
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARTÓRIOS VAGOS 

E D I T A L 

 

Concurso para provimento dos Ofícios de: I) Primeiros Tabelionatos de Notas de BATATAIS (2ª 
entrância), CAPÃO BONITO (1ª entrância); Segundos Tabelionatos de Notas de CANANÉIA (1ª 
entrância), CAPÃO BONITO (1ª entrância), LORENA (2ª entrância), PARAIBUNA (1ª entrância), 
PIRATININGA (1ª entrância), RANCHARIA (1ª entrância), SANTA IZABEL (1ª entrância), 
UBATUBA (1ª entrância); II - Registros Gerais de Hipotecas e Anexos da Segunda circunscrição 
de LIMEIRA (2ª entrância), 2ª circunscrição de RIO CLARO (2ª entrância), SÃO ROQUE (2ª 
entrância), 1ª circunscrição de SANTOS (4ª entrância) e OURINHOS (2ª entrância). 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em exercício, desembargador 
Francisco Meirelles dos Santos. 

FAZ SABER que, nos termos da Lei n.º 616, de 4 de janeiro de 1950, ficam abertos, na 
Secretaria do mesmo Tribunal, até o dia 22 DE MAIO próximo futuro, os concursos de provas e 
títulos para provimento dos seguinte ofícios de justiça: I) Primeiros Tabelionatos de Notas de 
BATATAIS (2ª entrância), CAPÃO  

BONITO (1ª entrância); Segundos Tabelionatos de notas de CANANÉIAS (1ª entrância); CAPÃO 
BONITO (1ª entrância), LORENA (2ª entrância), PARAIBUNA (1ª entrância), PIRATININGA (1ª 
entrância), RANCHARIA (1ª entrância), SANTA IZABEL (1ª entrância), UBATUBA (1ª entrância); II 
- Registros Gerais de Hipotecas e Anexos da 2ª circunscrição de LIMEIRA (2ª entrância); 2ª 
circunscrição de RIO CLARO (2ª entrância), 1ª circunscrição de SANTOS (4ª entrância) e 
OURINHO (2ª entrância). 

São admitidos a inscrever-se unicamente: 

I - Os serventuários e escreventes habilitados de ofícios de justiça do Estado, da mesma 
natureza daquele a que concorrer, com três anos pelo menos de efetivo exercício na escrivania 
ou serventia. 

II - Os doutores e bacharéis em direito, que tenham exercido efetivamente no Estado, durante 
três anos pelo menos, a advocacia, cargo do Ministério Público, de representação judicial da 
Fazenda ou da Magistratura. 

III - Os serventuários e escreventes de ofícios de justiça da mesma natureza daquela a que 
concorrer, que tenha exercido efetivamente no Estado, anteriormente ao respectivo ingresso 
na classe, durante três anos pelo menos, a advocacia, cargo do Ministério Público, de 
representação judicial da Fazenda ou da Magistratura. 

IV - O secretário, diretores chefes de seção e escriturários do Tribunal de justiça, bem assim, o 
escrivão e escreventes habilitados do cartório do mesmo Tribunal, com mais de cinco anos de 
efetivo exercício nos seus cargos. 



V - Os serventuários que contarem mais de 20 anos de exercício, em uma só entrância, na data 
da vigência da Lei n.º 616, de 4 de janeiro de 1950, para qualquer classe superior. 

O pedido de inscrição será dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, com firma 
reconhecida e instruído com os seguintes documentos, não sendo admitida a apresentação 
tardia de qualquer deles seja qual for o motivo alegado: 

Prova de ser o candidato brasileiro nato ou naturalizado e de idade; 

Prova de estar no gozo dos direitos civis e políticos; 

Título de nomeação se o candidato for ou tiver sido funcionário público, serventuário da 
justiça ou escrevente habilitado; 

Certidão do registro do diploma de bacharel ou doutor em direito, ou da provisão de 
advogado, no Tribunal de Justiça e nas comarcas onde o candidato exerça ou tenha exercido a 
advocacia; 

Certidão que prove o exercício da advocacia ou de cargos dos acima mencionados, pelo tempo 
designado; 

Prova de quitação ou isenção do serviço militar; 

Atestado de capacidade física e de não sofrer o candidato de moléstia contagiosa ou 
repugnante; 

Folhas corridas da justiça e da Polícia do lugar ou lugares onde o candidato é domiciliado e 
onde residiu nos últimos seis meses provada esta circunstancia; 

 

 

Certidão passada pela Secretaria do Tribunal, de não existir processo criminal que lhe diga 
respeito, na Justiça Federal, até a data de sua extinção; 

Carteira de identidade. 

Será facultado ao candidato o oferecimento, além dos documentos obrigatórios, de outros 
destinados a comprovar a sua capacidade profissional, inclusive trabalhos que houver 
publicado. 

Na petição indicará o candidato qual ou quais dos ofícios pretende concorrem fornecendo, 
outrossim lista nominal completa dos juízes perante os quais tenha exercido a advocacia ou 
função pública. 

As provas serão feitas: 

De Tabelionatos, perante uma comissão constituída pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça, por um Desembargador escolhido mediante sorteio e por um advogado indicado pelo 



Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de São Paulo) sob a presidência 
do primeiro. 

De Registros Gerais de Hipotecas e Anexos, perante uma comissão composta pelo Corregedor 
Geral da Justiça, por um desembargador escolhido por sorteio e por um advogado indicado 
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (sessão de São Paulo), sob a 
presidência do primeiro. 

As provas serão escritas e orais e versarão sobre matéria do ofício, de acordo com o disposto 
nos artigos 11 e 12 do decreto n.º 5.120, de 21 de Julho de 1931 e instruções que serão 
oportunamente baixadas pelo Presidente do Tribunal. 

Faz saber finalmente que, encerradas as inscrições, serão publicadas as instruções a que se 
refere o artigo 7º da Lei n.º 616, de 4 de janeiro de 1950 e, por edital, marcando o local, dia e 
hora para início das provas. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados é expedido o presente edital. 

Diretoria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 21 de abril de 1950. Eu, 
Francisco B. Peyró, chefe de sessão substituto, datilografei. E eu, Ulpiano da Costa Manso, 
Secretário Diretor Geral, subscrevi. Francisco Meirelles, Presidente do Tribunal de Justiça em 
exercício. 


