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PROVIMENTO N. 8/76 

Dispõe sobre a requisição de réus presos, 
para interrogatório 

o Desembargador Acâcio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições e considerando a representação objeto do 
Protocolado n. 7.978/76, determina: 

Art. I" O artigo 2" (segundo) do Provimento n. 09/74 desta 
Corregedoria·Geral, passa a ter a seguinte redação: «Os Diretores de 
Serviço remeterão os processos com interrogatórios designados à Cor· 
regedoria-Geral da Justiça, três dias antes da data marcada, acompa· 
nhados da requisição dos réus, assinada pelo Juiz da Vara». 

Art. 2" As requisições referidas no artigo anterior acompanha
rão as relações de que tratam os artigos 6" e 7" do Provimento n. 9/ 
74, para encaminhamento à autoridade que tiver a guarda dos presos. 

Publique·se e Cumpra·se. 

São Paulo, 6 de jUlho de 1976. 

ACACIO REBOUÇAS, Corr€gedor·Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 10/74 

o Desembargador Mârcio Martins Ferreira, Corregedor·Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, à 
vista do que ficou aprovado no protocolado n. CG. 164.307, determina: 

Art. P O artigo 204 da Consolidação das Normas da Corregedo· 
ria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação: 

Os Oficiais de Justiça assinarão, diariamente, o livro de ponto do 
cartório das 11,00 às 18,00 horas. 

Art 2" Ficam revogadas todas as disposições em contrârio, en· 
trando este Provimento em vigor a partir da data de sua publicação. 

Publique·se. Registre·se. Cumpra·se. 

São Paulo, 13 de dezembro de 1974. 

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

MARCIa MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 
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