
PODER JUDICIÁRIO 
TRJBUNAL DE JUSnçA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N018/ 2001 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO a existência de moderno 

sistema eletrônico para obtenção de cópias de documentos; 

CONSIDERANDO que vários advogados e 

estagiários regularmente inscritos na O.A.S. têm se utilizado de tal 

sistema para extração de cópias de folhas de autos no próprio balcão 

dos ofícios judiciais; 

CONSIDERANDO que para tanto os mesmos se 

valem de equipamento denominado escaner portátil: 

RESOLVE 

Artigo 1° - Fica acrescido à Seção IV, do Capítulo IX, 

do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justíça, o item 

45.A, com a seguinte redação: 

tA· 
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45-A Para extração de cópias, exclusivamente 

110 balcão dos ofícios judiciais, poderá ser empregado, pelos advogados 

ou estagiários regularmente inscritos na O.AB., escaner portátil. 

45-AI. Em nenhum caso será pennitido o 

desencarte de peças processuais para extração de cópias, ainda que a 

pretexto de viabilizar a reprodução ou melhorar a qualidade daquelas. 

45.A2. Mesmo que não tenham advogado ou 

estagiário regularmente inscrito na O.AB. procuração nos autos, estarão 

autorizados a proceder à reprodução das peças processuais que 

entenderem a eles úteis, desde que empreguem para tanto escaner 

portátil, estando, neste caso, vedada obtenção de carga dos autos, 

observando-se na hipótese o disposto no item 91, Capítulo lI, destas 

Normas de Serviço. 

45.A3. Não será permitida a modalidade de 

reprodução de peças de autos judiciais aqui tratada caso façam parte de 

processos sigilosos, entendidos estes os que tramitem sob se!:.rredo de 

justiça, na fonna do artigo 155, do Código de Processo Civil, quàndo 

então apenas aqueles advogados ou estagiários regularmente inscritos 

na O.AB., que representem qualquer das partes, poderão se valer 

daquela prerrogativa. 

45.A4. Não serão, em hipótese alguma, 

autenticadas as cópias obtidas pelo método acima regrado. 
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45.A.5. A reprodução por escaner que aqui se 

aborda somente se refere a peças de processos judiciais, em curso ou 

findos. 

Artigo 2° - Este Provimento entrará em vigor na data de 

sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. 

São Paulo, 025 de ~vl de ~I 


