
BOLETIM
 
da
 

Associação dos Serventuários de
 
Justiça do Estado de São Paulo
 

ANO XIX ABRIL A JUNHO DE 1970 N.' 89 



PROVIMENTO N. LI·70 

o Conselho Superior da Magistratura, usando de suas 
atribuições legais e à vista do que ficou decidido em sessão 
do dia 2 do corrente mês e ano. 

Considerando que a Portaria n. 978, publicada no n.J. 
de 31 de março de 1970, baixada pelos Presidente do Tribu
nal e Corregedor Geral da Justiça, determinou a suspensão 
do expediente obrigatório aos sábados, até nova disposição 
em contrário; 

Considerando que o mesmo ato revigorou a Portaria n. 
688-64, no que fôsse aproveitável; 

Considerando finalmente que há situações e peculiari
dades a serem disciplinadas, resolve: 

Artigo 1.0 -Os Plantões Judiciários previstos no artigo 
6.° da Portaria n. 688,64, reformuladas pela Portaria n. 
682-64 e revigorados pela Portaria n. 978-70, publicadas res
pectivamente no n.J. de 13-11-64, 14-8-64 e 31-3-70, serão 
dados, segundo escala publicada na última semana de cada 
mês, sob a presidência de um juiz, funcionando, pela ordem, 
os magistrados que estiverem em exercício nas Varas Crimi
nais, Civeis, da Família e das Sucessões, de Acidentes do 
Trabalho, Distritais, das Execuções Criminais e de Meno
res, bem como pelos Juízes Auxiliares das Varas do Juri e 
de Menores, a começar pela La Vara Criminal, tomando-se por 
base a numeração ordinal crescente, em sendo o caso. 

Artigo 2.° -Os Juízes de plantão, quando titulares de 
Varas ou Auxiliares das Varas do Juri ou de Menores, além 
de sua competência própria, substituirão os Juizes das de
mais Varas, praticando nessas condições, os atos pertinen
tes ao exercício de suas atribuições. 
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Parágrafo único - Quando estiverem de plantão Juí
zes substitutos da Capital, competir-Ihes-á a substituição dos 
Juízes titulares de Varas, seja qual fôr a sua natureza. 

Artigo 3.° - Cada juiz comparecerá ao plantão com o 
escrivão ou oficial maior, um escrevente, um contínuo e três 
oficiais de justiça vinculados à Vara de que seja titular, 
auxiliar ou na qual esteja substituindo. 

Artigo 4.° - ~ste Provimento entrará em vigôr à par
tir do dia 4 do mês de abril do corrente ano, a título expe
rimental, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 2 de abril de 1970. 

Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente; Tácito 
Morbach de Góes Nobre - Vice-Presidente; José Geraldo 
Rodrigues de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 
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