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Despacho Proferido no Proc. 10.624 - Secretaria da Justiça e Negócios do Interior - Capital - 
Publique-se novamente a portaria n. 954, recomendando-se seu fiel cumprimento, para evitar 
prejuízos as partes, quanto as repartições e bancos e sob pena de responsabilidade - São Paulo 
6/5/55 (a) Pedro Chaves. 

PORTARIA N. 9-54 

O Desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, Corregedor Geral da Justiça do Estado 
de São Paulo. 

Pela presente portaria, usando das faculdades que lhe são conferidas por lei e atendendo ao 
que foi solicitado pela Secretaria da Justiça na representação que lhe foi dirigida pela Junta 
Comercial do Estado: 

DETERMINA a todos os tabeliães do Estado, que façam constar no reconhecimento de firma o 
nome ali indicado consoante recomendação em despacho proferido Do processo n. 10624, de 
16 de dezembro do ano findo, publicado no Diário da Justiça de 17 e repetido no Provimento 
n. 44/53 - Titulo do mesmo ano e publicado a 29. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de junho de 1954. 

(a)  Pedro Rodovalho Marcondes Chaves.  

Corregedor Geral da Justiça. 

Proc. 11.449 - Juízo de Direito da Comarca de Itápolis - Esclarecendo o provimento da 
Corregedoria, responda-se ao consulente que o Cartório que adotara o "livro de registro de 
inquéritos" poderão usa-lo facultativamente, sem abandonar a obrigatoriedade do "livro de 
registro de feitos". - Os Cartórios que não abriram o "livro de registros de inquéritos" deverão 
continuar com o de "registros de feitos" que é obrigatório. - São Paulo, 27-6-55. - (a) Pedro 
Chaves. - (Publicado novamente por ter saldo com incorreções). 

Proc. 11.509 - Consulta o Oficial de Registro de Imóveis da comarca de Itapira, sobre a 
incompatibilidade do exercício simultâneo de suas funções com as de Vereador Municipal, 
esclarecendo que as seções da Câmara Municipal daquela localidade são noturnas e o cargo de 
vereador, não remunerado. 

Não é possível o exercício cumulativo do cargo de Vereador Municipal com as funções de 
qualquer serventia de Justiça, por força da proibição resultante da lei orgânica dos Municípios 
em combinação com as disposições do Estado.  



Não é de se considerar o disposto no § único do art. 1.º da Lei n. 1.845, de outubro de 1952, 
porque esse dispositivo infringe a Constituição do Estado, e versa mais particularmente a 
compatibilidade de horários e acumulação de proventos, quando na hipótese o que existe é 
uma incompatibilidade de função dadas as naturezas permanentes de ambas. 

Este assunto, já foi aliás, resolvido por decisão do ilustre Desembargador Dr. Mareio Munhóz, 
no processo 9.348 desta Corregedoria, publicado como provimento de caráter geral. 

Como a matéria é de relevância e atualidade, mando que se publique ao pé deste despacho 
aquela decisão para conhecimento geral. 

São Paulo, 4 de Julho de 1955. 

(a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. 

Comunica o Dr. Juiz de Direito de Biriguí, que, nos ter-mos do art. 1.º, § único, da Lei n. 1.845, 
de 27 de outubro de 1952, concedeu a serventuários de sua comarca, vereadores da Câmara 
Municipal de Biriguí, autorização para se afastarem das respectivas serventias, somente nos 
dias de sessões ordinárias e extraordinárias do aludido órgão legislativo. 

Esta Corregedoria já deixou assentado, em despacho constante do Processo n. 8.580, oriundo 
da comarca, 'de Eldorado Paulista, que não é possível o exercício cumulativo das funções de 
vereador municipal com as de serventuário de justiça, por força das disposições proibitivas da 
lei Orgânica dos Municípios (art. 25, letra "b", combinado com o art. 31, § 1.º) regidas, por sua 
vez, pelos preceitos constitucionais disciplinares da matéria (art. 13, letra "b" e art. 13, em 
consonância. com o art. 77, § 2.º, todos da Constituição do Estado). E por esse motivo, o Dr. 
Juiz de Direito de Eldorado Paulista, de acordo com a orientação desta Corregedoria, fez o 
serventuário optar por uma das funções e normalizou a situação, resultante do acúmulo ilegal. 

Não se levou em consideração, no caso em apreço, a Lei n. 1.845, de outubro de 1952, nem é 
possível considerá-la agora, porque os seus dispositivos colidem, flagrantemente, com as 
citadas regras constitucionais. 

Comunique-se e publique-se, valendo o presente como determinação geral para ser observada 
em casos idênticos. 

São Paulo, 20 de março de 1953. 

(a) Márcio Munhóz. 

D. J. 5/7/55 


