
JUSTO PROJETO SOBRE APOSENTADORIA DE ESCREVENTES E  

AUXILIARES DE CARTÓRIO 

R i b a s 

 

Foi novamente publicado um projeto sobre aposentadoria de escreventes e auxiliares de 
cartório, no qual deparamos com os seguintes tópicos: 

"O escrevente de um cartório é quem na realidade exerce os misteres do respectivo cartório, 
percebe ele um salariosinho e uma pequena comissão, enquanto o dono do cartório percebe 
40, 50, 100 e 200 mil cruzeiros por mês, sem empregar atividade. (os grifos são nossos). 

O digno autor do projeto, um dos mais operosos entre os seus pares, com quem já tivemos, 
com prazer, oportunidade de tratar é um moço inteligente, que à primeira vista refulge 
simpatia, entretanto com a devida vênia queremos apresentar alguns reparos sobre suas 
assertivas e segue: 

Chamando de dono o serventuário do cartório, esse vocábulo carrega a situação do titular, 
quando mais suave seria denomina-lo serventuário titular, e quanto ao mesmo de não 
empregar a sua atividade, sua excelência percorrendo os cartórios observará que estão os 
serventuários na sua quase totalidade à sua testa, verificando uma coisa, outra, distribuindo os 
serviços, tratando com as partes, resolvendo assuntos que lhes são absolutamente peculiares, 
isso não acontecendo com serventuários deputados, vereadores e prefeitos - que por força da 
lei foram afastados. 

Existirá uma insignificante percentagem dos que não empregam atividade, pois que não há 
regra sem exceção. 

Quanto aos ordenados dos escreventes, estes os têm de acordo com as possibilidades dos 
cartórios. 

Há cartórios que não comportam sequer um escrevente, entretanto são eles mantidos pela 
amizade entre ditos serventuários, e há escreventes em bom cartórios que ganham 
sobejamente, Há na comarca da Capital e do Interior 30% de serventuários titulares que 
prazenteiramente aceitariam permuta com escreventes de cartórios de boa renda. Faça-se 
uma experiência.  

O projeto apresentado é justíssimo e humano, concordamos, pois esses auxiliares da justiça de 
fato o merecem sem nenhuma contestação, porém há também uns 30% de serventuários, 
paupérrimos, que exercem eficiente efetividade, que também se cansam, se envelhecem, pois 
que não tem o condão de se conservarem jovens, o que gostariam bastante se fosse possível e 
até entregariam toda a renda dos seus cartórios e iriam lutar de outra qualquer forma, mas 
não é assim, de maneira que seria mais curial e mais justo que lhes estendesse o mesmo 
direito às aposentadorias, o que aliás não se deu. 



É justíssimo o amparo aos escreventes e auxiliares, mas também é justo o mesmo amparo ao 
serventuário pobre. 

Aos 70 anos, sem exceção, há a obrigatoriedade do afastamento dos cargos públicos pela 
compulsória. Neste caso, o serventuário titular, pobre, sem aposentadoria, que não teve 
chance para acumular um pequeno pecúlio, teria de deixar o cargo, embora rendendo pouco, 
aliás melhor do que nada, velho, para arranjar emprego? 

As leis não permitem nomeações com mais de 45 anos, e mesmo o permitissem, que poderia 
fazer um setuagenário? Apelar para os Asilos de São Vicente de Paula? Não está certo. Precisa 
ser ampliado o decreto abrangendo os serventuários que dele necessitarem. Levante-se um 
balanço nos bens dos serventuários milionários e sem encargo de família e os exclua desse 
benefício. Isso ainda vá, ou então oficialize-se os cartórios, único meio de equidade. 

Há sugestões sobre oficialização facultativa, direta e indireta, por meio de sucessão aos 
serventuários com mais de 25 anos de exercícios. Aproveite-se delas o que for interessante, 
pois nas mesmas consta a aposentadoria dos escreventes e serventuários sem ônus ao 
Tesouro, como já foi resumidamente publicado no "Boletim da Associação". Nelas não ficaram 
esquecidos os escreventes, pois ninguém desmerece o valor e imprescindível concurso desses 
auxiliares. 

Não avançaremos muito além destes reparos, porque não sabemos o que os ilustres 
deputados irão resolver em benefício também dos serventuários de Justiça efetivos, 
entretanto vamos dando as nossas razões. 


