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O aforismo de que a justiça tarda mas não falha, mais uma vez acaba de se evidenciar. 
Assertiva de originalidade primitiva e de cunho sempre realístico. É o caso de uma plausível 
decisão, que mais cedo ou mais tarde deveria se pronunciar, e pela maneira por que foi 
pronunciada. Com efeito, melhor significação não poderia ter o ato de que se serviu o digno 
presidente da Assembléia Legislativa Estadual, Dr. Brasilio Machado Neto, promulgando a 
aposentadoria de servidores de justiça: serventuários, escreventes, auxiliares e oficiais de 
justiça, e nos termos porque fora promulgada. Gesto louvável e reparador e que bem condiz 
com o gesto altruístico dos dignos parlamentares que propugnaram e decretaram a Lei, ora já 
em vigor. Lei, por todos os títulos digna de aplausos, porque se escudou no espírito eminente 
de justiça. Inconcebível e sem o apoio de justificativa alguma, seria que continuasse a perdurar 
o aleijão procrastinado que sempre teve em mira negar tão merecido benefício a servidores 
públicos, cuja categoria foi sempre menosprezada pelos dirigentes da pública administração. 
Felizmente ainda existe juizes em Berlim. Juizes que, assumiram uma atitude resoluta e 
independente e que em voz uníssona, sem ater-se a falsos preconceitos de orientação mal 
alvorada, proclamaram o seu veredicto, que consubstancia a mais judiciosa sentença duma 
causa louvável. Ainda não compreenderam os imponderáveis de princípios inoperantes que, 
aposentadoria no que reveste a sua justa significação, não é um favor público, não é uma 
esmola que se dá à mendigos, mas o prêmio merecido àqueles que, desde os verdores de sua 
existência, se entregaram e se dedicaram ao desempenho de um honesto trabalho, com toda a 
perseverança; e, que no crepúsculo de sua existência se vêem destituídos de forças físicas, que 
se exauriram no cumprimento do dever. Aferram-se os inimigos da classe, de que uma coisa é 
ser serventuários de justiça e outra coisa é ser funcionários públicos vitalícios. Conceito 
destoante, porque o rótulo é que se não ajusta bem à cúpula de seu predestino. É por isso 
mesmo mais uma razão que aborda a favor dos próprios serventuários, porque a percepção de 
emolumentos é coisa variável, instável e desigual, ao passo que, os estipendiados pelos cofres 
públicos e pertençam eles à categoria que pertencer, possuem vencimentos fixos, com uma 
caudal de regalias de que seria fastidioso mencionar. Regalias que não gozam os serventuários 
de justiça e seus auxiliares, não obstantes serem eles tão servidores públicos quanto o sejam 
os funcionários categorizados. 

E, se assim não fora, não andavam esses serventuários, a maioria de exíguas rendas, 
pleiteando crucialmente, a oficialização de seus cartórios. Finalmente, e em último ratio, 
devemos elevar as mãos para os céus, agradecer ao Senhor que, em hora luminosa inspirou 
aos dignos esclarecidos representantes do Poder Legislativo, que nos agraciaram com o prêmio 
da aposentadoria. E que esse grandioso feito seja sempre lembrado. 


