
 
Notícias Eleitorais 

 

ESCRIVÃO ELEITORAL - Designação - Não é necessário que seja eleitor na zona.  

  

SERVIÇO ELEITORAL - Escrivão que já exerceu a escrivania eleitoral - Remoção para outra zona - 
Nada obsta a que seja designado o seu cartório para o serviço eleitoral.  

Acórdão N.º  27.641  

Processo n.º 1746, de Votuporanga  

Classe Sétima  

Vistos, examinados e relatados estes autos de Representação - Classe Sétima n.º 1746, em que o M. 
Juiz Eleitoral da 147.8 Zona, Votuporanga, submete à homologação do Tribunal a designação do Sr. 
Plínio Marin, serventuário do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos local, para desempenhar o 
cargo de escrivão eleitoral, em substituição do Sr. Antônio Guimarães  

Acordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral, homologar por votação unânime, a designação 
feita.  

Os motivos apresentados pelo serventuário como bastantes para dispensá-lo de exercício daquelas 
funções, não podem ser acolhidos, como bem demonstrou o juiz em sua informação.  

mento da procedência da afirmação, várias vêzes reiterada pelo peticionário: não foi êle quern 
recebeu a intimação.  

  

Aceitando estar provada essa circunstância só porque isso vinha afirmado na certidão já 
mencionada, em verdade, a decisão condenatória assentou seus fundamentos em fato não 
provado. Decorre daí a procedência do pedido de revisão, pelo que,  

  

Acordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pelo voto de desempate do 
Presidente, deferir o pedido para absolver o peticionário.  

  

São Paulo, 4 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FERRARI, Presidente - TOMAZ CARVALHAL, Relator -*' 
SABINO JÚNIOR, Revisor.  
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ACÓRDÃO N.o 27.641  

  

Processo n.º 1746, de Votuporanga  

Classe Sétima  

  

Vistos, examinados e relatados estes autos de Representação - Classe Sétima n.º 1746, em que o M. 
Juiz Eleitoral da 147.8 Zona, Votuporanga, submete à homologação do Tribunal a designação do Sr. 
Plínio Marin, serventuário do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos local, para desempenhar o 
cargo de escrivão eleitoral, em substituição do Sr. Antônio Guimarães  

Acordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral, homologar por votação unânime, a designação 
feita.  

Os motivos apresentados pelo serventuário como bastantes para dispensá-lo de exercício daquelas 
funções, não podem ser acolhidos, como bem demonstrou o juiz em sua informação.  

O fato do escrivão, não ser eleitor na zona e já ter exercido as funções eleitorais em data recente 
em outra zona eleitoral, de onde veio removido para a atual, não obsta ao desempenho do cargo 
eleitoral na nova serventia.  

O mesmo se dirá com respeito à alegação de que em futuro próximo, irá o serventuário concorrer 
às eleições políticas.  

Se tal fato ocorrer, terá na ocasião oportuna a solução cabível.  

São Paulo, 9 de setembro de 1953 - JOÃO M. C. LACERDA, Presidente - CELSO LEME, Relator - Fui 
presente. I. M. DE GÓES CALMON, Procurador Regional.  


