
A NOSSA PRIMEIRA ETAPA 

R I b a s 

 

Com a publicação de fevereiro, do "Boletim da Associação" está vencida a nossa primeira 
etapa. 

Reconhecemos que muitas falhas foram cometidas. Tudo no começo é assim, de maneira que 
com o tempo se melhorará. 

Procuramos nos números passados esclarecer os nossos associados em muitos pontos da 
serventia de Justiça. Pretendemos que o "Boletim", para o serventuário, seja tal breviário. 

Publicará ele os provimentos da Corregedoria da Justiça, as leis e decretos esclarecendo-os de 
modo a ser perfeitamente compreendidos. 

Por parte da Secretaria da Justiça existe a melhor boa vontade para facilitar os casos e 
interesses dos serventuários, graças ao seu respectivo titular o Ex.mo Sr. Dr. Cesar Lacerda de 
Vergueiro, perfeito amigo da classe a que pertence. 

É nosso pensamento também, que a Associação seja a intermediaria nos pedidos de licenças, e 
de outros interesses dos serventuários não só perante a Secretaria da Justiça, como em outros, 
aos moldes dos Sindicatos, institutos e todas as associações de classe. Não devemos olvidar o 
esforço desprendido pelo atual presidente interino Sr. Francisco Vergueiro Porto, também 
serventuário, que estoicamente, sem desvanecimento muito tem trabalhado sem preferências 
por este ou aquele cartório, sempre proclamando que o valor do cargo é igual, pois que todos 
são serventuários de justiça, com os mesmos direitos e igualdade sem superioridades. Somos 
prova do quanto ele se esforçou perante a Secretaria da Justiça, Tribunal de Justiça e 
deputados pela aprovação da lei sobre aposentadoria e Regimento de Custas do Registro Civil 
e de que está animado e certo que na legislatura do corrente ano conseguirá a aprovação da 
lei sobre a carreira do serventualismo de justiça, enfim tem se revelado superior captain da 
classe. 

Todos os serventuários estão no restrito dever de prestigiá-lo, auxiliando a Associação. 

Os que dela ainda não fazem parte, devem pressurosamente inscrever-se como sócio que 
refletirá na própria classe que é depositaria de alta função social reconhecida, desde as 
ordenações do Reino e o será em todo o tempo, pelo seu papel preponderante, que 
desempenha. 

Assim, pois, este apelo será atendido não haverá dúvida. 


