
BOLETIM 
da 

Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XIX JULHO A DEZEMBRO DE 1970 N.· 90 

.--



CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA : 

PROVIMENTO N.9 LVI/70 

o Conselho Superior da Magistratma, usanoo de suas 
atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG-33. 
356/70, à vista da representação formulada pelo lVIIVI. Juiz 
Corregedor Permanente dos Presídios do Estado e da Polícia 
Judiciária da Capital, 
Considerando a necessidade de disciplinar a requisição de fô
lhas de antecedentes criminais pelos magistrados da Capital 
e do Interior, Resolve: 

Artigo 1.9 - A requisição de fôlhas de antecedentes cri
minais será feita, obrigatoriamente, por intermédio de ofício 
que obedecerá ao modêlo anexo, devendo conter os esclare
cimentos necessários e os requisitos nele especificados, prin
cipalmente o n. 9 do R. G., quando possível. 

Artigo 2.9 - Recebendo o inquérito e verificando o juiz 
que já existe fôlha de antecedentes, recomenda-se que nôvo 
documento seja requisitado somente se absolutamente neces
sário, a fim de não sobrecarregara D. I. C. C. com pedidos 
redundantes ou inúteis. 

Artigo 3.9 - Haverá uma requisição para cada réu ou 
indiciado, sendo vedada a colocação de mais um nome no 
pedido. 

Artigo 4." - O Ofício será encaminhado à Divisão de 
Identificação Civil e Criminal, da Secretaria da Segurança 
Pública, à Rua Brigadeiro Tobias, n.~ 527, que o devolverá 
sem atendimento, se não estiver em têrmos. 

Artigo 5:) - No que respeita à exata qualificação dos 
órgãos policiais, pelas autoridades judiciárias recomenda-se 
estrita observância do que está disposto na Lei Orgânica da 
Policia (Lei n. Q 10.213, de 27.5.68), da Reforma Administra
tiva da Secretaria da Segurança Pública (Decreto n.(I 52.213, 
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de 24.7.69) e da Organização Territorial das Delegacias Re· 
gionais e Secionais de Polícia (Decreto n.<1 52.315, de 6-11-69). 

Artigo 6.Q 
- Revogam-se as disposições em contrário, 

entrando em vigor êste Provimento, na data de sua publi· 
cação. 

São Paulo, 27 de maio de 1970. 
(aa) Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente. Tá

cito Morbach de Goes Nobre - Vice-Presidente. José Geral
do Rodrigues de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 

PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

.......... VARA ......... . 

. . . . . . . . .. OF1CIO .......... PROCESSO N.~ ... . 

São Paulo, ...... de ...... de ...... 19 ..... . 
Of. n.'! ....... . 

:f;STE OF1erO DEVE SER RESPONDIDO COM PRE
FERÊNCIA ABSOLUTA Senhor Diretor do Serviço de Iden
tificação 

Requisito de V Sa. a FÔLHA DE ANTECEDENTES do 
abaixo qualificado, para constar dos autos da ação penal 
movida contra o mesmo, em virtude de inquérito oriundo da 
Delegacia de Polícia do ...... Distrito Policial, registrado 
sob n."" ...... Livro ;n." ...... fls. ...... da dita repartição. 

Saudações 

Juiz de Direito 

NOME: ..................... . 

Alcunha: Filho de ..................... . 

e de ......................... . Sexo: ......... Côr: ........ . 

Natural de: ........ .. ..... . . . Nascido aos 

Profissão: ................... . Residência: 

Registro Geral n.9 .......... . . 

Planilha datada de ........... . 

Artigos do Código Penal ..... . 

Urgente - para fins criminais com prescrição 
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