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PORTARIA Ng 24/82 
Oe Ju{z.s JOst DE MELLO JUNQUElRA e REGIS FERNANDES DE 
OLIVEIRA, titultres respectivame;t., da li e 21 Varas. 
dos Registroa Públicos, no ,xercioio d. suas atribuiça. 
legais, considerando que e dever de todas tutoridade~ 
indepe~dente de qualquer qualificação, o a~}lio e pro
teçã~ a infância; considerando que os Cartorioe suje! 
tos as r-..otiva. oorr.g.dori•• permanente. t •• constas 
t,. probl•••• COII o. auxiliares, ,ooneid.rando. exie
tenoia da entida~e denominada "Po11oia Mirim d. Zona~ 
te", localizada a rua Catriman~, nll 280, Cidade{patria!: 
ca, reoonhecida,de utilidade publica pelo Munic pio de 
aio Paulo (decreto nll 9.'78/71) e pelo Estado de são~ 
lo (deoreto nll 1.,81/71); oonsiderando que pode haver 
auxílio e oooperação mutuos, a fim de que os oartórios' 
passem a ooatara '_ a presença de pardas-mirins, pa 
ra serviços de ordem ,eral e que não impliquem na pres=
tação d, atividade propria de escreventes e auxiliares' 
de Cartorio, na forma determinada pelas Normas de Pes 
soal baixadas pela Corregedoria Geral da Justiça; coa 
siderando que o serviço de tais policiais mirins podera 
ser de grande utili1ade e. todoa os aerviços extravagas 
tes afe~oa aos cartorios, ~OLVEMI Art. 111 - licam 
os Cartorios de Registro de ~JeII, T{tulos I Documen
tOl, Prot,atol, lotas e oa Cartoriol de Registro Civil 
lujeit9a a corregedoria permanente da 21 Vara dOI Regi~
trol Públioos autorizados a admitir polioiais-mirins.da
BDtidada menoionada. ~t. ?II - As serventias efetuarao' 
pegamento de contribu çao a própria entidade, ficando 
diapensadas de admissao de tais menores em ••u. guedro,
b,m,como do pagamento ~e oontribuição previdenciaria que
ja e,recolhida pelt ~ropria entida~e. ~t. 311 - Cada 
cartorio oomunicara a entidade o numero e menores que
pretende ter a seus gerviços. §lll - Os menores aerão~ 
oaminhados,pela "Policia Mirim da Zona Leste" dirstam!2 
te ao Cartorio, devidamen~e fardadoa e com apresentaçao
de memorando onde constara sua iualificação. §211 - Oa 
policiaie-mirins terão atribuiçao dt aerviços ge!ais ~ 
serventia, tais como entrega.de papeis, orientaçao dopg 
~lioo, entrega de c2nrespon~encia, datilografia geral, 
a exc9ção da competencia propria dos auxiliarea
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nas maquinas de gelatina etc. Art. lflI - Qua quer ir 
rsgularidade cometida psio menor ~ser imediata!en 
te comunioada ao coman4o da entidade, para B8 providen=
cias que entender cabiveis. Art. 511 - Eventual com~or 
tamento que possa im~licar em ~aerventia devera = 
ser 9cmunicado, tambem, !O Juic corregedor Permanente do 
Cartorio, para as providencias cab veis. Art. 6; - Oe 
menorel ficam ~apenaadoa de assinar livro "ponto·, bem 
como nao poderao assinar qualquer papel a cargo da ser 
v!ntia. ArX' 7; - Outras tratativas complement~es se= 
rao realiza a. sntre a serventia e a entidade manten.do 
ra. Art. 811 - Passados seia (6) me!es na colocação dõ 
menor na serventia, o senhor e.crivao cuidara ds efp.tuar 
um eXime acurado de seu comportamento, bem como de luaa 
apti40•• peaaoaia. Em caso de entender.que c menor p~a 
ser contratado 00.0 auxiliar, oelebrlrs com ele o rBapac 
tivo contrato, comunicando a resoluçao à entidade e ao
Juiz Corregedor. trt. 911 - Esta portaria entra em vigor 
na data de sua pub caçao.são Paulo. êD ~ agosto de 1982. 
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