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31.2 - Nos indices, que serão elaborados por livros ou 
fichas, far-se-â remissão aos números do livro, do grupo 
e das folhas (exemplo: L 1, G 9, F. 86).u 

Art. 89 - Nos cartórios de Distribuição em que jâ houver grupos 
completos, deverão ser providenciadas a numeração das respectivas 
folhas e a encadernação dos livros assim formados, nos termos das 
alterações ora implantadas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 99 - Este Provimento entrarâ em vigor no dia 19 de agosto 
de 1983, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 11 de julho de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N9 17/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

Atendendo a uma solicitação do Senhor Delegado Geral de PoU
cla, com vistas ao aprimoramento dos serviços policiais, conforme 
Processo CG. nl! 67.180/83, resolve: 

Art. lI! - Sempre que decretada a nulidade de prisões em fla
grante, os magistrados deverão oficiar ao Senhor Delegado Geral de 
PoUcia, remetendo-lhe uma cópia da decisão, acompanhada de cópia 
do auto de flagrante. 

§ 1q - Caberâ aos Senhores Escrivães, no inicio de cada quinze.. 
na, preparar o respectivo expediente, providenciar entrega e fazer as 
devidas anotações. 

§ 29 - Os oficios deverão ser assinados pelos próprios magis
trados. 

Art. 29 - Ec!Ite Provimento entrarâ em vigor a partir do próxi
mo mês de agosto. 

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

São Paulo, 14 de julho de 1983. 

Des. Bruno Affonso de .André - Corregedor Geral da Justiça 
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