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Fundada a 8 de julho de 1928, existe na capital de São Paulo, prestigiosa entidade classista, 
que congrega os serventuários de justiça do grande Estado do Sul. Trata-se de poderosa 
agremiação , cuja finalidade principal é promover a união de todos os seus associados e 
defender-lhes os direitos prerrogativas e interesses, fortalecer e fazer respeitadas a disciplina e 
a ética profissionais e colaborar com as associações de classe e serventuários de outros pontos 
do território nacional, para a maior solidariedade e coesão da classe em todo o Brasil. 

A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, cujo real e merecido 
prestígio nos meios forenses e sociais bandeirantes proporciona aos seus agremiados 
melhores condições de vida profissional, pelo efetivo e valioso amparo que lhes dispensa faz 
publicar, mensalmente, um boletim em que se divulgam interessantes trabalhos e estudos 
jurídicos de seus membros, além de várias informações sobre matérias de interesse da classe e 
dos serviços que lhe são afetos. Essa útil publicação, de que recebi alguns exemplares, atesta a 
vitalidade do espírito associativo dos que servem à Justiça paulista, em desanimador contraste 
com o que geralmente se observa entre os seus colegas do Ceará. 

Não dorme a Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo na constante 
vigilância em torno dos interesses de seus filiados. Agora mesmo, por exemplo, depois de 
haver vencido a batalha, em que vivamente se emprenhou, pela não oficialização dos 
cartórios, ela se esta batendo, junto ao poder legislativo local, em prol da criação de uma caixa 
de aposentadoria para todos os servidores da justiça da grande unidade federativa e da 
promulgação de uma lei que lhes estabeleça e regulamente a carreira. 

Que o exemplo de São Paulo, frutifique no Ceará são os votos que sinceramente formulo, ao 
mesmo tempo que apelo para os mais autorizados integrantes da classe a que pertenço no 
sentido de formação, entre nós, de uma entidade em moldes semelhantes àquela a que me 
refiro. 

Este artigo foi transcrito do "O Estado", da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 


