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O "Jornal do Brasil" escreve sobre uma questão que interessa também a São Paulo: o sistema 
de distribuição dos feitos no fórum. 

A lei que determina a obrigatoriedade da distribuição alternada dos feitos judiciais, 
relativamente à matéria cível, comercial e orfanológica, encerra providencias moralizadoras e 
eqüitativas, equilibrando, ao mesmo tempo, o serviço forense entre juizes e serventuários. 
Entretanto, a ordem e equidade são burladas por meio de "papagaios" e, segundo consta, por 
processo que o funcionário encarregado da distribuição não pode ignorar. A propina, não raro, 
é uma das causas mais comuns. 

Sabe-se que o "papagaio" é uma instituição larga e francamente adotada no fórum, como 
medida decisiva, anuladora do preceito legal, que estabelece a obrigatoriedade na partilha dos 
feitos entre os juizes e escrivães. O "papagaio" é uma petição apócrifa, que seria a inicial do 
processo, entregue ao distribuidor pelo interessado, pagando a este a importância estipulada 
para a distribuição. 

O advogado ou o autor da demanda deseja, suponhamos, que a sua ação seja processada 
perante o juízo da primeira vara. O encarregado da distribuição, porém, informa ao 
interessado que o feito deverá, na forma da lei, caber à terceira vara. 

Que faz, então, o advogado ou a parte requerente? 

Simplesmente o seguinte: prepara e apresenta ao serventuário ou ao seu preposto, que não 
ignora o "processo fraudulento", tantas petições, relatando coisas fictícias, com autores, réus e 
valores imaginários, e são elas distribuídas "regularmente", mediante o prévio pagamento das 
custas estabelecidas no regimento... 

Destarte, a petição que trata da verdadeira demanda, terá de caber à primeira vara cível ou 
orfanológica, com sério prejuízo dos serventuários que as recebem, quando isso acontece... Os 
tais "papagaios" ou não chegam, se quer, a ser apresentados ou encaminhados aos escrivães 
lesados, ou, se o forem, não podem ter andamento, não passando, é certo, de papeluchos sem 
qualquer valor ou objeto judicial. 

Isto posto, além de ser o "papagaio" uma fonte abundante de receita para os distribuidores, 
produz o efeito de burlar, anulando e fraudando a finalidade da lei distribuidora da partilha 
regular e eqüitativa dos feitos entre os juizes e serventuários. Haverá, por isso, inevitável 
desequilíbrio nos trabalhos forenses entre juizes e escrivães, ficando estes prejudicados e as 
respectivas varas sobrecarregadas de serviço, por não ser observada e cumprida a lei que rege 
a distribuição. 



No próximo numero diremos algo sobre a partilha dos feitos nos ofícios de justiça da comarca 
da Capital, principalmente no que tange a falência e concordatas preventivas, que são 
distribuídas irregularmente, sem observância das recomendações legais, por motivos 
inconfessáveis. 


