
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 16-53 

 

O Desembargador Mareio Munhós, Corregedor Geral da Justiça no Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais. 

Considerando a existência de praticantes, auxiliares da justiça e fiéis, em cartórios não 
oficializados; 

Considerando que é necessário arquivar contrato de vencimentos em Juízo, uma vez que os 
praticantes, auxiliares e fiéis não têm título de nomeação e vencerão o que combinarem com o 
serventuário (art. 21 § 1.º do dec. 5.129, de 23VII-1931) ; 

Considerando que podem eles inscrever-se na Carteira de Aposentadoria dos Servidores da 
Justiça (leis 465 e 507 de 28-IX-1941 e 17-XI-1949, respectivamente e dec. est. 19.365 de 20-
IV-1950-; 

Considerando porém, que o "tempo de serviço" só será contado depois do prazo de seis meses 
do arquivamento do contrato, sendo uma das vias enviadas ao Instituto de Previdência do 
Estado (art. 14 § 2.º do dec. 19.365) ; 

Considerando a necessidade de se tomarem providencias que obstem a prática de abusos e 
irregularidades; 

Determina: 

1.º - Que todo serventuário, ao admitir praticante, fié1 ou auxiliar de cartório, lavre "contrato 
escrito", fixando a remuneração e a forma de pagamento, arquivando unia via no cartório da 
Corregedoria Permanente e enviando duas vias ao Corregedor Geral, para o arquivo e 
conseqüente remessa ao Instituto de Previdência do Estado; 

2.º - Que se organize a "folha de pagamento" mensal, consoante modelo anexo, arquivando-se 
em cartório, depois de visada pelo Corregedor Permanente. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, 31 de outubro de 1953. 

(a) Mareio Munhós. 

Corregedor Geral da Justiça. 

 

 

 



FOLHA DE PAGAMENTO 

n.o de ESCREVENTE        Parcela    Gratificações   Comis-    Rasas   Total   Contribuição 
para             liquido        Observação 

ordem Nome        Ass.  fixa              mensais fixa   sões                                     Caixa de 
Aposentadoria   

 

15MM 100 MM  90 mm        35 MM     35MM       35 MM  35 MM      40MM     35 
MM                       40 MM      60 MM 

 

 

          VISTO MENSAL 

Corregedor Permanente 


