
DR. BRASILIO MACHADO NETO 

 

Foi reeleito Presidente da Assembléia Legislativa, deste Estado, o nosso colega Dr. Brasilio 
Machado Neto de quem apresentamos as nossas sinceras felicitações. 

Sendo um grande amigo da nossa classe e conhecedor das suas necessidades a Associação dos 
Serventuários espera que S.S. continue a prestar aos seus colegas os serviços que o tornaram 
um grande defensor dos seus direitos. 

 Recebemos do nosso colega Sr. Sylvio Brantes de Castro, um exemplar do 'NOVO MANUAL 
DOS TABELIÃES"  que acaba de ser lançado em segunda edição, pela editora "Edições e 
Publicações Brasil S.a, desta Capital. 

O trabalho daquele nosso colega teve tão boa acolhida, pois foi considerado bom e útil, tanto 
que a sua primeira edição esgotou-se dentro de pouco tempo, o que obrigou o seu autor a 
fazer com que fosse ele novamente editado. 

Aquele MANUAL está muito melhorado em sua segunda edição, eis que foi nele incluído novas 
fórmulas e novos comentários  e anotações não só do autor como de eminentes juristas sobre 
as várias disposições legais normativas dos contratos, bem como um apêndice contendo 
inúmeros decretos e leis que se relacionam com a matéria nele tratada. 

A orientação seguida pelo seu autor, na segunda edição do "NOVO MANUAL DOS TABELIÃES" e 
digna de menção, pois que os seus respectivos capítulos estão colocados em ordem alfabética, 
de sorte que torna fácil a quem o manuseie, deparar, desde logo, com o assunto procurado. 
Também destinadas as várias espécies de contratos, estão redigidas com clareza e sem 
prolixidade. 

Ademais, o autor menciona no seu trabalho, não só a selagem, como também o imposto e 
registro a que estão sujeitos determinados contratos. 

Julgamos, por isso, o NOVO MANUAL DOS TABELIÃES, bom e útil, não só aos escreventes e 
tabeliães de notas, advogados, contadores, comerciantes e corretores, como bem 
prognosticou o iminente jurista Dr. Manoel da Costa Manso, na apreciação que dele fizera, na 
sua primeira edição. 


