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CONSELHO SUPERIOR. DA MAGISTR.ATURA: 


PROVIMENTO N.9 XLIV 

Dá nova redação ao Provimento n.9 XXI/66 e dispõe sõbre pe_ 
tições apresentadas ao Protocolo de U' Instância. 

o Conselho Superior da Magistratura. no uso das atribuições 
que a lei lhe confere: 

Considerando o que ficou resolvido no Processo CP 12.801 
e CG 28.448; 

Considerando as reclamações que lhe foram dirigidas, sõbre 
o ingresso de petições em juízo. embora não subscritas por pro
fissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. notada .. 
mente nos casos de purgação de mora em ações de despejo; 

Considerando que essa prática. alêm de ilegal. por con
trariar o disposto no artigo 67. da Lei n.9 4.215. de 27.04.63. tem 
incentivado verdadeiro comércio de petições, elaboradas por leigos 
ou, até mesmo, por funcionários da Justiça; 

Considerando finalmente. o que ficou resolvido no Processo 
CG 28.848; resolve: 

O Provimento XXI/66 passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

1 - Recomenda aos Srs. Juízes de Direito da Capital e do 
Interior, para que observem e fiscalizem o exato cumprimento dos 
artigos 67 e 71, § 3.9 da Lei n.9 4.215. de 27.04.63. não despachando 
e não recebendo petições que visem à atuação jurisdicional - a 
exceção das de "habeas corpus" - sem que estejam subscritas por 
advogados, solicitadores ou estagiários, devidamente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

2 - Recomenda, ainda. aos 51'S. Juízes de Direito e Es
crivães da Capital que, ao receberem petições que não digam 
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respeito a ações em andamento ou leitos distribuídos às suas 
Varas e Cartórios, procedam à sua imediata devolução ao Pro~ 
tocolo de 1.'1 Instância que, diàriamente, fará publicar no Diário 
Oficial da Justiça uma relação das petições assim devolvidas com 
os nomes das partes e dos advogados que as subscreveram. para 
que venham providenciar o que de direito. 

Considerando li 

mércio. no Processo 

Considerando o 
1965. regulamentada' 
de 1966; 

Artigo 1.9 -

Cíveis da Capital e de 
em duas vias, à Deles. 
da Indústria e Coméd 

O 

de falência requeridos. 

Artigo 3.9 -

~ste provimento entrará em vigor no dia 30 de outubro, re~ 
vogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 29 de outubro de 1969. 

(a) Márcio Martins Ferreira - Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

(a) Cantidíano Garcia de Almeida - Vice~Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas - Corregedor Geral 
da Justiça. 

Convocação de sessão 

Foi convocada uma sessão extraordinária da 3.' Câmara Cível 
para o dia 4 de novembro p. futuro. às 13 horas. 

Subsecretaria Auxiliar da Biblioteca - Arquivo - Salas 535 e 537 

D. J. 31/10/69. 

BOLETIM DA. ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTCÁRIOS440 - DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 

tivas e suspensivas 
bilitações deferidas, 
queridos e que estão 

Artigo 2.9 ....,.. 

os Distribuidores das 
remeter, mensalmente. 
de tôdas as concorda~ 
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