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PROVIMENTO CG. N.o 22/2005 

Altera a redação do subitem 32.1 e do item 90, ambos do Capítulo V, do Tomo I, 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

CONSIDERANDO a nova sistemática para o recolhimento ao Fundo Penitenciário 
Nacional - FUNPEN; 

CONSIDERANDO, aindal o decidido nos autos do Protocolado CG n. 6691/99 - DEGE 
1.3 (apenso ao PROT. CG-17.743/95), 

RESOLVE: 

Artigo 10 - O subitem 32.1 1 do Capítulo V, do Tomo I, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, passará a ter a seguinte redação: 

\\32.1. O pagamento da multa penal aplicada em consonância com o disposto no Código 
Penal e legislação especial que não dispuser de modo diverso, deverá ser efetuado no 
BANCO NOSSA CAIXAI Agência Consolação (0857-5), modalidade 131 conta nO 000035-3, 
em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNDESPI juntando-se 
comprovante do depósito bancário nos autos. Nos demais casosl o pagamento deverá ser 
feito em favor e em nome do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, CNPJ 
00.394.494/0008-02, UG 200333, Gestão 00001 1 por meio de Guia de Recolhimento de 
Receita da União - GRUI no Banco do Brasil, identificando-se o referido depósitol 

conforme a seguinte tabela: 18806-9 - Receita referente devolução de saldo de 
convênios no exercício; 28850-0 - Receita referente devolução de saldo de convênios de 
exercícios anteriores; 20230-4 - Receita referente alienação de bens apreendidos; 
14600-5 - Receita referente multa decorrente de sentença penal condenatória; 14601-3 
- Receita referente juro/mora decorrente de fiança quebrada ou perdida; 68802-9 
Receita referente devolução de diárias de viagem; 18001-7 - Contribuição sobre recursos 
sorteios realizados para entidades filantrópicas; 28886-1 - Outras receitas (doaçõesl 

contribuições sociais, custas judiciais, sorteios e loterias, penas alternativas, etc.). 
Clientes do Banco do Brasil poderão imprimir a GRU utilizando link no site 
www.mj.gov.br/depen.naseçãoFundoPenitenciário.Clientes de outros bancos deverão 
efetuar o recolhimento por Documento de Ordem de Crédito - DOC ou Transferência 
Eletrônica de Disponibilidade - TED com as seguintes informações: código do banco: 001 
(Banco do Brasil)1 agência 4201-3 (Agência Governo - BSB), conta corrente: 170.500-8 
(Conta Única do Tesouro Nacional BB) e identificador de recolhimento: 
2003330000114600. 

Artigo 20 - O item 901 do Capítulo VI do Tomo I1 das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, passará a ter a seguinte redação: 

II \\90. Proceder-se-á ao imediato recolhimento total ou parcial do valor da fiança ao 
II Tesouro Público, deduzidos os encargos, em caso de quebra ou de condenação em que o 

www.mj.gov.br/depen.nase��oFundoPenitenci�rio.Clientes


réu não se apresentar à prisão, mediante crédito em favor do FUNDO PENITENCIÁRIO 
NACIONAL - FUNPEN, a ser recolhido nos moldes previstos no subitem 32.1, deste 
Capítulo V. 

Artigo 3 0 - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

São Paulo, 18 de agosto de 2005. 

JOSÉ MÁRIO ANTONIO CARDINALE 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 



