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Gt",O Pt·,ULO 

POR'l'j\RIA N9 19 3 

Pcrm2nen 

te dos Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de Tltu 

los e Documentos e de Protesto de Letras e TItulos da Comar 

ca da Capital, no uso de suas atribuições, 

o doutor Narciso Orlandi Neto, ~4. Juiz 

Considerando o que di o item das Nor 

mas de Pessoal da E. Corregedoria Geral da Justiça, 

D E T E R M I N A 

Art. 19 - Os Cartórios de Registro de 

Imóveis, de Registro de Titulas e Documentos e de Protesto 

de Letras e Titulos da Comarca da Capital, concederão, aos 

escreventes e auxiliares, a partir de 19 novembro, reaju"ê. 

te de salários, em proporção não inferior ã seguinte: 

a) para os funcionários que percebiam, 

em maio de 1.983, menos de 5 (cinco) salários mínimos, 130% 

de aumento, calculado sobre os salários percebidos em novem 

bro de 1.982; 

b) para os funcionários percebian:, em 

maio 1.983, menos de 10 (dez) e mais de 5 (cinco)s~l~rics 

minimos r 120% de aument.:o f calculado sobrE~ O~, sa os pr:·,rç:!. 
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bidos em novembro de 1.982; 

c) para os funcionários que percebiam, 

em maio de 1.983, mais de 10 (dez) salários mlnimos, 110% de 

aumento, calculado sobre os salários percebidos em novembro 

de 1.982 . 

Art. 29 - Nos salários referidos no arti 

go 19, como base de cálculo, não serão consideradas as part~ 

cipaç6es na renda do Cartório. 

Art. 39 - Faculta-se o aumento proporci~ 

nal para os funcionários contratados há menos de 6 (seis) me 

ses. 

Art. 49 - Os funcinários que auferem par 

ticipação na renda do Cartório, em percentual, deverão ter 

os reajustes calculados apenas sobre o salário fixo. 

Art. 59 - Em nenhuma hipótese poderá ser 

retirada a participação ou diminuído seu índice percentual, 

sem prévia hómologação do juiz corregedor permanente, a quem 

serão encaminhados os fundamentos da nova proposta salarial . 

Art. 69 - Ficam excluídos dos lndices 

desta Portaria os oficiais maiores, com quem os serventüãrios 

farão acordo, em separado, em lndices condizentes com o car 

go e função que exercem os primeiros. 
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Art. 79 - Os servent.uãrios remeterão, p~ 

ra homologação dos novos salários, um quadro com o nome do 

funcionário, cargo e função, salário que passou a perceber 

em 19 de novembro de 1.982, salário proposto a partir de 19 

de novembro de 1.983 e percentual do aumento. 

Art~9 - Os Cartórios que nao tiverem 

condições para arcar com os indices referidos no art. 19 de 

'lerao justificar sua situação, perante este juízo, até o dia 

16 de novembro, propondo outros índices. 

Art. 99 - Os serventuários darão ciência 

individual desta Portaria a todos os funcionários, ixando

a, de preferência, em local interno visível. O prazo para r~ 

curso será contado dessa cientificação. Os recursos contra a 

inobservância desta Portaria terão seus prazos contados a 

partir do dia do pagamento dos salários relativos a novembro 

de 1.983. 

P.R.I. 

Encaminhe-se cópia à E. Corregedoria Ge 


ral da Justiça. 
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:0 01'. Ifarci~n Orlan"! Neto, .Iu;'z Corrtgedor P.Hl!'anflll-t- 
'dot CartQrlo~ <;\e Rf'aistT'o de Imóvéts. \te Rf'lhtro .:e- H
'!:íhos e Doeumentos e ,~e l'rote1to de. fet!'lIS e Th\.ll" fla
Ct,O~'TCA da fapital. no uso de,sual atribuições. r4nside
, rando o que dispõe o Item das Normal do'Pesso.1 da Cor ' 

raaadoris Geral ds Justiça. d e t ... r JI i n a: Art. l' • 
Oft Cartórios de Reliltro de IJlóvell. de,Reliltro de TI 
tulos e Documentos e de Protesto de Letras e Tltulos da
Coma rc:. da éapital. c:onc:ederio. aoaesc:reventes e aud 

'liares. a eartir de I' de noveJlbro. reajuste de salirios 
em proporçao não inferior à seguinte~ a) para o~ Funcio
nários que percebiam em maio de 19R1, menos de S sal. 
rios mfnimos, 130\ de aumento. c:~lc:ulado sobre os .ali 
rios 'percebldol e. novembro de 19~21 b) para OI Func:io 
niriol que perc:ebiam em m.io de 19R~. meno. de 10 e ,, 
mDiI de 5 IIlário. mtnlmos. un\ de aumenlO. caleI/lado 

, sobre OS salirios percebidos em novembro de 1982; tI ' 
par. os funcionários que nercebiam, em .alo de 1983. 
mais ~e 10 {dez} salSrios' mrnimo~; 110\ de aumento caleu 


. lado ~obr(! os salirios lIercebidos •• no'lellibro de 1982-. :

Art. 2',- Nos Salários referidos no artiJo 1'. como 
~e cálculo. não serão consideradas as participações,

Lna renda do Cartório. Art. 3' - ,Faculta- .. o aUD!ento 
~próporclonal para Di tuneio.-rlo. 8ODtratado. há .enol -' 

de 6 (.ehl ...... ' Art., 4' o. fundonlrio. que .ufere.oi 

participação na ren~.rtório • •• perc.ntual. deve 
., rio t.r o. reajUlt•• caltul.dol .p.na••obr. o .allrio 

fixo. Art. 59 - e. nenhum. hipótese poderl ler retir.d. 
a eartICIpiÇ'io ou dilíl nutdo ••u tndite pert.ntual ..... 
previ. hOlloloJaçio do jlltl correJedor p.raan.nte•• quell
••rio .ncaainhadol OI fund...nto. d. nova propo.ta .ala
ri.l. Art., 6' - Fica. exclu(do. dOI (ndice. d••t' Porta
ria os~al. a.iore., co. qu•• o••erventulriol farão 
ac:ordo1 '11 I.p.r.do, e. Indice. condizente. co. o carJo
e funçao que ex.rc•• os prl..iro•• Art. 7' - OI .erven 

,tulrios r••eterio, para hOllOlo••çioToiiioyo•••llr'lo. 
u. quadro co. o no.. do funcionlrio. carlo e função ••a
llrio que p.IIOU • p.rc.b.r •• l' de·nbre.bro d. 1982 
.alario,propo.to • partir dé l' d. noveabro de 1983 e 
oercentual do aumento. Art. 8' - O. Cartório' que nio, 
tiv.re. condiçõ.1 para ~co. o.'lndic•• r.feridol 
no art. 1" deverão ju.tificar lU. situaçio. p.rant.·..te 
ju!%o. até o dia 16 de nov••bro. propondo outros {ndice•• 
Art. 9' - Os serventulrios darão,ciincia individual d.s
'~ari. a todos os funcionlriol. afixando-a. de pre
ferinei., e. local interno vis!vel. O pra%o para recurlo~ lerl contado desl. tientific.çio. Os r.cursos contra a 
inobservintia desta Portaria terio leus' prazos contado.
a partir do dia do Eal.mento dOI laliriol relatiyol a 
novembro de 1983, S.o Paulo, l' de nove.bro de 1983. 
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