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DESPACHOS PROFERIDOS  

  

N. 12.278 - Juízo de Direito da 14.ª Vara Cível. - Capital - "O despacho de M.M. Juiz da 14.ª Vara 
Cível de São Paulo, transmitindo a esta Corregedoria por ofício, revela que s. excia., juiz erudito, 
culto e trabalhador, não descura da importante tarefa que a lei lhe atribui de exercer severa 
correição permanente no exame de autos e papeis que lhe passam pelas mãos. Na espécie, aquilo 
que ficou decidido por s. excia., deve ser atendido como norma geral por todo notariado do 
Estado, porque atende ao princípio norteador da Corregedoria Geral, no sentido de melhorar e 
aperfeiçoar todos os serviços - forenses.  

O reconhecimento de letra e firma nos documentos particulares, lhes empresta autenticidade 
decorrente da fé pública dos Tabeliães e assim, devem ser revestidos da maior cautela esses atos 
notariais. Não é boa a prática de se permitir a apresentação ou abonação da letra e firma do 
mandante pelo próprio mandatário, por grande que seja idoneidade moral deste e casos já se 
verificaram, de abusos e responsabilidades. Acolhendo portanto em espécie a justificativa 
apresentada pelo Tabelião, determino que o aludido despacho seja publicado ao pé deste, para 
conhecimento geral e fiel observância.  

São Paulo, 26 de novembro de 1954. (a) Pedro Chaves".  

Despacho a que se refere o despacho supra:  

Copia do despacho de folhas dez: "Junte-se novo mandato, em forma regular. O de fls. 4 não 
preenche aos requisitos legais, uma vez que o Tabelião, não conhecendo a pessoa do mandante, 
admitiu como abonador dela, justamente um dos mandatários instituídos no documento cuja firma 
se pretendia reconhecer. A regra a aplicar-se continua sendo a mesma vigorante nas velhas 
Ordenações Filipinas. (Liv. 1, tit. 78, par. 6.º). O abonador da identidade ao tabelião não deve ter 
interesse algum no negócio. Assim anotou Candido Mendes ao texto das Ordenações. - Se nas 
procurações por instrumento público, a identidade do mandante, pessoa desconhecida ao notário, 
não pode ser atestada pelo mandatário (Cfr. Rev. dos Tribs. 1661713), pela mesma razão a firma na 
procuração em instrumento particular não poderá ser abonada pelo procurador instituído nesse 
instrumento. Transmita-se copia do presente despacho ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça.  

S. P., 31-8-54, (a) L. Salles Jr.".  


