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Em continuação a trabalho anterior, passaremos a aduzir mais alguns dados, com outra 
coordenação sobre o mesmo tema ventilado na primeira publicação. Procuraremos analisar 
friamente a matéria que está servindo a nossa observação e estudo meticuloso e que o 
fazemos escoimados de todo e qualquer preconceito. Porque entendemos que a 
aposentadoria dos servidores de justiça deve passar por uma completa reforma no legislativo, 
de maneira que possa corresponder com a finalidade para que foi instituida numa hora tão 
louvável. Quando e como foi instituida essa criação humanitária? A princípio pela lei n.º 465 de 
28 de outubro de 1.946. Modificada posteriormente em alguns de seus incisos pela lei n.º 507 
de 17 de novembro de 1949.- Lei, que se diga de passagem, vem, desde o inicio de sua vigência 
sofrendo, obstinadamente, o impacto de sua evolutiva distribuição. Porque as aposentadorias 
concedidas até o presente, tem sido parceladamente esparsas e após longas intermitências.- 
Pelo que se infere das aposentadorias concedidas e pelo que se depreende de publicação feita 
num matutino da Capital em data de 3 de agosto do ano corrente, nem todo o numerário 
carreado ao Instituto de Previdência foi aplicado as aposentadorias. A referida publicação 
ainda traz em seu bojo o montante de numerário que foi aplicado a outras distribuições pela 
Secretaria da Fazenda, escapando assim a sua justa finalidade. Pois não é de justiça que se 
lance mãos de verbas destinadas exclusivamente as referidas aposentadorias, quando é sabido 
que essas verbas ainda são insuficientes para se fazer face a um grande encargo, qual seja de 
aposentar o maior número de servidores de justiça.- Que esperança poderão alimentar 
dezenas de servidores que há muito tempo permanecem em longa fila aguardando o prêmio 
de sua longa jornada. de trabalho?- Na sua maioria, servidores velhos, alquebrados e muitos 
doentes, que por isso já deviam estar há muito tempo aposentados, e não obstante continuam 
nutrir alguma esperança, embora um tanto desalentados por se manterem carpindo 
amarguras num prolongado "dolce far niente".- O caso ainda se apresenta mais lastimável 
aqueles que chegam a sucumbir na espera, deixando viúva ao desamparo, ao 1éo da sorte. A 
lei estabeleceu idade e tempo de serviço para as aposentadorias, mas por motivos vários, nem 
idade e nem tempo de serviço estão sendo observados.- E, porque achamos que para tudo há 
remédios neste mundo, apresentamos, a guisa de fraca sugestão, um meio de ser sanado o 
grande mal que está afetando a lei em apreço. A atual taxa de 5% nas selagens, passaria a 10%. 
As contribuições de servidores de justiça, passariam ser pelas modificações seguintes:- os 
serventuários, escreventes e auxiliares com renda mensal inferior a mil cruzeiros mensais, 
nada pagariam; servidores que percebem vencimentos ou rendas até 5 mil cruzeiros: 2, ½ %. 
De 5 até 10 mil cruzeiros: 5% ; de 10 mil até 50 mil cruzeiros: 7, ½ %. Finalmente, de 50 mil 
cruzeiros para cima: 15%. O critério adotado nesta tabela experimental é que a tributação seja 
aplicada na conformidade do que percebe o servidor no desempenho de suas funções. Porque 
a contribuição "per capita", não ficará sobrecarregada a quem menos percebe e nem a quem 
mais percebe. Na logicidade do equilíbrio financeiro do servidor ai repousará a estabilidade de 



uma lei, que digamos de passagem, se acha num beco sem saída. Argumentar-se-á, como 
saber da renda dos serventuários e de seus axiliares de cartório? - Facilmente comprováveis, 
embora com alguma inexatidão. Senão vejamos: os auxiliares e escreventes, tem os seus 
vencimentos ou ordenados registrados na Corregedoria Geral de Justiça e os serventuários, 
mantêm, obrigatoriamente um "Diário" para ser lançado diariamente todo o movimento de 
seus cartórios. Haverá sempre alguma sonegação, mas não será de monta. Ora, desde que a 
selagem e as contribuições se afinem mais ou menos pelo que aqui expusemos, com toda a 
sonegação que por ventura haja, mesmo assim dará para se fazer face a todas as 
aposentadorias requeridas. Em suma, o alvitre aqui fica lançado até que outros colegas mais 
cultos e mais credenciados apresentem melhor sugestão. A conclusão a se tirar de todo este 
arrazoado é que a aposentadoria dos servidores de justiça, não pode permanecer mais nesse 
"statu quo" indefinido.- E se tudo isso não for verdade, que digam melhor "os sábios da 
escritura". 


