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SÃO PAULO ... .... 

P O R T A R I A NQ 10/81. 

D'~-' TU:':/U'f;'IRAO lJ.... ". 
r J(vd' 'fv"17r TO 

U.l.\ 'q;.l."J , YJ·I. Juiz de Direito da l'ri;::eira,,).. '.1. ../ .J..~".. ---,...u...:-..J 

Vara de Registros y~blicOSt 

No uso das atribuições que lhe sao 
conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o provimen 

to 10/80 da Corregedoria Geral da Justiça; 

CONSIDERANDO que ficou constatada a 

quase inexistência de aumento vegetativo das rendas das Serven 

tias não oficializadas de Registros PÚblicos e Protestos; 

CONSID&qANDO que 06 senhores Serven

tuários, expontaneamente e de comum acordo, resolveram corri 

gir os salários de seus funcionários; 

CONSIDK~~DO o que ficou deCidido em 

reunião realizada com os senhores Oficiais de Registros e Tabe 

liães de Protesto; 

RESOLVE: 

Artigo lQ - Os Cartórios àe Regis
'. ..tros de Imove~s, T~tulos e Documentos € de Protesto da Co~arca 

da Capita.l, eDcaI:1inharão até o dia 30 do corrente mês, para 
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(ho) lliologação, os novos salários de seus escreventes e auxilia 

res. 

Artigo 2Q - A correção dos salários 

deverú ser feita a partir do dia lQ de outubro e a diferença do 

aumento será paga até o dia 15 de novembro do corrente ano. 

Artigo 3º - Serão abservados os se

guintes indices mínimos de aumento: 

A - 20 (vinte) por cento para os fun

cionários que passaram a perceber aci 

ma de 25 (vinte e Cinco) salários mí

.ni~ost a partir de lº de abril do cor 

rente ano; 

B - 30 (trinta) por cento para os fun 

cionários que passaram aperceber aci 

ma de 10 (dez) e até 25 (vinte e cin

co) salários mínimos, a partir de 1Q 

de abril do corrente ano; 

c - 40 (quarenta) por cento para os 

funcionários que passaram a perceber

até 10 (dez) salários mínimos, a par

tir de lº de abril do corrente ano. 

§ lº -Os indices de a.U!!1ento deverã.o 

incidir sobre o salário corrigido em 

lQ de abril do corrente ano. 
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§ 2Q - Deverá ser levado em conta pa

ra os cálculos o salário mínimo vige~ 

te nesta data, ou seja, o valor de 

Cr$ 8.464,80. 

Artigo 4Q - Faculta-se o aumento proI 
porcional para os ~uncionários contratados há menos de cinco me'.,. ses •.,. 

Artigo 5º - Os funcionários que a~e

rem participação na renda.d~ Cartório, em percentual, deverão 

ter os reajustes calculados apenas sobre o salário fixo. 

r-
Artigo 6Q - Em nenhuma hipótese pode

rá ser retirada a participação ou diminuidos seus índices per

centuais, sem préVia homologação do Juiz Corregedor Permanente, 

~I a quem serão encaminhados os ~undamentos da nova proposta sala


,. I rial. 


Artigo 7º - Os Cartórios que não tive 

rem condições ~inanceiras para arcar com os índices ora exigi 

dos aaaueles que na última correção elevaram os salários em per 

centual igualou superior a 110 (cento e dez) por cento sobre o 

salário de novembro de 1980, poderão conceder aumentos menores, 

nunca inferiores _~~20 (vinte) por cento 80bre os atuais salá

~l rios percebidos pelos funcionários. 

Artigo 89 - Ficam excluídos dos índi

ces desta Portaria os Oficiais l''Iaiores, com quem os senhores 

serventuários farão acordo, em separado, em índices condizentes ~ 
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ao cargo e função que exercem na Serventia. 

Artigo 9º - Os senhores Serventuários 

remeterão, para homologaçeo, apenas um quadro com ° nome do fun 

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

de abril de 1981, salário proposto a partir de lº de outubro de 

1981 e percentual do aumento, consideradas essas referências • 

Artigo 10Q - Os senhores serventuá 

rios darão ciência individual desta Portaria a todos os funcio- . 
nários, correndo dessa data o prazo para eventuais recursos. Os 

recursos contra a inobservância dos dispositivos desta Porta 

ria terão seus prazos contados a partir do dia do pagamento do 

salário reajustado. 

CUMPRA - SE, na forma e sob as penas-

da lei. 

Dado e passado nesta cidade de São Pc1U 

lo, aos vinte e três dias do mês de outubro de 1.981. 
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