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Corregedoria·Geral 

:.era! da Justiça. 

~ 

~orregedor·Geral da 
~ibuições legais, ten
:G·39.316/73 e o que 
t Conselho Superior 

i processos com in· 
dias antes da data 

n. 128, situada no 
~ 	 Agosto, das 17:00 

previamente desig· 
poderão ser exami· 

~ descarga de autos, 
enchê-lo e assiná·lo 

)iretores de Serviço 
ala acima indicada, 

'US, processo e hora 
Diretor da Casa de 

)0 do Provimento n. 
:zo da Co~regedoria 
Itros estabelecimen· 
leverão ser encami· 

uI Carlos de Souza 
1.373.833, lotado no 
n. 7.574.726, Escre· 
~iminal, João Alber
te a titulo precário, 
~o, RG. n. 4.431.116, 
'ieio Criminal, para 

Art. 8Q OS escreventes designados deverão comparecer à Correge
doria-Geral, todos os dias, às 8:00 horas, e, portando os autos dos pro
cessos bem como papéis e demais impressos necessários, se dirigirão, 
em veículo do Tribunal, à Casa de Detenção. 

Art. 9° Os autos dos processos e os impressos deverão ser trazi
dos, diariamente, de volta à Corregedoria-Geral. 

Art. 10. O ponto dos servidores designados será marcado em fo
lha avulsa e diariamente rubricado por um dos juízes que preside os 
interrogatórios e remetido, mensalmente, ao Departamento Pessoal. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra·se. 

São Paulo, 30 de agosto de 1974. 

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

MÁRCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 

PORTARIA N. 12/75 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor·Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que ficou decidido no Processo n. CG. 41.731175, às 
fls. 7, 

Determina que os documentos, que forem desentranhados de pro· 
cessas cíveis ou criminais que deverão ser incinerados, após a publi· 
cação do respectivo edital, sejam entregues às partes interessatlas, me· 
diante a apresentação de documento hábil. 

Determina, ainda, que no ato da entrega do documento, seja expe· 
dida certidão, em folhas soltas conforme modelo aprovado, as quais 
posteriormente serão encadernadas. 

Determina, finalmente, que as certidões expedidas sejam subscri· 
tas pelo Sr. Diretor de Serviço do Arquivo Geral (DEGE·1.4), a quem 
é delegado poderes para tal fim. 

Publique-se. Anote·se. Cumpra-se. 

São Paulo, 28 de janeiro de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria·Geral 
da Justiça, subscrevi e assino. 

MÁRCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 
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