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(serventuário) 

Se bem que não tenha resolvido "in-totum" os velhos problemas que afetam os interesses dos 
serventuários de justiça, é inconteste que a lei 819 tem contribuído para a moralização do 
provimento de cartórios. 

É verdade que, de vez em quando, vêm à tona da publicidade certos passes de mágica de 
alguns serventuários solertes, acobertados pela lei, que visam, sub-repticiamente, criar para si 
situações vantajosas em detrimento de colegas de boa fé. Isso, por ocasião das inscrições nos 
concursos para preenchimento de serventias. 

Todavia, a constatação dessas lamentáveis irregularidades não deve levar o observador menos 
otimista à convicção do fracasso da lei, pois em todos os tempos a malícia humana procurou e 
procurará abrir brechas nas legislações as mais provectas e sábias. Onde está o homem aí 
estará sempre uma imaginação fértil, árdega e ousada para a urdidura de tramas que solapem 
o plano alto das boas intenções e disposições sadias de bem acertar. 

A realidade é que a lei 918, aos poucos, vai se desbastando de certas excrescências que 
emperram o seu deslizar sereno e escorreito, graças ao descortino de uns e idealismo de 
outros. 

Umas das providencias benéficas, oportunas e procedentes encaixadas na lei 819, no seu 
artigo 44, a que proíbe a permuta entre serventuários com menos de 1/5 de tempo necessário 
à aposentadoria, tem sofrido, nos últimos tempos, certas investidas que não têm razão de ser. 

Para se aquilatar do mérito de um texto legal, é preciso apreciá-lo sob todos os ângulos, pois é 
possível que só de um deles se desnude o propósito elevado que o referido texto encerra. Á 
primeira vista e sob a injunção de argumentos sofísticos, o observador desprevenido, 
possivelmente, é evado a tirar conclusões desacertadas e inconsistentes. 

É o que deve acontecer com o artigo 44 em apreço. 

Aqueles que, com duas pedras nas mãos, têm o mau vezo de malsiná-lo, taxando-o de injusto 
e nocivo e pugnando pela sua revogação, na quase totalidade das vezes são inspirados por 
intenções ungidas de Boa fé. Não há negá-lo. 

Todavia, analisando-se a questão com objetividade, concluiu-se que o artigo 44 abriga salutar 
medida que beneficia a classe em geral, devendo prevalecer definitivamente. Não fora ele, os 
princípios esposados pela lei 819 ruiriam por água abaixo, pois a carreira visada pela legislação 
atual ficaria anulada em cheio. 



Duas ordens de considerações estabelecem os que, de vez em quando, dirigem as baterias de 
suas criticas ao bem avisado artigo 44. Elas dizem respeito: 1.º) - que em outras classes não 
existe proibição similar, 2.º) - que a permuta entre os serventuários, sem a restrição imposta, 
não afeta os interesses da classe e nem da coletividade. 

Quanto à primeira, é preciso, preliminarmente, nos lembrar que os serventuários de justiça 
constituem uma classe à margem em face dos demais funcionários, no que toca à percepção 
de proventos. Os titulares de cartórios auferem rendas variáveis, de conformidade com o 
movimento de seus respectivos cartórios e não vencimentos fixos. Se assim é e fosse abolido o 
artigo 44, quando ocorresse uma permuta entre um serventuário de largos proventos e um 
outro de renda exígua, fado levaria a crer que alguma negociata, alguma clandestina 
compensação, tinham servido de alavanca ao cometimento dos permutantes. 

Um serventuário, em vésperas de aposentadoria, titular de um cartório de renda avantajada, 
mediante permuta, iria para um outro de sofríveis proventos e com as algibeiras recheadas, 
para logo em seguida requerer a sua aposentadoria. 

Nas demais classes, de um modo geral, não é possível tal transação visceralmente imoral, pois 
nenhum dos permutantes pode acalentar veleidades pecuniárias conseqüentes da troca. 

Quanto à segunda, só o conhecimento superficial no que toca ao instinto da carreira é que 
pode estribar tal consideração. 

Extendamo-nos nos nossos argumentos referentes à primeira ordem de considerações. Temos 
a acrescentar que, feita a permuta figurada acima e requerida a aposentadoria do, 
serventuário transferido para o cartório de menos importância, a vaga decorrente não poderia 
atrair candidatos. E quando haveria de aparecer vagas interessantes que desencadeassem 
remoções e promoções, se o exemplo citado havia de ser reproduzido como praxe normal? 

É evidente que só as serventias iniciais da carreira é que seriam objeto de editais de concursos, 
pois nos cartórios de credenciais apreciáveis jamais surgiria vacância. O instituto da carreira 
teria o seu golpe de morte para gáudio dos serventuários bem aquinhoados e desespero dos 
que, legitima e explicavelmente, ambicionassem melhoria de situação. 

Como se vê o artigo 44 da lei 819 ali está como sentinela avançada, atenta, dentro de uma 
postura altamente recomendável, procedente e salutar. Que ele lá continue, por muitos anos, 
até que o egoísmo e à incompreensão entre os homens sofram algum impacto que há de vir 
para reabilitar esta pobre humanidade... 

Finalizando estas despretensiosas considerações, queria-mos dizer algo sobre o desinteresse, 
cada vez crescente, de grande parte dos serventuários no que tange ás contribuições para o 
Instituto de Previdência. Tal desinteresse não pode ser recriminado por quem quer que seja, 
se considerarmos a grave lacuna constante da lei da aposentadoria que omite benefícios à 
família do interessado, caso faleça em atividade ou no gozo dos favores do Instituto. Essa falha 
grave já tem sido suficientemente ventilada, sendo desnecessário repisarmos o assunto. Se 
essa lei não veio satisfazer aos reais reclamos da classe, como obrigar o serventuário a aceitá-
la, a dar-lhe apoio, a contribuir para a sua manutenção? 



Se a Assembléia Legislativa foi a autora dessa lei vulnerável a criticas as mais justas e 
respeitáveis, não será a própria Assembléia o órgão com autoridade moral para vir compelir os 
interessados a acatarem os seus ditames. Essa que é a verdade. 


