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2.9 - Esta exigência somente será dispensada se o apresen
tante exibir; 

a) - declaração escrita, com firma reconhecida, de que se 
responsabiliza por todos os débitos de impostos que gravem o 
imóvel; 

b) - recibo de pagamento de todos os impostos que recaiam 
sôbre o imóvel, devidos no exercício anterior e no exercício cor
rente; 

c) - protocolo, com anotação do órgão competente para o 
fornecimento da certidão negativa, que comprove não ter sido ela 
expedida no prazo de dez dias, embora reclamada. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 5 de setembro de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/8/67. 

PROVIMENTO N.9 13-67 

Dispõe sôbre férias do pessoal dos cartórios oficializados e 
oficiais de justiça de todo o Estado. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções, e tendo em vista o resolvido no processo n.9 6-66. da Suo
secretaria Assistente do Pessoal da Corregedoria Geral, determina 
que seja observado o seguinte, em relação às férias do pessoal dos 
cartórios oficializados da Capital e do Interior e de todos os 
oficiais de justiça do Estado, sejarnfuncionários. sejam extra
numerários: 

1.9 - Os escrivães enviarão à Corregedoria Geral, até o dia 
15 de dezembro de cada ano, a escala de férias para o exercício 
seguinte, com o visto do Juiz Corregedor permanente, e que con
terá dia e mês em que o escrivão, escrevente, fiel, demais servido
res em exercício no cartório, inclusive extranumerário. bem assim 
os oficiais de justiça. entrarão em férias. I 

2.9 - As escalas serão organizadas de modo a não prejudi
car o serviço, sendo obrigatório que os oficiais de justiça gozem 
as férias nos meses de janeiro ou julho, de férias forenses. 
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3.9 - Aprovada a escala pela Corregedoria Geral, deverá 
o servidor entrar, automàticamente, em férias na data marcada, 
bastando para tanto fazer a comunicação do fato, através do Juiz 
Corregedor permanente, à Subsecretaria do Pessoal. na data do 
início e da reassunção. Se não 'Íôr aprovada a escala, a Correge~ 
doria Geral comunicará ,por escrito ao Juiz, indicando a r('tHicação 
ou solicitando a designação de outro perído para o gôzo das férias. 

4.9 - Sómente por motivo justo, devidamente fundamentado, 
em requerimento no qual se pronunciarão o escrivão e o juiz cor~ 
regedor permanente, a Corregedoria Geral autorizará o adiamento 
ou antecipação do início das férias. Nesse caso, a alteração da 
escala só será apreciada se requerida com a antecedência minima 
de 15 dias, cumprindo ao servidor, em qualquer hipótese, aguardar 
em exercício a autorização. 

5.9 - Ressalvados os casos já decididos, é proibida a acumu~ 
lação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo 
máximo de dois anos consecutivos. dependendo, em cada caso, 
de apreciação da Corregedoria Geral. 

6.9 - Até o dia 15 de janeiro, a Subsecretaria Assistente do 
Pessoal in formará aos escrivães, ou ao juiz corregedor permanen~ 
te, ou diretor do Forum conforme a hipótese, quais os funcionários 
que, por haverem ultrapassado o limite de faltas, poderão gozar 
apenas 20 (vinte) dias de férias, segundo o disposto no artigo 
447, § 4.9 da C. L. F .. 

7.9 - As férias deverão ser gozadas por inteiro, no exercício, 
o que significa que não poderão passar de um ano para outro. 
O último período de férias , portanto, será o de 2 a 31 de dezembro. 

8.9 - Não poderão ser interrompidas as férias. Uma vez 
iniciadas, deverão ser gozadas até o final. perdendo o funcionário 
o direito aos dias restantes se reassumir antecipadamente. 

9.9 - As férias atrasadas somente poderão ser deferidas, 
após ter o servidor fruído as regulamentares correspondentes ao 
exercício em curso, excetuando~se o saldo de férias regulamentares 
de outros exercícios. a que tiver direito . 

10. - As férias deixadas de gozar não serão contadas em 
dôbro. mesmo para aposentadoria, por 'fôrça do disposto no artigo 
1.9 da Lei n.Q 9.327, de 16 de maio de 1966, e no artigo 
92, n. 9 XI, da Constituição do Estado de São Paulo. 

11. - Aos contínuos e porteiros das Varas e aos servidores 
da Subsecretaria Assistente do Pessoal. do Cartório da Correge~ 
doria Geral e de outras secções diretamente subordinadas a esta 
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a.l?lica~se o regime de férias estabelecido para a Secretaria do Tri~ 
bunal de Justiça. 

12. - ~ste provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 19 de outubro de 1967 

Alceu Cordeiro Fernandes 

Corregedor Geral da Justiça. 
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Publicado no "Diário da Justiça" de 24/10/67. 
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