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Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII" 

EXPEDIENTE 
'-~ :.' 

DEGE 1 
PROvntEN'l'O IUI 26/60 ~ .. to I )~o:clDispõe sobre a remessa de autos de 1n~uérito ' pol!


cial a outra Comarca do Estado ou a Comarca de ou 

tro Estado da Federação.  1"'\"-VU S;ofrO llESm1lJ.EGAllOR ADRIANO lWlREY CO:!!REGEDOR . GERAL 


DA JUSTIÇA, !lO U80 DE SUAS A.TRIBUI~ES LEGAIS, etc. 
 ~Q)ll) (J- o-
CO~SIDERANDO que a distribuição do inquérito poi!


cir,L rixa o Julr:o competente para dar-lhe direção; 

CONSIDERAHDO a neceseidade de evitar que ·oe autoe ~ 6""-00-c~ 

de '~1uérito policial eeJam remetidoe pela autoridade 
pcHcUl . , a outra COllarca do Eat~do ou a Comarca, de 
cu~ro ~stado da 7ederaçao, eem previo conhecillento,exa 
O~ d~ oportunidade e autorize9ão para eua remessa, por ~ 
p~rte do Juizo ao qual o inquerito Pdlicial haJa sido 
distribuido, . 	 . 

.' 
COr/SIDERAl/DO qUe tal prática tell acarretado inú12e 


raa ' ~iticuldadea para a localização de inquéritos polI

ciais, doix.8.Ildo em aberto os asaent8.IDentoa teitos e2 

livroa cartorárioa; 


RESOLVE 

frt. lR - A autoridade pOlicial, caao entenda D~ . 

cessaria a remessa 'de auto. de inquerito a outra Co~a~ ~ 

ca do Eatado, ou a Comarca de outro Estado da Federa 

ção, deverá solicitar ao Juizo competente a devida a~ 

torização, atrevê. de' representação tuDdacentada. -


Parágrato único:- Na Capital do Estado ' ou naa Co 

se~cas do interior onde houver Varaa DistrItais, ae i 

re:eaaa do inqt:ér1to para dIstrito policial diverso sl& 

niticor a mudao;a de competencia de uma Vara Dietrital 

parb outra, 9u de u:a Vara Distrital para a aede da C2 

ma.."'Ca, devera lIer seguido igual procedimento. 


Art. 2R - O pedido de autorização de ,~.essa deve 

ré ser formulado Doa próprios autos de inquérito polI

cial, ouvido sempre o Ministério PÚblico; e, ae dete 

rido deverá o Ju1~ ordenar que se extraia copia do in 

quérito, arquivando-a no respectivo Otlcio de Justiça; 


Art. 3D - Quan~o a iniciativa e determinação de 
remessa tor originária .do próprio JuIzo, deverá ser!~ 
ta, observadas as çaute1ae do srtigo anterior, a i~e 
diata comunicação a Delegacia de PolIcia, ou ao D1atrI 
to ~olicia1 onde toi inBtaurado, para as devidBs an2 
t~O". . ::. 

São Paulo 17 de setembro de 1960 ' 
(a) DES. lnaU!;O rJ.HR:.--r - CORllEG:::DOR GEIUL DA JU3 

~IÇA. 	 
(19, 20 e 23/9/80). I 
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