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RECONHECIMENTO DE FIRMAS  

  

O nosso consócio, Sr. Guilherme de Abreu Castello Branco, M. D. Oficial do Registro Civil do Distrito 
de Bela Vista (18º Subdistrito da Capital), enviou em data de 4 do mês de abril ao Ex.mo. Sr. Dr. João 
Marcelino Gonzaga, DD. Corregedor Geral da Justiça, a representação do teor seguinte:  

"Ex.mo. Sr. Dr. João Marcelino Gonzaga, M. D. Corregedor Geral da Justiça. Palácio da Justiça. S. 
Paulo - Guilherme de Abreu Castello Branco, infra-assinado, oficial titular do Cartório de Registro 
Civil da Bela Vista, 18º Subdistrito da Capital, data vênia, vem mui respeitosamente, expor e 
consultar o seguinte: - A imprensa se ocupou recentemente, de um caso de falsificação de alvará de 
soltura de um preso e que tal artimanha não teria logrado o fim almejado graças a argúcia dos 
encarregados da guarda do detento. - Esse fato, nos induz a pensar nos mandados dos Meritíssimos 
Juizes, que, diariamente são encaminhados aos cartórios, para as mais variadas providências. - 
Assim, pois, moléculas que somos do Poder Judiciário, desejamos prestar a nossa humilde 
colaboração no sentido de evitar fatos da natureza acima referido, motivo pelo qual tenho a honra 
de consultar V. Excia. se nos é lícito exigirmos que os mandados tragam a firma do M. Juiz 
reconhecida por tabelião, quando as partes forem portadores dos mesmos.  

Tal providencia penso que encontra justificativa no acontecimento acima referido, e também no 
fato de freqüentemente se encontrarem na Capital muitos juizes do Interior, cujas assinaturas 
desconhecemos. Aproveito-me deste ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de minha 
elevada consideração e perfeita estima. São Paulo, 4 de Abril de 1949. (a) Guilherme de Abreu 
Castello Branco. (Oficial do Registro Civil da Bela vista)". - Ex.mo. Sr. Corregedor Geral da Justiça deu 
o seguinte despacho: "Despacho proferido no processo n.º 6.158, em que é interessado o Dr. 
Guilherme de Abreu Castello Branco: - "Não se pode negar aos Srs. Oficiais do Registro Civil o direito 
de, quando julgarem necessário, exigir que a parte apresentante faça reconhecer por Tabelião a 
firma do Juiz signatário do mandado. - São Paulo, 07 de abril de 1949 (a) Gonzaga". Achamos que 
essa medida é de grande alcance visto que muitas vezes, os Srs. Juizes mal interpretando a exigência 
dos Escrivães ao solicitarem ao apresentante dos mandados o reconhecimento de firma, 
zangavam-se com o Oficial cauteloso".  


