
 

 
 
Prezado Sócio. 
 
 

É com alegria, em nome da Diretoria, que me dirijo a você que faz parte e honra 
essa Sociedade de Canonistas votada para o cultivo e promoção da ciência canônica no 
Brasil. Esse reconhecimento é devido e não poderia ser diferente, pois é graças a todos 
nós que a SBC chegou até aqui. Muitos foram os percalços e as tensões, mas com 
abnegação no agir, prudência no juízo e epiqueia nas decisões fomos superando cada 
procela. Não nos esqueçamos que o dragão está sempre à espreita, pronto para devorar 
(cf. Ap 12,3-4, 13). Acolhamos o convite deste Tempo do Advento para estarmos sempre 
vigilantes e prontos (cf. Mt 24,37-44). 

Diante dessa esteira recordo a todos a nossa contribuição anual no valor de 
R$260,00 (duzentos e sessenta reais), correspondente a 2023, que poderá ser efetuada a 
partir de agora por meio também do PIX CNPJ – 08104508000141 ou depósito na Caixa 
Econômica Federal AGÊNCIA 1479 CONTA CORRENTE 1701-1. Desse modo é 
possível ter melhor previsibilidade orçamentária para buscarmos implementar as nossas 
finalidades estatutárias. A fim de facilitar a atualização cadastral é importante que ao 
realizar o PIX ou depósito, que o sócio coloque o assunto (por exemplo, contribuição 
SBC 2023 ou se for quitar anos anteriores contribuição SBC 2020, 2021, 2022, 2023). 

No que se refere ao assunto contábil-financeiro, informo que tudo foi devidamente 
normalizado. Ou seja, nosso CNPJ está ativo junto à Receita Federal, nossa contabilidade 
está regularizada e em dia, restando apenas o ano 2022, bem como nosso acesso à conta 
bancária e a respectiva movimentação financeira. Decorrente disso também nossos 
débitos foram devidamente quitados. 

Aproveito o ensejo para renovar o convite do nosso XXXVI Simpósio da Sociedade 
Brasileira de Canonistas e XXXIX Encontro dos Servidores dos Tribunais Eclesiásticos, 
que ocorrerá em Goiânia-GO, de 10 a 14 de julho de 2023. A programação será 
disponibilizada no site da SBC, tão logo concluída. 

Despeço-me com votos de um abençoado e Santo Natal do Senhor em sua Oitava 
Solene e que o próximo Ano 2023 as bênçãos do Céu continuem a se derramar sobre nós. 

 
Recife, 29 de dezembro de 2022, no Quinto Dia da Oitava do Natal do Senhor. 

 
 

Pe. Valdir Manuel dos Santos Filho, SCJ 
Presidente da SBC 
 

 
 


