
TRIBUNAL PLENO. 

A ANEXAÇÃO DE CARTÓRIO DE DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO 
PÚBLICO A CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. 

 

Sobre a representação feita pelo serventuário vitalício do cartório do Registro Civil de 
Adamantina sr. Jacintho P. Xavier Ferreira, a Comissão constituída pelos senhores 
desembargadores Marcio Munhós, Leme da Silva, Amorim Lima, Justino Pinheiro e 
Vasconcelos Leme, exarou o seguinte parecer, que foi unanimemente aprovado, na sessão 
plenária de ontem: 

"De acordo com o critério geral estabelecido no decreto n. 5.393, de 20 de fevereiro de 1953 
estabeleceu-se que nas comarcas de 1.ª entrância, com exceção apenas de cinco, os ofícios de 
distribuidor, contador e partidor ficam anexados aos do escrivão de paz, hoje de registro civil, 
do distrito da sede da comarca. 

No decreto-lei n. 11.464, de 30 de setembro de 1940 adotou-se o mesmo ponto de vista para 
os casos de vacância dos cartórios já existentes. 

Pode-se, portanto, reconhecer que a regra geral consiste na anexação pretendida na 
representação do serventuário de Adamantina. Aliás, os motivos expostos em sua petição vem 
demonstrar que não se justificava a criação autônoma do cartório de distribuição na 
mencionada comarca. 

A insuficiência de renda desse cartório constituirá constantemente um obstáculo para o seu 
preenchimento. 

Sabia, portanto, foi a providência genérica determinando a anexação aos cartórios do registro 
civil que são os mais prejudicados com as novas criações de comarcas, desde que perdem a 
função notarial existente antes do aparecimento da comarca. 

A comissão é favorável ao pedido. Não constitui obstáculo para seu deferimento, já estar 
aberto o concurso para preenchimento do cartório cuja anexação se procura obter. Não há 
impedimento para se sustar esses concursos como aconteceu em outros casos, notadamente o 
de Tupã, em que o Tribunal Pleno determinou essa suspensão. 

Em virtude dessa deliberação modificou-se a distribuição de cartórios na comarca de Tupã, 
dando como resultado a lei n. 2.777, de 18 de novembro de 1954 que está anexada ao 
processo. Suspendeu-se o concurso para atender a representação do serventuário lesado e 
afinal a deliberação do Tribunal prevaleceu na nova lei promulgada exatamente nas mesmas 
condições ora pleiteadas pelo escrivão de Adamantina. 

D. O. J. pe. 31-3-55. 


