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P o R T A R I A N9 28/84 
======================= 

o doutor Jo Renato Nalini, MM. Juiz em exercício na 1~ Va 

ra de Registros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartó

rios de Registro de Imóveis e de Títulos e Doc'umentos da Ca 
J 

pital, no uso das atribuições que-á lei lhe confere, 

D E T E R M I NA: 

Artigo 19 - o reajuste de valores salariais a vigo

rar a partir de 19 de novembro de 1 984, não poderá ser in

ferior a 60% (sessenta por cento), calculados sobre os salão 

rios percebidos este mês. 

Artigo 29 - A vigência do novo regimento poderá a

carretar revisão da presente antecipação, que sera então a

batida de eventual atualização salar 

Artigo 39 - Nos salários referidos no artigo 19, c~ 

mo base de cálculo, nao serão consideradas as participações 

na renda do Cartório. 

Artigo 49 - Faculta-se o aumento proporcional para 

os servidores contratados há menos de 6 (seis) meses. 

Artigo 59 - Ficam excluídos dos índices desta Porta 

ria os Oficiais Maiores, com os quais os Serventuários fa

rao acordo, em separado, em índices condizentes com a res

ponsabilidade da função. 

Artigo 69 - Os Serventuários remeterão, para homolo 

gaçao dos novos salários, um quadro com o nome do ser~idor, 

cargo e função, salário que passou a perceber em 19 de~'~maio 
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(maio) de 1 984, salário proposto a partir de 19 de novembro 

de 1 984 e percentual do aumento. 

c: 

Artigo 79 - Os Cartórios que nao tiverem condições 

de arcar com os índices referidos no artigo 19 deverão justi 

ficar sua situação, perante este Juízo, até o dia 15 de no

vembro de 1 984, propondo outros índices. 

Artigo 89 - Os titulares das Serventias darão ciên

cia individual desta Portaria a todos os funcionários, afi

xando-a, de preferência, em local interno visível. O prazo -

para recurso será contado a partir da cientificação. Os re

cursos contra a inobservância desta Portaria terão seus pr~ 

zoscontados a partir do dia do pagamento dos salários rela 

tivos a novembro de 1 984. 

P.R. e I., encaminhando-se 

gia Corregedoria Geral da Justiça. ~ 
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PORTARIA N9 28{64 

O doutor Josê Renato Nalini, MM. Juiz em exercício na 1~ V~ 

ra de Registros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartó

rios de Registro de Imóveis e de TItulas e Documentos da Ca 

pital, no uso das atribuições que a lei lhe confere, 
O E T E R M I NA, 

Artigo 19 .. O reajuste de valores salariais a vigo

rar a parti:r.· de 19 de novembro de 1 984, não poderá ser in

ferior a 60% (sessenta por cento), calculados sobre os sal!· 

rios percebidos este mês. 

ArtitIo 29 A vigência do novo regimento poderá a·.. 

carretar revisão da presente antecipacão, que será então a

batida de eventual atualização salarial. 

Artigo 39 - Nos salários referidos no artigo 19, c2 

mo base de cálculo, não serão consideradas as participações 

na renda do Cartório. 

Artigo 49 Faculta-se o aumento proporcional para 

0$ ser.vidores contratados há menos de 6 (seis) meses. 

Artigo 59 - Ficam excluídos dos índices desta Port~ 

ria os Oficiais Maiores, com os quais 0$ Serventuários fa

rão acordo, em separado, em índices condizentes coro a res

ponsabilidade da funcão. 

Artigo 69 Os Serventuários remeterão, para homol~ 

gação dos novos salários, um quadro com o nome do servidor t 

cargo e função, salário que passou a perceber em 19 de\maio 
(maio) de 1 984, salário proposto a partir de 19 de novembro 

de 1 984 e percentual do aumento. 

Artigo 79 Os Cartórios que não tiverem condições 

de arcar com os indices referidos no artigo 19 deverão just~ 

ficar sua situação, perante este Juízo, até o dia 15 de no· 

vembro de 984, propondo outros índ.ices. 

Artigo 89 - Os titulares das Serventias darão c iên

cia individual desta Portaria a todos os funcionários, afi

xando-a, de preferência t em local interno vislvel~ O p~azo 

para recurso será contado a partir da cientificação. O~ re

cursos contra a inobservância desta Portaria terão seus prê 

zos contados a partir do dia do pagamento dos salários reIa. 

tivos a novembro de 1 964. 

P .. P. e I. f encaminhando-se cópia à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 




