
COLABORAÇÃO - MÓVEL INSTITUIÇÃO QUE SE REPONTA SOB OS SIGNOS DA VITÓRIA - 
Antonino Cintra - Oficial do Registro Civil de Adélia - Est. S. Paulo. 

 

Os atos de justiça surdem sempre aureolados de emanações providenciais. Dest'Arte, assim se 
encontra a instituição social de aposentadoria a todos os servidores de justiça. Antes tarde do 
que nunca, assim reza o brocardo popular. Há sempre ocasião para se reparar uma falta, em 
todo e qualquer setor de atividade social. A luta foi árdua mas triunfou, dado o esforço 
empregado por lídimos batalhadores do Parlamento Estadual. E, assim, as leis 465, de 28 de 
setembro e 507,  de 17 de novembro do ano findo, brotaram de idéias vencedoras e aí se 
encontram em plena ação de seu poder, dando conforto aqueles que tudo deram de sua 
existência no cumprimento de um dever público. É a classe antes desprezada e esquecida no 
dizer de nobre líder parlamentar, que vem de receber o prêmio de seu longo labor e 
desesperada espera. A instituição da aposentadoria não deixa de ser um ato reparador e 
justiceiro, conferido aos obreiros que tanto se prestaram a causa da justiça numa longa e 
sacrificada jornada. A fonte inspiradora e criadora é aquela mesma que soube, consultar os 
anseios de numerosa classe de servidores públicos e conferir-lhes o prêmio merecido de seus 
esforços perseverantes. A legislação social, que tem por base a família, mais cedo ou mais 
tarde teria mesmo de se manifestar, como se manifestará, sem delongas e sem protelações 
compromissadoras. Não era crível que na mesma esfera de servidores públicos, houvesse uma 
classe relegada ao seu abandono, quando outras classes gozavam desse prêmio merecido. 
Pode-se mesmo avançar, que a móvel instituição, repontou como uma oblata a Deus, pelo fato 
de vir em amparo aos pequenos servidores públicos, antes destituídos dessa regalia. E, como 
todas as obras de boa vontade, se tornam fecundas e imperecíveis, a instituição ontem 
fundada, caminha a passos acelerados ao seu maior descortino de benemerência e de 
consolidação. Tanto assim, que já se cogita de ampliar os benefícios da instituição aos mesmos 
servidores e as suas famílias. E como a maioria dos servidores morrem em estado de pobreza, 
a família do chefe falecido, será compensada com uma pensão estipulada. A idéia é louvável, 
dado o caso que o aposentado só consegue o benefício quando já com idade avançada. 
Notadamente uma viúva, com idade avançada e quase sempre doente. Genial, pois será essa 
idéia reparadora e muito humanitária. E, frente a prosperidade já manifesta do Instituto de 
Previdência. Já se cogita na criação da moradia própria e de outros benefícios que serão 
prodigalizados aos servidores de justiça. Sente-se que a classe antes destituída de apoio de 
qualquer dos poderes públicos, só lembrada  em casos de prestar serviços por benzeduras, 
esta, hoje, recebendo em cheio forte massa de benefícios e regalias, que jamais pensava 
receber. Será o juro capitalizado pelo muito que fez e pelo pouco ou nada que recebeu? Tudo 
isso representa o concurso de uma mentalidade nova ao bom serviço de Deus, da Pátria de da 
Família. 


