PODER JUDICIARIO

JUSTICA FEDERAL

ORDEM DE SERVICO N° 04/2008 - DIRETORIA DO FORO
Dispoe sobre a consu/ta e impresseo de re/at6rios
processuais, expediceo de Cettkioes Manuais de
Gonsu/ta e de Re/at6rios de Processos.

A DOUTORA RENATA ANDRADE lOTUFO, JUIZA FEDERAL DIRETORA DO
FORO E CORREGEDORA PERMANENTE DOS SERVICOS AUXILIARES DA
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DE SAO
PAULO, no uso de suas atribuicoes legais e regulamentares,
CONSIDERANDO os termos do Provimento nO 64, de 28 de abril de 2005, da
Corregedoria-Geral da Justica Federal da 3a Rsqiao, que regulamenta a emlssao
de certidoes da Justica Federal de 1° Grau em Sao Paulo e a tabela de custas,
fundamentada na Lei n° 9.289, de 04 de julho de 1996,
CONSIDERANDO a necessidade de otirnlzacao e padronizacao de procedimentos
atinentes as areas de suporte judiciario, no que se refere as intormacoes
processuais e expedicao de Certidoes Manuais de Consulta e Relat6rios de
Processos de partes e patronos das acoes, e
CONSIDERANDO, por fim, os recursos disponiveis de acesso a base
informatizada de acompanhamento processual em terminais de auto-atendimento
e sftios eletronicos para consulta de partes dos autos (nome, Cadastre de Pessoas
Ffsicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, dentre outros) da
Justica Federal de Sao Paulo,
RESOLVE:

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Ordem de Service regulamenta a consulta e impressao de relat6rios
processuais, a expedicao da Certidao Manual de Pesquisa pelo Patrono da
Acao, a expedicao da Certidao Manual dos Cart6rios Distribuidores da
Justica Federal e a expedicao de Relat6rios de Processos pelo nome do
advogado ou pelo nurnero de inscricao na GAB, no ambito da Secao
Judiciarta de Sao Paulo.

CAPITULO II
DAS CONSULTAS E IMPRESSOES DE RElATORIOS
PElOS DADOS DAS PARTES
Art. 2° A consulta e a irnpressao de relat6rios pelo nome, CPF ou CNPJ das partes
processuais devem ser feitas exclusivamente nos terminais de auto
atendimento, ficando vedada a realizacao desses procedimentos nas areas
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de lnformacao Processual e de Distribuicao das Subsecoes Judiciarias de
Sao Paulo.
§ 1° Excepcionalmente, fica autorizada a consulta pelo nome, CPF ou
CNPJ das partes processuais nos balcoes de atendimento das
areas de lnformacoes Processuais dos F6runs que nao possuem
a disponibilidade de consulta nos terminais de auto-atendimento.

§ 2° Nos F6runs que nao possuem area de lnformacoes Processuais, a
consulta citada no paraqrafo anterior sera realizada nas areas de
Distnbuicao e/ou Protocolos.

CAPiTULO III
DA EXPEDICAO DE CERTIDOES MANUAlS DE CONSUlTA
Art. 3° Regulamentar a expedicao da Certldao Manual de Pesquisa pelo Advogado
da Acao, nas hip6teses de cornprovacao de patrocfnio na Justica Federal,
para participacao em licitacao e concursos publicos, nos seguintes termos:
I - os pedidos deverao ser apresentados em formulario padrao (anexo I),
protocolizados nas areas de Protocolo Geral e Integrado e
encaminhados as areas de lnforrnacao Processual e/ou Distribuicao do
pr6prio F6rum de origem do pedido, responsaveis pela expedicao:
II -

0

pedido individual sera preenchido, datado e assinado pelo advogado
requerente, acompanhado de:
a) c6pia simples da carteira de registro na Drdem dos Advogados do
Brasil - DAB, para conferencia com 0 original no momenta da
retirada da certidao:
b) 01 (uma) via do Documento de Arrecadacao de Receitas Federais 
DARF do recolhimento das custas; e
c) c6pia simples do edital de licitacao ou da solicitacao de Orqao
Publico, em se tratando de concurso.

I" - a consulta a base informatizada sera feita pelo numero da DAB ou pelo
nome do advogado e abranqera os processes patrocinados pelo
requerente em toda a Secao Judiciaria de Sao Paulo;
IV - para cada pedido de Certidao Manual sera recolhido, em guia DARF,
sob 0 c6digo 5762, 0 valor previsto na tabela de custas do Provimento
n° 64/2005, da Corregedoria-Geral da 3a Regiao, de acordo com a Lei
n° 9.289/96;
V - no corpo da certidao manual devera constar 0 nurnero de folhas dO. ~
.
.
relat6rio, a data e a assinatura do servidor responsavel:
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VI -

prazo para a expedicao e entrega da certidao manual e de ate 07
(sete) dias uteis, a contar da data do protocolo, condicionada a
apresentacao do canhoto do protocolo do pedido;

0

VII - a retirada da Certidao Manual dar-se-a no Forum de origem do pedido,
junto a area de Protocolo Geral e Integrado ou de Distribuicao.
Paraqrafo Unico. Aplicam-se as mesmas normas aos pedidos de
Certidao Manual dos Cartorios de Distribuicao da Justica Federal
(anexo II).

CAPiTULO IV
DA EXPEDI<;AO DOS DEMAIS RElATORIOS DE PROCESSOS

Art. 4° Regulamentar a expedicao de Relatorios do sistema informatizado de
pesquisa pelo nome do advogado ou pelo nurnero de inscrtcao na DAB para
as demais hipoteses nao contempladas no item anterior, observados os
seguintes procedimentos:
I - preenchimento de formularlo padrao (anexo III), datado e assinado pelo
advogado requerente, acompanhado da copia simples da carteira de
registro na DAB, para conferencia:
II - protocolo e expedicao do relatorio do sistema informatizado, de acordo
com os itens I e III do Art. 3°, numerado e rubricado pelo servidor
responsavel:
III -

IV -

0 advogado interessado sera informado, antes da retirada, da
quantidade de paqinas para efeito de recolhimento, em guia DARF e
sob 0 codiqo 5762, do valor por folha previsto na tabela de custas do
Provimento n.? 64/2005, da Corregedoria-Geral da 3a Regiao, de acordo
com a Lei n.? 9.289/96;

prazo para a entrega do relatorio e de ate 07 (sete) dias uteis, a contar
da data do protocolo, condicionada a apresentacao do canhoto do
protocolo do pedido;
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V - a retirada do relatorlo dar-se-a no Forum de origem do pedido, junto
area de Protocolo Geral e Integrado ou de Dlstribuicao.

a

Paraqrafo Unico. Para 0 resguardo das informacoes e 0 sigilo
profissional, so sera processado relatorio em nome de outro
patrono nos casas de participacao ou encerramento da sociedade
advocaticia e substabelecimento, desde que devidamente
comprovados no pedido.
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CAPiTULO V
DAS DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 5° As solicitacoes de certid6es e relat6rios em desconformidade com a
presente reqularnentacao serao submetidas a apreciacao do Juiz
Coordenador do F6rum, nos casos dos F6runs da Capital, ou do Juiz Diretor
da Subsecao Judlciaria, nos casos dos F6runs do interior do Estado de Sao
Paulo.
Art. 6° Fica revogada a Ordem de Service nO 05, de 29 de agosto de 2007, desta
Diretoria do Foro.
Art. 7° Esta Ordem de Service entra em vigor na data de sua publicacao.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Sao Paulo,

\!

de junho de 2008.

RENATA ANDRADE l

UFO

JUiZA FEDERAL DIRETORA DO FORO
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ORDEM DE SERVlc;O N° 04/2008 - DIRETORIA DO FORO
Anexo I - Modelo de Pedido de Certidao Manual de Pesquisa pelo Patrono da A~ao
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SUBSEC;AO JUDICIARIA DE

_

PEDIDO DE CERTIDAO MANUAL DE PESQUISA PELO PATRONO DA AC;AO
Nome do Advogado requerente:

_

OAB n":

Unidade Federativa:

_

Endereco:

_

Telefone para contato:

_

FINALIDADE DA CERTIDAo: Juntar c6pia simples do documento comprobat6rio
(
) Concurso Publico
(
) l.icitacao
(
) Outros*
* ATENC;AO: Este pedido sera submetido a apreclacao da Diretoria do Foro/
Coordenadoria do Foro/Diretor da Subsecao Judiciaria, Juntar justificativa ou
requerimento. Nao recolher custas ate rnanifestacao superior.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de

de,

_

Assinatura do Advogado Requerente

Para uso do servidor responsavel pelo protocolo:
Declaro que conferi e juntei os seguintes documentos:
(
) c6pia simples OAB
(
) documento comprobat6rio
(
) DARF R$ 8,00 com autenticacao rnecanica
Data da entrega:
~
Nome:
Documento de identidade:

~

RF:,

_

_

_
_

.Justica Federal
Subsecao .Judlclaria de ----=_~---:------:---:--=--__:__-__:__~--:__::_::
PROTOCOLO - Pedido de Certldao Manual de Pesquisa pelo Patrono da Acao
Nome:
_

DAB: ,--=--"'-=--=-_-:_
ATENc;AO: Prazo de entrega 07 (SETE) dias uteis a contar do protocolo.
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Anexo III - Modelo de Pedido de Relat6rio de Processos
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SUBSECAO JUDICIARIA DE

_

PEDIDO DE CERTIDAO MANUAL DOS CARTORIOS DISTRIBUIDORES
DA JUSTICA FEDERAL
Nome do Advogado requerente:
OAB

_

n":

Unidade Federativa:

_

Endereco:

_

Telefone para contato:

_

CARTORIOS DISTRIBUIDORES:
(
(
(

) Secao .Iudiciaria de Sao Paulo
) F6runs Federais Especializados da Capital
) Subsecao .Judiciaria de

_

de

de 20_ _"

Assinatura do Advogado Requerente

Para uso do servidor responsavel pelo protocolo:
RF:- - - - - -

_

Declaro que conferi e juntei os seguintes documentos:
(
) c6pia simples OAB
(
) c6pia do edital
(
) DARF R$ 8,00 com autentlcacao rnecanica
Data da entrega:
--'
Nome:
Documento de identidade:

~

_
_

Justlca Federal
Subsecao .Judiciaria de
~
-~
PROTOCOLO - Pedido de Certidao Manual dos Cart6rios Distribuidores da Justica Federal
Nome:
_
OAB: ~
_
ATENCAo: Prazo de entrega 07 (SETE) dias utels a contar do protocolo.

ORDEM DE SERVICO N° 04/2008 - D1RETORIA DO FORO
Anexo III - Modelo de Pedido de Relat6rio de Processos
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PEDIDO DE RELATORIO DE PROCESSOS - CONSULTA PELO NOME/OAB DO ADVOGADO

Nome do Advogado requerente:
OAB n'':

_

- - - - - - - - - -Unidade Federativa: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Endereco:

_

Telefone para contato:

_
de 20_ _"

de

Assinatura do Advogado Requerente
RELATORIO EM NONIE DE OUTRO PATRONO:
Nome do Advogado pesquisado:
OAB n":

_

Unidade Federativa:

_

FINALIDADE DO RELATORIO: juntar c6pia simples do documento comprobat6rio
(
) participacao societaria
(
) encerramento da sociedade advocatfcia
(
) substabelecimento
(
) outros*
* ATEN<;AO: Este pedido sera submetido a apreciacao da Diretoria do Foro/ Coordenadoria do Foro/
Diretor da Subsecao Judiciaria. Juntar justificativa ou requerimento.
Para uso do servidor responsavel pelo protocolo:
Consulta OAB requerente:
( ) c6pia simples OAB
Consulta OAB terceiros
(
) documento comprobat6rio

RF:

_

_

Total de folhas:
_
DARF com autenticacao mecanica - valor recolhido:
(juntar ao pedido)
Data da entrega:
/
/
Nome:
---------------------I Documento de identidade:
Justlca Federal
SUbSe\(30 .Iudlclaria de
PROTO COLO

_

Pedido de Relat6rio de Processos - Consulta pelo nome/GAB do advogado.
Nome:
DAB:

_

A ENTREGA DO RELATORIO ESTA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO VALOR
DE R$ 0,42 (QUARENTA E DOIS CENTAVOS) POR FOLHA, DE ACORDO COM 0 PROVIMENTO
64/2005, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTI~A FEDERAL DA 3a REGIAo. Telefone:
ATENCAO: Prazo de entrega 07 (SETE) dias utels a contar do protocolo.

_

