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O Congresso do Estado, quando da elaboração da Constituição de 1946, em seu parágrafo 
único do art. 9 das Disposições Constitucionais Transitórias, revogou a lei que regulava a 
legislação referente a sucessões dos cartórios ou serventias de justiça do Estado. Muito bem. 
Desde essa data acabaram-se as sucessões. Não podem mais os serventuários de justiça 
pensar em algum dia, depois de tantos anos de labuta, poder também descansar, como todos 
os funcionários públicos, - que têm a sua merecida aposentadoria, - um justo prêmio para o 
resto de sua vida!.... Não... Os serventuários de justiça que não aproveitaram daquela 
oportunidade, porque não puderam ou porque não se achavam em condições, hoje nada mais 
têm em seu favor, que lhes possa garantir um fim de vida suasório. - Não existe mais lei 
alguma que lhes dê esse direito. - Sempre foram, - os do interior do Estado principalmente, os 
relegados de quaisquer atos de justiça. 

Não é justo que assim sejam tratados, pois, são também humanos com todos os outros 
funcionários públicos, desde os professores primários, os escriturários e toda espécie de 
servidores públicos até os Magistrados, que têm o seu fim de vida garantido com a 
aposentadoria, podendo viverem tranqüilos, vendo os seus entes queridos amparados por 
uma lei protetora. - 

Uma vez que lhes foi cassado o direito de se sucederem em seus cartórios, depois de 
exercerem os seus cargos por mais de vinte - (20) anos, tornar-se-ia imprescindível que se 
procurasse uma saída, pondo-os também garantidos em igualdade de direitos com os demais. 
- Justo seria, - uma vez que a aposentadoria que alvitraram os idealizadores da oficialização 
dos cartórios não se realizou, - que aos serventuários de justiça que atingissem pelo menos 20 
anos de serviços, se lhes desse o direito de freqüência livre em seus cartórios, sempre que 
necessitassem e tendo para os substituir o seu oficial maior. A freqüência livre se entendendo 
por ficarem a salvo das licenças as quais são sempre incomodas e maçantes para as 
alcançarem os interessados, e às vezes até negadas. 

Ficariam assim esses servidores de justiça com uma aposentadoria aparente, sem que o Estado 
despendesse com os mesmos de quaisquer recursos econômicos. 

Isto porque, aposentadoria mesmo no sentido Hiato da palavra, será muito difícil a eles 
conseguir ......... 


