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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 


ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO CONJUNTO CG-1012000 

o DESEMBARGADOR LUÍS DE MACEDO, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA. E O DESEMBARGADOR 
ANTONIO CEZAR PELUSO. DIRETOR DA ESCOLA PAULISTA DA 
MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO a relevância do estágio probatório 
previsto no art. 95 da Constituição Federal e no art. 22, inc. II, alínea "d" 
da Lei Complementar n° 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), 

CONSIDERANDO a conveniência de preservar os altos 
propósitos e o não menos elevado alcance das medidas criadas pelo 
Provimento nO 36/99 da Corregedoria Geral da Justiça, bem como de os 
harmonizar com os objetivos institucionais da Escola Paulista da 
Magistratura. 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da apuração dos 
requisitos básicos referentes à aquisição da vitaliciedade, 

Resolvem: 

Art. 1° - O Corregedor Geral da Justiça revoga o Provimento 
nO 36/99, para, com a Escola Paulista da Magistratura, estabelecer 
atividades destinadas ao aprimoramento dos trabalhos e do comportamento 
dos juízes não vitalícios, nos tennos deste ato conjunto. 

Art. 2° - O estágio probatório será acompanhado pelo 
Corregedor Geral da Justiça, que é o relator nato do processo de 
vitaliciamento. 

Art. 3° - A avaliação, que constará do parecer a que se 
refere o § 2° do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de . nA 
São Paulo, terá por objeto: \--f ,~1' 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 


ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATlJRA 


a) 	 o correto cumprimento dos deveres do cargo (Lei 
Orgânica da Magistratura, arts. 35 e 36; Código 
Judiciário do Estado de São Paulo, art. 190; 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 216, 
inc. I, letras "a" a 'T'); 

b) 	 o comportamento na vida pública e particular; 

c) 	 o grau de capacidade de trabalho jurisdicional e 
administrativo; 

d) 	 a presteza e segurança no exercício das funções; 

e) 	 a adaptação às responsabilidades e exigências do 
cargo. 

Art. 40 
- A Escola Paulista da Magistratura assume com 

caráter didático-pedagógico as atividades previstas neste ato conjunto, 
especialmente com vistas às letras "c" e "d" do art. 30 supra. 

Art. 50 - À data de inscrição para o curso de iniciação 
funcional, o Diretor da Escola Paulista da Magistratura designará, dentre os 
integrantes de seu quadro docente específico, a cada juiz não vitalício, ou 
grupo deles, um juiz formador, encarregado das tarefas de orientação, apoio 
e avaliação, durante todo o estágio probatório. 

Parágrafo único - Para as designações, o Diretor da Escola 
consultará, previamente, o Corregedor Geral da Justiça. 

60Art. - São deveres do juiz formador: a) incentivar, 
orientar e avaliar o estudo sistemático de matérias indispensáveis ou úteis 
ao exercício da função jurisdicional: b) atender, prontamente, ao juiz ou 
juizes sob sua orientação, prestando-lhes as informações, esclarecimentos, 
ou sugestões que convenham, bem como tomando providências de apoio, 
como remessa de documentos e outras medidas da competência da Escola; 
c) para esses fms, estar com o juiz ou os juízes, semanalmente, durante 
todo o curso de iniciação funcional, e, depois, comunicar-se com eles 
quando entenda necessário ou conveniente, mas, pelo menos, uma vez por 
mês; d) proceder, mensalmente, à leitura de, pelo menos, dez cópias de 
sentenças e de algumas decisões mais complexas proferidas no período e 
em cada área de jurisdição, as quais deverão ser-lhe, obrigatoriamente, 
encaminhadas pelo juiz ou juizes orientandos, para exame de correção do 
vernáculo, precisão da linguagem técnica, desenvolvimento de raciocínio, 
clareza da exposição e elaboração do relatório, da fundamentarão e dOA 
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dispositivo, bem como de outros aspectos formais dos atos decisórios; e} 
arquivar, na Escola, no prontuário reservado de cada juiz, as cópias 
examinadas, com as anotações críticas, e remeter-lhe cópia destas, até o fim 
do mês subsequente; f) elaborar e apresentar ao Diretor da Escola, até cento 
e vinte (120) dias antes do término do estágio probatório, quando deixe a 
função, ou lho requisite o Corregedor Geral da Justiça, relatório 
circunstanciado e sigiloso de suas observações; g) sempre por intermédio 
do Diretor da Escola, consultar o Corregedor Geral da Justiça, ou sugerir. 
lhe a convocação de juiz orientador, quando o assunto relacionar·se com 
matéria da competência da Corregedoria Geral da Justiça; h) tomar 
providências que lhe sejam determinadas pelo Corregedor Geral da Justiça, 
ou sugeridas pelo Diretor da Escola. 

Parágrafo único - Para o cumprimento desses deveres, 
poderá o juiz formador, sem direito a compensação nem a pagamento de 
diária, comparecer ao juizo, ou comarca, em que esteja em exercício o juiz 
orientando, a fim de lhe observar as atividades, examinar autos, assistir a 
audiências e colher informações documentadas que lhe interessem ao 
processo de vitaliciamento. 

Art. 7° • Ao Diretor da Escola incumbe velar pelo caráter 
reservado dos prontuârios dos juízes orientandos e encaminhá-los, 
mediante oficio, também em caráter sigiloso, ao Corregedor Geral da 
Justiça, com os relatórios de que trata a alínea "f' do artigo anterior. 

Art. 8° - Durante o estágio o Corregedor Geral da Justiça 
poderá convocar os juízes não vitalícios para participarem dos trabalhos de 
Correições Gerais. 

Art. 9° - Decorrido um ano da investidura no cargo inicial, 
nos termos do Provimento do Conselho Superior da Magistratura n° 
646/99, os juízes não vitalícios serão submetidos a reavaliação psicossocial, 
devendo os laudos, de caráter sigiloso, ser encaminhados à Corregedoria 
Geral da Justiça até 180 dias antes do termo do estágio, e anexados aos 
prontuârios em envelopes lacrados, os quais só serão abertos pelo 
Corregedor-Geral da Justiça para apreciação da Comissão de Concurso de 
Títulos. 

Art. 10 - O Corregedor Geral da Justiça poderá, a seu 
critério, determinar diligências diversas para avaliação dos juízes não 
vitalícios, independentemente das atividades da Escola Paulista daiJ1, 

PROVIMENTO CO~JUNTO CG-I0I2000 ry , I 'I 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 


ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA 


Magistratura. 

Art. 11 - Fica criado, a partir desta data, na Escola Paulista 
da Magistratura, como integrante do corpo docente permanente, o quadro 
especial de juizes formadores, cuja escolha, dentre magistrados vitalícios 
de primeiro grau, será regulamentada por ato do Diretor. 

Art. 12 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
aplicando-se aos juízes não vitalícios aprovados no 172° Concurso de 
Ingresso na Magistratura, revogadas todas as designações previstas no 
Provimento nO 36/99. 

São Paulo, 21 de março d~ 2000.1lÇ(Jd ,;'I fie "/,, 
Des. Luís de Mace // ~ 
Corregedor Geral da Justiça 

Des. Antonio Cezar Peluso 
Diretor da Escola Paulista da Magistratura 
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