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No que tange a lei da aposentadoria dos servidores de justiça, nem tudo que se tem 
pronunciado na Assembléia Legislativa, se afere pela equânime hermenêutica. Prezamos muito 
os dignos parlamentares que integram o corpo legislativo e não ignoramos o muito que 
praticam em pró1 da causa comum e que é a causa da coletividade. Todavia isso não nos inibe 
de dizer aquilo que sentimos e que o fazemos sem intuito algum de molestar quem quer que 
seja. A democracia nos confere esse direito. Ao apagar das luzes, na última sessão legislativa 
do ano expirante, foram ao plenário proposições, substitutivos e algumas discussões todas 
atinentes à lei da aposentadoria dos servidores de justiça, notadamente dos serventuários. 
Mas tudo morreu no preambulo, ao apagar das luzes. É obvio que o que teve começo, seja 
ultimado sem desdouro para ninguém e que tudo possa corresponder com uma respeitável, 
mas que julgamos destoante, apreciação, e aí a razão destas linhas descoloridas, mas sinceras. 
O Sr. deputado Fernandes Bertola, a quem rendemos o culto da admiração, ao fazer a 
apreciação sobre a lei em apreço, não foi muito feliz com sua hipérbole ao criticar a tabela de 
vencimentos dos serventuários aposentados. Dando mesmo a entender que a tabela não 
passava de uma sinecura, para enriquecer os serventuários aposentados. Começamos por 
descriminar as entrâncias e os proventos computados: 1ª., 2ª., 3ª., e 4ª. entrâncias, 
respectivamente com 5, 6, 8 e 11 mil cruzeiros mensais. Os serventuários aposentados de Ia. e 
2a. entrancias ficam com vencimentos inferiores aos delegados de policia de 4 e 5ª. classes; 
basta este único exemplo entre os demais de maior vulto. Não nos parece para enriquecer os 
proventos estipulados e notadamente aqueles cuja existência já se vai declinando para a 
eternidade. Corno se vê, a alusão não deixa de ser fantasmagórica. Acontece que os 
serventuários de 3ª. e 4ª. entrância e que parecem melhor aquinhoados, raríssima exceção 
requererá sua aposentadoria. Porque não trocam o melhor pelo pior. Entendam agora como 
quiserem. Agora o dislate maior é a comparação que se faz com aposentadorias de 
funcionários de autarquias que se aposentam com 400 cruzeiros mensais. Trata-se, na 
realidade, de um paralelismo que desanda por inconsistente. Malbaratêia-se a aplicação da 
selagem de 5% sobre os emolumentos cobrados em todos os cartórios. Não possuímos 
comprovantes que possam dizer sobre o montante da selagem despendida, mas o que se 
arrecada em todas as estações arrecadoras não é coisa de somenos importância. Podemos 
dizer que da perfeitamente para cobrir todas as despesas com a exiguidade do número de 
serventuários que requereram aposentadoria. Agora resta os escreventes. Estes na sua maioria 
estão concorrendo com os 5% sobre seus vencimentos para com a Caixa do Instituto de 
Previdência. E, se não tivesse sido vetado uma tabela de vencimentos a eles conferido pela 
Assembléia Legislativa, sensivelmente, também seria o número de aposentados, visto que na 
sua maioria percebem ordenados irrisórios. Esperamos que tudo quanto estamos falando não 
passe de uma tempestade em copo de água e que serenamente, o poder legislativo pelos seus 
pares, dê a Cezar o que a Cezar pertence e dê a Deus o que a Deus pertence. 

Acha o colega de valor o nosso Boletim? Pois a sobrevivência dele depende de si, da sua ajuda, 
da sua colaboração. 



Serventuário - Inscreva-se no quadro social da nossa Associação para prestigiar a sua classe. 


