
Recebemos do Sr. Octacílio de Assis Braga, Oficial do Registro Civil de Coroados, a seguinte 
carta: 

Coroados, 20 de Janeiro de 1941. 

Ilmos. Srs. Diretores da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

CAPITAL 

 

É fato notório entre os associados dessa prestigiosa e útil Associação, a maneira inteligente e 
criteriosa com que Vossas Senhorias procuram resolver os assuntos que se relacionam com o 
interesse e o bem estar de nossa classe. 

Acontece porém, que os maiores interessados, que são os próprios Oficiais do Registro Civil de 
certas cidades do interior do Estado, limitam-se a usufruir no presente das vantagens já 
adquiridas, e não prestam como deviam, a sua cooperação a essa Associação, à cuja Diretoria 
deixam o encargo de procurar novos casos a resolver, para lhes assegurar outras vantagens 
melhores no futuro esquecendo-se de que tais casos devem ser por eles apontados, afim de 
que a Associação possa apreciar-lhes o mérito e agir no sentido de evitar a consumação de 
atos, que venham causar prejuízos à classe. 

É talvez devido à esta falta de cooperação com Vossas Senhorias e a nossa falta de visão do 
futuro, que estamos assistindo constantemente os desmembramentos em zonas, dos cartórios 
de paz das sedes das comarcas e de algumas cidades do interior do Estado, desmembramentos 
esses, que, na maioria das vezes, são feitos mais por razões particulares de entidades locais do 
que em beneficio da população. 

Creio que seria de grande conveniência adotar-se um critério de modo a justificar a criação de 
tais zonas, tomando-se por base a população da cidade, que, em tal caso, deverá ter, no 
mínimo 20.000 habitantes para cada zona. 

Como vêem Vossas Senhorias, não sou contrário à medida, desde que ela seja uma 
necessidade que venha em auxilio do povo. 

Por outro lado não sou movido, ao fazer esta exposição, por nenhum interesse individual, dada 
a impossibilidade absoluta de ser criada uma zona no meu distrito, cuja população global não 
atinge a dez mil habitantes. 

Assim pois, espero que Vossas Senhorias compreendam o meu gesto, ao qual sou impelido 
unicamente por um sentimento de solidariedade para com os colegas, cujos distritos venham 
ser ameaçados (digamos assim), de injustificáveis seccionamentos. 

Em sendo adotado o critério por mim indicado, os escrivães de paz terão possibilidades mais 
ou menos suficientes para fazer face ás exigências do cargo e aos prejuízos a que estão, 
fatalmente sujeitos, pelos serviços gratuitos de caráter obrigatórios. 



Antecipando agradecimentos pela atenção que dispensarão ao assunto deste, valho-me do 
ensejo para reiterar-lhe os meus protestos de elevada estima e distinto apreço. 

atenciosas saudações. 

Octacílio de Assis Braga. 

NOTA: Esta carta nos foi enviada em 20 de janeiro de 1941, e a pedido do mesmo, resolvemos 
publicá-la, pois se trata de um assunto de interesse geral. 

AVERBAÇÃO, compreende todos os registros feitos à margem de uma transcrição ou de uma 
inscrição e que, de qualquer maneira, modifique o registro primitivamente feito 

USOFRUTO, na ordem prática, é um direito real pelo qual uma pessoa pode ter em um imóvel 
todo o uso e gozo que pretender, sem que dele tenha propriedade. 

O usufruto pressupõe, normalmente, a existência simultânea de dois sujeitos de direito: o 
USOFRUTUÁRIO, a quem é conferida a faculdade de uso e gozo da coisa, e o NÚ 
PROPRIETÁRIO, a quem a coisa pertence. 

NOTA: - Os tópicos acima e vários outros que são publicados neste numero, foram extraídos 
do Livro publicado pelo Dr. José Odilon de Araujo, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos de 
Mogi das Cruzes, edição essa publicada em junho de 1951, intitulada "Noções Elementares 
para Habilitação de Escreventes em Cartório de Registro de Imóveis e Anexos. 


