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PROVIMENTO N.9 3/73 

o DeiembargadOl' José Carlos Ferreira de Oliveira, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, 

Considerando que durante os trabalhos de Correição Ge
ral realizados nas Comarcas do interior do Estado verificou
se que a forma de distribuição de inquéritos policiais dificul
ta a sua movimentação no Forum; 

Considerando a conveniência de uma melhor disciplina 
na distribuição dos inquéritos policiais, evitando-se a trami
tação desnecessária entre os ofícios de justiça e o cartório 
do Júri, 

Determina: 

I - Nas Comarcas do interior do Estado os inquéritos 
policiais, concluídos ou não, dentro do prazo legal, e os pro
cessos sumários da Lei n.'? 4.611-65, serão remetidos ao Fo
rum, para distribuição, através do cartório do distribuidor. 

II - Feita a distribuição, os inquéritos e os processos 
sumários serão encaminhados aos ofícios competentes, onde 
serão registrados no "Registro Geral de Feitos Criminais" e 
submetidos a despacho do Juiz. 

lU - Nos casos de pedidos de dilação de prazo, após 
a distribuição, os inquéritos tramitarão diretamente entre 
a delegacia de polícia e o ofício competente. 

IV - O ofício organizará fichário dos inquéritos devol
vidos à polícia, a fim de que sejam reclamados depois de 
decorrido o prazo deferido pelo Juiz. A ficha será a mesma 
que, depois, passará a integrar o fichário dos processos em 
andamento, ou de processos findos, conforme a hipótese. 
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v - OI mqu6rltos por crime doloso contra a vida cor-
nrIo o cart6r1o que tiver o anexo dos serviços do 

( 63, Decreto-Ie1 D.' 158-69). 

pNVtmento entrari. em vigor na data de sua pu-
bUcagIo tevopdas &8 dlapos1çães em contrário. 

Publtqúe-ae. Regl8tre-se. CUmpra-se. 

SIo Paulo 21 de mato de 19'13. 

J0a6 carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da 
Justiça. 

(D.O., de 23-5-'11). 
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