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LEI N. 1868 - Da 28 DE DBZBlrnRO DB 1912 

Dispõe sobre as attribuiçães dos juizes de direito, nas co
marcas em que haja mais de uma vara 

O doutor Francisco de Paula Rodrigues Alves, Pre.i
dente do Estado de São Paulo. 

Fao~ !aber quo o CongrESso legislativo decretou, e eu 
promulgo, a lei seguinte: 

Artigo 1.- Nas comarras onde bouver mais de um juiz 
de direito, as attr, buic;ões de carac' er admini.trativo e 18) 

judiciarias não contenciosas, que, por leis do E tado, com
peiem ao juiz da primeira vara, se lo exercidos por aquel1e 
que for annualmente de·ignado pelo Governo. 

§ llnico. Em falta d designação, exercerá aquellas 
attribuições o juiz. da primeira vara. ' , 

Artiga 2.° Esta lei não comprehende as athibuiçpes 
dos juizf s de direito da~ varas criminaes, de oqhams, dã 
provedoria da corearca da Capital e des Feitos a 'Fazenda. 

Arti g'o 3.° Fica reconhecida e mantida a clt s3ificação 
e numeração, feita pelo decreto de 26 de Outubro de 1910, 
de primeira vara de juiz de direito a creada pela lei n.· 
1210, de 10 ne Outubro de 1910, e de segund.a vara, já 
existente na comarca de Ribeirão Preto. . 

Artiga 4.° A presente lei começará a vigorar na data 
da sua publiçaç~o' ' 

Artigo 5.· Revc gamo se ai disposi~ões em contrario. 
O Secretario de l!.i~tado dos Negocios d JU8tiça e da' 

Segurança Publica assim a faça executar. 
Pala,io do Govemo do Estado de Sio Paulo, 28 de 

Dezembro de 1912. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES 
RAPHAEL A. SAMPAIO V!DAL 

Publicada na Secretaria da· Justiça e da Segurança' 
Publica, au 28 de Dezembro de 1912.-0 director, Ja~quim 
Róberto de Azevedo Marques. ' 

LEI N. 1869 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1912 

Â uctorizc: o Governo a realizar as obras nece8Sarias parQ, O' 

melhoramento e augmento de capacidade do porto de 
Santos. . 

.1 

O dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, Presidente 
do Esta o de São Paulo, 

Faço saber que o Congresso Legislativo do Fs do de
cretou e eu promnlgJ a lei seguinte: 

Art go 1.0 Fica o GDreI'llDJUlctorizado a realirlar as 
obras neceuarias pata o melhoramento e augmento de ca

paclllacle ... porto ele 
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Artigo 1.° Fica 
mara MUllicipal de Ja 
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~adOl DO .erviço p 

em qualquer épo 
eondiçloo 

Artigo 2.0 Na. 
~"'do a 1;rallderir, 
p ae Ribeirlo BOlli 

Artigo 8.° Bevo 
Palacio do Go 

ao Deombro ele 1912 
FRANOISOO DE 
IUQUDlIlJeuu. 


