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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 8-57 

O Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral. 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo. 

Atendendo a que os processos de habilitação de escreven~ 
tes de cartório, nos têrmos do art. 9.° do Decr. 5.129, de 23 
de junho de 1931, estão sujeitos a exame e correição do Cor
regedor Geral da Justiça; 

Atendendo a que, por êsse motivo, no interêsse dos servi
ços judiciários, no do próp:tio cartório, bem assim do escre
vente, a Corregedoria traçou normas que vêm sendo executa
das com uniformidade e resultados satisfatórios, no processa
mento da habilitação e nomeação dos candidatos a cargos de 
escreventes; 

Atendendo a que a fixação dos vencimentos dos escreven
tes é da competência da Secretaria da Justiça, (art. 15 do 
citado decr. 5.129), cabendo à Corregedoria exigir a prova 
dessa fixação, para ficar constando dos registros e dos assenta
mentos de cada interessado: 

Determina: além dos documentos exigidos por lei, nos 
processos de habilitação de escreventes para os cartórios não 
<>ficializados, deverá constar a proposta de fixação dos venci
mentos endereçada ao sr. Secretário da Justiça. O original 
do pedido, acompanhado de uma cópia da portaria de nomeação 
e com os requisitos exigidos nos §§ 1.0, 2.°, 3.° e 4.° do art. 15 
d<> decreto já mencionado, deverá subir com <> processo de habi
litação, para ser encaminhado à Secretaria da Justiça, p<>r 
intermédio da C<>rreged<>ria Geral. tão logo se conclua o pro
cesso,. pela homologação da nomeação. 

Fixados os vencimentos do escrevente, juntar-se-á aos 
a utos a prova da fixação. 

P. e Comunique-se. 
São Paulo, 1.0 de março de 1957. 

Oswaldo Pinto do Amaral 
Corregedor Geral da Justiça 

D. J. de 3-3-57 
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