
Propõe-se, então, que por intermédio de Provimento seja estabelecida, unicamente quanto 

houver fluência de prazo comum, rotina denominada "vista de autos em cartório fora do 

balcão", mediante controle de movimentação física dos autos, segundo solicitação expressa 

dirigida ao Diretor de Serviço do Ofício de Justiça, conforme padrão a ser normatizado. 


O controle de movimentação física será inutilizado contra a devolução dos autos, nos quais 

se certificará o período da vista. 

Sugere-se, no que diz respeito ao período de vista, que seja limitado em 45 (quarenta e 

cinco) minutos, tempo suficiente para as providências de exame dos autos, recepcionando

se e atendendo-se as solicitações formuladas até as 18,00 horas. 


Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao Diretor de 

Serviço do Ofício de Justiça representar imediatamente ao MM. Juiz de Direito Corregedor 

Permanente, para as providências devidas, inclusive representação à Ordem dos 

Advogados (EOAB, arts. 34, XXII, e 37, I). 


Saliente-se que a sugestão de controle da vista em cartório fora do balcão mediante a 

retenção da carteira da Ordem do advogado ou do estagiário de direito é prática que não 

pode ser adotada, em razão de afrontar a Lei n° 5.553/68. 


Diante do exposto o parecer que, respeitosamente, submeto à elevada apreciação de Vossa 

Excelência é no sentido de atender em parte a solicitação da Seccional Paulista da Ordem 

dos Advogados do Brasil, nos termos ora propostos, expedindo-se ofício ao seu DO. 

Presidente, com cópia do presente e, ademais, aos DO. Presidentes da Associação dos 

Advogados de São Paulo, do Instituto dos Advogados de São Paulo e ao Excelentíssimo 

Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, em razão do pleito de fls. 332, além da 

edição de Provimento, nos termos da minuta em anexo. 


Sub censura. 

São Paulo, 10 de março de 2.006. 

(a) Nuncio Theophilo Neto, Juiz Auxiliar da Corregedoria 

PROVIMENTO CG N° 04/2006 

Introduz item 94A e subitens 94A.1, 94A.2 e 94A.3, na Seção li, do Capitulo li, 
do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Gilberto Passos de Freitas, Corregedor Geral da Justiça do Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 


CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo G-35. 558/0 1 , 


RESOLVE: 


Artigo 1° - Introduzir na Seção li, do Capítulo 11, do Tomo I, das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça o item 94A, com a seguinte redação: 


"94A. Quando houver fluência de prazo comum às partes será concedida pelO Diretor 

de Serviço do Oficio de Justiça ou pelo Escrevente responsável pelo atendimento, 

vista de autos em cartório fora do balcão pelo periodo de 45 (quarenta e cinco) 




minutos, mediante controle de movimentação fisica, conforme formulário a ser 
preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído 
no processo." 

Artigo 2° - Ficam acrescentados ao item 94A, da Seção 11, do Capítulo 11, do Tomo I, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, os subitens 94A.1, 94A.2 e 94A.3, 
com as seguintes redações: 

"94A.1. Os pedidos a que alude este item serão recepcionados e atendidos desde que 
formulados até as 18,00 horas." 

1194A.2. O formulário de controle de movimentação física será inutilizado contra a 
devolução dos autos, nos quais se certificará o período da vista, ficando vedada a 
retenção de documento do advogado ou estagiário de direito na Serventia, para a 
finalidade de mencionado controle, nos termos da Lei nO 5.553/68." 

"94A.3. Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao 
Diretor de Serviço do Oficio de Justiça representar imediatamente ao MM. Juiz de 
Direito Corregedor Permanente, inclusive para fins de providências competentes 
junto à Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB, arts. 34, XXII, e 37, I)." 

Artigo 3° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em sentido contrário. 

São Paulo, 14 de março de 2006. 

GILBERTO PASSOS DE FREITAS 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA 


ANEXO AO PROV CG N° 04/2.006 

ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A) DIRETOR(A) DO _oFicIO___ DA COMARCA
DE _____ 
PROCESSO N° 1___
SEÇÃO ___________ 

REQUERENTE:-===~~==~==~==~~~___
(Àdvogado ou Estaglâno de Direito constltuldo nos autos) 

ENDEREÇO: ___________________________ 

TELEFONE: _________________ 

Solicito vista em Cartório, fora do balcão, por 45 (quarenta e cinco) minutos, nos termos do 
Provimento CG 106. 

__________•___ de ______de _____ 

OAB/_no 
Horário de Entrega dos Autos: ______________ 

(ViSto do Dlretõr ou Escrevente) 

Horário de Devolução dos Autos: ---------------ooor.=~~=:~=~ 
(VISto do Diretor ou Escrevente) 


