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PORTARIA N9 178}81 

Regulamenta o Provimento n9 10/80 nos casos de 
contrata!;;ão inicial de servidores pelas serventias não 
oficializadas e estabelece critérios para a fixação do salário 
inicial. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justi~, no uso de suas atribui!;;ões, 

Considerando o que dispõem os §§ 2'1 e 39 , do artigo 68, da 

Resolução n9 2/71; o Provimento C.G. n'l 2/73 e 10/80, bem como 
os pareceres aprovados nos Processos C.G. n'l 57.951/80 e 58.373/81; 

Consideralldo a necessidade de imprimir maior flexibilidade ao 
sistema de fixação de salário inicial dos funcionários contratados pelas 
serventias não oficializadas; . 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo C.G. 
n" 54.732/80, 

Determina .- Art. 1'1 -. Ça~ aQ~ Jtú1.es Corregedores Perma
nente& quandQ da homologação de contratos de trabalho de serventi8JI 
não oficializadas, fiscalizar se a fixação do salário atende às peculIa
ridades da serventia contratante, sua renda e se corresponde às 
funções que serão exercidas pelo contratado. 

Art. 2'1 -. Como parâmetros fundamentais, mantidas as normas 
atualmente em vigor, há o salário mínimo legal fixado na legislação 
social do País e o piso salarial da serventia, este equivalente ao menor 
salário corrigido da mesma. 

Art. 3'1 -.. Ao verificar a fixação do salário inicial, o Juiz 
Corregedor Permanente não deverá permitir que a serventia adote, 
como regra, o salário mínimo previsto na legislação social do Pais, 
devendo serem observados os critérios do artigo 19 • 

Parágrafo único - Sobre a adequação do valor estipuJ,adg nO 
contrato o Juiz Corregedor Permanente proferirá despacho motivado, 
embora de forma concisa, antes de remetê-lo à Corregedoria Geral da 
Justi!;;a para arquivamento. 

Art. 4'1 - Quando a solu!;;ão adotada pelo Juiz Corregedor 
Permanente for manifestamente inadequada ao caso concreto, o 
Corregedor ~ral da Justiça, sensível à Flexibilidade que deve ter o 
sistema, devolverá o contrato para a devida regularização. 
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As Normas de Serviço da 

Sem prejuizo da 
deverá cada magistrado Titular, 

Registre-se e Publique-se. 

São Paulo, 23 de setembro de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 

PROVIMENTO N9 25/81 

Dá nova redação ao item 79.1, do Capítulo IV das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça. 

Considerando o que dispõe o art. 14, da Lei n9 6.830, de 22 de 
setembro de 1980; 

Considerando o que ficou decidido no Processo n9 59.605/81. 

Determina: 

Art. 19 - O item 79.1., do Capítulo IV das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

t.,. "79.1 _ No cumprimento do mandado, e desde que penhorado 
ou arrestado bem imóvel, o oficial de justiça entregará para registro, 
de Imóveis da comarca, ou circunscrição imobiliária respectiva, 
contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, devida
mente formalizados (art. 14, da Lei n9 6.830/80, e arts. 167, I, 5 e 
221, IV da LRP)". 

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 29 de setembro de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça". . 

(01, 02 e 03-10-81), 

PROVIMENTO N9 24/81 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 
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Considerando o decidido 

72. - A execução fiscal 
mente, pelo Anexo de Oficio de 

73. - Se forem oferecidos 
na Coordenadoria dos Anexos 
apenso aos autos principais, e 
Direito, por intermédio da DireUII 
mento e processamento. 

74. - Desacolhidos, ou 
certificado o trânsito em julgadoll 
pondente, para prosseguimento 

Artigo 29 - Este ProvimeJI 
publicação, revogadas as disDosl. 

Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 24 de setembro 

(a) Desembargador Bruno. 
da Justiça. 

Processo C.G. N9 
gedor Geral da Justiça, foi 
Direito Corregedor, Doutor 
a respeito. 

Excelentíssimo Senhor 

pelo Provimento n'l 5/81), 
"in verbis": 

7 

comarca ou vara, efetuar correicll 
e polícia. 

7.1. - Na oportunidade 
se todos os processos acham-se 
vania, anotando a falta de Quala.:j 
cobrança, ou pronta 

BOLE'J'IM DA ASSOCIAÇÃO 
DA JUSTIÇA DO ESTADO 
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