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A instituição do Registro Civil das pessoas físicas, repontou no Brasil quando o império já se 
encontrava nos derradeiros momentos de sua existência. - Reveste-se de melhor 
regulamentação com o advento da República. - Consolida-se de vez em 1917 pelos dispositivos 
estabelecidos pelo Código Civil. - Desde então vem sempre passando por reformas à feição de 
legislações várias, quando não é por esparsos decretos, tudo numa coordenação para melhor 
corresponder à finalidade para que foi instituído. - Embora já atingisse evolução considerável, 
o Registro Civil ressente-se de falhas que muito o desvirtuam em alguns pontos de sua 
contextura. - Se fossem só pequenas nugas, elas desapareciam no vórtice de sua perseverante 
evolução, mas ainda pesa sobre a instituição grandes inconvenientes que só poderão ser 
demonstrados em capítulos separados e o que faremos de futuro. Mesmo com essas 
imperfeições, em nada ele se está desvirtuando de sua proveitosa finalidade. - Em se tratando 
de uma instituição que se pode dizer a base da regularização civil da família brasileira, deve 
merecer a melhor atenção aos poderes públicos, que, em hipótese alguma, devem se manter 
indiferentes. - Seria pueril dizer que o Registro Civil das pessoas físicas, entre outras exigências 
reclamadas, deve começar pelo seu perfeito funcionamento. - Porém, isso só será possível 
com corpo de funcionários bem compenetrados; de seu labor. - E bons funcionários não se 
obtêm com péssimas remunerações, mas com retribuições compensadoras e ás exigências da 
época em que estamos vivendo. Donde se infere que a criação de distritos de paz, deve se 
inspirar por necessidades prementes em núcleos de habitantes suficientes para as suas 
manutenções, e não por meras injunções políticas. - Só oficializados poderão se manter 
distritos de numero insuficiente de habitantes, mas em tal caso, não passariam de cargas 
pesadas ás arcas do Tesouro. - Em função dupla, somos detentores de cartório de Registro 
Civil, de um distrito, neste município e que há muito tempo foi abandonado pelo seu 
serventuário, por deficiência de renda. - É a prova concludente de que os distritos de paz, da 
marca deste que estamos mencionando estão condenados a desaparecer. - E existem dezenas 
deles espalhados por todo o Estado. - A montagem de um cartório de justiça e seu custeio, e 
seja ele da categoria que for, requer hoje onerosos dispêndios. - Já é tempo de se tomar sérias 
providencias sobre o caso ora ventilado, e que o fazemos sem o menor colorido, mas com, 
rigorosa sinceridade. 

Ao Escrivão do Júri compete servir nas sessões do Tribunal do Júri, praticando os atos 
necessários e lavrando os termos no processo e, finalmente, lavrando a ata de cada sessão, na 
qual vem, minuciosamente narrado o que se passou durante a reunido de cada dia. 

O Tribunal do Júri no interior do Estado de S. Paulo, instala-se periodicamente, cada três 
meses, em épocas estabelecidas em lei para cada comarca. 



A convocação do Tribunal do Júri é feita com antecedência de um mês, quando então se 
processa o sorteio dos jurados que deverão servir na sessão a instalar se (Noções elementares, 
de José Odilon de Araujo) 


