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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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Artigo 3.° -~ste provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se, Cumpra-se. 
São Paulo, 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin -Corregedor Geral 

da Justiça. 

PROVIMENTO N.o 4-70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça, usando de suas atribuições le
gais, 

Considerando a necessidade de disciplinar a expedição 
de Fôlhas Corridas de Antecedentes Criminais, 

Considerando que se impõe a simplificação no que res
peita às requisições de informações solicitadas pela Vara das 
Execuções Criminais aos Ofícios Criminais da Capital, Resol
ve: 

Artigo 1.0 -Os requerimentos de fôlha corrida crimi
nal, instruídos na fórma do artigo 14 do decreto n.O 11.285, 
de 5-8-1940, serão apresentados ao Juiz da Vara das Exe
cuções Criminais, para os devidos fins, e deverão conter, ne
cessàriamente, os seguintes requisitos: -nome, alcunha, fi
liação, local e data do nascimento, residência, domicílio e nú
mero do R. G., se houver. 

Artigo 2.° -Após o despR.cho, serão apresentados su
cessivamente, aos 1.0 e 2.° Distribuídores Criminais e, com 
as certidões negativas, aos Cartórios dos 1.0 e 2.0 Ofícios das 
Execuções Criminais. 

Parágrafo único -Certificada pelos Distribuídores a 
existência de inquéritos, de processos e contravencionais ou 
criminais, bem como de petições de queixas-crime, os reque
rimentos serão obrigatoriamente apresentados aos respectivos 
oficios criminais para certificarem o que constar. 

Artigo 3.0 -As certidões negativas dos Distribuidores e 
dos Oficios das Execuções Criminais poderão ser passadas 
mediante carimbos, colocados no verso da petição, prosse
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