
ABERTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATÉ 0 DIA 20 DO CORRENTE MÊS, A INSCRIÇÃO PARA O 
CONCURSO DE REMOÇÃO E PROMOÇÃO DAS SEGUINTES SERVENTAIS: 

 

5º Tabelionato de notas da Capital (411. Classe); 

Registro Geral de Hipotecas da 1ª. Circunscrição de Santos (lia. Classe) 2º Oficio criminal de 
comarca de São Paulo (4a. classe); 3º Tabelionato da comarca de Bauru, (3.ª Classe); 1º 
Tabelionato de Batatais (2.ª Classe); 2º Tabelionato de Lorena (2.ª Classe); Registro Geral de 
Hipotecas da 2s. Circunscrição de Limeira (2.ª Classe) Registro Geral de Hipotecas de Ourinhos 
(2a, Classe) ; Registro Geral de Hipotecas (1ª 2.ª Circunscrição De Rio Claro (2.ª Classe); 
Registro Geral de Hipotecas de São Roque (2.ª Classe). 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Alcides de 
Almeida Ferrari. 

FAZ SABER que, nos termos do art. 26 da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950, fica aberto na 
Secretaria do mesmo Tribunal, até o dia 20 de fevereiro p. futuro, o concurso de remoção e 
promoção para provimento das serventias acima mencionada. 

São admitidos a inscrever-se, unicamente: 

I - Os serventuarios ou sucessores com 2 anos, pelo menos, de efetivo exercício, em funções da 
mesma natureza ou com anexos do ofício vago, da mesma classe ou da imediatamente 
inferior; 

II - Os serventuários de ofícios de 2.ª classe que contarem mais de 15 anos de efetivo exercício; 

III - Os serventuários e escreventes classificados em listas provenientes de concursos 
realizados até, 31/10/50 e que não tenham sido nomeados, com o mesmo direito que então 
lhes assistia, desde que correspondam à natureza e classificação do ofício em concurso; 

IV - Os escreventes que na data da Promulgação da Lei n. 819 31/10/50 - contavam mais de 10 
anos de serviço em ofícios da mesma natureza ou com anexos do ofício vago. 

O pedido de inscrição será dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, com a firma 
reconhecida e instruído com os seguintes documentos: 

a) certidão de tempo de serviço passada pelo escrivão encarregado do serviço de anotações, 
ou pela Corregedoria Geral da Justiça; 

b) certidão da existência ou inexistência de faltas disciplinares dos cartórios em que servir ou 
tenha servido e do escrivão da Corregedoria permanente; 

c)  prova de quitação ou de isenção do serviço militar; 

d) prova de que é eleitor e de que está no gozo dos direitos civis e políticos; 

e) prova de classificação em concursos anteriores e de não haver sido nomeado, 



Será facultado ao candidato o oferecimento, além dos documentos obrigatórios, de outros que 
lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive trabalhos sobre assunto pertinente no ofício, 
desde que publicados dois anos, pelo menos, anteriormente ao concurso. 
 

 Na petição indicará o candidato, expressamente, sob pena de exclusão do concurso, as 
comarcas, os cargos exercido e os nomes dos juizes perante os quais tenha servido. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados é expedido o presente edital. 

Diretoria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 31 de janeiro de 1951. 
Eu, (Francisco B. Peyró), datilografei. E eu, (Ulpiano da Costa Manso), Secretário Diretor Geral, 
subscrevi. 

ALCIDES DE ALMEIDA FERRARI 

Presidente do Tribunal de Justiça. 


