
PROVIMENTO Nº 009 – 1982 

 

 

 

O Doutor JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Registros 

Públicos, no uso de suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO que os salários de escreventes e auxiliares são ajustados, atendidos os critérios 

fixados pela Corregedoria Geral da Justiça e Corregedoria Permanente dos Cartórios extra-judiciais; 

 

CONSIDERANDO que os Tribunais conceituam os escreventes e auxiliares de Cartório extra-judiciais 

como funcionários públicos; 

 

CONSIDERANDO que o 13º salário é pago a todo trabalhador, inclusive, aos funcionários públicos do 

Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO que o preceitua a Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1.978, em seus 

artigos 122 a 131; 

 

DETERMINA: 

 

ARTIGO 1º Ficam os Senhores Oficiais de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital 

obrigados a pagar aos escreventes e auxiliares o 13º salário , no mês de dezembro de cada ano, 

Independente dos salários a que estes fizerem jus neste mês. 

 

ARTIGO 2º O 13º salário corresponderá ao salário fixo percebido pelos escreventes e auxiliares no mês 

de outubro do respectivo ano. 

 

ARTIGO 3º No caso de o escrevente ou auxiliar receber, além do salário-padrão, comissão ou 

porcentagem de renda, o cálculo para recebimento do 13º salário será efetuado na base de 30 (trinta) 

por cento da média mensal paga a esse título, durante de 12 meses anteriores a novembro do respectivo 

ano, mais o salário padrão recebido no mês de Outubro. 



 

ARTIGO 4º Os escreventes e auxiliares admitidos, bem como os dispensados e exonerados no decorrer 

do ano, farão jûs ao 13º salário na base de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço prestado no período 

correspondente, calculado na forma prevista nos artigos anteriores. 

 

PARÁGRAFO 1º Para os fins previstos neste artigo, a fração igual ou superior a 15 dias de serviço será 

considerada como mês integral. 

 

ARTIGO 5º O período de afastamento ou licença com prejuízo dos salários bem como por motivo de 

doença de parentes, não será computado para fins de cálculo do 13º salário. 

 

PARÁGRAFO 1º Na hipótese deste artigo, o 13º salário será calculado na base de 1/12 (um doze avos) 

por mês, considerados apenas aqueles meses em que recebeu o respectivo salário. 

 

ARTIGO 6º O benefício do 13º salário será concedido em substituição à licença–prêmio. 

 

PARÁGRAFO 1º Poderá o escrevente ou auxiliar optar a qualquer tempo, pelo 13º salário ou  pela 

licença- prêmio. 

 

ARTIGO 7º O escrevente ou auxiliar que optar pela licença prêmio, deverá fazê-lo através de 

manifestação escrita, deixando de perceber o 13º salário, enquanto prevalecer a opção. 

 

PARÁGRAFO 1º A inocorrência de manifestação será considerada opção tácita pelo recebimento do 

13º salário, deixando, conseqüentemente, de ser computado o tempo para a obtenção da licença prêmio 

 

ARTIGO 8º O escrevente ou auxiliar que optado pela licença prêmio poderá, a qualquer tempo, 

solicitar seja cessado o efeito dessa opção. 

 

PARÁGRAFO 1º Na hipótese de que trata este artigo, o escrevente ou auxiliar passará a fazer jûs ao13º 

salário a partir do mês subseqüente a cessação da opção, não as computando, para os fins do 13º, o 

tempo anterior em que permaneceu como optante da licença prêmio. 



ARTIGO 9º O escrevente ou auxiliar que não tenha feito uso do direito da opção pela licença prêmio 

poderá fazê-lo, a qualquer tempo, cessando, a partir da data da opção, o recebimento do 13º salário e 

iniciando-se na mesma data a contagem de tempo para fins de otenção da licença prêmio. 

 

PARÁGRAFO 1º Na hipótese de que trata este artigo, o 13º salário  será pago na proporção de 1/12 

(um doze avos) por mês de serviço prestado , enquanto não optante. 

 

ARTIGO 10º As opções serão feitas por escrito e comunicadas ao Juízo Corregedor Permanente, no 

prazo de 30 dias. 

 

ARTIGO 11º Os Serventuários darão ciência individual deste Provimento a todos os escreventes e 

auxiliares, correndo dessa data o prazo para eventuais recursos. 

 

ARTIGO 12º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

C U M P R A - S E, na forma e sob as penas da lei. 

 

 

 

São Paulo, 09 de novembro de 1.982. 
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PROVlMENTQ N9 09/82 


O Doutor JOS! DB MELLO JUNOUB! 


RA, MM. Juiz de D~reito de Primeirá Vara de leqt.troe p! 

blico", no ueo de eua••~~ibu\çõe., 

í; "f, .. 	 <.' 

CONSIDBRANDO que oe ~io. de 

escreventes e auxili.re••io aju..tados, .tendidos ce cri 

térlos fixado. pela CorregedoriA Geral da JUltiç•• CO! 

regedor la Permanente, d08 Cartórioa extrll-judictai,.' 

CONSIDERANDO que 08 TrLbunah 

conce!tu.m 08 escreventea e awclliare. de Cártório. li! 

tra-judlciais Coa0 funcionár~o. públicos, 

CONSIDERANDO qU? o 139 aaláxio 

é pago a todo trábalh.dor, incluatve, ao. ·funcionáxioe 

~úbllcos do Estado de Sia p.ulo,.' . . ,. 

CONSIDBRANDO o que preceitua'a 

~1 Complement.r n ••180, de 12 de ..io de 1978, am .eul 

artigo. 122 • 131, 

D E T B R M I N A I 

r 
Art. 19 - Fic.m oa &sV~oe Ofl 

Oficiaia de Regiatro d. TItuloe e Documentoa da Comaroa 

da C.pit.l obrigado... pagar aoe e.crevente. e auxili5 

re. o 139 .al~rio, nO mie de de.embro de c~a ano, ind! 

pendente do•••lário•• que e.t.a fi.erem j4. ~bI mi.. ' 
.' ' I .' 

Art. 29 - O 139 .,~ir~q·corr~~ 
J' ' ; , . 

ponderl ao ..lIrió fixó perc.bido pelo•••creyente. e l1li . 
, \:1' ,', ,. 

xiliar•• no ~i. de outubro do r ••pecUvo ano. /,; 

i 
Art. 39 - Noca~o d~;'~ eacr.! 

'-1' 
vente ou auxiliar receber, elim do .alário-b~drio. ~ 

'f. t 
.ão ou porcantag_ na renda, o cál~io para ,~to do 

139 aalário ..eri .fetuado na ba•• de 30 ttrintal~ c~ 

tc da média men.al paga a •••• tltlllo, dur.nt. ó.· 12 li'! , 
•••. ant.riore. a nOv.mbro do. re.p.ctivo ano, m~'Í. c .i 
lido padrlo rec.bido no ..Ie 	d •. "outubro. 

.;,te' 

,.. 	 " 

), 	 f 
~ Art. 49 - O. e.crevent••.••~ 

xiliar•••dmitido., b.m como o. di.pensado. e,' .xoner5 

do. no correr do ano, fario jÚ. ao 139 ••lário na b••• 

de 1/12 lum doa••vo.' por mie de ••rviço pr.atado· no 

p.rlodo corr.apondent., c.lcul.40 na forma praviata·~ 
,(,. 

.rtigo••nt.rior••• 
~ ,~., ~! 

:~ 

I 19 - Pàr. oa fina; ~reYhto. 
n••te .rtigo, • fr.çlo igu.l ou auparior • 11 aia•. de 

a.rviço .erá con.id.r.de como ~. int.gr.l. 

Art. 59 • O perlodo ,di. àl••t • .;. 
, 	 , 

...nto ou licepç. com prejul.o do. aalárioa be. CODO por 

!!lOUVO de doença 4e parentea, n~o aer'COlDPllta4~·;. P-a:~ 
Una de ~ilculó 40 139 ••lidó; . ',' :»,2';(' - ;,I 

• I 	 • 19,';'~. bip6te.e ,4e'",'.~rt! . 
I' ':"', 

90, o 139 aalúio .e"I ca1cul.40 na b... d. "ti. til. do 
.' , : ... :.1 \ , 

•••yo.t pol' ..a, _.l.el'ed.i~...,.na••qual" '"".' _ 
j 'J ' 

que Ireoebell o I'..pactivo". aalldo. "', . " 
.' "",;, , •• 1, 

, '. "j .' 't, • ,. :;. 

, Arl~~9 - O beneficio ,~. 1;', 

•alldo aeri concedido é';: a~~~.i.,tuiçlo' l.icqah!P-to::, 

I 19 ... POeted o .acrevente IN 
,I 

.uxili.r optar, • qu.lquer· t~, pelo 139 aAlido . pu 
• • ~ ~ .If' 

pela licenç. pritaio. 	 , ~"," 

I' •. .~ ''''p'''' 

Art. '19 - O "ap,rev.nt. ou ,IIXA 
l1ár que optar pel., licença p~êlllio" dev~rá 'fui-lo etr! ' 

vá. de manif.st.ção e.cr~ta, deixando de pero.ber o 139' 

..lário, enquanto prev.lecer ~ opção. 

'. 19 ,p'A inoco"rênci. de ..n! 

. fe.tavio aerá conai4er.d. opção táoit. pelo recebiaento. 

do 139 salário, de ix.ndo , consequent.mante, de aer cO!!! 

put.do o tempo para • obtenção da licença prêmiO. 

Art. 89 • a escrevente ou .ux! 

l1ar que tenha opt.do,pal. licença prêmio .pod.rá, . a 

qu.lquer te",po,' .0Ucttar. aej. celÍ"4ó o i.f~ito 4.... OJ!. 

ção. ' 

, • 19 - N~ hipÓtese de.. 9ue tr.! 

ta e.te àrti90, o eacrevent. ou .uxiliar paaa.fi, •. f!, 

a~ jüa'ào'139 ••l'ri~ .·p.rtir dó mi.,.ubsequente à'oa! 
saçlo da opção, não ae computando, para Os fina . do 139., 	 . 
•al'riO; CI tempo .nterior e. que perMheceu CODlO opt.", ,. ""I' ..'" 
te de lic~nç. prêmio. 

Art. ;9 • O e.arevente ou .ux! 

li.r que nãó'tenha feito uao do ~ireito de' opçlo pel.' 

licenç. prêmio pcderá f••i-lo; • qu.lquer tempo, ce••~ 

do, • p.rtir d. d.t. d. opção, o r.cebimento do '139 ~ 

lário e lniciánd~•• n. meaM d.ta • cont.g.. de. t~mpo 

par. lin~ d. ot.nçlõ,de licença pré_io. 
.~,. :..~, .<Ii • =' 	 . \' 

I 19 - N. hipóteae d. I que "5 

t ••ate .rt190, o 139 'a.liri~~arl pago na pr?porvãó d~ 
.' .'. '. .' .' " ~:"':... dfl.,··;", .' • l

1/12 lum doae .vo.} por mãa áe aervivó'pre.t.ao, enquag 

to nlo i,pl:ante: . " . 

Art. 10 • Aa opçõea serão fe! 

t •• por escrito e comunicsd....0 Juizo Corregedor PerM! 

nente, DO pr••o d. 30 di••• 
Art. 11 - 08 Senhor ... lil'rven tU! 

rioa d.rão aLincia individual de.te Provimento a todos 

o••a.orevent•• e .uxili.res, correndo des.s data o pr! 

ao par. eventu.is reCurQOB. 
Art, '2: - E.te Provlmf'nto cnU!! 

ri .. vl90r n. d.t. de aua pub11c.ção. 

c U M P R A - S E, na forma 	 e 

80b •• pana. d. le1. 


.PROVIMEN~ N9 10/82 

• I'~ 06 Doutorea José de Mello Ju~ 

qu.l~. e Regia Fern.nd.~ de.Oliveir., re.p.ctivamente 

Juh,..•I d. 1. e n Vara dê Registroa Públicos, no uao de 

~u••·:.tribÜi.ç&.a, 
. , ~,' . Con.idar.ndo o que dispõe o a! 

ti90 la de Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1.973, 
'1 ~ • '. Qonsiderando o que con.t. do 

próc.aao n9 356/82 d.,29 Vara d. Registroa, Público., 
D.ETElIMINNU 
Art. 19 _ o. tr.sl.dos • que 

.eref.r. o 0eapu.t" dd art. 32 da Lei 6.015/73 aedo fe! 

to. diretamente no cart(,rló de Re9iatro Civil do 19 Sub 
. f. 	 

'4+ltrito d. coma~c. d. c.pit.l, 1ndep.nd.nte~te d. in 
t.rvenção judicial • 

http:eventu.is
http:aerviv�'pre.t.ao
http:ap,rev.nt
http:ca1cul.40
http:con.id.r.de
http:c.lcul.40
http:auxili.re
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~ _ Para o traslado de 

asaento de casamento .erio exigido. oa seguintes doc~ 

manto., 
~ 1 - certidão do a! 

.': 
aento lavrado nó Consuiado brasileiro, ou certidão do 8! 

aento estrangeiro, le9ali~ada pela autoridade consular 

bra.ileira e tradu. ida por tradutor juramentadol 

11 - Q8rtidio de ~a! 

c1Jnento doIs) cBnjugea!sl:bra.Ueirols) para os fina do 
. . . ... '.~ 

art. 106 da Le~ 6.01~/13J 
UI - prova de dom! 

!. 11' 
, .':\ ct1io na c~ca, 	 \. 

' 

.. ' 
'.. : t 

# 

IV f prova do regime 

de bena adotado. se nio don.tar da cerJ1dãol 

v - declaração com O 

nome que e .~h.r adotouj ae a oircunstincia não for in 
I :, ' ~ ~,!', 

r' 
 dlca4a na certidão. , 

""1 19 - lIe o .....nto. de ca.amen 


to a tra.ladar a. rBf.r1rta braai1eiro naturali.ado, .: 
, 	 .'

rã obrigatória também ~ ~reaentação do certl~icado de 
t ;~, í. • 

naturall.açio para prova!:', .ua antft~oridade .ao casamen 

to. ' 1 i~\', 
•Art. 39 • Para o traslado de 
'-, 

'.ssento de óbi~o aerão e~igidos O!' aeguintea ~tOSI 
, ' "'~I:..... I ~;
" \I 

I - certidão do ft~ 

.ento lavrado no Consulado brasil.el'ro. ou certidão do 

assento eatranqeiro, leqal1Zàdá pela autoridada ocrtsular 

braaileira e traduzida por tradu~or juramentado, 
r i 

11 - certidão da na! 

,cimento e, .e fór o caso, de casamento do "de eujlLll", p! 

ra oa fin~ do art. 106 da Lei 6.015/73, 
111 - declaração co~ 

tendo o. 4ado. previstos no art. 8Q da Lei 6.015/73. se 

r a certldão .for _lIaa; , 
~ _ ,ara o tra.lado de 

a.sento de na.cimento não lavrado no ConsuladO brasile! 

to aario e:&1qido. 0,., aeguinte. documento.. 

I _ certidão do ft! 

.ento e.t~angeiro, leqalizada pela autoridade consular 

b~••lleira e traduzida pof t~adutor juramentado, 

11 - certIdão de na! 

cimento do genitor bra.ileiro, .; 

111 - prova de dom! 

011io do re9i.tr.n~0 na Comarca. 

I-!! - O traslado referido no 


·ed~ .erá feito no Livro "E", cumprindo-se,' oportun~ 


'mente, o di.po.to no I 59 do art. 32 da Lei,6.015/71 se 


nio houver opçio perante a .utoridade judiciária f~al. 


~, - O traslado retl'rldo no 

.~. poderá aer requerido a qualquer tempo, desde que 

o 	 regi.tran40 nio tenha completado 25 anos oo4e l<1ade. 

~ • O traslado de alia.,,'! 

tó de na.ci_nto lavrado no Conaulado braaUeiro ..... ,i 

feito mediante ia apre.entaçió d08 sequintes documentol: 

I - certidão expedi4.: 
~ ~ ...' 

pela autoridade conaular competente, 

11 - prova de dcaic! 

1io do regi.trando na Comarca. 

j' 

Parágrafo único - O tt••lado 

roferido no .~. poderá .er requerido a qualquer te~ 

po e eerá sempre'feito no. Livro "A", não .e lhe ap1icán 
do o disposto,no I JQ,do art. 32'da Lei 6.015/73 • 

~ - A. certidões btuUe! 

raa, quando exiqida., .erio atualizadaa. a.a1m0crt81der~ 

das as expedida. hi meno. de 60 lae.aantal diaa da data 

do requerimento. 

~ .... Sempre que o traal! 

.. 	do for indeferido .er', falta nota COlll oa 1Í0tivo. do -4! 

deferimento, cumprindo-.e, quando for o ca.o, o. art. 

1911, ,c. c. art. 296 da Lei 11.01,5/13. 

~ - Oa dOaUlllanto. .pr1!8III!! 

tado. para oa fina da.ta Provimento .ario .utuMdoa a aE 

~w~.ado. ~DI Car~ório, admitide a micrQfilmag.. a a auh! 
• ~ .• " t 

titUição do. originai. por xerocópie. autenticeda•• 

~ - E.te provimento enl:r,! 

ri e. vigor no dia . d. novelllbro dit 1.982. 

P.R.I • 
Encaminhe-se çópia ,I Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça., 

http:di.po.to
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