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RECOMENDAÇÃO/CGJ N.º 002, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016. 
 

Simplifica a relação de documentos que devem 
acompanhar a Guia de Execução oriunda das 
unidades judiciais criminais – Art. 134 do 
Provimento CGJ n.º 002/2014. 

 
A Corregedora Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a implantação dos fluxos do programa SIMPLIFICAR nos 
termos da Resolução TP n.º 29/2015 a partir de 31/01/2016; 
 
CONSIDERANDO que as alterações a serem promovidas no Provimento CGJ 
n.º 002/2014 serão levadas a efeito, somente após a homologação de todos os 
fluxos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de afastar, em parte, o comando do art. 134 
do Provimento CGJ n.º 002/2014, com vistas à simplificação procedimental, 
 
RESOLVE: 
 
RECOMENDAR aos Magistrados e Diretores(as) de Secretaria em atuação nas 
Varas Criminais que o envio da GUIA DE EXECUÇÃO à Vara de Execuções 
Penais – VEP seja acompanhado somente das peças e informações abaixo 
relacionadas: 
 
I – cópia da denúncia; 
II – cópia da sentença, voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de 
publicação; 
III – certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e 
para a defesa; 
IV – cópias da decisão de pronúncia e da certidão de preclusão em se 
tratando de condenação em crime doloso contra a vida; e 
V – ofício contendo as informações com datas de cumprimento de 
eventuais prisões e solturas, para cômputo da detração. 
 
RECOMENDAR que o encaminhamento seja efeito de forma digital, via malote, 
tendo em vista a implantação do sistema SEEU. 
 
Publique-se. 
Cientifique-se via e-mail. 
Cumpra-se. 
Boa Vista – RR, 26 de setembro de 2016. 
 

Desa. TÂNIA VASCONCELOS DIAS 
Corregedora Geral de Justiça 
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Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, ed. 5830, p. 36, 27. Set. 2016. 

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20160927.pdf 
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