
Exmo. Sr. D irector da Divisão do Ensino Commercial.

Rio de Janeiro.

FUlD MUSSI, engenheiro agrimensor, contador, e actual» 

mente académico de D ireito , b ra s ile iro , so lte iro  e a io r, domici

liado na cidade de Jahu, dst. de S. Paulo, vem perante V. Excia. 

para expor e requerer o seguinte:

Sn 25 de Junho de 1957 0 requerente apresentou a essa 

repartição , conforme papeleta n® Q.5̂ 9* um requerimento pedindo 

reg istro  de um diploma de Contador, que a Escola Polytechnica de 

S. Paulo lhe expedira em 9 de ~*bril d 1 esse mesmo anno, por te r 

0 mesmo completado esse curso em fins de 1917* e nos termos do 

Regula; ento de 27 de Janeiro de 1911* e Decreto n® 1.992 do Go

verno do Estado de S. Paulo da mesma data.

4 pretensão do requerente fo i imediatamente impugna

da, sob 0 fundamento de que a Escola Polytechnics de S. Paulo, 

sendo uma escola de Engenharia, não podia conferir diploma de 

Conta or, tanto mais quanto essa Escola não se achava sob & f i s -  

calisação da Divisão do Ensino Commercial, condição grecipua pa

ra re is tro  de todo e qualquer diploma.

Convencido, entretanto , do seu d ire ito , 0 requerente 

pediu que 0 seu requerimento fosse submettido á apreciação do Sr. 

D irector, e para isso fo i processa 0 o seu pedido, processo esse 

que tomou 0 n® 571/ 7*
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Desde essa epoca para cá, apesar de decorridos mais 

de C meses, nenhuma solução foi dada ao seu requerimento, áo 

requerente fo i assegurado no começo, que todos os documentos se 

achavam em ordem, devidamente sellados, e prompto o processo pa~ 

ra ser despachado pelo Sr. D irector. 5ocegado# o requerente vol

tou a S. Paulo, e passados 2 meses, novamente n 'esta  Capital, 

o requerente fo i se informar do despacho do Sr. D irector, e ahi 

lhe disseram que o processo ainda não tinha sido despachado, em 

virtude- de fa lta r  n'um documento uma estampilha de 2 000.

2 começou então para o requerente, Sr. D irector, a 

mais dolorosa, a m is exaspérante, a mais deprimente de todas 

as peregrinações, atraves das vielas obscuras, do inextrincavel 

labyrinto, que póde formar uma repartição publica, onde o cum

primento das obrigações depende do incommode a que tenha de se 

su je ita r o funccionario.

Basta dizer que o requerente, ao aportar de novo a 

esta Capitai, e procurando saber algo sobre o seu processo, ne

nhuma informação lhe puderam dar de momento, em virtude de TEE 

DSSáPP.-JiSCIBO 0 SEU PROCESSO, o qual só fo i encontrado depois 

de urra semana de buscas.

2 o requerente, eniquanto isso, era obrigado a per

manecer no Rio, arcando com despesas de estadia, perdendo o seu 

tempo, sacrificados os in teresses, PORQUE BK PROCESSO, COifíSDO 

O SEU DIPu m ,  DSSáPPâRSCSRA BE TRO DS Ulà RSPARTIÇlO PUBLICA !

Achado o processo, fo i novamente debatido o caso do 

requerente, tendo sido allegado ao requerente a completa igno

rância pela Divisão do Snslno Conrercial sobre a existencia do 

Decreto 1.992 e do Reg. de 27 os Janeiro de 1911 do Governo do 

Est. de S. Paulo, em virtude dos quaes fôra expedido o seu d i-
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ploiaa de Contador.

Sr. Director: à maxima JURA AC VIT ClïBIâ, que todo o 

Juiz deve conhecer a le i para saber applical-a , âeve tambes te r 

sua applicaçao nas repartições publicas: todo o funccionario e 

obri ado a conhecer as le is  que regem as suas atribuições, para 

o f ie l  cumprimento dos seus deveres funecionaes.

Tempo de sobra tiveram e lles  para verificar s i esse 

Decreto, citado no proprio Diplom, ex istia  ou não.

2 ao requerente foi exigido que apresentasse o texto 

d’esse Decreto. Satisfaz o requerente essa exigencia, atravez 

de um trabalho exhaustivo de procura em todas as liv ra rias  d es

ta cidade.

0 requerente sente-se envergonhado de trazer ao co

nhecimento de V. Excia. as allegações que ouviu dos funeciona- 

rios oa Divisão do Ensino Commercial. Uma das muitas e a de 

que o seu Dipbma não poderia ser registrado, por que o curso do 

requerente não foi fiscalisado por essa Divisão. Tendo o re 

querente completado o seu curso em 1917, e datando a existencia 

da Divisão do Ensino Commercial Se epoca muito posterior, exi- 

gia-se do requerente, nada mais nada menos, do que te r  sido bap

tis a i  o antes de nascer I Como p ilhéria , esta é das boas.

Sr. Director ! 0 processo do requerente, sob o n*

971/7, encontra-se actualmente no archivo da Divisão, aguardan

do, (assim informaram ao requerente), que o Reitor da Universi

dade de S. Paulo remetta o h istorico  escolar do requerente, con

forme officio  de 6/10/37, e cumprimento de despacho do Dr. 

Lodi. Admirou ao requerente esse despacho, pois o seu h is to r i

co escolar, fornecido pela Universidade de 3. Paulo, conjuneta- 

mente com o Diploma, acha-se no processo í Û despacho do Dr.
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Lodi só póde ser attrihuido a um mero descuido, que motivou 

não ter S.S. percebido & existencia do mesmo no processo. 0 

requerente pediu então ao Secretario da Divisão que v erificas

se s i o seu h isto rico  escolar se encontrava ou não no processo 

e o mesmo constatou essa existencia, mas allegou ao requerente 

que BÍCCBTBASD0-S8 O HISTORICO ASTES DO DES ACHO, Não VALIA;

SM .'ECESSâBIO QUE ELLE 32 ACHâSSE DEPOIS; e que, emquatato o 

Reitor da Universidade de S. Paulo não remettesse o h istorico  

escolar do requerente, directamente á Divisão, '-ESMO QjUE ESSE 

HISTORICO FOSSE IDÊNTICO AO QUE Já SE ENCONTRAVA NO PROCESSO, 

este não poderia ser enviado a V, Excia. para despacho ÎÎ2

Chegado a este ponto o requerente perdeu a ultima

pareella da sua inacreditável paciência.

1, por acaso, lendo os jomaes d*esta Capital, teve 

a grata surpreza de encontrar varios commentarios a respeito 

da r s organisação da Divisão âo Ensino Commercial, e n’esses com

mentaries era assignalado o nome de V. Sxcia., que, esp irito  

culto , f ie l  cumpridor das suas obrigações, promettera rea lisa r  

essa reorg&nisaçao, para que as partes tivessem os seus in te res

ses perfeitamente defendidos. Assigna lavam os jomaes que o 

nome de V. Excia. já era garantia sufficien te para o completo 

exito d*essa ta re fa .

Pois bem, o requerente deseja v e rifica r, com esta

sua petição, s i  isso é verdade.

Melhor occasião V. ^xcia. não encontrará para cumprir 

as suas promessas, e não desmentir o conceito em que V. Excia. 

é tido .

.-ande que o processo do requerente, n* 571/ 7* e que 

se encontra no archivo ca Divisão, seja concluso immédiatamente



a V .  Excia. do geito que e s tiv e r.

Verifique V. Excia. s i  o que o requerente allegou é 

facto ou não.

la V. axe ia . o decreto 1*99&» òo äst. de . Lo, 

de 27 Se Janeiro Se I9I I ,  nos seus a r ts .  1Í|7* 15° 0 151» Diario 

O fficial do Est. de S. Paulo de 22/1/1911 Lei n* 1.228, do 

mesmo as tad0, de 20 de dezembro de I9IO, a r t .  2% Liario Offi

c ia l do Est. de 0. Paulo de 27/12/1910, que se encontrar:: no 

processo, e V .  Excia. verificará  que a Escola Polytechnica de 

0. Paulo tem competência para expedir Diplomas de Contador.

E para que V. Excia. yossa saber quai 0 valor legal 

d fesse diploma, le ia  0 Decreto Federal n® 727, de 3 de dezembro 

de I9OO, que textualmente assim se manifesta:

Bseoæiies com  m caracter o fficia l

OS D IPLOIES CONFEÍIJDQS PELAS ESCOUS P0- 

LYTECEEICÀ DE S . PAULû e de Engenharia 

de Porto Alegre.

0 Presidente da Bepublica dos Estados Unidos do Bra

s i l .

laço sa ler que 0 Congresso Racional decretou e eu 

sanec iono a resolução seguinte:

a r t .  1® - EãO aSCC.HECIDOS COUC DE CARACTER OFFICIAL, 

E : TCDÇ C TEBLIfCBIO DÁ UKIa O, P*JU TODOS OS EFEITOS L£GJÊS,GS 

DIPLO: ,4.- COivFlnlDvS PLUS ESC C U S  PCLYTSCHHICâ DE £. P4ULÛ 2 DE 

IRGIKK4EIA DE POETO ALECEE.

Para^rapho Uaieo -  Cos estabelecimentos Federaes de 

Ensino Superior são validos os exames prestados nas mesmas Es

colas,

Art. 2® - Revogam-se as disposições em contrario.

Capital Federal, 8 de dezembro de I9OO.



12° da Republica.

(a) 1 . Ferraz de Campos Salles 

(a) Spitacio Pessoa.

E nada mais deseja de V, £xcia. o requerente.

Que V. Excia., como Director da Divisão do Ensino

Commercial, se pronuncie sobre o marito do diploma do requeren

te , independente de mais diligencias burocráticas, que só ser

vem para fazer o requerente perder o seu tempo, e em nada podem 

in f lu ir  para se decidir s i  seu diploma é ou não legal.

Que V« Sxcia. mande reg is tra r esse diploma ou impu

gne esse reg is tro , pouco importa ao requerente, contanto que 

-, Ixcia. a onte o fundamento juridico da impugnação, para que 

o requerente possa levar esse facto ao conhecimento da Reitoria 

da Universidade de S. Paulo, á qual se acha f ilia d a  a -scola 

Polytechnics, responsável pela validade do seu diploma.

0 que o requerente absolutamente não póde admitt i r  

é que o seu tempo, os seus in teresses, o seu d ire ito , estejam 

á mercê da âesorganisação adm inistrativa de uma repartição pu

b lica .

0 requerente confia no esclarecido e sp irito  de V, 

hxcia., sobre quem te ouvido os mais elevados elogios, e nutre 

a esperança de que V. uxciu. seja a ultima instancia a que pe

de JUSTIÇA.

Requer, outros in, a V. Sxcia. que a presente p e ti

ção seja mandada juntar ao referido roeesso 571/7» para to 

dos os fins de D ireito .
Do Deferimento 

E. &. M»


