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o :UesembargadoT ALCEU COR.DEIRO FERn.A1:IDES, CO!: 
Jt "....., d J t 	 ..:.I..l. .. , .. rageuor ,-",rQ,l. e. us .;i ça, no uso vE':l f1uas a >r L)lnçO'?S e 

,
conei a.erando que (3e torne. inadi ;;:.vel a neceael 

...,,, 	 ,
da.ne d.e real e efettya avori~ua.çao da freqL~e:ncü:. d08 serventlla 

rioa dos cartórios n[:o oij cializados, de seus cDct'3ventes e C.OS 

alL"{;!l j a:r.es COM contl:nto arquivf.'l.do na Correced oria. G{~:ral; 

conciderando que se tem verificado casos em 
quo serventuários? ef'crevcnt'3S e auxilia!'es cont.ratados uao 

, 
comparecem nos cartorios ou raramente o fazem, contando, toda

via, tampo d8 0erviço; 

considerando que, em 	 face da legislação vigen 
" . tt e, o tempo de se~vi~o p~8stado em car~orlOS por uns e ou r~-

a car~,;o do Ir..3ti ~nto 	de Pl"Q

concursos para sorventias de j'~ 

tiça; e 
,

considerando que, oficializado o oartorio ou 
1ngress8,Y1r'i o o fúno ioná.L~i_o no serv;.ço 1'ú~l iao marti do pelo Est!! 

' t· , t . f "t ddo, ° temro 3.n ,orlor 	sera compu ado 1'8..:':0. todos os e e~ os e 
À 1\ 	 " ..direito, resultando em c()nseqt~er~cll?, ortUS parE', o erarto pt;,iJli.co? 

cujos inter;snes devem ser rcsGuardados, 

... 
videncia e produz efel~os nos 

~~.!_JQ - A pE:rtir de lº de janeiro de 1967 , 
.. t ' , ' ...a freql1encia dos sorveu uar~os jtl.stiça dos cartorios nao .Q. 

ficializaê!os de todo o Estado, bem COrlO dos seus cscre'Tlentes 

habilitados ou auxiliares cem cont:ratos arQuive.dos jI~,:, Corre~8-

doria Ger e no Instituto de Previdência, parFl. e i. 4",os de con 

ta.gem de tempo de serviço público, será. re{~Lü8..de, nc, forma e 
d ' ....oon ~çons e abelecidas nesta 1'ortGria. 

.-tJ'~T~!_.?_º. - As certidões de frcqtiência -dos as 
crevel1tes e auxiliarl"!s corl'h'['I,tados, Ce preferência impre5sas ... 

ou mime ografndfl.s, sorão expe di cn duplicata, anualr.1~ll'~·,'?, pa. 

ra cada servidor, assinadas exclusivamente pelo BOrYGntu~1~0 
vital{r;io 01J. interino, ou por CiU(~m eE,tiver respcl1denc.o pelo 82Ç, 

, 	 pedientc do cartorio, os c:tllaia rospond'3r8.o disciplina.r e C'?'!'ll.J;. 

nalment;e 'pela. Eua veracidade, nelas menctonallrlo, expreseamGn-~ ..." 
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a freg~ência total e as f~ltas abonadas, justificadas ou inju~ 
tificadas, bem como os afastamentos, licenças OH férias cc,!;.:~~
didaD aurante o periodo pela 8,Utoric1.ade competente, mencic,~>::.-'l-

A

do,.outr08sin, as peneli<.lades aplica0.as ou a inexistencif\ 6-~

las. 

' ,§, lº - Compete ao servent ,uarJ.O, ou a quom es 

tiver respondendo pelo oxpediente, observados os limites e as 
regras da Conso ~aaç['.o ,,2,8 e~s o,os i! tJnCJ.cn8.rl.08 u· _ 100S C11 " - ;J L' ~ ' '. P "b1 ' 1:1 

vis do Estado, aplic subsidi~riamente, abonar ou justifi 
cal", as fa.ltas dadas pelos eSCreV8YJtes ou 2,uxilir.res contrata 

dos. 

§ 2Q - O contrôle da freq~ência dos escreven
tGS e dos auxiliares contratados devera

, 
ner fej.to por meio de 

·' ·,...t .),. ·t" dJ.livro de pont o JI1 ex~o enLe no cal' corio ou, a cr~ o:cio o ser-
I' ,.

ventuaria, pOl~ relogj.os re tradm~'es. 

g~L._ Q - A q~l~ncia dos sc;rví.:.mtuários 'Vit-ª 
l1Ci06 ou interinos S':~i'R dada, ammlmentCl, pelo :reFlpect~.vo 
Juiz cOTro,3edor pe:cna:18nte por meio a~cstudos, de prefer~n

cia impressos ou ~imcografad~s, em duplicata, r~]~s menc~on~n

do-se c:q;ri'CGr-32~mente a q\1ó;,lOia total ou 2,S i';:ütas abonadas , 

justifj.c ou inj ustificadnG, ber.l como os afastame:ctos, l:Lcen 
I' 

ÇBS ou ferias conce0.ide,s pela r~utoriclade competente, menciona,n 

do-se f outrossim, as penalidades aplicadc.s, ou a inexistênc i a 
delas. 

§ lº - Compete ao Juiz corregedor per~anenter 
observados os limites e regras da Consolidação das Leis dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado, aplicaclc,s sUbsi(Uària 

mAnto, abonar ou justificar as faltas dos serventuários e con
,. 

ceder-lhes, beô como c"os escrove::1tes e auxiliares d0S cartc 
rios, afastamer.. tos por Elotivo de nojo e lic8nçc,s pa:r2, tr ,-l,men 

, 
to de saude do servidor ou por motivo de doonçe om pessoa de 

r.... 'l' 
..., 

sua ç,P'lJ.. __ 1.a , sde qne nao e'{cedêlm.a oito ('3) dias ( i nº 
2.177, de 23 de julho de 195") , nrt. 14 e S§). 

§ 2º - Os ju{zeo co:cr dores, a fim de me 
lhor cumpr-lrem o detorml'nr<..do I~C c'·'Ju+ d~ste ""'Y',~; 0'0 arso .J... \'t "'~ _.... t~_,_.,;!. v ".I.<.J~ "'_ ..:> , 

,-- , 
os respectivos atestados de freq\Vm8l8 11 vista de. assinc.tura . , 
no liv:ro de ponto, a 0_ue fi.cam obri[j2dos tEmbém os servontua 

rios, embora não tenham encreventes Oll auxiliur'cs, bem como à 
vista de inforn184çõeo do ep.\crivão dEL co~r~3gedori2. permanen~c· dD 

cada cOID<:'.rca, os quais ficQ.r8.o responsáveis pela v8ro.cidad8 
informações que prüstarem. Para tal desideratl1ln poderao 1,"1 
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os MM. Ju{zes corregedores determinar, em provimento, O qu~ 
~ , A 

for habil para que n. freq\!4encia se ja atestad[:', r?gul~rm()ntG ~ 

!!~-!-....1-º_ - O servnntuário encerrara cUc'.ri2lYcen

te o livro de ponto e o epresentarn 
, 

pessonlmonts F pera o vi~to 

mensal, ao Juiz corregedor permanente, que, se entender conve

niente, determinará 8. a;)Tesent.sçüo em pertodo de tempo r.1enor.A 
. t d J . , -' ' . f '1 ' .J ,asrana lU'D. o lUZ sera E~pOS co. na pnglna 1'e .. 8!'en I;e 2.0 1,;.__ "GJ.IT!O ..... 

, A A A 

dia util do mos. Se o controle da frOC1.',~eY;.cia cc fizer por meio 
,

do r810ci03 de ponto, o Jui~; corregedor, ['. quz'.lCJucr tempo, PQ 
, -,

dera efetuar as verific2çOGS necessarias, diretamente ou por 

intermédio do functonário do Ju{'~o. 

" ' .o lº - Se o c8.rtor1.O, excepciono.lm0nte ~ com 

autorização do Jutzo COYT8';odor, mE.:~:r.tiVOT S'3C0u8S em edif{cios , 
separa~os (tabelionatos ou J8criv~ni~3),.8 freqtSncia sera re 

, .
e;istro.c1a em liv:ro'J CJ rologlos disttntos. 

§ 22 - S::npre q.lif""l o Juiz COl"rG2cdOr permanen

te verificar que alGum sorvidcr excedeu o liôite legnl de fal

tas, de formn 8 cnracteriza~ abandnDo de c2reO~ det0rminnr~,da 
' . "' t d . à'" . el' t ".,.L ,.of 1C10, a (1,\)er 'urn e O1.n _lcc,nCHl Ol', proce .H18::', ,o aútrlnlS Gro:~.1 

vo,. conf'orrrF; o caso, p~trL aplic2.ção d:ls 

.A}:1~.~._._5J_ - As certidões e atGotados de freq\1ô!! 

cia, inclusive dos servidoras d~ Com'~ca da Capital, vi~ados 

pelo Juiz Corregedor, serão obrizat~riamente entregues DC car, ,,. 
torio da Corrc{';8dorin pOr1'lé:"nente ate o dia 10 do mes do, j2118 i

ro, devendo o rcepectivo ef3cTivão remetê-los à C01.T"G8dorL:l G.§:. , ,. 
ral da Justiça ato o din 20 daquele mes de janeiros permanecen 

do as sClgund2s vio..s no arquivo da Co:crr:Jc;cdoria perP1cJ.ne n t e. 

ART,,,-_6º - O cartór~Lo da Co:.-rc;vedori2. Gcr21 cta 
, '" A

Jus tiçu arquivarn aS'J8rt idoos e .'1tc stados de iroqt\,:::r:c i8. nns , ,
prontuarios de cada se:l'vidor e orgé~nizara mapa:::: ou, qa~::ros p~~ 

los quais se possa, de pronto, controlar 0.3 rOmeSS2.fl Cl)rnl'~l~al1 
~ ,

do 0.0 CorreGedor Gorul as falhas para as providG~cias noccs~!-

rins, 

l'l~rr:.•_lº- - As certidões de tempo de serv:i.ço p~ 
ra fins de aposentadorin, do inSCTiç['~:) erq concurso e para 0'1

tros fins de d ire i to, sor20 expe clidr~8 ::'lc lCl. Corre Gc~doria G8r8.l~_ 

sàmente em confornidnc1"l com os ntest2.c.oS e C(3rtj d3es J8 freqt~C} 

cin ox~stent8s no seu nrquivo, de8dw que se rofir~m a tem~o :~ 

serviço posterior [!. outubro de 1965. 
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,A1{J~ .•.. _ª=t1. - Os livros de ponto, onde ainda nao ,.,
existir, serao abertos pelo Juiz corregedor. permanente e ruh:L'1. 

ondos facultativamente per meio de chancela. N& 8 n~o pede - ,1'8.0, em hipotese nlgun~2., a.ssinar os pro'tj cantea e alJyiliares 

sem contrato arquivado no cartório da Cor;r8,::;cdorin Geral da J:-lf? 

tiça (Decreto n Q 5.123, de 23 de julho do,19;1, ÚJ:·t.21; DecI'!;1 

to n Q 19.365, de 20 de Qbril de 1950, art. 14, § 2q ; PortE~i a 
n2 16, de )1 de outubro de 1953, elo. Cornig-3doria Gdre.l da Jil"

tiQa). 11 f:.>'oq.l.!:ência dôsses auxiltnres sero. cor.trolnda pelo in.Q 

do que mLüi conv3:niente lhe pe,xecer. O tempo de serviço pX'e s 
, 4 #>-.~ #Y'tado ncsses co:n~~ço~s nno poderQ ser contado, nos termos do. 

art. 14, § 2º, do Dec~0to nQ 19.365, de 20 de abril de 1950. 

fF.J.•_.9_~ - Ficam 1"'CJVogC.d8.S a Portaria n Q 93/65, 
desta Corro'3edoria Go:cal @ nfl portarias e provimentos que oon

tr r.riem estns di;:'j:p oS i l] 'Y:1 S • 

Pu\.. lique-so, regts t.re-se e romAtam-se 
,.

copias_ 

mimeogrnfadas a tôdc,s i.:'..,s COfll[1l'cas pura distri.buiçüo_ aos cartó

rios. 

são Paulo, 22 de dez8l'nl?ro de 1956 

./~
-t-. L,lr< ! (. - .

) . 
Alceu Cordeiro Fernandes 
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