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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 

PROVIMENTOS 


30.07.2004 


PROVIMENTO CG N.o 17/2004 

Altera a redaçao dos itens 32 e 33 (Seçao li), do subitem 133.2 (Seçao VIII) e 
acrescenta os subitens 133.3 e 133.4 ao item 133 (Seçao VIII), todos do 
Capítulo V, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça. 

O Desembargador José Mário Antonio Cardinale, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo CG nO. 
3.181/2001, 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Os itens 32 e 33, da Seção 11, do Capítulo V, do Tomo I, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, sem prejuízo do disposto nos subitens 
32.1 e 33.1, passam a ter as seguintes redações: 

32. Quando a única pena imposta for de natureza pecuniária, após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se houver, caberá ao 
juiz da Vara onde tramitou o processo promover a intimação do réu para o 
pagamento do 'quantum' devido; recolhida a multa, o juiz extinguirá a pena, 
comunicando o cumprimento ao Tribunal Regional Eleitoral para efeito de 
restabelecimento dos direitos políticos do condenado; 

33. Infrutffera 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 órgão legitimado ativamente para a respectiva 
execução. 

Artigo 2° - O subitem 133.2, da Seção VIII, do Capítulo V, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação: 

133.2. Caberá ao escrivão-diretor comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral, 
para efeito de restabelecimento dos direitos politicos do condenado, a 
decisão de extinção da punibilidade do condenado, pelo cumprimento da 
pena ou por outro motivo. 

Artigo 3° - Ao item 133, da Seção VIII, do Capítulo V, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, ficam acrescentados os subitens 133.3 e 133.4, nos 
seguintes termos: 

133.3. Da comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral ou de certidão 
eventualmente expedida, relativa ao cumprimento da pena privativa de 
liberdade ou restritiva de direito, deverá constar, se o caso, expressa 
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condenado e à remessa de expediente ao órgão competente para a respectiva 
execução. 

133.4. A certidão referida no subitem anterior será expedida gratuitamente 
quando requerida pelo réu. (CF, art. 5°, XXXIV, b; Cód. Eleitoral, art. 373). 

Artigo 4° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em sentido contrário. 

São Paulo, 26 de julho de 2004. 
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