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DICOGE 2
 

PROCESSOS Nº 2016/60593 - 2013/165007 
Parecer 334/2016-J 
 
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO – INTERAÇÕES COM AUTORIDADES E ÓRGÃOS AUXILIARES DA JUSTIÇA EM PROCESSOS 

ELETRÔNICOS – AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PETIÇÕES EM MEIO FÍSICO (PAPEL), COMO EXCEÇÃO AO 
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO - DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA UNIDADE JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO COMUNICADO CG 
Nº 1300/2013 - NECESSIDADE DE AVANÇO, INDEPENDENTEMENTE DO OPORTUNO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADE E DE 
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS - OBRIGATORIEDADE DO USO DO FORMATO DIGITAL, PREFERENCIALMENTE ATRAVÉS DO 
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO E SUBSIDIARIAMENTE ATRAVÉS DE EMAIL - VEDAÇÃO DO USO DO MEIO FÍSICO (PAPEL) EM 
PROCESSOS DIGITAIS NESSAS HIPÓTESES - PARECER PELA NOVA DISCIPLINA DA QUESTÃO, COM ALTERAÇÃO DAS NSCGJ E 
VEICULAÇÃO DE NOVO COMUNICADO. 

 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça: 
 
Trata-se de solicitação apresentada pelos Juízes da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reiteram pedido de retificação do 

Comunicado CG nº 1.300/2013. Informam que a autorização dada à apresentação por meio físico de informações em Mandado de Segurança 
compromete a prestação dos serviços cartorários e a própria agilidade no trâmite processual. Requerem que, até que seja desenvolvida 
ferramenta que autorize autoridades impetradas a apresentarem diretamente informações pelo Portal SAJ, as mesmas sejam apresentadas pelas 
respectivas Procuradorias, através do peticionamento eletrônico, ou pelas próprias autoridades também por meio eletrônico (e-mail, cd, dvd, pen 
drive), vedado o uso de papel. 

Às fls. 15/18 foram apresentadas informações pela Secretaria de Primeira Instância. 
 
É o Relatório 
Opinamos 
 
Ressalvado melhor Juízo de Vossa Excelência, entendemos que a disciplina da questão realmente comporta avanço. 
Prevê a Lei do Mandado de Segurança, em seu artigo 7º, que ao despachar a inicial o juiz deve ordenar, entre outras providências, que se 

notifique a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. 
Com o advento do processo eletrônico, iniciaram-se tratativas pela celebração de convênios com entidades cujos agentes teriam a 

possibilidade de peticionar nos autos digitais, independentemente da interposição de procurador.   
O percurso de desenvolvimento tecnológico das ferramentas de integração, contudo, se apresentou extremamente complexo. A despeito dos 

avanços empreendidos pelo Tribunal de Justiça com o Projeto 100% Digital, trata-se de funcionalidade que em muito depende do desenvolvimento 
do sistema de TI de outros órgãos e entidades públicas, a fim de permitir uma completa integração com o sistema do TJSP.  

Neste cenário, em um primeiro momento, exigiu-se que o envio das informações prestadas por autoridades públicas em Mandado de 
Segurança se daria pela forma eletrônica, por peticionamento intermediário.  Posteriormente, em prestígio à necessidade de adaptação dos órgãos 
públicos e de suas respectivas Procuradorias ao encaminhamento das informações em Mandado de Segurança, recuou-se à exigência de 
peticionamento eletrônico. Adotou-se, como solução temporária, o recebimento das informações de Mandado de Segurança por meio físico, 
impondo-se à serventia judicial a digitalização e a inserção nos autos digitais.  

A partir do expediente 2013/165007 foi elaborado o Comunicado CG Nº 1.300/2013, nos seguintes termos:  
Comunicado CG n. 1300/2013 
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos senhores Juízes de Direito, Dirigentes, Servidores das Unidades Judiciais, 

Advogados e à população em geral, para ampla divulgação da orientação vigente quanto à apresentação de ofícios e/ou documentos em 
papel dirigidos aos feitos que tramitam em meio digital, que as diversas interações que se fizerem necessárias com as pessoas físicas 
ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, que não devam obrigatoriamente intervir por intermédio de advogado, pode ser feita 
por meio físico, devendo o setor de protocolo receber o ofício e/ou documento (por exemplo, informações prestadas pela autoridade 
coatora em mandado de segurança, laudos periciais, respostas aos ofícios expedidos pelo juízo, etc), nesse formato e encaminhá-lo ao 
ofício de justiça competente, para que seja digitalizado e inserido nos autos digitais. (22, 23 e 24/10/2013) 

O tempo decorrido desde a publicação do Comunicado CG 1300/2013 e os avanços promovidos pelo Processo Eletrônico, todavia, não mais 
justificam a interação com referidas autoridades e entidades por meio outro que não o digital.  

Importante, em outros termos, o alinhamento de todos os atos processuais aos desideratos do processamento eletrônico, o que demanda, da 
parte desta Corregedoria, a paulatina retirada das unidades cartorárias das tarefas de digitalização de documentos encaminhados por meio físico.  

A propósito, apesar dos patentes prejuízos causados ao serviço cartorário, é sabido que a implantação do Projeto 100% Digital demandou, da 
parte do Tribunal de Justiça, a assunção temporária de diversas tarefas naturalmente acometidas às partes e seus procuradores, sob pena de se 
frustrar o cronograma de implantação do processo eletrônico em todo Estado.  

Neste cenário, entende-se como adequado e necessário à marcha do Projeto 100% Digital o acolhimento do pleito dos Juízes da Fazenda 
Pública da Comarca da Capital, para que o Comunicado CG n. 1300/2013 seja em parte revisto, através de modificação das NSCGJ. Isso para 
que as diversas interações com autoridades ou órgãos que não devam intervir necessariamente através de advogado já ocorra em formato digital 
e não mais em papel. 

Conforme noticiaram os juízes solicitantes, referida prática já é corriqueira no âmbito da Procuradoria do Município de São Paulo e em alguns 
órgãos do Estado de São Paulo.  

Na medida em que se torne obrigatório o encaminhamento de informações e documentos por meio digital, cumprem-se os objetivos 
institucionais desta Corregedoria Geral da Justiça, de modernização tecnológica e de aperfeiçoamento da qualidade e produtividade dos serviços 
prestados (NSCGJ, art. 2, V e XIII).    

Processualmente, não se verifica prejuízo quer para o órgão ou entidade, quer para a autoridade notificada. Conforme dispõe o artigo 9º da Lei 
Federal n. 12.016/2009, as autoridades administrativas são obrigadas a remeter em 48 (quarenta e oito) horas ao Ministério ou órgão a que se 
acham subordinadas e a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou da entidade apontada como coatora uma cópia 
autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual 
suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.  

Além da notificação prevista no artigo 9º, o próprio Juízo cientifica as Procuradorias, na forma do artigo 7º, inciso II da Lei do Mandado de 
Segurança.  

Enfim, como bem pontuado no requerimento, no âmbito do processo eletrônico “o magistrado poderá determinar que sejam realizados por 
meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo” (Lei n. 11.419/2006, art. 13) e ainda: o 
sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da Lei n. 11.419/2006, será utilizado como meio 
eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais” (Resolução nº 551/2011, art. 3º).  

O que não nos parece possível, neste momento, é exigir a capacidade postulatória por quem pode por força de lei prestar as informações 
pessoalmente, independentemente da assistência de advogado. E o peticionamento eletrônico, no presente estágio do sistema SAJ, exige a 
validação do cadastro, estando ainda em desenvolvimento funcionalidade que permite o peticionamento eletrônico pela própria parte. 

 
Ante o exposto, o parecer que respeitosamente submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência é pela atualização das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e pela veiculação de Comunicado, conforme minutas anexas. 
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Sub censura.  
São Paulo, 10 de junho de 2016. 
 
(a) AIRTON PINHEIRO DE CASTRO                                             
Juiz Assessor da Corregedoria 
 
(a) ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY 
Juíza Assessora da Corregedoria 
 
(a) MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS 
Juíza Assessora da Corregedoria 
 
(a) RENATO HASEGAWA LOUSANO 
Juiz Assessor da Corregedoria 
 
(a) RODRIGO MARZOLA COLOMBINI 
Juiz Assessor da Corregedoria 
 
DECISÃO: Aprovo o parecer dos MM. Juízes Assessores da Corregedoria e determino a edição do Provimento e a veiculação do Comunicado, 

encaminhando-se este ao e-mail institucional dos Magistrados e Diretores dos Ofícios Judiciais do Estado. 
São Paulo, 13 de junho de 2016. 
 
(a) MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS  
Corregedor Geral da Justiça 
 
 

PROVIMENTO CG nº 35/2016 
 
O Desembargador MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a função precípua da Corregedoria Geral da Justiça de orientar e superintender a primeira instância; 
   
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça ao processamento eletrônico; 
 
CONSIDERANDO a constante busca da eficiência na prestação do serviço jurisdicional; 
 
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido nos processos nº 2013/165007 e 2016/00060593, 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - As Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 
Art. 1.206-A. Quando não oferecidas através de peticionamento eletrônico, a ser preferencialmente utilizado, as informações, petições, ofícios, 

documentos e demais interações oriundas de autoridades ou órgãos auxiliares da justiça que não devam obrigatoriamente intervir através de 
advogado serão encaminhadas em arquivo eletrônico no formato PDF, conforme as especificações técnicas estabelecidas pelo Tribunal de 
Justiça, ao correio eletrônico institucional do ofício de justiça, devendo constar no campo 'assunto' o número do processo.  

Parágrafo Único. Após o recebimento do documento, o ofício de justiça providenciará a devida classificação e vinculação em pdf ao processo 
eletrônico. 

 
Artigo 2º - Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
São Paulo, 13 de junho de 2016. 
 
(a) MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS 
Corregedor Geral da Justiça 
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COMUNICADO CG nº 879/2016
(Processos nº 2016/60593 e 2013/165007)

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados, dirigentes e servidores das unidades judiciais do Estado 
de São Paulo, bem como às autoridades e aos órgãos de representação judicial da União, do Estado, do Município e das 
demais entidades da administração direta e indireta que, relativamente aos processos digitais, é vedado o recebimento em 
meio físico (papel impresso) de informações, ofícios, relatórios ou outros documentos apresentados por autoridades que não 
devam necessariamente intervir por intermédio de advogado, sendo obrigatório o uso do formato digital, seja através do 
peticionamento eletrônico pelos órgãos de representação judicial, a ser preferencialmente utilizado, seja por meio do e-mail 
institucional da Unidade Cartorária onde tramita o feito, em conformidade com o disposto no artigo 1.206-A das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

COMUNICA, ainda, que todas as informações e/ou documentos deverão estar salvos em formato padrão PDF e sem 
restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo ‘assunto’ o número do processo.

COMUNICA, finalmente, que fica retificado, nesta parte, o Comunicado CG nº 1.300/2013.

DICOGE 5.1

COMUNICADO CG Nº 876/2016

PROCESSO Nº 2016/97467 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS 
SUCESSÕES

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício do Juízo supramencionado, 
noticiando a comunicação pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito da Sede da referida Comarca, 
acerca da falsificação de reconhecimento de firma de Eda Isabel de Oliveira Lucchese em documento de Autorização para 
Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, onde consta como compradora Debora Carnavalli Lemes, com aposição do 
selo nº 0997AA107332 pertencente ao 2º Tabelião de Notas da Comarca de São José do Rio Preto, e carimbo falso com os 
dados da unidade em tela, observando-se, ainda, que desde 01 de julho de 2008, foi abolido o emprego de carimbos nos 
reconhecimentos de firmas, sendo adotado o uso de etiquetas personalizadas.

COMUNICADO CG Nº 877/2016

PROCESSO Nº 2016/14290 - PIRACICABA - JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício do Juízo supramencionado, 

acerca da falsidade quanto aos reconhecimentos de firma apostos em contrato de locação, realizado em 05 de janeiro de 2016, 
supostamente atribuída ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Saltinho da 
Comarca de Piracicaba, em nome Ricardo Ribeiro Moretti (locatário) e Rosangela Prates Teixeira (fiadora), pessoas que não 
possuem cartões arquivados na unidade, com a utilização de carimbo e selo de segurança que não correspondem aos padrões 
adotados, bem como mediante a falsificação da assinatura e menção errônea do nome do atual Oficial da serventia. 

COMUNICADO CG Nº 878/2016

PROCESSO Nº 2016/99489 - CAPITAL - JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de ofício do Juízo supramencionado, 

noticiando comunicação efetuada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Capão Redondo da Comarca 
da Capital, acerca da falsidade quanto ao reconhecimento de firma de Márcio Augusto Ramos, aposto em autorização para 
viagem internacional e em autorização de expedição de passaporte, supostamente praticada perante o 1º Tabelião de Notas 
Comarca da Capital, cujo ato foi realizado mediante emprego de etiquetas e carimbos que não correspondem ao padrão utilizado 
pela unidade, e utilização de selos de autenticação nºs 1084AM099946 e 1084AM99939, pertencentes ao lote de selos destinado 
ao 21º Tabelião de Notas da Capital roubado em 27/02/2009, noticiado no Comunicado CG nº 1809/2009, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico em 28/12/2009 e no Portal do Extrajudicial.

PROCESSO Nº 0180686-37.2007.8.26.0100 - SÃO PAULO - MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO - Partes: FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - Interessados: ROSA AGUILAR PORTOLANI, FRANCISCO ASSIS MAGALHÃES e ESPÓLIO DE 
JOSÉ RODRIGUES DE GODOY e OUTROS.

DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da Corregedoria e, por seus fundamentos, que adoto, dou provimento 
ao recurso para rejeitar as impugnações opostas pelos Espólios de José Rodrigues de Godoy e Piedade da Cruz Godoy e 
pela Fazenda do Estado de São Paulo, consideradas infundadas, e, portanto, determinar a retomada do andamento da 
regularização fundiária promovida pela Municipalidade de São Paulo, com observação das manifestações do Oficial do 
12.º RI desta Capital (fls. 307 e 352), atentando, no mais, para devolução sem cumprimento da carta precatória cujo retorno, 
ao tempo da sentença, era aguardado. Publique-se. São Paulo, 13 de junho de 2016. (a) MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA 
CALÇAS, Corregedor Geral da Justiça. Advogados: OSVALDO FIGUEIREDO MAUGERI, OAB/SP 65.994, NELSON LUIZ 
NOUVEL ALESSIO, OAB/SP 61.713, JULIANA CAMPOLINA REBELO HORTA, OAB/SP 301.795, AMILCAR AQUINO NAVARRO, 
OAB/SP 69.474, ROSA AGUILAR PORTOLANI, OAB/SP 67.495, JORGINA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 99.987, CAMILA 
SANTOS CURY, OAB/SP 276.969 e SIDNEY RICARDO GRILLI, OAB/SP, 127.375.
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