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PROVIMENTO CG. N° 18/2006 

O DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições, 

CONSIDERANDO a existência do "PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO" 
decorrente de convênio entre a COMISSÃO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - CMDH, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS e SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEDH; 

CONSIDERANDO que esse programa busca prestar proteção a crianças e adolescentes da cidade de São Paulo, que estejam ameaçados de morte; 

CONSIDERANDO que as Varas Especiais da Infância e da Juventude e as Varas da Infância e da Juventude da Capital devem ser consideradas como 
usuárias do programa; 

CONSIDERANDO a necessidade de regular a utilização do programa pelos Magistrados com jurisdição em matéria da Infância e da Juventude na 
capital, buscando a otimização do serviço e o sigilo necessário a que se alcance os objetivos do projeto; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - O relacionamento entre as Varas Especiais da Infância e da Juventude e Varas da Infância e da Juventude da Capital com o "Programa de 
Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte da Cidade de São Paulo" será feito através de um JuiZ especialmente designado para tanto, 
denominado Juiz Administrador, com jurisdição em toda a Comarca da capital, preferencialmente dentre os Juízes Titulares das Varas Especiais da 
Infância e da Juventude. 

Artigo 2° - Compete ao Juiz Administrador receber as crianças e adolescentes que forem encaminhados pelos demais Magistrados com jurisdição em 
matéria de infância e juventude, realizar a avaliação do caso pessoalmente e com o auxílio do Setor Técnico e, se entender pela necessidade da 
proteção, realiZar os encaminhamentos necessários ao programa. 

Artigo 3° - O efetivo ingresso da criança ou adolescente no programa é de responsabilidade exclusiva do comitê gestor. 

Artigo 4° - A solução dada ao caso, será comunicada ao Magistrado que encaminhou o menor pelo Juiz Administrador. 

Artigo 5° - Tendo sido aceita no programa, o Juiz Administrador passará a acompanhar a criança ou adolescente enquanto permanecer no programa, 
decidindo o que for necessário para que a proteção seja efetiva. 

Artigo 6° - Ao Juiz Administrador competirá intermediar todos os contatos necessários entre o Magistrado que encaminhou o menor e os gestores do 
programa de proteção, seja para fins de apresentação do menor em juízo, seja para solicitar eventual suspensão do cumprimento de medida 
socioeducativa em cumprimento pelo mesmo. 
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Artigo 70 - o Juiz Administrador organizará em sua serventia as pastas e classificadores necessários à recepção e acompanhamento dos casos que 
lhe forem apresentados, designando funcionários para atendimento da demanda, tomando as cautelas necessárias e suficientes a garantir o sigilo 
necessário quanto à identidade do menor e local onde tenha sido acolhido. 

Artigo 80 - O Juiz Administrador exercerá a função de Corregedor Permanente do programa, tomando todas as providências e medidas necessárias 
para que sejam atendidas as necessidades do menor, em conformidade com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Artigo 90 - Toda a comunicação entre os Magistrados da Infância e Juventude, Juiz Administrador e Gestor do Programa deverá ser feita em caráter 
sigiloso. 

Artigo 10 - O encaminhamento da criança ou adolescente pelos Magistrados da Infância e da Juventude, para inclusão no projeto, será feito nos 
seguintes termos: 

.) ao chegar ao conhecimento do Magistrado a necessidade de proteção de criança ou adolescente ameaçado de morte na Capital, por notícia do 
próprio menor, familiar ou terceiros, deverá ser efetivada de imediato a avaliação sumária do caso pelo Setor Técnico da Vara que teve conhecimento 
da notícia, ou da Vara onde tramite algum procedimento relativo ao mesmo; 

b) de posse da avaliação o Magistrado deverá decidir a respeito da conveniência ou não de encaminhar o menor ao Juiz Administrador, por ofício 
sigiloso, devendo este estar acompanhado das peças necessárias à compreensão do pedido (não de eventual processo ou procedimento relativo ao 
menor) dando ciência do ocorrido ao Ministério Público; 

c) caso não exista processo ou procedimento relativo ao menor, será aberto expediente sigiloso. No caso de existir algum processo ou procedimento, 
deverá ser certificado nos autos o encaminhamento ao programa de proteção; 

d) a criança ou adolescente deverá ser apresentada a servidor designado pelo Juiz Administrador, que encaminhará o menor, de imediato, para o 
Setor Técnico, onde será realizado estudo e parecer aprofundado do caso; 

e) após o parecer será deliberado pelo Juiz Administrador se é o caso ou não de encaminhar o menor para o projeto, dando ciência da decisão ao 
Ministério Público; 

f) tendo o menor sido aceito pelo projeto, esse fato será de imediato comunicado ao Magistrado que o encaminhou, pelo Juiz Administrador; 

g) caso ocorra o desligamento do menor do projeto, tal circunstância será comunicada ao Magistrado que o encaminhou; 

h) caso o adolescente inserido no projeto esteja cumprindo medida em meio aberto ou semi-aberto, tal fato será comunicado de imediato ao DEIJ, 
solicitando a suspensão do cumprimento da medida socioeducativa; 

i) Em casos excepcionais competirá ao Juiz Administrador envidar esforços para que o adolescente encaminhado ao projeto seja preferencialmente 
aceito. 

São Paulo, 28 de julho de 2006. 

(01, 03 e 05/08) 
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