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Não deslustrando a administração fecunda e produtiva do nosso eminente colega, Dr. Ibsen da 
Costa Manso, que em virtude de seus múltiplos afazeres não está podendo colaborar mais 
diretamente em prol da Associação, é digna de todo apoio dos serventuários de justiça, a nova 
orientação seguida pelo atual presidente interino, Dr. Francisco Vergueiro Porto, que está 
conduzindo a "Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido da 
mesma chegar a ser uma Associação de Classe capaz de defender seus direitos. 

A criação do "Boletim Mensal" era uma necessidade, pela qual já de há muito vinha-se 
recentindo, visto a revista da Associação ter interrompido suas publicações; acontece ainda, 
que o "Boletim" no sistema que está sendo feito é muito mais interessante, porque só publica 
matéria de interesse da classe e ao mesmo tempo serve de órgão orientador. 

A Criação da "Carteira de Identidade" para os associados, é uma medida de grande alcance, 
pela qual tive ocasião de trocar idéia com colegas sobre o assunto, foi pois uma inovação 
muito simpática que parece ter vindo ao encontro do desejo de todos os associados. É 
lamentável, entretanto, que a totalidade dos serventuários não seja sócio da Associação; é de 
se esperar de acordo com a obrigatoriedade da "Carteira de Identidade de Serventuários", e se 
for remetida proposta aos que ainda não são sócios, estes não terão outro caminho a seguir a 
não ser o de se filiarem à Associação. Entendendo que tratando-se de uma Associação de 
Classe e não de grupos, não há explicação ao fato de existir serventuários de justiça sem ser 
sócio e sem ter carteira de identidade de classe, fornecida pelo órgão competente. Cabe, 
portanto, somente a Associação remeter propostas, fazer chegar ao conhecimento dos colegas 
que até o momento não fizeram sua inscrição. Depois dessa providencia, estou certo de que 
no Estado de São Paulo não existirá mais serventuário que não seja sócio da Associação. 

Aproveito o momento que me apresenta, para fazer um apelo a atual Diretoria, e 
principalmente ao Senhor Presidente interino, no sentido da Associação colaborar junto aos 
poderes competentes, afim de ser reajustado o "Regimento de Custas", de acordo com a 
situação atual de vida, como bem demonstrou em publicação no último número do "Boletim"o 
nosso ilustre colega. Sr. Abner Ribeiro Borges. Fica pois o meu apelo e minhas felicitações ao 
atual presidente, pela nova orientação que está seguindo  a nossa Associação, apelo este 
extensivo à todos os colegas que ainda não estão associados, para colaborarem na campanha 
de sócios, pois só dessa maneira teremos uma Associação de casse capaz de defender 
eficientemente a classe. 


