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Aos poucos os componentes da numerosa classe dos servidores da Justiça vão assistindo, com 
satisfação e orgulho, a concretização de suas antigas aspirações. A Lei N. 465, que regulou os 
direitos à aposentadoria, medida tão desejada ha tantos anos, está em pleno vigor, sendo 
certo que diversos serventuários, escreventes e oficiais de justiça, já requereram e obtiveram 
sua aposentadoria e, naturalmente, alguns já devem estar recebendo seus proventos, pois, 
para tanto, as contribuições e taxas adicionadas, têm sido pagas regularmente. 

Por outro lado, a Lei N. 819, que estabeleceu a carreira do serventuário e regulamentou a 
forma de promoção e remoção, para preenchimento de ofícios vagos e criados, também já 
está produzindo seus frutos, eis que o Egrégio Tribunal de Justiça já abriu concursos para 
diversos cartórios e inúmeras inscrições já foram feitas. 

Esperamos que outras medidas serão por certo adotadas, tais corno a modificação do 
Regimento de Custas, cujo projeto já se acha em andamento na Assembléia Legislativa, afim 
de que desapareça a desigualdade existente, dentro de uma mesma classe, de vez que uma 
parcela dela já foi atendida em suas pretensões, não se podendo admitir que o restante da 
classe sofra a injustiça de não ser olhada pelos poderes públicos. 

Existe, outros sim, um projeto, reduzindo a percentagem que devem pagar os servidores, a 
titulo de contribuição à Carteira de Aposentadoria, se considerarmos que é realmente 
excessiva a taxa de 5% sobre os proventos, tanto mais que, o que se arrecada, conforme está 
provado. preenche perfeitamente, e com sobra, as necessidades da Carteira para satisfazer em 
tempo as aposentadorias que foram requeridas. 

Afim de que se completem tais providencias, justas e necessárias, em beneficio da classe, é 
que fazemos um modesto apelo à Assembléia Legislativa e à digna Diretoria de nossa 
Associação, para, num conjunto harmonioso de ação decisiva, conseguirem trazer para a 
grande e dedicada classe, mais esses benefícios, que, somados com os que por direito já 
recebemos, possam trazer à nossa classe uma posição satisfatória e nos proporcionar uma 
verdadeira e esplendorosa vitoria. 


