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o ])r. JOst JJE.l"'iELLOJUNQUEIRA, l1M. ,Juiz de l>ire{to..da Primeira 
. " 

Vara de Registros :PÚblicos, desta. ..comarca da'C~pita1 do .Estado 

de Sã~..P.a~{~.;na1~rl!làd·a .;Lei_;-.ét~'.~ ,,-~~. . ,"""'.--- . U,,;. 
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..:;.,.: -
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fer~das por1ei e, 

iO/BO da :E~·Corrégedori·a. Geral.:ua-;J"ustiça.; - .....~-:~,:. 

- , ...... . 

. CONSIDERANDO.a -rea.tulU.i~ação do' "B~gi~
" ' 

mento de ~ustase Emo1umentos.extrajudiciais~tr~~és do Decre-' 

to nQ 16.685, de 26 de Fevereiro.de 1.981; 
-.~-

D E T E R 11 I N A: 

Artigo lº - Os Cartórios de Registro 

de Imóveis, Titulos e Documentos e de Protestos da Comarca da 

Capital, deverão encaminhar até o dia 3,!. de março, para homolo

gação, os acordos individuais dos salários de seus escreventes

e "auxiliares. 

Artigo 2Q - Os acordos, nos termos ·do 

Provimento 10/80 ~a E. Corregedori2 Geral da Justiça, vigorarão 

a partir do dia 12 de março e deverio se ater às normas ali 

. ,,' .: ..... __.:.~. ; <~:-:~.~,c.;~:~.:;. 
~:.' .~ _«:' - _. ~ W·· •• ~ _. " .:.: ~.: !..4:=:i~-:'~_ 

NO USO' das ~tribuições ··que .l.he Bão':~con 
:- . . - . -<:..~ ,"-.--.~~-:.-~-,'~.- -_.: ~·~;...~%~i·.;::-:7 

:E_~~f~~· 
,·CONSIDER.ANDO o que' ·di~:põe.:'.() Provimento.' 

. . .... . 
-~_ .. ~- . ':.;;.". _.. .. 

,.dispostas~ 

'" 
Parágrafo Único - Os salários acorda-
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acordados deverão ser pagos1 desd~ já no mês~~ março, indepe~ 

dente de homologação. 

Artigo 32 - Juntamente com os acor

dos, cada Cartório encaminhará quadro com os seguintes dados: 

a) Nome do servidor i 

-b) Cargo J 

c) <Função I \d) Inicio do exerc!cio;'IlO cargo 


e) Salário em merço/80\ 


:f) Salário em nOVembrO/ao\ 


g) Salário propàsto -a.partir de 12 de 

~~1?J ~ . ~ 
março de 1981. 

h)· Percentual do aumento, considera
#' ....-. -~ 

dos os l.tens tr:fu e, ng ".• 
~., 

Parágrafo Único - Será enviado, tam
,

bem, outro quadro com a renda bruta e total da folha de paga-

mento, mês a mês, no período de janeiro de 1980 a fevereiro de 

1.981. 

~~tigo 42 - Ficam revogadas as dispo

sições em contrário. 

CUMPRA - SE, na forma e sob as penas 

da lei. .. 
Dado e passado nesta cidade de São 

, Arfes GrÓficos!TJ 828. 
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/. ,... CUMPRA - SE, na iorma e sob as pen, 

da ~ei. 

Dado e passado nesta cid,ade de são.p~ 

lo, aos 19 dias do mês de março de 1.981. 

Juiz,.. ( 
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