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pela circunstância do escrevente exonerado também exercer 
funções de oficial maior. 

A exoneração dos escreventes compete ao Juiz de Direito, 
e a do oficial maior ao sr· Secretário da Justiça. Mas, no caso 
em aprêço, o oficial não foi diretamente exonerado pelo juiz; 
perdeu essa função, em consequência de pena imposta ao es
crevente. O acessório subordinou-se ao principal, sem atentar 
contra a competência do sr. Secretário da Justiça. 

Rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente. A im
procedência das mesmas ficou demonstrada na decisão recor
rida. A sindicância, pela orientação que lhe foi dada, repre
senta na realidade, um processo administrativo, que autoriza 
a exoneração nos têrmos da letra B, do art. 11, do Decreto 
6.697-A, de 21 de setembro de 1934. Facultou-se ao sindicando, 
desde início, completa defesa: procurou justificar-se, em am
plas declarações, de tôdas as acusações levantadas, tanto que 
entendeu dispensável o oferecimento de alegações finais, afir
mando a fls. 55, "nada ter que acrescentar à informação e 
declarações anteriores". 

Com relação ao mérito mantenho a decisão, adotando seus 
fundamentos, e os da sustentação de fls. 81. A prova é con
vincente: apurou-se ter o sindicando praticado atos, que até 
se enquadram no ilícito penal. Cometeu ainda reiteradamente 
outras faltas que concorreram para pôr em evidência sua 
incapacidade funcional. S. P. 16-4-52, (a) Mareio Munhos". 

D. J. 18/4/52. 

PORTARIA N. 3 

o Desembargador Mareio Munhós, C01'regedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, 

Pela presente Portaria, atendendo a solicitação do Exmo. 
Sr. Dr. Secretário da Justiça e Negócios do Interior e no 
intuito de facilitar o trabalho da "Comissão de Revisão das 
Leis de Aposentadoria dos Serventuários, Escreventes, Fieis 
e Auxiliares de Justiça", determino aos serventuários de 
Justiça de todos os cartórios do Estado que, dentro do prazo 
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de oito (8) dias, façam chegar a Corregedoria Gerar por 
intermédio dos juizes de direito, em se tratando de cartórios 
do interior e na Capital, mediante entrega direta ao escrivão 
da Corregedoria, as seguintes informações relativas a serven
tuários, escreventes habilitados, fieis e auxiliares de cartório: 
Nome - data e Lugar de nascimento, cargo atual e a data 
da Admissão nesse cargo, cargos anterios interrupções de 
exercicio, periodos e motivos das interrupções. P. Cumpra-se. 

São Paulo, 3 de junho de 1952. 

(a) Mareio Munhós - Corregedor Geral da Justiça. 

Diorio da Justiça de 4//52. 

Hipoteca convencional é um onus real instituido pelo 
proprietário de um imóvel, que é o devedor e em poder do 
qual o imovel continúa, a favor de outrem, que é o credor, 
para garantia de uma obrigação sua ou de outrem, ficando 
ao credor assegurado o direito de preferência sôbre quais
quer outros, desde que no cartório competente tenha sido 
feita a respectiva inscrição. 

Para a ADMISSÃO DE ESCREVENTES HABILITA
DOS em Cartório é exigida a idade minima de 21 anos ou 
a de 18 anos já cumpridos, desde que, nesta última hipo
tese, tenha sido o candidato e mancipado na forma da Lei e 
homologada essa emancipação pelo Dl'. Juiz de Direito. 
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