
HORAS DE LAZER 

R i b a s 

 

Assumimos voluntariamente a tarefa de cacetear nossos leitores com esta seção e cumprindo-
a, eis-nos aqui para tal. 

O nosso escopo principal é bradar pelos interesses dos serventuários de justiça, especialmente 
pelos dos escrivães de paz. 

Como são, ou melhor como somos de paz, conosco não haverá brigas. 

Temos recebido cartas de colegas nos dando sua solidariedade pelo modo como nos temos 
conduzido, propugnando pelo interesse da classe. 

É-nos um conforto, um prazer. 

Passemos pois à nossa tarefa. 

Somos e já proclamamos que achamos que cartório, não deve, de fato, ser meio de fortuna, e 
sim, meio suave de vida sem arrocho, pois os serventuários de justiça precisam apresentar-se 
em seu cartório e no publico decentemente trajados e não com calças rotas e sapatos velhos 
expelindo penicilina. 

A família do serventuário, da mesma forma, sem luxo, mas decentemente, pois por força do 
cargo do seu chefe é forçada a tomar parte na melhor sociedade, de modo a não se 
envergonhar. 

Mas perguntamos. Com o atual Regimento de Custas? Impossível. Desatualizado, coloca 
muitos serventuários na contingência de recorrerem aos ex-ofício embora constrangido, mas, 
como exercer seu cargo com material caríssimo, alugueis elevadíssimos e auxiliares 
imprescindíveis para poder ser atendidos os pedidos de certidões gratuitas para fins militares, 
eleitorais, policiais, assistência judiciária, porte do correio, mapas livros talões, atos do ofício, 
gratuitos, para pobres, no que os cartórios do Registro Civil estão sobrecarregados e nisso são 
férteis. 

A etapa da aposentadoria está vencida, vamos pois a do Regimento de custas. O operosa 
deputado Dr. Alfredo Farhat já levou ao conhecimento da Assembléia a opinião e observação 
de visu do ilustrado Desembargador e Corregedor Geral, da situação numa maioria 
impressionante, de oficiais do Registro Civil, que vivem com uma renda ínfima de seus 
cartórios, aos quais pelo concurso que prestam à população merecem amparo, amparo que só 
poderão consegui-lo melhorando as custas do Regimento respectivo, para também liberta-los 
dos ex-ofício.  

O Ribas, velho serventuário de justiça, que já perambulou pelo interior três partes da sua 
existência, está de olho aceso, embora já meio embaçado para atirar-se à aposentadoria e 
fazendo castelos de descansar e divertir-se a beira dos córregos com seu banquinho e vara de 
pescar, para encher fieiras de lambaris ou taraíras, que são mais camaradas. É o que está 



planejando, mas um tanto desconfiado das suas pernas, e si não der certo, outros assuntos, é 
como diz o ditado.. Néca. 


