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É com verdadeira satisfação e bastante confortados que os componentes da grande classe dos 
servidores da justiça do Estado acompanham, nestes dias, as demarches encetadas pela 
Assembléia Legislativa e também pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em prol da adoção de 
medidas salutares que possam beneficiar a classe. 

Inegavelmente, estamos sendo agora amparados por leis e regulamentos, que já de há muito 
tempo se faziam sentir e que, em seu conjunto, virão concretizar velhas aspirações de todos os 
que lutam e pelejam nas lides forenses. 

Já estamos com a Lei que regulariza a aposentadoria perfeitamente em vigor, apesar de ainda 
não regulamentada pelo Instituto de Previdência, por intermédio da respectiva carteira, sendo 
que todos anseiam por essa regulamentação, a fim de que, muitos que se acham em 
condições, com tempo de sobra, de serviços prestados, possam de fato, gozar dos favores da 
lei e dos direitos que adquiriram. 

Por outro lado, teremos logo voltada e regulamentada a lei que cuida do concurso para 
provimento dos ofícios vagos de justiça e dos que se vagarem e se criarem. 

Muito em breve, segundo tudo indica, teremos a reforma do Regimento de Custas, que será 
modificado e ampliado, devendo ser adaptado as condições atuais do custo da vida, a fim de 
que todos possam realmente ser compensados dos serviços que prestam e possam enfrentar a 
carestia de vida, que cresce dia a dia. 

Além dessas medidas, existe também na Assembléia Legislativa, um Projeto, sob n.º 1152, de 
autoria dos Deputados Lincoln Feliciano e Romeiro Pereira, estabelecendo ajuda de custas 
para os escrivães do crime, no interior do Estado, de vez que agora nada percebem por tais 
serviços e muitos outros que fazem a título gratuito, muito embora sejam elevados os 
encargos que pesam sobre os ombros dos escrivães, provocado pelo preço enorme de todo o 
material de cartório e crescente aumento de ordenados e vencimentos do pessoal. 

Todas essas medidas e providencias a serem tomadas em breve, representam uma grande 
vitória para a classe dos servidores da justiça, desde os mais graduados até os mais humildes, 
trazendo um amparo salutar, benéfico, uma ajuda definitiva para tais lutadores. 

Estamos, pois, de parabéns e devemos nos sentirmos satisfeitos, se considerarmos que ainda a 
bem pouco tempo nada disso possuíamos de concreto, de prático e definitivo. 

Que, por este feliz Natal as benção do Senhor desçam sobre nós, que recaiam sobre a boa 
vontade e competência dos legisladores e de todos os nossos superiores, a fim que ao passar 
deste para o outro ano, nós estejamos realmente amparados, vendo concretizadas nossas 
aspirações. 



São estes os votos sinceros de um servidor, que não é dos mais velhos da classe, mas que há  já 
33 anos mereja, sem descanso nos trabalhos forenses e que agora vê, claramente, que hoje 
podemos cantar vitória, porque estamos de fato sendo olhados e amparados. 

 

A Associação agradece a todos os colaboradores que enviaram artigos para o seu Boletim, bem 
como aos demais associados que deram o seu completo apoio a esta publicação, que embora 
modesto, muito significa para melhor orientar o seu trabalho. 


