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A matéria continua perdurando no proscênio das cogitações parlamentares, na amplitude de 
acurados e pacientes estudos, de maneira a proporciona-la uma decisão condigna e de acordo 
com os imperativos pelos quais ela deve reger-se. Para alguns espíritos menos avisados, a 
proposição se antolha avantesma de proporções ilimitadas e não uma tangente de ligação a 
interesses diversificáveis, e por esse motivo sujeito aos prós e os contra da crítica. Critica nem 
sempre maleável e muito menos justiceira. E há colegas que, erroneamente, entendem que a 
Associação dos Serventuários de Justiça, é contra a oficialização dos cartórios de justiça. Longe 
disso, a Associação, desde a sua fundação tem se mantido numa grande linha de conduta, 
apenas procurando servir a classe dos servidores de justiça com a mais inexeqüível presteza e 
critério, por mais de uma vez revelados em seus atos. 

O problema é que é por demais complexo. Não pode ser resolvido de afogadilho. Exige tempo 
para estudos profundos. Virá ao tempo, mas na conformidade de seu legítimo 
pronunciamento. A insofreguidão de muitos colegas, não proceda e não resolve o caso. O 
trabalho demanda calma e renuncia por parte de todos os interessados, de modo a poder ser 
ultimado a bél prazer de todos. 

Nunca a nossa classe experimentou numa fase de acatamento consoante está experimentando 
agora. Foi uma classe relegada à sua própria sorte. Percebe-se, eloqüentemente, o interesse 
que dignos parlamentares tendo a frente Alfredo Farhat, estão empenhados em proporcionar 
a nossa classe os meios e os confortos que até hoje lhes foram negados. A aposentadoria é o 
merecido prêmio que efetivamente faz jús o desventurado servidor de justiça, que ao 
entardecer de sua exigência; trôpego, cego e paralítico, terá pão para o resto da vida e um 
leito de morte com mais algum conforto. 

Como todas as nossas instituições é possível que a nova lei de aposentadoria, ainda traga em 
seu bojo algo de imperfeito, mas com o tempo tudo será escoimado com a necessária 
precisão. 


