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PR OVTI lENTO. ~ 10/80 

Ementa: 	Dispõe sobre correção dos salários de 

contratos de trabalho dos .funcioná-
rios das serventias nao o.ficializ!, 

da.s. 

o DESEl1BARq-ADOR ADRIANO M.ARREY,' C0RR!, 

GEDOR GERAL DA JUSTIQA DO ESTADO DE são' PAULO,- no 
.........:;. .... 'w::; 


.. 	
uso de suas atribuições, e 

CONSIDEbUUiDO que o pessoal das serven 
. \.:. -.,;. -

tias não o.ficializadas possui. regime estatutário, 

diversificado; 

CONSIDERANDO que os seus- Berventua
, 
-

~ios. Escreventes e Auxiliares são considerados .fun". 	 t .. - ",~ 

cionários públicos, em sent:i,.do amplo; 

,'... 
.' 

CO~SIDERANDO que referidos servidores 
. aao estipendiados pelo Estado, indiretamente, medi~ 

..."':...: 

tea percep~ão de custas e emolumentos fixados em 

lei, e pagos pelas partes (Decreto'-lei nSl 203, de 

25/3/1970, e Decreto nSl 14.716, de 5/2/1980); 

-• 
COI'iSIDERANDO que os salários dos EJ! 

,
creventes e Auxiliares nunca serão inferiores ao I!U 

;~~~ 
J~:' 

'. ('f't-" .. 

~',,"- ~ ... 

--_.__ ._
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ao mínimo legal fixado na legislação social do pa!s, 

atendidos Os critérios fixados em Provimento da. Co~ 

regedoria Geral da Justiça, homologado o ajuste pelo 

juiz a que estiver subordinada a serventia (Art. 68, 

§ 32 , da Resolução nº 2/76, do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Bao Paulcl; 

CO!fSIDERANDO que os· Serventuários e.!, 

tão, por isso, obrigados a corrigir; sempre que. há,!! 

ver variação, os salárfos' constantes dos contratos 

de trabalho homologados pela Corregedor~a Geral da 

Justiça; 

, " 

CONSIDERANDO que ha necessidade'da ~i . 
. . . ....... 


- -- . ."xação de crit~rios genericos para a correção dos' s~ 

·lários dos Escreventes e Auxiliares das serventias 

não oficializadas; e 

CONSIDERANDO, ~inalmente, o que. con.!, 

ta do Processo C.G. n Q 54~?32/80; 

RESOLVE:.... --"""" ............... --


Art. lQ - O Juiz Corregedor Permane.a, 

te :1e serventia não oficializada exigirá do Serve!! 

tuário, anualmente, à vista da desvalorização monetá 



. : , 

....... 


. \ . 

PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 


- 3 

monetária, a eorrsção dos salários de seus Esereven 

tes e A~xiliares, a partir da data da vigência de d~ 

ereto que importe en elevação dos valores da Tabela 

de Custas e Emolu=entos. 

Ar_./.. 2° Havendo aumento vegetativo1". 	 

~ .da renda da serventia, a éorreção dos salarl.OS dos 

Escreventes e Auxiliares devera'" ser realizada seme~ 

tralmente, independente da elevação de valores da T~ 

bela de Custas e L=olumentos • 

Parágrafo Único- Para a verificação 

da ocorrência, ou Lão, do aumento referido ~este ~ 

tigo, o Juiz Corregedor Pe=manente devera'" apurar, 

nos :r;neses de junho e dezemõro de cada ano, os rendi 

mentos e o volume de serviço da serventia nos Últi 

mos seis meses • 

Art. 39 - A correção dos salários o~ 

servará, no que couber, os seguintes critérios: 

a) 	peeuliaridade~ do serviço; 
.. 

b) 	condições do contrato vigente; 

c) 	reaj~ste de salário concedido nos 

últimos seis meses, em razão do a~ 

~ento vegetativo da renda da se~ 

ventiaj 

d) 	cédia de renda da serventia nos úl 
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nos últimos doze meses; 

e) 	estimativa da elevação da renda da 

serventia em face da nova Tabela, 

de Custas e Emolumentos; e 

f) 	os percentuais de c~rreção dos ve~ 

. cimentosdos'funcionários das se~ 
~ 
, 

ventias oficializadas e do salário 

',trl:nimo nos Últimos doze meses. 

Art. 42 - Logo que ocorra qualquer 

'das hipóteses previstas nos'arts. 12 e 29 , o Juiz 

Corregedor Permanente notificará imediatamente o Se~ 
. , . 

ventuário t por oficio, para que'realize, no'prazo de 

10 dias, mediante acordos individuais, a correçao
, . 

dos salarios dos Escreventes e Auxiliares da serven-
' ..tia. ' 

-, . 
'. _.. * 	 ' 

;'.'-.';~~.':' 	
" 
.:.::.. 	j' . ,

§ 12 - Os acordos serão submetidos a 
:';L<:'V 

apreciação do Juiz Corregedor PerlÍlanente,que, antes 

de homologá-'los; verificará se foram observados os 

critérios do art. 3º. 

§ 22 - Não se encontrando em termos, 

os acordos deixarão de ser homologados,' devendo o 

Juiz Corregedor Permanente registrar as razões da r~ 

cusa e, desde logo, corrigir os salários_ 

§ 3Q - Decorrido o prazo da notific~ 
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notificação, e não tendo'o Serventuário apresentado 

os acordos ao Juiz Corregedor Permanente, este então 

fixa:t'á, ainda "ex officio", e motivadamente, a cor-
reção dos salários. 

. Art. 52 - Das decisões previstas no 

artigo anterior caberá recurso voluntário, em 15 

dias, pára a Corregedoria Geral da Justiça, com'eiei 

to suspensivo. 

,.;' ..;. _": 

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

são Paulo, 07 de abril de 1980 . ~ .~, . . ..... --.-' 

k.~ 
...... 

Y.:"RIANO l1ARREY 

-I. 


rust.;a..::.: .. ,. - '.<::, ::::l.o.i.J . ..J._,. 
S::·;) i.'c:.:.: .._.t:J.fg ·...___.2...$'...__.: :~_.~-Õ

.o;v:... 




aro 
~o de decidir, 
e, -.bora a at~ 
e~a do Governa
tea aos Quadros
e dos Tribunais 

e exiate lei es
sas funções". E 
ei, nem por isso 
",empregado re
publico de fato, 
lei, a ter seus 
em emanou a Dor 
S.P.- Tribuna! 

V.U., J. em 14/ 

e-ae, essea eo!, 
o oficializadas, 
ele dos seus co
, \Dla e outros 
ao .anol, quan 
da expressão -; 

endo os servido
tipendiados dir~ 
estaduais tem
a, podendo-se .. 
8 contribuições 
88 baneficifr10s 
4e Previ.dencia 
tiça do Estado 
ta-s~ o tempo
8\IJlicipal e o 

para efeito .po
); ~o) suas fé 

cipliDados na 
a pelo Provi.e 

da Justi ; 
8IJtes, no Ins
Público Esta.. 

•B.C.G.J.); (e)
,studantes ( Lei 
• licença-g8stan

• 283 8 segu~
EIIcrevent,s . 8' 
sa40s, aposlcin

vo de senuveT 
t os de oompleta
as em ambos os 

ist, no art. 
o ~egio Tribu 
entuar!o o direr 

lementação dã 
do o equivalen

De81'eto-Lei ng 
4e ~.1l.197l~ i 
s aos funciona

própria (cf. pa
c. 

a a reconhecida 
ido.amplo, para 

as nao oficiali 
io submetidos a 

no que conceme 
Geral da Justi 
lece critérios, 
lass1ticação dCB 
ito, entre ou -
iaçao salar}al,
ordem Merar .. 
01 art. 31 §

luçao nSl 2/76). 

caça0 e ces X08 , a exemp o o ecre o a u 
nS! 14.716, de 5.2.1980, no qual, diante da diversifica
ção dos serviços , encontran-se aumantos oscilaD4o' de 
25 a 400%. 

Con~udo, tembém nio s. pode perder de 
vista que os fU9cionario, dos Cartorios oficializados , 
por fONa da propria política governamental, receberam 
c2rreção sal~ial !txada em5J,25". E os indices de ref,!. 
rencia do .alario minimo, que serv.. de pia0 a08 lenci
mantos mensais dos trabalhadores, at~g1r_, nos ulti 
"a dose ..ses, percentagem superior a de rea~uste con
cedido na esfera da administração publica. 

. A realidade, entretanto, é que, a ~ar-
tir do advento do Decreto Estadual nSl 14.716, de 5/2/80, 
passou a haver maior renda nas servantias não oficiali 
sad.. e, consequenteme9te, evidente pos~ibi1idade de s~ 
r .. rea~ustados os salarios dos funcionários. 

Urge, portanto, que se de~emine a ime 
d~ata correção de,ses aalarios, deixando-se ao alto cri 
tetio dos M.M. Juizes Corregedqr.s-Pemanentes a h2molo 
gação dos rea~ustes, sem pre~uizo, havendo discordanci~ 
de recurso para a Egrégia Corregedoria Geral da JustiçR. 

S. Todavia, para,isso, deverão ser obser
vados, de maneira incisiva e logica, os segintes crite
rios: 

ac~ peculiaridades do serviço;b condições do c09trato vigente; · 
rea~uste de sBlBrio co~gedido nos 
ultimos 6 meses, em razao do auman
t9 vegetativo da renda da serven~i~. 

d) media de rend~ da serventia nos ul 
timoe 12 meses; 

e) estimativa da elevação da renda dR 
serventia em face da nova Tabela de 
Custas e Emolumentos; e 

f) observação dos percentu~i8 de cor
reção dos vencimentos do - funciona
l~smo públiço Estadual e do sal ário 
minimo nos ultimos 12 meses. 

9. Destarte, respondendoAàs indagações do 
M. Juiz de Direito da Comarca de Cafelandia, temos que,
emb9ra não sejam total~ente dispensados os 1Ddices de 
sal.;ios mlnimos semestrais, est~s Roflr~ l~iliiA exd!
subeidio, elll conj~tocom. ·os ~demaul e e ~ . _ 
·~ostoSt. toda vez que .ocorra..aUÍllepto vegetativo da rODeM. 
.da serventia.. não ot'ic1.alizaãs·,· a; fim 'de' se-Desjus tllrem 
nA AJII14.,.1os dos Escreventes f'l AlITil i JII"'~•. 

~, para melhor ord,nameDto dessas correções salariai s, 
4et. , deede ;lã, se expeça Provimen.to. 

. Publ ~ue-se o des~acho e remetam-se 
cópias aos M.M. Juizes ~e Direito Corregedores - Perm~ 
nentes da8 serventias nao oficializadas • 

são Paulo, 7 de abril de 1980. 
(a) 	 ADRI.\NO l"'.ARREY 

CORREGEDOn GE&'~ DA JUSTIÇA 

Publicar dia 6. 8 e 10 

DEGE-2. 
PROVII1ElfTO BR lQL§Q . 

.enta: DispÕ. sobre correção dos salhiosde 
c9ntratos de trabalho dos !un.cio
narios das serventias não oficializA 
das. 
O DESEMBARGADOR ADRIABO M.lRRE!',CORB! 

GEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE sIo PAULO, no uso 
de su.. atribuiçSes, e 

CONSIDERANDO que o pessoal das ,sel: 
ventias não oficializadas possui ~ . estatutario 
diverai!icldo; 

CONSIDElUBDO Cl!!e os seus serventu! 
rIo., Escreventes e Auxiliares sao considerados tunciA 
nario. p~blicoa, ea eentido amplo; 

CONSIDERABDO que referidos servidA 
res são estipeD4iados pelo Estado, indiretaaen.te, a~ 
diante a percepção de cuatas e e.oluaentos fixados ea 
lei e pagos pelas partea (DecretO-lei n2 203, de 
25/03/1970, e Decreto nS! 14.716, de 05/02/1980); 

§ IR - Oa acordoa aerão subaeticl08 
à apreciaç'lo d9 Juia Co~ Pe:!llllD8&tle, que, • 
tes 4e homologa- los, verifIcarl •• tora. ob••rYadosOl 
crit'rios do art. 3R. 

I 2R - '-ao .e encontrando _ ter 
aos, os acordos deixarão de .er hoa010gados, .devaDdõ 
o Juiz Corregedor PeraaD.ente J'eg:htr~ as r azoe. da 
recusa e, desde logo, corrigir os salarios. 

I 3R - Decorrido o prazo da notif1 
cação, e não tendo o Serventuario apreaent~o os ac~ 
dos ao Juiz C2rreRedor Peramente, este entao fixara,
ainda "e% officio·, e aotivadamente, a correção do. 
sallrios. 

Art, 5Q - Das decisges previstas no 
artigo anterior cabera recurso voluntario, em 15di.as, 
para a Corregedoria Geral da Justiça, COll efeito su,! 
pensivo. 

Pabl1que-se. Reg1stre-ee e Cuapra~. 
são Paulo, O? de Abril de 1.980. 

ADRIANO !URREY 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

Publicar dia 6, B B 10 

PROCESSO DE LICENÇA 
10.541/54 - 'ERNANDO D~ ALMEIDA NOBRE FILHO - Escrivão 
do 1()Q Cart6rio de Notas da Capital: 180 dias de licea 
ça para tratar de interesse8 particulares, de 07/05 a 
02/11/S0.S.P.02/05/80.

PORTARIA DE DESIGNAÇIO 
FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO, Oticial !'la1or do lOA 
Cartório de Notas da Capital, Rara substituir FERNANDO 
DE ALMEIDA NOBRE FILHO, Escrivao do referido Cart6rio, 
em virtude de ter obtido 180 dias de licença para trA 
tar de nteresses particulares, no per odo de 07/05 a 
02/11/ab.S.P.02/05780.

PROCESSO DE LICENÇA 
16.,06/58 - ANTONIO BARRETO DE MENDONÇA - Oficial do 
lSº Cart6rio de Registro de I.6veis da Capital: 180 
dias de licença para tratar de interesses particulares,
de 22/05 a 17/11780.S.P.02/05/BO.

PORTARIA DE DESIGNAÇlO , 
BERNARDO OSWALDO PRANCEZ - Oficial Maior do lSQ Carto 
riO de R~tro de Im6veis da Capital, para substituir 
ANTONIO ETC DE MENDONÇA - Oficial do referido Cu 
tório, ea virtude de ter obtido 180 dias de licença PÃ 
ra tratar d. !At.re.... parf:1CUlares, d. 22/05 • 
17/11/BO. S.P.02/05/S0. 

~CESSO DE LIClil'lÇA 
20.655/6~ - FERNANDO DE BARROS SILVEIRA - Oficial do 
I~Q Cartorio de Registro de 1.6veis da Capitalz 180 
dias de 1icenqa para tratar de interesses particulare~ 
de 07/05 a 02/1l7S0.S.P.02/05/S0.

PORTARIA DE DESIGNAÇlO 
PEDRO DE BARROS SILVEIRA - Oficial Maior do 13S1 Cart& 
rio de Registro de Im6veis da Capital, para subsUtuii 
F~DO DE BARROS SILVEIRA, Oficial do referido Cart! 
rio, em virtude de ter obtido ISO dias de licença para 
tratar de interesses particulares, no períOdO de 07/05 
a 02/11/BO.S.P.02/05/S0.

PROCESSO DE LICENÇA 
55.114/80 - JETHER SOtTARO - Oficial do 6S1 Cart6rio de 
Registro de Im6veis da Capital: 55 dias de licença PA 
ra tratar de interesses particulares, de 07/05 a 30 de 
junho de 1.980.S.P.02/05/S0.

PORTARIA DE DESIGNAÇIO 
ELVIO :E>EDBO 'P'OLONI - Oficial !'la1or do ~ Cart&rio de 
Registro de Im6veis da Capital, PFa substituir Jm'HUl 
BOTTANO! Oficial do referido Cartorio, em virtude d. 
ter obt do 55 dias de licença 'para tratar de interess88 
particulares, de 07/05 a,,/06/80.S.P.02/05/80.

PROCESSO DE LICENÇA 
55.1~6/S0 - JOIO ALVARES RUBIlo BErTa - Oficial do 22 
Cartorio de Registro de Imóveis da Capital - 90 dias 
de licença para tratar de interesses particulares a 
partir da data da publicação.S.P.02/05/80. . 

PORTARIA D!~ DESIG1U.QIO

JERS! RORIGUES DA SILVA - Oficial Maior do 2R Cart&rio 

de Registro de Im6veis da Capital, para 8ubst~tuir.J)lO 
ALVARES RUBIlo NEl'O, Oficial do referido Cartorio, em 
virtude de ter obtido 90 dias de licença para tratards 
interesse particulares, a partir da data da publica~ 
S.P.02/05/S0. 
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tSTAD O SAO 

se assinalar t ambém , que, quantõ 
pondentes - ob pervadQ ~ R ~ 
,tura. .2. Mire;o pUb~Hg~ (con1". ac. 
r Sr. n1stro SON FLORES 

de Jurisprudência", vol. 56/870
rivães são remunerados de forma 
ercepção de custas pasas à-ser-: 
os termos da legislaçao própria . 
os cofres públicos ap~nas suple~órios não oficializados) e i s so 

~ 
e dela ser i nferior a t r ea salá

do Decr. Lei n. 203/70, e Decr eto 
1. ). 

r
~al maneira , no que concerne a re 
ltes e Auxiliares, conclui-se que
renda da serventia, através de zea 

atrrbu1da ao ~scrivão, e obse~ 
• 31, §§ 22 e 32 , do Decreto-Lei , 
no art. 231 e parágrafO ÚDico,do 

p art. 68, § 3Q, da Resolução Ju
~imeiros desses disp.ositivos se 
~lo Provimento n2 2773, da Egré 

da Justiça, onde se estipularam 
~ação de seus nivei2 salariais.Fi 
s, para validade" saO homologados . 
~rmanente do Cartorio. 

l ssante enfatizar que referidas 
bitado Provimento nQ 2/73 - procu 
bgislação trabalhista", ou a "1ft":' 
$" 	 (art. 68, § 32, da Resolução 
·0 dos salários dos Escreventes e 

La, nem por isso foram eles subme 
$S Leis do Trabalho, mas sim a re 

acordo com o acima demoDstradõ7 

! desse quadro, observa-se a inar 
,do Escrivão,corrigir, à vistã 
aria, os s alarios ftxadoe nos 
omologados pela Egregia Correge

, sob P?na de auferir vantagem in 
os leg1timos direitos dA serven= 
s e de seus Auxiliares. . 

, de regrt, essa correção deverá 
~terrormen e decidido (cf. Prac. 
~ e sgts.), por ocasião da vigen
~a elevar os valores das custas e 
mo qUando se verifi~que a~ento 
serventia, uma vez que esta se 
s, onde se incluem aquelas con 
dos funcionÁrios. 

tro lado, torna-se impossivel a 

1 que beneficie indistintamente, 

pois, não se podem olvidar, den

da variação da renda das 8erven

{sticas de çada contrato doa Es
~ que não tem uniformidade quanto

de pagamento. 

~s, nem sempre as normas que ele-

as e dos Emolumentos ensejam Ipi i 


, a exemplo do Decreto Estadual r, no qual, diante da diversifica

tran-se aumentos oscilan~o' de 


~o, também não se pode perder de 
~o, dos Cartórios oficializados , 
olitica governamental, receberam 
~a 	em59,2~. E os !ndices de refe 
~o, que servem de piso aos venci= 
~alhadores, atingiram, nos últi 
~agem superior à de reajuste con
~inistração publica. 
l idade, entretanto, é qu~, a par
~to Estadual n2 14.716, de 5/2/80,
enda nas serventias não oficiali 
~te, evidente pos~ibilidade de s~ 
arios dos funcionarios. 

portanto, que se d.~ermine a ime 
~alarios, deixando-se ao alto crI 
porreged9res-Permanent~s a h2mol.2, 
em preju1zo, havendo d1scordanci~ 
ia Corregedoria Geral da Justiçn. 

la, para isso, deverRo ser obser
siva e lógica, os segintes crité

uliaridades do serviçoj
dições do contrato vigente;
juste de 6al~rio concedido nos 
imos 6 meses, em razão do aumen
vegetativo da renda da serventiq.
ia de rend~ da serventia nos úl 
os 12 meses; 
imativa da elevação da renda dn 

rventia em face da nova Tabela de 
atas e Emolumentos; e 

mo 
imo 

, servação dos percentu~i6 de cor
ão dos vencimentos do " funciona

públiço Estadual e do salário 
nos ultimos 12 meses. 

~~ftAAnAft ~Q ~nADaA~~_A nn 

PAULO, 6 DE MAIO DE 1980 	 PÃ~ 

CONSI DERANDO que os salários dos Es PROCESSOS DE HABILITAÇl o DE ESCREVElfTj 
creventes e Auxiliares nunca serão inferioi es ao mInI 	 _ 
mo l egal fixado na l egislação social do Pa1s,atendi dos For~.homologadas as nomeaçoes dos Escreventes 
os crit~rio s fixados em Proviment o da Cor regedor ia l'elaC10nados em data de 05. 05,~ ag, devendo se~ en 
Geral da Justiça, homologado o a juste pelo Juiz a que dos a es~e . D~partamento, cert1dao do comprom1sso 
estiver subordinada a s erventi a (Art. 68, § 3R , da Re do e do 1n~C10 do exerc1cio. 
~2lução n2 02/76, do EgrégiO Tribunal de Justi ça de 54.885/80 - CIRO ANTONIO DIAS DE tIMA - Cartório 
" ao Paulo); gistro I"ivil do Distrito de Araçaiba, com!U'ca de 

CONSI DERANDO que os Ser-.,ent uários es 54.889/80 - ~ILTON VIEIRA DE MATOS - 52 Ca!'tód 
tão, p~r i sso, o~rigados a corrigir , s empr e que houver Notas e ofic10 de Justiça, comarca de Ribeirao ~ 
variaçao, os salarios const antes dos contratos de t r a 55.013/80 - MAURICIO ANTONIO QUAREZEMIN - 12 C. 
ba1ho homologados pela Corregedoria Geral da Justiçaj-	 de Notas e Oficio de Justiça, comarca de Monte IJ 

CONSIDERANDO que há necessidade da PORTARIAS DE EXONERAçOm . 
f~xaç~o de critérios genér~c?s para corroção ~os salá Por d~spacho de 02 e 05.05.80, foram homologadas 
r1?s.QO~ Escreventes e AUX1 l1ares das servent1as nao neraçoes dos Escrevent es abaixo relacionados. 
of1c1a11zadaB' e 4'" 	 PROT.N2 14854/80 - MARCOS APAR.EX::lDO ABREU - Carta 

CONSIDERANDO! f1nal mente, o que con,!! ltegistro Civil , comarca de Osa"co • 
ta dI) Processo C.G. n2 54. 732/tsO; FROT.N2 14859/80 - !.AZARO BOCHnH - 12 Cartório d 

R E S O L V E : tas e Oricio de Justiça, comarca de Itu. 
- - - - - - - . PROT.N2 14939/80 - JOIO BATISTA SOBRINHO - Carta 
Art. 19 - O JU1Z Corregedor Permanen Hegistro Civil e Anexos comarca de Capão Bonito 

t~ de s erventia n~o oficializada exi~irá_do serv9n~ui PHOT.N2 ,15030/80 - MhRIA,TEREZINHA DA SILVA VEN1 
r~o, anualmente, a vista da desvalor1zaçao monetar1a, 42 Cartorio de Notas e Of1cio de Justiça comarc. 
a correção ~os sal&rios de s~us Escreventes e Auxili~ beirão Preto. ' 
res , a part1r da data da vigencia de decreto que impor 
te em elevação dos valores da Tabela de Custas e Emol~ AUXILIARES DOS CARTÓRIOS NXO OFIC~ 
mentos. CONTRATOS ARQUIVADOS:- (Artigo 38 do Decreto-Lei 

Art. 2Q _ Havendo aumen~o vegetativo de 1969)._Estando os Auxiliares RptO~ para exel 
da renda da serventia, a corteção dos salarios dos Es suas tunçoes a partir desta publicaçao. 
creventes e Auxiliares devera ser realizada semest~, . 

,mente, independente da elevação de valores da Tabelã 122 Cartorio de Notas da Cap1tal: LUIS VICENTE S 
de Custas e Emol·..unentos. .I 

A P!rágrafo Onico - para a verificação 	 -- --- 
da ocorrencia, ou nao, do aumento referido neste ar r1 s ~ ~ e exos, coma 

go, o Juiz Corregedor Permanente deverá apurar nOR me ro: SANDRA LIA DONIZL"TE TRINDADE. 

ses de junho e dezembro de cada ano, os rendimentos 22 Cartório de Notas e Oficio de Justi~a, comare 
e o volume ãe serviço da serventia nos últimos seis Guar~tin~etá: HENRIQUE CESAR ALVES DE OLIVEIRA. 
meses. 22 Cartório de Notas e Oficio de Justiça, 


gi das Cruzes: MARCOS BATALHA. 

3QArt. - A correção d09 sal~rioso~ 22 Cartório de HegistrQ de Imóveis e An~xos, co 

s ervar~, no que couber, os seguintes criterios: Mogi das Cruzes, SOLANGE GAr-lA COELHO; VERA LUCIA 
a) 	peculiaridades do serviço; '11\ r';J::LQ 

b) condições do contrato vigente; 
 Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, comarc~ 

Sl3nta Cruz do Rio Pardo: F.NY DINAH G,\RCIA.; MARIAc) 	;eajuste de sal~io concedido DOS 

ultimos seis meses, em razão do 
 NA ~'4ZANTI DE CAHVALHO. 
aumento vegetativo da renda da 

"Cl~'"ur~os U1"1cializadossçrventia; Diretoria de Divisãod) 	,edia de r enda da serventia nos DEPE 4ultimos doze meses; DBPE 4.2.e) 	estimativa da elevação da renda Designação para responder pelo expedienteda serventia em face da nova Ta 

bela de Custas e Emolumentos; e 
 90. 216 - Maria Ifabel do Na~cimento, RG. 	 3.325.6~ 

crrvente , em carater temporario, padrão 27-A, dof) 	os percentuais de corre1ão dos Of1cio Criminal da Capital, indicada para responvencimentos dos funcionarios das lo 	cargo vago de Chefe da Seção Processual, doJ9rvent1as oficializadas e do s~ do 	 Of1cio , no per!odo de 22.11 a 06.12.79, duran~lario mínimo nos últimos doze m~ i mpedimento da Sra. Neyde França. Jses. 20.251 - Maria Lady Nascimento lt'urtado, RG.604.9~ 
Art. 42 - Logo que ocorra qualquer cia1 JUdiCiário, padrão ~6-E, do 12 0/1cio do J~ 

das hip6teses previstas nos arts. 12 e 22, o Juiz COi dicada para r esponder pelo car~o vago de Cgete . 
regedor Pe~ notificará im~diatamente o Serventua ção Processual, do referido Of1cio, no per~odo d 
rio, por ofício. para que realize, no ~razo de l~: de dezembro de 1.979 a 02.01.80, durante o imped
mediante acordos individuais, a correçao dos salarios da Lra . Maria Dulce de l'lacedo CorradCi. 
dos Escreventes e Auxiliares da serventia. 30.977 - Marta de Faula Fernandes, liG. 4.616.773, 

vente, padrão 28-B, do 12 Oficio Criminal da Cap§ lQ - Os acordos serão subaetidos dicada para responder pelo cargo vago de 	Cl).efe dà apreciação do Juiz correredOi Permanente, que, an ção Processual, do referido Oficio, no periodo dtes ~e homolog~-los, verif cara se foram 	observadosoã de 	 janeiro a 01.02.80, durante o impedimento docriterioa do art. 3Q• guel Russo. 
§ 2Q - Não se encontrando em ter 21.007 - Odila Botturi Guidoni, Rg. 862.286, O 

mos, os acordos deixarão de ser homologados, devendõ 	 Judiciário, padrão 37-E, do 22 Of1cio da Fam!lia 
o Juiz Corregedor Permanente ~egistr~ as razões da 	 Sucessões, indicada para responder pelo cargo va 
recusa e, desde logo, corrigir os salarios. 	 Chefe da IA Seção, do referido Of1Cio, no perlod

01.02.80 a 15.02.80, durante o impedimento do Sr. _ .. § 32 - Decorrido o prazo da noti/i c1lio Alves.caça0, e nao tendo o Berventuario apresentado os ac~ 32.141 - walter Lopes, RG. 4.l26.204,~screyente,Juiz C9rre§edor Permanente, 	 edos ao 	 este então fixara, do 22 Oficio da Família das Suces80es,'26-A,ainda "ex off1cio , e motivadamente, a correção dos do 	 para responder pelO car~o vago de Chefe da lisalários. do 	 rpferido OfÍcio, no penodo de 17.01.80 a 06.' 
Art, 5Q - Das decisges previstas no durante o impedimento do ~r. Otecilio Alves. 


artigo ,anterior cabera recurso vOluntario, em 15dias, Portaria n2 689/80 

para a Corregedoria Geral da Justiça, com efeito su~ O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral 

pensivo. 	 Justiça do Bstado de são Paulo, no uso de suas a 

ções faz saber que em se6~ão realizada em 12. 
"D.J." de 14.03.80, o Egregio Çonselho Superior

Publique-se. Registre-se e Cumpra~. 	 gistratura, Designou o Br. Jose Fernand9 dos San 
meida, RG. n2 6.~12.85D, Oficial Judiciario,são Paulo, 07 de Abril de 1.980. "28-A" , para responder pelo expediente do 32 Ode 
Comarca de Mauá, devendo perceber a diferença deADRIANO MARREY mentos do padrão "28-A" para o padrão "58-A" da COlurEGEDOR GERAL DA JUSTIÇA I, nos termos do artigo 195 da Lei Com~lementar 
180/78 C.C. a Lei Complementar n2 195/78, a part
02. 02.80. Corregedoria Geral da Justiça do Estad 
oao Paulo, aos 28 de abril de 1.980 - e)AdrisnoPublicar dia 6, 8 8 10 - Corregedor Geral da Justiça. 

Designação de Chefia 
33.839 - Tomoe Kukiyama, RG. 4.499.63l'Escrevent~ 

I'ROCESSO DE LICENÇA . .. drão 27-A, do 12 Contador e 12 Partidor, por de 
10.541/54 -#F~ANDO DE ALMEIDA. NOBRE FILH? - Escrivao da ~.Corregedoria Geral de 29.4.80, in~icada par
do l~ Cartor10 de Notas da Cap1tal: 180 d~as de lice~ ponder pelo cargo vago de Chefe da Ueçao (A~ 
ça para tratar de interessea particulares, de 07/05 a çào ) _ Seção Administrativa, Registros e Fichari 
02/11/80. S.P. 02/05/80 0 ,., "X 	 referido Odcio, a partir d~ 25.2.80. 

PORTAHIA DE DESIGNA~ O SUbstituiçao 
l,t'ERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO, Oficial Maior do 102 31.051 _ Oduvaldo Henrique dos Santos, R.G. 2.90 
Cartório de Notas da Capital, ~ara substituir F~ANDO hscrevente, padrão 36-B, do 5Q Oficio de Acident 
DE ALMEIDA NOBRE FILHO, Escrivao do referido Cartorio, Trabalho, indicado para responder pelo expedient 
em virtude de ter obtido 180 dias de ltcença para tr~ referido olicio , durante o impedimento do Jr. Be 
tar de nteresses particulares, no per10do de 07/05 a Albert9 de Oliveira Diretor de Divisão em comu
02/11180.S.P.02l05/AO. 	 .! 
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