


 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

Resumo 
NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  TJ-SP 

Normas da Corregedoria ......................................................................................................................... 3 

1 - Dos Ofícios da Justiça em Geral ..................................................................................................... 3 

2 - Prioridades .................................................................................................................................... 3 

3 - Distribuição ....................................................................................................................................4 

4 - Sistema Informatizado Oficial .......................................................................................................4 

5 - Qualificação das Partes ..................................................................................................................6 

6 - Dos Livros ....................................................................................................................................... 7 

7 - Classificadores ...............................................................................................................................9 

8 - Da Escrituração ............................................................................................................................ 10 

9 - Autuação, Abertura de Volumes e Numeração de Feitos .............................................................. 12 

10 - Recepção e Juntada de Petições, Dos Atos e Termos Judiciais e Das Cotas nos Autos ................. 13 

11 - Movimentação dos Autos........................................................................................................... 14 

12 - Dos Papéis em Andamento ou Findos ........................................................................................ 16 

13 - Das Certidões ............................................................................................................................. 16 

14 - Dos Mandados ........................................................................................................................... 17 

15 - Dos Ofícios ................................................................................................................................. 17 

16 - Das Comunicações Oficiais, Transmissão de Informações Processuais, e Prática de Atos 

Processuais por Meio Eletrônico ....................................................................................................... 18 

17 - Das Cartas Precatórias, Rogatórias e Arbitrais ............................................................................ 19 



 

 

 

 

 

   2 

18 - Das Intimações ........................................................................................................................... 20 

19 - Da Consulta e da Carga dos Autos .............................................................................................. 20 

20 - Do Desentranhamento de Peças e Documentos dos Autos ........................................................ 23 

21 - Do Arquivamento de Processos .................................................................................................. 24 

22 - Do Desarquivamento ................................................................................................................. 25 

23 - Pesquisa Científica e Histórica .................................................................................................... 25 

24 - Da Função Correcional ...............................................................................................................26 

25 - Apurações Preliminares, Sindicâncias e Processos Administrativos ............................................29 

26 - Sistema Informatizado Oficial ..................................................................................................... 30 

27 - Do Sistema de Peticionamento Eletrônico .................................................................................. 30 

28 - Do Protocolo de Petições Intermediárias ................................................................................... 31 

29 - Da Consulta às Movimentações Processuais e Decisões ............................................................. 32 

30 - Da Tramitação dos Processos Eletrônicos ................................................................................... 34 

 

Oi, amigo(a)! Tudo bem? 

Seja muito bem-vindo ao Estratégia Concursos!  

Meu nome é Tiago Zanolla e sou professor de Legislações Institucionais e Direito Judiciário aqui no 

Estratégia. 

 
 

Neste material, você encontrará um RESUMO dos principais pontos da disciplina de NORMAS DA 
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NORMAS DA CORREGEDORIA 

Tecnicamente, Normas da Corregedoria não são uma única regra, mas sim, a consolidação de atos 

administrativos de caráter geral e abstrato (Provimentos n.º 50 e 89). Assim:  

• NÃO SUBSTITUEM a aplicação e o procedimento previsto em Lei.  

• Tratam de procedimentos de ORDEM INTERNA; 

• Visam homogeneizar/padronizar os trabalhos internos; 

• A edição das Normas da Corregedoria é mediante provimento (ato de caráter normativo, a 

expedir-se como regulamentação geral da Corregedoria da Justiça, para a boa ordem, 

regularidade e uniformização dos serviços da Justiça) 

 

1 - Dos Ofícios da Justiça em Geral 

O Ofício de Justiça é o setor responsável por todos os serviços do foro judicial. (distribuição, autuação, 

expedição e mais uma série de atividades de cunho administrativo). 

Ah sim, quando falarmos de ofícios de justiça, falamos apenas da 1ª Instância do Poder Judiciário (o 

órgão com as mesmas atribuições na 2ª Instância recebe o nome de “Secretaria”). 

 

2 - Prioridades  

Os servidores da justiça darão atendimento prioritário: 

• às pessoas com deficiência; 

• aos idosos; 

• às gestantes; 

• às lactantes; e 

• às pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

Mediante 

 garantia de lugar privilegiado em filas; 

 distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial; 

  alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão; ou 

 ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, 

assegure a prioridade. 

A prioridade se aplica: 
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• GESTANTES OU LACTANTES - advogadas públicas e privadas; promotoras e procuradoras do 

MP; 

• CRIANÇA DE COLO - a qualquer pessoa com criança de colo. 

 

APLICA-SE, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de 

julgamento dos Colégios Recursais; 

 

DESDE QUE HAJA REQUERIMENTO PRÉVIO, observada a ordem dos requerimentos e respeitados 

os demais beneficiários da Lei nº 10.048/2000 que disciplina o atendimento prioritário. 

Art. 1o  As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as 

gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos 

termos desta Lei. 

 

3 - Distribuição 

A distribuição é procedimento que possui a finalidade de distribuir os diversos feitos que chegam à 

comarca ou foro distrital entre as varas que o compõem. Se um interessado traz sua petição inicial para 

que um Juiz decida sobre o caso apresentado, o setor de distribuição vai sortear uma vara e encaminhar 

(distribuir) o processo para lá.  

 

Nas comarcas e foros distritais COM MAIS DE UMA VARA, haverá um ofício ou seção de distribuição 

judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da 

lei, do arquivo geral. 

 

Nas comarcas em que existir UMA ÚNICA VARA e um único ofício de justiça, a este competem as 

atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. 

 

 

4 - Sistema Informatizado Oficial 

Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-

ão diretamente no sistema informatizado oficial (SAJ/PG) ou em livros e classificadores. 
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Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema 

informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades; 

DIVISÃO DE TRABALHO: Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos 

judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema 

informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade 

judicial, sem prejuízo do número do processo (número do protocolo que seguirá série única). 

ALTERAÇÕES, EXCLUSÕES E RETIFICAÇÕES: feitas de modo geral nos dados registrados pelo 

sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça 

estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as 

operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. 

AUDITORIA NO SISTEMA: Os escrivães judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça 

realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, 

comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. 

INSERÇÃO DE DADOS: A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e 

abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente 

virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO: A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, 

por força do acolhimento de impugnação do devedor (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) ou em razão 

da estabilização da tutela (art. 304 do CPC), e a extinção do processo de execução, por força de 

procedência de embargos de devedor, serão CADASTRADAS NO SISTEMA DIRETAMENTE PELO 

OFÍCIO DE JUSTIÇA assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado (ou quando 

retornarem de superior instância com trânsito em julgado). [...] 
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No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada 

restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça (sentença ou acordo), considerando-se 

isoladamente, para tanto, a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de 

devedor (à execução, à execução fiscal, à adjudicação, à alienação ou à arrematação) e os embargos de 

terceiro.   

ENTREGA DEFINITIVA DE AUTOS FÍSICOS: A entrega definitiva dos autos de notificação, 

interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os PROCESSOS AINDA 

TRAMITAREM SOB A FORMA FÍSICA, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema 

informatizado, em campos distintos, OBSERVADA A PERMANÊNCIA EM CARTÓRIO DURANTE 1 

(UM) MÊS PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E CERTIDÕES PELOS INTERESSADOS no caso de produção 

antecipada de prova. 

 

5 - Qualificação das Partes 

Os dados obrigatórios serão apresentados pelos requerentes, na petição inicial, e pelos requeridos, 

na primeira oportunidade de postulação em juízo. 

A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa 

possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias: 

Procedimentos Pessoa Natural Pessoa Jurídica 

Cíveis e Autores da 

ação penal privada 

Nome completo, o número de inscrição no 
CPF, nacionalidade, o estado civil, a 
profissão, bem como o endereço residencial 
ou domiciliar completo, inclusive CEP;  

Ou assemelhada, sua firma ou 

denominação, o número de 

inscrição no CNPJe o endereço 

da sede, inclusive CEP; 

Acusados em 

ações penais 

públicas ou 

privadas 

Nome  completo, a filiação, a data de 

nascimento, nacionalidade, naturalidade, 

sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço 

completo da residência e trabalho, ou dos 

locais em que o réu possa ser encontrado, 

acompanhados do respectivo CEP, bem 

como, se houver, o número de inscrição no 

CPF, o número do RG, o número do RGC 

(disponível na folha de antecedentes do 

réu), além de outros nomes e alcunhas 

utilizadas pelo acusado 

Sua  firma ou denominação, o 

número de inscrição no CNPJ, e 

o endereço da sede, inclusive 

CEP. 
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Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as 

eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. 

 

6 - Dos Livros 

Este tópico é tão vital quanto é chato de memorizar 

Os ofícios de justiça em geral  Os Ofícios de Justiça manterão também: 

I - Visitas e Correições;  

I - Livro de Cargas de Mandados, salvo se as respectivas varas 

forem atendidas pelas Seções Administrativa de Distribuição de 

Mandados;  

II - Protocolo de Autos e Papéis em 

Geral;  

II - controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro 

meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos Tribunais, 

até que seja implementado no sistema informatizado oficial o 

controle eletrônico; 

IV - Registro de Feitos Administrativos 

(sindicâncias, procedimentos 

disciplinares, representações, etc.);  

III - controle do horário de entrada e saída por intermédio do 

livro ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não 

cadastrados no sistema de ponto biométrico;  

V - Registro das decisões terminativas 

proferidas em feitos administrativos;  

IV - Livro de Registro Geral de Feitos, com índice, se não 

estiverem integrados ao sistema informatizado oficial;  

VI - pertinentes à Corregedoria 

Permanente, previstos no art. 23, 

quando for o caso e no que couber.  

V - Livro de Registro de Sentença, salvo se cadastrada no 

sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com 

outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da 

Justiça e que também impeça a sua adulteração. 

 

Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados 

pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo 

mecânico de autenticação previamente aprovado pelo Juiz Corregedor Permanente, vedada a 

substituição de folhas. 

As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para 

encadernação. 

Principais pontos de cada livro: 
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Livro Regras de Escrituração 

Visitas e Correições 

Organizado em folhas soltas; 

Formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas 
realizados na unidade; 

Os originais serão numeradas e chanceladas pelo Escrivão Judicial após a 
sua anexação ao Livro; 

O Livro não excederá 100 (cem) folhas, salvo determinação judicial em 
contrário ou para a manutenção da continuidade da peça correcional; 

Protocolo de Autos e Papéis 
em Geral 

Terá tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o 
movimento do ofício de justiça; 

Destina-se  ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem 
devolução. 

Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os 
registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-
ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. 

Cargas de Autos 

Desdobrados em tantos livros quantos forem os destinatários; 

A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema 
informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas 
exclusivamente por intermédio do sistema;  

Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema 
informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. 

Cargas de Mandados 

Poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça 
em exercício;  

Serão também registradas no Livro de Carga de Mandados as petições 
que, por despacho judicial, sirvam como tal. 

O Livro de Carga de Mandados só existe se a vara não for atendida pelas 
Seções Administrativas de Distribuição de Mandados. 

Registro de Sentenças 

Formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual 
renovável (1/80, 2/80, 3/80, ... , 1/82, 2/82 etc.) e autenticadas pelo 
escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da 
sentença constante dos autos. 

O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 (cinco) dias após a baixa 
dos autos em cartório pelo juiz. 

O Livro de Registro de Sentença não é obrigatória quando a respectiva 
sentença estiver cadastrada no sistema informatizado oficial. 

OBS: Após revisados e decorridos 2 (dois) anos do último registro efetuado, os livros de cargas de 

autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão 

judicial, poderão ser inutilizados, mediante prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente. 
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7 - Classificadores 

 

O classificador destinado a cópias de ofícios expedidos destina-se ao arquivamento, em ordem 

cronológica, das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça.  

Esse classificador será aberto com folha(s) para o registro de todos os ofícios, com numeração 

sequencial e renovável anualmente, na(s) qual(is) consignarse-ão, ao lado do número de registro, o 

número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino.  

No presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de 

correspondência, se for o caso.  

 

Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, ofícios expedidos e recebidos, serão 

conservadas pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de 

justiça.  

Os ofícios de justiça possuirão 
os seguintes classificadores

I - para atos normativos e decisões da Corregedoria 
Permanente, com índice por assunto;

II - para cópias de ofícios expedidos;

III - para ofícios recebidos;

IV - para GRD - guias de recolhimento de diligências 
do oficial de justiça;

VII - para relatórios de cargas eletrônicas;

VIII - para petições e documentos desentranhados;

IX - para autorizações e certidões de inutilização de 
livros e classificadores obrigatórios.
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Decorrido o prazo estabelecido, e desde que reputados sem utilidade para conservação pelo escrivão 

judicial, serão inutilizados, mediante a autorização do Juiz Corregedor Permanente.  

As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 

dois anos contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização: 

 

8 - Da Escrituração 

Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, 

que constarão de livros, autos de processo, ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão 

observados os seguintes requisitos: 

Práticas a SEGUIR Práticas a EVITAR Práticas VEDADAS 

I - o papel utilizado terá fundo 

inteiramente branco ou ser 

reciclado, salvo disposição 

expressa em contrário; 

I - entrelinhas, erros de 

digitação, omissões, 

emendas, rasuras ou 

borrões; 

I - a utilização de borracha ou raspagem por 

outro meio mecânico, bem como a uso de 

corretivo, detergente ou outro meio químico 

de correção; 

II - a escrituração será sempre feita 

em vernáculo, preferencialmente 

por meio eletrônico, com tinta 

preta ou azul, indelével; 

II - anotações de “sem 

efeito”; 

II - a assinatura de atos ou termos em branco, 

total ou parcialmente; 

V - as assinaturas deverão ser 

colhidas imediatamente após a 

lavratura do ato ou termo, e 

identificadas com o nome por 

extenso do signatário. 

III - anotações a lápis nos 

livros e autos de 

processo, mesmo que a 

título provisório 

III - a utilização de abreviaturas, abreviações, 

acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-

se as formas consagradas pelo Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa da 

Academia Brasileira de Letras, as adotadas 

por órgãos oficiais e as convencionadas por 

determinada área do conhecimento humano; 

IV - os espaços em branco e não 

aproveitados, nos livros e autos de 

processo, serão inutilizados. 

 

IV - a utilização de chancela, ou de qualquer 

recurso que propicie a reprodução mecânica 

da assinatura do juiz. 

III - os numerais serão expressos em 

algarismos e por extenso; 
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CONFERÊNCIA ASSINATURA JUIZ: O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que 

subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes 

hipóteses: 

I - na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições 

de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade;  

II - quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. 

 

 

A subscrição do juiz é obrigatória quando: 

• a lei ou estas Normas de Serviço expressamente o exigirem (por exemplo, busca e apreensão 

cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento 

de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita etc); 

• houver determinação de desconto de pensão alimentícia;  

• os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades (por exemplo, membros do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo; chefe do Poder Executivo; Delegados de 

Polícia; Comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas). 

 

A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da 

assinatura do escrivão ou escreventes, desde que: 

• do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente; 

• inexista determinação do juiz em sentido contrário; 

• a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no § 1º (assinatura juiz); 

• Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema 

informatizado oficial. Dispensa-se a certificação e anotação com relação à emissão de 

documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos (ofícios expedidos, 

mandados, etc.), por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do 

documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. 
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9 - Autuação, Abertura de Volumes e Numeração de Feitos 

Autuação é a ação através da qual se dá início aos autos de um processo. Antes da autuação, a petição 

inicial não era mais do que um calhamaço de folhas endereçada pelo advogado ao Juízo competente 

para decidir sua causa. Depois da autuação, aquele documento estará contido em um processo, onde 

novos documentos poderão ser juntados. 

 

Só falamos de autuação quando não há um processo anterior referente àquele documento. É em função 

do documento que o processo é aberto, de tal forma que só teremos a fase da autuação quando 

estivermos diante de uma petição inicial ou de uma denúncia, pois estes dois documentos é que dão 

início ao processo cível (no caso da petição inicial) ou do processo criminal (no caso da denúncia). 

PRAZO - Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 (vinte e 

quatro) horas, a autuação nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda 

do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes; 

CERTIDÃO: É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos, da autuação e do registro do 

processo; 

AUTOS DO PROCESSO -  não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial 

expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos; 

NUMERAÇÃO – Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a 

renumeração. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas 

regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume 

subsequente. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em 

sequência (188-a, 188-b, 188-c etc.), certificando-se. 

SUPERVISÃO - Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta 

numeração das folhas dos autos; 

TARJAS COLORIDAS: O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na posição horizontal, 

para assinalar situações especiais; 
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ENCERRAMENTO: O encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas 

regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume 

subsequente; 

 

10 - Recepção e Juntada de Petições, Dos Atos e Termos 
Judiciais e Das Cotas nos Autos 

A segunda série de trabalhos recorrentes em um ofício de justiça diz respeito à juntada de documentos 

no processo (incluída aqui a sua recepção). Para variar, existe uma série de regras para se efetuar 

também este procedimento. 

E a primeira delas: nunca receba um documento que não tenha vindo do protocolo, salvo: 

I – quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de substabelecimento 

apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada 

mencionará esta circunstância;  

II – quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito 

dispensando o protocolo no setor próprio. 

Termo de Juntada: Por ocasião da juntada de petições e documentos (ofícios recebidos, laudos, 

mandados, precatórias etc.), lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Para a juntada, na mesma 

oportunidade, de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada 

com a relação das peças. 

Ressalvado o disposto no art. 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, 

guias etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha, com inutilização dos espaços em branco. 

Art. 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, no Diário 

da Justiça Eletrônico, será documentada pelo encarte, aos autos, da respectiva certidão gerada 

automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na 

mesma folha, ao pé, ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. 

Recebimento por FAX ou E-mail: Recebidas petições via fac-símile ou por correio eletrônico (e-mail) 

diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado número de protocolo no corpo 

do documento, para oportuno controle dos prazos previstos no caput e parágrafo único do art. 2º da Lei 

Federal nº 9.800, de 26.05.1999. 
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Objetos de inviável entranhamento - Recebida petição inicial ou intermediária acompanhada de 

objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e 

quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-os sob 

sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda 

Atos e Termos - Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema 

informatizado oficial.  Dispensa-se a certificação e anotação com relação à emissão de documento que 

passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos (ofícios expedidos, mandados etc.), por original 

ou por cópia, rubricado pelo emitente.  

Informações sobre atos e termos - É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por 

telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos 

atos e termos do processo. 

Escrituração dos autos - São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a 

prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos 

apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la 

imediatamente ao juiz. 

Lançamento no verso: Ressalvado o disposto no art. 140, é vedado o lançamento de termos no verso 

de petições, documentos, guias etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha, com 

inutilização dos espaços em branco.  

Art. 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, no Diário 

da Justiça Eletrônico, será documentada pelo encarte, aos autos, da respectiva certidão gerada 

automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na 

mesma folha, ao pé, ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado.  

Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça Eletrônico comprovam-se mediante certidão, 

independentemente da juntada do exemplar impresso 

 

11 - Movimentação dos Autos 

Prazo - Deverá ser feita conclusão dos autos no prazo de 1 (um) dia e executados os atos processuais no 

prazo de 5 (cinco) dias. Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo 

encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes, por extenso, dos juízes, representantes 

do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. 

Processos paralisados - Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais 

ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 (trinta) dias, no aguardo de diligências. Findo o 

prazo, o ofício de justiça reiterará a diligência. 
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Devemos ter especial atenção aos prazos em que um processo judicial está sujeito. Todos eles visam 
dar celeridade ao andamento processual. 

ATO PRAZO 

Autuação 24 horas 

Conclusão dos autos 1 dia 

Encaminhamento para publicação dos pronunciamentos 
do juiz 

3 dias 

Execução dos atos processuais 5 dias 

Prazo em que um processo pode ficar sem andamento 30 dias 

 

Os juízes atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 

acórdão. 

O escrivão atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e 

efetivação dos pronunciamentos judiciais. 

 

Anotações nas movimentações: 

 

 

 

Termos de 
Movimentação dos 

processos

Obrigatoriamente
Data do efetivo 

encaminhamento dos 
autos

Sempre que possível Nomes, por extenso

Juízes

Ministério Público

Advogados ou 
daqueles a que se 

refiram

Vedado

termos de conclusão ou 
vista sem data

Permanência dos autos 
em cartório depois de 

assinado
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Conclusão ao magistrado: A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de 

número. 

 

Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga, em 

meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não 

forem sentenciados até o final do expediente do dia.   

 

 

12 - Dos Papéis em Andamento ou Findos 

Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, 

classificados ou catalogados, aplicando-se, quanto ao seu descarte: 

 

13 - Das Certidões 

CERTIDÃO, basicamente, é uma declaração feita por escrito, objetivando comprovar ato ou 

assentamento constante de processo, livro ou documento que se encontre em repartições públicas. 

Podem ser de inteiro teor - transcrição integral, também chamada traslado - ou resumidas, desde que 

exprimam fielmente o conteúdo do original. Neste caso, as chamaremos de certidões em breve 

relatório. 

Expedição - A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente 

aos ofícios de justiça. 

Prazo para expedição - Outro assunto que sempre cai, são os prazos para a emissão de certidões. Por 
isso, tome nota: 

ELIMINAÇÃO DE PAPEIS EM 
ANDAMENTO OU FINDOS E 

PAPEIS

Decorridos 2 anos do último registro

Reputados sem utilização para conservação em 
arquivo pelo escrivão

Prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente

A autorização será arquivada em classificador 
próprio
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CERTIDÃO PRAZO 

Expedição certidão de teor da decisão de execução 

de alimentos para fins de protesto 
03 dias do protocolo 

Certidões de objeto e pé 05 dias úteis do protocolo 

Certidões 05 dias do protocolo 

Certidões referente a processos arquivados 
05 dias do recebimento dos 

autos em cartório 

 

Certidões referente a processos sob segredo de justiça - A expedição de certidão de processos que 
correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente 

 

14 - Dos Mandados 

Mandado é uma ordem emitida por um Juiz, a ser cumprida por alguém (normalmente um Oficial de 

Justiça). 

Constarão de todos os mandados expedidos:  

I - o número do respectivo processo;  

II - o número de ordem da carga correspondente registrada no livro próprio;  

Distribuição de Mandados - Os mandados que devam ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão 

distribuídos, na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça, aos que estiverem lotados ou à 

disposição das respectivas comarcas ou varas.  

Mandados de Prisão - Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas 

encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD. 

 

15 - Dos Ofícios 

OFÍCIO é uma correspondência pela qual se mantém intercâmbio de informações a respeito de assunto 

técnico ou administrativo, cujo teor tenha caráter exclusivamente institucional. São objetos de ofícios 

as comunicações realizadas entre dirigentes de entidades públicas, podendo ser também dirigidos à 

entidade particular. Trata-se de comunicação eminentemente externa. 
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Escrituração - A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração que vimos acima e ainda: 

I – os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos 

respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada 

uma cópia exclusivamente nos autos 

II - os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados 

sequencialmente, em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de 

expedição; 

 

Anote: 

Extraídos de Processos Que não se refiram a feitos do ofício 

Datados  e identificados com o número dos 

autos respectivos e nome das partes,  
de acordo com as respectivas datas de expedição,  

dispensando-se a numeração em ordem 

cronológica, 

numerados sequencialmente, em série renovável 

anualmente,  

anexada uma cópia exclusivamente nos autos; arquivada uma cópia no classificador próprio.  

 

16 - Das Comunicações Oficiais, Transmissão de Informações 
Processuais, e Prática de Atos Processuais por Meio Eletrônico 

Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado 

e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os 

ofícios de justiça serão por meio eletrônico.  

 

Serão transmitidas eletronicamente:  

• informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator;  
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• ofícios;  

• comunicações;  

• solicitações;  

• pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e pé, certidões criminais e certidões de 

distribuição;  

• cartas precatórias, nos casos de urgência.  

 

A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão 

judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário.   

 

17 - Das Cartas Precatórias, Rogatórias e Arbitrais 

A carta precatória será confeccionada em 3 (três) vias, servindo, uma delas, de contrafé 

• 1ª Via: Mantida no juízo deprecante e encartada nos autos; 

• 2ª Via: Encaminhada ao juízo deprecado; 

• 3ª Via: Contrafé. É também encaminhada ao juízo deprecado, mas será posteriormente 

entregue ao citado/intimado. 

 

Vários requeridos - Tantas cópias quantas sejam as pessoas a citar. 

Pagamento da taxa Judiciária - até o momento da distribuição, mediante a juntada da 1ª via original 
do respectivo comprovante de recolhimento. 

Requerido em Comarca diversa - Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição 
diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda, que o endereço originário pertence à outra 
jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo 
deprecante.  

Carta não instruída - O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de 
cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado.  

Autuação - As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo 
deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta 
adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do 
feito, cuidando também anotar no alto, à direita, o número do processo. 

Expedição de Mandado - As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. 
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18 - Das Intimações 

Forma - A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á, sempre 

que possível, por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 

Publicações pelo Diário - Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados 

à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da 

devolução dos autos em cartório. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da 

intimação por meio eletrônico. 

Informações Essenciais das intimações - As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões 

interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva 

e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão:  

I – o número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes;  

II – o resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o 

entendimento dos respectivos conteúdos;  

III - o nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas inscrições na Ordem 

dos Advogados do Brasil. 

Publicação Omissa - A publicação omissa em relação aos requisitos e que cause efetivo prejuízo a 

qualquer das partes será considerada nula. 

Processos em segredo de Justiça - Da publicação no Diário da Justiça Eletrônico a respeito de 

processos sujeitos ao segredo de justiça constarão as iniciais das partes. 

 

19 - Da Consulta e da Carga dos Autos 

O acesso aos autos físicos é regulado pelo artigo 157: 

Art. 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo 

sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, 

estagiários de Direito e ao público em geral, POR MEIO DO EXAME EM BALCÃO DO OFÍCIO DE JUSTIÇA 

OU SEÇÃO ADMINISTRATIVA, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, 

bem como utilizado escâner portátil ou máquina fotográfica, vedado, nestas hipóteses, o desencarte 

das peças processuais para reprodução.  
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Retirada dos autos (carga) - Para garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo 
de justiça, poderão os advogados ou estagiários de Direito, regularmente inscritos na OAB, que não 
tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, retirar os autos para cópia, pelo 
período de 1 (uma) hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar 
ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil da Internet, à vista da Carteira da OAB apresentada pelo 
advogado ou estagiário de Direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão 
conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observadas, ainda, as demais cautelas previstas 
para a carga rápida. 

A carga rápida também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de 
advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados 
referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos.  

Acesso a processo sob segredo de justiça - o exame, em cartório, será restrito às partes e a seus 
procuradores devidamente constituídos.  

Acesso por acadêmicos de direito  em processos sigilosos - As entidades que reconhecidamente 
prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos 
autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos 
acadêmicos de Direito não inscritos na OAB.  

Acesso por estagiários não inscritos - É vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo 
de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB.  

Carga de processos em andamento -  A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no 
cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de Direito regularmente inscritos na 
OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado, nos processos findos e que não 
estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado mesmo sem procuração. 

Carga sem fluência de prazo - Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em 
carga mediante requerimento.  

Carga na fluência de prazo - Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas 
hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras 
hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver 
justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o 
procedimento próprio. 

Carga na fluência de prazo comum - Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio 
ajuste por petição nos autos os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada 
a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 (duas) 
a 6 (seis) horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente 
forense. 
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 EXAME EM BALCÃO CARGA DOS AUTOS 

Interessado 
AUTOS EM 
GERAL 

AUTOS SOB SIGILO 
AUTOS EM 

GERAL 
AUTOS SOB 

SIGILO 

Público em 
Geral 

SIM NÃO NÃO NÃO 

Advogado 
Constituído 

SIM SIM  SIM SIM 

Estagiário 
Constituído 

SIM SIM  SIM SIM 

Advogado NÃO 
constituído 

SIM NÃO 

Em andamento -
1 hora 

Processos 
findos – 10 dias  

NÃO 

Estagiário NÃO 
Constituído 

(inscrito OAB) 
SIM NÃO 

Em andamento -
1 hora 

Processos 
findos – 10 dias  

NÃO 

Acadêmicos 
(não inscritos 

OAB) 
SIM 

Exame em cartório para 
entidades de assistência 
judiciária, por intermédio 
de advogado constituído.  

NÃO NÃO 

Pessoa 
Credenciada 

pelo Advogado 
SIM NÃO 

Em andamento -
1 hora 

Processos 
findos – 10 dias  

 

Parte no 
processo 

SIM SIM NÃO NÃO 

No caso de pessoa credenciada ou sociedade de advogados, além da autorização, deve ser apresentado 
documento de identificação. 

As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio 
de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo 
de justiça em cartório pelos acadêmicos de Direito não inscritos na OAB 
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A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da 
sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, o 
que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de 
publicação. 

 

Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento.  

Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente 
previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de 
impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada 
urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. 

Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos os 
procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a 
qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, mediante 
carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. 

 

 

20 - Do Desentranhamento de Peças e Documentos dos Autos 

O desentranhamento é a retirada de uma peça ou documento do processo. 

Forma - O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, 

poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. 

Substituição de peças desentranhadas - Não haverá substituição das peças ou dos documentos 

desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a:  

I - manifestação intempestiva do peticionário;  

II – documentação evidentemente estranha aos autos; 

III - documentos que não tenham servido de base para fundamentação de qualquer decisão 

proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária.  

Nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos 

desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que lançada a certidão de desentranhamento, 

vedada a renumeração das folhas do processo.  
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As peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e 

juntados aos autos corretos ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, 

devolvidos ao setor de protocolo, de tudo lavrando-se certidão.  

Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça:  

I - desentranhar as peças, certificando-se;  

II - manter os documentos em local adequado, para sua posterior entrega;  

III - intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 (cinco) dias, se outro não for 

assinalado pelo Juiz.  

O escrivão verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e 

documentos desentranhados: 

• quando constatar a existência de peças não retiradas há 1 (um) ano do desentranhamento, 

reiterará a intimação dos advogados para retirá-las; 

• decorridos 2 (dois) anos do desentranhamento, as petições e documentos não retirados pelos 

advogados serão encaminhadas à Ordem dos Advogados do Brasil local, anotando-se no 

sistema informatizado oficial. 

• Nas demais hipóteses, o escrivão remeterá à conclusão as petições e documentos 

desentranhados e não retirados, para que o juiz determine a destinação adequada. 

 

Desentranhamento de objetos - Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às 

manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores, mediante solicitação ou 

intimação para retirada em até 30 (trinta) dias, sob pena de destruição. 

 

21 - Do Arquivamento de Processos 

Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou terminativa, salvo os casos legais de 

suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. 

Prazo para arquivamento - Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os 

processos permanecerão no ofício de justiça por 30 (trinta) dias, findo os quais serão confeccionados os 

pacotes de arquivo em, no máximo, 30 (trinta) dias, realizadas as anotações e atos necessários. 
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Arquivamento provisório -  É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase 

de execução de título judicial há mais de 1 (um) ano e nos quais não tenham sido localizados bens do 

executado, mantido o nome das partes no Cartório Distribuidor. Os processos arquivados 

provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. 

Forma de Arquivamento - O arquivo de processos será organizado em caixas padronizadas, com 

volumes que não ultrapassem a capacidade das caixas de arquivo. No sistema informatizado oficial será 

anotado o número da caixa de arquivamento do respectivo processo.   

Consulta de processos em arquivo - É vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de 

processos nos depósitos do Arquivo Terceirizado. 

O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de 

desarquivamento, promovendo a unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada 

(SGDAU), observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se 

tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. 

 

22 - Do Desarquivamento 

O interessado no desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo de comunicação, da 

chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, bem como de que, 

decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo.  

Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com 

o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. 

Na ausência da guia de recolhimento, o advogado (subscritor ou responsável indicado) será intimado a 

recolher as respectivas custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não prosseguimento da 

solicitação. 

 

23 - Pesquisa Científica e Histórica 

Permite-se a pesquisa histórica, em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria 

de Gestão Documental e Arquivos que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso 

ao processo objeto da pesquisa 
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Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da 

empresa terceirizada responsável pela guarda.  

Para realização da pesquisa é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão 

Documental e Arquivos – SPI 2.4, através do endereço eletrônico institucional: 

(spi.gestaodocumental@tjsp.jus.br). 

No pedido de credenciamento deverá constar o tema da pesquisa e a lista de processos com indicação 

da Comarca, Vara de Origem, número(s) de cada processo, o nome das partes e número da caixa – 

arquivo (pacote) onde foi guardado. 

A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) ou no máximo 90 

(noventa) dias, renováveis desde que justificado o motivo. 

 

24 - Da Função Correcional 

A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços 

judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos 

estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, 

esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo 

Corregedor Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos Juízes de Primeiro Grau (juiz 

corregedor permanente). 

 

A função pode ser de três formas. Cada um tem uma forma e finalidade diferente.  
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A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou 

extraordinárias e visitas correcionais.  

 

Os quadros abaixo trazem de forma detalhada como cada uma ocorre. 

Correição Ordinária 
Fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de 

organização judiciária.   

Correição Extraordinária 

Fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem 

prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as 

necessidades e conveniência do serviço correcional.  

Visita Correcional 

Fiscalização direcionada à verificação da regularidade de 

funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades 

constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da 

regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados.  

 

As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que 

seguem: 
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Inspeção Tipo Finalidade 

Correição 
Ordinária 

Regular/Prevista 
(anunciada) 

Efetuada, preferencialmente em dezembro pelo Juiz 
Corregedor Permanente em todas as serventias, 
repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua 
fiscalização correcional. 

Correição 
Extraordinária 

Excepcional (não 
anunciada) 

Inspeção motivada por fato excepcional.  

Pode ser geral ou parcial, conforme necessidade e 
conveniência do serviço correcional. 

Visita 
Correcional 

Direcionada 
(independe de edital 
ou qualquer outra 
providência) 

Verificação da regularidade de funcionamento da 
unidade; 

Saneamento de irregularidades constatadas em 
correições 

Exame de algum aspecto da regularidade ou da 
continuidade dos serviços e atos praticados.  

Quanto à extraordinária, não restam dúvidas acerca de sua excepcionalidade. Quanto à ordinária e a 

visita correcional, podemos nos aprofundar um pouco a mais. Vejamos a tabela seguinte: 

Correição Ordinária Visita Correcional 

Uma vez por ano; preferência dezembro; 
Em até 30 (trinta) dias depois de assumir a 
corregedoria permanente em caráter definitivo; 

Em todas as serventias, repartições e 
demais estabelecimentos; 

Juiz fará visita correcional às unidades sob sua 
corregedoria; 

Anunciada por edital, afixado no átrio do 
fórum e publicado no DJe 

Com o intuito de constatar a regularidade dos 
serviços; 

Pelo menos 15 dias de antecedência;  
Independe de edital ou qualquer outra 
providência. 

Comunicada à OAB. 

Os estabelecimentos prisionais e outros 
destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos 
à atividade correcional do juízo, serão visitados 
uma vez por mês 

Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a 

correição geral ordinária prescindirá da visita correcional.  
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CORREIÇÃO VIRTUAL: A Corregedoria Geral da Justiça implementará, gradativamente, a  correição 

virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina.  

 

25 - Apurações Preliminares, Sindicâncias e Processos 
Administrativos 

As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das 

serventias judiciais serão realizados pelos Juízes Corregedores Permanentes a que, na atualidade do 

procedimento, estiverem subordinados os servidores. 

São os seguintes procedimentos: 

Apuração Disciplinar 

quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a 

autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de 

Sindicância ou Processo Administrativo 

Sindicância 
quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de 

repreensão, suspensão ou multa  

Processo  

Administrativo 

quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de 

demissão ou dispensa, demissão ou dispensa a bem do serviço público e 

cassação de aposentadoria. 

Os procedimentos disciplinares  serão instaurados por Portaria, dispensado o registro em livro, com a 

descrição dos fatos e a identificação do servidor (nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho), 

exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida.  

Os Juízes Corregedores Permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração, a 

decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento 

administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica, com informação do número 

do processo (e a senha de acesso aos autos digitais derivada de sigilo simples, no caso de instauração) 

para processamento pela Diretoria da Corregedoria – DICOGE do expediente de acompanhamento das 

apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos.  

Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha 

funcional do servidor, como afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas, será informada à Secretaria 

competente da área de recursos humanos 
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26 - Sistema Informatizado Oficial 

Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-

ão diretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina 

destas Normas de Serviço, e destinam-se:  

I - à preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação 

processual;  

II - ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização 

física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de 

aprimoramento da prestação jurisdicional. 

A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de 

modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de 

dados que servirá de memória permanente. 

 

27 - Do Sistema de Peticionamento Eletrônico 

O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado 

como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de 

peças processuais. 

Ele é igualzinho o processo em papel aos quais gerações e mais gerações de escreventes antes de você 

estão habituados, com uma diferença: ele existe no ambiente digital, o que confere uma série de 

vantagens em seu tratamento, mas traz a necessidade de cuidados adicionais, inerentes à utilização de 

qualquer ferramenta digital. 

Conceito - Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais 

constituem um conjunto de arquivos digitais, que tramitam e são transmitidos, comunicados, 

armazenados e consultados por meio eletrônico. 

Acesso ao Sistema -  O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito:  

I - no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, por qualquer 

pessoa credenciada, mediante uso de certificação digital (ICP-Brasil – Padrão A3);  

II - pelos entes conveniados, por meio seguro da integração de sistemas;  
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III - nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo 

Tribunal de Justiça. 

Uso inadequado - O uso inadequado que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional 

importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais cominações legais. 

Autenticidade e Integridade dos atos e peças processuais - serão garantidas por sistema de segurança 

eletrônica, mediante uso de certificação digital (ICP-Brasil – Padrão A3). 

Assinatura dos Documentos:  Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados 

digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário. Os documentos digitalizados 

serão assinados ou rubricados 

I - no momento da digitalização, para fins de autenticação;  

II - no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados.  

Assinatura dos atos processuais - Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados 

eletronicamente, por meio de certificação digital. 

 

28 - Do Protocolo de Petições Intermediárias 

Até agora, nossas atenções se voltaram ao peticionamento inicial. Como era a primeira vez em que a 

parte se dirigia ao Poder Judiciário, não havia um processo para receber a petição, não havia uma vara 

para julgá-lo, tampouco um ofício de justiça para realizar os serviços administrativos inerentes à 

condução do processo no Poder Judiciário. 

Dessa forma, o procedimento era mais complexo, envolvia operações de cadastro e criação do processo 

dentro do sistema e nos forçava a rever o significado de distribuição. 

O peticionamento intermediário é bem mais simples! O processo já existe e já foi distribuído, assim, 

basta encaminhá-las para o ofício de justiça respectivo. 

Forma - As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e 

encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente.  
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Materialização do processo - Na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio 

eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio 

eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico.  

Petições em meio físico - Ressalvado o disposto neste Capítulo, os Setores de Protocolo do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que 

tramitam eletronicamente. 

Em caso de recebimento indevido, caberá ao Setor de Protocolo de origem cancelar o protocolo e 

intimar o peticionário pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE para retirada da petição. Se o Ofício de 

Justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de 

origem. Se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo Ofício de Justiça, caberá a este 

adotar as providências necessárias para a devida regularização. 

Admitir-se-á, nos Foros Digitais, o protocolo integrado de petições em papel dirigidas a processos 

físicos em tramitação nas demais Comarcas do Estado. 

Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a 

petição intermediária em papel será recebida desde que observados os requisitos do § 4º do artigo 1.205 

destas Normas de Serviço.  

 

29 - Da Consulta às Movimentações Processuais e Decisões 

O mundo digital imita o mundo físico: É livre a consulta, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, às movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos 

mandados de prisão registrados no BNMP. 

• O advogado, o defensor público, as partes e o membro do Ministério Público, cadastrados e 

habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico.  

• Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público, não 

vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos 

processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. 

 

Assim: 
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Consulta a processos sigilosos - Os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas 

partes e procuradores habilitados a atuar no processo.  

Indicação do Segredo de Justiça - deverá ser incluída no sistema: 

I - no ato do ajuizamento por indicação do advogado ou procurador;  

II - no ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro grau, pelo órgão 

judicial de origem;  

III – por determinação do juiz ou do relator.  

IV – automaticamente, por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos 

padronizadas no sistema 

Consulta a Mandados de Prisão - É livre a consulta, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, às movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos 

mandados de prisão registrados no BNMP 

Acesso por terceiro interessado - O acesso à integra dos processos digitais que não tramitem sob 

segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante uso de senha pessoal e 

intransferível, disponibilizada para utilização pelo período de 24 horas após a sua emissão. 

O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio contendo sua qualificação e a declaração 

de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais de 

atendimento virtual da Unidade Judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo 

documento pessoal com foto. 
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A Unidade Judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo 

necessária a exibição do documento pessoal.   

Após a confirmação a Unidade Judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal 

de atendimento em que foi realizada a solicitação, juntando nos autos o histórico das comunicações e 

a declaração de responsabilidade pessoal.  

Decorridos 45 dias da emissão da senha, os documentos mencionados no parágrafo anterior 

poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes do Comunicado SAD no 11/2010. 

 

Solicitação de senha: A solicitação da senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada 

ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da Unidade Judicial em que 

tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. 

A Unidade Judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo 

necessária a exibição do documento pessoal. 

 

30 - Da Tramitação dos Processos Eletrônicos 

Aplicam-se aos Ofícios de Justiça Digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente, e no que 

compatível, os dispositivos previstos nos demais capítulos destas Normas de Serviço. 

Na elaboração dos documentos, serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, 

autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça.  

Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas 

fidedignas.  

O juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto 

à unidade judicial ou extrajudicial de outro Estado da Federação. 

Nos ofícios de justiça onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á 

pelos subfluxos de documentos.  

Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento serão 

encaminhados para a fila “ag. análise de cartório urgente”. 
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