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§ único - A expedição de portarias e provimentos de que trata 
o artigo 8'1 do Código de Menores, será privativa do Juiz de Menores 
Titular da Capital. 

Art. 3Q 
- A fiscalização sobre o cumprimento das decisões judi

ciais e determinações administrativas relacionadas com a assistência, 
proteção e vigilância a menores, de que trata o artigo 79 , e § único 
do Código de Menores ficará subordinada ao Juiz Auxiliar em exer
cício na respectiva Zona ou Região da Vara de Menores. 

Art. 4'1 A nomeação de comissários voluntários será priva
tiva do Juiz Titular da Vara de Menores da Capital. 

Art. 5Q - Caberá ao Juiz Titular da Vara de Menores o plano 
geral da ação da Vara, bem como a expedição de atos para a unifi
cação dos trabalhos quanto às normas executivas. 

Art. 6Q 
- O item lO, da Seção lI, do Capítulo XI, das Normas 

de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passa a ter a seguinte 
redação: 

10. Os termos deverão ser lavrados em três vias, destinando-se 
a primeira ao interessado, a segunda ao processo e a terceira à for
mação do respectivo livro. 

Art. 7" - O Livro de Registro de Feitos da Vara de Menores da 
Capital será em folhas soltas, encadernadas ao final de cada exer
cício, e na ordem alfabética, certificando-se o número de processos 
distribuidos, por Cartório, durante o exercício. 

Art. 89 Este Provimento entrará em vigor 15 (quinze) dias 
após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de abril de 1982. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J., de 5-5-82). 

DEGE-2 

PROVIMENTO N' 08/82 

Dá nova ~ aos imns 92 do Capítulo V e 21 do 
Capitulo VI das Normas de Serviço e aos itens 21 e 22 do 
Capítulo IV das Normas de PessooJ. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTU',ARIOS6- DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 

o Desembargador 
Justiça, no uso de suas. 

Considerando o que 
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o Desembargador Bruno Affonco de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando o que ficou decidido nos Processos n.u.. 54.211}8O, 
60.906}82, 60.907/82 e 53.200, resolve: 

Art. 1<.' - O item 92 do Capítulo V das Normas de Serviço (Pro
vimento CG. n'! 5/81) passa a ter nova redação e acréscimo de dois 
subitens, recebendo a redação seguinte: 

"92. Findo o processo sem que as armas, munições ou 
objetos sejam reclamados pelo lesado ou por terceiro de boa 
fé (arts. 74 e 100 do Código Penal), o Juiz das Execuções 
Criminais oficiará ao Comandante da Delegacia do Serviço 
Militar do local, para que, em cumprimento à Portaria n'l 
341}8O, do Exmo. Sr. Ministro do Exército, os retire do 
depósito, lavrando-se termo pormenorizado de retirada 
(Proc. CG. 60.342). 

92.1 - Os objetos que a Autoridade Militar menciona
da no item anterior entender não serem alcançados pelos 
termos da Portaria aludida, deverão também ser relacio
nados no termo referido, com expressa menção à recusa, 
determinando o Juiz, em seguida, a sua incineração ou 
inutilização por outro meio, lavrando novo competente ter
mo (Port. Preso TJ 555/58). 

92.2 - O Disposto no item e no subi tem anteriores 
não se aplica às armas pertencentes à Polícia Militar e à 
Policia Civil, devendo, com relação a elas, ser observado o 
constante dos itens 99 a 101 deste Capítulo". 

Art. 2'1 - Os itens 21 e 22 - Capítulo IV, das Normas do Pes
soal das Serventias Não Oficializadas (Provimento nQ 01}82), passam 
a ter as seguintes redações o primeiro dos quais com acréscimo de 
subitem: 

21. O servidor eleito Vereador deverá afastar-se de 
seu cargo na Serventia, no caso de incompatibilidade de 
horário (artigo 104, § 3Q

, parte final, C.c. § 1", da Consti
tuição Federal, com a redação da Emenda Constitucional 
n~ 6, de 04-06 de 1976 e artigo 111 da Constituição Esta
dual com a redação da Emenda Constituição n'i 21, de 
22-10..1980) . 

21.1 - Afastando-se por incompatibilidade de horário, 
o servidor optará pelos subsídios da vereança ou pela remu
neração do cargo na serventia; havendo compatibilidade, 

BOLETIM DA ASSOCUÇAO DOS SERVENTU,ARIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO • -7 
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BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO 
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perceberá as vantagens do seu cargo, sem prelUlZO dos 
subsídios a que faz jus (art. 104, § 39, da Constituição Fe
deral, com a redação da Emenda Constitucional n'i 6, de 
4-6-1976 e art. 111, incisos I e lI, da Constituição Estadual, 
com a redação da Emenda n/) 21, de 22-1()"198O). 

22. O servidor eleito para o cargo remunerado de Pre
feito e Vice-Prefeito, enquanto em exercício no cargo de 
Prefeito Municipal, afastar-se-á do cargo na Serventia, sen
do-lhe facultado optar pela sua remuneração (art. 104, § 
2'1, da Constituição Federal, com a redação da Emenda 

nÇConstitucional 6, de 04-06-1976 e artigo 96, § único, da 
Constituição Estadual, com a redação da Emenda Constitu
cional n'1 21, de 22-10-1980). 

Art. 39 - O item 21 do Capítulo VI das Normas de Serviço 
(Provimento n'l 5/81), passa a ter, com o acréscimo dos subitens 21.1 
e 21.2, a seguinte redação: 

"21. Os oficiais não estão obrigados a assinar carga 
dos mandados sem prévio pagamento, pelos interessados, 
das despesas de condução. 

21.1 - Excetuam-se os casos de urgência, mediante 
ordem do Juiz, de justiça, de ações penais públicas e pri
vadas e de processos de menores, salvo, quanto àquelas 
ações e estes processos, o caso de diligência, de qualquer 
natureza, requerida por réus, assistentes de acusação, que
relantes, querelados, sindicados e seus pais, que não sejam 
pobres, assim se considerando os que tiverem advogado 
constituido, ressalvado o caso de demonstração da pobreza 
e da gratuidade do patrocínio. 

21.2 - Os Cartórios, para efeito de diferenciação, co
locarão carimbo com a anotação "diligência isenta de paga
mento de condução" nos mandados referentes aos casos 
enunciados no Subitem 21.1". 

Art. 4'1 Este Provimento entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 30 de março de 1982. 

Des. Bnmo Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J., de 25-5-82). 
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Por despacho do Ex",o. Sr. Desembargador Corrsçedor Ceral. 
da Justiça, datado de'22/S/SJ, Fol determinado que s. 
republicaasem as Provimentos a~aixo transcri:cs, pera.c~. 
nhecimento· g8ral. (Proc.CG. 67.029/8» . _ 

PROVIME~TO ~ oata2 

Dá 00\.18' redação aos itans 72 \!o Cap!t!J 
lo V a 21 do CapItula VI ~as Normas de 
Serviço a a03 itens 2L e 22 do Capltu 
lo IV das Normas da Pessoal . 

O Oesembargador BRlNEI AFFONSO DEc ANDR~. CORRE:CEOOR' 
GERAL. DA JUSTIÇA, no U30 de .suas atribuições, ". 

. CONSIDERANDO o lIu" Ficou dac!di1:lo no. Prccus",,· ni,,' 
54.211/80,60.906/13.2,.60.907/82 8 53..200, 

R E S O L \I E: 

Art. 12.'. O H·a.. 92 do C"pítulo \I das No.... de S"~;"~ 
viço (Provimel'lto CC· ..,nll 5/él1)'p....sa atar I"o... a r...Jaçãa 'i.: 
ac rásdmo-d .. doia sublt_, recebendO' a redação s&guint... 

. .. " ',',.. "92 ..--::F!ndo·o'prace"~é> ·S." li""''''' ar-' 
,~ 	 mas •. muniçõ•• o.. obj.to.".ja.. r.cla_dos 'palo la=' 

sadco OU··PII'" tarcei"",-d. boa rio. (art" •• 14. .. 100':· do'·: 
Código Penal). o <luiz da;". Execuções Crh,inal,,· orlcia 
rã áo Cc....ndant.· da Del.gacia do S.rviço 1'11111:.. r 'do
10cel, 'para q...., _ cu..prb••"to"à Portaria 1'111: '41/ 

'BO, dG.~xma. Sr. Minl"tr~'dD Exéreito, c".r.tire do 
dapÓ"ita; lavJ::ando-àe é.JrIIIO pot'lftanorlzado' d., r.cira· 
da (Proa. 'CG_ 60~'42.) ..~ "-7'." .. ".'.:: :'" .'" .~.,,·::.. 'c~.:7 .. 
. ' ~.__ "92.1-0"-:-ábj.t~.. ;;... .;. À':'t.:.rld!!dr~M!. 

litZl:t"· rUlncianada:-,nO" itetll; an~.rlor entender nao -,- s" 
rem_alcanç~do" palo.. I:.mos. óe-:Partarla .aludid... · d:! 
varaO tamb ... l!e~r.l..40~ad~.nC! termo r.ferida, Co"" 
expressa, mençao .' recuh.t.'dete.rwinand!)· Q_..luiz._.,:~;8ftt'" 
seg ... ida, • sua.i:ncin.raç.... ou· inutilizaçao por '>'.0'" 
tro m.io, lavra'ndo no.. " comp.tente terlllO (?orl:.;Pras. 
TJ 555/58). . , :.' .,~ >- ,: .: .. , - '. • .. 

· .' .92.Z~" O.di"poet.:.· no· i 1:..... a··no.,.ubit .... 
·ant.riores nã" ,,';'apLrc.. · ..... ar"as. partenc.... t.s à· Pc 
l!cia Hiliéar "" à, PcílfcJ.a..Clv:1.1, d.vandn. co.. '.la=' 

· çat· I elas, "ar·obsarvado.o- -e"""trnt.·do.. 1t.ns,--9'1!s· 
101.deste CapítulO· c:.•....;;/, ~:,., .....::;,. • .",:'.;'~:'~' 
IIrt. 211.-.' O .. it.n.. ,2J;·.22~-·Cap1tu10 Il/, das Nor-': 

mas do Pe"soêl das Ser".ntiaaN.o.Ql'icializ.d.s- ip"o"i~":. .' 
:. ",ento nO: 01/82) •. pa""a"; a ta"...... , .. eguint... ·rada;o"''',..::;2ó :: .. 

'primeiro das quais conr-.acr-éscimD .. de. subj,tenu '"'I.-~~:'_;,,;;";,::-:;;:;.,; 
,,' . ú;-e,sIÍN1do'': ... l.o1tG v";~l:>r:(i~.í~";;~;: 

afaatar·... d. s ..... c.rg.,.·na-S.rv....UIl. nO' ·:::a"I>,d~in'. 
comparibtlídad.. d.. honria'(lIrUQo.;.104" § ':U;:~ ':"l'ai~':':
ta U!!a1,.~c.c.; §líl';:.d... Constituiçao .Fedaral, co..' &·S 

· radaça... 'da Em.nd..~Co,..Htuci!lnal.nO 6-, de 04.06' dll'."; 
'·1976'.· irl:.'111 da"Con"tlt:uiçaa E.tedu.l cC"'a red.:.·:" 
ção da· Emanda Constitucion.l. n g '·2:t ... ·d. ·22.1J.1980}::·:·... 

'.' .' " 2Ll;.;;ÀI'i!ls.~aru:l~-;;:e~~incó.tittÚi.:::. 
dad •.de horario._o, s.rvidol> oetara.·p.los.....ubsfdio..·... 

· davel'.ança ou pala r."U".l"lIçaQ ..dc e;t,,'l0' Ma" s.rvan.· 
· tia; havotndo- compatibilidad•••·p.rcebar...... va"tag";;$. 

d'o' ~~u' cargo, ...._ pr~juÚó.:d~·.."·SUb!!di~ ... " qu';"l'~r;:': 
· jua (ar.!:. 104.·§ .30,:. da.·Constituiçaa I'ed..ral,.com ';'•.:' 
... rlld..çao d. Emenda ..Cbnstltuclonal·n~ 6,. d ... 04.0S...c •. , 

1976 • art,;· lll-inchos,.Fa·lI. da :Constituiç;;.,.';· ta ;'. 
t .. dual,:.. ca.... redaçi~d_E..."d.ng.··21..:·d.. 22.1.0.::::.' 

~1~80)".>~::±·:::...~.~.~, ~ .. :'~_ *!~ir~--i~:F·::-~:....·~~~~:"' .:... _ "''' ~ :~~~:~i':~
· .. - .. =- ......... : -22.';' n-s.rvidot ..l.ito pllra o·cargo;:'r.!!,,,. 
mun.rado· d" Pr.".lto- .. V,1c ....Pr.'.ito. otnq....nto ·8m • 

exercício no cargo d. Pref.itoMunicip.l, ar"star-" 
••-á do cargo na Serv,,!!:l:ia r ...endo-lh. facultado'· o,e:' 
tal' 1!&1 ... sua re..un.raça~.·(a!t•. 104, .§. 2 i ', ce Con .. t~·.. 

~tuiçao Faderal, com a. rad..ç.a da Emanda Constitueio;~ 
nal n!l6, d .. 04.06.1976-· .... art!go 96. § único, ·da-;·;.·: 
Constituição [ .. tadua1.'co.... redação- d .. 'útané. CO".!!:·.~ 
ti tucional .n ll 21,.: de .22'aO.,1980l..... ",' " ,.;::-.i. .,,!' 
Art. '311 ~ Oitem.21'.-d.;,;C.I'!tuia:·VI~d.;.,.· No~.. :. ''d •.::~ 

Serviço (Pro... i ...... to 1"11 5/81.)."':p...... atu•. eo/O o,acr".e.i.i'~· 
mo dos subite".. 21.1 lO 2l.2.ia·""9uint- radação.·' :.;:;:;"'. 
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eia, ~adiant:.. ord,!", do- Juiz ... d.·ju.. tiç.'·9raf...it..r'~""·~'· '\ 

d ...ço..... p .... ais public...... e pri ..ada. _ d .. proc..."o.. ·.: , 

de .....,.,r••~ .... lvo. qu.nto·.àqual". açõ."...... t .. pro.':<:-, I 

cesso..... o· Caso d. dili!g8ncia... d ...qua1qua" ""tureza-;:·;1'., 
requerida por. ráus,;.~ •••l.tent...-:d... aeu_ção......_qu.!.!' :~.- r 
lanta••/quar.lados•• !N.ndicada.'a s..,...pal....:qu. 11110.'''':' I 
9aja.. pebre" ... as.i""' ...·con.í.d.1'IInd.... o...qu.,•. t.i.".r_,:!.~. 
Advog.d<r consti t ...~r_••lvado>·óoo'c;p.O"d.. d~n.-:·.'.:;t 
traça0 de, pobraza-'...' d ....gntuLdad....óO' .,.t1'l>c!n~"'~,~::'.;:;.. 

· " "'-j~, .21.2'".;.;,~.t.i:tóij;a.;::~"';;~ .';~i~ d~di;I~ 
reranc:laça", coloc......""carilllblr"co.'lI anot.ç.o· .... d.t.""';;~. 
ligência.-lsanta: d ...p.g.....t ... · ele- canduç.o- noa ""nd. ~,,;:., 
dos r.'.r..,t •• -.a...-ca.o.<enunciadD....no,Suoi.t.........<~:':'-;.·~~~·:

'. 21 ..1~ ~;..'~~--::__>~" ..:~:'. ~>:,.';~~·:~~~~~;:;~.,t:;~~}1~~~· :; ". --: -~_~:·.~:··~~~~t;·±~~ 
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