
SERVIÇO ELEITORAL - Aplica-se à, escrivania eleitoral o disposto no art. 17 e parágrafos do 
Decreto Estadual n. 5.129, de 23-7-1931 - Pode o escrivão distribuir serviços aos escreventes 
de seu cartório - Podem estes funcionar em atos presididos pelo juiz eleitoral, ainda que o 
escrivão se encontre no exercício do cargo - Essa permissão não se estende aos atos privativos 
do escrivão. 

ACÓRDÃO N.º 29.967 

PROCESSO N.º 1.783, DE MONTE APRAZÍVEL 

CLASSE SÉTIMA 

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 1.783, da Classe Sétima. 

O Dr. Juiz Eleitoral da 77.ª Zona, Monte Aprazível, após ponderar que "vem esse Egrégio 
Tribunal decidindo que a designação para as funções de escrivania eleitoral envolve a 
atribuição do encargo não apenas ao serventuário titular do cartório, mas à própria serventia, 
donde a conclusão de que, no impedimento do escrivão, o serviço eleitoral será, 
independentemente de novo ato desse Alto Colégio, desempenhado pela pessoa a quem, na 
conformidade das leis de organização judiciária, incumbir a substituição daquele", consulta; 

1 - nos atos que se realizam sob a presidência do juiz eleitoral, pode a função escrivanística ser 
desempenhada por escrevente do cartório eleitoral, ainda que em efetivo exercício se 
encontre o Escrivão (tal como se passa no cível e no crime) ? 

2 - é aplicável à escrivania eleitoral o disposto no art. 

17 e §§ do decreto estadual 5.129, de 23 de julho de 1931, normas que admitem, sob certas 
formalidades, distribua o escrivão determinados serviços a cada um dos seus escreventes? Se 
afirmativa a resposta, pode ocorrer a designação de mais de um escrevente para o só serviço 
eleitoral? 

Às perguntas, acordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por votação 
unânime, responder afirmativamente, ressalvando, entretanto, que a permissão é para atos 
que o escrevente pode praticar e não para os privativos do escrivão eleitoral. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FERRARI, Presidente - CELSO LEME, Relator. 


