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1. CONSULTA E CARGA DOS AUTOS
Os autos de um processo nada mais são do que o processo em sua forma física, isto é,
documentado e encartado em pastas. Os autos são sempre armazenados no cartório
(ofício de justiça) correspondente à sua vara.
Os escrivães judiciais e chefes de cartório devem manter rigorosa vigilância sobre os
autos, pessoalmente ou mediante servidor designado.

Consulta
A consulta aos autos consiste no acesso ao conteúdo dos autos sem retirá-los do
cartório, diretamente no balcão.
Na consulta é possível: tomar apontamentos, solicitar cópias reprográficas e fotografar.
Inclusive, nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, é possível a retirada
de cópias de todo o feito. Mas é vedado o desencarte das peças processuais para
reprodução!
Nos processos SEM segredo de justiça, a consulta pode ser feita por toda e qualquer
pessoa, sem necessidade de autorização ou procuração.
Já a consulta de processos que tramitam EM segredo de justiça só poderá ser realizada
por:
• Partes
• Advogado e estagiários com procuração
• Acadêmicos de direito não inscritos na OAB, desde que autorizados por entidade
prestadora de serviços de assistência judiciária, por meio de advogado com procuração nos
autos

Carga
A carga dos autos consiste na retirada dos autos do cartório. Pode ser feita em duas
modalidades:
CARGA NORMAL
A carga normal é aquela em que os autos são retirados do cartório pelo prazo
determinado por lei ou judicialmente. É o caso, por exemplo, do advogado que leva os
autos para o escritório a fim de analisar o processo e formular pedidos ou recursos.
A carga de processos em andamento só poderá ser realizada por:
• Advogados e estagiários de direito inscritos na OAB, com procuração;
• Qualquer pessoa autorizada por advogado/sociedade de advogados (preposto)
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OPS....

Você está sem permissão para ver o
conteúdo integral deste ebook.
Que tal assinar um dos nossos planos?

VER TODOS OS PLANOS
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