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CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA: 

PROVIMENTO N.Q LX/70 

o Conselho Superior da Magistratura usando de suas 
atribuições legais e à vista do que ficou decidido no Proc. 
CG-33.991-70, em sessão de 18 de setembro de 1970, 

Considerando que a comunicação da prisão em flagrante 
é ato do inquérito policial e portanto ligado à Polícia Judi
ciária; 

Considerando que tal formalidade não se enquadra nas 
espécies mencionadas no art. 83 do C. de Processo Penal, que 
fixam a competência do juiz, por prevenção, constituindo não 
obstante, garantia constitucional sôbre a legalidade de prisão; 

Considerando que "A correição permanente consistente 
na atividade fiscalizadora dos órgiIos da justiça sôbre todos 
os seus s erviços auxiliares, a Polícia Judiciária e os presidios, 
e será exercida nos têrmos do regimento próprio" (art.. 50 
do Decreto-lei complementar n.'! 3-69) ; 

Considerando que natS comarcas do interior onde houver 
mais de um juiz com competência comum e cumulativa ou 
varal"! especializadas, a Corregedoria será exercida pelo Juiz 
da Vara ao qual fôr atribuída esta competência, nos têrmos 
do art. 48 de Decreto-lei complementar n.'! 3-69; 

Detennina: 

1.'1 - Na,s comarcas do interior, onde houver mais de 
1illla Vara com competência comum e cumulativa ou espe
cializada, as comunicações das prisões em flag-rante (art. 
155, parágrafo 2.<'>, da Emenda Constitucional n.C/ 1-69) serão 
remetidas ao Juiz da Vara que fôr competente para exercer 
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a Corregedoria Permanente dos Presidios e da Policia Ju
diciária; 

2.'1 - Recebida a comunicação, o Juiz examinará se o 
auto de prisão em flagrante ~e . encontra formalmente em 
ordem e determinará seu arquivamento, na hipótese afir
mativa; ocorrendo o contrário, se fór o caso, será relaxada 
a prisão e expedido alvará de soltura. 

3.Q 
- Remetido o inquérito policial a Juizo, será êle 

distribuido ao Juiz da Vara que tiver competência comum e 
cumulativa ou espe~ializada, para conhecer e decidir a ma
téria. 

4.<1 - Êste Provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publiqu~se. Registre-se. Intim~se e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de outubro de 1970. 

(aa) Oant'idiano. Garaia de Almeida, Presidente. 

Tácito. Mo.rbach de Góes Nobre, Vice-Presidente. 

Márcio. ~Martins Ferreira, Corregedor Gera( da 

Justiça, em exercício. 

PROVIMENTO N.9 LXI/70 

o Conselho Superior da ~fagistratura, usando de suas
atribuições legais e à vista do que ficou decidido no Processo 
GG-33.801-70. 

Considerando a orientação traçada pela E. Corregedoria 
Geral, para os casos de "Habeas Corpusl' despachados du
rante o plantão judiciário (art. 7.(\ parágrafo 3.'1 da Por
taria n.'? 682-64 - CSM) ; 

Considerando a necessidade de se resolver casos simi
lares, quando houver algum "habeas corpus" para ser despa-
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