
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 



Cr$ 1,00 IX - Este provimento entrarã em vigor no dia 1" de novembro 
- Cr$ 2,10 próximo futuro. 

Publique-se. Registre·se. Cumpra·se. 

0,80 por km que ex· São Paulo, 23 de outubro de 1974. 

l Eu, Maria Thereza Cruz Amaral Sanchez, Diretora de Divisão 
as despesas de con· DEGE 1, no impedimento ocasional do Sr. Diretor do Departamento 
da Capital, sem con· da Corregedoria·Geral da Justiça - DEGE, subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 
que couber, aos Ofi· 
tadas as respectivas 

s Foruns, aos quais 
uç!l.o dos Oficiais de PROVIMENTO N. 8/74
70, remeterão cópias 

devidos fins. O Desembargador Mãrcio Martins Ferreira, Corregedor·Geral da 

lS ao mesmo tempo, Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
:!l.o, o Oficial de Jus· 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n. 39.617174, 
resolve: 

'irem os dados cons
I - Acrescentar ao artigo 434, da Consolidação de Normas da Corle Justiça, certifica

regedoria-Geral tia Justiça, Subseção I - Feitos da Competência dasildidos mapas, espe· 
Varas Cíveis, o n. 17 (dezessete), para as Ações Populares.

)S criminais de réus 

II - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, fazendo-se as devidas , anotações.Ida no item anterior, 
aporã seu «visto» e 
!cução Orçamentãria 
Estado de São Pau· 

nento comunicado à 
medidas cabíveis, a 
!m de direito, sem 
Ite a critério daque

orregedores Perma
!diante a apresenta
) item VI e presta
,9, da Egrégia Presi

la Corregedoria Per
~ido, sob pena de se· 
s providências disci· 

São Paulo, 25 de novembro e 1974. 

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

MAR CIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 9/74 (1) 

O Desembargador Mãrcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais ten
do em vista o que ficou decidido no Prõvimento n. LXXXVII174, do 
Egrégio Conselho Superior da Magistratura, determina: 

Art. 1" Os interrogatórios de réus presos em estabelecimentos 
penitenciãrios da comarca da Capital, designados pelos, Juízes das 
Varas Criminais, serão realizados no Forum Criminal, nos dias úteis, 
das 8.00 às 11.30 horas, na sala da Sétima Vara Criminal. 
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Art. 2" Os Diretores de Serviço remeterão os processos com in· 
terrogatórios designados, à Corregedoria·Geral da Justiça, três dias 
antes da data marcada. 

Art. 3" Os processos serão remetidos à sala n. 128, situada no 1° 
Pavimento junto aos elevadores da Rua XI de Agosto, das 15,00 às 
16,00 horas, onde permanecerá um funcionário previamente designa· 
do pelo Diretor do DEGE, para recebê· los, e onde poderão ser exami
nados pelos senhores advogados. 

Art. 4" Fica mantido o livro próprio para carga e descarga de 
autos, já existente, devendo o funcionário da Corregedoria preenchê
lo e assiná-lo na presença de funcionário do Cartório. 

Art. 5" No dia seguinte ao interrogatório, os Diretores de Servi
ço providenciarão a retirada dos autos, na mesma sala acima indicada, 
das 13,00 às 14,00 horas. 

Art. 6" Elaborada uma relação dos nomes dos réus, processo, dia 
e hora designada para o interrogatório, será remetida ao Diretor da 
Casa de Detenção, com dois dias de antecedêqcia, para que seja pro· 
videnciada a vinda dos interrogandos, com tempo para que não haja 
atraso no início das audiências. 

Art. 7" A Corregedoria-Geral remeterá ao Juízo da Corregedo
ria dos Presldios relação dos presos recolhidos em outros estabeleci· 
mentos penitenciários da comarca da Capital, e que deverão ser enca
minhados ao Forum Criminal para o interrogatório. 

Art. 8° Os escreventes designados para auxiliar na realização 
destes serviços, deverão comparecer à Corregedoria-Geral, nos dias 
úteis, às 8,00 horas. 

Art. 9° O ponto destes servidores será marcado em folha avul
:ia e diariamente rubricado pelo Diretor do DEGE, a quem deverão fi· 
car à disposição, após o término dos interrogatórios, até às 16.00 horas. 

Parágrafo único As folhas de presença serão remetidas men
salmente, ao Departamento do Pessoal, para o devido controle de fre
qüência. 

Art. 10. Este Provimento entrará em vigor no dia 9 de dezem
bro de 1974, revogada a Portaria de n. 48/74. 

Publique·se. Registre-se. Cumpra·se. 

São Paulo, 6 de dezembro de 1974. 

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

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

<1. Modificado pelo Provimento n. 8/76. do seguinte teor: 
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