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I - RELATÓRIO

1. Correição extraordinária no tabelionato

Em 30 de agosto de 1994 foi realizada correição parcial extraordinária no 17.º Cartório de Notas de
São Paulo. Como foram encontradas várias irregularidades, foi determinada a instauração de
processo administrativo para apuração das faltas e punição de seus autores.

Pela Portaria 91/94, de 13.9.94 (fls.), o Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São
Paulo, Des. Antonio Carlos Alves Braga, instaurou processo administrativo contra Sérgio Salles e
Roberto Cicivizzo, respectivamente Tabelião e Oficial Maior do 17.º Cartório de Notas da Comarca
de São Paulo, com fundamento no art. 270 da Lei Estadual 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo), aplicável ao caso por força do contido no art. 78 da
Resolução 2/76, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo CG-1.877/94).

Nos consideranda da referida Portaria foram imputadas aos acusados:

a) as faltas previstas no art. 241, I, II e XIII, da Lei Estadual 10.261/68;

b) o procedimento irregular de natureza grave, a ineficiência no serviço e a lesão ao patrimônio ou
cofres públicos, previstos nos arts. 256, II e III; 257, VI, da Lei Estadual 10.261/68.

Além da imputação das faltas acima referidas, a Portaria determinou a intervenção no 17.º Cartório
de Notas, tendo sido nomeado interventor Armando Clápis, Escrivão do 1.º Cartório de Notas de
Ribeirão Preto, com o conseqüente afastamento de Sérgio Salles e da suspensão preventiva de
Roberto Cicivizzo, este último ato com fundamento no art. 265 da Lei Estadual 10.261/68.
Determinou-se a vinda para os autos de informações sobre a vida pregressa dos acusados, além da
expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria Estadual da Fazenda, com cópia
da portaria, para que, em fiscalização, elas realizem auditoria contábil na escrituração própria da
serventia.

2. Desenvolvimento do processo administrativo

O acusado Sérgio Salles juntou cópias de guias de recolhimentos de custas devidas ao Estado, à
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, bem como à Apamagis, relativas ao
período de janeiro a agosto de 1994 (fls.). Às fls. voltou a peticionar, noticiando regularização de
contratação de alguns funcionários.

Foi juntada folha de antecedentes funcionais dos acusados Sérgio Salles e Roberto Cicivizzo (fls.). O
mandado de citação devidamente cumprido foi juntado às fls.
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