
INSTRUÇÕES PARA A NOMEAÇÃO DE ESCREVENTES, OFICIAL MAIOR E ADMISSÃO DE OUTROS 
AUXILIARES. NOMEAÇÃO DE ESCREVENTES 

 

Petição assinada pelo serventuário e pelo candidato e instruída com os seguintes documentos: 

a) folha corrida da policia e dos cartórios criminais da comarca; 

b) atestado de capacidade moral, subscrito por duas pessoas abonadas e conhecidas do Juiz; 

c) atestado de capacidade física e de não sofrer o candidato de moléstia contagiosa ou 
repugnante, expedido pelo médico designado pelo Juiz; 

d) Carteira de Identidade; 

e) Titulo de Eleitor; 

f) Certificado de Reservista; 

A nomeação dependerá de aprovação em exame efetuada perante uma Comissão formada, na 
Capital, pelo Juiz a que estiver subordinado o cartório e mais dois Juizes designados pelo 
Diretor do Palácio da Justiça e no Interior, pelo Juiz de Direito, o substituto do distrito e mais 
um examinador designado pelo Juiz de Direito. 

Quando houver mais de uma vara (no Interior) a Comissão será composta pelos Juizes de 
Direito e um dos substitutos, se for necessário. 

NOMEAÇÃO DE OFICIAL MAIOR 

Petição dirigida ao Senhor Secretário da Justiça, assinada pelo serventuário e pelo candidato, 
com o visto do Juiz de Direito da comarca a que estiver subordinado o cartório, e instruída com 
certidão fornecida pela Corregedoria Geral da Justiça, certificando que a nomeação do 
escrevente, foi homologada pelo Corregedor Geral da Justiça, bem como do Cartório do Júri da 
Comarca, ser um dos três escreventes mais antigos do cartório, ou único, a fim de ser 
cumpridas as exigências do que dispõe o artigo 47, da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1951. 

ADMISSÃO DE AUXILIARES OU FIÉIS. 

Os serventuários poderão, sob sua exclusiva responsabilidades, ter quantos praticantes e fiéis 
entender necessários, os quais perceberão o que combinarem com os serventuários. 

O titular do cartório, fará um contrato com os mesmos o qual deverá ser arquivado em Juízo e 
o Juiz de Direito da Comarca a que estiver subordinado o cartório, assegurará a sua completa 
execução. 

DETERMINAÇÃO do Corregedor Geral da Justiça, sobre nomeação de Escreventes. 

PORTARIA N. 6-A 



O Desembargador João Marcelino Gonzaga, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, pela presente portaria e usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; e 
atendendo a que a nomeação de escrevente habilitado está sujeita a formalidades que visam 
seleção dos candidates ao exercício dos auxiliares da justiça; 

atendendo, por outro lado, a que o decreto n. 5.129, de 23 de julho de 1931, prescrevendo as 
normas da habilitação, dá competência ao Corregedor Geral, para entrar no mérito das provas 
produzidas, podendo mandar exonerar o candidato por inaptidão ou por nulidade substancial 
do processo; 

atendendo a que, constantemente chegam á Corregedoria queixas de faltas cometidas por 
escreventes habilitados, no exercício de suas funções; 

DETERMINA: 

a) que o compromisso, a posse e exercício do cargo de escrevente habilitado, não se dêem 
antes da homologação do exame, pela Corregedoria Geral da Justiça; 

b) que o exame de habilitação seja feito com o maior rigor possível e na presença do juiz 
corregedor e dos demais componentes da banca examinadora, observando-se os artigos 6.º, 
7.º e 8.º, do citado decreto n. 5.129. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de maio de 1949. 

(a) João Marcelino Gonzaga - Corregedor Geral da Justiça. 

(Publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1950.) 


