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Serviço extrajudicial - Criação e extinção de 
unidades - Abertura de expediente destinado à 
realização de estudos e colheita de sugestões 
para implantação de nova sistemática que 
observe o decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADI 2415 - Reestruturação dos 
serviços que, doravante, necessita de lei de 
iniciativa do Judiciário - Necessidade de novo 
procedimento, que viabilize a formulação e 
encaminhamento de projetos ao Poder 
Legislativo - Questão afeta à Corregedoria 
Geral de Justiça, nos termos do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça: 

Com a edição da Lei 8.935/94, que 

regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, foram realizados, 

no Processo CG 1044/95, estudos que culminaram com a 
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elaboração, pelos MM. Juízes Auxiliares Cláudio Luiz Bueno de 

Godoy e Marcelo Martins Berthe, de parecer aprovado pelo então 

Corregedor Geral da Justiça António Carlos Alves Braga, no final 

de 1995, disciplinando a aplicação dos artigos 38 e 44 do novel 

diploma, especialmente no que concerne à criação e extinção de 

serviços notariais e de registro. 

O parecer concluía que "Se ao Poder 

Judiciário toca a delegação e sua cessação, não há como admitir-

se que a criação ou extinção dos serviços notariais e de registros 

dependa de ato outro originário de diferente Poder ou Órgão. O 

contrário seria admitir-se a ideia de um cartório como 

correspondente a um cargo, aí sim criado ou extinto por lei". 

Com fulcro nessas conclusões, alguns anos 

depois, o Conselho Superior da Magistratura editou os 

Provimentos 747/2000 e 750/2001, que promoveram uma completa 

reestruturação dos serviços notariais e de registro no interior de 

São Paulo. 

Em 2005 foi elaborado um novo parecer, de 

caráter normativo (no. 354/2005), pelo MM. Juiz Auxiliar Luís Paulo 

Aliende Ribeiro, aprovado pelo então Corregedor Geral Des. José 

Mário António Cardinale, que instituiu procedimento próprio, para 

que o Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições, promovesse 

a criação, extinção, acumulação e desacumulação, no Estado de 

São Paulo, de unidades e de atribuições de serviços notariais e de 
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registro. Ficou determinado que as propostas de alteração da 

estrutura organizacional dos serviços notariais e de registros, 

depois de autuadas e processadas, com ouvida dos interessados, 

seriam apreciadas por esta Corregedoria Geral da Justiça. 

Com fundamento nesses pareceres, os 

pedidos de criação e extinção de unidades e serviços extrajudiciais 

vinham sendo encaminhados a esta Corregedoria Geral da Justiça, 

que, respeitado o procedimento padrão, solicitava as informações 

necessárias, e os examinava, deferindo-os ou não. 

Esse sistema, porém, não pode mais ser 

observado, diante do que ficou decidido, em sessão plenária do 

Supremo Tribunal Federal, realizada no dia 22 de agosto de 2011, 

na qual houve o julgamento da ADI 2415, ajuizada pela Associação 

dos Notários e Registradores do Brasil - Anoreg, em face do 

Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Nela, se 

questionava a constitucionalidade dos Provimentos 747/2000 e 

750/2001. 

O V. Acórdão concluiu pela improcedência 

da ação, e manteve os efeitos dos provimentos, estendendo-os até 

o término do 7o. Concurso Público de Provas e Títulos para 

Outorga de Delegações de Notas e Registro. Mas determinou que, 

a partir de então, qualquer nova reestruturação dos serviços 

extrajudiciais deveria ser feita por lei de iniciativa do Tribunal de 

Justiça. 
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Diante disso, o procedimento anterior não 

pode mais ser observado, porque fulcrado na ideia de que a 

criação e extinção de unidades não dependem da intervenção de 

outro poder estatal; é preciso estabelecer um novo sistema, 

fundado na premissa de que a reestruturação depende lei, de 

iniciativa do Judiciário. 

Essa medida mostra-se oportuna, ainda, 

porque há em curso por esta Corregedoria Geral, diversos 

expedientes, ainda não apreciados, relativos a propostas de 

criação ou extinção de unidades. Faz-se, pois, necessária a 

elaboração de novas regras procedimentais, compatíveis com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal. E, salvo melhor juízo de 

Vossa Excelência, essa parece ser tarefa da Corregedoria Geral, 

nos termos do disposto no art. 28, XVIII e XIX, do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça, que a encarrega de "propor as 

medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços das 

delegações notariais e de registro" e "fiscalizar, em caráter geral e 

permanente, as atividades das delegações notariais e de registro". 

A formalização das novas regras exige que se realizem estudos e 

se ouçam os interessados, a respeito do novo procedimento. 

Este parecer tem por finalidade sugerir a 

Vossa Excelência a instauração de expediente próprio para tanto, 

dando-se com isso início aos estudos para a implantação da nova 

sistemática. Como medida inicial, propõe-se a Vossa Excelência a 
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ouvida das entidades que representam as unidades de serviços 

extrajudiciais - ARISP, ANOREG e Colégio Notarial - para que 

enviem eventuais sugestões ou manifestações a respeito da 

questão suscitada. 

Diante disso, o parecer que submeto à 

elevada apreciação de Vossa Excelência, é pela abertura de 

expediente destinado ao estabelecimento de novas regras sobre a 

formulação das propostas referentes à criação ou extinção de 

unidades extrajudiciais, expedindo-se ofício às entidades acima 

mencionadas para que, querendo, manifestem-se a respeito. 

Sub censura. 

São Paulo, 14 de dezembro de 2011. 

MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES 
Juiz Auxiliar da Corregedoria 
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C O N C L U S Ã O 
Em 16 de dezembro de 2011 , faço estes autos 
conclusos ao Desembargador MÁRIO DEVIENNE 
FERRAZ( ,DD. Corregedor Geral da Justiça, em exercício. 
Eu, N D • (Andréa Belli Freitas), Escrevente Técnico 
Judiciário do GATJ 3, subscrevi. 

Processo n° 2011/156131 

Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar da 

Corregedoria e, por seus fundamentos, que adoto, determino a abertura 

de expediente destinado ao estabelecimento de novas regras sobre a 

formulação das propostas referentes à criação ou extinção de unidades 

extrajudiciais, expedindo-se ofício às entidades mencionadas no r. 

parecer para que, querendo, manifestem-se a respeito. 

São Paulo, 16 de dezembro de 2011. 

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ 

Corregedor Geral da Justiça 
em exercício 


