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Indubitavelmente, a nossa classe, com o advento da Lei 465 de 28 de Setembro de 1949, 
conseguiu urna de suas mais justas e humanas aspirações; no seu art. 12, letra a) diz da 
obrigatoriedade da contribuição mensal; não se compreende portanto, a razão porque a falta 
dos que ainda não contribuem; em absoluto a minha intenção é criticar os que até agora não 
se inscreveram na Carteira de Aposentadoria; mas, para o completo êxito e em beneficio de 
todos, exortamos os colegas a regularizarem sua situação perante a Carteira de Aposentadoria 
de Servidores de Justiça, porque, só assim é que aquela lei alcançará os seus objetivos. 

Um outro fato merecedor de atenção é o de colegas que ainda não se inscreveram como sócio 
da Associação dos Serventuários de Justiça. 

Em todas as atividades humanas, desde os tempos mais remotos a UNIÃO foi e sempre será o 
fator primordial para o completo êxito de qualquer empreendimento, é inegável portanto, que 
o velho ditado a UNIÃO FAZ A FORÇA concretiza uma verdade insofismável! e, aplica-se em 
qualquer setor onde o homem com sua inteligência procura vencer obstáculos e empecilhos 
que para um só seriam difíceis de serem vencidos; esta verdade é comprovada até mesmo 
entre as pequeninas formigas; elas, nos dão o mais belo exemplo de solidariedade e união; 
com maior razão, o homem feito a imagem de Deus, tem o dever indeclinável de se unir aos 
demais componentes da carreira abraçada. 

Caro colega, se ainda não é sócio, inscreva-se logo e, faça com que outro o acompanhe, 
colaborando com sua inteligência, divulgando suas idéias e sugestões e estará contribuindo 
para o fortalecimento e completo êxito da classe. 

FÉRIAS - Os serventuários e seus auxiliares, poderão gozar férias até 30 dias, as quais; foram 
reguladas pelo art. 19, do decreto n. 5.129, de 23 de julho de 1931 e 21, do decreto n. 16.484, 
de 17 de dezembro de 1946, respectivamente. 


