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POR,TARIA N.? 50-70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Considerando. que, por Decreto de 31-8-1970, publicado no 
D. O. de hoje foi declarado sem efeito o Decreto n.'! 46.273, de 
1.'1 de maio de 1966 que desanexou o Tabelionato de Notas 
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do dis
trito de Jandira, e, em decorrência criou o 27.9 Cartório de 
Notas da Capital; 

Considera,ndo que o destino dos arquivos e documentos 
do 27. 0 Cartório de Notas da Capital, cujas atividades cessa
ram a partir da publicação do referido decreto, deve ser de
terminado pela Corregedoria Geral da Justiça (artigo 2.9 ); 

RESOLVE: 

1 - O MM. Juiz de Direito da Vara dos Registros Pú
blicos, Corregedor Permanente dos Cartórios extrajudiciais da 
Capital, promoverá a imediata arrecadação e arrolamento do 
arquivo, dos livros, documentos e papéis do Cartório extinto; 

2 - Diligenciará, em seguida, no sentido de promover a 
remoção do arquivo, dos livros, papéis e documentos para o 
Ofício dos Registros Públicos, aí permanecendo até ulterior 
deliberação; 

3 - Tôda e qualquer questão relativa à regularização e 
entrega de escrituras, procurações, papéis e documentos, assim 
como as reclamações ou pedidos relativos a atos praticados na 
serventia extinta, serão resolvidos pelo MM. Juiz da Vara 
dos Registros Públicos, com recurso para a Corregedoria Geral 
da Justiça (artigo 246 do Dec. Lei Complementar n.9 3-69). 
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4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

P. R. L Cumpra-se. 

São Paulo, 1.'1 de setembro de 1970, José Geraldo de 
Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 

48 -

D. J. 3/9/70. 
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