
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

DESPACHO PROFERIDO EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE ESCREVENTE DE CARTORIO: 

ltú - 7585 - Getulia Ramalho de Vecchi, para o Registro Civil das Pessoas Naturais: 

Incide em manifesto equivoco o Dr. Juíz de Direito de ltú ao asseverar que a Corregedoria 
Geral só pode entrar no mérito das provas do concurso a que se submete o candidato à 
nomeação para o cargo de escrevente habilitado. - Segundo o entender daquele magistrado o 
processo relativo à primeira investidura é que estaria subordinado aos efeitos da portaria n. 6 
de 30 de maio de 1949. 

O certo é que o Corregedor Geral examina todos os casos de nomeação de escrevente 
habilitado, regidos pelo Decreto n. 5.129 de 1931. - Assim, tratando-se de ingresso na carreira, 
o exame superior abrange a documentação apresentada, as formalidades do processo do 
concurso, e, bem assim, o mérito revelado pelo candidato, através das provas por ele 
produzidas. 

Cumpre-se dessarte, o disposto no artigo 9.º do mencionado decreto. 

Na hipótese do escrevente habilitado em concurso de provas, desprender-se do cartório a que 
servia, exonerando-se, como acontece na espécie, o novo processo de nomeação também é 
susceptível de exame pelo Corregedor Geral, a fim de homologar ou não a nova investidura, 
tendo em vista os documentos exibidos e outros elementos, constantes do processo e do 
prontuário do candidato, existente na Secretaria da Corregedoria. 

Evita-se, pelo exame superior, o abandono de processos em que se depare necessidade de 
cumprir formalidades essenciais. 

Contra essa medida tão salutar, de efeito tão benéfico até agora só se insurgiu o Dr. Juíz, da 
comarca de origem, através do oficio de fls. 11 que me obrigou a tecer as sucintas 
ponderações, exaradas linhas acima. 

Não é preciso encarecer ou ressaltar que a providência preconizada pela portaria citada 
produz intensa sobrecarga aos serviços afetos à Corregedoria Geral, mas, ainda, assim, não 
vejo motivo para reforá-Ia, atentos os frutos benéficos que tem produzido, pois 
proporcionando a remoção de irregularidades que poderiam até invalidar as portarias da 
nomeação, decorrentes de processos inoperantes de efeitos jurídicos. 

Baixo os autos a fim de ser junta copia da portaria de nomeação, também passível de critica 
pela Corregedoria Geral 

Em seguida, selados e preparados, voltem conclusos. 

São Paulo, 12-4-51. (a.) Leme da Silva. 

 


