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PROVIMENTO CG nO 6/2000 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que a lei lhe confere e 

CONSIDERANDO 

O decidido no Processo CG. nO 1.176/97 e o 

Provimento nO 653/99 do Conselho Superior da 

Magistratura, 

Bem como as dúvidas suscitadas pelos juízos 

criminais, relativamente a correta forma de 

expedição das guias de recolhimento provisórias, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Dar nova redação a itens e incluir subitens 

ao Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

"32.2 - Recebido o recurso, será expedida guia de 

recolhimento provisória, em quatro (04) vias, 

obedecido o modelo oficial, certificando-se nos autos 

a ocorrência. 

32.2.A - Inexistente certidão de expedição da guia de 

recolhimento provisória, devolverá o Tribunal, em 

sede recursal, os autos do processo de 

conhecimento para que a exigência seja tomada, 

regularizando-se. 
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32.2.B - Duas vias (verde e amarela) deverão ser 

instruídas com cópias das peças do processo 

referidas no subitem 32.1, ambas remetidas ao juízo 

competente para a execução, desde que o 

condenado esteja preso em decorrência de prisão 

processual ou logo depois de noticiada a prisão. 

32.2.C - Caberá ao juízo que receber as vias da guia 

de recolhimento provisória confirmar se o condenado 

está recolhido em estabelecimento prisional de sua 

responsabilidade, dando direto reencaminhamento 

se negativa a diligência. 

32.2.0 - Confirmada a competência, deverá o juízo 

da execução encaminhar à autoridade administrativa 

incumbida da execução da pena a via destinada à 

48instrução do prontuário do preso (amarela - Via), 

com as peças obrigatórias previstas no item 32.1. 

32.2.E - Deverá ser anotada na guia de recolhimento 

expedida nestas condições a expressão 

"PROVISÓRIA", em sequência da expressão "GUIA 

DE RECOLHIMENTO". 

133. O disposto nesta seção aplica-se, no que 

couber, ao processamento da execução provisória e, 

sobrevindo condenação transitada em julgado, o 

juízo de conhecimento procederá as retificações das 

vias branca (primeira) e azul (terceira), 

encaminhando-as para as finalidades institucionais, 

ou seja, registro no Rol dos Culpados e formação do 

Cadastro Geral de Sentenciados. ". 
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133.1 - Ato contínuo, sem nova expedição de guia de 

recolhimento. deverá o juízo de conhecimento 

encaminhar as peças faltantes para o juízo 

competente para a execução, que se incumbirá de 

atualizar a via verde (segunda). bem como informar a 

autoridade administrativa responsável das alterações 

verificadas. 

133.A - Sobrevindo decisão absolutória, o juízo de 

conhecimento comunicará o fato ao juízo competente 

para a execução. que anotará o cancelamento da 

guia de recolhimento no livro de feitos. 

133.A.1 - Certificará o juízo de conhecimento a 

decisão absolutória nas vias branca e azul da guia 

de recolhimento mantidas em pasta própria, 

cancelando-as e juntando-as nos autos do 

processo de conhecimento. 

Art. 20 
- Este Provimento entrará em vigor na data de 

lufs DE MACEDO 

Corregedor Geral da Justiça 


