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PORTAL 00 

Tribunal de Justiça do Estado de SÃO PAULO 
Tl Notícias I Institucional I Links Jurídicos I TJ Responde I Mapa 

PROVIMENTO CG N° 26/2006 

o Desembargador GILBERTO PASSOS DE FREITAS, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o expressivo número de redistribuições desnecessárias de feitos arquivados em unidades judiciárias que tiveram sua competência 

alterada, 


CONSIDERANDO que esta prática ocasiona sobrecarga de trabalho, onera os custos e provoca atraso na execução dos serviços judiciais, 


CONSIDERANDO a ausência de regulamentação administrativa específica da questão, 


CONSIDERANDO, por fim, o exposto e decidido nos autos do Processo CG nO 664/06 - DEGE 1.3, 


RESOLVE: 


Artigo 10 - Alterada a competência de unidade judiciária e efetuada a redistribuição dos processos em andamento, os feitos arquivados devem 

remanescer como integrantes do acervo da vara de origem e somente serão redistribuídos se houver necessidade da prática de ato de cunho 

jurisdicional. 


Artigo 20 
- Os pedidos de desarquivamento para efeito de vista dos autos, de extração de cópias reprográficas ou de expedição de certidão não 


implicam a prática de ato jurisdicional e, portanto, não ensejam a redistribuição do feito. 


Artigo 30 - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 


São Paulo, 09 de novembro de 2006. 
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