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Código de Processo Civil. Se alguma das execuções correr perante 
o próprio CartórIo da insolvência, o Escrivão representará, nos autos, 
ao Juiz, com o mesmo objetivo. 

Art. 4" Em se tratando de execução de crédito fiscal, não se 
aplica o disposto no artigo 2·, quanto à distribuição por prevenção, 
e no artigo 3·, quanto à expedição de oficios, por força do que dis
põe J) artigo 187 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 
de outubro de 1966), sem prejuízo das deliberações que, a esse res
peito, sejam adotadas pelo Juizo da insolvência. 

Art. 5· Nos Juizos onde se processarem as execuções contra 
devedor solvente, observar-se-â o disposto no § 2", do artigo 762, do 
Código de Processo Civil, ou seja, «havendo, em alguma execução, 
dia designado para a praça ou leilão, far-se-â a !irrematação, entran
do para a massa o produto dos bens». 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 19 de junho de 1974. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça, subscrevi. 

MARCIa MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 3/74 (1) 

o Desembargador Márcio 'Martins Ferreira, Corregedor·Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o estado calamitoso em que se encontra a Ca, 
sa de Detenção de São Paulo, cuja capacidade é de 2.200 presos, mas 
que abriga, no momento, cerca de 5.200; 

Considerando estudos empreendidos por esta Corregedoria, pela 
Vara das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Es
tado e da Polícia Judiciária da Capital, pela Secretaria de Estado 
dos Negócios da Segurança Pública e pela Secretaria de Estado dos 
Negócios da Justiça, objetivando, pelo menos, minorar, de imediato, 
a situação aflitiva daquele presídio; 

Considerando que ao Estado cumpre designar o local em que o 
sentenciado cumprirá a pena imposta; 

Considerando que, segundo levantamento procedido, inúmeras ca
deias públicas do interior do Estado reúnem condições para receber 
presos da Capital; 

Resolve baixar o presente Provimento: 

(1) Modificado pelo Provimento n, 8/75. PUbUcado à página 391. 

- 375 



Art. 1° Os presos recolhidos na Casa de Detenção de São Pau
lo, de nenhuma ou escassa periculosidade, com situação processual já 
definida e cuja pena ou penas não ultrapassem oito anos de de
tenção ou reclusão, serão removidos para as cadeiais públicas do in
terior do Estado, que reúnem condições para recebê-los, a critério 
do Juízo da Vara das Execuções Criminais, da Corregedoria dos 
Presídios do Estado e da Polícia Judiciária da Capital. 

i 

f 

Art. 2° A seleção desses presos será feita pelo Juizo 
ra das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios 
tado e da Policia Judiciária da Capital. 

da 
do 

Va
Es

Art. 3° Os Juízos das comarcas não poderão recusar o recebi
mento dos presos, os quais serão, caso surja algum imprevisto de 
última hora, acomodados em cadeias dos municipios da própria co
marca ou de comarcas vizinhas, de tudo dando-se ciência à Vara 
das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presídios do Estado e 
da Polícia Judiciária da Capital. 

Art. 4° Os Juízes das comarcas, tão logo recebam os presos da 
Capital, oficiarão, a seu termo, à Vara das Execuções Criminais, da 
Corregedoria dos Presidios do Estado e da Polícia Judiciária da 
Capital, solicitando a transferência de réus presos, cujas penas se
jam superiores a dez anos de reclusão ou detenção e que estejam 
com situação processual definida, para uma das Penitenciárias do 
Estado. 

Art. 5° Os Juízes das comarcas velarão para que os presos te
nham a devida assistência. judiciária no tocante a eventuais benefi
cios liberatórios (indulto, comutação, livramento condicional, remoção 
para o Instituto Penal Agrícola e, especialmente, prisão-albergue). 

Art. 6° Os Juíj!:es das comarcas de todo o Estado enviarão, 
mensalmente, no último dia útil de cada mês, à Vara das Execuções 
Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado e da Polícia Ju· 
diciária da Capital, estatística da qual conste: 

a) quantas cadeiais públicas existem na comarca; 

b) qual a capacidade de cada uma delas; 

c) 
sada a 

qual o número de detentos recolhidos 
relação nominal; 

em cada uma, dispen

d) se houve pedido de interdição; 

e) se foi decretada a interdição; 

f) se existem cadeias em reformas; 

g) se existem cadeias em construção; 

h) observações deverão ser anotadas à parte. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
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São Paulo, 17 de julho de 1974. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 4/74 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o que ficou resolvido no Processo n. 1.756/73, re· 
solve: 

Art. 1" A marcação do ponto dos Escrivães dos Oficios de Jus· 
tiça oficializados do Estado será feita através da rubrica que apu· 
serem, na forma do artigo 195 da Consolidação das Normas da Cor· 
regedoria-Geral da Justiça, em substituição ao registro mecânico. 

Art. 2· Os Escrivães assinarão, ainda, folha avulsa de freqüên
cia, que será rubricada diariamente pelo MM. Juiz Corregedor Per· 
manente e remetida, mensalmente, ao setor de Pessoal. 

Art. 3· Retornarão à marcação do relógio-ponto, além de esta· 
rem sujeitos a outras sanções previstas em lei, os Escrivães que 
descumprirem as normas deste Provimento e deixarem de fiscalizar 
ou permitir os funcionários do cartório burlarem o sistema de marca· 
ção do ponto-relógio. 

Art. 4" A Corregedo.ria-Geral da Justiça exercerá fiscalização, 
quando necessário, no registro de ponto dos funcionários a ela su
bordinados. 

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

São Paulo, 30 de agosto de 1974. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. . 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 5/74 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n. 40.724/74 
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m) qual o número de sentenciados recolhidos às Cadeias Públicas 

que se encontram em condições de, a curto prazo, serem colocados 
sob prisão-albergue; 

n) qual, aproximadamente, o número de sentenciados que po
derão receber, no período de um ano, o referido beneficio, consoante 
previsão autorizada pela média dos benefícios concedidos nos dois 
últimos anos; 

o) outros informes ou observações deverão ser feitos à parte ('). 

Publique,se_ Registre-se_ Cumpra-se. 

São Paulo, 18 de agosto de 1975. 

Eu, Ezlo Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIa MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

(2) Provimento n. 3174. com as alteracôes deste Provim,·nto. esté. publicado em 
seguida. 

PROVIMENTO N. 3/74 
COM AS ALTERAÇOES CONTIDAS NO PROVIMENTO N. 8/75 

(ARTIGO 6.') 

o Desembargador Mârcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o estado calamitoso em que se encontra a Casa de 
Detenção de São Paulo, cuja capacidade é de 2.200 presos, mas que 
abriga, no momento, cerca de 5.200; 

Considerando estudos empreendidos por esta Corregedoria, pela 
Varas das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Es
tado e da Policia Judiciâria da Capital, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pública e pela Secretaria de Estado dos Negó
cios da Justiça, objetivando, pelo menos, minorar, de imediato, a si
tuação aflitiva daquele presídio; 

Considerando que ao Estado cumpre designar o local em que o 
sentenciado cumprirâ a pena imposta; 

Considerando que, segundo levantamento procedido, inúmeras ca
deias públicas do interior do Estado reúnem condições para receber 
presos da Capital; 

Resolve baixar o presente Provimento: 

Art_ 1· Os presos recolhidos na Casa de Detenção de São Paulo, 
de nenhuma ou escassa periculosidade, com situação processual jâ de
finida e cuja pena ou penas não ultrapassem oito anos de detenção ou 
reclusão, serão removidos para as cadeias públicas do interior do Es
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ra das Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado 
e da Policia Judiciâria da Capital. 

Art. 29 A seleção desses presos serâ feita pelo Juízo da Vara das 
Execuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado e da 
Policia Judiciâria da Capital. 

Art. 39 Os Juizos das comarcas não poderão recusar o recebi
mento dos presos, os quais serão, caso surja algum imprevisto de últi
ma hora, acomodados em cadeias dos municipios da própria comarca 
ou de comarcas vizinhas, de tudo dando-se ciência à Vara das Exe
cuções Criminais, da Corregedoria dos Presidios do Estado e da Po· 
licia Judiciâria da Capital. 

Art. 4· Os Juizes das comarcas, tão logo recebam os presos da 
Capital, oficiarão, a seu termo, à Vara das Execuções Criminais, da 
Corregedoria dos Presidios do Estado e da Policia Judiciâria da Capi
tal, solicitando a transferência de réus presos, cujas penas sejam su
periores a dez anos de reclusão ou detenção e que estejam com situa· 
ção processual definida, para uma das Penitenciârias do Estado. 

Art. 5· Os Juizes das comarcas velarão para que os presos te· 
nham a devida assistência judiciâria no tocante a eventuais beneficios 
liberatórios <indulto, comutação, livramento condicional, remoção para 
o Instituto Penal Agrícola e, especialmente, prisão-albergue). 

Art. 69 Os Juízes das comarcas de todo o Estado, no último dia 
útil de cada mês, enviarão, em uma via, à Vara das Execuções Crimi
nais, da Corregedoria dos Presidios e da Polícia Judiciâria da Capital 
(Forum João Mendes Júnior, sala 340), os seguintes dados estatisticos: 

a) qual o número de Cadeias Públicas existentes na Comarca; 
bl qual a capacidade de cada uma delas; 
c) qual o número de presos recolhidos em cada uma, dispensada 

a relaçlío nominal; 

d) se hâ pedido de interdição de cadeias em tramitação; 
e) se foi decretada a interdição; 

f) se existem cadeias em reforma; 
gl se existem cadeias em construção; 

hl qual o número total de albergados, dispensada a relação no
minal; 

I) qual o número de prisões-albergues concedidas no mês; 
j) qual o número de prisões-albergues revogadas no mês; 

k) qual o número de prisões-albergues revogadas por fuga; 
I) qual o número de prisões-albergues revogadas por descum

primento das obrigações impostas; 
m) qual o número de sentenciados recolhidos às Cadeias Públicas 

que se encontram em condições de, a curto prazo, serem colocados sob 
prisão-albergue; 
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n) qual, aproximadamente, o número de sentenciados que pode
rão receber, no período de um ano, o referido beneficio, consoante pre
visão autorizada pela média dos beneficios concedidos nos dois últimos 
anos; 

o) outros informes ou observações deverão ser feitos à parte. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 18 de agosto de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 9/75 (1) 

o Desembargador Mârcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, 

Considerando o decidido no Agravo de Petição n. 242.901, da co
marca de São Paulo, pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura; 

Considerando a representação form ulada pela Associação dos Ban
cos no Estado de São Paulo, objetivando seja uniformizado o «ates· 
tado bancário de idoneidade financeira» a ser expedido pelas entidades 
financeiras; e 

Considerando o decidido no Processo n. 42.903/75, resolve editar 
o presente Provimento: 

Art. 1Q O «atestado bancârio de idoneidade financeira», exigido 
pelo artigo 32, alinea o, da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
e pelo artigo 1", alínea 0, do Decreto n. 55.815, de 8 de março de 1965, 
conterâ, no mínimo, os seguintes requisitos: 

«ATESTADO BANCARIO 

Atestamos, para os fins do artigo 32, aUnea o, da Lei n. 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, e do artigo to, alinea o, do Decreto n. 55.815, 
:l.e 8 de março de 1965, que o incorporador ......................... . 
. .......... cliente deste Banco desde ........................... . 
não registra mâcula cadastral, tendo cumprido com pontualidade as 
oQrigações assumidas, a par de trazer experiência em negócios, sendo 
assim financeiramente idôneo para a incorporação objetivando o Con· 
domínio ........................... ; ......................... , à Rua 
.............................................. n............... , sub
distrito de ............................ , nesta cidade, .............. . 
Circunscrição Imobiliâria». 

(l, Revogado pelo Provimento n. 12/75. publicado à página 399. 
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(A"o. 185. 191 o 1'3· ' "" fi. t'. P.I 
CatoUd lo 00<, .. <Se Tt>I!:d<>. no. M(;,on. 

11) dla> Ile 1'1.10. 11_11 _1 • . 
... ,"'" """,lli, "0. I . UI1.I~'. 00 d'" do 

'&. 1~ ~ \4 .12.,.. 
110"1 GAm""" 1:1111u. no. 116 , lU. W di ... 

d< )1-10.7 • • 11' I_TS. ''''ts. ,_r. ~ lft ,lo> .... ~-. " . 1 
M>rl. 1;:<1". O)" "'" O.'~!o", do 1' .. 4<\ 

110 . ) . • 1, . ()4.0. '0 di .. ". W- IO • )t ·lL_T' . 
n.ol lV <I<> O<c . • g . ~32[QL • nrlo. 1I I c 

1~3- 1 <lo EPI'I 
v"'~ LI",I. "' ........ UQ .•. ~.T1!-, ~ 

~I •• ri •• > ' ~- '0·1 • . 
U •• "ç~_S'ú", In""lo,/ .. onl<> 
A"""" o C." I ... P~"1o, Il() . r.Pl~.l:1l> , 

II«nç ...... "". (n<le'''''da "'" te,m ... do pa~ 
.,,, do ' lOn""''''''1<> MM;' .. . 

N,I • • !)od.r •• In .. o"" 
M.rI~ de ' '''''''lC$ """ A.>t<>S, , t.G . . 

3.TI~.~. :'(l <11 .. " !>UII. <I< 1.<l .(!.,j . 
O.Jll' Jto~ ... ' 'cILeg.lnl, l!.0. 2.MI .31I. 

15 di .. ~ "" rtl' de 2) _11 . 14 . 

OU'I< J . 2.1 

A<IIeIon>' 
An,onlo oou_oI •• 1l0. L. OO'I.O I&, Fiel 0.10 

~-O 0 1"" " O,ln,' " . !. fi"""", , .IlIl<.<Iao .. pU
bli •• (óos do 05-PS.G9. 2~ d. J. rn:ln> <!< Ig'/' . 
1"1'" oonsl." I ... e'''' quln-quooloil vencend~ 
• ll"rW. dt ;Q.t»_6t • ()9 · tl&·69, ' 0"""",,, 3_ 
tIl<o"' . • ..,,,"""tolo 3 ... qulnQt«'uio a "".Ur 
de ~I-OC;-1 1 . 

Antonio I'cld", ... fl r;o\li<>. no. ~lU8.J. 
~~nl~ do g.., 011 ... C' IsnIn.I,3.o quln-
Q""nio • ~ .. llr <I, n·~-11 . 

on,"",yll'«UOO.. IIU. 2 .5)9 .101. F.:Itlé ... ,,· 
I. do 2l.o ·o l;clo C,'mln.l. !Lo «U'''Q_ 
• ""rU .. O. OJ·«; .... 

lJd.\Qft ",,""" ~a 511 • • 1.-., NO . H61 ,~I , 
0 1!<>1II1 "" Jm1.I<. d. eom.",. d. ~ullfl.m • . 
I ... q~;,,,,,,,,,,IQ .. ,,.. Ur do 18 <lo __ 'O. 
I~~ . 

M,,,""I NC .... di! J .. "". no. L.G9I .&IIJ. 
Oflobl ri< J ... Uça dl! <)orn.~r< .. do "",,_ 
0110. 2-0 q"ln<tU< nlo n v-"Ur ri< 15 ... ogOO!o 
"" 101<. """ .. Kn>e.>to AllIe<1 F .... t«l. I .TIl .111l, o rl_ 
<111' <lo Jwt.lra d3 v ..... R<'IIIo1\81 da _ «"". "" Jul .. dn de 1oI.0l0fU. deferida a aQ_ 
l<:oIlo&(â~ de 6\1,. I<Uq ' Oi:"IHm.nIQr'" /W"B 
iO"'" K "" tU> de OC_II _R I>OIlodo de 3i) di ... 

aI..., lJal 1.ol .. l' .... I ... RO . '.iIl •. l3!-, 

~",i':n(,;:,:; .l!~~~~ ~~91~:I~':':.: 
"" o\c (].I._ II a 0'3_ 1'_1' . 

lJ>Cluoio no RtI"n" ~~ Do:o1I0' t.1\o lis_ 
,llI>l.~ . 

C Il>";;' :.Iaml Ro-<>I ~ .. ,oh ... nO. ".1&9.,,6'1, 
f!!:I~~ ~ 1~~.!!1~ :::., c~~~a n~ ~!;i~~ tt,t;. 
Lo! ,.. ,Ia :/9.12-". 

Lo" re!. 1t.p\>,,,OCld. de ~. Ra . 
a.tt;J.~~. E:I< ..... ltlI CIO 10.0 011<10 Cel,"' · 
0.1. ,w .,ldo. '" 1<><:1 .. '>110 no 1I1»: .• noo !~rn ..... 
". Lei ,u, 91. o. "'1~·1~. 

' .r.:e"ço.·l'ft'n!<r 
Onol,. li""" d> SiI_ •. no. 1 ._ .104. 

0 11"011 'I~ J""'I<. <Ia b V . ... d. l'l<zorul~ 
Mu"'cl...,,. <1««1_ \lO di .. ie(e,~n"" 00 
Q" ""IUO"1o <10 'S·07--6T ~ 24 .{1'f·n, ,"" te._ 
,,"'" <100 n,ti,oo :100 • 21~ "O 'l':n'. 

VUm. 100~"<1o 101 . ....... 110. 3.~.~T. _ "' ''''''l<l <10 I ... OI ",,,, <I>. ..... " ,,'" o dO' 
""~_ .. dolc,la o> ;)(I "r .. 1\0 t><.1odo dO 
{H_ li '" GJ-I~-". ",lO","! .. lO qu11U1Uonlo 
de ~' .12·GG" :!:J_11_TI. 

L '""""._S.~,,"" "lO,,, .. M",~, ''',,~ c.,."" .. no. UI~A'lI. .:..""'",,. "" '.fI 011<10 e, ',,,I,, .. 1 <I>. Co· 
m" .. ~ do "."'»1" ... M'"-t;d''' ~1 <lI •• """" 
" lroIrnÇ-lo "" f><"JotIo d. 23 ~ :i9.~_". """ ,,,u",'" ,U>o . , ,,_ 1.o: IV do oeor<'o IV> 
j~.~:I2:~~. "r ~ '''11 CIO 1;1'1' • • ~ ' 5 di .. o:n, . 
"''''''''f:~(.\o. ''0 lIO' lodo de :11).0\1 • ,.·1 0·11. 
'"'' I~"".., ,!<oi; ... 11_ l ..... fV dO DIl< .... o 
4~.S32:~ ,~ !DI ... 3!' do >:'V . 

""'''I"''' '>0<""<::'''' C.'''~'''. "a . 1. 4BI . 1IG. ()1",,,, <lo J""I<;~ do. C<:orno,<o d. 
IIH",Irl.<, ," 'OI". ".,10..-1_ )() d i •• em 1'''.'-''' ' 
~o " " prrio><tn ~. Ii-'~ ,'2_ \1_14. ,,.,. 
l~r",os _ ~,'lcor. I$!>. I~I .19311·r;;"" . """,I .... ,). ~~ C" ,~.r", O"",,'. flG . 
' .11$.:Itl~ 1:&<:J"<. ... "rt ~. 001"' « . <lo l;I<o-o'lO 
" ,><1,~. u... .. ~ •. !;.""" 1 .. ""lorICl4 , o>< 10<""'" 
do> ,,,, ... , .1" 1><"",I.m."'o Mórl!e<o. 

IIU\o>llt"'çA,, 
M",lo 4:"" A" '",lo!. 1(0 . 1.0(;4 .011 . t::; . """·."!e ~ Olicio l 101"101 do> ~I.~ Ofl,"" Crl

n,,, .. I. ''''''t'':''lI< I"'" ...... 'IIuh • 1')00. 1. 1 
no rih 01·10·1-1. ''''' ",,011''0 d . ' aIH,. 

KN;I"'"ti." 
K<l II k:,"~" .. l) , J." de 1,_I~_ 7j, 'lo 1""'

'e .-.f"ml • • 11 .. ,,, . ... "". <It JoAo AIK:< 
li<> Umo. ,.><1. .", It: '''' ""noOO do 10-(11·1. 
• :fI -O' _';;. 101''''' : "" p"'iodQ "":10 de .. -
,,,,obro <lo I'" • 21 "" ),""'1'" do 1~1~ • 
n1lo ""',,.. <o''''ou. ura'p. 3.3 _ S. .. I{" ~. 1:s1~""" de ........ " 

' 1""'"",,111c>~""': 
"tO 4SQ J"'\" """li" de So"'"'. I~.G. 

:'."lII ,ÍIoo. '''''''I",.irlo \""'rli'-' lI · A. do~-" 
I"'"'' ,,, Q""" C"m, .. 1 ,I. "",,, .. ,,, .... 
"",,,I,,,, 

"., "'" _ »O"," Mor'" U""K!Ur" I<.G. 
1 ~I 10\ ..... "','.,,1<. 111.10 1",,~ ,lo. <Ia J.o 
011<""; ci,,,,,,,,1 p:<m " C'''';'-Io do M"",''''' . 
." .. 110.' ,I, <a,~"IC. ,,,. "',,""' , 

110 ~I' . CIO.,O" A,,""'~o <lo 11.'-"< >:<1<.. 
, 1,1, " .<l . •. m '''. ",,,'OI·Me. ~ UlulO (lt<
<.\110. do .. o I""" U .... VI>f1<> Cr;",r"'l ~. 
<0'''''''' ,I" 8Onln< . 

Cristina
Realce




