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VI - Cartórios de Classe Especial - Salário mmlmo 
legal vigente na comarca, acrescido do adicional de 40%. 

Parágrafo único - Os escreventes de 2.a categoria per
cebendo ainda, um adicional de 5% e os de 1.a categoria um 
adicional de 10 %' 

Artigo 4.0 - Os auxiliares de cartório perceberão salá
rios não inferiores ao mínimo legal, e os menores entre 12 e 
18 anos de idade poderão ter os vencimentos reduzidos segun
do as normas de legislação trabalhista. 

Artigo 5.° - Os interessados recorrerão ao Juiz Correge
dor Permanente do cartório, solicitando as providências ade
quadas para o regular cumprimento das obrigações por par
te dos escrivães, os quais ficarão sujeitos às sanções disci
plinares cabíveis. 

Parágrafo único - Todos os atos e decisões dos Juízes 
Corregedores Permanentes sôbre essa matéria serão obrigatà
riamente comunicados à Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 6.° - :€ste Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 26 de novembro de 1969. 
Hildebrando Dantas de Freitas - Corregedor Geral da 

Justiça. 

PROVIMENTO N.o 01-70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça, tendo em vista o que consta dos 
Processos ns. F.G. 12.270 e C.G. 27.216-66, bem como do Pro
cesso n.O 32.334-69 e o que foi decidido pelo E. Conselho Su
perior da Magistratura em Sessão de 4 de março de 1970, Re
solve: - Artigo 1.0 - A expedição de certidões para fins cri
minais destinadas a réus pobres, internados em estabeleci
mentos penais, com isenção de emolumentos devidos ao Es
tado e aos serventuários de justiça não estipulados pelos co
fres públicos, processar-se-á de acôrdo com o presente Pro
vimento. - Artigo 2.° - As certidões serão passadas pelos 
cartórios em que os processos se encontrarem arquivados ou 
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em andamento, mediante solicitação dos Diretores-Geral do 
Departamento dos Institutos Penais do Estado, da Divisão 
Judiciária do mesmo Departamento, da Penitenciária do Es
tado, do Presídio de Mulheres da Capital, da Casa de Deten
ção de São Paulo, do Instituto de Reeducação de Tremembé, 
da Casa de Custória e Tratamento de Taubaté, do Instituto 
Penal Agricola "Dl'. Javert de Andrade", de São José do Rio 
Prêto, do Instituto Penal Agrícola de Bauru, da Penitenciá
ria Regional de Presidente Vencesláu, da Penitenciária Fe
minina de Tremembé, do Manicômio Judiciário do Estado, 
da Procuradoria de Assistência Judiciária do Departamento 
Juridico do Estado; da Presidência do Conselho Penitenciário 
do Estado e dos Juízes de Direito. 

Artigo 3.° -As solicitações serão feitas diretamente aos 
juizes de Direito das Varas Criminais e do Juri, da Capital; 
e ao Juiz de Direito ou ao Juiz Corregedor, Permanente dos 
Cartórios respectivos, onde houver mais de uma Vara, nas 
outras comarcas; e deverão ser atendidas no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. 

§ 1.0 -As autoridades requisitantes poderão, quando 
não se tratar de certidões de Cartórios da Capital, solicita-las 
por Radio, Telex ou Tele-Tipo, através das respectivas Dele
gacias de Polícia. 

§ 2.° -Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias será en
caminhada nova solicitação ao Cartório da Corregedoria Ge
ral da Justiça, para os devidos fins. 

Artigo 4.° -Não serão atendidos pedidos de cópia inte
gral dos processos, passando-se tão sàmente certidões das 
peças especialmente indicadas. Sempre que fôr possível ou 
quando expressamente solicitadas, as certidões serão expe
didas com cópia a carbono, devidamente autenticada, reme-
tendo-se ambas as vias a autoridade solicitante. . 

§ único -A requisição da autoridade será junta aos 
autos e neles serão certificados a eXli'edição, o número de 
vias, a data de sua remessa, meio utilizado, ou da entrega 
mediante recibo a quem de direito. 

Artigo 5.° -A autoridade solicitante deverá declarar, 
específicamente e com clareza, os fins a que se destinam as 
certidões, e, em se tratando de pedido de revisão criminal, 
o cartório certificará apenas o inteiro teor da sentença ou 
acórdão condenatório e a data do seu transito em julgado. 
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Artigo 6.° - Os cartórios, se o preferirem, poderão, ao 
invés de certidões fornecer xerocópias, fotocópias ou cópias 
"thermo-fax" das peças indicadas, devidamente autenticadas, 
observadas as disposições regulamentares vigentes. 

Artigo 7.° - Este Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 6 de março de 1970. 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin - Corregedor Geral 

da Justiça. 

D. J. 11/3/70 

PROVIMENTO N.o 3/70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, Deter
mina: 

Artigo 1.0 - Os M.M. Juízes de Direito das demais Co
marcas do Estado, quando necessitarem requisitar presos à 
Comarca da Capital, deverão fazê-la mediante ofício (em 
duas vias) ao M.M. Juiz Corregedor Permanente dos Presídios 
e da Polícia Judiciária (Fórum João Mendes Júnior, 3.° an
dar), dispensada a remessa de precatória e de ofício ao Di
retor do Departamento dos Institutos Penais do Estado. 

Artigo 2.° - A requisição a que se refere o art. 1.0 deve
rá conter: 

I - Qualificação completa do preso, inclusive alcunha 
e Registro Geral do Serviço de Identificação. 

II - Declaração da finalidade da requisição (interroga
tório, instrução criminal, inquirição de testemunhas de 
acusação ou de defesa). 

III - Declaração da necessidade ou não de o preso per
manecer na Comarca até o encerramento da instrução. 

IV - Referência ao artigo do Código Penal em que o 
réu foi denunciado. 
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