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P o R T A R I A N9 03/89-	 • 
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o Doutor Ricardo Henry Marques Dip, Juiz de Direito em exer 

cício na Primeira Vara de Registros Públicos da Capital, no 

uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO os termos da Portaria CG 
-1 

41/89, elaborada pelo Eminente Desembargador Corregedor-G~ 

ral da Justiça, Doutor MILTON EVARISTO DOS SANTOS; 

~ CONSIDERANDO que, em tal Portaria e de 

par com respeitável parecer dos Eminentes Juízes AROLDO MEN -DES VIOT~I eVITO JOst GUGLIELMI (Processo CG n. 42/88), .se 

assinou índice mínimo de reajustamento dos salários dos ser 

vidores dos cartórios extrajudiciais do Estado, ressalvado 

a propósito acordo complementar; 

CONSIDERANDO que é de conveniência, so 

bretudo na hora presente, a orientação e a fiscalização por 

~ 	 esta Corregedoria de eventual acordo que complemente o rea 

juste imperado pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

nos termos e com os critérios legais, 
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RESOLVE:I 
.I 

19) Cada serventuário de Registro de 

Imõveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Protesto 

de Letras e Titulos desta Comarca, indicará a esta Correge 

doria Permanente, dentro no prazo de três dias, cinco 
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dores, dentre os em ex'êrcIc io-no~- Carto~-ios respectivos, para 

as tratativas que se efetivarão perante este JuIzo. 

29) Três dos cinco servidores de cada 

Cartório serão escolhidos por esta Corregedoria Permanente 

para as diligências visando a eventual acordo complementar. 

39) Nos procedimentos administrativos 

comuns que se formarem, este JuIzo, caso a caso, determina 

ra os atos pertinentes. 

Publique-se. 

f" Registre-se. 

Intimem-se. ,. 

são Paulo, 31 de maio de 1 989. 

J(J~~.~dZ.o 
(/"CARDO HENRY DIP 

JUIZ DE DIREITO 
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!:ORTARIA !!~ ~!.!. 
o Doutor Ricardo Henry MArque. Oip, Jui. de Direito em 
exerclcl0 na PrLmeira Vara de Registrol públicos da C~ 
pital, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO 09 termos da Portaria CC 41/ 
89, elaborada pelo Eminente Desembargador Corregedor-~ 
rai da Justiça, Doutor MILTON EVARISTO DOS SANTOS, 

CONSIDERANDO que, em tal Portaria e de 
p~r com respeitável parecer dos Eminentes Juhes AROI.PO 
~IENPES VIOTTI e VlTO JOsf': GUGLIELMI IProc"oso CC n. 42/ 
881. se .ssinou indice m{nimo de reajustamento dos salá 
rl05 dos servidores doa cartórios extrajudiciais do Ei 
lado, ressalvado a propósito acordo complementar I 

CONSIDERANDO que é de conveniência, sobre 
tudo na hora presente, a orientação e a fiscalizaçÃo p:ir 
esta Corregedoria de eventual acordo que complemente o 
reajuste imperado pela Egrégia Corregedoria Geral d. 
Justiça, nos termos e com 08 critérios leqals, 

RESOLVE. 
19) Cada serventuário de Registro de Imõ 

veis, de Registro de Titulos e Documentos e de ProteBtã 
de Letr•• e Titulos rtesta Comarca, indicarÁ a ..sta Co~ 

regedórla Permanente, dentro no pra~o de três dias, cin 
co servidores, dentre os em exerclcl0 no. Cartórios rei 
pectivoa, para a. tratativas que se efetivarão perante
eete Jubo. 

29) Trêe dos cinco eervldores de cada Car 
tório serio escolhidos por esta Corregedoria Permanente 
para as di11gências visando a eventual acordoccmplemen
tar. 

39) NOII procedimentos adminIstrativo.. co 
mune que se fornHlrt-:tfll, (II.te Juiz.o, caflo " caao, determl: 
narã OB atoe port i mmtcs. 

rub11t1ue-~n. 
Re91stro-IIft. 
Intimem-se. 


