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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.9 15/67 

Dispõe sôbre férias, licenças e outros afastamentos dos servidores 
da Justiça de cartórios não oficializados, e dá outras pro
vidências. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da J u!>tiça, no uso das suas atribuições legais. 

considerando a necessidade de uniformizar o processamento 
dos pedidos de férias, licenças e outros afastamentos e o da no
meação dos substitutos dos serventuários da Justiça que não 
percebem vencimentos dos cofres públicos, 

DETERMINA: 

FÉRIAS 

1.9 ) Compete ao Corregedor Geral da Justiça conceder as 
férias aos servidores da Justiça, de cartórios não oJicializados. 

2.9 ) Até o dia 10 de dezembro de cada ano, os serventuários 
de Justiça não estipendiados pelos cofres públicos organizarão, em 
três vias, a escala de férias do ano seguinte, relativa a êles pró
prios, aos escreventes, fiéis e auxiliares do cartório, submetendo-a 
à aprovação do juiz corregedor permanente, o qual enviará uma 
das cópias à Corregedoria Geral, ficando uma via arquivada no 
cartório do escrivão da corregedoria permanente de cada comarca 
c outra no cartório a que se referir a escola. 

3.9 ) Se do reexame houver necessidade de retificação da 
escala, a Corregedoria Geral fará a devida publicação no Diário 
da Justiça ou solicitará informações do juiz corregedor perma
nente. À falta de tais providências, entende-se que a escala foi 
aprovada e que foram concedidas as férias (Lei n.9 2.177, de 
23-7-1953, art. 8.0. e parágrafo único). 
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4.9 ) O interessado, de acôrdo com a escala, entrará auto
màticamente no gôzo das férias, sem mais formal'idades, bas~ 

tando fazer as comunicações de estilo ao corregedor permanente, 
nos dias em que deixar e em que reassumir o exercício. O cor~ 

regedor permanente fará uma só comunicação à Corregedoria 
Geral, ao término das férias, indicando o dia do início delas e da 
reassunção do exercício, separadamente, em relação a cada ser~ 

vidor. 

5.9 ) Qualquer alteração da escala depende de autorização 
do corregedor permanente, a quem o interessado deve dirigir re~ 
querimento, no qual se manifestará o serventuário, se não fô r êle 
próprio o requerente, mostrando as conveniêncías para o serviço. 
A alteração deverá ser proposta em três vias, para as providências 
mencionadas nos itens anteriores. 

6.9 ) As férias individuais devem coincidir, de preferência, 
com o período de férias dos juízes e tribunais, permanecendo no 
cartório, porém, o mínimo de escreventes e auxiliares necessários 
ao andamento dos serviços judiciais ou extrajudiciais, a critério do 
corregedor permanente. 

7.?) As férias são obrigatórias e não podem ser acumuladas. 
Serão usufruídas em dias consecutivos e, portanto, são indivisíveis, 
não devendo ser interrompidas. 

8.?) Todavia, em ocorrendo necessidade do serviço, poderão 
os corregedores permanentes sustá~las, excepcionalmente, caso em 
que os serventuários e demais servidores terão de gozá~las, se 
possível. no mesmo ano, quer por inteiro, quer pelo restante, fa~ 

zendo~se a devida comunicação à Corregedoria Geral. 

II - LICENÇAS E AFASTAMENTOS DA COMPETSN~ 
CIA DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

a) Licença para tratamento de saúde: 

9.9 ) Para tratamento de sua saúde ou de pessoa de sua fa~ 
mília, o servidor encaminhará requerimento ao Corregedor Geral 
da Justiça, por intermédio do corregedor permanente, com mani~ 
festação do serventuário, se não fôr êle o requerente, fixando a 
data a partir da qual deseja afastar~se e o tempo de duração da 
licença. 

Parágrafo único - Tratando~se de licença solicitada por ser~ 
ventuário, o requerimento indicará o substituto (itens 14 e 27). 
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10.9 ) Se o estado de saúde do servidor não permitir loco
moção ou o exercício do cargo. poderá afastar-se desde logo, 
mencionando êsse fato no requerimento. instruindo-o. porém, com 
atestado médico comprobatório dessa circunstância. 

11.9 ) A inspeção médica será feita. na comarca da Capital, 
pelo Departamento Médico do Serviço Civil. e no interior do Es
tado, pelas Delegacias de Saúde, Centros de Saúde ou Postos de 
Assistência Médico-Sanitária, encaminhando-se o laudo ou parecer 
de uma daquelas repartições juntamente com o requerimento, se 
possível. ou posteriormente, ficando o deferimento do pedido de
pendendo de tal providência. Para isso, poderã ser expedidas 
pelo próprio corregedor permanente as guias necessárias. 

12.'~) Em qualquer dos casos supra, deverá o servidor, se 
não puder locomover-se, indicar a residência ou o hospital onde 
estiver, para que o corregedor permanente ou a CorregedOria 
Geral providenciem o exame domiciliar. 

13.9 ) Renovando-se os pedidos de licença, devem ser re
novadas também as inspeções médicas, sendo encaminhado o re
querimento de prorrogação oito (8) dias antes do término da que 
houver sido anteriormente concedida, 

14.9 ) Ao encaminharem os requerimentos , os juízes corre
gedores permanentes expressarão as suas observações pessoais sõ
bre o pedido, inclusive quanto à indicação do substituto do ser
ventuário. 

15.9 ) Na hipótese prevista no item 10, o corregedor perma
nente designará desde logo o substituto do serventuário, baixando 
a competente portaria , o que fará constar ao encaminhar o re
querimento. 

b) Licença-prêmio: 

16.9 ) A concessão de licença-prêmio é da competência ex
clusiva do Corregedor Geral da Justiça , a ela não se aplicando, 
pois, o disposto no art. 14 da Lei n.9 2.177, de 1953. 

17,Q) O serventuário ou qualquer servidor que requerer li
cença-prêmio, para gôzo, ou a sua desistência e contagem em 
dõbro do período correspondente, ressalvado o disposto no item 
34, encaminhará requerimento ao Corregedor Geral da Justiça , por 
intermédio do corregedor permanente, com a anuência do serven
tuário, quando não fôr êle o requerente, indicando a época em 
que pretende gozar a licença e instruindo o pedido com certidão 
de contagem de tempo expedida pela Corregedoria Geral. 
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Parágrafo único - Tratando~se de licença requerida por 
serventuário, o requerimento indicará o substituto (itens 14 e 27). 

18.9 ) Se ainda não houver sido feita a contagem de tempo 
pela Corregedoria Geral, os interessados, preliminarmente, soli~ 

citarão essa contagem, instruindo o pedido com as provas que 
tiverem e esclarecendo que a certidão se destina à obtenção de 
Iicença~prêmio. 

19.9 ) O requerimento da licença deverá vir acompanhado 
da manifestação do corregedor permanente, que, tendo em vista 
as razões de ordem pública, concordará ou não com a data indi~ 
cada para o início do gôzo da licença, e in'formará se poderá ser 
gozada por inteiro ou parceladamente, em períodos não inferiores 
a trinta (30) dias, além de se manifestar sôbre a indicação do 
substituto. 

c) Licença para tratar de interêsses particulares: 

20.9 ) A concessão de licença para tratar de interêsses par~ 
ticulares é da competência exclusiva do Corregedor Geral, a ela 
não se aplicando, portanto, o disposto no art. 14 da Lei n. 9 2.177, 
de 1953. Sómente serão concedidas por tempo não superior a 
cento e oitenta (180) dias consecutivos, uma vez em cada exer~ 
cício, e não poderão ser acumuladas. 

21. 9 ) O requerimento deverá trazer a manifestação do ser~ 
ventuário, se não fôr êle o requerente. Indicará o inicio do gôzo 
da licença e será encaminhada pelo corregedor permanente. que 
se manifestará sôbre as conveniências para o serviço. e sôbre a 
indicação do substituto. O requerimento. outrossim. será acom~ 
panhado de certidão de quitação para com o Instituto de Previ~ 
dência do Estado de São Paulo (IPESP). 

Parágrafo único - Tratando~se de licença requerida por ser~ 
ventuário. o requerimento indicará o substituto (itens 14 a 27). 

22.9 ) Fixará o Corregedor Geral, de plano, a percentagem 
2. que o substituto legal do serventuário fará jus. não excedente a 
cinqüenta por cento (50%) da renda liquida do respectivo ofício. 

d) Outras licenças ou afastamentos: 

23.9 ) Outras licenças ou afastamentos, mesmo para exer~ 

cicio de mandado eletivo. ressalvado o disposto nos itens 24 e 25, 
são da competência exclusiva do Corregedor Geral da Justiça. Os 
pedidos serão encaminhados através do Corregedor permanente, 
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que expressará o seu parecer sôbre o caso e serão acompanhados 
dos documentos comprobatórios do que fôr alegado e da mani
festação do serventuário, se se tratar de escrevente, fiel ou auxiliar. 

III - LICENÇAS OU AFASTAMENTOS NO INTERIOR 
DO ESTADO, DA COMPET~NC1A DO CORREGEDOR 
PERMANENTE (LEI N.9 2.177, DE 1953, ART. 14 e §§) 

24.:) Nas comarcas do interior do Estado, poderão ser 
concedidos pelo corregedor permanente licenças para tratamento 
de saúde do servidor ou por motivo de doença em pessoa de sua 
familia, bem como o seu afastamento em virtude de nojo, desde 
que não excedam a oito (8) dias, observadas as normas supra. 
no que couberem. 

25.9 ) Só excepcionalmente, ante o conhecimento direto da 
situação pelo corregedor permanente, poderá ser renovado o pe
dido de licença, nos têrmos do item anterior. e, mesmo assim, se 
fôr diverso o motivo que o justifique. 

26.\» Nos casos previstos nos itens 10, 15, 24 e 25, o 
corregedor permanente mandará expedir portarias, inclusive de 
nomeação do substituto, se se tratar de afastamento do titular da 
serventia, comunicando o fato à Corregedoria Geral no prazo de 
dez (10) dias, para as necessárias averbações no pron tuário. 

IV - DAS SUBSTITUIÇõES DO SERVENTUÁRIO 

27.9 ) O serventuário será substituído, nas férias, .licenças. 
afastamentos impedlimentos ou faltas, pelo oficial maior e, na 
falta dêste, pelo r.9 escrevente do cartório, segundo a graduação 
estabelecida de acôrdo com o art. 2.9 do Decreto n. 9 5.129, de 
23-7 -1931. Inexistindo oficial maior ou escrevente no cartório. 
será designado para a substituição escrevente habilitado ou ser
ventuário de outro cartório da mesma comarca. Não sendo 
possível a observância dessa ordem de substitutos, o serventuário 
será substituído por pesso idônea que indicar (Decreto-lei n.O 

11.058, de 26-4-1940, art. 59, parágrafo único). 

28.9 ) Sómente no caso de férias, independerá a substituição 
de ato de designação do substituto, assim mesmo se se tratar de 
oficial maior ou escrevente dlo cartório cujo titular se afastou. 
Portanto, se fór designado escrevente ou serventuário de outro 
cartório, ou pessoa estranha à carreira dos servidores de Justiça 
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será baixada a respectiva portaria, pelo corregedor permanente, 
ou pelo Corregedor Geral, conforme a hipótese. 

29.9 ) Em qualquer caso, será enviada à Corregedoria Geral 
certidão do têrmo de posse, ou seja, do compromisso prestado 
pelo substituto, e q ue deverá ser lavrado no livro próprio da cor
regedoria permanente, mencionando-se na certidão também a data 
do início da substituição. 

30.\» No caso de licença para tratamento de saúde, res-
salvado o disposto nos itens 1 O e 15, e nos casos de licença-prêmio, 
de licença para tratar de assuntos particulares, ou dos outros 
afastamentos de que trata o item 23, a portaria de designação 
do substituto será baixada pelo Corregedor Geral. Nos demais, 
pelo corregedor permanente, que enviará cópia da portaria à Cor
regedoria Geral. 

31.9 ) Não haverá substituição na função de oficial maior. 

v - DA DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EX
PEDIENTE DA SERVENTIA. NO CASO DE VAGA 

32.9 ) Em caso de vaga, até provimento e posse do titular 
do ofício de Justiça, será designado pelo corregedor permanente, 
para responder pelo expediente do respectivo cartório, o oficial 
maior, e, na falta dêste, o escrevente mais graduado, devendo a 
pqrtaria ex pedida pelo corregedor permanente ser enviada à 
Secretaria da Justiça, para homologação. Uma cópia será enviada 
à Corregedoria Geral, esclarecendo-se foi cumprido o disposto no 
art. 5.\> do Decreto-lei n.\> 12.520, de 22-1-1942, com a redação 
dada pelo art. 43 da Lei n.9 6.057, de 24-3-1961, que determina 
aquela homologação. 

33.9 Na falta de oficial maior ou escrevente habilitado e 
não tendo sido feito o provimento interinamente pelo Govêmo 
do Estado, designará o corregedor permanente escrevente habi
litado ou serventuário de outro cartório da mesma comarca, para, 
cumulativamente, responder pelo expediente do ofício vago. E 
ainda não sendo possível tal providência, designará para aquêle 
mister pessoa idônea, cuja qualificação deverá constar na portaria. 
Em qualquer caso, enviará uma cópia do ato à Corregedoria Geral 
e outra à Secretaria da Justiça, com os devidos esclarecimentos. 

VI - DISPOSIÇõES GERAIS 

34.9 ) Estão revogadas as disposições de leis, gerais e espe
ciais, relativas aos servidores públicos, que permitam o cômputo 
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de tempo de serviço em dôbro para quaisquer e'feitos, ressalvada 
a contagem, nos têrmos da legislação revogada pela Lei n. 9 

9.327, de 16-5-1966, do tempo de serviço prestado anteriormente 
à mencionada lei (Constituição do Estado, art. 92, item XI). 

35.9 ) O servidor deverá aguardar em exerClClO a concessão 
de férias e licença, qualquer que seja a natureza desta, sob pena 
de responsabilidade. 

Parágrafo único - No caso de licença-prêmio, a concessão 
caducará q uando o servidor não iniciar o gôzo da licença, dentro 
em trinta (30) dias, se não tiver sido fixada data para êsse fim. 

36.1') Em cada cartório haverá um único livro para os fins 
de registro de movimento de autoridades e funcionários, penas 
disciplinares, férias, licenças e outros afastamentos, nos quais se 
lançará também o recibo de quitação dos salários ou vencimentos 
percebidos pelos escreventes, fiéis e auxiliares, durante as férias 
ou licenças remuneradas. 

37.9 ) O escrivão da corregedoria permanente, além de fazer 
os registros mencionados no item anterior, relativamen te aos ser
vidores do seu cartório, registrará, igualmente, no mesmo livro, 
tôdas as ocorrências com a vida funcional dos demais servidores 
da Justiça e autoridades da comarca. 

38.9 ) Serão sumàriamente arquivados, sem dêles se tomar 
conhecimento, os pedidos de licenças ou afastamentos que nâo 
vierem acompanhados dos documentos exigidos, não contiverem 
a manifestação do serventuário, quando se tratar de pedidos de 
escreventes, fiéis e auxiliares, e quando não vierem com a mani
festação favorável ou contrária do corregedor permanente. 

39.9 ) Os escreventes somente poderão tomar posse e entrar 
em exercício do cargo após a homologação da nomeação pela Cor
regedoria Geral. Para tal homologação, os autos do respectivo 
processo de habilitação, após o pagamento das custas, serão re
metidos à Corregedoria Geral. Publicada a homologaçâo, será 
enviada à Corregedoria Geral, certidão do têrmo de posse, no 
qual se mencionará o início do exercício. ' 

§ 1.9 - Na portaria de nomeação serão averbados, pelo 
escrivão da corregedoria permanente, a homologação, a posse e o 
início do exercício. 

§ 2.9 - Os serventuários e escreventes não deverão enviar 
a comunicação da posse e do início do exercício diretamente à 
Corregedoria Geral. Isso será feito por oficio do corregedor per
manente, acompanhado da certidão mencionada no parágrafo an
terior. 
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40.? - f:ste Pro:vimento entrará em vigor na data de: sua 
publicação, revogados, sõbre a mesma matéria, o Provimento 
n.? 4 I -53 e as disposições em contrário. 

Publique-se e envie-se cópia aos corregedores permanentes 
de cartórios não o'ficializados e serventuários de Justiça, para que 
êstes dêem conhecimento aos escreventes, fiéis e auxiliares. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1967. 

a) ALCEU CORDEIRO FERNANDES 

Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.? 16/67 

Referente às correições gerais nas comarcas de Pôrto Ferreira, 
Descalvado, Moji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo Cruz, 
São José do Rio Prêto e José Bonifácio. 

1. Em obediência ao Regimento das Correições, cumpre-me 
baixar o presente provimento, a fim de dar publicidade ao resumo 
dos trabalhos efetivados no segundo semestre do corrente ano, 
com referência às correições gerais realizadas. bem como esta
belecer normas diretivas para o aperfeiçoamento dos serviços 
cartorários. 

2. Em companhia dos ilustres magistrados Drs. Edgard 
Apparecido de Souza, João Benido Burnier Júnior e Tito de 
Oliveira Hesketh, Juízes Auxiliares, e do digno escrivão da Cor
regedoria Geral, Sr. Ezio Donati, visitei, em correição geral. no 
período compreendido entre 17 de agõsto e 25 de novembro, sete 
(7) comarcas do interior do Estado: Põrto Ferreira, Descalvado, 
Moji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo Cruz, São José do Rio 
Prêto e José Bonifácio. Dessas comarcas, Pôrto Ferreira, Moji
-Guaçu e Angatubas foram visitadas pela primeira vez. 

3. Na oportunidade, não obstante o mau estado das estradas, 
na maioria de terra, visitei, pessoalmente, todos os municípios e 
distritos das comarcas de OSVALDO CRUZ, compreendendo 
Lagõa Azul. Sagres e Salmorão, de SÃO JOSÉ DO RIO PRf:TO, 
abrangendo Engenheiro Schmidt, Ipiguá, Bady Bassitt, Cedral, 
Talhado, Nova Aliança, Uchõa, Mendonça, Guapiaçu, Adolpho, 
Potirendada e Nova Itapirema, e de JOSÉ BONIFÁCIO, com
preendendo Ubarana. 

BOLETIM DA aSSOCIAÇÃQ DOS SERVENTDAnIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 87 



re- . 

'; .. 

_ .... 

: ,"? 

regedor Geral da Justiça, 

processamento dos pedidos de ferias t 


mentos e ~ da nomeação dos 

H 

Justiça que nao 

12 

nao- oficializados. 

22 

os 

1 )' 

públicos organizarã<;>, 


no seguinte, relativa a 


e 


corregedor ~~.' 

gedoria Geral, ficando 

,
cQrtorio a que se r8ferir 

COR~~DQ~IA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO ..... -=- ..'..... _-

o Desembargador Alceu Cordeiro Ferna.ndes, CC!: 
-

no uso do.s suas atribuições lego.ia, 

considercndo a n3ceseidade de uniformizar o 
, 

licenças G outros afast~ 

substitutos dos serventuários da 
,

perceb3m vencinlent08 dos cofres publicos, 

D:2TERr:IH'A: 

, 
I -!.~ 

CQm~~~_º__~p"oCoJZ.:r~~€:2dor Geral da Justig8 

conc_ed_e~:r.. f!1? _:r.~:r.iª5L_§~º~_._~:r.YiÇ!ore_ê,"9:ª.,~~1!..E!~tçª.,." .~~~ªr~qri os 

At~_Q_j.Ja 10 de dez-::mbrQ de cada ano • 
serventuários de Justiça não estipendiados pelos cofres 

em três vias, a escala de. f~!!~~ do !: 

ê~"t3.:·prÓprios, aos escreventes,fiéiS 

auxiliares do cartório, sy.bmetendo::-n à aprovnção do juiz -
. ,. ,,, 

o qu.....l enV1.arc. uma das copias a Corro! 

uma via arquivada no cartório do es -

orivão da corregedoria perman~e de cada comarca e outra no 

a escala. 

3Q - Se do reexame houver necessida.de de 

http:necessida.de


-2, 
ifioação da escala, a Corregedoria Geral fará a devida p~ 

"licação no ~iário Justiça ou solicitará informações do 

r 

/'	juiz corregodor permanente. À fo.lta. de tais providências 

entende-se que a escala foi aprovada e que foram concedidas_ 

as f~rias (Lei nº 2.177, de 23-7-1953 i art. 8º e parágrafo i 
\nico) • 

42 - O inter~~sado, de c.côr4o,gglAa.~s_ca,la , 

entrará automàticamentc no gôzo da_s féric.s, SGm ml.\,i_f?.Jg!,mal,1 

dades, bastando fazor as comunicações de estilo ao correge 

dorpel"nlll~ente, nos dü::s em que deixar e em que reassumir o 
" 	 Nexercicio. O corregedor per ·'e.nente fera uma 60 comunicaç a o 

à Corregedoria GoraI, ao término das f~rias, indicando o dia 

do inicio delas e da reass~mção do exercicio, separadamente, 

em relação a cada servidor. 

52 - Qualquer altc:r2.(.tn.o d~__esàal.a ,~~Fende de 

autorização do correged,or permanente, a quem. o interessado 

deve dirigir requerimento, no qual se manifostará o scrven 
, ~ A A ,.

tuario, se nLO for ele proprio o requerente, mostrando as 
• A .. 	 ,.., ,

OOnvenlenc18S para o serviço. A alteraçao devera ser propo~ 

ta em três vias, para as providências mancionadas nos itens_ 

anteriores. 

62 - As férias individuais devem coincidir , 

de preferênCia, com o periodo de f,Jri8.s dos juizes e tribu 
, , , .

nais, permanecendo no cartorio, porem, o ffilnlmo de escreven

tes e auxiliares necessários ao andanento dos serviços judi

ciais ou extrajudiciais, e critério do correredor permanente. 



-3

, r{/.1.II~s.er o.cum~la.das. Sorão usufru1dns em dias consecutivos, a,po,rV/~ i . anta, sao indivis{veis, nco devendo ser interrompidas • 

/ - V '. • 


" / 
8Q - Todavia, em ocorrendo necessidade do 

serviço, poderão os corregedores permanentes sustá-las, e~ 

cepcionulmonte, caso em que os serventuários e demais scrvi
~, f

doras tarao de goza-las, sc poss1vel, no mesmo ano, quer por 

inteiro, quer pelo restante, fuzondo-se a devida comunicação 
... 
a Corregedoria Geral. 

•.li - J-iicençal.! ~ .f4-as~~rIl!I:!.t~.~_~c~9-t!L-q~t~nc.1~ 

dq C orF..§E.?jor _C!eral .da _Jt;!§.t:i:.9,3! 

,
99 - Para trr.t8,mento de sua saude ou de pes

soa. de sua família, o servidor encaminhcrá requerimento ao -

Corregedor Geral dr. Justiça, por intermédio do corregedor 

permanente, com manifestação do serventuário, se não fôr êle 

o requer-3nte, fixando a data a partir da qual deseja afo.sta,r 

-se e o tempo de duração da licença. 

ParágrafO único - Trat2ndo-sc de licença so

licitada por servent~ário, o rGquerimento indicará o substi 

tuto (itens 14 e 27). 

\ 
\ 

lOº - Se o estado da saúde do servidor não \, - \1 

permitir locomoção ou o exerc1cio do cargo, poderá afastar

.se desde logo, mencionando êSBe fato no requerimento, ins 

truindo-o, po~ém, com atestado m~dico comprobatório dessa ... 
L 

circunstância.. 
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119 - A inspeção mtdicaseré feita, na ao-
marca. da. Capital,.p(;;12..Depo.rtc.m-:mtoMédiCO d9 Serviço CiVil, .. 

o 	no interior do Estado~ pelas Delegacias de Saúde, Contros_ 
, Â"

de Saucle ou Postos da Assis-benciu Mcdj.co-Sani tarict, encami 

nhe.ndo-se o laudo ou parecer de uma daClU€ lc.s ri:~pnrtições j ll.!1 
, 

tamente com o rcquerim,-'n to, se possivel, ou posteriormente , 
A

f;1.cando o defc;ril'!1ento dn podido dependendo c~c; tcl providen 

P'1.8S0, '" "XpGCi1.. t'.sel.' a. ara 1"0derao ser dI'pc o propr'1. o correge

. ' .d or pGrtnanent e as gUlas n2iceSSD.r1.es. 

122 - Em qu~lquer dos casos supra, deverá o 

servidor, SG não puder locomover-sc, inGicar a residência ou 

o hospi tc.l ond.e est iver, pro"c. que o C01'1'() dor perma~el1te ou 

FI CorrQ[~edori8. Geral providenciem o exume domicilin1'. 

132 - Renovando-se Os pedidos de licença, de 
, -, 

vem ser rcnovadc.s t~mbcm ns inspeçoes medicas, sendo encami

nhado o rüquer:Lmento do prorroec'ção oi to (8) dias nntes do 

t3rmino da quo houver sido cnteriorment0 concedida. 

142 - Ao encaminharem os requerimentoe, os 

juizes correcodoros permanentes expressarão as suas observa

ções pessoais sôbre o pedido, inclusivo quanto à indiqação 
,

do substituto do serventuario. 

,
15º - Na htpoteso prevista no item 10, o CO! 

regedor permanente designará desde logo o substituto do ser
, 	 ,

ventunrio, baixando a ccmpetonte.frortcria, o que fara cons 

tar ao encami.nhar o roquerime:mto. 

l 

http:n2iceSSD.r1.es


.. •f 
.1 162 - A cQncessno de licen~a-prêmio ~ da co,! 

~)l ' (se aplicando, pois, o disposto no 8.rt. 14 da Lei nQ" 2.177, à3 

.. //1/\ 
li 'v/ 1953. 


,

17Q - O s.::!rventuário ou qu..:.lquer servidor 

que requerer licença-prêmio, par~ gôzo, ou ~ sua desistê~cia 
A r e oont agom em dobro do per~odo corrJspondente, ressa17t'vlo '0 

disposto nu item 34, encc.r:1inhnrn. requerimento 'f:'.O Correg::dor_. 
,.

Geral da Justiç~, por intGrmedio do corregedor permanente 
,. • 'I t ,. . ,..,. A com a anuc;nc~a LO serven uar~o, qucmdo n1J.O for ele o reque 

rente, indicando C época. em que pretend.e gozc.r D. licença é 

instruindo o podido com certidã.o de contagem de tempo expedJ: 

da. pela Corree;c;dori['. G01'o.l. 

Farngrafo único - Trat~~do-se de licença re

querida por servún~uúrio, o r3qLwI'im<.mto indicará o substitu 

to (itens 14 e 27), 

18Q - Se ainda não houver sido feita a cont~ 

gem detempo pela Corregedoria Ger2.l, os interessa.o.os, preli-· 

minarmente, solicitarão essa contagem, instruindo o pedido 

com as provas que tiverem o esclarecendo que a certidão se 
,.... A

destina. a ~btençao de licença-premio. 

192 - O requer~mcnto da licença devera
, 

vir 

acompanhado do. mnnifest.::.çeo do corree;Gdor permancnt0, que, te.!} 
N , ",..,

do em vista as razoes de ordem pu1Jlica, concordare. ou nno 

com a d~ta indioada pare. o inicio do gôzo da licençe., e in 

formará se poderá ser ~ozuda por int~iro ou pnrcGladnmente , 

em periodos não infdriores a trinta. (30),dias, além de se m~ 

nifestar sôbre a indicaçco do substituto. 

l 

http:interessa.o.os
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• , c) - hl9..~J').ç,a ]La_rA j~.n:·.!~~ ~ ",,~.~t~~ê.,!3_~~~l?n:rti 

cul::lrs~11\ 
., ...--~~.~,

YJj.~ 
...,

, I 202 - A concessno de licença para tratar de 
'..I 

intorêsses particulares é de. conpe t~ncin OXClllSiv!.} di) Corre

ged~,r GoraI, n e lo.. nc.o se c.pliocndo, portr.:mto, o disposto no 
-, '" 

art. 14 da Lei nº 2.177, de 1953. Somente serno concediiin.~ 

por tempo não superior n cento 8 oitQnt~ (180' di~s conS8CU

tiV?S, uma. ve z em cC.de. exorcício, e nc.o poderão ser aC1)ffi'll.f: 

das. 

,
212 - O requerimento devorc. trazer a manife~ 

taçüo do sorvent u2.r ia, so nco rôr êle o requerente. Indi co..ré: 

o inicio do gôzo da licençc;. e será encamirúledo pelo corrego
, ,. A 

dor pe~mancnte, que se mani stnrn sobre as conveniencias pa. 
A _ 

ra o serviço, e sobre a inélicaçr:.o do substituto. O reayeri
~-me nto, outrossim, sere., G.cOU1[.c,YI..hn..c1o de cert idao Q!) C!.llÍ tn<;;2o 

pare. com o Instituto de Previd3!lcic. do Estado de são Paulo 

(IPESF) • 

Parézrnfo único - Tratc.ndo-se de l~cença re
, . ' querida por serven~unr~o, o requerimento indicara o substitu 

to (itens 14 e 27). 

222 - Fixé:'.rá O Corrogodor Geral, de plano, s. 
, , 

percentagem a que o substituto l(;~nl do sGrventuario fara 

jus, não excedente a cinq~~nta por cento (50%) da renda li 

quida do respectivo of{cio. 

23 2 - outr~s licençQs ou afnstamentos, mesmo 

http:Fix�:'.r�
http:G.cOU1[.c,YI..hn
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para oxercicio de m8ndeto eletivo, rcseelvndo o disposto nos 
.... A

itens 24 e 25, s~o dQ competencic exclusiva do Corregedor ~ 

ral do. Justiça. Os pedid,,* sGrão enceminho.dos através do 
, Â

Corregedor permanente, que expressara o seu parecer sobre o 

caso o serão aconpanhndos dos documentos comprobatórios do 

f A 1 d d . ~ t "" d t ' . tque ar c :;gr:, o e a mo.nJjüs cçno o SiJrven unrJ.o, se se r.§: 

tal" de escrcvGnte, fiel ou c.uxilic.r. 

111 - Ilisonças .º_t'! o.f_~?t~lYlO]!.t~ .!1.C! illte,rior 

.do E ~+;S,:.c19 , -ª.s .Q.9..P2:R oi;.ª.n.cJ a .ªº _ÇLo rrG€:-:~4.OJ' ltl?..!

24 2 - Nc.s COITlo,rcr.l,S do intorior do Estado, P.2 

(lerão SClr concedidos polo corregedor permanente licenças pa- . 
, 

ra tratcmento de acudo do servidor ou por motivo de doença 

em pessoa de sua fam1lia, bem como o sou 2fnstemcnto em vir

tude de nojo, deede que nco excedam a oito (8) dias, observ~ 

das as nOI'mas supra, no qua coub()rem. 

25 2 - Só excepcion~lmente, ante o conhocime~ 

to direto da situaçno pGlo corregedor permanente, poderá ser 

renovc.do o p8à.ido d.e licença, nos t5rmos do it3t:l.anter~or, e, 

mesmo assim, se fôr divJrso o motivo que o justifique. 

2G~ - Nos oesos previstos nos itens 10, 15 , 

24 e 25, o corregedor permanente mDnd~rá expedir portarias " 

1n~lus1ve de nomençho do substituto, se ee trntar de afasta-

tento do titular da servclntia, comun1cundo o f~to 
'-
a Corrage

daria Geral no prazo de. doz (10)\ dias, pnrD. as necessárias 'ª 
- fiverbeço6s no prontuar1o. 

http:renovc.do
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lil\Y'\,
I :/ 

rias, licenças, c.fç.stc.mentos 1mped'mlfntos ou f['.ltn~, ',pGlo 0

fici~l maior e, nc f~lt~ dêste, pelo 1º eecreventa do c~rtó-
....

rio, segundo o. grc.duL'.çt.o estabelecida de Gcôrdo com o nTt.2Q 

do Decretp nº 5.129, do 23-7-19'1. Inexistindo oficial ~r 
, ,. 

ou oscrevente no cc.rtorio, sere. decignado pc.r2 e. S ubsti tui 
~; , ,

çG..o cscreVGnte hc.bi1itC'.àc CD. scrvuntut'..rio de outro ccrtorio_ 

da mcsn{C. coot~rcc.. Nnl\. sendo possivel a ob~erv8.nci(). des.sa 01: 

dem de substituto s, o serventuário seirá. s ubsti tu:Ldc por pe s

so ~dônec,. que indicar (Decroto-lc;i nº 11.058, de 26-4-1940 , 

art. 59, parágrafo Único). 

282 - Somente no cc.so de férica, ind.eponderá 

c. substitUiçcc de ato de dGsignsção do substituto, assim me~ . 
,. 

mo se se tratr:1.r de oficial l11!:1ior ou esorevente do cartorio 

cujo titular sc atestou. ~ortc.nto, se fôr desiGna~o escreve~ 
,. ,. , nh ' te ou serventuario 0.6 outro c::"rtorio, ou pessoa e::nra ti. a 

, 
carre ira dos servidores d,.'l Just içn s;:;rc. bo.ix8.da Q. I'ospectiva 

port2.ria, pelo corregedor perr'.lC'.nortte, ou pJlo Oorregedor Ge

ral, conforme ~ hipótese. 

, , 
29 2 - ~!l1._9.!!C.!9._~~eE_~~~so, sera enviada ~. C orr,Sl .. 

gedoria G~ral certidão do têr~o de posse, ou, 'oja, do com 
".~~ '-. -, .. ,_ .._., 

promisse pr}stade pelo eubsti tute, e que devere.
I 

ser lavrado_ 
,. 

no livro proprio da corregedoria permanente, mano1o~ando-se_ 

l1.D. certidão ta.mbém a de.te. do iniCio de. substit\l1~õ.o. 

30~ - No c~so de liccnç~ para trutcmento de 
,

saude, ress~lvado o disposto nos itens 10 e 15, e nos casos_ 

l 

http:bo.ix8.da
http:hc.bi1itC'.�c
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de~j,cença-prêr..1io t de licença pare. trc.tnr de assuntos pa.rti 
. 	 . 

culures, ou dos outros afr.'.starlentosde Que treta. o i terl 23 , 
, 

a portaria de des~nação do substituto sera ba.i~radê."'. pelo Cor 

regedor Geral. Nos deoais, pelo corregedor perrJanente, que 

.". d t· ~C dri G·"enVH.l.ra cop~a a por cru::. a orrege o a erb..J.. 

31Q - N~o haverá substituição na função de 

oficial n::;.ior. 

322 - Eo c~so de vaga. até proviMento e pos

se do titular do oficio de Justiça, será de§ignG.do pelo cor

regedo!' permanente, pe.ra responder pelo expediente do resps

tivo cartório, o oficittl f:lD.ior te,. na fel tr~ dêste, o escre -' 

vente mais graduado, devendo a portaria expedida pelo corre

gedor permanente ser envir'.rla "a Se cre turia da Justiço., para 

N TI '.'" 	 1homologaçao. ma cop~n sera enviada u Corregedor~a G8ra , 

r 	 esclarecendo-se,se foi cu~prido o disposto no art. 52 do De

cre~o-lei n Q 12.52°1 de 22-1-1942 f con c. redação dada pelo 

art. 43 da Lei n Q 6.057, de 24·-3-1961, que determina aquela_ 

homologação. 

332 - Na falta de oficial maior ou escraven
... 

te habilitado 	e nno tendo sido feito o provimento interina. 

A E 	 . I' dmente pelo Governo do stado, des~gnara o correge ar permanen 

te escrevente habilitado ou serventuário de outro cart6riO 

da mear.la comarca, p era, c umulat ivC'.mente, responder pelo expe .,

diente do oficio vago. E ainda não sendo po~si~el tal provl 

dencia, designará pare aquê~e mister pessoa idônea, cuja q~ 

http:de�ignG.do
http:enVH.l.ra
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• 

rl : 
,i 
I \ '" , f..., 

\ /, I, 1ificaçao devera conotêr na J>órtario.. En qualquer caso, en

\ I 
.i "" 	,,""",iura un,PI. copia do ato a Corregedoria 'tern..L e out!'a a Secre

teria de Justiça, co~ os devidos esclarecitlento$~ 

• 

34 Q - Estão revogedas as dispo~iç~eB de leis, 

gerais e especiais, relativas aO$ servidores púb~icos, que 


pernitnm o côoputo de tenpo de serviço e~ dôbro para quais 
r-

I 	 quer efeitos, ressalvada a contngen, nos têr~o~ da legisla 

ção revogada pela Lei n~ 9.327, de 16-5-1966, do teopo de 


sarviço prestado ~~terioroente à mencionndn lpi (Constitui 

ç~o do Estado, art. 92, item XI). 


35 2 - O. eervidor deverá aguardar ao exerc{r;to
.-- -~- ~.---~_. ~-'--- .~_.__ .. - - -~-- '--._-~-'--- _..------.--_.<>"~.--, 

o. cnncessão ele férias e li~~nça! .. qual9.uer que .'3e~a a naturei.~.' 

desta, sob pena de responsabilidcde. 

Parégrefo ~ico - No caso de licença-prêmiO, 
N' 	 ~ A 

a conceSS8.0 ce.duc2ra quando o servidor nElO iniciar o gozo da 

licença, dentro en trintf.'. (30) dil:.s, se não tiver sido fixa

da date paru êsse fine 

, , ~ 

36Q - EC1 cnda cartorio havera Utl unico livro• 

puro. os tins de registro de l.'.lovime~t o de auto~)."1dades e fun 

oionérios, penas disciplinares, férias, 1icenQcs e outros a

faataoentos, l10S qlL:.is se lançará teLlbérn. o reoibo de qu;i to. 

çüodos salários ou vertci~entos percebidos p-1Q6 escreventes, 

fiéis e auxiliares, durante as fório.s ou l;icenças remuneradas.'-' 

379. - O escrivão da co:r'regedc:r1a peroanente, 
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,
alee de fazer os registros mencionados no item anterior, re

lativn8ente aos servidores do seu cartório, registr~rá, i~ 
.' ,. 

Dente, no mesoo livro, tôde.s as ocorrenc io.s con a vida. fun 

cionàl dos demais servidores da Justiça e autoridades da co

marca. 

389 - Serão sumê.ric.nente arquivados t sem dê

les se tonar conhecinento, os pedidos de licenças ou afasta
.... 

nentos que nao vierem e.cc!J.lpr:.nhados dos documentos exigidos , 

nno contiverem a manifestação do serventuário, quando se tr~ 
,

ter de pedidos de escreventes, fieis e auxiliares, e quc,nd.o_ 
- f ~ ,. ,nao viersn cor.1 a rt,?ni estc,ço.C' favoravel ou contraria do co:r:-

regedor permanente. 

39 Q - Os escreventes socrente poderão tonar 

posse e enti-ar era exerc{cio do cargo z,pós 8. homologação da 

nom~ação pela CorreGedoria Geral. Para tal hooologação, oS 

autos do respectivo processo de habilitação, após o pr anl9n
"" ..to das custas, serao rJoetidos t:. Corregedoria Geral. Publi- , ..cada a honologaçao, sera enviada a Corregedoria Geral, certl 

d "" d tA dI' , . t. dao o er[lO e posse, 110 quo. se menc10narâ o 1111C10 o e

xerc1cio. 

§ lQ - Na portaria de noneação serão averba

dos, pelo escrivão dà corregedoria pernanente, a homologação, 
. ( ! 

a posne e o in1ciodo exerc~cio. 

§ 22 - ,Os serventuários e escreventes não d~ 

verão enviar a comunicação da posse e do inicio do exerc{ci~ 
, , f 

direto.tJ.ente uCorregedoria G,aral. Isso sera feito por of~ 

cio do corregedor pcrnc:.nente, acor.1panhndo da certidão menci.,Q 

l 



,
nada no. po.ragrc.fo nnt'Clrior. 

402 - !ete Provioento entrará anvigor na d~ 
ta de sua publicação, revogados, sõbre a. t1eSClll, r:\o.~~ri~, o 

PrOViMento n9 41-53 e na disposições eo contrário~ 

Publique-se e envia-se cÓpil:>. aos C'OTregedores 

perqanentes de cartórios não oficio.lizados e serventuáriQs 
lO ;.

de Just"lQa, p2,rr;, que estes dc~;n conhecioento aos er.rcreventes, 

fiéis e o.UJ:ilie.re s. 

são Paulo, 29 de dezenbro de 1~67 

http:o.UJ:ilie.re
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