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tar, dessa Instituição Bancâria, seja-lhe expedido atestado de idonei
dade financeira, na forma do disposto na alínea o, do artigo 32, da Lei 
n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e na alínea o, do artigo 1°, do De· 
creto n. 55.815, de 8 de março de 1965. 

assinatura do incorporador 

ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA 

Atestamos que o solicitante supra, cliente deste Banco desde 
. . . . . . . . . . . . . . .. não registra mâcula cadastral, tendo cumprido com 
pontualidade as obrigações assumidas, a par de trazer experiências 
em negócios, sendo, portanto, financeiramente idôneo. 

São Paulo, ............................ . 


PROVIMENTO N. 13/75 (1) 

o Desembargador Mârcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da !!!
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, "'z 

ÕConsiderando o decidido no Process·o n. CG-41.424/74, às fls. 289 e 
....verso, resolve alterar o Provimento n. 5/75, que passa a vigorar com .... .... ....a seguinte redação: UI 

NArt. 416. Os inquéritos policiais concluídos, ou com primeiro pe UI.., 
dido de dilação de prazo, assim como os procedimentos sumârios (con ~ 
travencionais ou disciplinados pela Lei federal n. 4.611, de 2 de abril !=' 

de 1965), serão remetidos ao Forum, através do Cartório do Distri

buidor, que providenciarâ a sua imediata distribuição, registrando-os 

no livro «Registro de Feitos Criminais». 


Art. 417. A seguir, serão eles encaminhados aos Ofícios de Jus
tiça, para os quais foram distribuídos, onde serão registrados no «Li
vro de Registro de Inquéritos Policiais», com índice, e submetidos a 
despacho do Juiz. Os procedimentos sumârios, que não houverem de 
voltar à Delegacia de origem, para complemento de diligências, serão 
de plano registrados no Livro «Registro Geral de Feitos». 

Art. 418. Nos casos de pedidos de dilação de prazo, após a dis
tribuição, os inquéritos tramitarão diretamente entre a Delegacia de 
Polícia e os Ofícios de Justiça para os quais foram distribuídos, ob
servado o disposto no Provimento n. LXXIV/73, do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura. 

Art. 419. Oferecida a denúncia, o feito serâ registrado no livro 
«Registro Geral de Feitos». 

(1) Vide Provimento n. 5/75, pUblicado à página 389. 
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§ I" O arquivamento de inquéritos policiais, a requerimento do 
Ministério Público e deferido pelo Juiz, dar-se-á no próprio Ofício de 
Justiça. 

§ 29 Para efeito de estatística, os inquéritos arquivados serão 
considerados como feitos. 

Art. 905. . ... _. _.... _..................... . 

VII - REGISTRO DE INQUÉRITOS POLICIAIS, com indice (ex
ceto para a comarca da Capital). 

Este Provimento el'ltrará em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 10 de novembro de 1975. 

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

MÁRCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N . .14/75 (1) 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 32 do Decreto-lei n. 203, de 25 de março de 
1970, e pelas notas 4" e 6' da Tabela 7 do Decreto n. 5.857, de 11 de 
março de 1975, 

Considerando o que ficou decidido no Processo n. CG-31.723/69, 3" 
volume, resolve: 

Art. 10 Fixar a seguinte tabela de despesas com condução dos 
Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e Suces
sões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho, de Registros 
Públicos e de Menores: 

a) para o primeiro perímetro, correspondente ao raio de 8 qui
lômetros, contados do marco zero da cidade (Pça. da Sé) - Cr$ 5,00; 

bJ para o segundo perímetro, correspondente ao raio de distân
cias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Pça. da Sé) - Cr$ 10,00; 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa·se a imo 
p(lrtància de Cr$ 5,00 por diligência, independentemente das distâncias 
efetivamente percorridas. 

Art. 2" Os valores referidos no artigo anterior serão adiantados 
pelos interessados na efetivação das diligências, diretamente aos Ofi· 
ciais de Justiça, hipótese em que estes fornecerão recibo das impor
tâncias respectivas. 

(1) Modlticado pelo Provimento n. 7176. pUblicado em seguida. 
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