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RESOLUÇÃO Nº 659/2014

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o decidido do processo nº 574/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Comarca de Boituva classificada na entrância intermediária.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

(a) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 660/2014

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o decidido do processo nº 666/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Comarca de São José do Rio Pardo classificada na entrância intermediária.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

(a) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 661/2014

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o decidido do processo nº 732/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Comarca de Mairiporã classificada na entrância intermediária.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

(a) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 662/2014

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o decidido do processo nº 379/1991;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Comarca de Taquaritinga classificada na entrância intermediária.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

(a) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 663/2014

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o decidido do processo nº 437/1991;
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RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Comarca de Várzea Paulista classificada na entrância intermediária.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

(a) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 664/2014

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Órgão Especial, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o decidido do processo nº 45/1992;

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica a Comarca de Jaú classificada na entrância final.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

(a) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça

PROVIMENTO Nº 2.210/2014

Dispõe sobre as providências emergenciais na Comarca de Atibaia, em virtude da interdição do prédio do Fórum.

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o prédio do Fórum da Comarca de Atibaia encontra-se interditado por problemas estruturais desde o 

dia 20/05/2014;

CONSIDERANDO que a Presidência do Tribunal de Justiça vem envidando esforços para a localização, contratação e 

adequação emergencial de imóvel no município de Atibaia, capaz de abrigar as Varas da Comarca;

CONSIDERANDO a urgente necessidade de reestabelecimento gradativo do andamento dos processos judiciais, com a 

utilização do reduzido espaço do local destinado, em caráter precário, às instalações das unidades, no imóvel cedido pela 

Prefeitura do Município de Atibaia, localizado na Rua José Alvim, nº 394 – Centro – Atibaia;

CONSIDERANDO que a Presidência realizou esforços para a contratação emergencial de serviço especializado de 

escoramento da estrutura do prédio do Fórum suficiente para a retirada dos processos do seu interior;

CONSIDERANDO que, diante das peculiaridades do caso, a implantação do sistema digital na Comarca, que possibilita a 

realocação física em espaço menor ao do atualmente ocupado no prédio interditado, revela-se opção mais célere e viável;

CONSIDERANDO que a digitalização do acervo de processos será realizada em imóvel cedido pela Prefeitura Municipal de 

Atibaia, localizado na Estrada Municipal Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Bogotá – Atibaia;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das atividades a serem desenvolvidas;

CONSIDERANDO, por fim, o decidido no Processo nº 2014/88.408,

RESOLVE:

Artigo 1º - Ratificar o reestabelecimento parcial e gradativo, a partir de 01 de agosto de 2014, nos dias úteis e em horário 

normal de expediente, do andamento processual dos feitos que tramitam na Comarca de Atibaia, no imóvel situado na Rua 

José Alvim, nº 394, Centro, Atibaia, nos termos da r. Decisão da E. Presidência de fls. 32 dos autos do Processo SPI nº 

2014/88.408.

Artigo 2º - No imóvel referido no art. 1º e nas demais estruturas disponibilizadas devem funcionar os seguintes serviços 

judiciais:

I – Central de orientações: formado por grupo de atendimento ao público, composto de funcionários de cada competência 

(criminal, execução criminal, juizado, cível e infância), destinada a prestar atendimento e orientação ao público;

II – Administração Geral – Recebimento e triagem do Malote: funcionários da Administração do Fórum realizarão a triagem e 

o encaminhamento dos malotes, regularizando a circulação dos malotes;

III – Distribuidor: no “Motor Home” estacionado no pátio do Fórum da Comarca, realizando todo o serviço de distribuição, 

inclusive o recebido por intermédio do peticionamento eletrônico, priorizando-se os casos urgentes;


