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o DESEXBARGAroR MARCXJS NOGUr;IRA G~ 

CEZ, CORREGEIOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atr! 
buições, 


t 

CONSIDERANIXJ que o reajuatamento do 

Maior Valor de Referência nO dia 10 de novembro. de 1985 
ficou aquém do 1ndice :Nacional. de Preços ao Consumidor 
( INPC) utilizado até esta data para a correção dos s~ 
lários de todas as categoriae profissionais; 

CONSIDERANDO que o reajustamento das 
contribuições para a Carteira de Previdência das Serven 
tias não Oficializadas obedeceu à variação do saláriõ 
mínimo ; 

CONSIDERANDO que o critério estabele 
cido no subitem 6.1, do Capítulo v, das Normas' do Pei 
soal das Serventias não Oficializadas, nem "~Jllprt' ate!! 
do À.s Tfln'1 D ti e c.c'p 11 1dfU'loB dOR oervidorRD; ,. 

CONS1DERANro, por :t'im, o .decidido nos 
Processos CG n9s 72.096/84 e 75.147/85, 

RESOLVE: 

Artigo 12 - Sem prejuízo do ,disposto 
no Capitulo V das Normas do Pessoal das Serventiae Não 
Oficializadas do Estado, a partir de lQ de dezembro de 
1985 nenhum servidor poderá perceber, a título de salá 
rio-base, importânCia inferior ao valor devido em 31 de 
outubro de 1985, excluída eventual parte variável,acres 
cido dos seguintes percentuais: 

I 75'1> ( setenta e cinco por' cento,)· 
para os servidores que percebiam! como salário-base , 
valor inferior ou igual a 2(dois salários mínimos en 
tão vigentes; 

11- 70,3~ ( setenta pontos e três .di 
cimos percentuais) para os demais servidores. 

Artigo 22 - Até o dia 16 de, dezembro 
de 1985. deverá o serventuário aPl:esentar ao Juiz Cor 
regedor Permanente relação de salários cor;igidos,obseE
vando-se o disposto noa itens 8 e 9 do Cap1tulo V das 
No~ do Pessoal das Serventias Não 0:t'1cia1izadas. 

i Artigo 32 - Pica revogado o subitem 
6.1, do Capítulo V, das Normaedo Pessoal das·Servent~ 
:Não OficializadlUi" e al te'rado o i tem ·6, uo meemo Capitu
lo, 'que paesa a "'ligorar com a seguints redação: 

" 6.- O salário-base do escrevente e 
do auxiliar será 'reajustado em IA de maio e lI! de novem 
bro de cada ano i em :percentual a eer !iX8do, ,:por :port!:
ria, pelo Corregedor Geral da Justiça. li .:, ' .• 

Artigo 4l1- Fica à:lte~do o item 40 do 
Capítulo I. das Normas do Pessoal das Serventias :Não Ofi 
cializadas, que passa a VÍaoral" com a eeguinte redação : 

40 - Os auxiliares iniciarão suas ati 
'vidades logo apóe aprovado o contrato pelo Juiz Correge
dor Permanente, observado o disposto no item 34. 

Artigo 59 - Ests provimento entra em 
vigor na data da-publicação, revogada as disposições em 
contrári 08. 

são Paulo, 28 de novembro de 1985 

IllA.RCOS !fOGUEIRA GARCEZ 
DESEldBARGAroR OORREGEIOR GERAL DA JUSTIÇA 


