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PORTARIA CONJUNTA nº 1/86 

Os doutores H~LIO LOBO JUNIOR e P~ 

RICLES DE TOLEDO PIZA J'CNIOR, MI'-1. 

Juízes de Direito da lª e 2ª Vara 

de Registros Públicos, respecti 

vamente, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO que é comum os Cart2 

rios sujeitos à Corregedoria . Per 

manente deste Juí~o contratarem auxiliares sem prévia 

prova de idoneidade; 

CONSIDERANDO que, atualmente, é co 

mum que referidos auxiliares sejam 

maiores de idade, portanto, passíveis de antecedentes 

penais; 

,
CONSIDERANDO que, apos cinco anos 

de efetivo exercício no cargo de 

auxiliar, pOderá ser elevado ao ~argo de escrevente 

na mesma Serventia; 

CONSIDERANDO que já ocorreu de 

auxiliares contratados possuirem 

antecedentes criminais. 

DETERMINAM: 
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1) para aprovação do contrato de 

auxiliar deverão ser exibidos do 

cumentos que façam prova de ser o candidato, quando 

maior de idade: 

... - .. 
a) brasileiro; 

b) 	estar quites ou isento do ser 

viço militar; 

c) estar quites com a justiça elei 

toral; 

d) 	 ser portador de carteira de 

identidade; 

---------e}-pertadoT-de-boa-~aúde-física e 

mental; 

f) 	antecedentes criminais, funci2 

nais e disciplinares, - . estes)~ 
mediante certidão a ser expedi 

da por esta Corregedoria Per 

manente ou. pela Egrégia Corre-
gedoria Geral da Justiça; 

2) se o contratado já prestara ser 

viços em outra Serventia, da 

mesma ou de outra natureza, com o contrato d~verá 

fazer prova de que não existiu contra ele qualquer 

procedimento administrativo, ou, se houver, prova 

de revisão ou reexame do mesmo. 
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Registre-se. Publique-se e cumpr~ 

se, comun.icando-se a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Colégio Notarial e a Associação das Ser 

ventias~·' \ 

• Dada e passada nesta cidade de 

são Paulo, aos dois (2) dias do mês de setembro do 

ano de mil novecentos e oít.enta e seis (1986).
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HtLIO LOBO JUNIOR 

Juiz de Direito 


dá lª Vara de Reg. Públicos 


)-\, 

da 2ª Vara de Reg. PÚblicos 

Juiz de Direito 
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REGISTROS PÚBLICOS 

1~ Vara 

JUÍZES DE DIREITO DA l~ E 2~ VARA DE REGISTROS PÓ 
BLICOS, 

PORTARIA CONJUNTA NQ 1/86 

O~ doutores HÉ~IO LOBO JUNIOR e PÉRICLEB DE TOLEDO PIZA
JúNIOR, t~. JU1zes de Direito da lª e 2ê Vara de Regis
tros Publioos, respeotiyamente, no uso de suas atribui 
ções, CON~IDERANDO que e comum o, Cartórios sujeitos i 
Corregedoria Permanente deste JU1Z0 oontratarem sem pr~ 
via prova de idoneidade i CONSIDERANDO que, atualmente, e 
comum que referidos aux1liares eejam maiores de ~dad., 
portant9, paesiveis de antecedentee P9naisj CONSIDERANDO 
que, apos oin90 anos de efetivo exeroíoio no oargo de au 
xiIiar, podera ser elevado ao oargo de escrevente na mes 
ma Serv~ntia; CONSIDERANDO que já ocorreu de auxiliares= 
contratados possuirem antecedentes criminais. D~RMIN~ 
1) para aprovação do contrato de auxiliar deverao ser e
xibidoe dooumentos que façam prova de ser o candidato, 
quando maior de idade: a) brasileiro; b) estar quites ou 
isento do serviço militar; c) estar quites com a justiça
eleitoral i d) ser ~orts~or de carteira de identidade I e)
portador de bOa saude tisica e mental; f) antecedentes 
criminais, funcionais e disciplinares, estes mediante 
certidão a ger expedida por ~ta corregedoria Permanente 
pu pela Egre6ia Corregedoria Geral da Justiça; 29 se o 
contratado ja prestara serviços em outra Servent~al da 
mesma ou de outra natureza, com o contrato devera Iazer
prOVa de que não existiu contra ele qualquer procedimen
to administrativo, ou, se houver, prova de revisão ou 
reexame do mesmo. Res1etre-se. Publique-ee e cumpra-se • 
comuniçando-se a Egregia Corregedoria Geral da Justiça • 
ao colegio Notarial e a ~ssociação dae Serventias. Dada 
e passada nesta cidade de são PaulO, aOB doia (2) dias 
do mês de Setembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
seis (198~). 


