
Colaboração 

CAPÍTULO INACABADO 

Antonino Cintra 

 

Há casos que por sua natureza bem que se parecem com lendas repercussivas, embora 
revestidos de outras características - Ao instituir-se a lei áurea da aposentadoria a todos os 
servidores de justiça, os legisladores tiveram em mira implantar o espirito de compensação, 
notadamente aqueles serventuários que mal percebendo pela sua subsistência e de sua 
família, se tornam incapazes para o trabalho quando a idade lhes toca ao ocaso da existência e 
quase sempre terminando a vida na mais negra miséria. - Para que a instituição da 
aposentadoria lograsse o mais perfeito sucesso, ficou estabelecido dois meios de arretituição, 
que por seu turno nada pesa ao erário publico ou à, sangria do Tesouro do Estado. O primeiro 
meio de arrecadação consiste numa taxa de 5% sobre os emolumentos sobrados em cartórios, 
com um selo especial e o segundo, também 5% e que deve incidir sobre os vencimentos já 
tabelados em lei dos serventuários, e escreventes de cartório. - Pela manifestação de alguns 
parlamentares, a contribuição instituída por essas modalidades, seria o bastante para prover a 
todos os encargos oriundos dos pedidos de aposentadoria. - Todavia, e por motivos que 
ignoramos, Já existe um bom número de pedidos de aposentadoria, que por falta de verba 
ainda não puderam ser atendidos segundo estamos bem informados. A dedução a se tirar ante 
tal deficiência de numerário, é que a arrecadação não está sendo processada com a devida 
regularidade ou que as verbas estão sendo desviadas para outros canais. - Sobre a delonga de 
se atender os pedidos já requeridos e congelados, já existe um movimento de solidariedade 
movido na Assembléia Legislativa Estadual. E, isso depreende-se do projeto de lei sob n.º 675 
de autoria do deputado Antonio do Amaral Furlan e subscrito por grande número de 
deputados. Nesse projeto tão bem elaborado, ventila-se meios de maneira a se tornar mais 
eficiente e sem delongas as aposentadorias requeridas. - Não é crível que serventuários de 
justiça com mais de 30 anos de serviço e mais de 70 anos de idade, estejam dependentes de 
uma longa espera em ser atendidos nos seus justos pedidos. E não se fale ainda nos casos de 
serventuários já incompatibilizados por motivo de moléstias. - A lei da natureza por 
invulnerável e fatal não comporta tréguas no ciclo de sua manifestação. Isso importa dizer que, 
a vida humana tem seu limite; não é infinita. A infantilidade e a senilidade é, que pagam maior 
tributo na estatística mortuária. -- E assim chegaremos à conclusão que uma lei tão bem 
inspirada e humana, não se deve converter num capitulo inacabado ou pior ainda numa 
delenda Carthago. 


