
" FIAT JUSTITIA " . . . 

 

Não tem razão o cronista de um matutino desta Capital, verberando o silêncio que reina, de há 
muito, no Palácio da Justiça. Só depois que para ali se transferiu o foro cível, com se cortejo de 
palradores habituados à desordem que se notava no antigo casarão da rua do Tesouro, é que 
começaram a surgir comentários à disciplina e solenidade que se observam no majestoso 
Palácio, onde se ergue o trono da Justiça, outrora oculta e envergonhada, na capital paulista, 
sob os escombros de um edifício arruinado e impressionante pela sua miséria e decadência... 

Merecem louvores, pois, as determinações do digno diretor daquele departamento judiciário, 
não permitindo que se estabeleça, nos corredores e cartórios, o mesmo regime a que estavam 
habituados os freqüentadores, cumprindo ordens dos seus superiores, têm procedido com 
muita correção, como lhes compete. Não admitem algazarra e ajuntamento idênticos aos que, 
no vestuto prédio da rua do Tesouro, perturbavam, não raro, o serviço forense, emprestando 
ao ambiente a desoladora impressão de uma feira livre ... as suas observações aos 
transgressores do regimento interno são feitas com atenção e urbanidade, sem estardalhaço, 
discretamente. 

Ainda que sejam públicas as dependências do Palácio, embora as suas portas estejam sempre 
abertas a todas as pessoas, sem distinção de classe, essa liberdade não autoriza ninguém a 
proceder segundo o seu arbítrio. O mesmo respeito a mesma compostura que os indivíduos 
manifestam ao penetrar numa igreja, também aberta a todos os crentes, dos mais humildes 
aos mais graduados, devem manifestar os que freqüentam o templo da Justiça; pois esta, 
como diziam os romanos, significa a primeira das virtudes. 

Já os gregos e outros povos da antigüidade, ao tempo do politeísmo, curvavam-se, reverentes, 
ante a imagem de Thêmis, filha do Céo e da Terra e mão da Paz e da Lei, por ser a divindade 
que presidia aos atos judiciários. 

Nós, portanto, com mais razão, devemos aplaudir e venerar a solenidade e o silêncio que 
reinam no Palácio em que se acha instalada a nossa Justiça, que ali não aparece envolta nas 
ilusórias galas do paganismo, como um símbolo mitológica, mas elegante e sobranceira, 
empunhando a balança e a espada, serena e imparcial, de olhos vendados, a demonstrar a 
"vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu"... 
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