
MARCIO MARTINS FERREIRA 
DESEMBARGADOR DO TRiBUNAL DE JUSTIÇA DE sÃO PAULO 


EX·PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA 

EX·CORREGEDOR·GERAL DA JUSTiÇA 


ACÓRDÃOS DO CONSELHO 

SUPERIOR DA MAGISTRATURA 


DO BIÊNIO 1974/1975 


J 

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 

1 97 7 



JCIAIS, com 1ndice. 

iata de sua publica-

a Corregedoria-Geral 

~-Geral da Justiça. 

75 
Corregedor-Geral da 
atribuições legais e 
D_ 815174 - DEPE 

~orregedoria-Geral da 
I à comarca de Moji-

I Corregedoria-Geral 

'·Geral da Justiça. 

75 
Corregedor-Geral da 
atribUições legais, 

10 C.G. n. 39.617/74, 

Normas da Correge
:uinte redação: 

fies do Trabalho 

3 - Notificações 

4 - Comunicações e Inquéritos 

5 - Homologações de Acordos 

6 - Precatórias. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, fazendo-se as devidas ano
tações. 

São Paulo, 15 de julho de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 8/75 (1) 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que ficou decidido no Processo CG-38.282/73, às fls. 
470, resolve alterar o artigo 69 do Provimento n. 3/74, que passa a ter 
a seguinte redação: 

Art. 69 Os Juizes das comarcas de todo o Estado, no último dia 
útil de cada mês, enviarão, em uma via, à Vara das Execuções Cri
minais, da Corregedoria dos Presidios e da Policia Judiciária da Ca
pital (Forum João Mendes Júnior, sala 340), os seguintes dados esta
tisticos: 

a) qual o número de Cadeias Públicas existentes na comarca; 

b) qual a capacidade de cada uma delas; 

c) qual o número de presos recolhidos em cada uma, dispensada 
a relação nominal; 

d) ~e há pedido de interdição de cadeias em tramitação; 

e) se foi decretada a interdição; 

f) se existem cadeias em reforma; 

g) se existem cadeias em construção; 

h) qual o número total de albergados, dispensada a relação no
minal; 

I) qual o número de prisões-albergues concedidas no mês; 

j) qual o número de prisões-albergues revogadas no mês; 

k) qual o número de prisões-albergues revogadas por fuga; 

1) qual o número de prisões-albergues' revogadas' por descumpri
mento das obrigações impostas; 

(1) Vide Provimento n, 3/74, pUblicado à página -375, 

-~ 391 



m) qual o número de sentenciados recolhidos às Cadeias Públicas 
que se encontram em condições de, a curto prazo, serem colocados 
sob prisão-albergue; 

n) qual, aproximadamente, o número de sentenciados que po
derão receber, no periodo de um ano, o referido beneficio, consoante 
previsão autorizada pela média dos benefícios concedidos nos dois 
últimos anos; 

o) outros informes ou observações deverão ser feitos à parte ('). 

Publique,se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 18 de agosto de 1975. 

Eu, Ezlo Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

(2) Provimento n. 3/74, com as alteraCões deste Provimento, está pUblicado em 
seguida. 

PROVIMENTO N. 3/74 
COM AS ALTERAÇOES CONTIDAS NO PROVIMENTO N. 8/75 

(ARTIGO 6.°) 

o Desembargador Mârcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o estado calamitoso em que se encontra a Casa de 
Detenção de São Paulo, cuja capacidade é de 2.200 presos, mas que 
abriga, no momento, cerca de 5.200; 

Considerando estudos empreendidos por esta Corregedoria, pela 
Varas das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Es
tado e da Policia Judiciâria da Capital, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pública e pela Secretaria de Estado dos Negó
cios da Justiça, objetivando, pelo menos, minorar, de imediato, a si
tuação aflltiva daquele presidi o ; 

Considerando que ao Estado cumpre designar o local em que o 
sentenciado cumprirâ a pena imposta; 

Considerando que, segundo levantamento procedido, inúmeras ca
deias públicas do interior do Estado reúnem condições para receber 
presos da Capital; 

Resolve baixar o presente Provimento: 

Art. 1· Os presos recolhidos na Casa de Detenção de São Paulo, 
de nenhuma ou escassa periculosidade, com situação processual jâ de
finida e cuja pena ou penas nãó ultrapassem oito anos de detenção ou 
reclusão, serão removidos para as cadeias públicas do interior do Es
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Corregedor-Geral da 
atribuições legais, 

encontra a Casa de 
lOO presos, mas que 

l Corregedoria, pela 
dos Presidios do Es
~taria de Estado dos 
fie Estado dos Negó
r, de imediato, a si· 

r o local em que o 

~ldo, inúmeras ca
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s do interior do Es

tado, que reúnam condições para recebê-los, a critério do Juízo da Va
ra das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado 
e da Policia Judiciâria da Capital. 

Art. 29 A seleção desses presos serâ feita pelo Juízo da Vara das 
Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado e da 
Policia Judiciâria da Capital. 

Art. 39 Os Juizos das comarcas não poderão recusar o recebi
mento dos presos, os quais serão, caso surja algum imprevisto de últi
ma hora, acomodados em cadeias dos municipios da própria comarca 
ou de comarcas vizinhas, de tudo dando-se ciência à Vara das Exe
cuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado e da Po· 
licia Judiciâria da Capital. 

Art. 4· Os Juizes das comarcas, tão logo recebam os presos da 
Capital, oficiarão, a seu termo, à Vara das Execuções Criminais, da 
Corregedoria dos Presidios do Estado e da Policia Judiciâria da Capi
tal, solicitando a transferência de réus presos, cujas penas sejam su
periores a dez anos de reclusão ou detenção e que estejam com situa· 
ção processual definida, para uma das Penitenciârias do Estado. 

Art. 5· Os Juizes das comarcas velarão para que os presos te· 
nham a devida assistência judiciâria no tocante a eventuais beneficios 
liberatórios <indulto, comutação, livramento condicional, remoção para 
o Instituto Penal Agrícola e, especialmente, prisão-albergue). 

Art. 69 Os Juízes das comarcas de todo o Estado, no último dia 
útil de cada mês, enviarão, em uma via, à Vara das Execuções Crimi
nais, da Corregedoria dos Presidios e da Polícia Judiciâria da Capital 
(Forum João Mendes Júnior, sala 340), os seguintes dados estatisticos: 

a) qual o número de Cadeias Públicas existentes na Comarca; 
bl qual a capacidade de cada uma delas; 
c) qual o número de presos recolhidos em cada uma, dispensada 

a relaçlío nominal; 

d) se hâ pedido de interdição de cadeias em tramitação; 
e) se foi decretada a interdição; 

f) se existem cadeias em reforma; 
gl se existem cadeias em construção; 

hl qual o número total de albergados, dispensada a relação no
minal; 

I) qual o número de prisões-albergues concedidas no mês; 
j) qual o número de prisões-albergues revogadas no mês; 

k) qual o número de prisões-albergues revogadas por fuga; 
I) qual o número de prisões-albergues revogadas por descum

primento das obrigações impostas; 
m) qual o número de sentenciados recolhidos às Cadeias Públicas 

que se encontram em condições de, a curto prazo, serem colocados sob 
prisão-albergue; 
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n) qual, aproximadamente, o número de sentenciados que pode
rão receber, no período de um ano, o referido beneficio, consoante pre
visão autorizada pela média dos beneficios concedidos nos dois últimos 
anos; 

o) outros informes ou observações deverão ser feitos à parte. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 18 de agosto de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 9/75 (1) 

o Desembargador Mârcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, 

Considerando o decidido no Agravo de Petição n. 242.901, da co
marca de São Paulo, pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura; 

Considerando a representação form ulada pela Associação dos Ban
cos no Estado de São Paulo, objetivando seja uniformizado o «ates· 
tado bancário de idoneidade financeira» a ser expedido pelas entidades 
financeiras; e 

Considerando o decidido no Processo n. 42.903/75, resolve editar 
o presente Provimento: 

Art. 1Q O «atestado bancârio de idoneidade financeira», exigido 
pelo artigo 32, alinea o, da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
e pelo artigo 1", alínea 0, do Decreto n. 55.815, de 8 de março de 1965, 
conterâ, no mínimo, os seguintes requisitos: 

«ATESTADO BANCARIO 

Atestamos, para os fins do artigo 32, aUnea o, da Lei n. 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, e do artigo to, alinea o, do Decreto n. 55.815, 
:l.e 8 de março de 1965, que o incorporador ......................... . 
. .......... cliente deste Banco desde ........................... . 
não registra mâcula cadastral, tendo cumprido com pontualidade as 
oQrigações assumidas, a par de trazer experiência em negócios, sendo 
assim financeiramente idôneo para a incorporação objetivando o Con· 
domínio ........................... ; ......................... , à Rua 
.............................................. n............... , sub
distrito de ............................ , nesta cidade, .............. . 
Circunscrição Imobiliâria». 

(l, Revogado pelo Provimento n. 12/75. publicado à página 399. 
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