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em conformidade com os atestados e certidões de frequênC"ia 
existentes no seu arquivo, desde que se refiram a tempo de 
serviço posterior a outubro de 1965. 

Art. 8.° - Os livros de ponto, onde ainda não existir, 
serão abertos pelo Juiz corregedor permanente e rubricado 
facultativamente por meio de chancela. Nêles não poderão, 
em hipotese alguma, assinar os praticantes e auxiliares sem 
contrato arquivado no cartório da Corregedoria Geral da Jus
tiça (Decreto n.o 5.129, de 23 de julho de 1931, art. 21; 
Decreto n.O 19.365, de 20 de abril de 1950, art. 14, § 2.°; Por
taria n.o 16, de 31 de outubro de 1953, da Corregedoria Geral 
da Justiça). A frequência dêsses auxiliares será controlada 
pelo modo que mais conveniente lhes parecer. O tempo de 
serviço prestado nessas condições não poderá ser contado, nos 
têrmos do art. 14, § 2.°, do Decreto n.o 19.365, de 20 de abril 
de 1950. 

Art. 9.° - Ficam revogadas a Portaria n.O 93/65, desta 
Corregedoria Geral e as portarias e provimentos que contra
riem estas disposições. 

Publique-se, registre-se e remetab-se cópias mimeografa-
das a tôdas as comarcas para distribuição aos cartórios. 

São Paulo, 22 de dezembro de 1966. 

Alceu GOl'deiTo F(wnanclc.'l 
Corregedor Geral da Justiça. 

PORTARIA N.O 113/66 

D. J. 27/12/66. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça, tendo em vista o que consta do proc. n.O 
G-12.270 e no processo C. G. 27.216/66 e o que foi deliberado 
pelo Conselho Superior da Magistratura, em sessão de 9 de 
dezembro de 1966. 

RESOLVE 

Art.o 1.0 - A expedição de certidões, para fins criminais 
e destinadas a réus pobres internados em estabelecimentos 
penais, com isenção de emolumentos devidos ao Estado e aos 
serventuários de justiça não estipendiados pelos cofres públi
cos, processar-se-á de acôrdo com a presente portaria. 
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Art. 2.° - As certidões serão unicamente passadas pelos 
próprios cartórios em que os processos se encontrarem arqui
vados, mediante solicitação do Diretor Geral do Departamento 
de Institutos Penais, do Diretor da Divisão Judiciário do mes.
mo Departamento, do Presidente do Cons-elho Penitenciário, do 
Chefe da Procuradoria de Assistência Judiciária do Departa
mento Juridico do Estado, do Diretor da Casa de Detenção ou 
dos Juizes de Direito sob cuja jurisdição se acharem os réus. 

§ 1.0 - Quando se tratar de cartório da capital do Estado, 
a solicitação será feita à Corregedoria Geral da Justiça, que 
a encaminhará marcando prazo razoável para o atendimento. 
O cartório da Corregedoria, ao remeter ou entregar as certi
dões, fará os registros e anotações devidas para evitar repeti
ções desnecessárias. 

§ 2.° .- Nas demais comarcas, ao receber a solicitação, os 
Juízes de Direito, também fixarão prazo razoável para o aten
dimento que não deverá exceder de 30 dias. 

Art.O 3.° - Não serão atendidos os pedidos de cópia inte
gral dos processos e tão somente passadas certidões. das peças 
especialmente indicadas. Sempre que fôr possível ou quando 
expressamente pedidas as certidões serão expedidas com cópia 
a carbono, autenticada, remetendo-se ambas as vias à autori
dade solicitante. O ofício será junto aos autos nêle certifican
do.:se a expedição, o número de vias e a data de sua remessa 
ou entrega mediante recibo, a quem de direito. 

Art. 4.° - A autoridade solicitante deverá declarar os 
fins a que se destinam as certidões, e, em se tratando de pedido 
de revisão criminal, o cartório certificará apenas o inteiro teôr 
da sentença ao acórdão condenatório e a data do seu trânsito 
em julgado. 

Art. 5.° - Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se e remetam-se cópias mimeografadas a todos 
os Juizes Criminais da Capital e das demais comarcas do 
Estado. 

São Paulo, 27 de dezembro de 1966. 

(a) Alceu C01'deiro Fernandes. 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 31/12/66. 
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