
PODER .JtDICIARIO 

TRIBUNAL DE ,JeSTlçA DO ESTADO DE S/\O PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 

PROVIMENTO N° 5/2.001 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, no uso de suas atribuições 
legais; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Capítulo Xl, ao 
Provimento CSM n°. 739/2000: 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o poder 
fiscalizador de que trata o artigo 95 da Lei na 8.069, de 12 de julho de 
1990 - ECA. para a observância do disposto em seus artigos 123, 124 
e 125: 

CONSIDERANDO o que foi decidido no Processo nO. 
1.599/98: 

R E S O L V E: 

Artigo 1° - Fica revogado o contido no subitem 17.3, 
Capítulo XI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
que passará a vigorar com a seguinte redação: /
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PODEn .JUDICIARIO 

TRIHUNi\L DE JUSTIÇA DO ESTADO UE. sAo PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

"17.3. A Corregedoria Permanente das entidades de 
atendimento e os pedidos de remoção e de transferência de 
adolescentes deverão observar, respectivamente, os critérios a seguir 
estipulados. 

Artigo 2° - Ficam acrescidos os subitens 17.3.1,17.3.2, 
17.3.3, 17.3.4 e 17.3.5, Capítulo XI, nas Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, com as seguintes redações: 

"17.3.1. Fica atribuída ao Juiz(a) Coordenador(a) do 
Departamento de Execuções da Infância e da Juventude - DEIJ, a 
Corregedoria Permanente da Fundação Estadual do Bem Estar do 
Menor - FEBEM, e das entidades de atendimento estabelecídas na 
Comarca da Capital, que mantenham programas sócio ..educatlvos de 
internação, semiliberdade e liberdade assistida ( art. 3°, inciso I, 
Provimento CSM nO. 555/96) (4r 

"17.3.2. Fica atribuída aos Juizes das Varas da InfânCia 
e da Juventude e das Varas com jurisdição da Infância e da 
Juventude a Corregedoria Permanente das entidades de atendimento 
estabelecidas nas respectivas Comarcas ou Foros Distritais do 
interior do Estado, que mantenham programas sócio-educativos de 
internação, semiliberdade e liberd8de assistida." 

'17.3.3. O pedido de transferência em internação 
provisória ( artigo 108, ECA) ou em cumprimento de medidas sócio
educativas de internação ( artigo 122 do ECA) e de 
semiliberdade ( arligo 120 do ECA ), de adolescente infrator, para e 
entre entidades de atendimento localizadas no Estado, quando 
efetuado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Sociai, 
pela FEBEM. ror entidade governamental ou não, ou órgão não 
pertencente ao Poder Judiciário, deverá ser dirigido à Corregedoria 
Geral da Justiça, competente para sua apreciação." 

./
(4) Prov. CSM 739/2,000 / ! 
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TRIBUNAL DE .lliSTIÇA no ESTADO DE sAo PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

"17.3.4. Determinada ou mantida a internação de 
adolescente, e se fazendo necessária sua remoção ou transferência 
para uma das unidades da FEBEM ou a ela vinculadas, situadas na 
Capital ou no interior, os Juízes da Infância e da Juventude do Estado 
deverão dirigir-se diretamente ao JLliz Corregedor Permanente da 
respectiva entidade de atendimento onde se pretenda custodiar o 
adolescente infrator. por ofício instruído com cópias do Boletim de 
Ocorrência ou do Auto de Flagrante, da representação, de eventual 
estudo psico-social realizado e da decisão proferida." 

"17.3.5. O pedido de remoção e de transferência, 
quando efetuado pelo próprio interessado, Ministério Público, 
Procurador do Estado, Advogado, Diretores da FEBEM ou pessoas a 
ela vinculadas, entidade religiosa ou seu representante, familiar ou 
pessoa que mantenha ou não qualquer vínculo com o adolescente 
infrator, deverá ser dirigido ao Juiz Corregedor Permanente da 
entidade de atendimento onde o adolescente que se pretenda 
remover ou transferir estiver custodiado." 

Artigo 3° - O subitem 17.4, Capítulo XI, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte 
redação: 

"17.4. ''l!A remoção e a transferência de adolescente 
infrator só se efetivarão após autorização da Corregedoria Geral da 
Justiça ou do Juiz Corregedor Permanente da respectiva entidade de 
atendimento, conforme Q caso, que encaminhará ao órgão 
responsável pelo atendimento ao adolescente infrator a ordem de 
recepção, a ser prontamente cumprida, sob pena de 
responsabilidade. " 

Artigo 4° - Ficam acrescidos os subitens 17.7, 17.8, 
179 e 17.10. Capítulo XI, nas Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da ~ustiça, com as seguintes redações: ) 
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<;17.7. "Faculta-se a utilização de "fax" tão somente nos 
casos de imperiosa necessidade de remoção imediata do adolescente 
infrator. ., 

"17.8. Proferida a sentença, ou autorizada a liberação 
do adolescente infrator sem julgamento da representação, será 
imediatamente enviada cópia da decisão ao Juiz Corregedor 
Permanente da entidade de atendimento onde o adolescente infrator 
encontrar-se internado provisoriamente. para as providências 
cabíveis." 

"17.9. A Corregedoria Geral, por decisão do Corregedor 
Geral da Justiça, pOderá avocar, justificadamente, o pedido de 
remoção e de transferência de adolescente infrator dirigido a qualquer 
juízo, para sua apreciação.". 

"17.10. Eventual pedido de remoção e de transferência 
de adolescente infrator não expressamente previsto neste 
Provimento, poderá ser apreciado ou encaminhado ao Juízo 
competente pela Corregedoria Geral da Justiça." 

Artigo 5° - Este provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retro~gindo 
seus efeitos à data da edição do Provimento nO. 739/2000, do Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura. 

Publique-se. 


