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PROVIMENTO nO 24 /2 oDl 

o DESEMBARGADOR Luís DE 

MACEDO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO a necessidade de 

constante aprimoramento dos serviços cartorários; 

CONSIDERANDO que o sistema de 

fichário geral vai perdendo sua utilidade prática nos correntes 

dias em face da progressiva informatização dos dados neles 

armazenados; 

CONSIDERANDO que a existência de 

fichário em nome do réu, para algumas unidades judiciárias, tem 

implicado tão somente na duplicação de informação já disponível 

nos cartórios do Distribuidor das várias Comarcas do Estado; 

CONSIDERANDO que, no atual 

momento, a preservação de referido fichário acarreta custos 

desnecessários, prejuízo de espaço no interior dos cartórios, 

além de dispêndio de tempo de trabalho de funcionários que) 
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poderiam ser melhor aproveitados em outras relevantes tarefas; 

RESOLVE: 

Art. 10 ) Ficam modificados o item 10, sub-itens 10.1., alíneas "b", "d" e 

"e"; 10.2., 10.2.1.; 10.2.2.; 10.2.3.; 10.2.4.; e 10.2.5., do Capítulo 11; e o 

item 3, do CapitUlo IV, do Tomo I, todos das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, que passam a ter a seguinte redação: 

"Capítulo II 

10. Em todos os ofícios de justiça será elaborado 

um FICHÁRIO POR NOME DE AUTOR, o qual servirá como memória 

permanente do Cartório. 

10.1. O fichário será composto por fichas abertas 

em nome dos autores, organizadas em ordem alfabética, com as 

seguintes exceções: 

a) 	nos ofícios de justiça criminais, do JECRIM, 

do júri e das execuções criminais, somente 

serão abertas fichas em nome dos réus; 

b) 	suprimido; 

c) 	nos ofícios de justiça de execuções fiscais 

somente serão abertas fichas em nome dos 
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executados; 

d) 	nos casos de litisconsórcio, poderá o Juiz 

Corregedor Permanente, em razão do grande 

número de litigantes, limitar a quantidade de 

fichas a serem abertas, quando será aberta 

necessariamente uma para o primeiro autor; 

e) fica dispensado o fichário em nome de autor 

para as Cartas Precatórias, entretanto, será 

aberta ficha em nome do embargante na 

hipótese de haver Embargos de Terceiro 

interpostos no juízo deprecado. 

10.2. As fichas que compõem o fichário em nome 

do autor deverão conter as principais informações a respeito do 

processo, de forma a possibilitar a extração de certidões. 

10.2.1. Nos processos cíveis, de família e 

sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes 

do trabalho e anexo fiscal, deverá ser anotado nas fichas: o nO do 

processo, o nome, RG e CPF do autor, a natureza do feito, a data da 

distribuição, o nO, livro e fls. do registro geral de feitos, o nO, livro e fls. 

do registro da sentença, a suma do dispositivo da sentença, anotações 

sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento e outras 

observações que se entender relevantes. 
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10.2.2. Nos processos criminais, do Júri e do 

JECRIM, deve ser anotado nas fichas: o nO do processo, o nome e 

qualificação do réu, o nO, livro e fls. do registro geral de feitos, a data do 

fato, a data do recebimento da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi 

incurso, a data da suspensão do processo (art. 366-CP e JECRIM), a 

data da prisão, o nO, livro e fls. do registro de sentença, a suma do 

dispositivo da sentença, anotações sobre recursos, a data da decisão 

confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da 

expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o 

arquivamento e outras observações que se entender relevantes. 

10.2.3. Nos processos de execução criminal, 

deve ser anotado nas fichas: o nome e qualificação do executado, as 

guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas 

em ordem seqüencial, os incidentes de execução da pena, anotações 

sobre recursos, a suma dos julgamentos, as progressões de regime, os 

benefícios concedidos, as remições de pena e outras observações que 

se entender relevantes. 

10.2.4. Preferencialmente será escriturada, até o 

momento do arquivamento dos autos, a ficha do primeiro autor, 

lançando-se em todas as demais, eventualmente abertas em razão de 

litisconsórcio, além do nO do processo, do nome da parte, seu RG e 

CPF, indicação da ficha em que consta a completa escrituração. 

10.2.5. As fichas que compõem o fichário por 

nome do autor poderão ser emitidas e escrituradas, até o momento do 
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arquivamento dos autos, por sistema informatizado, sempre com 

materialização em papel. 

Capitulo IV 

3. Suprimido." 

Art. 2°) Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. 


São paulo,J,3 ch ~~ ele ~o/ 


~~~MACEDO 

Corregedor Geral da Justiça 


