
Provimentos 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

SERVIÇO DE FOTOCÓPIA NOS CARTÓRIOS JUDICIAIS 

 

Criando o serviço de fotocopia para os cartórios judiciais, o Desembargador Marcelino 
Gonzaga presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, baixou a seguinte portaria: 

"O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador João Marcelino 
Gonzaga, usando de suas atribuições determina: 

I - Fica a Secretaria do Tribunal autorizada a extrair fotocopias para os cartórios judiciais da 
capital. 

II - Os escrivães enviarão as peças a serem copiadas à seção encarregada do serviço. 

§ 1.º - Poderá também o advogado, assinando carga, quando se tratar de autos civis ou 
criminais findos, retirar e, processo do cartório para encomendar a fotocopia na seção. 
Tratando-se de processo Cível em andamento, à faculdade só será concedida aos advogados 
da causa. 

§ 2.º - No caso do parágrafo anterior, a carga será assinada em talão destacável, para que o 
funcionário da seção de fotocópias, ao devolver os autos ao cartório, possa recolher esse talão, 
que será devolvido ao interessado pela 6.ª Recebedoria, juntamente com a fotocopia. 

III - Ao ser encomendada a fotocopia pelo advogado, ser-lhe-á entregue um talão numerado 
destinado a facilitar a procura do documento na 6.ª Recebedoria. 

IV - Extraída a fotocopia a seção anotará nela que o serviço foi executado em aparelho próprio 
da Secretaria e marginará os emolumentos, acrescidos da sobretaxa correspondente ao 
material empregado. 

V - Em seguida serão os autos devolvidos ao cartório de origem devendo o funcionário da 
seção recolher o talão de carga, que será anexado à fotocopia, entregando ambos mediante 
carga no funcionário da secretaria destacado junto à 6.ª Recebedoria. 

VI - Procurado o documento, o referido funcionário passá-lo-á ao guichê de arrecadação onde, 
depois de pagas as custas e sobretaxas margeadas, será entregue ao interessado. 

VII - As fotocópias serão autenticadas pelo chefe da seção. 

VIII - A seção de fotocópias registrará a entrada dos processos, com a indicação do nome do 
advogado que encomendou o serviço, anotando o número do negativo da fotocopia tirada. 

IX - Deverá também a seção anotar no documento fotocopiado o numero negativo arquivado. 

X - Quando se tratar de pedido de documento já fotocopiado pela seção bastará a indicação do 
número do negativo, sendo desnecessária a retirada dos autos. Cumpra-se. Tribunal de Justiça 



do Estado de São Paulo, 14 de março de 1958. O presidente do Tribunal de Justiça. (a) JOÃO 
MARCELINO GONZAGA. 


