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Está fazendo jus a reparos a lei que instituiu a aposentadoria dos servidores de justiça. Pelo 
que passaremos a ventilar essa bem intencionada lei, não está correspondendo com a sua 
finalidade. Ha um entrave na sua estruturação que deve desaparecer porque a deixa 
inoperante. Para a sua manutenção ficou estabelecido dois meios de arrecadação de 
numerário: - aplicação de selos adesivos em todos os papéis e livros que estejam sujeitos à 
selagem em todos os cartórios de justiça e mais a taxa de 5% cobrada dos servidores de 
justiça, na base da tabela de suas classificações. - Temos certeza de sua exequibilidade no 
tocante à selagem. Entretanto, na parte referente à contribuição dos servidores de justiça, 
nem todos estão contribuindo com suas quotas. E ha razão para essa revelia. Uns porque a 
renda deficitária de seus cartórios não permitem essa despesa e outros porque alegam não 
encontrar fundamento básico nessa lei. São os inconformados com a modalidade de 
aposentadoria provisória, e que por isso pouco interessa aos aposentados. E, realmente, a 
aposentadoria ou deve ser definitiva ou então deve ser destituída. Aqui cabe a proclamação de 
Hamlet "ser ou não ser". Como acontece com todos os gêneros de aposentadoria, o que deve 
prevalecer é o tempo de serviço ou a idade do servidor, mas isso de aposentadoria temporária 
foge mesmo aos melhores raciocínios. O prêmio final na vida do aposentado deve ser efetivo, 
porque pouco efetivo será a duração de sua vida de trabalhos. - As praças de pret com 25 anos 
de serviço são aposentadas (reformadas) não com os mesmos vencimentos que percebiam na 
ativa, porém, com vencimentos da promoção que recebem de cabo ou de sargento. O 
serventuário, o escrevente, o auxiliar de cartório, carcomidos pela idade avançada e com 30 ou 
40 anos de serviço, só poderão ser aposentados quando houver fundos matemáticos na 
"Carteira de Aposentadoria dos Servidores de Justiça". E, enquanto não houver esse fundo 
monetário, ficam numa fila interminável e por tempo também indeterminado. - É 
simplesmente estupendo! - A questão não será de "lana caprina", mas está requerendo 
profunda reparação! - Ou bem que essa aposentadoria deve prevalecer com a decência que 
dela deve promanar, ou deve ser destituída afim de que os desiludidos se convençam da 
inoperosidade de um prêmio que não passou de um sonho. - Os aposentados continuarão a 
perceber o que só a selagem dará para cobrir esses pagamentos, e aqueles que contribuíram 
na suposição de serem também aposentados um dia, deverão receber em devolução da 
Fazenda do Estado o numerário que distenderam. - Por qualquer forma, assim como vai, não 
deve continuar. Que se poupe mais aflições ao grande numero dos aflitos. 


