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COMUNICADO nº 36/2014
Implantação do Processo Digital nos Colégios Recursais de Campinas e Presidente Prudente

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comunica aos senhores magistrados, promotores de justiça, 
defensores públicos, procuradores, advogados, demais profissionais do direito e público em geral que, conforme cronograma 
divulgado pelo Comunicado nº 17/2014*, será implantado no dia 10 de março de 2014 o processo eletrônico nos Colégios 
Recursais de Campinas e Presidente Prudente. A partir de então, o peticionamento eletrônico passa a ser obrigatório nestas 
unidades, no termos da Resolução nº 551/2011 do TJSP.
O peticionamento eletrônico será habilitado para as ações da competência originária dos Colégios Recursais supra 
mencionados e para a ações em grau de recurso que já tramitarem em meio eletrônico nos juizados especiais de origem e 
forem remetidas neste formato a partir da data de implantação das unidades referidas neste comunicado.
É importante ressaltar que
1. Processos que tramitam no formato físico (papel) nos juizados especiais de origem continuarão tramitando em meio físico 
quando remetidos ao Colégio Recursal para apreciação de recurso, sendo certo que os peticionamentos intermediários para 
tais ações continuarão em papel;
2. Processos que tramitam no formato digital nos juizados especiais de origem e que a partir da data de implantação dos 
Colégios Recursais forem remetidos para apreciação de recurso continuarão tramitando no formato digital. Os peticionamentos 
intermediários para tais ações deverão ser realizados por peticionamento eletrônico.
3. Nos Colégios Recursais implantados será possível interpor recurso de agravo de instrumento por peticionamento eletrônico, 
ainda que o processo em que foi proferida a decisão agravada esteja tramitando em papel;
Esse é mais um avanço dentro do cronograma do Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (PUMA).
Outras informações de interesse sobre o Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento (PUMA), especialmente as datas 
previstas do peticionamento eletrônico obrigatório, encontram-se disponíveis no seguinte endereço: www.tjsp.jus.br/puma.
____________________________________________________________________________________________________

(*) publicado no Diário da Justiça Eletrônico, Caderno Administrativo, de 3 de fevereiro de 2014 (página 1) e republicado 
nos dias 05, 07, 11 e 13 de fevereiro de 2014.

(28/02, 06, 10, 12 e 14/03/2014)

PROVIMENTO CSM N° 2.163/2014

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o teor do Provimento CSM nº 2.082/2013 e da Portaria nº 8.782/2013;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do horário de expediente dos servidores face às demandas instaladas;
 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Nas unidades cartorárias e administrativas de 1º e 2º Graus, o expediente será das 9 às 19 horas, nos dias úteis, 
de segunda-feira a sexta-feira, ressalvados os horários especiais afetos à área administrativa.

Artigo 2º - Ficam mantidos os horários dos Juizados e Colégios Recursais regidos por autorizações e provimentos 
específicos.

Artigo 3º - Nas unidades cartorárias em geral, inclusive protocolo e distribuidor, o horário de atendimento aos membros do 
Ministério Público, defensores públicos, procuradores, advogados e estagiários inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB será das 9 às 19 horas.

Parágrafo Único – O público em geral será atendido das 12h30 às 19 horas.

Artigo 4º - A jornada de trabalho dos servidores deverá ser adequada ao horário das 9 às 19 horas.

Parágrafo Único - Os gestores de unidades cartorárias e administrativas são responsáveis por fixar e organizar o horário de 
trabalho dos servidores de suas unidades conforme a necessidade e conveniência do serviço.

Artigo 5º - Este Provimento entrará em vigor no dia 17 de março de 2014, revogadas as disposições em contrário, inclusive 
o Provimento CSM nº 2082/2013 e a Portaria nº 8782/2013.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Paulo, 10 de março de 2014.

(aa) JOSÉ RENATO NALINI, Presidente do Tribunal de Justiça, EROS PICELI, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, 
HAMILTON ELLIOT AKEL, Corregedor Geral da Justiça, SÉRGIO JACINTHO GUERRIERI REZENDE, Decano, ARTUR 
MARQUES DA SILVA FILHO, Presidente da Seção de Direito Privado, GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, Presidente 
da Seção de Direito Criminal, RICARDO MAIR ANAFE, Presidente da Seção de Direito Público
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