
Considerando a necessidade de adequar a distribuição, aponta
mentos e lavratura de protestos, às exigências do artigo 3.° e 
parágrafo único, da Lei federal n.o 6.268, de 24 de novembro de 
1975, evitando os inconvenientes de homonímia nos instrumentos e 
certidões, 

Determina: 

Artigo 1.0 - Não se distribuirão, apontarão ou protestarão 
títulos, letras ou documentos, a que falte identificação do devedor 
pelo número de cédula de identidade, ou de inscrição no cadastro 
de pessoa física, ou do título eleitoraf, ou da carteira profissional. 

Parágrafo único - Os instrumentos e as certidões de protesto 
deverão transcrever o elemento de identificação a que se refere este 
artigo. 

Artigo 2.° - Este Provimento entra em vigor dentro de 60 
(sessenta) dias, a contar de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Os Juízos Corregedores Permanentes, 
os Cartórios e o Serviço de Distribuição providenciarão ampla divul
gação deste Ato inclusive através de avisos no interior dos Cartórios 
e nas publicações oficiais. 

São Paulo, 24 de julho de 1978 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça 
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PROVIMENTO N.O 9/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribui
ções etc., 

Considerando a necessidade de adequar o exercício das compe
tências, discriminadas naS leis de organização judiciária, ao disposto 
nos artigos 153, § 12, da Constituição Federal, e 310, parágrafo 
único e 322, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com 
as redações introduzidas pela Lei n.O 6.416, de 24 de maio de 1977, 

Determina: 

Artigo 1.0 - Toda prisão em flagrante será imediatamente 
comunicada ao juízo que, nos termos das leis de organização judi~ 
ciária, for competente para a respectiva ação penal. 

§ 1.0 - A autoridade policial formalizará as comunicações, 
indicando o endereço, o telefone e o teletipo do estabelecimento onde 
se encontre o detento, através de ofício que, instruído com duas 
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cópias do auto, protocolará no Distribuidor Central ou no do Distrito 
Judiciário, no período das 11.00 (onze) às 16.00 (dezesseis) horas. 

§ 2.° - Quando não houver expediente no foro judicial, os 
ofícios serão entregues ao juiz de plantão, no período das 9.00 (nove) 
às 13.00 (treze) horas. 

Artigo 2.° - O órgão que receber a comunicação promoverá 
a imediata distribuição e remessa de uma das cópias do auto ao 
juízo sorteado, cientificando a autoridade policial. A distribuição 
previne o juízo para a cognição do inquérito e de eventual ação 
penal. 

§ 1.0 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo subseqüente, 
o órgão distribuidor cientificará a autoridade policial mediante ofício, 
uma de cujas cópias deverá acompanhar o auto remetido ao juízo 
sorteado. Encaminhará ainda a segunda cópia do auto à Vara 
das Execuções Criminais, Corregedoria de Presídios e da Polícia 
Judiciária. 

§ 2.° - O Juiz de plantão e o Distribuidor Central, a par de 
comunicações telefônicas cm casos de urgência, deverão, ao fim do 
expediente, encaminhar relação das distribuições ao Departamento 
da Corregedoria Geral da Justiça (DEGE), para comunicações por 
teletipo. Os Distribuidores dos Distritos Judic·iários procederão a 
comunicações telefônicas, no mesmo dia. 

§ 3.° - As distribuições processadas no plantão judiciário 
serão compensadas no primeiro dia útil seguinte. 

Artigo 3.0 - Recebendo o auto, o juízo sorteado conhecerá da 
prisão em flagrante, relaxando-a incontinenti, se não for legal, ou, 
registrada e autuada a cópia, ouvirá o representante do Ministério 
Público, para os fins dos artigos 310 e parágrafo único e 322, pará
grafo único, do Código de Processo Penal. 

Parágrafo único - A cópia do auto será apensada ao inquérito 
policial. 

Artigo 4.° - Os recibos dos ofícios, entregues, em caráter 
prioritário, por oficiais de justiça, bem como as cópias das comu
nicações por teletipo, previstos neste provimento, serão juntados aos 
autos. As comunicações telefônicas serão certificadas pelo escrivão. 

Artigo 5.° - Nas comarcas do interior, os Juízes Diretores 
do Forum baixarão ato que adapte este Provimento às condições 
locais, remetendo cópia à Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 6.° - Este Provimento entra em vigor dentro de 10 
(dez) dias, contados de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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Registre-se. Publique-se. Oficie-se ao Exmo. Sr. Secretário da 
Segurança Pública, ao Exmo. Sr. Presidente da Seção local da Ordem 
dos Advogados do Brasil e aos Srs. Diretores do DEI C, DEOPS, 
DEGRAN, DERIN etc. Divulgue-se. 

São Paulo, 7 de agosto de 1978 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça 

COMUNICADO 

Por determinação do Exmo. Sr. Des. Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral, solicita-se aos MM. Juízes de Direito 
que façam anotar, nos espaços próprios das fichas a que se refere 
o Ofício Circular n.o 2.802, o nome da respectiva comarca, e que 
as encaminham sem quebra ou dobra, para efeitos de arquivamento. 

Conforme ficou decidido no Proc. CG. n.O 49.940/78. Reco
menda-se aos senhores Contadores Judiciais que deixem de calcular 
o imposto de renda, para dedução na fonte, quando o beneficiário 
dos honorários advocatícios for a Fazenda do Estado. 

D.O.J. 8-8-78 

PORTARIA N.o 57/78 

O Desembargador Humberto de Andrade J unqueira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, 

Autoriza o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
2.° Subdistrito da Capital, instalado à Rua Tamandaré n,o 1060, a 
manter um plantão, no horário das 17:30 às 8:30 de segunda a 
sábado e das 12:30 às 8:30 horas aos domingos e feriados, no 
Serviço Funerário do Município de São Paulo, Agência Central, 
situada nos baixOS do Viaduto Dona paulina, na jurisdição do aludido 
subdistrito, para atendimento do registro de óbito de pessoas fale
cidas dentro daqueles períodos e cujos corpos necessitam ser transfe
ridoS para fora da Capital no período noturno ou então que deman
dam sepultamento urgente. 

Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação. 
Publique-se. Anote-se. Comunique-se. 
São Paulo, 7 de agosto de 1978. 
Eu, (a) (f:zio Donati), Diretor do Departamento da Correge

doria Geral da Justiça (DEGE), subscrevi. 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça· 
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judicial, os ofícios serão entregues ao juiz de plantão, i ,,I 
no período das 9.00 (nove) às 13.00 (treze) horas. 	 i 
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Art. 29. O órgão que ~eceber a comunicação promoverá 

a imediata distribuição e remess'a- de uma das cópias do 

auto ao juízo sorteado, cientificando a autoridade pol~ 

cial. A distribuição previne o juizo par~ a cognição do 

in~êrito e de eventual ação penal. 

§ 19. Sem prejuízo do disposto no parágrafo subse 

quente, o órgão distribuidor cientificará a autoridade 

policial mediante oficio, uma de cujas cópias deverá a 
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companhar o auto remetido ao juízo sorteado. Encaminhará ! 
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ainda a segunda cópia do auto à Vara das Execuções Cr~! 

nais, Corregedoria de Presídios 

§ 29. O Juiz de plantão e 
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e da Polícia Judiciária. í 
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da prisão em flagrante, relaxando-a incontinenti, se nao 
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for legal, ou, registada e autuada a cópia, ouvirá o re I I 
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Art. 49. Os recibos dos ofícios, entregues, em cará I 

ter prioritário, por oficiais de justiça, bem como as có 	 I 
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pias das comunicações por teletipo, previstos neste Pro i

vimento, serão juntados aos autos. As comunicações tele 	 j 

fônicas serao certificadas pelo escrivão. 

Art. 59. Nas comarcas d~ interior, os Juízes Direto 
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res do Forum baixarão ato que adapte este Provimento às i 
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(dez) dias, contados de sua publicação, revogadas as dis I 

posições em contrário. 
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Registe-se. Publique-se. Oficie-se ao Exmo. 

Sr. Secretário da Segurança Pública, ao Exmo. Sr. Pres! \ 
dente da secção local da Ordem dos Advogados do Brasil 
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D1vulgue-se. 

"agosto e 1978" 
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