
BOLETIM 
da 

Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo· 

ANO XVIII JUNHO A SETEMBRO DE 1969 N.' 86 



CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

PROVIMENTO NQ 4-69 

Dispõe sôbre a confecção e escrituração dos livros de 
registro de sentenças cíveis e criminais mediante o 
processo de "xerox" ou outro análogo. 

Considerando que o Provimento 9/67 já autorizou o uso de 
fotocópias e outros processos análogos, nas certidões, traslados e 
cópias; 

Considerando que o Provimento n.o XXVI-67 autorizou a 
extração de formais de partilha e cartas de sentença pelos cartórios 
das Varas da Família e das Sucessões, através de fotocópias; 

Considerando que o Provimento XXXIX-69 regulamentou a 
extração de cópias dos autos, Jivros e papéis existentes nos car
tórios judiciais da Capital mediante o processo de "Xerox"; 

Considerando a necessidade de simplificar os serviços carto-
rários, permitindo um mais rápido andamento dos feitos judiciais 
com a adoção dos métodos preconizados pela tecnologia atual; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no processo 
CG n.O 31.323-69; 

Resolve: 

1.° - Con'ferir autorização aos cartórios judiciais não oficiali
zados do Estado de São Paulo, para a confecção e escrituração dos 
livros de registro das sentenças civeis e criminais" mediante o pro
cesso de "xerocópia" ou análogo. 

2.° - As cópias extraidas serão autenticadas pe.lo Escrivão e 
depois arquivadas em pastas próprias, as quais serão encadernadas. 

3.° - Serão lavrados têrmos de abertura e encerramento. As 
fôlhas serão numeradas e rubricadas, uma vez completado o livro 
com 200 fôlhas, acompanhando cada pasta o respectivo índice. 
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4.° - Quanto ao livro de protocolo das audiências, fica man
tida a adoção facultativa do sistema de fôlhas sôltas, previamente 
agrupadas, numeradas e rubricadas, lançando-se os têrmos de aber
tura e encerramento, guardando-as o Escrivão com cuidado e cau
telas de praxe, datilografadas de acôrdo com as necessidades e em 
ordem cronológica, sendo encadernadas a final (Provimentos ns. 
10-53 e 43-53). 

O sistema autorizado nêste provimento, poderá ser adotado 
quanto aos traslados do livro de protocolo de audiências. 

As xerocopias serão autenticadas pelo Escrivão, antes da jun
tada aos autos, recomendando-se a utilização de cópias que per
mitam feitura fácil. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 5 de maio de 1969 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da Justiça. 
D.J. 7/5/1969 
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