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AS FINALIDADES DA APOSENTADORIA 

Antônio Cintra. 

 

Desobrigar do trabalho forçado funcionários que já completaram o ciclo de sua missão 
funcional, nisso se cinge a aposentadoria. - A aposentadoria dos servidores de justiça que nada 
percebem dos cofres públicos, não sendo compulsória, poderá se prolongar por tempo 
indeterminado, até a morte do serventuário se antes ele não requerer os benefícios que a lei 
concede ao término de todas as suas atividades de trabalho. Nesse sentido, admitamos, a lei 
foi previdente. Porque se ha indivíduos que mal chegam atingir a idade provécta ou o tempo 
máximo de trabalho, por já se encontrarem esgotados de suas forças físicas, outros há, 
entretanto, dotados de mais vigor e resistência física, que podem suportar a profissão com 
idade mais avançada. Percentagem mínima, claro, mas indiscutivelmente verosímil. Que fosse 
10% apenas, e seria o suficiente para decrescer eventualmente o numero de inativos, no 
cômputo de considerável numero de beneficiados em condições de receber a aposentadoria. 
Deve-se considerar que o pequeno numero predisposto ainda ao trabalho, não o faria sem 
justa retribuição, só pelo amor ao oficio, justamente na hora que se lhe acena o seu dolce 
farniente. - Com efeito, a ambição quando movida por interesse razoáveis não envilece 
ninguém, porque não é desdouro algum, interesse que provem de cunho de originalidade 
primitiva. - Na luta viva pela existência, o homem, tocado pelo interesse de melhor aproveitar 
sua atividade, se predispõe até aos maiores sacrifícios, desde que para isso se lhe ocorra a lei 
de justa compensação. E, se nos antolha que, para o caso em apreço, só poderá haver um 
único recurso: - abrir-se a clareira da promoção a velhos servidores de justiça com idade ou 
tempo de serviço concluído. A promoção para os casos válidos ainda para o trabalho, não 
passaria de uma decorrência de ordem natural a cargos a serem preenchidos. E chegaríamos a 
esta conclusão recompensa para todos que desejam enobrecer-se pelo trabalho, não é favor, é 
dever; recompensa aos que já cumpriram a sua tarefa obrigacional, não é contribuição mas 
mero principio de humanidade. A estes, sem mais delonga ou protelação, devesse-lhes 
conferir o justo prêmio que conquistaram com louvor numa longa jornada. É uma questão de 
ética social. 

Uma idéia não se deve guardar. Deve-se divulgá-la, pois pode beneficiar a coletividade. 
Colabore conosco e dê-nos as suas sugestões para o nosso maior e melhor êxito. 


