
PROVIMENTO Nº 009 - 1964 

 

 

 

O Conselho Superior de Magistratura, considerando a necessidade disciplinar as publicações, em 

matéria civil, no Diário da Justiça, e tendo em vista os estudos feitos pela Corregedoria Geral da Justiça 

em atenção à representação que lhe foi formulada pela Associação dos Advogados de São Paulo, 

 

DETERMINA: 

 

1º Os editais de citações, notificações, intimações e os de praça ou leilões serão publicados por extrato, 

tanto na Imprensa Oficial do Estado, quanto nos jornais de circulação comum; 

 

2º Deverão os editais conter os requisitos havidos por lei obrigatórios, trazendo cabeçalho destacado 

com o nome ou os nomes dos citandos, notificandos ou intimandos, bem como referencia ao fim a que 

se destina; 

 

3º Os resumos serão oferecidos pelo advogado da parte requerente, para ficar junto aos autos, cabendo 

ao escrivão verificar a satisfação dos requisitos legais, ou a critério do Doutor Juiz de Direito, 

confeccionados pelo próprio Cartório. 

 

4º A Imprensa Oficial não publicará  editais que contravenham às recomendações deste Provimento. 

 

 

Publique-se, oficie-se ao Sr. Diretor da Imprensa Oficial. E remetam-se cópias a todos os senhores 

Juizes de Direito. 

 

 

 

São Paulo, 19 de outubro de 1.964. 
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PROVIMEHTO Nº 9/64 


o 	Conselho Superior da Magistratura. considerando a necessida
-, ,

de disciplinar as publicaçoes, em materia civil, no TIiario da 

Justiça, e tendo em vis~a os estudos feitos pe~a Corregedoria= 

Gera~ da Justiça em atençao - a, representaçao - que lhe foi for~u~ 

lada pela Associação dos Advogados de são Paulo, deterwina : 

lº) - Os editais de citações, notificações, intima

ções e os de praça ou leilões serão publicados por extrato, t~~

to na Imprensa Oficial do Estado, quanto nos jornais de circulação 

comum; 

2º) - Deverão os editais conter os requisitos havidos 
, 

por lei como obrigatorios, trazendo cabeçalho destacado com o nome 

ou os nomes dos citandos, notificandos ou intimandos, bem como re

ferência ao fim a que se destina~ 

3 Q ) - Os resumos serão oferecidos pelo advogado da 
1 _ 

parte requerente, para ficar junto aos autos, cabendo ao,escrivao= 
-	 ,verificar a satisfaçao dos requisitos legais, ou a criterio do dr. 

, , 
I 'Juiz de Direito, conféccionados pelo proprio Cartorio. 

4º) - A Imprensa Oficial não publicará editais que 

contravenham às recomendações constantes ctêste Pre~imento. 

Publique-se,oficie-se ao sr. Diretor da Imprensa 0
,

ficial e remetam-se copias a todos os senhores Juizes de Direito 

são Paulo, 19 de outubro de 1 964. 

(aà)Raphael de Barros Monteiro - Presidente em eXEr
f • 

C1C10. 

Márcio Martins .Ferreira-V -Presidente em exerci-

cio. 
. ' 

Olavo Lima Guimarães Coregedor Geral da Justiça. 
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Publicado no Diario Oficial da Justiça de 23 de outubro ' de I 964 ·: ·~§.: :__ 
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