
"O APARECIMENTO DO BOLETIM DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA" 

 

Acaba de aparecer o "boletim da Associação dos Serventuários de Justiça, não com a pompa 
da 1ª Revista, mas mimiografada, mais resumido, porém mais interessante à classe, pois que 
sucintamente publicará  que for estritamente útil, como seja, leis, decretos, provimentos  etc. 
com os devidos esclarecimentos afim de facilitar a compreensão dos seus respectivos textos, 
tornando-se o Boletim indispensável a todos os serventuários de todos os ramos e ofícios.  

 

Os oficiais do Registro Civil lucrarão grandemente com o Boletim que os porá ao par das leis 
que disserem respeito aos seus cartórios,   pois que será remetido cuidadosamente ao mais 
recôndito sertão, onde o cartório existir.  

 

Os pedidos de licença, de esclarecimentos sobre provimentos, leis e matéria de ofício e mesmo 
sobre alguns assuntos particulares dos serventuários do interior a Associação atenderá sem 
delongas, pelo Boletim, dessa forma difundindo o assunto para conhecimento de todos os 
serventuários.  

 

Esforçará para melhorar a situação dos serventuários dando-lhes direitos de promoção, 
remoção, permutas, estabelecendo a carreira, etc.  

 

Será publicado sob os auspícios da Associação e pelo esforço do seu atual Presidente interino 
Dr. Francisco Vergueiro Porto, máxima garantia de êxito do "Boletim", que está animando em 
tudo fazer pelos colegas sem distinção de cartórios, mesmo porque não há serventuários 
superiores nem inferiores, são todos iguais, todos contribuem com seu esforço e trabalho à 
coletividade, facilitando para que todos se munam dos seus imprescindíveis documentos, que 
tenham seus direitos assegurados pela Justiça rápida e barata, tão integramente distribuída 
pelos dignos magistrados que a compõem dos quais somos seus indispensáveis  auxiliares, e 
sem falsa modéstia estamos certos de que cumpriremos nossos deveres com crescente desejo 
de aperfeiçoamento ao melhor desempenho das nossas funções.  

 

No momento estamos privados do inteligente concurso na Presidência, do distinto colega Dr. 
Ibsen da Costa manso, que honrosamente foi designado para secretariar o Tribunal Eleitoral, 
que lhe toma todo tempo, mas prometeu que continuará prestando seu valioso concurso, 
furtando alguns momentos de seus afazeres para trabalhar pela grandeza da Associação.  

 



Recomendo pois a todos os colegas que apoiem o "Boletim" que redundará em seu próprio 
proveito e interesse e que por sua vez também prestarão seu auxilio para que o Boletim tenha 
vida longa, para que seja o quanto antes impresso tipograficamente, assim tornando-se um 
defensor da classe com melhor aparência,  impondo-se de futuro pela sua maior utilidade, 
ampliando-se em assuntos forenses, assim indispensável não só aos serventuários como a 
todos que militam no foro.  

Felicitações pois, ao Dr. Francisco Vergueiro Porto pelo aparecimento do "Boletim".  
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