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PODER JUDICIÁRIO 

TRmUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DE SÃO PAULO 


CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.o 9/2000 

o DESEMBARGADOR Luis DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇOES LEGAIS, 

CONSIDERANDO o que foi decidido no Processo n.O 

1.176/97, o Provimento n.o 653/99 do Conselho Superior da 

Magistratura. bem como o conteúdo das decisões constantes no 

Processo n.O 87.066/89; 

CONSIDERANDO as dúvidas suscitadas pelos juízos 

criminais do Estado a respeito da forma de expedição e 

encaminhamento das guias de recolhimento; 

CONSIDERANDO, ainda, a representação formulada 

pelo Departamento das Execuções Criminais da Capital a respeito 

do destino a ser dado ao Cadastro Geral de Sentenciados; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, o constante no 

Comunicado CG n.o 384/99 e no Provimento n.o 6/2000; 

R E S O L V E: 

Artigo 1". Dar nova redação a itens e subitens do 

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 três vias, obedecido o modelo oficial. , 

certificando-se nos autos a ocorrência. (J
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32.2.8 - Duas vias (t - verde e 3- - amarela) deverão 

ser instruídas com cópias das peças do processo referidas no 

21subitem 32.1, a via remetida ao juízo competente para a 

execução e a 3" via, à Coordenadoria dos Estabelecimentos 

Penitenciários do Estado de S. Paulo - COESPE, para as 

providências cabíveis relativas à formação e instrução do prontuário 

do sentenciado, desde que esteja preso em decorrência de prisão 

processual ou logo depois de noticiada a prisão. A 3" via será 

remetida à COESPE, ainda que o condenado se encontre em 

estabelecimento prisional estranho à sua coordenação. 

32.2.0 - revogado. 

40 - As guias devem obedecer o modelo oficial, 

impresso ou informatizado, sendo expedidas em 3 (três) vias, 

destinando-se a primeira, de cor branca (quando impressa), aos 

livros do ofício de condenação; a segunda, de cor verde (quando 

impressa), constituirá a guia de recolhimento ou internamento para 

as execuções criminais; a terceira, de cor amarela (quando 

impressa), será remetida à Coordenadoria dos Estabelecimentos 

Penitenciário do Estado - COESPE, órgão administrativo incumbido 

de providenciar a instrução do prontuário do condenado, onde quer 

que se encontre. 

42 - revogado. 

43 - revogado. 

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 às retificações cabíveis da 1" via (branca), ] 
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encaminhando-a para o registro no Rol dos Culpados, Averbação do 

"Sursis" e Registro de Comunicação ao Instituto de Identificação 

Ricardo Gumbleton Daunt. 

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

decisão absolutória na 1" via (branca), mantida em pasta própria, 

cancelando-as. 

Artigo 2°, Determina-se a extinção da atual 3' via, de 

cor azul, destinada à formação do Cadastro Geral de Sentenciados, 

tendo em vista a sua elaboração por outros órgãos governamentais, 

autorizando-se a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São 

Paulo a eliminar as guias existentes em seu acervo. 

Artigo 3°, Determina-se a reformulação do formulário 

50.06.029, atualmente confeccionado em quatro vias, para adaptar

se à extinção da via azul, bem como para que fique constando, no 

local próprio, o novo destino da via amarela. 

Artigo 4°. Este Provimento entrará em vigor na data da 

sua publicação. 

São Paulo, 15 de março de 2000. 
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Luis DE MACED~ 
~ Corregedor Geral da Justiça 


