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Dos auxiliares da Justiça   

1. Noções gerais: O juiz, detentor do poder jurisdicional, para consecução de 
suas tarefas necessita da colaboração de órgãos auxiliares, que, em seu 
conjunto e sob a direção do magistrado, formam o juízo.  

 

2. Classificação dos serventuários do juízo:  

 

1. Permanentes: são os que atuam continuamente, prestando colaboração em 
todo e qualquer processo que tramite pelo juízo, como o escrivão, o oficial 
de justiça e o distribuidor. 

 



Dos auxiliares da Justiça   

• Eventuais: são os auxiliares que não integram habitualmente os quadros do 
juízo e só em alguns processos são convocados para tarefas especiais, como 
o que se passa com o intérprete e o perito.  

 

CPC, art. 149.  São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 
determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de 
secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o 
intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o 
distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. 
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3. Dos serventuários da Justiça:  

 

Escrivão: é o encarregado de dar andamento ao processo e de documentar os 
atos que se praticam em seu curso (arts. 152 e 153, CPC).  

 

CPC, art. 152.  Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: 

I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os 
demais atos que pertençam ao seu ofício; 
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II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar 
todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização 
judiciária; 

III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para 
substituí-lo; 

IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que 
saiam do cartório, exceto: 

a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz; 

b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à 
Fazenda Pública; 

c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor; 
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d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da 
competência; 

V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente 
de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; 

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. 

§ 1o  O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no 
inciso VI. 

§ 2o No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará 

substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. 
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CPC, art. 153.  O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à 
ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos 
pronunciamentos judiciais.   

§ 1o A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma 
permanente, para consulta pública. 

§ 2o Estão excluídos da regra do caput: 

I - os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a 
ser efetivado; 

II - as preferências legais. 
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§ 3o Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de 
recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. 

§ 4o A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, 
nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, 
a serem prestadas no prazo de 2 (dois) dias. 

§ 5o Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato 
e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. 

 


