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PROVIMENTO CG. N° 10/2006 

O DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas 
atribuições legais, 

CONSIDERANDO o constante do Processo GAJ 3 - 510/98, Provimento CG na 04/1999 e Processo CG nO 1.495/99, Provimento CG nO 24/2001, que 
trouxeram aprimoramentos, modificações e aperfeiçoamentos no sistema de fichário geral, 

CONSIDERANDO que houve erro material na elaboração do subitem 10.2.2, do item 10, do Capítulo lI, Tomo I, das NSCGJ, 

RESOLVE: 

Artigo 1° Retificar o subitem 10.2.2, do item 10, do Capítulo U, Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"10.2.2. Nos processos criminais, do Júri e do JECRIM, deve ser anotado nas fichas: o nO do processo, o nome e qualificação do réu, o nO, livro e fls. 
do registro geral de feitos, a data do fato, a data do recebimento da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, a data da suspensão do 
processo (art. 366 do CPP e JECRIM), a data da prisão, o nO, livro e fls. do registro de sentença, a suma do dispositivo da sentença, anotações sobre 
recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento 
ou de internação, o arquivamento e outras observações que se entender relevantes." 

Artigo 2° - Este prOVimento entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 27 de abril de 2006 
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