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DESPACHO NO PROCESSO N.º 6998, em que é interessado o Sr. Geraldo Ribeiro e outros, da 
comarca de Itú. Vistos e examinados estes autos de reclamação da comarca de Itú, em que é 
interessado o serventuário interino do Cartório do Júri: o M.Dr. Corregedor Permanente 
decidiu dentro de sua alçada, e, alias, decidiu de conformidade com a lei, pois não há nenhum 
dispositivo legal tornando o escrivão do júri escrivão privativo das execuções criminais. A regra 
geral, já inscrita no velho decreto n.º 123, de 10 de novembro de 1892, é que aos escrivães em 
geral, incumbe escrever, em forma legal, os processos, ofícios, mandatos, precatórias, cartas 
de sentença e mais atos próprios das varas ou tribunais em que servem (art. 145). 

A chamada lei das três varas lei n.º 1.113, de 24 de dezembro de 1907 - criou, na comarca da 
Capital dois ofícios de escrivães privativos do júri e das execuções criminais (art. 29, do dec. 
1.575), mas nas demais comarca do Estado, continuou a vigorar a regra geral. 

É exato que o art. 21 do decreto imperial n.º 707, de 9 de outubro de 1850, conferia ao 
escrivão do júri a atribuição de escrever perante o Juiz de direito com todos os processos, cujo 
julgamento final competia ao mesmos Juiz; mas este dispositivo teve de ceder, á legislação dos 
Estados, a quem tocou, no regime republicano, legislar sobre a sua própria organização 
judiciária; e no estado de São Paulo, conforme se vê da sua primeira lei de organização 
judiciária, os escrivães do júri não conservaram a referida atribuição. Segundo a própria 
natureza das suas funções, coube-lhes funcionar privativamente, nos processos de crimes 
comuns, desde o despacho de pronúncia ou não pronúncia (art. 32, letra a", do dec. n.º 1575). 

Por onde se vê que nos processos da competência do Juiz de Direito, salvo algumas exceções, 
como os Habeas-corpus e correições permanentes, escrevem os escrivães criminais Despachos 
de pronuncia e não pronuncia só existem, presentemente nos processos da competência do 
júri e somente nesses é que cabe aos escrivães do júri funciona desde os mencionados 
despachos. 

São Paulo, 14 de agosto de 1950 

(a) Manuel Carlos - Corregedor Geral da Justiça - Interino. (Publicado no Diário Oficial da 
Justiça em 18 de agosto de 1950. 


