
PROVIMENTO Nº 1.355/07 

 O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais; 

 CONSIDERANDO a nova sistemática administrativa que atribui a um único Ofício de 
Justiça a tarefa de atender mais de uma Vara; 

 CONSIDERANDO que é necessário disciplinar as atribuições dos magistrados em 
relação ao Ofício de Justiça; 

 RESOLVE: 

 Artigo 1º - Quando mais de uma Unidade Judiciária (Vara) for atendida por um único 
Ofício de Justiça, a Corregedoria permanente do Ofício de Justiça será exercida pelo juiz mais 
antigo na Comarca, para tanto consideradas as datas de provimento dos respectivos cargos. 

 § 1º - Em caso de posse simultânea dos juízes, a corregedoria permanente caberá ao 
mais antigo na carreira, exceção feita à hipótese de provimento por remoção, quando o 
primeiro critério a ser observado será o da antiguidade na entrância. 

 § 2º - Durante o afastamento ou na ausência do juiz corregedor nato (caput), a 
corregedoria permanente ficará a cargo do juiz titular que remanescer atuando, ou, caso 
remanesça mais de um juiz, observar-se-á o critério fixado no caput. 

 § 3º - Durante o afastamento ou ausência simultâneos dos juízes titulares, a 
corregedoria permanente será exercida pelo juiz auxiliar ou substituto mais antigo na entrância 
ou carreira, designado para atuar temporariamente em uma das Varas. 

 § 4º - Havendo motivo relevante ou consenso entre os juízes que são atendidos pelo 
mesmo Ofício de Justiça, a Corregedoria Geral da Justiça poderá dispor de modo diverso 
quanto à corregedoria permanente, ad referendum do Conselho Superior da Magistratura. 

 Artigo 2º - O juiz corregedor permanente poderá escolher, dentre os escreventes que 
não ocupem cargo de chefia, um servidor para auxiliá-lo nas audiências e na digitação de 
despachos, decisões e sentenças. 

 Parágrafo único - Igual faculdade terão os demais juízes que não exerçam a 
corregedoria permanente, respeitada a escolha de que trata o caput. 

 Artigo 3º - Os servidores prestados pelo Ofício de Justiça deverão ser organizados de 
modo que viabilize igualdade de tratamento em relação aos feitos de atribuição de cada 
magistrado. 

 Artigo 4º - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior da Magistratura. 

 Artigo 5º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 São Paulo, 16 de agosto de 2007. 
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