
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  
 
Despachos proferidos: 
 

N.º 8.378, em que é interessada D. Mercedes Mendes. Escrevente do Cartório do 2.º Ofício de 
Serra Negra:  

Anote-se a comunicação com as seguintes observações:  

O M. Juíz informa ter concedido somente 20 dias de férias à escrevente, porque esta assim o 
requereu.  

É de supor-se ter havido engano nesse requerimento, do qual resultou um prejuízo de 10 dias.  

Talvez a interessada considerasse ainda em vigor o preceito do art. 138 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos, que estabelece o prazo de 20 dias, com a aplicação aos funcionários da 
Justiça, por força do disposto no parágrafo único do art. 1.º  

Acha-se, porém, modificado pelo art. 21 do Decreto 16484, que elevou para 30 dias esse período, a 
ser gozado sempre de forma ininterrupta.  

Sobre esta última condição não há discrepância em todos os decretos ou leis que cogitam da 
concessão de férias. Devem ser continuas, isto é, não fracionadas.  

É verdade que o art. 3.º da lei n. 418, de 12 de agosto de 1949, permite aos escrivães dos cartórios 
oficializados, gozar férias por inteiro ou parceladamente.  

Mas essa regalia é de caráter excepcional e para determinados serventuários. Não derroga o 
principio de ordem geral atualmente condensado no citado artigo do decreto 16.484, a que estão 
sujeitos os escreventes nas comarcas do Estado.  

A interessada não teria, portanto, vantagem em gozar só 20 dias de férias, porque os 10 restantes a 
que tem direito, ficaram prejudicados, desde que houve interrupção.  

Infelizmente, no caso em apreço não é mais possível sanar o prejuízo ocorrido: os 20 dias 
concedidos já estão esgotados.  

Torna-se no entanto conveniente, que para o futuro trate-se de esclarecer os interessados sobre o 
tempo de férias facultado por lei, principalmente quando eles deixam de requerer todo o período 
permitido.  

São Paulo, 12 de fevereiro de 1952.  

Márcio Munhós, Corregedor Geral da Justiça.  

D. J. 13/2/52.  

Braulio Passos - Indiana - Martinópolis - "Indefiro o pedido que não está devidamente instruído; 
vem desacompanhado de qualquer documento comprovando o alegado. S. P., 16-4-32. (a) Marcio 
Munhos".  


