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Voltamos a insistir sobre importante assunto e de que já nos ocupamos em publicação feita 
nesse Boletim em 1.º de agosto de 1.950. - Assim ao término de nossa longa e laboriosa 
jornada, outro Intuito não nos move, que não seja o de prestar mais um concurso espontâneo 
à Pátria querida. - Destituídos de qualquer intuito próprio e que não mais nos assiste, 
unicamente desejamos tornar bem esclarecido o caso que ora levamos a ventilar, o que 
fazemos com toda a lealdade. - O problema, em si, não tem complexidade, porque é muito 
fácil de se resolver. - Conferiu-se às Juntas Militares, uma série enorme de atribuições e de 
responsabilidades, que muito está dando que fazer. - Senão, vejamos pela exposição simples, 
mas real, que passamos a fazer. - Conferiu-se aos prefeitos municipais o cargo de presidente 
das Juntas Militares e aos oficiais do Registro Civil o encargo de secretários das mesmas Juntas. 
- Seria até honraria prestar esse serviço à Pátria, mas frente v. modificação operada nesse 
mesmo serviço, dificilmente se tornará eficiente toda e qualquer cooperação civil. Os prefeitos 
municipais, - pela natureza do cargo que desempenham administrativa e politicamente, têm o 
seu tempo todo tomado com grandes afazeres, e o mesmo acontecendo com a maioria dos 
oficiais do Registro Civil, notadamente aqueles que não dispõe de renda suficiente em seu 
cartório para custear um ajudante. - De modo que, por melhor boa vontade que haja, os 
oficiais referidos, não se encontram em condições de acumular o encargo - que se lhes quer 
atribuir, por já se encontrarem por demais atarefados com outros encargos de sua função. O 
próprio Ministério da Guerra, em documento público, e ao qual já nos referimos em outra 
publicação, reconhecendo o trabalho eleitoral que pesa sob a responsabilidade dos oficiais, 
lembra aos prefeitos a conveniência da nomeação de pessoas idoneas para exercerem o cargo 
de secretários das Juntas, para tanto evocando uma lei em vigor. - Pois, não é só trabalhoso o 
fornecimento de certidões para fins eleitorais, como o fornecimento para fins diversos, 
inclusive mesmo as certidões fornecidas aos jovens que se alistam nas Juntas Militares. - Pelo 
que fica exposto, depreende-se que o serviço militar, tal como exige a atual organização, só se 
tornará exequivel e perfeito se feito por militares. - A interferência civil no caso ora ventilado, 
não é a reclamada. - Escalonados em diversas zonas do Estado e provavelmente da República, 
se encontram delegacias militares, as quais, em alguns lugares já estão cooperando nas Juntas 
Militares. - Porque, então, não se conferir o trabalho das Juntas a essas delegacias?. 

- Compreendemos que esta nossa manifestação de nada prevalecerá, se a nobre bancada 
paulista na Câmara Federal, a Associação dos Serventuários de Justiça e a Associação dos 
Escreventes de Cartórios, não interferirem sobre o caso. 


