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IBSEN DA COSTA MANSO 

 (UM AMIGO) 

 

Está de luto a Associação dos Serventuários da Justiça. O nosso queridíssimo amigo e 
admirável colega deixou, prematura e repentinamente, de fazer parte do nosso convívio, 
ficando, por isso mesmo, a nossa Associação privada do insubstituível. companheiro.  

O nosso Ibsen não é só insubstituível na nossa classe, como o é também, o que é de todos 
sabido, na Secretária do Tribunal Regional da Justiça Eleitoral. 

A grande amizade que dedicávamos ao Ibsen era tal que será difícil e mesmo impossível 
descrever. 

Em afirmativa dessa asserção convêm narrar o seguinte fato : 

Certa ocasião, estávamos nós insatisfeitos com a relativa inatividade da nossa Associação. 
Resolvemos então nos demitirmos do seu quadro social. Manifestamos nossa intenção aquele 
nosso colega, num dos nossos encontros na sede social. Aconselhou-nos, então, a que 
desistíssemos da nossa intenção e que, se, porventura, fosse ela efetivada, não seria aceita. Ao 
que, respondemos-lhe que era firme o nosso propósito de pedir demissão e que, caso ela não 
fosse aceita, deixaríamos de pagar as mensalidades para sermos demitidos por falta de 
pagamento das mesmas. lbsen então nos afirmou: "se você deixar de pagar as mensalidades 
eu as pagarei por você, porque eu em aqui estando, você não poderá, absolutamente deixar 
de fazer parte da Associação". Diante de tal resposta emudecemos e desistimos do nosso 
intento. 

Mas, porque assim agimos? Não foi porque não tivéssemos razão para aquele nossos 
procedimento. Não foi porque tivesse Ibsen qualquer ascensão espiritual sobre nós. Não foi 
por espírito de gratidão a qualquer favor ou obséquio que, porventura, lhe devêssemos. Foi 
tão só e exclusivamente devido a grande, a imensa amizade que lhe dedicávamos. 

Não desmerecendo a extraordinária cooperação que à nossa Associação dedicaram os 
incansáveis colegas Brasilio Machado Neto, Arnaldo Leal, Francisco Porto Junior, Abner Borges, 
Antonio Augusto Firmo da Silva e Francisco Teixeira da Silva Junior e outros, afirmamos 
convictos que Ibsen da Costa Manso foi a vida, foi a alma da nossa Associação de classe. 

Existiu em São Paulo, um serventuário da justiça: Climaco Cesar de Oliveira, que foi o maior 
amigo da classe dos advogados. 

Ibsen da Costa Manso foi, em São Paulo, pela sua inteligência, pela sua competência, pela sua 
capacidade de trabalho, pelo seu espírito de organização, pela sua franqueza e lhaneza no 
trato o serventuário mais querido e de maior prestigio, não só entre os seus colegas, como 
também na classe dos advogados. 

Ao querido Ibsen, pois, esta ultima e sincera homenagem. 


