
sso Penal, 
~udicial, 

, deverão 

COES 
Art. 9Q  ~s petições entregues em'cartório, ou rec.!, 

bidas através do protocolo, as cer~idões, as folhas de 
antecec!en tes e as precatórias dev.olvidas serão juntadas. 
sob direta e pessoal responsabilidade do ~scrivão, Dir.!, 
tor de Divisão, inde~endentemente de despacho ~udicial. 

J l Q  Incumbirá ao Lscrivão, Diretor de Divisão, a
brir vistR ao Ministério PÚblico ou à Jatesa, nas peti 
ções em que houver a préVia manitestação de um ou de o~ 
tra, observados sempre os pra~os procedimentais, enc~ 
nhando o proc'esso, em seguida, ao Juiz. 

~ 2Q - O ~scrivão, Diretor de Divisão, providenciar' 
s em 'que haja necessidade de despacho judicial, a remes
sa dos autos ao Ministério Público para que se manifes
te sobre do~umentos juntados pela Detesa, no prazo do 
art. 500 do Código de .l'roc·es so Penal. 

J 32 - S~rão submetidas a despacho as petições de ~ 
terposição de recurso, salvo quando previament e protoc~ 
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• dos Di!. 

ação e os 

à l-res1dêA 
à Presidêa 
Corregedo
à Presidêa 

Municipal, à . 
ias do ..i;st,! 
.&1 tratamea 
ut;:as un1<1,! 

Juiz. Se a 
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• 22, â GQ 


.do de réu 
preso• . 

ás de sol
. 0 número do 

am 
tecedente.. 

pelo Juiz, 
~ga1s, com 

cesso, ou 

o .E;stado 

las; as de desentranhamento de qu~lquer doc~ento e as 
petições com requerimento de vista dos autos tora d. 
cartór io, bem como aquelas de cobrança de autos retira
dos anteriormente e que se encontrem em poder das par ~ 
tes, por prazo superior ao fixado. 

Art. 10 - Feita a jüntada das petições, os aut os se
rão, de imediato, levadoa à conclusão, s e houver neces
sidade de apreciação ou de providênCia judicial (pedido 
de relaxamento de prisão em flagrante, requerimento de 
riança, de liberdade provisória, de decretação ou de r~ 
vogação de prisão preventiva, de concessão de suspensãõ 
condicional da pena ou ' de seu restabolecimento, etc. ou 
para. despacho de recebimento e processamento de recurs~ 

Parágrato único - ~os casos em que a decisão a respe! 
to de qualquer dessas medidas estiver na dependência de 
manite~tação do Kinistério PúbliCO, caberá ao Bscrivão, 
Diretor ,de Divisão, abrir vista dos autos ao represen 
tante daquele órgão, zelando pelo cumprimento do prazo, 

'de forma que, d~corrido este, com a indispensável cota, 
o processo de~~rá ser encaminhado, diret amente ao Juiz. 
No caso do Ministério ·~blico nio devolver o processo 
no prazo', o :fato d~verá ser comunicado, pelO Escrivão 
~iretor de Divisã0, ao Juiz para as providênCias cab! 
veis. 

....rt. ~lQ - Nos pedidos de "h~beas-corpu8" impet r ado. 
em primeira instância, sob .fundamento de estar o pacien : 
te sofrendo 'prisão iÍegal', o .I:;scri.vão., D~retor de .uiv1: 
sÃo, eKceção teita à hipótese em que a impetração esti 
ver acompanhada de documen~ação que t';..omprove a ilegalid,!
da da coação, providenciara, por ordem judicial, o ime
diato encaminhamento à autoridade pOlicial apontada co
mo coatora, de pedido de inrorm~ções. Ultrapassado o 
prazo de quarenta e Oit9 horas, os autos serão remetid~ 
ao Juiz, com ou sem resposta, para a necessá~ia delibe
ração. 

Parágraro único - Nos casos de "habeas-corpus" pre 
ventivo, a expedição de pedido de informaçõés ficar' na 
dependênCia de antucipada determinação judicial. 

Art. 12 - O pedido de in:t'or~áções para a in8tru~io 
de '.'haDeas"corpuas", .impetrado 'em Segunda Instância, dS 
verá, após ' autuação em apartado e em apenso ao process". 
ser imediatamente re~etido .0 ju~z, para Que as preate 
no prazo legal. 

v - DAS PROVID~-Ci~s -CO~L~MiNT~~S 
i~t. 15 - AS certidões e os boletins de ~teced'lll te. 

serão anexados entre-~apas mas deverão ser jUntados no 
processo antes do inicio da fase do ~t. ~99 do C&digo 
de Processo fenal nos processos de rito ordinári o, ou

A' . ,
da audiencia de ~ulgamento, nos process~ de r1to ~umar».. 

" 7 ' D'~IIJft ft~.~._n" eC!'I'~ft'" 
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PBOO.CG.RR 49.520/78 - CAPITAL - IBT.: CORREGEDORIA. GE
BAL DI. JUSTIÇA. -:
Pelo "'0. Sr. ,Des.barsador Corregedor Geral da Just!
i.' toi proterido o de.pacho abaixo transcrito: . 

1. 'rata-s. de repre.,ntação do H. Juiz d • .Direito d. 
2- Vfr8 ~. Registros Públi~os da Capltal 1 .. que solic1 
ta! a vista d~ Provia.nto nSl '178 - C.G.J., se~a autor.[ 
.aGa a iDciDeraç,o da. '18. vias do r.cibo tornecidoaoe 
iD~ere.sados, após .ua oon.ervação e. cartóriO p.lo PEl.0 de ~ (tr1Dt.) dia., desde que' nes.e p.r odo n_o 
~e~ .urgido qU!lquer rec1aaação. Sug.re, ainda, a di~ 
penaa da expediçao, ou da r ...... d81 21 s. vias ao Jui. 

Corr-sedor Peraan.nte (rls. 117/178).


Juntou-se a repre••ntação neste processo, onde se 

enco6tra a aterição dos r ••ultados prátiCOS da ex.cução

do .,ncionado,Proviae~to. 


I 2 Ãe~tofio. . 
2. ~ PrOv .n O nSl '/78-0.G.J. consubstancia-ae, ret1 

.ent., em m.dida moralizador a, .nsejando etetiva ciea 

cia eos i~tereasados das quantias pagas ao. serventua 

r i o!, a titulo d. cus t as , á tim ~e qu~ eventuais recla= 

aaço.s s,~.. reve.tid.. de s.ri.d,de e de molde a p~ 

~ic1ar rap~do exaae..de suaprocedencia. ., . 

t t aabe. provid.ncia de caráter preventivo, " poií ' 
v.. peraitir que 2 Jui. Corregedor Peraanent. exercite 

direta tiscalizaçao dos serviços da ~U8tiça, ooibindo 

abusos e aaus costumes decorr.ntes da cobrança de c~ 

t as. 
o Por outro lado , consigne-se, reterida. noraaa .~_ 
nistrativa. vieram el evar 80breaaneira o conceito publi 
co da. s.rventias, cartórios , oticios e tabelionatos dõ 
Estado, ata.tando as queixfs intundadas, de que muitas 
ve••• toram alvos aerventuarios probos e com excelent e 
tolha de s.rviços . 

Ea s~a, t~ata-se de inatrvmento de ~ontrole adeqUA
d9 e reaedio efic!z, colocado a disposiçao i ••diata do 
pUb1ioo e dos orgaos corregedores.

I ndisp.nsável, poris so .esmo, • r ••essa das 21,. e 
,as. vias ao Jui. Corr.gedo~ Peraanent., que devera .e. 
pre - individualmente ou por aaostrag,_ - veriticar .e 
o. reoibos ror.. expedido. co. obs.rvancia do R.giae.t o 
de Cuat8l. 

Oontudo a solicitação no sentido de que s.~aa iDo! 
neradas .. 2... e ,as. vias do recibo rornecido ao int~ 
ressado, atigura-se-.e procedent,. 
. 11i&8, cautelosament., a Egregia Corregedoria G.ral 
da Justiç!, nos anos de 1.978 • 1.979, ~a autorizou~a1s 
1ncineraçoes, a titulo exper1aentah .. alguns cU10 
rio., onde s. constatou notorio acuaulo desses_~a2.is ,
aaoDtoando-se nas repartições (tls. 96, 107, 156/157 , 
170 e l17/l78). , 

. Mecessario, portm, .. tace do. bons.r.sultados de 
co~t.s da .xperiencia, uma vez que nao .e veritica 
r .. obic•• ou r.claaações t que a .•edida s••st.nda a 
todas as comarcas do E.tado po;to q~.t co. o corre; do 
taapo, nora.laente se veritlcara generalizada 1nciden 
oia 4e igual froble_a. 
. Ade..is • de s. sali.ntar qu., na r.alidade, ~ica.a 
do uaa via Ao recibo das cu.ta. e••ão. do interes.ado 
e bavendo .retiva conterência pelos Jul.e, CorresJdores 
Per.anentes, re.ulta pra~ic..ent. dispensavel, apos .~rA 

.0 rasoivel, a peraaninci. 4a. outr•• vi.. .. cart~ 
rio. . 

D1~te do .XP9sto, como não vi.luabro incovenient. 
na adoça0, ea carater d.rinitivo, da ret.rida incinera 
ção, d.tendno que se .xpeça Portaria, obs.rvada a aI 
nuta ..exa. ' , 


são Paulo 10 de .arço de 1980 

(a) DES. ADRIANO MARHEI - CORREGEDOR GERAL DA . JUS 

TIÇA". 

FORl'ARIA. MSl 26/89 
O EIECENTtSSIMO SENHOR 'DESEMBARGADOBADBIANO MAR 

REI, CORBEGEDOR GERAL DA JU~TIÇA DO ESTADO DE S~O pA.r
LO, usando d. suas atribuiçoes legais .- tend~ t. vi.ta 
o que ficou decidido no Proc,sso . 49.5?O~ as tls. 

A. ll. ! .Q ! 1. !! os carürios., 'ot1ci2s e ta~el1o. 
tos, uma ve. nao 1ienha ocorrido reclaaaça2 e apos trans 
c2rxid08 60 (sess.nta) dias, excluido o .es da exped1
çao, a 1n~inerar•• a. 21. e ,ss. via. ' do recibo previ!. 
to DO ProViaento nQ ,/78-C.G.J•• 

Publique-.e. Anote-.e. Cumpra-.e • 
são Paulo 10 d. _~o de 1980 
Eu, (a) (isio Donat1) Diretor do Departuento da 

Corregedoria G.ral da Ju~içat sub.crevi e as.ino. 
(.) DES. ADRIANO !U.BREI - CORREGEDOR GERAL DA JUS 

TIÇA" • 

FROO.CG.NQ ~.68,,80 - APARECIDA. - INT. s JUIZO DE DIREI 
TO 

Trata-se de sindicância instaurada pela Portaria 
nSl 6, de 9 de agosto d'e 1979, do Juizo de Direito da C,2
marca de Aparecida, figurando como .indicado EDMI AMA 
~L, isso em razão de determinação'9ontida DO v.~n. acó~ 
dao de 15 de maio 1 publicado no Diario da Justiça de 
21 4e junho de 197ts. • 

, :(uan40 baixada a por~aria. , etttretantQ, o sindica
do ~a tinha sido aposentado, nos termos do art. 20,inc.IlJ, da Lei este n. 10.'9't de 1970, att) publ1~ado no ' 

. .. ~:t. 14 _ Deferidas ,diligênCias, no prazo do art. 499 . ~i;~O Oticia1 do Estado, de 28 de abril de lQ79. (rls. 

do Codigo de Processo Fenal, e aguardados os prazos de Pouco antes, tinha 's ido absolvi,d,p ,m processo a~ 
cinco dias em relação tiOS réus soltos e de tres dias ministrativo por.abandono de cargo ( ~ ). f 

_ ' , o ' ! Os autos nao se encontram devidamente instru1des. 
ém I;elát;aó aos reus presos, para cumprimento dessas di- -gouve eng~o ;1á na indicacão do ac;órdão dete~inador da 
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