
SEPARATA 
do 

da 

Associação dos Serventuários de 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVI ABRIL A DEZEMBRO DE 1966 N.O 80 



- 87-

DETERMINAÇÃO DO CORREGEDOR GERAL 
DA JUSTIÇA, SOBR,E NOMEAÇÃO D~ 

ESCREVENTES 

PORTARIA N. 6-A 

o Desembargador João Marcelino Gonzaga, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pela presente por
taria e usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; e 

atendendo a que a nomeação de escrevente habilitado estâ 
sujeita a formalidades que visam seleção dos candidatos ao 
exercício dos auxiliares da justiça; 

atendendo, por outro lado, a que o decreto n. 5.129, de 23 
de julho de 1931, prescrevendo as normas da habilitação, dá 
competência ao Corregedor Geral, para entrar no mérito das 
provas produzidas, podendo mandar exonerar o candidato por 
inaptidão ou por nulidade substancial do processo; 

atendendo a que, constantemente chegam á Corregedoria 
queixas de faltas cometidas por escreventes habilitados, no 
exercício de suas funções; 

DETERMINA: 

a) que o co.mpromisso, a posse e exercício do cargo de 
escrevente habilitado, não se deem antes da homologação do 
exame, pela Corregedoria Geral da Justiça. 

b) que o exame de habilitação seja feito com o maior 
rigor possível e na presença do juiz corregedor e dos demais 
componentes da banca examinadora, observando-se os artigos 
6.°, 7.°, e 8.°, do citado decreto n. 5.129. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de maio de 1949. 

(a) João Marcelino Gonzaga, 
Corregedor .Geral da Justiça 

(Publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1950). 
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