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PROVIMENTO N° 31/2000 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUiÇÕES LEGAIS,: 

CONSIDERANDO o que foi decidido no Proc. n.o 
1.176/97, com a finalidade de aperfeiçoar e melhor instrumentalizar 
a execução penal, adaptando as Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça à realidade carcerária do Estado de 
São Paulo, 

CONSIDERANDO que o prontuário dos condenados 
precisa ser formado o mais brevemente possível e a COESPE não 
tem demonstrado estrutura administrativa suficiente para promover a 
remessa das guias de recolhimento e demais peças do processo 
aos respectivos estabelecimentos penitenciários do Estado, 

CONSIDERANDO que há vários sentenciados que 
ainda cumprem pena em cadeias públicas e distritos policiais, não 
podendo ter o processo de progressão de suas penas obstado ou 
retardado pela falta de elementos em seu prontuário, 

RESOLVE 

Artigo 1° - Dar nova redação ao subitem 32.2, "b", do 
Capítulo V, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça nos seguintes termos: "Duas vias (2" - verde e 3" - amarela) 
deverão ser instruídas com cópias das peças do processo referidas 
no subitem 32.1, a 2" via remetida ao juizo competente para a 
execução e a 3" via, à autoridade responsável pelo estabelecimento 
prisional onde o condenado se encontra recolhido, com vistas à 
formação do prontuário respectivo, desde que esteja preso em 
decorrência de prisão processual ou logo depois de noticiada a " 

prisão." rf~ , 
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Artigo 2° - Dar nova redação ao item 40, do Capítulo 
V, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos 
seguintes termos: "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 da 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 autoridade responsável pelo 
estabelecimento prisional onde o condenado se encontra recolhido, 
com vistas à formação do prontuário respectivo", 

Artigo 3°, Este provimento entra em vigor na data da 
sua publicação, 
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L 18 DE MACEDO 
orregedor Geral da Jus Iça 


