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PROVIMENTO N. ~ 2/73 

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto nos arts. 231, parágrafo único 
do Código Judiciário do Estado (Dec. Lei Complementar n.'? 
3, de 27-8-1969) e 31, § 3.~ do Dec. Lei n.~ 159, de 28-10-1969, 
cc. o art. 63 da Resolução n.~ 1 de 29-12-71 do Egrégio Tri
bunal de Justiça do Estado de São Paulo; 

Considerando o disposto nos arts. 291 do Código Judi
ciário do Estado (Dec. Lei Complementar n.'? 3, de 27-8-1969), 
e 31, §§ l.~ e 2.~ do Dec. Lei n.O 159, de 28-10-69; 

Considerando o que ficou decidido no processo C. G . 
n.9 32.360/69, 

Resolve; 
Art. l.~ - Os vencimentos dos escreventes de serventias 

não oficializadas constarão de uma parte fixa, nunca inferior 
ao salário mínimo local, acrescida de um adicional, na base 
de acordo ajustado por escrito com o Serventuário. 

§ U - Os acordos salariais, atendidos os critérios fi
xados neste provimento, serão homologados pelo Juiz Cor
regedor Permanente da respectiva serventia. 

§ 2.9 - A homologação dos ajustes de salários será co
municada à Corregedoria Geral da Justiça, para os devidos 
fins. 

Artigo 2.9 - Na eventuàlidade de divergência entre os 
interessados, os vencimentos serão estabelecidos pelo Juiz 
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Corregedor Permanente, observadas as normas deste provi
mento. 

Artigo 3.9 - Os salários dos escreventes serão fixados 
dentro. da seguinte escala, ocorrendo o reajuste automático 
de acordo com a majoração dos índices estabelecidos: 

I - Serventias de U classe - salário acrescido do adi
cional de 20 % ; 

II - Serventias de 2.~ classe - salário acrescido do adi
cional de 30 % ; 

In - Serventias de 3.~ classe - salário acrescido do 
adicional de 35910; 

IV - Serventias de classe especial - salário acrescido 
do adicional de 40 % . 

Parágrafo único - Independentemente da classe a que 
pertencer a serventia, os escreventes de 3.9 categoria perce
berão mais um adicional de 5%, os de 2.9 categoria um adi
cional de 10% e os de L'? categoria um adicional de 15%, 
que incidira sobre o total devido. 

Artigo 4.9 - Os auxiliares da serventia perceberão sa
lários não inferiores ao mínimo legal, sem prejuízo do que 
for convencionado a mais e os menores entre 12 e 18 anos 
poderão ter os vencimentos reduzidos segundo as normas da 
legislação trabalhista. 

Artigo 5. 9 - Os interessados recorrerão ao Juiz Correge
dor Permanente da serventia, solicitando as providências ne
cessárias para o regular cumprimento das obrigações por 
parte dos Serventuários, os quais ficarão sujeitos às sanções 
disciplinares cabíveis. 

Parágrafo único - Quanto aos auxiliares, incumbe a 
observância das disposições legais específicas, em decorrência 
do que preceitua o artigo 38 do Decreto-lei n.O 159-69. 

Artigo 6.° - Caberá ao Juiz Corregedor Permanente tra
çar as normas adequadas ao efetivo cumprimento do dis
posto no artigo 231 do Código Judiciário do Estado, c/c os 
parágrafos l .'? e 2.'? do artigo 31 do Decreto-lei n.9 159-69, 
aplicando as regras seguintes: 

I - Para a fixação do número de escreventes e de auxi
liares da serventia sob sua alçada, será ouvido, previamente 
o Serventuário e deverão ser atendidas, na medida do possí
vel, eventuais- peculiaridades locais: 
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II - Para fins da classificação dos escreventes nas três 
categorias previstas em lei, mediante proposta do Serven
tuário sujeita a sua homologação deverão ser obedecidos os 
requisitos seguintes: 

a) - Capacidade funcional; 
b) - Assiduidade; 
c) - Antigüidade na função exercida na serventia; 
d) - Títulos e comprovantes de conclusão de cursos 

relacionados com a função; 
e) - Encargos de família; 
f) - Idade; 
g) - Tempo de serviço público; 
h ) - Inexistência de faltas disciplinares. 
UI - Para fins de acesso de uma categoria a outra, 

mantida a exigência da proposta do Serventuário e de sua 
homologação, serão observados os requisitos mencionados no 
inciso anterior. 

Artigo 7.~ - A partir da vigência deste provimento, todos 
os escreventes ficam classificados na 3.9 categoria, devendo 
a implantação prevista no artigo 6.~ ser feita no prazo de 
60 dias. 

Art igo 8.9 - Todos os atos e decisões dos Juízes Cor
regedores Permanentes sobre a matéria tratada neste pro
vimento serão obrigatoriamente comunicados à Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Artigo 9.~ ----: Este provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 11 de maio de 1973. 
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da 

Justiça. 
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