
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 

N. 8.652 - Francisco Pontes Filho - Capital - "A lei n. 593 de 31 de dezembro de 1949, em situação 
especial para os oficiais de justiça, no quadro dos serviços forenses, coloca-os sob a égide imediata 
do Estatuto dos Funcionados Públicos do estado.  

O oficial de Justiça Francisco Pontes Filho admitiu, com acerto esse critério, quando interpôs 
recurso, a princípio, para a Corregedoria Geral do despacho do Dr. Juiz de Direito da 14.ª Vara Civel, 
que lhe impôs a pena de suspensão por trinta dias. Na petição de fls. 16, invocou expressamente, o 
artigo 219. 11 do Dec. Est. n. 12.273, de 28 de outubro de 1941. Usou de recurso adequado e dele 
tomei conhecimento por que a pena fora aplicada por juiz de Direito, na sua função de Corregedor 
Permanente, subordinado à Corregedoria Geral. Mantida, porém, a decisão recorrida, o recorrente 
procura agora valer-se de outro recurso, sem aplicação na espécie, querendo colocar-se na posição 
dos serventuários e escreventes de cartório, sujeitos a leis peculiares, que atualmente não 
abrangem os oficiais de justiça, no tocante aos recursos relativos às penas disciplinares. O 
Regimento da Correções, com as modificações do Dec. 6.697-A, de 21 de setembro de 1934, prevê 
recurso para o Corregedor Geral das penas impostas aos escreventes e para uma das Câmaras 
Criminais ou para o Tribunal Pleno da punição aos escrivães, conforme a origem e respectiva 
proveniência de primeira ou segunda instancia (artigo 101-III "d"; - 105 "g" e 112-XVI do Regimento 
Interno do Tribunal).  

A situação dos oficiais de justiça não é idêntica a dos escreventes, muito menos à dos escrivães; por 
força do Estatuto dos Funcionários não lhes cabe recorrer para o Tribunal de Justiça.  

Acontece ainda que, na petição de fls. 23, destinada a interposição do último recurso, é invocado o 
artigo 101-III letra "d" do Regimento Interno do Tribunal, pretendendo-se, seja em Tribunal Pleno. 
No caso em apreço, entretanto, a suspensão não provem, originariamente, de ato do Corregedor, 
mas de Juiz de Direito; mesmo que o recorrente se quisesse identificar, injustificadamente, com os 
serventuários, teria de recorrer para uma das Câmaras Criminais e não o fez tempestivamente. Seria 
absurdo admitir-se o pretendido recurso de recurso e, pelos motivos expostos, deixo de lhe dar 
andamento. Publique-se e intime-se. São Paulo, 4 de dezembro de 1952. (a) Marcio Munhos".  


