
CARTA ABERTA AOS MEUS COLEGAS. 

ABNER BORGES 

 

Fui eu um dos iniciadores da Associação dos Escrivães de Paz, a qual associou-se mais tarde a 
Associação dos Serventuários de Justiça. 

Dessa época para cá venho sentindo nesta Associação o desejo sincero de todas as diretorias 
de concretizar a união dos serventuários de Justiça, por considerá-los uma só classe colocados 
no mesmo pé de igualdade. 

Fiz esta preliminar com o fim de esclarecer aos meus colegas que as diretorias passadas e atual 
jamais cuidaram dos interesses isolados, servindo a uns em detrimento de outros. Tão pouco 
fez-se distinção entre serventuários da capital e interior. 

Lamentavelmente o que tem havido é falta de compreensão, colaboração e união, que sob a 
égide da Associação poderíamos, se unidos, representar uma força poderosa e respeitada. 

Não teve a nossa Associação nenhuma interferência pró ou contra a oficialização dos cartórios 
como alegam alguns colegas. 

Ela simplesmente facultou aos seus associados a defesa dos seus interesses pessoais, deixando 
que cada qual tomasse o rumo das suas conveniências. 

Compreende-se que servidores em cartórios rendosos e importantes não trabalhem contra os 
seus próprios interesses, o que sucederia também com aqueles que dos maus cartórios 
passassem para os melhores. 

Do mesmo, modo, "mutatis mutandis", os colegas dos maus cartórios que trabalharam e lutam 
pela oficialização que lhes trará melhores vantagens, sob a forma de vencimentos. 

Considere-se ainda que os bons cartórios são em número altamente inferior ao número de 
pretendentes. 

Existem as leis de remoção e promoção que servem de veículo, embora vagaroso, para 
conduzir os servidores dos cartórios piores para os melhores, levando-se em conta títulos, e 
tempo de função, que acumulando pontos, facilitará a chegada a sonhada jornada de todos 
nós. Necessário se torna que estejamos unidos para podermos impor os nossos pontos de vista 
e direitos, e acima de tudo exigirmos justiça e acatamento as nossas reivindicações. 

Tudo aceitamos sem protesto e de cabeça baixa, como escravos amedrontados pelo tanger do 
chicote. Por que?... Porque somos desunidos e por isso mesmo fracos, e uma associação de 
fracos e uma poderá ser forte e respeitada. 

É preciso que o regimento de custas seja atualizado as condições de vida do momento, que 
sejam extintos os cartórios nulos quando vagos, que foram criados unicamente com fins 
políticos, anexando-os aos de menores rendas, dentro dos mesmos municípios e comarcas 
afim de que, mesmo oficializados, possam manter-se; pouco tem sido feito em nosso beneficio 



e garantia do nosso futuro e das nossas família, ou quase nada digamos, e a culpa nos cabe 
pela nossa desunião. 

O desprestigio nosso é consequência do mesmo desprestigio que os servidores dão a nossa 
Associação, pois não poderemos exigir dos outros aquilo que nós mesmos negamos a nossa 
entidade de classe e a. nós próprios: - consideração, compreensão e apoio. 

Caros colegas. Aqui, fica, pois, consignado, o meu apelo para o toque de reunir. Que o meu 
pedido seja ouvido por todos, desde os que vivem sob os céus desta capital, como aqueles que 
pacatamente cumprem os seus deveres de serventuários nos mais distantes recantos do nosso 
Estado, é a minha esperança. 

Unidos sob a bandeira da nossa Associação tornar-se-á ela forte, consequentemente fortes 
seremos. 


