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Após intensa luta, da qual, na verdade, o Deputado Alfredo Farhat, na passada legislatura, foi 
um dos mais eficientes baluartes, brotaram as Leis 465, de 28-9-1949 e 507, de 17-11-1949, 
que estabeleceram, empiricamente, a aposentadoria dos servidores da justiça. 

Dizemos empiricamente porque, passados quase dois Anos, o que vemos, na prática, é o 
desapreço e a má vontade dos órgãos encarregados da distribuição desses benefícios. 

Com efeito. Até hoje, os benefícios dessas leis tem sido condicionados - pelo menos, é o que se 
fala -, ao protecionismo político. Inúmeros são os casos em que as solicitações ficam no 
tinteiro, a espera das famosas reservas matemáticas. O assunto tem sido discutido 
afanosamente pela imprensa e tem sido objeto de longos debates na Assembléia Legislativa. 
Entretanto, força é convir: - o mal está na má aplicação da lei e essa má aplicação não deve ser 
imputada exclusivamente aos servidores, como quis fazer crer o Deputado José Fernandes 
Bertola, em seu discurso publicado no Diário da Assembléia, de 15-11-1951, ocasião em que 
aquele parlamentar preconizou certas medidas drásticas contra os faltosos. Se muitos 
serventuários estão atrasados em suas contribuições, isso se deve exclusivamente porque a 
classificação destes não está de acordo com as possibilidades de seus cartórios. Assim é que a 
maioria desses serventuários está integrada na 3.ª e 4.ª classes, cujas contribuições, na base 
do 5%, importam em media em Cr$ 200,00, mensalmente. Essa contribuição é muito alta, pois 
muitos cartórios de distritos que não são sede de município possuem renda muito baixa e não 
permite, aos seus titulares, o pagamento de tal contribuição. Deve reconhecer-se 
primeiramente que a base de 5% de contribuição mensal é por demais alterada. Essa 
contribuição devia ser, no máximo, de 3%. E o modo mais simples de arrecadá-la seria não o 
de se fazer 5 ou 6 guias, como o exige o Instituto de Previdência, mas o de, mediante um 
documento visado mensalmente pelo Juíz da Comarca, o qual, em falta, poderia aplicar 
sanções aos infratores. Outro defeito, sério e grave da atual legislação, é aquele que não 
assegura aos dependentes dos servidores o direito a percepção dos proventos de 
aposentadoria. Morto o servidor, na atualidade, mesmo que este tenha. contribuído durante 
29 anos e 11 meses, nenhum beneficio resultará para os seus herdeiros. Isto que é mais 
gritante e mais tem concorrido para que o instituto de aposentadoria não tenha recebido, dos 
serventuários em geral, a continuidade e o apoio que era de exigir-se. É sediço que, no Brasil, 
os órgãos destinados aos auxílios dos servidores em geral, muitas e muitas vezes, se esquecem 
dos seus legítimos interessados, para empregar as suas rendas em prédios e apartamentos 
luxuosíssimos. É possível que o Instituto de Previdência de São Paulo, ou a Carteira de 
Aposentadoria dos Servidores da Justiça, não tenha tomado essa deliberação até o presente. 
Mas, o que é certo é que, até hoje, não foi publicado qualquer documento que conte, em sua 
extensão, quanto o Estado até hoje cobrou ou recebeu pela venda dos selos de aposentadoria 
dos serventuários. Dai a razão principal da descrença e do descontentamento generalizados. 
Novos rumos devem ser imprimidos. O que o deputado Fernandes Bertola pretende, em seu 
ultimo projeto, não resolve o assunto. Ao contrário: deseja ele, apenas, cobrar 
executivamente, com multa, todas as contribuições atrasadas e, depois disso, cancelar o nome 



de todos os faltosos. Esquece-se S. Excia., entretanto, que a divida não é liquida e certa; e, 
mesmo que o fosse, não seria esta a solução ideal. Se o Instituto de Previdência não possui 
reservas - o que se contesta -, pois até o presente não foi publicado o quantum arrecadado em 
selo, outros remédios devem ser buscados,  entre os quais, como já se disse, a redução da 
contribuição, a simplificação do recebimento e a extensão dos benefícios aos sucessores dos 
servidores em geral. 


