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PORTARIA N.~ 11/73 

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

Considerando os objetivos dos artigos 38 do Decreto-Iei 
n.9 5.291/69 e 21, parágrafo 1.9 do Decreto n.'? 5.129/31, es
pecialmente quanto ao início e término do vinculo contratual 
existente entre os serventuários de justiça e os auxiliares de 
cartório; 

Considerando que é obrigatório o contrato de trabalho 
para reger as relações entre os serventuários de justiça e os 
auxiliares no fôro extra-judicial, consoante os artigos 21 e 
seu parágrafo 1.9 do Decreto n.O 5.129/31 e 38 do Decreto
-lei n.9 159/69; 

Considerando a necessidade de ser aperfeiçoado o mo
delo ora em vigor, em função das modificações legislativas 
ocorridas a partir de 1970; 

Considerando a conveniência e a necessidade de ser me
lhor formalizada a rescisão contratual entre os senvetuários 
de justiça e os auxiliares, no fôro extra-judicial; 

Considerando, por fim, o que ficou decidido nos proces
sos números CG-37. 979/73 e 37.975/73; 

Resolve: 

Artigo 1.9 - Ficam instituídos os modelos de contrato 
e de rescisão de contrato de auxiliares de cartório, na forma 
das minutas em anexo. 

Artigo 2.9 - Os serventuários de justiça, obrigados por 
lei à lavratura de contrato de auxiliares de cartório e sua 
rescisão sob pena de responsabilidade, deverão tomar as me
didas cabíveis para adoção dos modelos ora instituídos. 
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Artigo 3.° - Os auxiliares de cartórios somente poderão 
iniciar suas atividades nos cartórios onde forem admitidos 
depois de deferido e publicado o arquivamente de uma via 
do respectivo contrato (artigo 38 do Decreto-lei n .. 159/69). 

Parágrafo único - Os contratos deverão ser redigidos 
somente no anverso e verso da folha respectiva. 

Artigo 4.'1 - Os auxiliares de cartório deverão aguar
dar em exercício o deferimento e a publicação do arquiva
mento na Corregedoria Geral da Justiça de uma via do ins
trumento de rescisão de contrato; 

Parágrafo único - Uma via de instrumento de rescisão 
de contrato de auxiliares de cartório será enviada ao IPESP, 
pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 5.'1 - Os MM. Juizes de Direito diligenciarão no 
sentido de que todos os serventuários de justiça, sob sua 
corregedoria permanente, tomem conhecimento dos mode
los adotados, proibindo a permanência de elementos nos car
tórios, cujas situações infrinjam os dizeres desta portaria. 

Artigo 69 - Esta Portaria entrará em vigor no dia 2 
do corrente ano, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo. 
Eu, Ezio Donati, Escrivão da Corregedoria Geral da 

J ustiça, subscrevi. 
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral 

da J ustiça. 

ANVERSO 

CONTRATO DE AUXILIAR DE CARTÓRIO 

Pelo presente instrumento particular, celebrado en-
tre o(a) ...................... do ............ . ........ . 

(Escrivão ou Oficial) (Cartório) 
da Comarca de ................... como primeiro(a) con-
tratante, e ....................... R.G.-SP n.9 ••••••••• 

como segundo(a) contratante, filho ..................... . 
e ........................... natural de .............. . 
onde nasceu aos .................. registrado no Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de (o) ............ . 
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· . . . . . . . . . . . . . .. Comarca de ............... , às fls ...... . 
Subdistrito etc.) 
do Livro n.'? A- ............. residente e domiciliado à rua 
................................. n.'? ..... "' .......... . 

.................. " 

(Bairro ou 
fica certo e ajustado 

Distrito) 
o seguinte: 

(Cidade) 

PRIMEIRO: - O(a) primeiro(a) contratante, ADMITE 
o(a) segundo(a) contratante como AUXILIAR DE CARTó
RIO, pelo tempo que lhe convier e de acordo com os disposi
tivos legais em vigor, obrigando-se a pagar-lhe a quantia 
mensal de Cr$ ............ ( .......................... ) 
consignada em folha de pagamento até o ............ dia 
útil de cada mês. 

SEGUNDO: - O (a) segundo (a) contratante declara 
aceitar este contrato e se obriga a desempenhar com exação 
todas as funções que lhe forem atribuídas, guardando absolu
to segredo de todos os casos em que o interesse na Justiça 
assim o exigir, sob as penas da lei, obedecendo, outrossim, 
ao horário regulamentar de trabalho, e declarando-se ciente 
do regime estatutário a que fica sujeito nos termos das Leis 
e Organização Judiciária do Estado de São Paulo e especial
mente, dos artigos 63 e seguintes da Resolução n.? 1, de 29 
de dezembro de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta
do de São Paulo. 

TERCEIRO: - Os contratantes declaram que será provi
denciada, na forma da lei específica a inscrição do (a). Se
gundo a contratante na Carteira de Aposentadoria dos Servi
dores da Justiça, no Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo - IPESP. 

E, assim, em cumprimento ao disposto no artigo 38 do 
Decreto-Iei n.'? 159 de 1969, artigo 21, parágrafos l.? e 2.'?, do 
Decreto n.'? 5.129, de 1931, Lei n.'? 10.393, de 1970, tudo com
binado com a Portaria C.G. n.'? 16/53, Provimento C.G. n.? 
1/69, item 10, n.'? II, e Provimento C .G. n.0 13/69, todos da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, lavram o presente 
contrato, em cinco (5) vias, que assinam em presença das 
duas testemunhas abaixo qualificadas. 

Observações: Preencher o contrato em cinco (5) vias, sendo 
a l.~ e 2. c vias para a Corregedoria Geral da Justiça, a 3.~ 
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para a Corregedoria Pennanente, a 4.~ para o Serventuário e 
a 5.° para o(a) segundo (a) contratante. Caso o(a) segun
do(a) contratante for menor de dezoito (18) anos de idade, 
juntar certidão de nascimento e prova do consentimento do 
pai ou responsável. 

RESCISAO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE CARTÓRIO 

Pelo presente instrumento particular, celebrado entre 
oCa) ....................... do ................ . ..... . 

(Escrivão ou Oficial) .... . . . . . . (Cartório) 
da Comarca de ...... . ......... . . . . . .. , como primeiro(a) 
distratante, e . . .. ... . ... ..... . . . . R.G.-SP n.O 

••• ••• •••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . , Auxiliar do Cartório, como segundo (a) 
distratante, fica certo e ajustado o seguinte: 

PRIMEIRO: - Os ctistratantes, neste ato, extinguem o 
vínculo contratual estabelecido anteriormente no contrato 
de Auxiliar de Cartório que firmaram nos tennos e para os 
fins do artigo 38 do Decreto-~ci n.9 159, de 1969 contrato 
esse aprovado pelo MM. Juiz Corregedor Permanente da ser
ventia e arquivado na Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 
conforme o publicado no "Diário da Justiça" de ..... ... de 
.. . . ................ .. .... de 19 ..... . 

SEGUNDO: - Os distratantes, para todos, os efeitos le
gais, dão por integral e satisfatoriamente cumprido o refe
rido contrato, pelo que se outorgam mútua, plena, geral e 
irrevogável quitação. 

TERCEIRO: - Para os efeitos do comunicado da Egré
gia Corregedoria Geral da Justiça publicado no "Diário da 
Justiça", de 3 de fevereiro de 1970, os distratantes declaram 
sob as penas da lei, que contra o(a) segundo (a) distratante 
não existe procedimento administrativo-disciplinar em anda
mento nem pena disciplinar a ser cumprida. 

QUARTO: - O (a) segundo (a) distratante, neste ato 
por . .... . ... ter cédula de identidade funcional, .. . . . . . . . 
a devolve, para os fins devidos. 
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QUINTO: - Este distrato s6 terá eficácia após sua apro
vação pelo MM. Juiz Corregedor Permanente da serventia 
e arquivamento na Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

E, assim, lavram o presente distrato, em cinco (5) vias 
que assinam em presença de duas testemunhas abaixo qua
lificadas . 

. . . . . . . . . . . . . . . , ..... . de ... . ........... de 19 .... . 

TESTEMUNHAS: 
1.'1 

Primeiro (a) Distratante 

Segundo (a) Distratante 

( . . ...... . ................... R.G.-SP n.'? .............. ) 
2.9 

( . .... . ...................... R.G.-SP n.'? .............. ) 

APROVO 

Em .... . 1 ..... f19 ..... 

Juiz Corregedor Permanente 

(Republicado por ter saído com incorreções) 

Observações: Preencher o distrato em cinco (5) vias, sendo 
as l,9 e 2.'" vias para a Corregedoria Geral da Justiça, a 3.9 
para a Corregedoria Permanente, a 4." para o Serventuário e 
a 5.<1 para o(a) distratante. Caso o segundo(a) cUstratante 
for menor de dezoito (18) anos de idade, juntar o consenti
mento do pai ou responsável. 
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VERSO 

.................... , ...... de ................ de 19 .... . 
O(A) Primeiro (a) Contratante 

O(A) Segundo (a) Contratante 

TESTEMUNHAS: 
1.9 

( ............................. R.G.-SP n.9 ............ ) 

( ............................. R.G.-SP n.9 •••••••••••• ) 

APROVO 

Em ..... . / ...... 1 19 

JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE 

ESPAço RESERVADO À CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA 
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