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Sem dispor de elementos que a outros sobram para transmitir através da pena o que nos 
impõe o dever esforçaremos para dizer algo sobre coisas da Associação dos Serventuários da 
Justiça, classe a que desoladamente pertenço. Sim, desoladamente porque a mesma presta a 
coletividade e ao serviço público, tem sido relegada para plano que incontestavelmente não se 
justifica em face de seu merecimento. Não nos é lícito colocar sobre os ombros da nobre 
entidade a responsabilidade total da desditosa situação que vimos suportando desde tempo 
bem remotos pois muito tem ela feito em nosso benefício. O que nos falta é o direito de ter 
direito. O operário, o comerciário, o industriário e até o humilde lixeiro quando se julgam 
prejudicados em seus interesses por meio de greve conseguem sempre o que pleiteiam. A nós 
entretanto, em idêntica situação e defeso o uso de igual recurso. Até aqui, generalizamos o 
nosso comentário. Agora, por parte dos serventuários do interior e cujo número pertencemos, 
não podemos deixar com a devida vênia, fazer uma pequena exortação à nossa digna 
agremiação por haver permitido a inserção em um dos boletim anteriores de um artigo de um 
dos mais cultos colegas de São Paulo, pela infelicidade e improcedência do tema que o 
objetivou. Num cotejo estabelecido entre os cartórios da Capital e do interior, procurou o 
articulista demonstrar que estes ofere sem maiores vantagens porque possuem diversos 
ramos. S.S., pela cultura que o destaca e pelo conhecimento que naturalmente deve possuir da 
organização dos ofícios de justiça dos anexos que omitis e que se referem aos serviços crime, 
de menores, justiça e acidente no trabalho, tutelas e curatelas quase todas requeridas ex-
ofício pelo curador, etc., os quais são de natureza urgente, preferencial e irremunerável para 
cujo custeio e desviado da receita uma verba aproximada de 60%. Caso, porem estejamos 
enganados nesta suposição, isto é, se S.S desconhece o que vimos de afirmar ficará convidado 
a uma visita a qualquer cartório de entrancia inferior a sua, pois assim temos absoluta certeza, 
modificará a sua opinião e se convencerá de que os serventuários do "interland" não navegam 
em nenhum mar de rosas e precisam, merecem e tem direito de alguma atenção por parte dos 
poderes competentes. Aí fica o nosso sucinto comentário e guisa de reputação a injusta 
assetiva do onerado colega da Capital. 


