
CORREGEDORIA 

 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N.º 6.304, em que é interessado o Oficial do Registro 
Civil do 18º Subdistrito, Bela Vista: Reclama-se na representação de fls. 3 contra o fato de ter 
sido a certidão nascimento de fls. 4, subscrita por um dos escreventes habilitados do Cartório 
do Registro Civil do 18º Subdistrito (Bela Vista), desta Capital. 

Da informação de fls. 6 conclui-se, de fato, tal subscrição foi irregular. 

Sobre a matéria, convém que não se percam de vista as seguintes observações feitas em 
anteriores despachos e provimentos desta Corregedoria: 

a) É de lei que os escrivães e tabeliães podem mandar lavrar escrituras e passar certidões pelos 
escreventes habilitados, subscrevendo-as, porém e carregando com inteira responsabilidade. 
Isto por que o escrevente habilitado não é propriamente escrivão; apenas coadjuva o 
serventuário com quem escreve. 

b) Só ao escrevente nomeado Oficial maior, nos termos do artigo 1º do decreto n.º 6986, de 25 
de fevereiro de 1935, é que é facultado praticar, simultaneamente com o serventuário, todos 
os atos que a este competem, independentemente de especial designação. 

c) Aos demais escreventes, só quando legalmente investidos na substituição do serventuário, 
nos termos do artigo 59 do dec. lei n.º 11.058, de 1940, é que é dados subscrever escrituras e 
certidões. 

d) O artigo 17 do decreto n.º 5.129, de 23 de julho de 1931, deve ser aplicado restritivamente, 
tendo-se em vista as necessidades mais urgentes do cartório e levando-se em conta, ainda a 
existência de oficial maior (Portaria n.º 4, de 10 de novembro de 1948). 

Segundo a orientação desta Corregedoria para evitar abusos, que já se têm verificado, entre os 
quais o de se transformarem todos os escreventes em outros tantos oficiais maiores, quando a 
lei só permite que cada ofício tenha apenas um oficial maior, devem os Srs. Juizes limitar a 
autorização prevista nesse artigo 17 a certos e determinados atos ou serviços especiais, de 
natureza daqueles que a lei enumera excluídos sempre os serviços mais importantes, como 
sejam a subscrição de escrituras e certidões, a escrituração do Livro Protocolo dos Registros, 
etc. 

Intima-se - (a) J. M. Gonzaga 

São Paulo, 26/08/49 

(Publicado no Diário Oficial da Justiça de 30 de Agosto de 1949). 


