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PORTARIA CONJUNTA N. 03/88 - o. Juizes Dr. Ricardo lIen
ry Marques Dip, em exerci cio na 19 Vara de Registros Pú 
blicoa, á Dr. pericle. da Tolado Piza Júnior, da 29 vã 
ra de Registrol Público. da Capital. no exerclcio de 
lua8 atrJbulçôe., 
CONSIDERANDO o que decidiu a Egrégia Corregedorle Ceral 
da JUltiço no ,u19omento dOI Proce••oo ca ~J0/88 e 
85.189/88, 
CONSIDERANDO a Inconvenlencla de que 08 cartórloe pres
tadores de lerviços notarial e registririo não tenham 
of icia l-maior, 
RESOLVEM' 
hrtigo 19 - para o concurso relativo à habilitação doa 
oflejai.-~aiore., proceder-8fl-i ~a forma aegulntel 
a) Va9a ." funçjo 4. oflctal-rustOf, o aervantuirlo indi
cará a re8pectiva Corregedoria Pennaneo_é, perante li 

qual tramltari a habilitação, o nome do servidor do car 
tório que, bacharel em Direito e com mais de cinco anoi 
na condição de .screvente extrajudicial. pretenda ver 
nonleado para aque la função. O requerimento deverá ser 
lnotruldo com prova da graduação em Direito, salvo 8e a 
informação ji constar do prontuário do eervidor na Cor 
regedor!. fermarlent•• 
b) A seçio de Cad.. stro a Informaçóes da Correg"cJor la Per 
."...ente. recebendo o requerimento, depoio de re91strá- 
lo e autuá-lo, juntará aOI auto. certidão acerca da vi
da funcional do indicado. 
c, Em 'P9uld.~ OI auto••erio encaminhado. à Apreciação 
judicial, ., não havendo necessidade de eaclarecimento. 
e dlllgências documenta1t, o juiz desi9narã dia e hora 
para a prova escrita. 
dI A prova escrita, de caráter eliminatório, abrangendo 
roatérla teórica e prática da natureza do asrvlço a que 
le habilita o servidor, conatarã de dissertação e de 
qu.'tõ.a pari reapoata. luclnt.l. 
e) A nota da prova escrita variará de .aro tO) a de. 
(101, considerlndo-Ie nela aprovado o s.rvldor que nela 
obtiver nota igualou .uperior a cinco (S,O). 
f) Aprovado na prova escrita, o indicado submeter-se-à 
a exame oral, de.lgnando- •• pelo juiz dia e hora para 
sua pr•• taçio e abrsngendo matéria teórica e prática 
própria da natura.a do .erviço a axercitar-.a pala .ar
vidor. 
gl A nota da prova oral vsrlará de zerO 10) a dez 110,0) 
h) Con.ldarsr- ••-i habilitado p.rante a Corregedoria 
Perruallent, o ••rvidor que, na m~dla dai provai elcrlta 
a or.l, obtiver nota igualou sUFerior a .eis (6,0). 
ilA. nota. d••••• prov•• não eeraO publlc.da., d.ndo-s. 
dei •• conhaci.anto apen•• ao ••rvantuário a ao concur
a.ndo. 
Artigo 29 - O .arvidor que nio tor aprovado no concurso 
da habilitaçio, padari .er novamanta indicado p.ra .a 
funçõa. pala "rvantuário, de.de que tr.necorrido. n2 
,anta 4901 dia. da dacl.io da lnabillt.cio. 
Art1qo 39 - o resultado de aprovação Bará comunic.do 1 
Corregedoria Gerftl da Justiça, para o procedimento ulte 
rior de nomeação do habilltaJo. 
Artigo 49 - Eeta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação p.la imprensa oficial. 
Comunique-se ~ Egrigla Pre8idincia do Tribunal de Juati
ça de São Paulo, i Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado e à fgrégla Coml.são de Concurso Para Provimen 
to das Serventla8 Não-OficIalizadas. -
PubIIQue-ae. RegIstre-De. Intimem-se. 
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