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Considerando que a revogação do Provimento n9 3/81 implica, 
como conseqüência, na revogação dos Provimentos n."'! 6/81 e 8/81, que 
suspenderam a vigência daquele, 

Determina: 

Art. l Q - O item 2, do Capítulo V das Normas de Serviço de 
Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte redação: 

"2. - Os registros relativos ao Rol dos Culpados, às Averbações 
do "Sursis", e às Comunicações ao Departamento Estadual de Inves
tigações Criminais deverão ser feitos em um único livro, constituido 
de folhas soltas e em modelo padronizado pela Corregedoria Geral 
da Justiça". 

Art. 29 - Ficam revogados os Provimentos n9s 3/81, 6/81 e 
8/81 da Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 39 - Este Provimento entrará em vigor da data de sua 
publicação. 

São Paulo, 29 de abril de 1981· 

(a) Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça. 
(iIU-U4~ e Ul-U6~l). 

PORTARIA N'I 89/81 

Regulamenta o disposto no item 2, do Capítulo V. das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
JUstiça, no uso de suas atribuições, 

Determina: 

Art. 1'9 - O livro referido no item 2, do Capitulo V das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, e constituído de folhas 
soltas, através de fichas, obedecerá, para efeito de padronização, o 
modelo anexo. 

Art. 29 - As fichas serão numeradas cronologicamente e rubri
cadas previamente pelo Escrivão, servindo uma para cada réu. 

Parágrafo Único - O número da ficha deverá constar da coluna 
"observações" do livro Registro Geral de Feitos. 
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Art. 39 - As fichas serão preenchidas a máquina, mantidas em 
pastas, em ordem alfabética, tomando-se como referência o prenome 
do réu. 

Art. 49 - O preenchimento da ficha será feito após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 

Art. 5'1 - A ficha, que deverá guardar 35 milimetros de margem 
do lado esquerdo. terá as seguintes dimensões: 220 milímetros de 
largura. por 330 milímetros de altura. Será impressa em 3 (três) vias. 
em papel sulfite 24lkg., a primeira, e 16 kg. as demais, com a destI
nação seguinte: 

1'10 via (branca): constituirá os livros previstos nas letras "b", 
"c" e "d", do item 1, do Capítulo V das Normas de Serviço da Cor
regedoria Geral da Justiça; 

2' via (verde): Carta de Guia (Execuções Criminais); 

3' via (azul): Recibo da Carta de Guia (juntado aos autos). 

§ 1" - As vias que servirão como Carta de Guia deverão conter 
esse titulo logo acima do campo destinado à qualificação do réu; 

§ 2" - Na comarca da Capital, os Ofícios de Justiça Criminal 
deverão remeter cópia xerográfica da primeira via ao serviço de pro
cessamento de dados, até o dia 10 do mês subseqüente, através da 
Corregedoria Geral da Justiça, no 22" andar do Fórum João Mendes 
Júnior, sala 2.200. 

Art- 6" - No caso de condenação, determinado o arquivamento 
do processo e sua remessa ao Arquivo Central, com ele seguirá cópia 
xerográfica da primeira via da ficha. 

Art. 79 - Os livros mencionados no item I, do Capitulo V das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e atualmente 
em uso dos Ofícios de Justiça Criminal, deverão ser encerrados, ex
ceto o relativo às Fianças Criminais. 

Art. 89 - Continua em vigor o atual sistema de comunicação de 
inquéritos policiais arquivados e sentenças absolutórias proferidas. 

Art. gq - Esta Portaria entrará em vigor no dia 16 de maio 
de 1981. 

São Paulo, 29 de abril de 1981· 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 
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o Desembargador 
.Justiça, no uso de suas 

Determina: 

Art. 19 - O livro 
"a", do Capítulo V dai 
Justiça será formado 
cópias dos termos. 
rubricadas as folhas 
tura e encerramento. 

Art. 29 - Nas 
fiança e liberdade pro"~ 
e termos de fiança, 
delos anexos. 

§ 1Q 
- Os 

-Diretor, Escrevente 

§ ~ - Serão os 
vias, destinando-se a 
acusado. 

§ 39 - Os term:J 
destinando·se a prim " 
segunda ao processo e 

Art. 39 - Os 
tipograficamente. 
220 milímetros de 
35 milimetros de 
sulfite 16 kg. 

.cação. 

São Paulo, 29 de 

(a) Desembargadoj 
da Justiça. 
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