
PROVI~;ENm ng ;6/80 

O DES:E1"JlAllG:"'OOR ADiUA);O ~;;'RRl'.."r ,Corregedor Geral 
da. Justi';!a do Estado de São Paulo, no uso de stB8 
atribuiço3S legeisi . 

CONSIDEilAll!Xl a noceaaiaade do reorganização dos ser 
viços de riBc~ll~ação atribu1dos aos Juizos de MenoreS
~a Capitel e Interior do Estado realizedos por volUQt~ 

, ~!os crodenc.1edoB.' deI: ,(o%"llla ~ 8 adal>tá-les ~o.· tenoa· 'dÕ 

C04igo de lIenore. Uei 1'edoral 6.6o/l/79) e hovbumtonll 
24/80. do.ta B. Corregedoria, GereI da Justiçe; 

ilONSIDEBAND!) que ae do"e adm!tir COlDO rovogada Il 1,1 
, g1.1,çã~,anterio;, do Estado. eeeres da eacolha de o~ 
lIlis~a!1o. yolUQtsrios. tendo em vists o d1spoa\6 no ,8 
,tual 00di50 de Menores (lei Poderal 6.697/79, abrangen
to da material , , " ' 

CO:~SIDE!!A_liOO que !. ec~~o co::: ti &-rti~6 i tl v. seu , 
perlgra1'O único, da mencionada'lei 6.697/79. cabe ao 
Juia de Henore. a no.eação de comissários 2ara exercer 
1'iac&1iz8Ção sobre o cumprimento dss deciao•• judiciais 
ou de~e~inaçõ•••adminiatrsti!88 que ho~v.r tomsd~ co. 
relaçao a aasistencia, proteça6 e vig11anci~ a menores; 

. CONSIDE:!,tANDO,' ainda, que oe 
A 
8erviQoa- prestedos por

tais ~olld8.ario8, por sua relovWloia, e1d.S8m U1!:l1l ' oru 
nizaç!o compattvel co. a SUA Dfttureza o a p~deDcia d~ 
atuaçao, ea,benerioio d08 mftnoros, aS$1m como' adequada a 
exteneio t,erritorial de cada C<11l:arc&1 ' 

CONSlDEIW;DO. 1'inallllente, que 08 stoa de DOlllcaçio ou 
creAencialleDtl1 de pessoas que l.rastem aerviqoll, a· qua+ 
quer tl~o, • Vara de Henoreo, davam sar comunicado. a 
E. Corregedoria Gerel da Justiça, pare anotação no se
tor propriOo. para o- devido controle e C01ll viata a poste
rior pedi40 4a certidõall, ou outros ebUoa, , ' -

DETEitIIl'tÂ: 

111) G .Tui:a 4a lIeDOre., fitul.,.r. da Comarca, da Capi
tal. 'o Juiz 4e lIenora. da Comarca 4e Santos, e 08 Jui 
zea da Direito COIII ~uri6diç!o de menoree, das 48111ais c2 
marca a de Eatade. organizarao f 00111 baBO noa a~ig08 7A 
e 88 de C~igo de nanoMa (la:\. f>.697179), 08 8arviçol' d!I 
1'!~c~lização da VsrA respectiva, nomeando comissári08v2 
luntarios, pará ezercerem BUA" funçõea Doa limites pr~
vistos em lei. 	 ' . 

211) Oa comissários .,oluntárioB serio esoolbidoo en 
tre pessoas maiore! de 21 anos de idade, cóm instruçi07

,pelo menos, secundaris cOlllplets, emll brlOe anteeedentes e 
documentos abonadores, d~ sua idonoidsde ~oral. 

~II) ... coordenação doe trsbltlho9 de fiec!!Ilizar,lio ae' 
rá atribulds a f'uncionÁrio efetivo da Vara de Y.enoreB 7 
da confiança do Juiz TitulAr, 11111 Sio Paulo. lias dOlll...is 
comarcas ,do Estado será pessoa ,indic~da pelo Juiz de 
Direito, com juriedIção de menores, . 

4U) A nomeaç~o e credsnciamento de voluntários 8~ 
rão' comunicad,os a E. Corregedoria Geral da Justiça, pR, 
ra fins de snotaç~o e contro~~ pelo setor competente. 

,~W)A atual eltrutura do êómiB~ariado de menores, 
nas ~omArcAII de liao FAUlo e Sartr.s, 11 naa, demAis, onde 
exinta, será desativRds mediant"'Port~ria do Juiz 'de 
Menores! ,espeoiali'&sdo ou não, reoolhe-r.do-s/l a8 creden 
c1"i8, nclusive A&- pernanent"I! exp~dida8" beJ:\ como OS 
crachasou outros el~~ento8 de identificação. 
- 6 11) Co~'~xceção'da certeira de'idectiricR~ão, OA 
cracháll ou outros sl~~olo&. somente poderão ser' uti11 
~!dos em serviço, pelo comil!l"ário voluntário, e Ih" s~ 
rao entregues no momento do- intcio do tr;<,-> .. lho, pelo.

'coordenador, d,evendo 8er restitu!dos a~ 'final do expe-.. 
diente-. 	 " . 

711 ) 1"ics proibidA, aos comiss3.r·ios d .. nenares: a 
utilização de armas, algemas ouqualQ~er outrc instru
mento, por ocasião dos serviços da ,riscalização, ' 

'811 ) U;Ua Tez notl ..edo o comissário volU11tério, . será 
e,ncaminhada 1\ E. C<>=egedoris Geral.:!!!. ';uetiça cópia
da Portaria e do recibo de entrega da c~rteira de ide~ 
tiCicação. para. os rins previatos no ite:;, 42 de!"te Pr~ 

,:vimento: 
§ único - O mesmo e~ed1ente será observsdo qu~ndo· 

da exoner!,ção do com1e"ário YOl1Í.ntÁrl0. , 
~!l) Todas aa Portsrias e Provimentos que S6 reri 

ralll a:.1'iscsl1zação. e~edidos pelo Juiudo de l"lenores., 
deverao ser enviados a E. Corregedoria Geral da Justi 
ça, 	para anotação. . ' 

lOIÍ) Este Provimento ent;"rá em vigol' na data de 
Bua publicação. . ' . ' 

." ' São Paulo 19 de dezeobro de 1980 
,(a) D~. I DRIAlIO !'IÁRJU;r.- COMZGZOOR G:E:R.A.L DA JUS-,

TIÇA.. . . 	 , 


