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SINFONIA DESCOMPASSADA 

 

Nada se deve julgar pelas doces miragens, para se não incorrer em equívocos, porque são 
quase sempre enganadoras, ilusórias, mas tomar as coisas como devem ser julgadas pelo 
prisma da realidade objetiva, desde pelo menos que haja boas intenções do julgamento. Sendo 
acertado que toda a exposição ou mesmo doutrinação deva versar sob ponto básico de justiça 
como meio de se evitar as controvérsias. - Não nos insurgimos contra uma proposição que foi 
ventilada na Assembléia Legislativa, cuja tramitação ou paradeiro também ignoramos, em 
absoluto, mas sobre a forma generalizada. A proposição em apreço tinha ou tem por fim 
beneficiar serventuários de justiça, em detrimento porém, dos serventuários do registro civil 
dos distritos de sedes de todas as comarcas, porque não se abriu excepção, são todos 
excluídos do aludido benefício, porque se alegou que os serventuários dessa categoria e de 
todas as comarcas já gozavam de muito benefício. O dilema bem que se configura - que nem 
tudo que brilha é ouro. Estamos frente a esse dilema. É preciso se ignorar o muito de realístico 
o que existe nessa classe ou categoria de servidores de justiça para assim se sentenciar. - Foi 
até bom que se fizesse essa injusta apreciação, porque assim ensejou motivo a uma crônica 
que há muito tempo se fazia sentir. - Não ignoramos que as sedes das grandes comarcas 
velhas e algumas mesmo novas, propicie aos servidores de justiça dessa categoria fonte 
rendosa de proventos, mas em hipótese alguma podem ser comparadas àquelas cujos distritos 
de sedes os serventuários vivem em penúria de rendas. Notadamente as comarcas velhas de 
primeira entrância que estão sofrendo o êxodo dos trabalhadores rurais que se emigraram às 
zonas novas de nosso mundo agrícola. - Na generalidade são comarcas que no passado 
possuíram uma vida florescente agrícola e hoje reduzidas a pastagens, embora com terras 
férteis. Tornando-se comarcas despovoadas, com o descalabro de muitas delas não atingirem 
a cinco ou seis mil habitantes, os seus distritos. As grandes comarcas, com suas grandes e bem 
organizadas cidades, o despovoamento do solo agrícola, pouco ou nada lhes afeta, porque de 
ordinário possuem vida industrial desenvolvida e com capacidade para emprego de muitos 
operários, mas as pequenas vivem em completo contraste. Por essa circunstância, não pode 
nunca serem todas as comarcas niveladas num único padrão de vida, consistindo despautério 
que os servidores de justiça que militam nessas comarcas em decadência sejam beneficiados 
em alguma coisa. - Para melhor se aquilatar daquilo que aqui estamos ventilando, basta só a 
vontade de ir ao Departamento de Estatística do Estado e lá compulsar o movimento 
estatístico do Estado, referente a todas as comarcas e o resultado inconteste do que 
afirmamos ali se encontrará. Sempre, também, tivemos por norma traçada obedecer a mais 
rigorosa linha de conduta nos trabalhos enviados ao "Boletim" de nossa Associação de 
Serventuários de Justiça, por sabê-lo órgão que expressa toda a vida de uma coletividade 
afeita aos interesses da justiça. - Finalmente, quando um dia se estabelecer uma classificação 
em regra de todas as serventias de justiça e pertençam elas a categoria a que pertencer, mas à 
medida de sua justa posição, de seu justo equilíbrio, tudo se aprumará com a mais decidida 
perfeição, no tocante às suas atribuições e nas compensações. - Porque tudo será observado 
pelos dados básicos da estatística e não pelas falsas roupagens de uma dialética desamparada 
da razão. - E chegaremos à conclusão que, no toque desta sinfonia descompassada ou 



tarantella desafinada, se esboça a reflete o drama de pseudos beneficiados que já nem sabem 
a quem apelar de seu vanglorioso infortúnio. 
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