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O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, nos moldes do que fazia a Caixa 
Beneficente dos Funcionários Públicos, garante aos serventuários de justiça em geral, o direito 
de se inscreverem facultativamente, mantendo, com o pagamento das contribuições 
respectivas, um pecúlio, um seguro de vida, cuja importância reverterá, após a morte do 
contribuinte, aos seus herdeiros beneficiados. 

O mesmo número dos componentes desta grande classe de servidos da justiça em nosso 
Estado é bastante elevado e, no entanto, o número daqueles que fazem parte do Instituto, que 
se inscreveram e procuram manter em dia o seu pecúlio é simplesmente irrisório, 
insignificante mesmo. 

Poucos tem compreendido a necessidade de manutenção de um pecúlio de tal natureza, que 
realmente representa amparo futuro à família, pois é sabido que a maioria absoluta dos 
servidores da justiça, ao falecerem, nada deixam aos seus, de vez que o que ganharam durante 
uma vida inteira mal deu para a manutenção e educação de filhos e outras tantas despesas 
acarretadas pela própria profissão, dentro da sociedade em que vivem. 

Nem se diga que é fácil e dispendiosa a manutenção de tal pecúlio, pois é sabido que as 
tabelas do Instituto são baratíssimas, de acordo com a idade e o quantum do seguro, sendo 
certo que nenhuma Companhia de Seguros pode concorrer em matéria de tabela com o 
Instituto. 

O que existe de fato é um certo desleixo, falta de previdência, dos servidores da justiça em tal 
sentido e isso eu posso afirmar porque, não obstante nada ter a ver com a vida dos outros, 
tenho me empenhado mesmo com meus colegas para se inscreverem e manter seus pecúlios e 
pouca coisa tenho visto em tal sentido. 

Seria medida acertada e muito proveitosa para a classe, que a inscrição fosse obrigatória , 
como o é para os funcionários públicos em geral, forçando assim a própria lei, os servidores da 
justiça a garantirem para suas famílias um pecúlio, por menor que fosse mas que muito 
serviria, especialmente para as viuvas que ficam geralmente na pobreza. 

Neste sentido faço aqui um apelo a todos os meus companheiros de classe, fazendo-lhes ver 
que devemos aproveitar dessa faculdade que nos concede o Instituto de Previdência, 
justamente agora que novos horizontes se vislumbram para todos nós em face de medidas que 
estão sendo tomadas pela Assembléia Legislativa em favor de toda a classe. 

 

 

 



Para organizar e dirigir o banquete a ser realizado no dia 2 de outubro, DIA DO NOTARIADO, foi 
encarregado o Dr. Octavio Uchoa da Veiga. 

As adesões deverão ser enviadas até o dia 20 de setembro, próximo futuro, acompanhadas de 
Cento e Cinqüenta Cruzeiros. 


