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PORTARIA N. 59  

  

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Joaquim Cândido de 
Azevedo Marques  - em exercício  

Nomeados, que já estão, os Juizes de, Direito das novas comarcas criadas pela Lei n. 1.940, de 3 de 
dezembro de 1952; compromissados e empossados que sejam eles, poderão essas comarcas, desde 
então, ser instaladas, com as solenidades de estilo.  

Mais crucial seria que somente fossem instaladas após o provimento efetivo, não apenas dos cargos 
de juiz de direito, mas de todos os demais cargos que integram a organização do serviço público de 
que se trata, além do implemento de outras condições indispensáveis ao pleno, regular e eficiente 
funcionamento de uma comarca, inclusive as de ordem material, como seja a existência e 
aparelhamento de um edifício para o "Fórum" e Cadeia.  

Entretanto, uma organização assim completa e definitiva é problema de solução complexa e 
inevitavelmente morosa, demandando múltiplas e variadas providências, não só por parte do Poder 
judiciário, como de outros poderes do Estado.   

Vai daí a conveniência de se proceder, sem maiores de longas, A instalação das novas comarcas, era 
face, tão somente, do fato consumado da nomeação dos respectivos Juizes de Direito, aos quais, 
uma vez empossados, incumbirá  prover, provisoriamente, a titulo interino, os demais órgãos 
necessários a instalação e, em geral, As atividades do serviço judiciário que se segue.  

Eis por que, usando da atribuição que me cabe, hei por bem baixar a presente portaria, com as 
instruções e esclarecimentos que me pareceram úteis, no caso, e são os seguintes:  

1 - Os Juizes de Direito nomeados prestarão o compromisso legal, perante esta Presidência, a qual, 
no mesmo ato, lhes dará posse, considerando-se o Juiz, desde esse momento, no exercício de suas 
funções ("ad instar" do que dispõe, para os funcionários públicos, o art. 31, parágrafo único, do 
"Estatuto dos Funcionários públicos Civis do Estado", e o art. 28 do Regimento Interno deste 
Tribunal) -.  

2 - Uma vez empossados, seguirão os Juizes paras, as respectivas comarcas, de onde enviarão " 
autoridades competentes (federais, estaduais e municipais) a devida comunicação de sua posse, 
passando logo a cuidar das providências e aprestos, que lhes incumbem, para, a instalação solene 
de suas comarcas;  

3 - Quando em condições de ser instalada a comarca comunicará o Juiz esse fato a esta Presidência, 
a fim de ser designada a data da instalação, com a devida publicidade e comunicações aos demais 
Poderes do Estado;  

4 - No dia designado, para a instalação, em sessão solene, no edifício destinado ao "Fórum" ou 
outro escolhido para, esse fim, o Juiz de Direito, abrindo a sessão, lerá o teor da Lei que. criou a 
comarca e o decreto que o investiu no cargo declarando, em seguida, instalada a comarca. tomará, 
ao depois, o compromisso dos serventuários (interinos ou efetivos), dos ofícios de justiça e demais 
auxiliares, visando os respectivos títulos, lavrando-se de tudo ata especial, que será assinada pelas 
pessoas presentes;  



5 - A respeito de outras providências imediatas, após a instalação da comarca, bem assim, dos livros 
dos cartórios, exigidos por lei, poderão os Juizes colher informações, se necessárias, na Secretaria 
deste Tribunal.  
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