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CSM - 2019.0000907218

ACÓRDÃO
Registro: 2019.0000907218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 1009988-64.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigui, em
que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE
BIRIGUI.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
(Presidente), ARTUR MARQUES (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO), EVARISTO DOS SANTOS(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO), CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E FERNANDO TORRES
GARCIA(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 10 de outubro de 2019.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Apelação Cível n.º 1009988-64.2018.8.26.0077
Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Birigui
VOTO N.º 37.921
Registro de Imóveis - Constituição de garantia hipotecária por cédula de crédito bancária - Impugnação parcial às
exigências formuladas - Precedentes do E. Conselho Superior da Magistratura - Dúvida prejudicada - Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença [1] proferida pela MM. Juíza
Corregedora Permanente, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Birigui, obstando, assim, o registro de garantia hipotecária, constante da cédula de crédito, recusado por
ausência de manifestação de vontade de todas as partes, assim como por falta de cópia autenticada do mandato
outorgado por aqueles que representam o credor no instrumento particular, com emissão não superior a noventa dias, e
por ausência de rubrica em todas as páginas daqueles que assinam ao final.
O apelante sustenta a possibilidade do registro, tendo em vista que o título de crédito em questão é firmado
unicamente pelo emitente, sendo desnecessária a exigência feita pelo Oficial Registrador no que diz respeito à
assinatura do credor [2].
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso [3].
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A controvérsia diz respeito à garantia hipotecária proveniente da Cédula de Crédito Bancário 495.803.194, emitida por
Nair Sanches Sanchez, em favor do apelante, prenotada sob o n.° 247.082, em 24/10/2018, cuja garantia real é o
imóvel da matrícula n.° 74.885 daquela serventia imobiliária.
Insurge-se o apelante contra a necessidade de assinatura de todas as partes, tendo em vista que a Cédula de Crédito
Bancário é um título de crédito cuja regulação é feita pela Lei n.º 10.931/04, de modo que, dentre seus requisitos, está
somente a assinatura do emitente do título.
Entretanto, percebe-se que a nota devolutiva apontou outros óbices que não foram impugnados pelo recorrente,
relativamente à falta de cópia autenticada do mandato outorgado por aqueles que representam o credor no
instrumento particular, com emissão não superior a noventa dias, e à ausência de rubrica em todas as páginas daqueles
que assinam ao final.
Como se sabe, o procedimento de dúvida é reservado à análise da discordância do apresentante com os motivos que
levaram à recusa do registro do título. De seu julgamento, decorrerá a manutenção da recusa, com cancelamento da
prenotação, ou a improcedência da dúvida, que terá como consequência a realização do registro (art. 203, II, da Lei n.º
6.015/73).
A anuência parcial do recorrente com a irregularidade de seu próprio título, não impugnando todas as exigências e,
assim, reconhecendo que aquele apresentado estava incompleto, prejudica o exame da dúvida. É que, ainda que
julgada improcedente, haveria outros óbices quando da prenotação, o que impossibilita o ingresso do título no fólio real.
Tal situação atribui ao procedimento de dúvida natureza consultiva, ou meramente doutrinária. O novo exame de
admissibilidade para o futuro registro poderá ser influenciado por eventuais fatos novos, mesmo se o título for
apresentado com atendimento das exigências impugnadas. Nesse sentido, o entendimento pacífico deste Col. Conselho
Superior da Magistratura:
"No mais, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não cabe aqui ao Judiciário se pronunciar acerca da solução
cabível para o caso concreto, não se tratando de órgão consultivo, como bem ressaltado pela nobre representante do
parquet" (CSM, Processo n.° 000.608.6/7-00, Rel. Des. GILBERTO PASSOS DE FREITAS, j. 21/12/2006).
E mais recentemente, em caso bastante semelhante ao presente:
"REGISTRO DE IMÓVEIS. Constituição de garantia hipotecária por cédula de crédito bancária. Impugnação parcial às
exigências formuladas. Dúvida prejudicada. Recurso não conhecido." [TJSP; Apelação Cível 1009984-27.2018.8.26.0077;

Relator(a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Data do Julgamento:
23/8/2019; Data de Registro: 3/9/2019].
A impugnação parcial, assim, torna a dúvida prejudicada e impede o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Notas:
[1] Fls. 63/64.
[2] Fls. 71/79.
[3] Fls. 103/104.
↑ Voltar ao índice
CSM - 2019.0000936707

ACÓRDÃO
Registro: 2019.0000936707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1012409-74.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá,
em que é apelante ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicada a dúvida e não conheceram do recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
(Presidente), ARTUR MARQUES (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO), ANTONIO CARLOS MALHEIROS (PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO), CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E FERNANDO TORRES
GARCIA(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 1º de novembro de 2019.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Apelação Cível nº 1012409-74.2018.8.26.0223
Apelante: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO
Apelado: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS, E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE
GUARUJÁ
VOTO Nº 37.949
Registro de Imóveis - Carta de arrematação - Impugnação parcial - Dúvida prejudicada - Recurso não conhecido.
Inconformado com a r. sentença que confirmou o juízo negativo de qualificação registral [1], Antônio Carlos Osorio Filho

interpôs apelação objetivando o registro da carta de arrematação expedida nos autos do processo nº 000468949.2013.8.26.0223, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, tendo por objeto o imóvel
matriculado sob nº 50.868 perante o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
daquela mesma Comarca.
Alega o apelante, em síntese, que das três exigências formuladas pelo registrador, duas são insubsistentes. Entende ser
desnecessária a apresentação do título aquisitivo em favor da executada, pois o edital de leilão foi explícito ao se referir
à propriedade plena do imóvel e não, aos direitos decorrentes da promessa de compra e venda não registrada. Nega a
ocorrência de violação ao princípio da continuidade, por ser a arrematação forma originária de aquisição da
propriedade. No mais, afirma que não se mostra necessária a apresentação de certidão autorizativa de transferência de
direitos de ocupação, expedida pela SPU, pois a averbação realizada na matrícula do imóvel, no sentido de que parte do
terreno em que edificado o edifício Albamar localiza-se em faixa da marinha, foi realizada de ofício e, portanto, não é
válida [2].
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento da apelação [3].
É o relatório.
No caso concreto, o registrador emitiu nota de devolução [4], formulando as seguintes exigências: 1. Apresentar para
registro o título aquisitivo de domínio da requerida Agropecuária Fazenda São Sebastião Ltda., referente ao imóvel
objeto da matrícula nº 50.868; 2. Apresentar Certidão Autorizativa de Transferência dos direitos de ocupação expedida
pelo Serviço do Patrimônio da União referente ao imóvel objeto da matrícula nº 50.868; 3. Aditar a Carta de
Arrematação para constar a qualificação completa (CNPJ e endereço da sede) do requerente Condomínio Edifício
Albamar e da requerida Agropecuária Fazenda São Sebastião Ltda.
Insiste o apelante na possibilidade de registro da Carta de Arrematação, afirmando que, uma vez informado do teor da
nota devolutiva, discordou de parte das exigências formuladas, o mesmo ocorrendo agora, em sede recursal, por
ocasião da apresentação de suas razões de inconformismo.
Sendo assim, ante a impugnação parcial das exigências formuladas pelo Oficial, resulta prejudicada a dúvida.
É que a não insurgência em relação ao outro óbice apresentado prejudica a dúvida, que só admite duas soluções: a) a
determinação do registro do título protocolado e prenotado, que é analisado, em reexame da qualificação, tal como se
encontrava no momento em que surgida dissensão entre o apresentante e o Oficial de Registro de Imóveis; ou b) a
manutenção da recusa do Oficial. Para que se possa decidir se o título pode ser registrado ou não, é preciso que todas
as exigências - e não apenas parte delas - sejam reexaminadas pelo Corregedor Permanente.
E o reconhecimento de que a dúvida se encontra prejudicada acarreta o não conhecimento do recurso, consoante
pacífico entendimento deste Conselho Superior da Magistratura (Apelação n. 990.10.325.599-2, Rel. Des. Antônio Carlos
Munhoz Soares, j. 14/12/2010; Apelação n. 990.10.030.839-4, Rel. Des. Marco César Müller Valente, j. 30/6/2010;
Apelação n. 0011799-78.2010.8.26.0070, Rel. Maurício Vidigal, j. 7/11/2011, Apelação n. 17-6/0, Rel. Des. Luiz Tâmbara,
j. 7/11/03 e Apelação n. 7.120-0/9, Rel. Des. Sylvio do Amaral, j. 1°/6/87).
Há precedentes recentes no mesmo sentido: Apelação Cível n. 1004343-82.2016.8.26.0318, j. 24/4/2018; Apelação
Cível n. 1015740-40.2016.8.26.0577, j. 15/5/2018.
Diante do exposto, julgo prejudicada a dúvida e não conheço do recurso.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Notas:
[1] Fls. 90/98.
[2] Fls. 104/114.
[3] Fls. 130/135.

[4] Fls. 18/20.
↑ Voltar ao índice
SEMA 1.1.2

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em 24/03/2020, no uso de suas atribuições
legais, autorizou o que segue:
CARAPICUÍBA - ANEXO FISCAL E CENTRAL DE MANDADOS - suspensão do expediente forense no dia 20/03/2020 e
suspensão dos prazos processuais na referida data.
MOGI DAS CRUZES - PRÉDIO 1 - antecipação do encerramento do expediente forense no dia 20/03/2020, a partir das
13h30, e suspensão dos prazos processuais na referida data.
UBATUBA - suspensão do expediente forense no dia 16/03/2020 e suspensão dos prazos processuais na referida data,
em retificação à autorização disponibilizada no DJE de 19/03/2020, pág. 3.
FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - antecipação do encerramento do expediente forense no dia 16/03/2020, a partir
das 17h20, e suspensão dos prazos processuais na referida data.
↑ Voltar ao índice
SPR - PROVIMENTO CG Nº 08/2020

Autorizar a imediata suspensão do funcionamento das unidades dos Serviços
Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de São Paulo
PROVIMENTO CG Nº 08/2020
Dispõe sobre medidas de prevenção a serem adotadas nos Serviços Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de
São Paulo em relação ao vírus COVID-19.
O Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a definição como pandemia da COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde, decorrente da infecção
de grande número de pessoas em países distintos;
CONSIDERANDO o alto risco de contaminação pela COVID-19 nos locais de circulação e de concentração de pessoas;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para a preservação da saúde dos responsáveis pelas delegações,
de seus prepostos e colaboradores e de todos os usuários dos serviços extrajudiciais de notas e de registro;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.979/2020, no Decreto nº 10.282/2020 e nos Decretos Estaduais nºs
64.879/2020 e 64.881/2020;
CONSIDERANDO que os serviços extrajudiciais de notas e de registro são essenciais para o exercício de determinados
direitos fundamentais, para a circulação da propriedade e para a obtenção de crédito com garantia real;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 45/2020 e no Provimento nº 91/2020, ambos da Corregedoria Nacional de
Justiça, nos Comunicados CGJ nºs 231/2020, 235/2020, no Provimento CGJ nº 07/2020 e no art. 28, inciso XXV, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a imediata suspensão do funcionamento das unidades dos Serviços Extrajudiciais de Notas e de
Registro do Estado de São Paulo
Parágrafo único. A suspensão do atendimento nas Unidades Interligadas situadas nos estabelecimentos de saúde que
realizam partos será comunicada, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, ao Juiz Corregedor Permanente e à
Corregedoria Geral da Justiça pelo endereço eletrônico dicoge@tjsp.jus.br
Art. 2º. Os prazos para a prática dos atos de notas e de registro, incluídos os do protocolo e os de validade das
habilitações de casamento, não terão curso durante o período de suspensão do expediente, o que deverá ser objeto das
anotações cabíveis.
Art. 3º. Os responsáveis pelas unidades em que ocorrer a suspensão do funcionamento deverão prestar atendimento
em regime de plantão que poderá ser presencial, virtual, ou por outro modo de atendimento a distância.
§ 1º. Todos os meios de comunicação que forem adotados para o atendimento a distância, nesses incluídos os números
dos telefones fixo e celular, os endereços de WhatsApp, Skype, e os demais que estiverem disponíveis para
atendimento ao público, serão divulgados em cartaz a ser afixado na porta da unidade, facilmente visível, nas páginas
de Internet e, quando possível, nas Centrais Eletrônicas das respectivas especialidades dos serviços.
§ 2º. Fica autorizado o uso do Correio, mensageiros, ou qualquer outro meio seguro para o recebimento e a devolução
de documentos físicos destinados à prática de atos durante o atendimento em regime de plantão, com emissão de
comprovante do recebimento de documentos e manutenção de controle dos documentos devolvidos aos usuários do
serviço.
§ 3º. Os usuários deverão ser informados dos serviços prestados por intermédio das Centrais Eletrônicas das respectivas
especialidades dos serviços extrajudiciais, com esclarecimento sobre a incidência, ou isenção, das taxas autorizadas por
ato normativo específico.
§ 4º. Nas hipóteses em que houver cobrança de taxa, ou reembolso de despesa, pela Central Eletrônica, não poderá ser
recusada a prática do ato diretamente pela unidade do Serviço Extrajudicial, desde que abrangido no regime de
plantão.
§ 5º. Não haverá cobrança a título de reembolso de despesa ou de qualquer espécie de taxa por custo adicional
decorrente da adoção do regime de plantão a distância.
§ 6º. O atendimento virtual, ou a distância, será compulsório nas unidades em que o responsável, ou seu preposto ou
colaborador, estiver infectado pelo vírus COVID-19 (soropositivo).
Art. 4º. Será implantado sistema de distribuição de senhas, ou equivalente, para o controle do ingresso nas unidades
dos Serviços Extrajudiciais, a fim de que sejam mantidos entre os usuários, e entre estes e os prepostos, distância
seguro para o atendimento, com fornecimento de luvas e máscaras, a critério do responsável pela delegação.
Parágrafo único. As pessoas portadoras de sintomas da COVID-19 serão preferencialmente atendidas por meio remoto,
ou por intermédio de representantes que constituírem. Na impossibilidade, e desde que respeitem as orientações das
autoridades de saúde, poderão ser atendidas sem ingressar nas dependências da serventia, em local com proteção
contra intempéries.
Art. 5º. O plantão presencial terá duração não inferior a duas horas e o plantão a distância terá duração não inferior a
quatro horas, podendo o responsável pela unidade do serviço extrajudicial adotar qualquer uma dessas modalidades de
atendimento, ou ambas, a seu critério.
§ 1º. Os Registros Civis das Pessoas Naturais que adotarem o plantão presencial deverão manter, de forma
complementar, plantão a distância para os registros de nascimento e de óbito, até que seja completado o período total
de quatro horas de atendimento diário, ressalvados, quanto aos óbitos, os convênios celebrados com as funerárias.
§ 2º. Este Provimento não se aplica aos plantões dos Registros Civis das Pessoas Naturais previstos no item 7 do
Capítulo XVII do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que serão realizados a distância,
ressalvados os convênios celebrados com os serviços funerários locais.
§ 3º. O atendimento no plantão a distância poderá ser promovido mediante direcionamento do interessado ao uso da

Central Eletrônica da respectiva especialidade, para as solicitações e atos que abranger, desde que isentos do
pagamento de taxas ou reembolso de despesas.
Art. 6º. Os plantões pelas unidades que suspenderem o funcionamento abrangerão:
I. as emissões de certidões;
II. os registros de nascimento e de óbito;
III. as habilitações e os registros de casamento quando justificada a urgência;
IV. os registros de contratos de garantias reais sobre bens móveis e imóveis que sejam condição para a liberação de
financiamentos concedidos por instituições de crédito, observados o controle do contraditório e a ordem cronológica de
apresentação dos títulos;
V. as sustações de protesto;
VI. os repasses das parcelas dos emolumentos aos credores previstos na Lei Estadual nº 11.331/2002;
VII. as comunicações ao Portal do Extrajudicial necessárias para a geração de guias e recolhimento dos emolumentos
devidos ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
VIII. os demais atos notariais e de registro que forem compatíveis com a estrutura de funcionários.
Art. 7º. As Centrais Eletrônicas poderão implantar módulos para o encaminhamento de documentos digitalizados que
forem destinados ao protocolo de títulos, à emissão de certidões e aos cancelamentos de protestos, desde que isentos
de taxas.
§ 1º. O apresentante será informado do prazo de quinze dias, contados do término do prazo da suspensão do serviço,
para a entrega do documento original quando for requisito para o seu registro, pena de cancelamento do protocolo.
§ 2º. O acesso aos módulos que forem implantados pelas Centrais Eletrônicas, para o encaminhamento de documentos
digitalizados, será gratuito e aberto a qualquer interessado que deverá fornecer os elementos indispensáveis para a sua
identificação.
§ 3º. A autorização para o protocolo de documento digitalizado prevista neste artigo, que abrange os títulos não
previstos nos itens 365 e seguintes do Capítulo XX do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
é restrita ao período de vigência deste Provimento.
Art. 8º. No período de suspensão do expediente aplicam-se, no que forem compatíveis, o Provimento CG nº 07/2020 e
os Comunicados CG nºs 231/2020 e 235/2020.
Art. 9º. Este Provimento terá vigência pelo prazo de trinta dias contados da data de sua publicação.
São Paulo, 22 de março de 2020.
RICARDO MAIR ANAFE
Corregedor-Geral da Justiça
↑ Voltar ao índice
SPR - COMUNICADO CONJUNTO N° 249/2020

Fica Revogado o Comunicado SPI 07/2020
COMUNICADO CONJUNTO N° 249/2020
(Regulamenta o Provimento CSM nº 2549/2020)

A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça, considerando a necessidade de adoção de
providências relacionadas ao COVID-19 e por força do Provimento CSM nº 2549/2020, que institui o Sistema Remoto de
Trabalho em Primeiro Grau, COMUNICAM:
1) De 25 de março a 30 de abril de 2020, todos os magistrados, servidores e estagiários exercerão suas atividades em
trabalho remoto, reduzindo-se o trabalho presencial a tarefas mínimas e indispensáveis ao funcionamento regular do
serviço.
2) O gestor deverá informar diretamente no sistema de frequência os dias e os servidores que não realizaram o trabalho
remoto, de acordo com a programação e tarefas determinadas pelo superior hierárquico.
3) Aos finais de semana e feriados, o trabalho remoto será exercido na forma de Plantão Ordinário, de acordo com as
NSCGJ, respeitada a escala de trabalho vigente.
SISTEMA REMOTO DE TRABALHO (PERÍODO DE 25/03/2020 A 30/04/2020 - DIAS ÚTEIS)
O Sistema Remoto de Trabalho destina-se ao recebimento, por peticionamento eletrônico, de pedidos relativos às
matérias arroladas no artigo 4º da Resolução CNJ nº 313, os quais serão obrigatoriamente apreciados.
Também serão admitidos Pedidos Iniciais e Intermediários em qualquer processo em andamento (digital ou físico).
Ficam mantidas as regras das Resoluções nº 740/2016 e 779/2017 do Órgão Especial no que toca à distribuição local e
concentrada dos flagrantes que teriam audiências de custódia.
1) Os peticionamentos deverão ser realizados no formato eletrônico, observadas as seguintes regras:
a) Pedidos iniciais, incluindo aqueles do artigo 4° da Resolução 313 do CNJ: Peticionamento Eletrônico INICIAL no Foro
da própria Comarca;
b) Pedidos intermediários em processos DIGITAIS em andamento nas Unidades Judiciais: Peticionamento Eletrônico
Intermediário no próprio processo;
c) Pedidos em processos FÍSICOS em andamento nas Unidades Judiciais (apenas nas hipóteses previstas na Resolução
nº 313 do CNJ e no Provimento CSM 2549/2020): excepcionalmente por Peticionamento Eletrônico INICIAL, no Foro da
própria Comarca, utilizando-se uma das seguintes classes ("1727 - petição criminal", "10979 - petição infracional", "241
- petição cível", "11026 - petição infância e juventude"), conforme o caso, e o assunto 50294 "petição intermediária",
apontando-se expressamente o número do processo físico na petição, distribuindo-se por dependência: i. Para as
competências contempladas com a distribuição automática deverá ser selecionado, no Peticionamento Eletrônico Inicial,
o tipo de distribuição "dependência", indicando no campo "processo referência" o número do processo físico. Para as
competências não contempladas com essa funcionalidade o distribuidor fará a distribuição por dependência, conforme
indicado na Petição.
d) Cessado o Sistema Remoto de Trabalho, caberá às serventias imprimir as petições distribuídas na forma do item 1,
"c", bem como as redistribuídas pelo Foro Plantão, juntando-as aos correspondentes autos físicos ou copiando-as para
os correspondentes autos digitais, com o lançamento da movimentação 61615 para a baixa do processo digital
excepcional, tanto nos físicos como nos digitais;
e) Em todas as hipóteses em que há processo em andamento, no pedido constará o número do processo e a vara em
que ele tramita;
f) Os Colégios Recursais e as Turmas de Uniformização manterão suas atividades essenciais em trabalho remoto;
g) No Trabalho Remoto das Unidades Judiciais, identificada pelo Magistrado situação excepcionalíssima de necessidade
de cumprimento de ordem judicial mediante consulta a autos físicos ou comparecimento a unidade judicial, autorizará o
ingresso de Servidor em suas dependências, mediante contato prévio com a administração do prédio.
h) Para os fins do artigo 3º, parágrafo primeiro, do Provimento CSM nº 2549/2020 (eventual atendimento remoto ao
advogado), os endereços eletrônicos das unidades judiciais estão disponíveis em
http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstitucionais

2) O cumprimento das determinações judiciais deverá observar os seguintes critérios:
a) Os manuais de capacitação da Central de Mandados Digital estão disponíveis em:
https://www.tjsp.jus.br/CapacitaçaoSistemas/Capacitaçaosistemas/ComoFazer
b) Somente nos casos indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento pelo Oficial de Justiça,
que será acionado via telefone e receberá o ato a ser praticado pelo sistema SAJ através de acesso pelo Webconnection
e no caso indisponibilidade de sistema, através de seu e-mail institucional.
c) Quando possível, tutelas de urgência a serem cumpridas por entes públicos e privados serão encaminhadas pela
parte interessada mediante decisão-ofício assinada digitalmente pelo juiz. Alternativamente, os entes públicos poderão
indicar às unidades judiciárias com competência para matérias de Fazenda Pública endereço eletrônico para
recebimento das intimações.
O cumprimento por oficial de justiça pode ser determinado de forma excepcional, quando não atingida a finalidade nas
formas retro mencionadas;
d) O Oficial de Justiça poderá se valer da forma digital, por tablet ou smartphone, em arquivo PDF ou fotografia digital,
sem necessidade de impressão. Mesmo para mandados impressos não será necessária a colheita de assinatura em
mandado, cabendo ao oficial de justiça descrever a pessoa que deixou de assinar;
e) Excepcionalmente, se houver determinação judicial de utilização de veículo do Tribunal para cumprimento de
diligências urgentes pelo Oficial de Justiça e membros do Setor Técnico em processos da Infância e Juventude ou da
Família, como busca e apreensão de menores, com ou sem abrigamento, poderão as Administrações dos Fóruns ser
acionadas pelo Coordenador/ Supervisor da Unidade Judiciária ou Escrevente-chefe responsável pela SADM para
providências;
f) Mandados de intimação relativos a indeferimentos de medidas protetivas fundadas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha) poderão ser cumpridos por meio do aplicativo whattsapp, mediante certidão e guarda da comprovação por meio
digital ou, excepcionalmente, por telefone, mediante certidão;
g) As intimações não urgentes em matéria criminal serão feitas via postal;
h) Os Escreventes-chefes das SADMs manterão escala diária de Oficiais de Justiça para cumprimento de eventuais
mandados urgentes, ficando à disposição remotamente e serão acionados, se necessário, por telefone ou WhatsApp.
i) As SADMs trabalharão remotamente.
j) Para a realização de videoconferência pelo Teams, as orientações encontram-se na página
http://www.tjsp.jus.br/CapacitacaoSistemas/CapacitacaoSistemas/ComoFazer, item "videoconferência - trabalho
remoto";
k) A distribuição de mandados e o envio de mapas gratuitos pelo sistema SMG competirão aos responsáveis pelas
SADMs ou Unidades Judiciárias onde não houver. Se o responsável não tiver acesso remoto para tais tarefas,
comunicará o Juiz Corregedor Permanente para indicação de outro serventuário para esse fim;
l) Os mapas de diligências pagas serão confeccionados para assinatura pelo Juiz Corregedor Permanente depois de
cessado o Sistema Remoto de Trabalho, ressalvada ulterior análise e disposição diversa se houver extensão para além
do previsto no Provimento nº 2549/2020;
m) Os documentos emitidos pelas unidades em trabalho remoto devem ser encaminhados pelos meios eletrônicos;
n) Os Mandados de Levantamento Eletrônicos serão emitidos e assinados no Portal de Custas;
o) Diante da impossibilidade de emissão de Mandado de Levantamento Judicial, recomenda-se a expedição de alvará
judicial eletrônico, em caso de urgência.
p) Os pedidos relativos a processos que tramitam no SIVEC devem ser realizados excepcionalmente por Peticionamento
Eletrônico INICIAL, no Foro da própria Comarca, utilizando-se a classe "1727 - petição criminal" e o assunto 50294
"petição intermediária", distribuindo-se por dependência (nos dias úteis) no Foro da própria Comarca ou no Foro Plantão

(no sábado, domingo e feriado), com expressa indicação do número do processo físico. Os pedidos devem ser instruídos
com a documentação emitida pelas unidades prisionais (boletim informativo e atestado de comportamento carcerário),
além de documentação que a Defesa possuir e apresentar, tudo de forma digital. O Magistrado pode se valer das
informações constantes da folha de antecedentes, extraída do próprio sistema;
q) Atermações nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública por pessoa física, sem advogado:
i) Pessoa com certificado digital: siga o passo a passo https://www.tjsp.jus.br/PeticionamentoJEC/PeticionamentoJEC/
Pedido;
ii) Pessoa sem certificado digital: enviará e-mail ao Cartório do Juizado competente com informações e documento
necessários, podendo haver devolutiva para complementação. Realizada a atermação, será respondido ao interessado
por e-mail com as informações. Acesso ao formulário e às informações necessárias em:
http://www.tjsp.jus.br/Especialidade/Especialidade/Juizados
r) Para as atividades referentes ao Malote Digital serão observadas as regras previstas no Comunicado SPI 46/2016;
3) Emissão de certidões
a) As certidões de distribuição estaduais relativas a pedidos formulados até 20/03/2020 serão liberadas até o dia
27/03/2020.
Se a certidão não for liberada até o dia 27/03/2020, significa que a análise depende de consulta física e manual, razão
pela qual novo pedido deverá ser efetuado quando restabelecida a normalidade dos serviços;
b) As certidões de distribuição estadual serão liberadas automaticamente pelo sistema informatizado somente nos
casos em que apresentarem o resultado "nada consta";
c) As certidões de execuções criminais (SAJ PG5 e SIVEC) não serão expedidas no período de que trata este
comunicado;
d) Nos termos do art. 1.169, parágrafo único, das NSCGJ, não serão expedidas: a) as certidões de distribuição criminal
se o pesquisado completou a maioridade antes da informatização da Comarca Sede da Circunscrição; b) qualquer outro
modelo de certidão em que seja necessária pesquisa manual;
e) As certidões urgentes não obtidas pela internet poderão ser requeridas via e-mail
(certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br), com justificativa da urgência e a informação do número do pedido realizado;
4) Ficam suspensos os pedidos de desarquivamento de processos físicos no Sistema Remoto de Trabalho. Somente para
casos urgentes, solicitações de desarquivamento poderão ser encaminhadas para o e-mail spi.arquivo@tjsp.jus.br. A
retirada pode ser realizada na sede da empresa Iron Mountain, podendo, ainda, ser requerida a digitalização de
processos pela empresa, mediante recolhimento do valor correspondente pelo interessado, cujas instruções serão
fornecidas através do e-mail.
5) Somente devem ser remetidas à publicação intimações urgentes relativas às matérias arroladas no artigo 4º da
Resolução CNJ nº 313;
6) Os acessos serão realizados nos seguintes formatos:
a) SAJ em Geral - webconnection
b) Distribuidor - SAJ/PG5 e SAJ/SGC (webconnection), exceto para as atividades de redistribuição que serão realizadas
exclusivamente no SAJ/PG5 por acesso VDI. O responsável pelo Distribuidor deverá indicar no máximo 2 servidores para
esse acesso. O link para o cadastro dos servidores será encaminhado ao e-mail dos distribuidores
c) SIVEC e Publicador DJE - Internet
d) Os requisitos e formas de solicitação constam na página http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/OrientacoesTI
7) Serviços de suporte

a) O contato com o serviço de suporte técnico pelos Advogados será feito pelos telefones 0800 797 9818 (ligações
gratuitas para telefones fixos) ou (11) 4199-6366 (para ligações de celulares) ou por meio de solicitação no portal
www.suportesistemastjsp.com.br. O horário de atendimento será das 8h00 às 23h59 em dias úteis e das 9h00 às 18h00
nos feriados, vésperas de feriados e finais de semana;
b) O serviço de suporte técnico aos usuários poderá será feito: pelo telefone 0800 770 2779, das 9h00 às 19h00; pelo
portal no endereço http://www.tjsp.jus.br/suporte/ess. 24h por dia; canal de suporte online no Teams, das 9h00 às
19h00;
c) Dúvidas em relação à SGP devem ser enviadas ao e-mail sgp.frequencia@tjsp.jus.br;
d) Dúvidas relacionadas à distribuição devem ser enviada ao e-mail spi.gestaodist@tjsp.jus.br;
e) Dúvidas sobre certidões devem ser enviados ao e-mail certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br;
f) Dúvidas sobre procedimentos, casos omissos e pedidos relacionados a este comunicado devem ser enviados ao email: trabalhoespecial@tjsp.jus.br.
PLANTÃO ORDINÁRIO DIGITAL (sábados, domingos e feriados)
1) Os peticionamentos deverão ser realizados no formato eletrônico, observadas as seguintes regras:
a) Pedidos Iniciais distribuídos no Plantão Ordinário observarão a regra do artigo 1.128 das NSCGJ: Peticionamento
Eletrônico Inicial no Foro Plantão da respectiva Circunscrição Judiciária;
b) As petições intermediárias referentes a processos em trâmite no Plantão Judiciário serão apresentadas mediante
peticionamento eletrônico intermediário para os processos digitais: Peticionamento Eletrônico Intermediário no mesmo
processo, no Foro Plantão da respectiva Circunscrição Judiciária;
c) As petições intermediárias referentes a processos em trâmite fora do Plantão Judiciário (digitais ou físicos) serão
apresentadas excepcionalmente por Peticionamento Eletrônico INICIAL, utilizando-se as classes 1727 - "petição
criminal", 10979 - "petição infracional", 241 - "petição cível", 11026 - "petição infância e juventude", conforme o caso, e
o assunto 50294 "petição intermediária", apontando-se expressamente o número do processo físico ou digital na
petição, para posterior redistribuição, por dependência, anexando todos os documentos necessários à apreciação do
pedido pelo juiz do Plantão;
d) As redistribuições devem ser realizadas no primeiro dia útil subsequente ao Plantão Judiciário.
2) O cumprimento das determinações judiciais deverá observar os critérios do Sistema de Trabalho Remoto ora
definidos no anterior item 2:
SERVIÇOS DAS ADMINISTRAÇÕES DOS PRÉDIOS DE FÓRUNS
1) Os servidores lotados na Administração realizarão trabalho remoto (regime de teletrabalho) quando tecnicamente
possível;
2) As administrações prediais disporão de equipe mínima de apoio para a realização de atividades necessárias para
eventual trabalho presencial e essencial à manutenção das atividades administrativas (limpeza, segurança,
manutenção, conservação, obras, etc);
3) As equipes de Administração, em face da necessidade de prestar suporte ao funcionamento predial (por exemplo:
limpeza predial, manutenção, obras, entrega de materiais) e apoio às Unidades Judiciais ficarão de prontidão, podendo
ingressar nos prédios dos fóruns a qualquer tempo, desde que necessária e imprescindível a presença física;
4) Caso haja necessidade imprescindível de transporte no desenvolvimento da atividade forense, a Administração
deverá utilizar, preferencialmente, os serviços do "Táxi TJSP", disponível contratualmente para toda a 1ª RAJ e demais
sedes de RAJs, salientando-se que a utilização é restrita aos deslocamentos a serviço do TJSP. Eventuais
esclarecimentos poderão ser obtidos mediante acesso ao endereço: https://tjsp.sharepoint.com/teams/TaxiTJSP ou por
e-mail: taxitjsp@tjsp.jus.br. Na impossibilidade do atendimento pelo "Táxi TJSP", poderá utilizar os serviços terceirizados
de motoristas ou de agentes de segurança que realizem serviço de motorista. Se a demanda for de unidade judicial, o

funcionário dessa unidade deverá contatar o servidor da Administração, que será responsável por acionar, via telefone,
o motorista de prontidão.
Os pedidos de interceptação telefônica serão regrados por ato próprio.
Fica Revogado o Comunicado SPI 07/2020.
↑ Voltar ao índice
SPR - PROVIMENTO CSM N° 2549/2020

Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, institui-se o
Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau, de 25 de março a 30 de abril de
2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça
PROVIMENTO CSM N° 2549/2020
Estabelece o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau, nos termos da Resolução CNJ nº 313
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições legais (artigo 16, XVII, do RITJSP),
CONSIDERANDO a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia a COVID-19, o que
significa dizer que há risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a
locais que já tenham sido identificados como transmissão interna;
CONSIDERANDO que a taxa de mortalidade verificada se eleva entre idosos e portadores de doenças crônicas;
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene não vem se afigurando suficiente a impedir a disseminação do
vírus;
CONSIDERANDO o alto risco de disseminação do novo coronavírus se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário de São Paulo, tanto no tocante aos públicos interno e externo, como em relação a presos inseridos ou
não no sistema prisional, bem como no tocante a adolescentes infratores inseridos ou não na medida de internação;
CONSIDERANDO a intenção de impedir o alastramento da pandemia na sociedade, especialmente dentro dos
estabelecimentos prisionais e unidades de internação de adolescentes infratores, cuja aglomeração é inevitável e
prejudicial à saúde pública, de modo geral;
CONSIDERANDO que a própria Secretaria de Administração Penitenciária entende recomendável evitar a apresentação
de presos, sob pena de agravamento do risco de contaminação da população carcerária, de gravíssimas consequências,
circunstância que também se nota em relação ao adolescente infrator internado;
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas para reduzir o contágio pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO os Comunicados CSM divulgados nos dias 12, 13 e 14 de março de 2020, os Provimentos CSM nº
2545/2020 e 2548/2020, resultado de deliberações em sessões realizadas por este órgão; a Recomendação CNJ nº 62,
de 17 de março de 2020; e a Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o decreto de quarentena do Governo do Estado até 30 de abril p.f.;
CONSIDERANDO, por fim, a solicitação feita ao Congresso Nacional pela Presidência da República de reconhecimento de
estado de calamidade pública, com efeitos até de 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da COVID-19.
RESOLVE:
Art. 1º. Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, institui-se o Sistema Remoto de Trabalho em
Primeiro Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do Tribunal de
Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que levou a sua edição.

Art. 2º. O Sistema Remoto de Trabalho, que funcionará em dias úteis, das 9 às 19 horas, implica suspensão do trabalho
presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias do primeiro grau,
realizando-se todas as atividades do Tribunal de Justiça em trabalho remoto.
Parágrafo único. Fica proibido o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo, salvo atividades essenciais
expressamente autorizadas.
Art. 3º. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e
interessados, que deverá ser realizado remotamente pelo e-mail institucional da unidade judiciária, divulgando-se os
respectivos endereços por ato próprio.
§ 1º. Os e-mails deverão ser constantemente acessados durante o período previsto no art. 1º. deste Provimento.
§ 2º. Não serão consideradas petições apresentadas por e-mail.
Art. 4º. No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão apreciadas, exclusivamente, as matérias previstas no art. 4º
da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, a saber:
I - habeas corpus e mandado de segurança;
II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;
III - comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de
medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação;
IV - representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou
temporária;
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que
objetivamente comprovada a urgência;
VI - pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e
liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor - RPVs e expedição de guias
de depósito;
VII - pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;
VIII - pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e
comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020;
IX - pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e
X - autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o disposto na Resolução CNJ no 295/2019.
Art. 5.º No período estabelecido no artigo 1º deste Provimento, permanecerão suspensos os prazos processuais e as
audiências.
§ 1º. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de
natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4º deste Provimento.
§ 2º. Não haverá remessa de recursos do 1º para o 2º Grau.
Art. 6º. No período de vigência do Sistema Remoto de Trabalho, as unidades judiciais manterão, remotamente, a
execução de expedientes, como elaboração de decisões, sentenças e minutas.
Art. 7º. Para a realização das atividades das unidades judiciais em trabalho remoto, todos os magistrados e servidores
preferencialmente acessarão o sistema informatizado pela forma veiculada em ato próprio.
Art. 8º. O período de suspensão referido no artigo 1º não se aplica aos contratos administrativos, licitações, atestes de
notas e pregões.

Art. 9º. Mantém-se, de forma remota, o funcionamento do Plantão Ordinário aos finais de semana e feriados, das 9 às
13 horas, nos moldes disciplinados pelas NSCGJ.
Art. 10. As Secretarias da Presidência e unidades administrativas, inclusive da Corregedoria Geral da Justiça, realizarão
suas atividades preferencialmente de forma remota, com a indicação dos servidores necessários para o trabalho
presencial em número reduzido e compatível para a manutenção das atividades essenciais.
Art. 11. Aplicam-se as disposições deste Provimento ao Sistema dos Juizados Especiais, permitida a realização de
sessões virtuais pelas Turmas Recursais e de Uniformização, vedadas as presenciais.
Art. 12. Este Provimento entra em vigor em 25 de março de 2020, revogado o Provimento CSM nº 2.548/2020.
Remetam-se cópias ao Conselho Nacional de Justiça, ao Governo do Estado de São Paulo, à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Ordem dos Advogados do
Brasil - Secção de São Paulo, à Procuradoria-Geral do Estado, à Defensoria Pública do Estado, à Secretaria de
Administração Penitenciária, à Fundação Casa do Menor, ao Comando Geral da Polícia Militar e à Delegacia-Geral da
Polícia Civil.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça
LUIS SOARES DE MELLO NETO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
RICARDO MAIR ANAFE
Corregedor Geral da Justiça
JOSÉ CARLOS GONÇALVES XAVIER DE AQUINO
Decano
GUILHERME GONÇALVES STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
PAULO MAGALHÃES DA COSTA COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
DIMAS RUBENS FONSECA
Presidente da Seção de Direito Privado
↑ Voltar ao índice
SPR - PROVIMENTO CSM N° 2.550/2020

Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, fica instituído o
Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau, de 25 de março a 30 de abril de
2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça
PROVIMENTO CSM N° 2.550/2020

Estabelece o Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau, nos termos da Resolução CNJ nº 313
O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições legais (artigo 16, XVII, do RITJSP),
CONSIDERANDO que o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional é garantido, ainda que suspenso o expediente
forense, por meio de plantões judiciários;
CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde - OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de
fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, nos
termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à
propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos
epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos e de particulares, evitando-se
contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde;
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene não vem se afigurando suficiente a impedir a disseminação do
vírus;
CONSIDERANDO o alto risco de disseminação do novo coronavírus se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário de São Paulo de Segunda Instância;
CONSIDERANDO que a suspensão de determinados atos recursais se justifica pela excepcionalidade da situação crítica
envolvendo o risco à saúde pública e aos próprios cidadãos individualmente considerados;
CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade e a necessidade de evitar aglomerações para reduzir o contágio pelo
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o adequado enfrentamento pelo Poder Judiciário da situação provocada pelo novo coronavírus é de
fundamental importância para a garantia da saúde pública e da segurança interna;
CONSIDERANDO a importância de assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, preservando a saúde de
magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e partes em geral;
CONSIDERANDO que o momento emergencial vivenciado reclama união e espírito colaborativo para o enfrentamento da
pandemia de importância internacional;
CONSIDERANDO os Comunicados CSM divulgados nos dias 12, 13 e 14 de março de 2020, o Provimento CSM nº
2545/2020, o Provimento CSM nº 2547/2020, resultado de deliberações em sessões realizadas por este órgão; a
Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020; e a Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO que o Sistema Remoto de Trabalho funcionará nos dias úteis exclusivamente para a apreciação das
matérias previstas no art. 4º da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, mantido nos finais de semana e
feriados o funcionamento do Plantão Ordinário, nos moldes disciplinados pela Resolução nº 495/2009, do Tribunal de
Justiça, situação que exige dos advogados especial atenção no tocante às matérias que trarão à apreciação do Poder
Judiciário, sob o risco de não verem conhecidos seus pedidos;
CONSIDERANDO o decreto de quarentena do Governo do Estado até 30 de abril p.f.;
CONSIDERANDO, por fim, a solicitação feita ao Congresso Nacional pela Presidência da República de reconhecimento de
estado de calamidade pública, com efeitos até de 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da COVID-19.
RESOLVE:
Art. 1º. Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, fica instituído o Sistema Remoto de Trabalho em
Segundo Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, prorrogável, se necessário, por ato da Presidência do Tribunal de

Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que levou a sua edição.
Art. 2º. O Sistema Remoto de Trabalho, que funcionará em dias úteis, das 9 às 19 horas, implica suspensão do trabalho
presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias do Segundo Grau,
realizando-se todas as atividades do Tribunal de Justiça em trabalho remoto.
Parágrafo único. Fica proibido o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo, salvo atividades essenciais
expressamente autorizadas.
Art. 3º. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e
interessados, que deverá ser realizado remotamente pelo e-mail institucional do gabinete ou do Desembargador, Juiz
Substituto em Segundo Grau ou Juiz convocado, divulgando-se os respectivos endereços por ato próprio.
§ 1º. Os e-mails deverão ser constantemente acessados durante o período previsto no art. 1º. deste Provimento.
§ 2º. Não serão consideradas petições apresentadas por e-mail.
Art. 4º. No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão apreciadas, exclusivamente, as matérias previstas no art. 4º
da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, a saber:
I - habeas corpus e mandado de segurança;
II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;
III - comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de
medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação;
IV - representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou
temporária;
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que
objetivamente comprovada a urgência;
VI - pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e
liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor - RPVs e expedição de guias
de depósito;
VII - pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;
VIII - pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e
comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020;
IX - pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e
X - autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o disposto na Resolução CNJ no 295/2019.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se no âmbito da Câmara Especial e da competência jurisdicional das
respectivas Presidências de Seção.
Art. 5.º No período estabelecido no artigo 1º deste Provimento, permanecerão suspensos os prazos processuais e as
sessões de julgamento, exceto as virtuais, que poderão ser realizadas.
Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de
direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4º deste Provimento.
Art. 6º. No período de vigência do Sistema Remoto de Trabalho, as unidades judiciais de Segundo Grau e os gabinetes
de Desembargadores, Juízes Substitutos em Segundo Grau e Juízes convocados manterão a execução de expedientes,
como elaboração de decisões, votos e minutas.
Art. 7º. No Sistema Remoto de Trabalho, serão mantidas as distribuições via portal.

§ 1º. Não haverá remessa de recursos do 1º para o 2º Grau.
§ 2º. Serão distribuídos apenas os feitos originários, observados os limites do artigo 4º deste Provimento.
§ 3º. Incumbirá à Secretaria Judiciária o cadastramento, verificação de prevenção e distribuição de todas as entradas.
§ 4º. A análise do enquadramento do peticionamento nas hipóteses da Resolução CNJ nº 313 incumbirá a cada
Desembargador, Juiz Substituto em Segundo Grau ou Juiz convocado.
Art. 8º. A Presidência do Tribunal de Justiça cuidará da disponibilização dos meios imprescindíveis à fiel execução deste
Provimento, adotando providências necessárias para:
a) assegurar o arcabouço tecnológico necessário ao pleno funcionamento do trabalho remoto;
b) adotar as providências administrativas necessárias para apoio aos serventuários e magistrados.
Art. 9º. Somente devem ser remetidas à publicação intimações urgentes relativas às matérias elencadas no artigo 4º da
Resolução CNJ nº 313.
Art. 10. Para a realização das atividades pelos servidores dos gabinetes de Desembargadores, Juízes Substitutos em
Segundo Grau e Juízes convocados, preferencialmente, deverá ser acessado o sistema informatizado pela forma a ser
veiculada por ato próprio.
Art. 11. Mantém-se, com peticionamento eletrônico exclusivo e de forma remota, o funcionamento do Plantão Ordinário
aos finais de semana e feriados, das 9 às 13 horas, nos moldes disciplinados pela Resolução nº 495/2009, deste
Tribunal, com competência exclusiva para:
a) conhecimento dos pedidos de habeas corpus em que figurar como coautora autoridade policial;
b) atendimento de pedidos de cremação de cadáver;
c) conhecimento de requerimento para a realização e exame de corpo de delito em casos de abuso de autoridade;
d) apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória, de pedidos de liberdade em caso de prisão civil e dos
casos criminais de comprovada urgência;
e) apreciação dos pedidos de concessão de medidas cautelares por motivo de grave risco à vida ou à saúde de
enfermos;
f) conhecimento de pedidos de autoridade policial para proceder busca domiciliar e apreensão;
g) exame de representação da autoridade policial, visando a decretação de prisão preventiva ou temporária, desde que
o pedido não possa ser apreciado em dia de expediente forense;
h) conhecimento de casos de apreensão e liberação de crianças e adolescentes recolhidos pelos agentes da autoridade,
e de outras ocorrências envolvendo menores, de comprovada urgência ou necessidade;
i) apreciação de comunicações de prisão em flagrante delito;
j) conhecimento de pedidos de arresto de navios estrangeiros, surtos em águas nacionais, para garantia de dívidas,
bem como a consequente liberação das embarcações eventualmente retidas no porto;
l) conhecimento de pedido de protestos formados a bordo;
m) apreciação de outros casos que, sob risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, devam ser decididos,
inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, exceção feita a incidentes verificados no cumprimento de
decisão relativa a direito de visita.
Parágrafo único. A análise da subsunção do peticionamento realizado no horário estabelecido no caput às hipóteses
acima arroladas será feita pelos magistrados plantonistas.

Art. 12. Aplicam-se as disposições deste Provimento, no que couber, aos Órgãos de Direção e Cúpula da Corte.
Art. 13. Ficam mantidos os afastamentos e o gozo de férias deferidos até a data da publicação deste Provimento e
suspensa a apreciação dos demais pedidos desta natureza.
Art. 14. Este Provimento entra em vigor em 25 de março de 2020, revogado o Provimento CSM nº 2547/2020,
registrando-se que o Provimento CSM nº 2545/2020, por ele revogado, produziu efeitos até 20 de março de 2020.
Remetam-se cópias ao Conselho Nacional de Justiça, ao Governo do Estado de São Paulo, à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Ordem dos Advogados do
Brasil - Secção de São Paulo, à Procuradoria-Geral do Estado, à Defensoria Pública do Estado, à Secretaria de
Administração Penitenciária, à Fundação Casa do Menor, ao Comando Geral da Polícia Militar e à Delegacia-Geral da
Polícia Civil.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
São Paulo, 23 de março de 2020.
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