível, só admitimos para o Estado, no caso uma intervenção 
legislativa. A ele caberá decretar as leis de interesse e seguro social daqueles servidores, 
criando a contribuição obrigatória dos interessados e do público que recebe a prestação de 
serviço. Mas, o instituto, deverá ser autônomo, absolutamente independente da burocracia 
administrativa. Sua Administração deverá ser exercida pelos próprios interessados, cabendo-
lhe a arrecadação, guarda e aplicação dos fundos, concedendo-se ao Estado simples ação 
fiscalizadora. E, de acordo com a teoria geral do seguro social, a reserva técnica que se obtêm 
estabelecendo-se um determinado prazo de carência é absolutamente indispensável. 

Aqui está, em síntese, o nosso ponto de vista sobre o assunto, e do qual o projeto 310 se 
afasta integralmente, aproximando-se em outras disposições, como dissemos, do almejado. 

Nada temos a dizer contra os artigos que estabelecem o "direito de aposentadoria" e, não 
desejamos criticar a classificação das serventias e as tabelas de "remuneracao-base". 
Aceitamos integralmente o modo de formação dos fundos necessários, mas, como já frisamos, 
somos contra a arrecadação das contribuições pelo Estado. 

Examinemos, agora, outras disposições do projeto. O parágrafo 3º do artigo 18 gera confusão. 
Não era necessário que esse parágrafo viesse confirmar o que os anteriores e o respetivo 
artigo dispunham. Dizem estes em que condições o serventuário sucedido poderia (portanto 
facultativamente) obter a aposentadoria. No entanto, o parágrafo 3º dispões "que fica 
facultado aos serventuários sucedidos requererem a sua aposentadoria...". Mas, que 
serventuários sucedidos? Todos ou só aqueles que estivessem nas condições previstas no art. 
18 e seus parágrafos 1º e 2º ? A nosso ver esse parágrafo ficaria perfeito com a seguinte 
redação: obtida a aposentadoria pelo serventuário sucedido, o sucessor será provido 
definitivamente na serventia, cessando a obrigação de prestação de renda contida no art. 2º, 
do Decreto 6.986, de 25 de Fevereiro de 1935. 

O artigo 24 isenta da contribuição os maiores de 60 anos de idade com mais de 25 anos de 
exercícios e os que se achem incapacitados para o trabalho, e determina, a final, que as 
contribuições devem ser pagas quando aqueles servidores forem aposentados. Francamente, 
não entendemos. Os que, de acordo com o projeto devem contribuir para obter a sua 
aposentadoria, ao serem aposentados não podem continuar a pagar a contribuição, pois isso 
importaria numa redução de proventos a que fez jus. E porque essa isenção excepcional? A 
aposentadoria, digamos normal, é concedida aos 68 anos de idade ou depois de 30 anos de 
efetivo exercício. Portanto, os maiores de sessenta anos de idade com 25 anos de exercício 
enquanto não atingirem a idade limite ou o tempo de serviço exigido devem ajudar a 
coletividade com sua contribuição. Não vemos razão para essa isenção. 

E o interessante é que isentando das contribuições os maiores de 60 anos de idade com mais 
de 25 anos de exercício, não lhes concede o projeto o direito de aposentadoria senão quando 
atingirem os limites de idade ou tempo de serviço. Porque então a isenção? 



O parágrafo 2º do artigo 27 aproxima o projeto das necessidades teóricas declarando que o 
Instituto de Previdência "somente iniciará o pagamento das aposentadorias concedidas depois 
que tiver em seu poder os fundos necessários à solução de tais obrigações". Com esta 
disposição reconhece ser impossível a instituição da aposentadoria pretendida sem a 
necessária reserva técnica. Mas, esqueceu-se o legislador de fixar o prazo que seria preciso 
para a obtenção dos "fundos necessários" e, com isso, deixou a critério do Estado a aplicação 
real da lei. Fazemos aqui uma pergunta indiscreta: quando existirão tais fundos? E, 
reconhecendo a impossibilidade de iniciar as aposentadorias sem a necessária reserva técnica, 
joga a responsabilidade que a Constituição Estadual - a nosso ver erradamente - criou para o 
Estado, às costas particular, ou seja do serventuário. Realmente, no parágrafo 3º do artigo 27 
determina que "o servidor aposentado continuará a perceber os proventos de sua 
aposentadoria pelos cartórios que estiver lotado, até que o Instituto da Previdência do Estado 
se ache em condições de efetuar o pagamento do provento por sua conta..". Mas se o Instituto 
de Previdência que deve ser uma potência financeira não se acha em condições de atender às 
aposentadorias, como poderá o serventuário enfrenta-las? Parece-nos que essa disposição é 
inconstitucional, pois, acreditamos não ser licito ao Estado desvencilhar-se de uma 
responsabilidade constitucional empurrando-as às costas do particular por reconhecer a 
impossibilidade de a praticar por si mesmo. E depois, não entendemos a expressão 
"continuara a perceber". Como "continuará" se jamais começou? E a título de consolação 
determina no parágrafo  4º que o Instituto de Previdência devolvam quando puder, de uma só 
vez, ao serventuário, a importância por ele desembolsada. Eis uma nova forma de empréstimo 
público interno, limitado a determinado número de credores "privilegiados", sem juros... Se ao 
serventuário cabe pagar a aposentadoria do escrevente, quem atenderá à sua própria 
aposentadoria? 

Por todos os motivos expostos julgamos que tal projeto, se transformado em lei, será 
inexeqüível. Será uma lei natimorta. A precipitação com que foi redigida, estudada, discutida e 
aprovada, é a causa do seu fracasso. E, mais uma vez, os anseios justíssimos, os direitos 
incontestáveis de toda uma classe, vão ser postergados. É possível que alguém veja nesse 
projeto uma vitória. Mas será, estamos certos, uma vitória de Pyrrho! 


