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da 

Associação dos Serventuários de 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA: 

PROVIMENTO NQ XXXIX 

Dispõe sôbre a utilização das máquinas copiadoras "Xerox" 
instaladas no Palácio da Justiça e no Forum "João Mendes Junior", 
junto ao fôro judicial de primeira instância. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui~ 
ções e considerando a urgência que se torna necessária para a fun~ 
cionamento das máquinas "Xerox" locadas para o fôro judicial de 
primeira instância, sem prejuízo de vir a matéria, oportunamente, 
a ser regulada por lei ou decreto. 

Resolve: 

Artiglo 1.0 - As máquinas copiadoras "Xerox" instaladas no 
Palácio da Justiça e no Forum "João Mendes Júnior", junto ao 
fôro jludicial de primeira instância, ficam integradas no Setor de 
Fotocópias da Secretaria do Tribunal de Justiça e sua utilização 
regular~se~á pelo presente provimento. 

Artigo 2.° - Sómente poderão ser extraídas nas máquinas re~ 
feridas no artigo 1.° cópias de autos, livros e papéis existentes nos 
cartórios judiciais desta Capital. 

Artigo 3.° - Ressalvado o disposto no artigo g"o, compete ao 
Subsecretário Auxiliar, responsável pelo serviço de autenticação das 
xerocópias, com as cautelas recomendadas nos ítens 4 e 5 do Pro~ 
vimento n.o 9167, da Corregedoria Geral da Justiça (in Revista dos 
Tribunais. 3831403), 

Artigo 4,° - O preço do serviço é fixado em NCr$ 0,70 (se~ 

tenta centavos) por página de xerocópia, incluída a autenticação. 
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Artigo 5.° - A extração de xerocoplas com isenção do paga
mento só será efetuada nos seguintes casos: 

a) quando, para instruir processos judiciais ou administra
tivos, forem requisitadas pelas Presidências do Tribunal de Justiça 
e dos Tribunais de Alçada, pela Corregedoria Geral da Justiça e 
seus juízes auxiliares, pelos Desembargadores ou Ministros relatores, 
pelos juízes de Direito do Estado, pelos Secretários do Tribunal 
de Justiça e dos Tribunais de Alçada ou pelo Escrivão da Correge
doria Geral da Justiça; 

b) quando necessárias as copias para os serviços judiciários 
ou de organização interna dos Cartórios ou Varas; 

c) quando para fins criminais e destinadas a réus pobres in
ternados em estabelecimentos penais procedendo-se às requisições 
em conformidade com o disposto na Portaria n. 113166, da Correge
doria Geral da Justiça (in Revista dos Tribunais 3771395); 

d) nos casos de justiça gratuita, em conformidade com 
a lei. 

Parágrafo único - Para o fim de que trata êste artigo, devem 
os juízes proferir despacho, autorizando a extração gratuita das 
cópias, e assinar a respectiva requisição (modêlo anexo). 

Artigo 6.° - O Setor encarregado jamais executará qualquer 
serviço de xerocópia sem o prévio recolhimento do respectivo preço 
ou, na hipótese de isenção de pagamento sem que lhe seja entregue 
a competente requisição, assinada pelo Juiz da Vara. 

Artigo 7.° - O funcionamento do serviço e a arrecadação do 
preço das xerocópias devem atender, no que fôr aplicável, ao dis
posto nas Portarias ns. 532·158 e 537158, da Presidência do Tribunal 
de Justiça. 

Artigo 8.° - Salvo se a parte optar por fotocópia, nos têrmos 
do Provimento n.? XXVIj67 ( ,in "Diário da Justiça" de 25-5-1967), 
fica determinado que os formais de partilha e cartas de sentença 
a serem expedidos pelos cartórios judiciais desta Capital, ainda que 
o interessado seja beneficiário da justiça gratuita, deverão conter 
mediante xerocópias, as peças exigidas por lei, cumprindo aos escri
vães lavrar os têrmos da abertura e de encerramento, numerar, 
autenticar e rubricar tôdas as fôlhas. 
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Parágrafo único - Para êsse fim. os cartórios enVlarao os 
autos ao setor mencionado no artigo 1.°. com relação das peças a 
serem xerocopiadas. devendo a parte interessada pagar os emolu
mentos d iretamente ao mesmo Setor. não sendo devida qualquer 
outra taxa. emolumento ou custas. pelo formal ou carta de sentença. 

Artigo 9.° - No dia 25 de cada mês. o Setor elaborará rela
tório referentes aos serviços de xerocópias consignando além de 
outras observações julgadas necessárias. os seguintes esclareci
mentos: 

a) indicação da leitura do relógio marcador de cópias. no 
início e no fim do período objeto do relatório; 

b) número de cópias extraídas e número de cópias acidental~ 
mente inutilizadas. 

Parágrafo 2.° - t::sse relatório será encaminhado desde logo 
à Subscretaria Assistente da Contabilidade do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo 2.° - As papeletas de requisição de serviços gra~ 
tuitos ficarão arquivadas no Setor. 

Publique~se. registre~se e cumpra-se. 

São Paulo. 21 de fevereiro de 1969. 

(a} Márcio Martins Ferreira 

Presidente do Tribunal de Justiça 

(a) Cantidiano Garcia de Almeida 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da Justiça 

Anexo 

Modêlo de requisição a que se refere o artigo 5.°. parágrafo 
único . do Provimento n.o XXXIX. 
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SERVIÇO DE XEROCOPIAS 

VARA ............ . ..... . . ... . . . . 

REQUISIÇÃO 

Nos têrmos do artigo 5.°, ítem ............ do Provimento 
n.o XXXIX, do E. Conselho Superior da Magistratura, autorizo a 
extração, com isenção de pagamento, de ......... páginas de 
xerocópias, referentes às fôlhas .. .. ................ . . .... ... . 

do . ... ... ............ ... .. . . . .......... . ... . .. . ... .. . . . . . 

Observações: ................................ . ............ . 

São Paulo, 

28-

de de 19 

Juiz de Direito 

D.J. 26/2/69 
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