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PROVIMENTO N . 41-53 

o 	DesembaTgador MaTcio Munhos, Corregedor Geral da Jus
tiça., no Estado de São Paulo, no uso de suas legais atri
buições, etc., 
Considerando os novos dispositivos contidos na Lei est. 

n. 2.177 de 23-VII-1953, ampliando as atribuiç,ões da Corre
gedoria Geral da Justiça, especialmente, no que diz respeito 
aos afastamentos dos escrivães e servidores d~. Justiça não 
estipendiados pelos cofres públicos estaduais; 

Considerando que COnVelTI uniformizar, em todas as co
marcas do Estado, a maneira de proceder, em havendo con
cessão de férias, licenças e outros afastamentos, sem pre
juizo dos servidores da Justiça, que não podem sofrer solu
ção de continuidade; 

. Considerando a conveniência da estabilidade do ser
vidor da Justiça, a fim de que não se desorganizem as ativi
dades do Poder Judiciário e ao contrário cada vez mais 
se aperfeiçoem: 

DETERMJNA 

1.° 

FÉRIAS 

a) - Até o dia 10 de Dezembro de cada Eno, os Escri 
vães organizarão a ~~escala de férias" do ano seguinte e reIa-
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tiva a êle proprio, aos escreventes fiéis e auxiliares da 
Justiça, submetendo-a à aprovação do Juiz corregedor per
manente, que enviará uma das cópias à Corregedoria Geral 
da Justiça, para rexame e anotações no fichário próprio 

b) - O interessado, de acordo com a escala, entrará 
automaticamente no gozo das férias, sem mais formalidades, 
bastando comunicar à Corregedoria Geral da Justiça, atra
vés do Corregedor Permanente, os dias do início e do ter
mino. 

c) - Cada cartório terá um livro de Hregistro de férias", 
que será simultaneamente o de movimento de autoridades 
e funcionarios (Portaria 13-53 desta Corregedoria), consoante 
modêlo anexo, devendo ser autenticado e rubricado pelo 
Juiz-corregedor permanente, destinando-se uma fôlha para 
cada servidor e adotando-se o sistema de colunas, para regis
trar o Hinício" e o término" das férias e quitação dos salá
rios ou vencimentos percebidos (art. 5.° § 3.° da lei 2.177). 

d) - Qualquer alteração da escala depende de autori 
zação do Juiz-corregedor permanente, a quem o interesado 
deve dirigir requerimento regular com o Hacôrdo do Escri 
vão" e isento de sêlos e de reconhecimento de firmas, mos
trando a conveniência para o serviço; 

e) - As férias individuais devem coincidir, de prefe
rência, com o período de férias coletivas dos Juizes e Tribu
nais, permanecendo, porém, no cartório, o mínimo de Escre
ventes e auxiliares necessários ao andamento dos serviços 
judiciais ou extra-judiciais, a critério do Corregedor Per
manente; 

f) - As férias são indivisíveis e devem ser obrigató
riamente gozadas em cada ano não podendo ser acun1ulada; 

g) - Todavia, em ocorrendo necessidade, de acôrdo com 
as conveniências dos serviços, poderão os Juizes e Corre
gedores Pennanente tomar providências para sustar, excep": 
cionalmente o gozo de férias de Escrivães e servidores da 
Justiça; 

h) - Na hipótese excepcional da letra ttg", ficam o 
Escrivão, Escreventes e os Servidores com direito a contar 
em dôbro o período total ou parcial das férias, para efeito 
de apm:entadoria, na forma do art. 6.°, se não preferir gosá
las, no mesmo ano, quer no inteiro quer pelo restante, pro
movendo-se então, ttalteração da escala" (arts. 1.0 e 3.°). 
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2.° 

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAúDE (ART. 11, § 1.0) 

a) - Para tratan1ento de sua saúde ou de pessôa de 
sua família, o interessado encaminhara requerimento ao 
Corregedor Geral da Justiça, por intern1édio do Juiz-Corre
gedor Permanente e anuencia do Escrivão, quando não seja 
êle o requerente selado com Cr$ 6,00 estaduais, fixando a 
data a partir da qual desejar afastar-se e a data em a qual 
voltara a exercício. 

b) '- Nessas hipóteses, o afastamento não poderá exce
der de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

c) - O Escrivão ou o servidor deverão submeter-se a 
inspeção médica, no local designado e, se seu estado permitir, 
deverá aguardar em exercicio a concessão da licença. 

d) - Se seu estado de saúde não permitir locomoção, 
poderá afastar-se, desde logo, instruindo, porém, o requeri
mento com atestado médico probatório, selado e com firma 
reconhecida, sujeitando-se em seguida a inspeção médica, 
no local designado ou eln sua própria residência ou na confor
midade do item ~~e". 

e) - Os ~~Escriváes e servidores do Interior" poderão 
requerer, antecipadamente, aos Juizes-Corregedores Perma
nentes ou ao Diretor do Forun1 a ~~inspeção médica, nas Dele
gacias de Saúde, nos Centros de Saude e nos Postos de Assis
tência Médica na falta dos primeiros e preenchidas as for
malidades legais, encaminhando-se o laudo e o requerimento 
à Corregedoria, por intermédio do Corregedor Permanente, 
que expressará suas observações pessoais. 

f) - Renovando-se .os pedidos de licenças, devem ser 
renovadas, também, as Hinspeções médicas ", ~endo encami
nhado o requerimento de prorrogações, se possível, 8 (oito) 
dias antes do términ.o dá que lhe foi anteriormente conce
didas no mínimo. 

3.° 

LICENÇA P ARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 
(LEI N. 1.177, DE 23 DE AGOSTO DE 1951 _ ARTIGOS 11, 

§ 2.° e 16) 

a) - Para tratar de interêsses particulares, ° Escrivão 
ou o servidor encaminharão requerimento ao Corregedor 
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Geral da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor Perma
nente, com anuência do Escrivão, quando não seja êle o 
-requerente, selando-o com Cr$ 6,00 estaduais. instruindo-o 
com o atestado a que se refere o artigo 4.° da mencionada 
lei e exibindo estampilhas estaduais no valor de Cr$ 171,00 
(cento e setenta e um cruzeiros), quando a lieença for ini
cial de 730 dias e, no valor de Cr$ 121,000 (cento e vinte e 
um cruzeiros), quando se tratar de prorrogações por mais 
de 365 dias, devendo, nêsse último caso, comprovar a con
cessão e o gôzo da licença inicial de 730 dias, juntando cer
tidão da Secretaria da Justiça, se o interessado for Escrivão, 
e atestado do Juiz Corregedor Permanente, se for escre
vente, fiel ou auxiliar de cartório da Capital ou do Interior. 

b) - Quando o interessado, com base na Lei n. 2.177, 
de 23 VII-953, requerer o gôzo parcial por 60. 120 ou 180 
dias, deve exibir estampilhas nos valores dp, Cr$ 21,00. 
Cr$ 41,00 e Cr$ 81,00 (vinte e um, quarenta e um e oitenta 
e um cruzeiros), respectivamente. 

c) - Em caso de desistência do gôzo total ou parcial 
do primeiro período de 24 (vinte e quatro) meses, renunciará, 
também, ao direito de prorrogação. 

d) - O interessado devera aguardar em exercício a con
cessão da licença. 

e) - O Corregedor Permanente deverá mandar o Escri
vão elaborar dados, sobre a ~~renda líquida do cartório n, 
·enviando-os a Corregedoria Geral da Justiça, a fim de que 
possa fixar a remuneração do substituto legal. 

4.° 

LICENÇA-PRÊMIO (ARTIGO 15, § 2.°) 

a) - O Escrivão ou o servidor que requererem licença
·premio, ou sua desistência para contagem em dôbro para 
efeito de aposentadoria encaminharão requerimento ao Cor
regedor Geral da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor 
Permanente do cartorio, com anuencia do Escrivão, quando 
-não seja êle o requerente, selando-o com Cr$ 6,00 estaduais 
e instruindo-o com o comprovante de que a ela tem direito, 
na forma da legislação em vigôr. No caso de desistência, o 
pedido trará firma reconhecida do requerente. 
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b) - o interessado deve aguardar em exercicio a con
cessão da licença. 

5.° 

AFASTAMENTO ATÉ 8 (OITO) DIAS NAS COMARCAS 

DO INTERIOR 


(licença para tratamento de saúde e em virtude de nojo 
artigo 14). 
a) - No Interior, os requerimentos de licença, para 

tratamento de saúde, ou por motivo de doença em pessoa 
da família do Escrivão, ou do servidor, bem como o afas
tamento em virtude de ((nojo", desde qu~ não exceda de 8 
(oito) dias, deverão ser encaminhados aos Juhes de Direito 
e Corregedores Permanentes dos cartórios, com anuência do 
Escrivão, se não fôr o requerente. 

b) - Só excepcionalmente, ante o conhecimento direto 
da situação pelo Corregedor Permanente, podera o interessado 
renovar o pedido de afastamento por mais 8. (oito) dias e,. 
assim mesmo, se fôr diverso o motivo que o justifique. 

c) - Nêsses casos, o Juiz Corregedor permanente man
dará expedir portarias, isentas de selos e emolumentos esta
duais. 

d) - O Corregedor permanente nomearã o ((substituto 
Íegal" do Escrivão licenciado, comunicando a Corregedoria 
Geral ,da Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, para as neces
sárias averbações no prontuário. 

6.° 

DAS SUBSTITUIÇÕES - ARTIGOS ". § ÚNICO, 12 §§ 1.0 E 2.<> 
E 15, § 3.° (REMUNERAÇÃO - ARTIGO 16) 

a) - O substituto legal do Escrivão em férias, é o ofi
cial maior e, na ausência ou impedimento dêste. o 1.0 Escre
vente do cartório, independentemente de de~ignação, bas
tando que, por intermédio do Juizo, sejam expedidas comu-
nicações ele ((posse" e Hexercicio" a Correg~doria Geral da 
Justiça. 

b) - O substituto legal do Escrivão licenciado em gôso 
de licença-prêmio ou impedido por outro motivo será o oficial 
maior e) na ausência ou impedimento dêste, o escrevente' 
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mais antigo do mesmo cartório, devendo haV'er designação 
pelo Escrivão, e Hprévia aprovação do Juiz de Direito, cor
'regedor permanente (artigos 12 §§ 1.0 e 2.° e 15 § 3.°) e 
nomeação pela Corregedoria Geral da Justiça". 

c) - No caso de ausencia ou de impedimento do Oficial 
Maior e de todos os escreventes habilitados para substituir 
i) titular em férias, licença ou impedidos por qualquer motivo 
:0 Juiz-Corregedor permanente indicará escrevente habilitado 
-de outro cartório da mesma comarca, dependendo a Hposse" 
-e o ~~exercício" de nomeação da Corregedoria Geral da Jus
tiça (artigo 12 § 2.°). 

d) - Aplicar-se-á o § unico do artigo 59 do dec. lei 
estadual n. 11.058, de ·26 de abril de 1940, na impossibilidade 

,de observância do item anterior. 
e) - Extendem-se aos Escrivães, escreventes, fiéis e 

auxiliares de cartório as vantagens do artigo 9.° § 1.0 do 
Dec. 6.055, de 19/ VIII/ 1933 e do artigo 9.° § único do dec. 
n. 17.008, de 5/ III/ 1947. 

7.° 


N O M E A ç õ E S 


a) - Em caso de nomeações de substitutos, a Correge
doria Geral da Justiça expedirá portarias, as quais estão 
isentas de sêlos e emolumentos, devendo ser apresentadas ao 
Corregedor Permanente, a fim de, depois de pago o sêlo de 
nomeação de 400/0 sôbre a lotação, tomar posse do cargo 

..e assumir o exercicio das funções cumpridas as demais for
malidades legais. 

8.° 

a) - Os casos omissos, serão resolvidos por esta Cor~e
gedoria Geral da Justiça. 

São Paulo, 12 de outubro de 1953. 

(a) Marcio Munhós 
Corredor Geral da Justiça 
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LICENÇA PARA SAUDE 


MODELO DE REQUERIMENTO P ARA ESCRIVÃES 

Fulano de tal ........ , nascido a ..... , de .... de 
1 ..... , (filiação, estado civil, em (cidade, residente à 
rua ..... , n. .... (bairro), portador da prova de identidade 
(declarar a carteira e número), exercendo o cargo de (escri~ 
vão), do ........... (declarar o cartório) para o qual foi 
nomeado em .... de ..... de .... achando-se enfermo, ver-
requerer que lhe sejam concedidos ...... dias d!~ licença, para 
seu tratamento (ou de pessoa de sua família - declarar o 
nome e o parentesco), a contar de ..• de .... de .... 

Indica para substituí-lo durante o seu impedimento () 
Sr. ....... . ...... (mencionar o cargo). 

Nêste têrmos, 

P. Deferimento. 

Selado com Cr$ 6,00 (seis cruzeiros) este estaduais. 

(Assinatura do interessado) 

VISTO 

Juiz de Direito 

NOTA. - a) - Em se tratando de prorrogação, decla
rar a data da licença inicial; 

b) - Indicar o local de sua preferência, para a inspeção 
de saúde si estiver acamada ou hospitalizada, deve ser 
juntado ao requerimento um atestado médico, com firma 
reconhecida, selado com Cr$ 1,00 federal, Cr$ 1,50 educação 
e saúde e Cr$ 2,00 de taxa médica, declarando que a mesma 
e:; ~_ ,~, ~ ~1_1po3s! bi1itada de se locomover. 
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MODELO DE REQUERIMENTOS PARA 

ESCREVENTES - FIEIS E AUXILIARES 


.. F~lano de tal .... :., nascido a ..... , de .... de 1 ..... ~ 
(flhaçao), (estado cIvIl), em (cidade), residente à rua .... . 
n. '" (bairro), portador da prova de identidade (declarar a 
carteira e o número), exercendo o cargo de escrevente 
fiel ou a~xiliar), do ....... (declarar o cartório), par~ 
o qual fOI nomeado em ...... de ...... de .... achan
do-se enfermo, vem requerer que lhe sejam concedidos ..... . 
dias de licença, para seu tratamento (ou de pessoa de sua 
família), declarar o nome e o parentesco), a contar de .... 
de .... de ..... 

Nestes têrmos, 

Selado com Cr$ 6,00 (seis cruzeiros este estaduais). 

(Assina·tura do interessado) 

VISTO VJSTI) 

Escrivão 

NOTA: - a) 

Juiz de Direito 

- Em se tratando de prorrogação, decla
rar a data da licença inicial; 

b) - Indicar o local de sua preferência, para a inspe
ção de saúde; 

c) - Se a pessoa a ser inspecionada estiver acamada 
ou hospitalizada, deve ser juntado ao requerimento um ates
tado médico, com firn1a reconhecida, selado eom Cr$ 1,00 
federal, Cr$ 1,50 educação e saúde, e Cr$ 2,00 dG taxa médica, 
declarando que a mesma está Impossibilitada de se locomover . 
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PORTARIA A QUE SE REFERE O N. 1, LETRA 

HC", DO PROVIMENTO N. 41/53. 

Publicada no D. O. de 5/9/53. 

PORTARIA N. 13-53 

o 	desembargador Marcio Munhós, corregedor geral da Jus
tiça de São Paulo, tendo em vista suas atribuições legais, 

Considerando os termos da lei 1177 de 3 de Agosto de 
1951, que disciplinou as férias, licenças e afastamentos dos 
servidores de cartórios não estipendiados pelo Estado; 

Considerando que foi criado o livro de Htegistro de fé
rias ", o qual deve conter dados certos, inclusive o recibo de 
pagamento dos salários dos interessados, quando em férias; 

Considerando que, nas comarcas do interior e nos cartó
rios da Capital, deve existir o livro de t'movimento de auto
ridades e funcionários"; 

Determina: 

1.0 ~ O Livro de Hregistro de férias" deve ser o mesmo 
livro de Hmovimento de autoridades e funcionários" existente 
no cartório do Júri do Interior e nos vários Cartórios da 
Capital, ajustado às exigências da nova !ei, reservando-se uma 
folha para os lançamentos referentes a cada funcionário. 

2.(, - Nos Cartórios do F'ôro-extra-judicial, o livro será 
simultaneamente registro de férias e de movirr:.ento de fun
cionários - (serventuários, escriturários e demais servi
dores) . 

3.° - Esse livro deve ser autenticado e rubricado pelo 
Corregedor Permanente do Cartório. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, 3 de Setembro de 1953. 

(a) Mareio Munhós - Corregedor Geral da Justiça. 
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ARTIGO 4.°, DA LEI N. 1.177, DE 23 DE AGOSTO DE 1951, 

A QUE SE REFERE O PROVIMENTO N. 41153, DA CORRE


GEDORIA, N. 3, LETRA "A" 


((Art. 4.° - O requerimento de licença deverá ser acom
panhado de a testado do Corregedor Permanente da Comarca, 
em se tratando de serventuário ou oficial de justiça, ou do_ 
respectivo serventuário ou sucessor, em se tratando de fun
cionário de cartório, declarando a inexistência de motivos 
que impeçam a sua concessão". 

PARÁGRAFO úNICO, DO ART. 58, DO DECRETO LEI N. 11.058,· 

DE 26 DE ABRIL DE 1940, A QUE SE REFERE O PROVIMENTO 


N. 41/53, DA CORREGEDORIA, N. 6.°, LETRA "D" 


HParágrafo único - Os serventuários que não tiverem 
escreventes juramentados, serão substituidos por pessôa idô
nea que indicarem à autoridade que tiver de conceder licença' 
ou férias, e nos casos de falta ou impedimento ocasionais, 
por outro serventuário designado pelo Corregedor Perma
nente". 

DECRETO-LEI N. 6.055, DE 19 DE AGOSTO DE 1933, A QUE 

SE REFERE O PROVIMENTO N. 41/53, DA CORREGEDORIA, 


N. 6.°, LETRA "E" 


Art. 9.° - Em cada período de dez anos de continuo 
exerClClO, o funcionario terá direito, mesmo que não alegue 
molestia, a uma licença-prêmio de seis mêse~, que poderá 
gozar de uma só vez ou em parcelas. Os f!lTIcionarios de 
ensino com direito a licença deste artigo só poderão goza-la 
em tres períodos iguais, ou menos. 

§ 1.° - Essa licença, não acarreta desconto algum nos 
vencimentos, nem será deduzida do tempo de serviço. 

DECRETO-LEI N. 17.008, DE 5 DE MARÇO DE 1947, A QUE 

SE REFERE O PROVIMENTO N. 41/53, DA CORREGEDORIA, 


N. 6~o, LETRA "E" 

HArt. 9.° - Poderá o funcionário, mediante requeri
mento, desistir do gozo da licença-prêmio, contando-se-Ihe, 
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ness~ caso, em dôbro, o tempo respectivo, para os fins do 
art. 97, do Decreto-Lei n. 12.273, de 28 de outubro de 1941, 
e para efeito do adicional. 

Parágrafo único - A desistência será irretratavel, uma 
vez concedida e somente poderá referir-se ao período total 
da licença. 

ARTIGO 97, DO DECRETO-LEI N. 12.273, DE 28 DE OUTUBRO 
DE 1941 

~~Art. 97 - Na contagem de tempo, para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente: 

a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública 
estadual, anteriormente exerci cio pelo funcionario; 

b) o período de serviço ativo no Exercito, na Armada, 
nas Forças Aereas e nas auxiliares, prestado durante a paz, 
computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra; 

c) o numero de dias em que o funcionário houver tra
balhado como extranumerario; 

d) o período em "que o funcionário tiver desempenhado, 
mediante autorização do Chefe do Poder Executivo, cargos 
ou funções federais, estaduais ou municipais; 

e) o t.empo de serviço prestado pelo funcionário às orga
nizações autárquicas. 
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