
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 

PROVIMENTO N° 28/2001 

O DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO a edição do Provimento nO 

756/2001, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, que 

alterou o artigo 5° e seu parágrafo único, do Provimento nO 279/86, 

CONSIDERANDO o decidido no Processo CG. nO 

1.825/98, 

R E S O LV E: 

Artigo 1°. - O Título da Seção IV, Subseção 11, do 

Capítulo XI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 

Justiça passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Do Plantio dos Assistentes Sociais Judiciários 

e dos Psicólogos Judiciários." 
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Artigo 2°.• Os itens 29, 30, 31 e 32 e os subitens 

29.1 e 30.3, do Capítulo XI, das Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"29 • Na Comarca da Capital, os Assistentes 

Sociais Judiciários e Psicólogos Judiciários da Vara da Família e 

das Sucessões do Foro Central, da Vara da Infância e Juventude do 

Foro Central e das Varas da Infância e Juventude dos Foros 

Regionais, darão plantões aos sábados e domingos, no horário 

09hOO às 17hOO, para acompanhamento de visitas a menores, 

quando determinadas judicialmente, no prédio situado à Rua Carlota 

Luiza de Jesus nO 50 - A, Tatuapé." 

"29.1 - Os plantões serão realizados em dois 

turnos distintos, o primeiro entre 09hOO e 13hOO e o segundo entre 

13hOO e 17hOO, com designação de um Assistente Social Judiciário 

e um Psicólogo Judiciário para cada turno, mediante escala 

elaborada pelo Departamento de Administração do Pessoal 

DEPE." 

"30.• Os Técnicos de plantão - Assistente Social 

Judiciário e Psicólogo Judiciário - o primeiro no turno da manhã e o 

segundo no turno da tarde, registrarão, em livro próprio, termo que 

conterá: a) nome dos que comparecerem; b) Juízo da causa; c) 

número do processo; e, d) ocorrências verificadas." 

"30.3. - Determinada a realização da visita, a 

comunícação, com cópia da decisão judicial, deverá ser Il 
encaminhada ao Ofício da Infância e da Juventude do Tatuapé, ~» I 
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a manterá em arquivo próprio e sob sua guarda, disponibilizando-a, 

para consulta, aos Assistente Social Judiciário e PSicólogo Judiciário 

de plantão." 

"31. - Durante as visitas, o assistente social 

Judiciário e o psicólogo judiciário evitarão a presença, no local, de 

pessoas estranhas à família dos menores e zelará para que o menor 

saia acompanhado de quem o tenha sob a guarda judicial." 

H32•• O assistente social judiciário e o psicólogo 

Judiciário, de plantão, atenderão os interessados presentes e lhes 

dará a orientação necessária, comunicando ao juiz da causa 

qualquer anormalidade." 

Artigo 3°•• Este Provimento entrará em vigor na 

data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data da 

publicação do Provimento nO 756/2001, do Egrégio Conselho 

Superior da Magistratura. 
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LUIS DE MACEDO 
RREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA 


