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A seqüência de críticas que temos ouvido sobre a aplicação da atual lei de aposentadoria dos 
Servidores da Justiça, traz-nos, mais uma vez, As paginas sempre acolhedoras do nosso 
Boletim. 

Para tratar de tão palpitante assunto, sentimo-nos hoje mais A vontade, não só porque fomos 
dos primeiros a condenar o critério então adotado, prevendo o fracasso que ora assistimos, 
como também porque, membro que somos da Comissão de Revisão nomeada pelo Exmo. Sr. 
Secretario da Justiça, estamos mais a par da verdadeira situação. 

Por dever de consciência e de justiça afirmamos, desde 1ogo, que não cabe a mínima culpa 
quer a Secretaria da Justiça, quer ao Instituto de Previdência, pela situação em que nos 
encontramos. - Todas as acusações dirigidas a essas repartições são infundadas e, na verdade, 
não só falta aos seus autores o necessário conhecimento teórico do assunto como também se 
baseiam sempre em interesses pessoais, o que não lhes da autoridade para sustentá-las. 

Mas, de quem, então, a culpa? Se a lei existe e por ela já foram beneficiados cento e um 
servidores, é sinal de que ela é, ou foi, exeqüível. - Porque, pois, não atender aos duzentos 
servidores que já requereram o beneficio e ha longo tempo esperam a sua concessão? 

A explicação é simples, é não é a primeira vez que a damos. As leis 465 e 507 saíram vestidas 
com a fantasia da última moda e que se denomina "demagogia". Sob essa roupagem, muito 
pouco havia. E como previdência social não se faz com "farol", e sim obedecendo a 
determinadas e conhecidas regras que nem sequer passaram. pelo pensamento do legislador, 
estamos na situação atual. 

Ninguém ignora que a concessão, da aposentadoria exige a formação de um fundo 
patrimonial, que venha a garantir o fiel cumprimento do compromisso. E o que se chama 
"reserva matemática". Sem esse capital, que deve ser calculado para cada beneficiário, não 
pode a entidade encarregada fazer face ao, pagamento dos proventos.- - Aceitar tese 
contraria, seria o mesmo que pretender-se obter renda certa sem aplicação de capital. 

E entre os inúmeros defeitos das citadas leis. O de maior importância foi justamente esse de 
não prever que a Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça iniciava a sua vida sem 
capital e, portanto, impossibilitada de fazer face, de imediato, As menores despesas. E, até 
agora, nem todos compreendem verdade tão clara. 

Alega-se que a arrecadação de taxa de aposentadoria e da contribuição pessoal dos 
beneficiários, tem sido fabulosa. Já temos ouvido números mirabolantes... 

Mas, na verdade, tais alegações não passam de meros palpites. Os que procurarem dados 
oficiais saberão que no exercício de 1950 - quando se iniciou a arrecadação - de contribuição 



pessoal e de taxa de aposentadoria arrecadou-se Cr$ 12.433. 093, 60; no exercício de 1951, de 
taxa de aposentadoria Cr$ 16.304.212,60, de contribuição pessoal Cr$ ..... 6.675.250,20 e de 
juros Cr$ 1.420.078,70 e no corrente exercício de 1952, até o mês de abril, arrecadou-se de 
contribuição pessoal a importância de Cr$ 1.182.301,20 e de taxa de aposentadoria Cr$ 
5.320.171,80. Temos, pois, desde a vigência da lei, a arrecadação total de Cr$ 43.335.108,10. 
Dela, além das despesas gerais da Carteira que importam, anualmente, em Cr$ 850.000,00 
devemos deduzir a importância de Cr$ ...... 37.754.225,00 que constituí a reserva matemática 
dos cento e um beneficiários já aposentados, resultando um saldo de Cr$ 3.030.883,10 que, 
evidentemente não basta para constituir a garantia de futuras aposentadorias, quando se sabe 
que, por via de regra, para uma aposentadoria com a remuneração média de Cr$ 5.000,00 
mensais, a beneficiários com 50 anos de idade, precisamos de urna reserva de Cr$ 727.200,00. 

Outra falha de monta na atual legislação, é que não estabelece ela qualquer critério a ser 
seguido na concessão do beneficio. - E, assim, entre os já beneficiados, muitos existem que 
pelo seu magnifico estado físico, bem poderiam esperar mais algum tempo, dando o seu lugar 
a outros que, velhos e doentes, muito mais merecem o favor social que ainda esperam. 

É interessante notar que, justamente aqueles que hoje mais se batem pele, "seu direito" A 
aposentadoria, antes nos se valeram, dos direitos que tinham, ou seja, de inscrever-se para um 
pecúlio a sua família no Instituto de Previdência, come, lhe facultava e ainda lhe faculta a lei. É 
evidente que se não existia interesse era porque não se tratava de uma vantagem imediata... 

Outro fato - este de grande importância - é que, promulgado há dois anos o regulamento das 
leis 465 e 507, a grande maioria dos seus beneficiários compulsórios ainda não se inscreveu - e 
portanto não contribuem - na Carteira de Aposentadoria. Porque?  

É que muitos só compreendem as vantagens da previdência social, quando para si próprios, e 
no verificarem que o beneficio almejado não pode ser imediato e nem de acordo com. a "sua" 
vontade e com o "seu" interesse, não só negam a sua contribuição econômica, como também 
procuram afastar outros interessados, fazendo afirmações falsas que, infelizmente, são 
aceitas. 

Falta-nos, ainda, o "Cadastro dos Beneficiários", fator preponderante no calculo da reserva 
matemática e para a fixação de um período de carência, possivelmente necessário. Todas as 
deficiências apontadas, bem como os meios eficientes para a perfeita exequibilidade da 
aposentadoria dos servidores da Justiça, estão sendo objeto de acurado estudo por parte da 
Comissão de Revisão e, em breve, convocaremos pela nossa Associação, uma assembléia dos 
interessados, para a leitura do trabalho feito, afim de receber sugestões e esclarecer dúvidas. 

De alguns colegas, como, os Srs. Julio Coelho Vilhena e Ivan Oliva, já recebemos valiosa 
colaboração e esperamos que outros também o façam, Podemos afirmar que o trabalho ora 
em realização, está acima de qualquer interesse pessoal, procurando-se a solução adequada a 
satisfação exclusiva do interesse coletivo. 

Esperamos que, por ocasião da apresentação do trabalho, ora em estudo, compareçam em 
grande número os colegas interessados, trazendo-nos as suas sugestões, a sua experiência e a 
sua inteligente e indispensável colaboração - será esta uma oportunidade para que todos 



manifestem os seus pontos de vista, e estamos certos de que todo serventuário consciente de 
seus direitos, não negará o seu auxilio a solução de tão importante e premente problema. 

Não basta criticar e ter boas intenções, pois que destas,. o Inferno está repleto. É preciso ação 
e ação desinteressada, objetivando, exclusivamente, o interesse da coletividade. 

Eis o que esperamos de nossos colegas, na ocasião, oportuna. 

Conforme ofício recebido do Colégio Notarial de Buenos - Aires, O III Congresso Internacional 
do Notariado Latino, que devia ser realizado em Havana (Cuba),  1952, foi transferido 
para Paris, em 1954. 


