
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 15.375 - Santo André - Bernardino do Nascimento Moura: Publique-se a decisão do 
magistrado, para o conhecimento de terceiros. São Paulo, 9 de Janeiro de 1958 (a) Sebastião 
de Vasconcellos Leme. "Decisão a que se refere o despacho supra": - O Sr. Oficial do Registro 
Civil do 2.º Sub-Distrito deste Município e comarca de Santo André, representa a este Juízo no 
sentido de lhe ser reconhecido o direito de conservar o anexo de Tabelionato, no referido 
Cartório, para o qual foi provido por decreto de 4 de Julho de 1957. Argumenta o 
representante que, na qualidade de Oficial do Registro Civil do Sub-Distrito de Barra Funda, 
comarca da Capital, inscreveu-se no concurso aberto para o provimento do cargo de 
serventuário do cartório do Registro Civil do 2.º Sub-Distrito, do Município de Santo André 
(Utinga), inclusive para "o anexo de Tabelionato", mas, ao tomar posse do cargo, em 17 de 
Julho do corrente ano de 1957, verificou que o aludido Cartório embora tendo o anexo de 
notas, e possuindo os livros de escrituras, não estavam os mesmos em uso desde 8 de abril de 
1954, data da instalação da comarca de Santo André, conforme anotações neles existentes, 
subscritas pelo signatário na sua qualidade anterior, de Juiz Titular da Comarca. E sustenta que 
dito Cartório foi criado em 1944, com o anexo de Tabelionato, pelo que a criação da comarca 
de Santo André, não poderia afetar tal anexo, que deve permanecer integro, porque não foi 
extinto por qualquer lei e ainda porque a extinção desse Tabelionato vem prejudicar a 
população do Sub-Distrito de Utinga, cujos habitantes, para reconhecerem uma firma, 
outorgarem uma procuração ou lavrarem uma escritura, têm que gastar tempo e dinheiro, 
dirigindo-se ao centro do Município de Santo André, distante cinco quilômetros do cartório de 
Utinga. Para ilustrar seu ponto de vista, o Sr. Oficial do Registro Civil de Utinga, junta certidão 
expedida pelo cartório da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, e pela qual se verifica que os 
Cartório do Registro Civil dos 4.º, 14.º,  23.º e 31.º Sub-Distritos da comarca de São Paulo, 
(Nossa Senhora do Ó, Osasco, Tucuruvi e Ibirapuera), continuam até hoje com os seus anexos 
de Tabelionato. 2 - Parece-nos, e assim decidimos, que assiste razão ao representante. De fato, 
a Lei Estadual n. 2.420, de 18 de Dezembro de 1953, que criou a comarca de Santo André, não 
determina a extinção do anexo de Tabelionato, existente no cartório do registro civil de 
Utinga, ao tempo de sua criação. Nenhuma lei posterior isso dispõe. Inexiste, por outro lado, 
Provimento ou deliberação, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, extinguindo tal anexo. 
Nem mesmo Portaria deste Juízo. O representante salienta ainda que possui os arquivos de 
Tabetionato - que ao seu cartório pertencem indubitavelmente - o que constitui mais um 
motivo para que continue a ser Tabelião por lei, a fim de poder fornecer certidões, aos 
interessados, e referentes aos atos do Tabelionato que integrava aquele Ofício de Justiça. 3 - 
Na conformidade do expostos, decido que o Sr. Oficial do Registro Civil do 2.º Sub-Distrito, de 
Utinga, do Município e comarca de Santo André, tem direito a conservar o anexo de 
Tabelionato, podendo voltar a praticar os atos concernentes a tal anexo. Submeto - data vênia 
- esta decisão, à homologação do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, para 
quem determino sejam enviados êstes autos, com as cautelas do estilo. Santo André, 26 de 
Dezembro de 1.951. (a) Jesuino Ubaldo Cardoso de Mello Filho, Juiz Titular da 1.ª Vara da 
,comarca de Santo André. 
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