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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 
PROVIMENTOS 

14.04.2004 

PROVIMENTO CG N.o 07/2004 

O CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ MÁRIO 
ANTONIO CARDINALE, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça, adequando-as à realidade atual onde prestado serviço pelos 
Assistentes Sociais e Psicólogos Judiciários, 
CONSIDERANDO a edição do Provimento CSM nO 838/2004, 
CONSIDERANDO o decidido no Protocolado CG. nO 7647/2003 - DEGE 1.3., 
RESOLVE: 
Artigo 1° - A Subseção I, da Seção IV, do Capítulo XI (Do Serviço Social e de 
Psicologia) passa a ter a seguinte redação: 
"24. Os assistentes sociais e os psicólogos executarão suas atividades 
profissionais junto às Varas da Infância e da Juventude, de Família e das 
Sucessões, e Varas (Únicas, Cumulativas ou Cíveis) que tenham jurisdição em 
matéria de Família e das Sucessões, cumulativamente ou não. 
24.1. Compete à equipe interprofissional fornecer subsídios por escrito mediante 
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outras, tudo sob a 
imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do 
ponto de vista técnico. 
24.2. Pelos atos praticados nos processos, os assistentes sociais e psicólogos 
responderão perante o juiz do feito. Ficarão, porém, disciplinarmente 
subordinados ao Juiz Corregedor Permanente da Vara onde lotados, do Juiz 
Corregedor Permanente designado pela Presidência quando lotados em Setor que 
atenda diversas Varas cumulativamente, ou do Juiz Diretor do Fórum quando 
lotados na Diretoria. 
24.3. Os serviços atinentes a questões de família e infância e juventude, a cumprir 
mediante carta precatória, serão atendidos pelos técnicos com posto de trabalho 
no Juízo, Comarca ou Circunscrição Judiciária para onde for distribuída. 
24.4. Os técnicos assinarão ponto diariamente nas Varas, Diretorias ou Setores em 
que estiverem lotados. 
24.5. Os assistentes sociais e psicólogos designados nas Comarcas-Sede do 
interior do Estado devem servir, também, às demais Comarcas da mesma 
Circunscrição que não contarem com quadro próprio desses profissionais, 
mediante prévia solicitação do Juiz do feito ao Juiz de Direito Corregedor 
Permanente do Técnico. 
25. Os processos relativos à matéria afeta a familia e sucessões serão atendidos 
pelos assistentes sociais e pelos psicólogos especialmente designados para tal 
mister pelo Juiz Corregedor Permanente onde estiverem eles designados. Caso 
existam Técnicos lotados na Vara da Infância e da Juventude e na Diretoria, serão 
designados os Técnicos lotados na Diretoria. 
25.1. A distribuição entre os técnicos de cada setor será feita respectivamente pelo 
seu Assistente Social-Chefe e pelo seu Psicólogo-Chefe em cada processo, salvo 
quando houver designação pessoal pelo juiz da causa. 
26. Nos processos afetos às matérias relativas a infância e juventude e família e 
sucessões, ressalvados os casos de assistência judiciária, poderá ser 
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despesas de condução dos oficiais de justiça, vigentes na época, para a cobertura 
das despesas e transporte do técnico, desde que sejam suficientemente 
justificadas. O requerente do laudo, ou o autor, no caso de determinação de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público, será intimado a depositar esse valor em 
conta com atualização monetária em estabelecimento competente (Banco Nossa 
Caixa S.A.). 
26.1. O juiz do feito poderá fixar valor superior ao limite constante no item anterior, 

considerando a peculiaridade de cada caso concreto. 

26.2. O técnico não receberá mandado ou processo para diligência sem o depósito 

fixado nos termos do item 26 e subitem 26.1, o qual será levantado, com a 

atualização produzida, mediante autorização judicial, após o oferecimento do 

laudo. 

27. Os setores técnicos de Serviço Social e de Psicologia apresentarão anualmente 

ao seu Juiz Corregedor Permanente o relatório de suas atividades, com avaliação 

do trabalho realizado e proposta de medidas complementares. 

28. Os assistentes sociais e os psicólogos darão plantões diários, de segundas às 

sextas-feiras, no horário das 13 às 18 horas, no próprio recinto de cada Foro, ou 

onde designado, para atendimento e orientação dos interessados encaminhados 

pelas Varas com competência para matérias relativas à Infância e Juventude e de 

Família e das Sucessões. 

28.1. A designação dos plantonistas será feita mediante escala elaborada pelos 

chefes dos competentes setores técnicos, submetida à aprovação do Juiz 

Corregedor Permanente." 

Artigo 2° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 13 de abril de 2004. 



