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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 
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centrais, antes da vigência da Lei n. 9.508; tal remessa só 
poderá ser feita pelos senhores escrivães dos cartórios centrais 
quando determinada por despacho nos autos, proferidos pelo 
juiz da respectiva vara, independentemente de passagem pelos 
Distribuidores, cabendo aos senhores escrivães distritais fazer 
a devida comunicação, oportunamente, àqueles órgãos, para a 
devida anotação. 

São Paulo, 4 de outubro de 1966. 

MARCIO MARTINS FERREIRA 
Presidente 

JOAQUIM DE SYLOS CINTRA 
Vice-Presidente 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral da Justiça 

Publicado no D. J. 6/10/66 . 
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