
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 
PROVIMENTOS 

23.09.2004 

PROVIMENTO CG N.o 23/2004 

Adapta as Normas de Serviço às disposições do Provimento nO 886/2004, do 
E. Conselho Superior da Magistratura. 

O DESEMBARGADOR JOSÉ MÁRIO ANTONIO CARDINALE, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o decidido nos autos do Processo G n. 35.775/2001 e a edição 
do Provimento n. 886/2004, do E. Conselho Superior da Magistratura; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - O item 77 do Capítulo 11 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
passa a ter os seguintes subitens: 

77.1 - É facultado aos Juízes de Direito do Estado de São Paulo o emprego de 
fitas magnéticas de áudio e audiovisual como meio de documentação de 
depoimentos prestados em audiência. 

77.2 - A adoção desses meios de documentação será objeto de anotação no 
termo de audiência, lançando-se, por escrito e em separado, as qualificações dos 
depoentes, que serão repetidas verbalmente quando da gravação, de modo a não 
deixar dúvidas quanto à identidade da pessoa ouvida. 

77.3 - As fitas magnéticas, aferida a qualidade da gravação quando do início e ao 
término dos trabalhos, serão identificadas e conservadas pela ordem numérica dos 
autos. 

77.4 - Quando houver recurso da sentença ou, noutras hipóteses, quando houver 
determinação judicial, de ofício ou a requerimento da parte, a transcrição será feita 
na forma ordenada pelo juiz, permanecendo a fita em cartório, sob a 
responsabilidade do Diretor, mas sem prejuízo de determinação diversa de um dos 
integrantes da Câmara Julgadora, inclusive quanto à forma de transcrição. 

77.5 - Depois do trânsito em julgado, a fita poderá ser arquivada com os autos do 
processo, se assim o determinar o juiz da causa, facultando-se, em qualquer caso, 
sua reutilização após o decurso do prazo para o ajuizamento de ação rescisória. 

Artigo 2° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 21 de setembro de 2004. 


