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o Dr. JOSÍ, DE MELLO JUNQUEIIlA. l'1H. Juiz de Direito da Primeira v~ 
ra de Registros pÚblicos, 

No uso das atribuiç5es que lhe sio",... 

conferidas por lei, ' 

RESOLVE 

I 
ARTIGO lQ - Os Cartórios de Regi!! 

tros de Imóveis, Títulos e Documentos e de Protesto da Comarca da 

Capital, encaminharão até o dia 30 de junho, para homologação, os 
",.. 

novos salários de seus escreventes e auxiliares. 

ARTIGO 2º - A correção dos Salá 

rios deverá ser feita a partir de lº de Maio e os salários serao 
pagos a partir dessa data, independente de homologação. 

ARTIGO 3º - O índice mínir.:w de 2U 

mento será de 40 (quarenta) por cento, calculado sobre o sa16 

rio corrigido em lQ de novembro de 1981. 

ARTIGO 4Q - Faculta-se o ai.Unento 

f::::~cional para os funcionários contratados ha
; 

menos de cinco 
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ARTIGO 5º - Os funcionários que alI 

ferem participação na re~da do Cartório, em percentual, deverão 

ter os reajustes calculados apenas sobre o salário fixo. 

ARTIGO 6º - Em nenhuma hipótese P.2, 

der& ser retirada a participaç~o ou diminuidos seus indices per 

centuais, sem prévia homologação do Juiz Corregedor Percanellte, a 
"... 

quen serão encaminhados os fundamentos da nova proposta salarial. 

ARTIGO 7º - Ficam exclu{dos dos 

indices desta Portaria os Oficiais Maiores, com quem os senhores

Serventu~rios far~o acordo, em separado, em indices condizentes 

ao carGo e função que exercem na Serventi.a. 

ARTIGO 82 - Os senhores Serventuá 

rios remeterão, para homologação, apenas um quadro com o nome do 

funcionário, cargo e função, salário que passou a perceber em lQ 

de novembro de 1981, salário proposto a partir de lQ de maio de 

1982 e percentual do aumento, consideradas essas referências. 

",... 

ARTIGO 9º - Os senhores Serventua
,. 

rios darão ciência individual desta Portaria a todos os funcioná 

rios, correndo dessa d&ta o prazo para eventuais recursos. 03 ro 

cursos contra a inobservâ.ncia dos dispositivos desta Portaria te 

rão seus prazos contados a partir do dia do pagamento do salário 

rea;lustado. 

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

s penas da lei. 
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Dado e passado nesta cidade de são 

Paulo, aos trinta e um dias do mês de maio de 1982. 

"".. 

Juiz de Direito 

,... 
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