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Os Juizes HAHGISO ORLA,NDI m~TO e PAUIIOBOliJTO Jm\fl,oR, titulares 

respectivarr.ente, da lf~ e 2ª Varas de Registros Públicos ,no exe!:. 

cIcio '.de suas atribuições legais, 

CONfnDEI?,A.l{])O que é deve~.de, t odes au.
torid.ades, independ.ente deq,ualquer qUlllifieaçáO\ 

- .. . tA .prot'eçno a :l.n .anCHl; 

- . ,.',. ,
COiWIDERANnOque OS Cartorios 

às respectivas corregedoriaspe'rlnf;\Dentes têm. constantes 
i: \~< 

eom os at~xili8.res; 

CCITfiI1)EHAI\fllO (J exist&nciada 

dedenorainvda llClrculo de Amigos do I'lenor 

-SP) lom·l1izada à Avenida HigienóPQlis 

corrsIDEafANDO 
cooperaçno mútuos 1 a fim de que,oa Cartó,riQs 
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e que não impli.quem na prestação 
,.. =J ..t-' ':. ' [-nlxl.ll.prüs c.e Cart.or:lO, 


lIor;:1us de saoal bai)~das pela Correge 


C01J8Ip,JmAuno que o serviço 

~ ~ l···· d ",',.  r"~"s-nl:i.r.i.nB poaera {,ler (egréln e ut;')..tJ3.!8de " '.1 
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Amigos do I'1enor Patrulheiro 

demet'lorando onde constará sUá9.\lalifiQ~ção.· 
"_~_-!'é'<}:~~;~~(;) __ ' .:; _", 

' ........ t .. }
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serviços gep~:ts na}sêrvel1tia, 

orientaç.ão ~~iÚ'ql~~o/~~~~l.-;~ga de 
-~--~~-~;k:::--:-i>:;tç;;> '}'>-.~ , 

daê'ç~petencia 

gelatina, etc. 

- Qual quer 

terão' 

de admiss50 de tais menores 

de 

entidade. 

entidade 

retamente 

ção de 

<Juxilío 

PODER JUDICIARIO 

SAO PAULO 

,; ,.t 

R E S O Ir V E N: 

Art. lº - Ficamos Cartórios de Re
..

gistro de Imóveis, Titulos e Documentos, Protesto, sujeitos a 

Corregedoria Permanente da H~ Vara de Heg:Lstros PÚblicos, Uotas 

e 08 Cartórios de Hegistro Civil sujeitos à Corregêlioria Perma....; 

nente da 2'12: Vara de Hegistros Públicos, autorizad6S a admitir 

patrull1eiros-mirins da entidade mencionada; 

Art. 2Q - As Serventias efetuarão 

pagamento de contribuição à própria entidade, ficando dispensa

em seus quadros, bem como do p!. 

contribuição previdenciária que já. é recolhida pela 

Art. 3&1 Cada Cartório coiDtinicará

o número de menores que pretende .ter a seus, serviços. 

§ 12 - Os menores serão encaminha 

ao Cartório, devidamente 

~: 
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,. ';:':'~;-;'---H-- ", -\::~ .._'-~~ 
a exceçao 


nas máquinas de 


Art. iH! 



quer papel 

na colocação domanor na serventia, 

e.fetuar um exame acurado de 

suas aptidões pessoais. Emcaao de entender que 

ser contratado como auxiliar, 

contrato, eoml.1nicando a 

Att.92 

vip;or na data de sua publicação. 
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PODER JUDIClt·d1iO 
SÃO PAULO 

~ j t t , 
(irree;ularidade) cometida pelo menor deverá ser imediatamente 

'" 
comunicada ao comando de entidade, para as providencias que en 

tender cabíveis. 

Art. 52 - Eventual comportamento 

que possa implicar em e.to da serventia deverá ser comunicado , 

, J . d ' .tambem, ao Ul.Z Corregedor Permanente o Cartor~o, para HS pr.2, 

vidências cabíveis.}"r!(! 

Art. 62 - Os menores ficam dispens!. 

assinar livro lIponto", beI!l como não poderão assinar qual. 

a cargo da serventia. 

Art. 7º - Outras tratativas comple:"" 

serão rea.lizadas entre a serventia e a entidade mante-

Art. 8Q , Passados seia (06) meses-

o senhor escrivão cuidará 

seu comportamento, benr:.. como de 

o .menp.i possa 

celebarará com ele O ~é$pectivo 

resolUé1.iiJ';;,entidadé e ao J'Ui~ Correga
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9QArt. - Esta Portari~ entra em 

vigor na data de sua publicação. 

embro de 1 .. 983. 
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PAULO BONITO JUIITOR 

Juiz de Direito 


