
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUST1ÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N° 02/2001 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, no uso de suas atribuições 

legais: 

CONSIDERANDO o que foi decidido no Proc. CG. 

n.O 280/2001, com a finalidade de aperfeiçoar e desburocratizar os 

serviços dos ofícios judiciais criminais em geral e da polícia 

judiciária, 

CONSIDERANDO a necessidade de reformar o 

Capítulo V, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 

Justiça, há muito tempo sem qualquer revisão integral e sistemática, 

RESOLVE 

Artigo 1° - Alterar o disposto no item 1, suprimindo as 

alíneas "CU e "d", referentes aos livros "Registro de Averbações do 
/') 
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Sursis" e "Registro de Comunicações ao Instituto de Identificação 

Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD)". 

Artigo 2° - Dar nova redação ao item 1 0, nos seguintes 

termos: "Se o Ministério Público requerer diligência, em caso de réu 

preso, ou deixar exaurir, em qualquer caso, sem nenhuma cota, os 

prazos do artigo 46, do Código de Processo Penal, os autos de 

inquérito policial deverão ser, de imediato, encaminhados à 

conclusão". 

Artigo 3° - Alterar a redação do item 11 e do subitem 

11.1, para fazer constar o seguinte: item 11. "Quando do recebimento 

do inquérito ou processo, ou no curso deste, o escrivão-diretor do 

ofício de justiça verificará anotando na capa dos autos, com o 

número de folhas, se o caso: a) o artigo de lei em que está incurso o 

réu; b) arma apreendida; c) objeto apreendido; d) valor apreendido; 

e) fiança recolhida; f) suspensão condicional do processo; g) início e 

término do benefício; h) freqüência das apresentações; i) suspensão 

do processo (art. 366 do CPP); j) data da prescrição em abstrato; I) 

data da prescrição intercorrente; m) promotor de justiça designado"; 

item 11.1. "Feitas as anotações, o escrivão-diretor deverá verificar se 

as armas e objetos foram devidamente encaminhados ao setor 

competente para armazená-los. Em caso negativo, comunicar~ _ 
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irregularidade ao Juiz Corregedor Permanente, para as providências 

cabíveis". 

Artigo 4° - Determinar seja inserido um quadro 

específico na capa dos autos, destinado aos ofícios criminais, 

contendo as seguintes informações: 

Artigo de lei em que está incurso o réu:_ 

Arma apreendida: _ 
, 

i Objeto apreendido: __ 

Valor apreendido: __ 

Fiança recolhida: __ 

Suspensão condicional do processo: __ 

! Início e término do benefício e freqüência das apresentações: _ 

Suspensão do processo (art. 366 do CPP): __ 

I Data da prescríção em abstrato: ____ 

l Data da prescrição intercorrente: __ 

I
: Promotor de Justiça designado: ___ 

Artigo 5· - Suprimir o item 13, transferindo o subitem 13.1 

para o item 11, tornando-se o subitem 11.2, bem como suprimir o 
ri 

subitem 13.2. / / 

rfrn' 
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Artigo 6· - Alterar a redação do item 15 para a seguinte 

forma: "Para mais fácil identificação visual de situações processuais, 

o escrivão-diretor apará, no dorso dos autos, tarjas coloridas, com os 

seguintes significados: cor vermelha: réu preso, pelo processo; duas 

tarjas vermelhas: processo em que vítima ou testemunha pede para 

não ter identificados seus endereços e dados de qualificação; cor 

verde: réu preso por outro processo; cor amarela: processo suspenso 

com base na Lei 9.099/95; cor azul: réu menor de 21 anos ou maior 

de 70 anos de idade: cor preta: processo que não pode ser retirado 

do cartório, ou que corre em sigilo". 

Artigo 7" - Suprimir o item 16. 

Artigo 8· - Suprimir o item 18. 

Artigo 9· - Suprimir a parte final do item 20, que fica 

redigido da seguinte forma: "Feita a juntada das petições, os autos 

serão, de imediato, levados à conclusão, se houver necessidade de 

apreciação ou de providência judicial", 

Artigo 10 - Alterar a redação do subitem 20,1, nos 

seguintes termos: "Nos casos em que a decisão judicial estiver na 

dependência de manifestação do Ministério Público, caberá ao 

escrivão-diretor abrir-lhe vista dos autos, zelando pelo cumprimento 

do prazo de devolução. Feita esta, os autos seguirão imediatament~/) 

, 
//

/ 
, . 
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ao juiz para deliberação; ultrapassado o prazo, a comunicação será 

encaminhada ao magistrado para as providências cabíveis". 

Artigo 11 -- Dar nova redação ao item 21: "Os pedidos de 

habeas corpus formulados em Primeira Instância devem ter 

prioridade de trâmite no juízo, zelando o escrivão-diretor pelos prazos 

estabelecidos pelo magistrado e promovendo-lhe a conclusão dos 

autos sempre que houver atraso ou procrastinação indevida por ação 

de terceiros". 

Artigo 12 -- Suprimir o subitem 21.1. 

Artigo 13 -- Alterar a redação do item 22, da seguinte 

maneira: "O pedido de informações referente a habeas corpus 

impetrado em Instância Superior deve ser de imediato encaminhado 

ao juiz, com o processo ou não, para que seja atendido no prazo 

legal, zelando o escrivão-diretor pela incontinenti remessa da 

resposta ao Tribunal". 

Artigo 14 - Suprimir o item 23. 

Artigo 15 - Suprimir o item 25. 

Artigo 16 -- Acrescentar, ao final do item 26, o seguinte: 

"Faculta-se a aposição de número específico em cada ofício 

expedido, mas não o número do processo ao qual se refere". 

Artigo 17 - Dar nova redação ao item 27, suprimindo a 

comunicação à Delegacia de Polícia de origem: "Os 
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diretores obrigatoriamente comunicarão ao Distribuidor Criminal e ao 

IIRGD, para as anotações cabíveis, juntamente com a qualificação 

completa do acusado: a) o recebimento da denúncia ou da queixa; b) 

o aditamento da inicial; c) o não oferecimento de denúncia contra 

pessoa anteriormente indiciada no inquérito; d) o desfecho do 

inquérito ou da ação penal; e) a suspensão do processo, nos termos 

do art. 366 do CPP". 

Artigo 18 - Suprimir o item 30 e o subitem 30.1. 

Artigo 19 - Suprimir a alínea "i" do item 31. 

Artigo 20 - Acrescentar ao item 31-A, após a palavra 

"familiares" o seguinte: "salvo se houver assistente de acusação 

habilitado" . 

Artigo 21 - Acrescentar ao item 31-C, após a palavra 

"desmembramento", o seguinte: "se houver necessidade". 

Artigo 22 - Acrescentar o item 31-0, nos seguintes 

termos: "A cada seis meses, encaminhará ao juiz ofício de requisição 

da folha de antecedentes do réu, cujo processo está suspenso, nos 

termos do art. 366 do CPP, a fim de buscar o seu paradeiro". 

Artigo 23 - Acrescentar ao subitem 32.1 as seguintes 

alíneas: "g) depósito judicial no caso de recolhimento de fiança; h) 

alvará de soltura cumprido. quando expedido pela autoridadeí 

policial". / 
f~' 
V 
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Artigo 24 - Alterar a redacão do subitem 32,2 da 

seguinte forma: "Recebido o recurso. será expedida guia de 

recolhimento provisória. no caso de réu preso. em três vias. 

obedecido o modelo oficial, certificando-se nos autos a ocorrência, 

respeitado o disposto no item 40, no que for aplicável." 

Artigo 25 - Suprimir o subitem 32.2-A e 32.2-8. 

Artigo 26 - Suprimir o item 34. 

Artigo 27 - Alterar a redação do item 36 para constar: 

"Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento, o juiz da 

condenação determinará a extração de certidão da sentença que 

impôs pena de multa, encaminhando-a ao juízo competente para a 

execução" 

Artigo 28 - Suprimir o item 37, 

Artigo 29 - Suprimir o item 39. 

Artigo 30 - Suprimir o subitem 39.2. 

Artigo 31 - Dar nova redação ao item 44, "caput", para 

acrescer a expressão: "A requisição de preso será efetuada mediante 

ofício, por telex ou por qualquer outro meio hábil e idôneo. oriundo da 

autoridade judiciária ou pOliciai, de conformidade com a seguinte 

disposição: .1 
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Artigo 32 - Alterar a redação do item 44, I, "a" e 11, "b", da 

seguinte maneira: "I, a) por intermédio da Vara das Execuções 

Criminais da Capital - DECRIM, que se encarregará de providenciar 

a localização do preso, para a apresentação na Comarca da Capital, 

de preso recolhido em Estabelecimentos Penais (COESPE) sujeitos 

a sua Corregedoria Permanente e Distritos Policiais da Capital"; "li, 

b) por intermédio da Corregedoria dos Presídios do respectivo 

estabelecimento, quando o preso estiver recolhido em presídio da 

rede COESPE, ou do DECRIM nos sujeitos a sua Corregedoria, que 

se encarregará de providenciar a localização do preso, nos Distritos 

Policiais e Cadeias Públicas da Capital, para apresentação em 

Comarca do Interior do Estado". 

Artigo 33 - Suprimir o item 46 e o subitem 46.1. 

Artigo 34 - Suprimir o item 47. 

Artigo 35 - Dar nova redação ao subitem 52.3, da 

seguinte forma: "Encontrando·se recolhida em cadeia pública de 

outra Comarca, deprecar-se-á a medida ou será feito o 

encaminhamento do alvará de soltura ao juiz corregedor do lugar da 

prisão, da maneira mais célere e eficaz possível". 

Artigo 36 - Dar nova redação ao item 54-A: "Sendo o réu 

absolvido pelo Conselho de Sentença, tendo sido beneficiado ~ 
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sursis ou pena restritiva de direitos, bem como se já tiver cumprido 

sua pena, o alvará de soltura será expedido imediatamente após a 

publicação da sentença em plenário". 

Artigo 37 - Dar nova redação ao subitem 54-A.1: liA 

critério do juiz, o alvará de soltura será, de imediato, cumprido pelo 

oficial de justiça. do que lavrará certidão, sendo dispensada a escolta 

e comunicada a soltura à autoridade responsável pelo presídio. 

cadeia ou distrito policial de origem do réu" 

Artigo 38 - Acrescentar mais um item ao Capítulo V: 

"54-8. Idêntico procedimento poderá ser adotado pelos demais 

magistrados, em outros processos de réus presos, que não sejam do 

júri, quando houver, em audiência, a absolvição, o relaxamento da 

prisão em flagrante, a revogação da prisão preventiva, a concessão 

de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou outra medida que 

propicie a liberdade do detido, desde que se assegure da 

inexistência de outro óbice legal à sua imediata soltura". 

Artigo 39 - Alterar a redação do item 58-E, da seguinte 

forma: "Os mandados de prisão pendentes de cumprimento, com 

datas de validade vencidas, serão devolvidos pela autoridade policial 

ao órgão judiciário expedidor, acompanhados da folha de 

antecedentes atualizada do· procurado, para exame e eventual 

decretação da extinção da punibilidade". 
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Artigo 40 - Dar nova redação ao subitem 58-G.1, apenas 

para o fim de corrigir os termos "autoridade policial" e "autoridade 

judiciária", grafados com letras minúsculas. 

Artigo 41 - Alterar a redação do item 73, retirando-se 

todo o trecho que segue: "Em regra, portanto, será dispensada a 

requisição de réu que esteja preso, pois o 'Código de Processo Penal 

não determina seja requisitado o réu para presenciar inquirição de 

testemunha feita por precatória noutra jurisdição. Ao juízo deprecante 

competirá apreciar qualquer alegação de nulidade formulada a 

pretexto da não participação do réu preso na prova deprecada. A 

nulidade alegada será relativa, e não absoluta". 

Artigo 42 - Suprimir o subitem 80.4. 

Artigo 43 - Renovar a redação do item 81: (IA expedição 

de certidões para fins criminais e destinadas a réus pobres será feita 

sem qualquer ônus ao interessado". 

Artigo 44 - Dar nova redação ao item 82: "As 

solicitações deverão ser feitas diretamente aos Juízes Corregedores 

/1 

Permanentes dos Ofícios Judiciais ou do Distribuidor, para 

atendimento no prazo máximo de cinco dias", 

AYtigb 45  Suprimir o subitem 82.1. /J 

l~)y

l 
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Artigo 46 - Alterar a redação do item 83-A: "Os 

despachos e decisões que devam ser publicados no Diário Oficial, ou 

outro órgão da imprensa, respeitarão as regras gerais previstas para 

os ofícios em geral. Quando se tratar de réu preso, o 

encaminhamento deverá ser feito no prazo máximo de 48 horas; 

tratando-se de réu solto, o prazo será de 3 dias, a contar da 

devolução dos autos em cartório, conforme o caso". 

Artigo 47 - Suprimir os itens e subitens 83-A.1, 83-B, 83

c, 83-0, 83-E, 83-E.1, 83-E.2. 

Artigo 48 - Suprimir, no item 85, o seguinte trecho: "ou 

ao Banco do Estado de São Paulo". 

Artigo 49 - Suprimir o subitem 92.2. 

Artigo 50 - Suprimir o subitem 92.4. 

Artigo 51 - Suprimir o subitem 95.2. 

Artigo 52 - Alterar a redação do subitem 95.3: "Os 

veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, utilizados para a prática de crimes, assim como os 

maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, 

utilizados para a prática dos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 

psíquica, após sua regular apreensão, ficarão sob a custódia déY'l 

./ 

,)Fh't/ 
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autoridade da polícia judiciária, até o seu regular encaminhamento na 

forma da lei". 

Artigo 53 - Suprimir os subitens 95.5, 95.5.1, 95.5.2, 

95.6,95.7,95.8. 

Artigo 54 - Suprimir o item 96. 

Artigo 55 - Alterar a redação do item 99: "Os 

magistrados deverão, sempre que possível, quando não mais houver 

interesse nas armas apreendidas, pertencentes à Polícia Civil ou 

Militar, oficiar à Secretaria da Segurança Pública do Estado ou ao 

Comando da Polícia Militar, conforme o caso, colocando-as à 

disposição, devendo ser retiradas por autoridade credenciada, 

conforme a origem da arma". 

Artigo 56 - Suprimir o item 100. 

Artigo 57 - Suprimir o item 101. 

Artigo 58 - Alterar a redação do item 102: "As 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 

psíquica ou medicamentos que as contenham, bem como as 

químicas, tóxicas, inflamáveis, explosivas e/ou assemelhadas, não 

serão recebidas pelos ofícios de justiça, permanecendo em depósito 

junto à autoridade policial que preside ou presidiu o inquérito ou nas 

dependências do órgão encarregado de efetivar o exame cabível, 

dando-lhes, em seguida, o encaminhamento previsto em lei", 1;'"/}/, 
y' /l) 
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Artigo 59 - Dar nova redação ao subitem 104.1: "As 

substâncias entorpecentes e assemelhadas, descritas em item 

anterior, após a pesagem, contagem ou medição e retirada de 

quantidade suficiente para exame pericial, deverão ser 

apropriadamente acondicionadas e lacradas." 

Artigo 60 - Suprimir o item 105 e os subitens 105.1 e 

105.2. 

Artigo 61 - Alterar a redação do item 106: liA autoridade 

policial deverá, tão logo seja possível, providenciar autorização 

judicial para encaminhar à destruição as substâncias entorpecentes e 

assemelhadas, bem como as químicas, tóxicas, inflamáveis e 

explosivas apreendidas, nos termos legais". 

Artigo 62 - Suprimir os subitens 106.1 e 106.2. 

Artigo 63 - Dar nova redação ao disposto no item 107: 

"Ocorrendo a apreensâo de grande quantidade de substâncias 

entorpecentes ou consideradas perigosas, deverá a autoridade 

policial provocar o juiz do processo ou, na sua falta, o juiz corregedor 

da polícia judiciária, para o fim de obter imediata autorização para 

sua destruição, reservando-se quantidade razoável para o 

imprescindível exame e contraprova." 

Artigo 64 - Suprimir o subitem 107.1. 

Artigo 65 - Suprimir os itens 108 e 109. 
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Artigo 66 - Alterar a redação do item 110: "Os exames 

de sanidade mental, por nomeação judicial, para o fim de verificação 

da imputabilidade penal e de dependência toxicológica, deverão ser 

realizados por médicos psiquiatras selecionados pela Direção 

Regional de Saúde (DIR)". 

Artigo 67 - Suprimir o subitem 110.1. 

Artigo 68 - Dar nova redação ao item 111: liA 

Corregedoria Geral da Justiça publicará, anualmente ou sempre que 

houver alteração, no Diário da Justiça do Estado, a relação dos 

médicos psiquiatras, selecionados pelo órgão referido no item 

anterior". 

Artigo 69 - Modificar a redação do subitem 111.2: 

"Qualquer perito pode ser excluído da relação da Corregedoria Geral 

da Justiça quando revelar carência de conhecimento técnico ou 

científico ou quando, sem motivo justificado, deixar de apresentar o 

laudo no prazo fixado pelo juiz". 

Artigo 70 - Alterar o disposto no item 113: "Tratando-se 

de réu preso, o exame pode ser realizado no local onde ele estiver 

recolhido ou em outro lugar adequado, conforme determinação 

judicial, a requerimento dos peritos. O exame de réu solto realizar-se

á em dia, hora e local designados pelO magistrado, ouvidos os 

peritos". 
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Artigo 71 - Modificar a redação do subitem 113.1: 

"Quando for absolutamente necessário, o juiz pode determinar o 

internamento do réu solto, a requerimento dos peritos, em qualquer 

estabelecimento adequado, público ou particular". 

Artigo 72 - Alterar a redação do subitem 113.2: "Sendo 

necessária a internação de réu, durante a instrução, após a 

decretação da medida cabível pelo magistrado, solicitar-se-á vaga no 

estabelecimento adequado ao juízo das execuções criminais da 

Capital, enviando-se as peças cabíveis". 

Artigo 73 - Dar nova redação ao item 117: "Concluída a 

perícia, o juiz providenciará o pagamento dos peritos, nos termos 

legais". 

Artigo 74 - Suprimir o subitem 117.1. 

Artigo 75 - Suprimir o item 118 e subitens 118.1, 118,2, 

118,3. 

Artigo 76 - Dar nova redação ao item 119, com 

supressão das alíneas "d", He", "f', "g" e "h": "O ofício do júri deverá 

possuir, além dos livros obrigatórios, os seguintes: a) Alistamento 

Anual de Jurados; b) Atas do Júri; c) Sorteio de Jurados; d) Registro 

de Armas e Objetos, quando necessário". 

Artigo 77 - Suprimir os subitens 119,1 e 119,2. 

Artigo 78 - Suprimir o item 122, 
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Artigo 79 - Suprimir, no item 124, as alíneas "c", "e" e "f'. 

Artigo 80 - Suprimir o subitem 124.1. 

Artigo 81 - Suprimir o item 125. 

Artigo 82 - Suprimir o subitem 132.2. 

Artigo 83 - Deslocar o título "Seção IX - Dos Serviços da 

Corregedoria dos Presídios", para figurar antes do item 134. 

Artigo 84 - Dar nova redação ao item 134: "Os serviços 

da Corregedoria dos Presídios serão escriturados nos seguintes 

livros: 1- Registro de Controle de Requisições de Presos; 11- Registro 

de Portarias do Juízo". 

Artigo 85 - Suprimir o subitem 134.1. 

Artigo 86 - Modificar a redação do item 143: "O juiz da 

comarca deverá ter conhecimento, por ofício da direção do 

estabelecimento penal sujeito à sua corregedoria permanente, da 

entrada, saída e fuga de presos." 

Artigo 87 - Adaptar a redação do item 144: "Ao colocar 

em liberdade qualquer preso, a autoridade responsável pelo 

estabelecimento fará anotar o endereço em que ele irá residir, ou o 

lugar onde possa ser encontrada, comunicando ao IIRGD". 

Artigo 88 - Modificar a redação do subitem 144-A.2: "Na 

Capital, a autoridade policial responsável pelo distrito policial, onde 

estiver recolhido o preso, quando houver necessidade de sUM 

/JJ1r 
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remoção deverá comunicar o fato, de imediato e por escrito, ao juiz, 

à ordem de quem estiver preso, e à Delegacia de Capturas, 

esclarecendo o local para onde tenha sido feita a transferência". 

Artigo 89 - Alterar a redação do subitem 144-A.3: 

"Nenhuma transferência de preso poderá ser realizada no período de 

7 (sete) dias úteis anteriores à audiência designada, salvo 

necessidade urgente, comunicando-se, de imediato e por escrito, ao 

juiz, à ordem de quem o preso estiver recolhido, ao Juiz Corregedor 

da Polícia Judiciária e à Delegacia de Capturas e Polinter, indicando, 

nesse caso, o local para onde for feita a remoção". 

Artigo 90 - Modificar a redação do subitem 144-A.4: (IA 

Delegacia de Capturas e Polinter encaminhará, na Capital, uma 

cópia do ofício, relativo à primeira apresentação em juízo, ao distrito 

policial onde o preso estiver recolhido, indicando a Vara e o número 

do processo instaurado, para os fins previstos no subitem anterior". 

Artigo 91 - Dar nova redação ao subitem 144-A.5: 

"Quando a remoção ocorrer no mesmo dia da lavratura do flagrante, 

a autoridade policial mencionará o fato no oficio de comunicação da 

prisão ao juiz competente, indicando o estabelecimento para onde o 

indiciado será transferido". 

Artigo 92 - Alterar a redação do item 144-B: "O Juiz 

Corregedor Permanente do presídio, não sendo o 
preso d;;e'izS},Ja/ 

..- / ./
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Comarca, não deverá se opor à entrada, saída ou retorno do mesmo, 

mas terá ciência dessa movimentação por ofício do diretor do 

estabelecimento" , 

Artigo 93 - Modificar a redação do item 144-C: "As 

saídas locais de presos, mesmo os de outras Comarcas, para 

tratamento médico de urgência que não possa ser prestado no 

estabelecimento prisional, falecimento ou doença grave do cônjuge, 

companheiro, ascendente, descendente ou irmão, dependerão de 

autorização do diretor do estabelecimento penal. com comunicação 

ao Juiz Corregedor. Para outros fins, dependerão de autorização do 

Corregedor dos Presídios ou da Polícia Judiciária", 

Artigo 94 - Dar nova redação ao item 144-0: nA 

transferência provisória ou a remoção de preso que cumpre pena 

privativa de liberdade somente se efetuará com a autorização do Juiz 

Corregedor do Presídio da respectiva Comarca à COESPE, que se 

encarregará de designar o estabelecimento, providenciar a 

transferência, a comunicação aos Juízes Corregedores dos Presídios 

das Comarcas de origem e destinatária, bem como à 28 Delegacia de 

Vigilância e Capturas e à POllNTER", 

Artigo 95 - Alterar a redação ao subitem 144-E.1: 

"Quando o réu se encontrar preso em Comarca diversa, o juiz da 

condenação deverá oficiar ao Juiz Corregedor do Presidio, da}1j 

(; 
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conhecimento da condenação e para que este providencie a 

autorização" . 

Artigo 96 - Acrescentar o subitem 146.2: "As assinaturas 

dos juízes devem ser renovadas anualmente ou cada vez que for 

necessário". 

Artigo 97 - Suprimir o item 151. 

Artigo 98 - Suprimir o subitem 152.1. 

Artigo 99 - Suprimir o item 154. 

Artigo 100 - Suprimir o item 155. 

Artigo 101 - Alterar a redação do item 156: "Deverá ser 

informado, mensalmente e sempre que houver necessidade, pela 

autoridade responsável pelo presídio ao juiz corregedor, a situação 

da população carcerária, bem como o funcionamento do 

estabelecimento" . 

Artigo 102 - Suprimir o item 157. 

Artigo 103 - Acrescentar, no item 164, as seguintes 

alíneas: "p) Registro de Apreensão de Entorpecentes; q) Registro de 

Apreensão de Adolescentes Infratores; r) Registro de Apreensão de 

Veículos; s) Registro de Apreensão de Armas de Fogo". 

Artigo 104 - Inserir o item 164-A: "O Departamento de 

Inquéritos Policiais da Capital (DIPO) manterá, além dos obrigatórios, 

o livro Registro de Armas e Objetos. POderá o referido IiVh ' 
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substituído por sistema informatizado, garantindo-se a preservação 

dos seus dados pelos meios adequados". 

Artigo 105 - Suprimir o item 169. 

Artigo 106 - Suprimir o item 170. 

Artigo 107 - Dar nova redação ao item 171: "A 

autoridade policial formalizará as comunicações cabíveis, pertinentes 

à prisão de qualquer pessoa, indicando o endereço, o telefone e o 

teletipo do estabelecimento onde se encontra o detento, através de 

ofício que, instruído com duas cópias do auto, protocolará no 

distribuidor do foro competente". 

Artigo 108 - Acrescentar o subitem 171.1: liA autoridade 

policial e seus agentes deverão zelar pela preservação dos direitos à 

imagem, à intimidade e à privacidade das pessoas submetidas à 

investigação policial, detidas em razão da prática de infração penal 

ou à sua disposição na condição de vítima ou testemunha, 

especialmente quando se encontrarem no recinto das repartições 

policiais, a fim de que a elas e seus familiares não sejam causados 

prejuízos irreparáveis". 

Artigo 109 - Acrescentar o subitem 171.2: "As pessoas 

submetidas à investigação policial ou à disposição da polícia 

judiciária, na qualidade de vítima ou testemunha, somente serão 

fotografadas, filmadas ou entrevistadas caso expressamen~ 

/t~), 
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consintam, manifestando-se por escrito ou por termo, observando-se 

as normas correlatas editadas pelo Juiz Corregedor da Polícia 

Judiciária da Comarca". 

Artigo 110 - Suprimir o item 173 e o subitem 173.1. 

Artigo 111 - Dar nova redação ao item 175: "Nas 

comarcas do interior, caberá ao juiz corregedor da polícia judiciária 

baixar atos que adaptem o sistema de controle e encaminhamento 

dos autos de prisão em flagrante remetidos a juízo, às condições 

locais". 

Artigo 112 - Determinar a supressão da nota contida 

após o item 176. 

Artigo 113 - Suprimir o item 177. 

Artigo 114 - Suprimir o item 178 e subitem 178.1. 

Artigo 115 - Suprimir os itens 179 e 180. 

Artigo 116 - Dar nova redação ao item 181: "Na 

qualificação das vítimas e testemunhas, deverão constar 

obrigatoriamente os locais de residência e de trabalho, bem como 

todos aqueles em que possam ser encontradas, além dos números 

dos documentos pessoais, em especial do CPF". 

Artigo 117 - Suprimir o item 182. 

Artigo 118 - Suprimir o item 183. 
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Artigo 119 - Suprimir o item 184. 

Artigo 120 - Alterar a redação do item 193, para fazer 

constar que o termo "juiz" deve ser grafado com letra minúscula. 

Artigo 121 - Alterar a redação do subitem 193.1, fazendo 

constar que os termos "juízo criminal" e "juiz" devem ser grafados 

com letra minúscula. 

Artigo 122 - Alterar a redação do subitem 193.2, para 

constar que o termo "juiz" deve ser grafado com letra minúscula. 

Artigo 123 - Dar nova redação ao subitem 193.3: 

"Residindo o acusado em comarca contígua ou agrupada, a critério 

do juiz processante, a fiscalização poderá ser feita na própria 

comarca em que deferida a suspensão" 

Artigo 124 - Modificar a redação do subitem 193.5, para 

constar que os termos "juiz" e "juízo" serão grafados com letra 

minúscula. 

Artigo 125 - Alterar a redação do subitem 193.6, 

constando que o termo "juízo" será grafado com letra minúscula. 

Artigo 126 - Dar nova redação ao item 194, para constar 

que o termo "juiz" deve ser grafado com letra minúscula. 

Artigo 127 - Alterar a redação do subitem 194.1, para 

padronizar a grafia de certos termos e para reduzir o número de vias 

do termo, pois três são suficientes: "Esse termo, lavrado em/fi 
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(a primeira para o processo; a segunda para o réu e a terceira para a 

formação do apenso de fiscalização), assinado pelo juiz, promotor de 

justiça, acusado e seu defensor, servirá como termo de audiência de 

advertência" , 

Artigo 128 - Dar nova redação ao subitem 194.2: 

"Havendo mais de um acusado, se qualquer deles recusar a proposta 

ou não sendo possível oferecê-Ia para todos, o processo será 

desmembrado, se for o caso", 

Artigo 129 - Modificar a redação do item 195, para 

determinar que a grafia do termo lIescrivão-diretor" seja feita em letra 

minúscula. 

Artigo 130 - Dar nova redação ao item 196: "Os 

processos suspensos e as cartas precatórias recebidas para controle 

e fiscalização do benefício deverão permanecer em cartório, 

identificados por uma tarja amarela". ,-.. 

Artigo 131 - Alterar a redação do subitem 196.2, da 

seguinte forma: "Elaborar-se-á, conforme a necessidade do ofício, 

um apenso aos autos para o controle e fiscalização do benefício, no 

qual constarão, obrigatoriamente. cópias do termo da audiência de 

aceitação e advertência, bem como folha de apresentações (modelo /' 

padronizado)" 

J 1 / 
(//ttJ' 
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Artigo 132 - Dar nova redação ao subitem 197.3, para 

constar que a grafia do termo "juiz" será feita em letras minúsculas. 

Artigo 133 - Alterar a redação do item 198: "Até o quinto 

dia do mês subseqüente, o escrivão-diretor, ou quem for designado, 

deverá certificar, no apenso de fiscalização ou nos autos, eventual 

ausência do beneficiário, remetendo os autos ao representante do 

Ministério Público, intimando-se a defesa, em seguida, para 

manifestação. Após, os autos seguirão para decisão". 

Artigo 134 - Dar nova redação ao subitem 198.1, para 

fazer constar que o termo "juiz" será grafado em letras minúsculas. 

Artigo 135 - Retirar da redação dos itens 199 e 200 os 

trechos entre parênteses: "(parágrafos 3° e 4", do art. 89, da Lei n.o 

9.099/95)" e "(parágrafo 3°, do art. 89 da Lei n.o 9.099/95)". 

Artigo 136 - Dar nova redação ao item 202, para fazer 

grafar o termo "cartório" em letras minúsculas. 

Artigo 137 - Renumerar todo o Capítulo V, da forma 

exposta no anexo. 
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Artigo 138 - Autorizar a distribuição do novo Capítulo V 

das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça aos juízes 

e escrivães-diretores por meio informatizado. 

Artigo 139 - Este Provimento entra em vigor na data da 

sua publicação. 

Publique-se. 

São p/{2def~~~. ele M 
W!J(~>// 

. // LUí~MACEDO / /V 
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Corregedor Geral da Justiça 


