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"uito Ollrl gUo,. 'Senhores. 

PORTARIA CC NII 118/87 
O OESOIBARCADOR SYLYIO DONlARAL,CORREGEDOR C9AL 

OA,3USTItA, no uso de suas at~lbuiçDes, 
CONSIDERANDO o reajusta.ento das tabela, anexas ao 

Regl~ento de Custas e Emolumentos ocorrido e partir do 
dla tO de novembro último, ' ' 

CONSIDERANDO as SOlicitaÍ~es das associaç~es de 
classe dos escreventes e auxi1 ares de cart6rios nlo ofl 
cla11:edos, 

CONSIDERANDO a conveni'ncla de reajustar 05 sal' 
rios dos servidores de cart6rios naooricla11zados, di 
aolôe a abranger a defasage. aalariai ocorridl no perfo
do InicIado a 111 de .erço de 1986, coa a vig'ncla do Di 
creto-Lei n. 2.284/86, 

RESOLVE: ,
ARTIGO 1. ·A partIr de 1. de deza.bro de 1987 ne 

~servldor poder' perceber, e título de sa1'rio, 1.por
tlncla ln'erlor ao aal'rio fIxado e. 1a de 8arço de 1986; 
em 'cumprimento às Instruç~es HoraaUvas publicadas no 
Di'rio Oficial de 4 de abrIl de 19~6, excluíds,parte va 
ri4vel, acrescida de 4151 (quatrocentos e quInze por ce~ 
to). 

PARAGRAFO ONICO - Para os serv l"dores que perce
bla., 'atê J1 de .arío de 1987, apenas sal'rl0.base ' di 
atê doIs sal 'rios 8 nimos, devem ser acrescidos 4751 (
quatrocentos e setenta e cinco por ce~to) ao que fá:ilm 
Jus em la de .arço de 1986. 

ARTIGO 211 • Os valores J' acrescidos a Utulo de 
Idiantamento de nUrio, ,desde que supere. os percan
tua15 flxados no artigo ,1ae seu JE'grefo únIco, lilo in 
corporedos aos aaUrios dos servidores,nlo lhes sanóo 
devIdo qualquer acréscimo. 

ARTIÇO ]a - Para 05 servidores admitidos ap6s 1R, 
de aarço de 1'87, a apl1ceçlo dos percentua1sastabeleci
dos nest.Portaria obaervar' a disttnçlo estebelecida nõ 
parAgrafo únIco do arUgo 1R, e aedp,roporclonal ao tem 
po doe 'suviço. ',' ,

ARTIGO 411 • O aerventuArio poder' requerer 80 CO!, 
regedorpermanente autorizaçlo para 'pagamento de sal'rio 
reajustado em percentuaIs inreriores tiquelas fixados nes 
ta PortarIa, na hlp6tese de insuflci'ncla da renda di 
serventia. . 

PARAG,RAro ONICO - Da déclslo que fhar os novos per
centuais e homologar os saUrios cabed 'recurso ti Corre=
gedoria Geral da'Justiça, sem e'eito suspensivo.

ARTIGO ,a - At' o dia 10 de Janeiro de 1'88, o cAl 
culo do reajustemento dos selArias, individualizado por
seryldor, serA subMetido pelo serventuArlo ao Juiz Corre 
gedor Peraanente competente e remetido, iaedlatamente : 
• Cotregedorla Geral da Justiça, pelo diretor encarrega
do do serviço'da Corregedoria Permanente. 

ARTIGO 68 - Esta Portaria entra em vigor na ,data
de sua pubUcaçlo. . 

Slo Paulo, 2' de dezeabrode 1987 ,
(a) SYLYIO DO AMARAL - CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 
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