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DESPACHOS PROFERIDOS  

  

N. 12.000 - Juízo de Direito - Pitangueiras.  

"Aprovo a interpretação dada aos dispositivos da Lei 2.177, em conjunto com os provimentos n. 
41-53 e Portaria n. 13.  

Simplificando e concentrando o serviço de registro de férias, facilita-se o trabalho e evita-se a 
dispersão de atos.  

Publique-se para orientação geral.  

S. Paulo, 13-7-54. (a) Pedro Chaves".  

Decisão a que se refere o Despacho supra:  

Vistos, etc.  

O Sr. Adhemar Guimarães Spinola. Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, desta comarca, consulta 
esta Corregedoria Permanente sobre o alcance da expressão "cada cartório" contida no V. 
Provimento n. 41-53, emanado da E. Corregedoria Geral da Justiça.  

Alega o consulente que nas comarcas vizinhas os Drs. Juizes corregedores permanentes estão 
exigindo que cada cartório do 1.º e 2.º Oficio, de Paz, do Júri dos distritos e municípios) possua o 
seu livro de registro de ferias, e não apenas o cartório do Júri, corno acontece nesta comarca, e daí 
a dúvida ora suscitada e que pretende resolvida. Mantendo a minha determinação verbal já 
conhecida do consulente, isto é, no sentido de que o livro de registro de férias deve ser um único e 
da responsabilidade do cartório do Júri dispensando-se outros livros para cada cartório. E assim 
decido pela seguintes razões.  

A lei que modificou o regime de férias e licenças para os serventuários limita-se a dizer, de modo 
genérico, que "os cartórios possuirão um livro de "registro de Férias" rubricado pelo respectivo Juiz 
de Direito corregedor permanente para lançamento do início e término das férias de seus 
servidores inclusive do serventuário".  

Posteriormente em 3 de setembro de 1953, veio a lume a Portaria n. 13 da E. Corregedoria Geral da 
Justiça através da qual foi determinado que "o livro de registro de férias deve ser o mesmo livro de 
"movimento de autoridades e funcionários" existente no cartório do Júri do interior e nos vários 
cartórios da capital, ajustado as exigências da lei nova, reservando-se uma folha para os 
lançamentos referentes a cada funcionário ".  

Logo no mês seguinte a mesma E. Corregedoria Geral baixou o V. Provimento n. 41-53, ordenando 
que cada cartório tivesse um livro de "registro de férias" que seria "simultaneamente o de 
movimento de autoridades e funcionários e fazendo expressa remissão a Portaria n. 13 de 3 de 
setembro do mesmo ano.  

Por isso.  



Ora, se a lei 2.177 não desce a minúcias, dispondo apenas que os cartórios possuirão livros próprios 
para o registro de férias; se a Portaria n. 13, sanando a lacuna ordenou que tal livro fosse o mesmo 
destinado ao movimento, das autoridades e funcionários, se o V. Provimento n. 41-53 referindo-se 
a "cada cartório" ainda assim completou que o livro seria simultaneamente o de movimento de 
funcionários e autoridades existente nos cartórios do Júri das comarcas do interior; se o único 
cartório, no Interior que possui livro para registro de movimento de autoridades e funcionários é 
exatamente o cartório do Júri segue-se que o livro de registro de férias é privativo do cartório do 
Júri, não havendo necessidade de que cada cartório possua, numa mesma comarca, outros livros 
para o mesmo fim.  

Em outras palavras: conjugando-se o que vem disposto na lei n. 2.177 com os termos em que foi 
vazada a Portaria n. 13 e com. as expressões usadas no V. Provimento n. 41 é como se este último 
dispusesse da seguinte forma: "cada cartório do júri terá um livro de "registro de férias" que será 
simultaneamente o de movimento de autoridade e funcionários", etc., etc.  

Fica, por essa forma resolvida a dúvida suscitada, devendo o Sr. Escrivão "ad hoc" remeter cópia 
desta decisão à E. Corregedoria Geral da Justiça que em sua alta sabedoria, dirá a última e definitiva 
palavra sobre o assunto interno.  

Pitangueiras 30 de junho de 1954 (a) João Roberto Martins Juiz Corregedor permanente.  


