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IIIIWBNTUAlUOS 
[J PAULO * 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

PROVIMENTO N.Q 9/69 

o desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 

Considerando a solicitação do Ministério da Indústria e Co
mércio, no Processo CG-29.532; 

Considerando o que dispõe a Lei n.9 'i.726. de 13 de julho de 
1965, regulamentada' pelo Decreto n5' 57.651, de 19 de janeiro 
de 1966; 

Considerando que para o cumprimento dos referidos textos 
legais, aquêle Ministério deve tomar conhecimento dos deferi
mentos dos pedidos de concordatas preventivas e suspensivas, 
das falências decretadas e das reabilitações concedidas, 

RESOLVE 

Artigo 1.9 - Mensalmente, os Srs. Escrivães das Varas 
Cíveis da Capital e de tõdas as comarcas do Estado farão remeter, 
em duas vias, à Delegacia Regional em São Paulo, do Ministério 
da Indústria e Comércio, relação de tôdas as concordatas preven
tivas e suspensivas deferidas, das falências decretadas e das rea
bilitações deferidas, não compreendidos os pedidos apenas re
queridos e que estão sendo processados; 

Artigo 2.9 - O Serviço de Distribuição Cível da Capital e 
os Distribuidores das demais comarcas do Estado farão também 
remeter, mensalmente, em duas vias, à mesma Delegacia, relação 
de tôdas as concordatas preventivas e suspensivas e dos pedidos 
de falência requeridos. 

Artigo 3.9 - Revogam-se tôdas as disposições em contrário. 
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ATO 

Art. 1,9 As 
dores, suspensas em 
titucíonal n.9 7, de 26 

tenha sido decretada 
do Ato 

cujos cargos de 
e as 

data serão empossados 

§ 2.9 Os Prefeitl'll! 
datos se extinguirem 

Registre-se. PubÜque-se. Cumpra-sé, rémeiendo-se cÓpias 
a todos os Juízes de Direito Cíveis da Capital e de tôdas as co
marcas do Estado. 

São Paulo, 5 de setembro de 1969. 

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

D.O.J. 10-9-69. 

PROVIMENTO N.9 10/69 

.. Dispõe sôbre a distribuição de processos por crime de im
prensa na comarca da Capital. 

O Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, 

considerando as normas de competência estabelecidas pelo 
Código Judiciário do Estado: 

considerando a decisão do E. Conselho Superior da Magis
tratura, nos autos do processo CG-30.181j68, Determina: 

Artigo 1.9 - Os processos por abusos no exercício da liber
dade de manifestação do pensamento e informação, (Lei n.<> 5.250, 
de 9 de fevereiro de 1967), na comarca da Capital, serão distri
buídos, mediante sorteio, às Varas Criminais, sem prejuízo do 
disposto no artigo 41, letra "b", do Código judiciário do Estado. 

Artigo 2.9 - Fica revogado o Provimento CG-5j69. (D.O.E., 
de 23-5-69). 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 22 de setembro de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas. Corregedor da Justiça. 

D. O. 	de 24/9/69. 
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gerais visando à mesmlll 

artigo 3.9, 

ou 
outro motivo, 
n.9 411, de 8 de 
novembro de 

§ 1.'" Os Prefeitodl 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.18, n.87, out./dez. 1969
	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento n. 9/69

	CGJ Provimento 09.1969A.pdf
	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.23, n. 99, jan./jun. 1975
	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento 9/69




