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Nesse caso, oficiar-se-á ao Presidente da O.A.B., para as de
mais sanções cabíveis (idem, art. 89, inciso XVIII. Ub"). 

São Paulo, 5 de julho de 1966. 

(aa) RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO 
Presidente 

MÁRCIO MARTINS FERREIRA 
Vice-Presidente 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral 

Publicado no "D. J." 6/7/66. 

PROVIMENTO N. 23-66 

Dis'põe sôbre a extração de formais de partilha e demais cartu,s 
de sentença. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas 
atribuições e à vista do que ficou resolvido no processo n. 
G.S. 3-66, do Gabinente do Secretário do Tribunal de Justiça, 
determina o seguinte: 

1.0 - Os formais de partilha e cartas de sentenças a 
serem expedidos pelos Cartórios das Varas da Família e das 
Sucessões conterão, mediante fotocópias, as peças exigidas por 
lei, cumprindo aos escrivães lavrar os têrmos de abertura e 
encerramento, numerar, autenticar e rubricar tôdas as fôlhas. 

2.0 
- As fotocópias serão extraídas wmente pelo Setor 

de Fotocópias da Secretaria do Tribunal de Justiça. 
3.° - Os cartórios acima mencionados enviarão os autos 

àquele Setor com rela~ão das peças a serem fotocopiadas, de
vendo a parte interessada pagar os emolumentos diretamente 
ao mesmo -Setor, não sendo devida qualquer outra taxa, emo
lumento ou custas, pelo formal ou carta de sentença. 

4.° - Somente os formais de partilha e cartas de sen
tença de interêsse de beneficiário da justiça gratuita conti
nuarão a ser datilografados inteiramente, salvo se a parte se 
dispuser a pagar os emolumentos devidos ao Setor de Foto
cópias. 
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5,0 - Êste provimento entrará em vigor em 15 de se
tembro de 1966. 

São Paulo, 26 de agôsto de 1966. 

(aa) RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO 
Presidente 

MÁRCIO MARTINS FERREIRA 
Vice-Presidente 

OCTÁVIO GUILHERME LACôRTE 
Corregedor Geral da Justiça, em 

exercício. 

Publicado no "D. J." 7/9/66. 

PROVIMENTO N. 24-66 

O Conselho Superior da Magistratura, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei: 
Considerando que, apesar de seu ato anterior, no sentido 

de recomendar que, em face da Lei número 9.508, de 13 de 
setembro p.p., seja feita a remessa às varas distritais sOmente 
dos feitos distribuídos após a instalação de cada uma delas, 
permanece, ainda, uma certa dúvida sôbre o assunto; 

Considerando, outrossim, a representação da Associação 
dos Advogados de São Paulo, invocando precedente ocorrido 
com a redistribuição de inventários às varas da Família e 
Sucessões, a fim de que continuem nas varas centrais todos 
os feitos distribuídos anteriormente à vigência da aludida Lei 
n. 9.508; 

Considerando, mais, que, segundo a lição de eméritos 
processualistas, a competência do juíz, já definitivamente fi
xada no ato da citação, segundo a lei anterior, em virtude 
da perpetuatio iurisdictionis, não desaparecerá com a super
veniência de uma nova lei de competência; 

Considerando, assim, que a matéria deverá passar, sem
pre, pelo crivo do despacho judicial: 

Determina que, sem prejuízo da recomendação anterior 
e seu cumprimento, não se remetam "ex officio", administra
tivamente, às varas distritais os feitos já distribuídos às varas 

52 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÁO DOS SERVENTUÁRios 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.16, n. 80, abr./dez. 1966
	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
	Provimento n. 23-66




