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PORTARIA N9 90/81 

Regulamenta o item 1. letra "a" do Capitulo V das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e 
padroniza os modelos de Termo de Comparecimento e Termo 
de Fiança. nos casos de concessão de liberdade provisória. 

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

Determina: 

"a
Art. 19 - O livro "Fianças Criminais" J previsto no item 1, letra 

lt
, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 

Justiça será formado em folhas soltas e constituído pelas próprias 
cópias dos termos, até o máximo de 200 (duzentas), numeradas e 
rubricadas as folhas pelo Escrivão-Diretor e lavrados termos de aber
tura e encerramento. 

Art. 29 - Nas hipóteses de concessão de liberdade provisória sem 
fiança e liberdade provisória com fiança, os termos de comparecimento 
e termos de fiança, respectivamente, serão lavrados conforme os mo
delos anexos. 

§ 1Q - Os termos deverão ser assinados pelo Juiz, Escrivão
-Diretor, Escrevente que os datilografou e pelo réu. 

§ 2'l - Serão os termos de comparecimento lavrados em 2 (duas) 
vias, destinando-se a primeira ao processo e entregando-se cópia ao 
acusado. 

§ 3Q - Os termos de fiança serão lavrados em 3 (três) vias, 
destinando-se a primeira à formação do livro "Fianças Criminais", a 
segunda ao processo e a terceira ao réu. 

Ar!. 39 - Os termos ora padronizados deverão ser impressos 
tipograficamente. obedecendo-se, fielmente. os modelos anexos, tendo 
220 milímetros de largura, por 330 milimetros de altura, guardando 
35 milímetros de margem do lado esquerdo e impressos em papel 
sulfite 16 kg. 

Art. 49 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi
eação. 

São Paulo, 29 de abril de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 
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a PODER JUDICIARIO 
IAOPAULO 

)UI%O DE DIREITO DA COMARCA DE 

;Canórlo do "__ \) OUelo - ______ Vire Criminal 

TERMO DE FIANÇA 

ILIblrdadeProvil6rll com Filnça) 

Aos _ diado mil di di 19 __ ,nesta COI\'IMi:I • _"_ 

__________ ,na_ de 1lUdifnc:i-.do MM. Juiz. Direito, Dr. ____ 

_________---'-. comigo elCl'ivlo-DiretOl' de liIIU cargo. 10 final _n.Io~ 

I 

ti 

I 

.. 

~ONu 

poIUdor do RO n. 	 ,filho di ______________----------e. -----------_-_-"-__
~ena 

laudocivill I....,iollllli.., 	 III""fin',,1________________________________________c_ 

"	com et>dIreço de trlbalho ne -----------------:------ 

telefone , o qU11 exibiu o comprovente di recolhimento n. _______ 

no \/llor de Cr$ __________ 

__________ I, de Caixa Económic:a do Estldo di SIo Paulo, egincil __ 

_______ • correspondente 10 velor da fiança arbitredl pelo r. d~ di fll. __ 

dos autos di proceuo crime n. 	 qUI I Justif;:e Pública lhe _. 

como incurm nas penIS dois) IIrtigo!.) 

, tlndo o rWu sido advertido I ficedo ciente de que deveri comparecer 
perante I lIutoric:lade iudicitria, todas .. vez.. que for intimido oara atos de instruçlo criminal 

I pari Julgamento, bem como de qUI nIo poder6 mUder de residincil. 11m prtvia permisslo 

di autoriclade pl'OCllSSlnte, ou ausentlr'lI por mais di B (oito) dias de SUl residincil, sem comuni· 

cat lIquI'a IIUtoridede olugII' onde 1Ir6 Incomrac;!O, sob pene de ser a fiança hwide como Quebra

da (1II1S. 327 e 328 do CPP). com 1 conseqüente expedíçlo de mandado de prislo. Pelo 1lCU5Ido 

foi dito que prometia cumprir rtelrnente .. IlCigfnci.. legai.. NIdI mais hnendo. o MM. Juiz de 

'Oireito determinou o encerramento do presente tenno qui, depois di lido I lChIdo conforme. 

fti devi<*nente nsinado. Eu _______ 
I_I

E1ÇI'!MII\te, datilogrlfei. " 

Juiz de Direito: 

EICrivIo-Dlretof':________________ 

R"': 

CDmf*ICIUO'*' 

portIdor. AO n 


....cIwIIl 
,.ldIntI na 
ciom~. trlbllho .. 

_ ____ ,tIIefonI 


do ~ c:rimII n.O 


penn dois) IItlfo(s, 


.	~_.'_:.:J""_a todos os.... " 
COI'IIIQÜIncIII do nIo" " 

o enoarlllMft1O do "..... 
1DinIdo. Eu _____ 

Juiz de DintItD: 

E.mJo.DIrnDr: 

A"': 

~:, ! ~. 



______________________________________ __ 

________________________ _ 

"OD I R, 'V DI CIA R 10 
IAOPAULO 

<iul%O OE DIREITO OACÓMAACA DE -------------- 

Car*io do< -- 9 Of(clo V.re Criminal 

TERMO OE COMPARECIMENTO 

(LlbIrdIde ProvilÓria 111m Fi.nça) 

AOI __dladornhet. .19 __ .:.... CCll'lllllUlde_. 


_______________ • n ••1I de llUdifncin do MM. Juiz de Direito. Dr. 


______......-'-________ • ~Igo E-.:rivlo-Oiretor de teU CIfIO, 10 finei aainado, 
~ONu 

portà)rdo AG n • filho de _____________ 

__________________ ede. _____~_______________________W 


'__emll INCionIIIiclldltl l""Ofilllolns~na _________________________________________________ 

coro endenICo di! tnlbllho na _____________________________________ 

_______ • telefone • lf'I'I.tendimentolO r. dnpecho de fls. ___ 

do proceao crime n.o • que • Justiça Pública '1'11 I'IIOY'. como il'lClll1D f'III 

. penn do(s)ertigols) • quendo. ,pós cientificldo da 

COIICIIIIIo de liberdade provisória independent'tt de fiança, foi advertido di obriglçlo de com.,. 

l'lIQJI' • todos OI 1t0l do processo, sob pena di! nrvogaçIo. Pelo lICUSIdo foi dito m.r ciente dIs 

comeqüinclls do nIo lUndimento dIs exigincin legais. ccmprometendcHe a compIII'IICII" em 

Jurzo. ou.fOl"l dele. IIII'IPre que intimado. Nada mels haYendo. o MM. Juiz de Direito determinou 

o enctrl'll'l'lllnto do ~tII termo que; depoiS d. lido e Khedo conforme. vai davidlmente 


ISIinado. Eu ____ , escraventa. dltilografel. 

I_I 

Juiz di! Oirel1o: 

e~~: 

Aw: 

.,- ~ , (30/4 • l/;'81}:~' 
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