
DESPACHO DO SECRETÁRIO DA JUSTIÇA 

 

No processo n. 234.737-55-SJ. em que o Sr. Abilio Ferreira Guarita, escrivão do cartório do 9.º 
oficio criminal pleiteia contagem em dobro de férias não gozadas para efeito de 
aposentadoria: "Os serventuários de Justiça, excetuados os de nomeação do Governo com 
vencimentos pagos pelo Tesouro, não são obrigados ao gozo de férias, observada escala 
organizada. Essas, as chamadas férias regulamentares, serão as que se contam em dobro 
quando não gozadas por absoluta necessidade de serviço. Com referência aos serventuários 
nomeados com vencimentos pelo Tesouro é que se deve entender o disposto no artigo 29 da 
lei n. 819, de 31 de outubro de 1950 - quando prescreve que as férias não gozadas - isto é - as 
que deveriam ser gozadas - serão contadas em dobro para efeito de aposentadoria, tanto mais 
quanto essa lei não traz alteração da legislação sobre ferias de serventuários em geral. O 
requerente - ao passar para o exercício de escrivão criminal desta comarca da Capital - 
interrompeu o exercício em gozo de férias regulamentares - (e aí já com direito à férias) de 1.º 
de julho de 1953 a 31 de agosto de 1953 e de 11 de janeiro de 1954 a 10 de fevereiro de 1954. 
- Anteriormente, não tinha o requerente como escrivão do 2.º ofício de notas e anexos da 
comarca de São João da Boa Vista, direito a férias, que eram facultativas e desde que o 
serventuário contasse com auxilio de escrevente habilitado, a principio, até 30 dias, nos 
termos do artigo 19 do decreto n. 5129, de 23 de julho de 1931, depois, por vinte dias 
contínuos, nos termos do artigo 3.º letra c do decreto 6460 de 25 de maio de 1934. Ora, é 
claro que não se devem contar em dobro férias que o requerente não gozou porque não as 
quis, tanto que não as pediu. A informação do escrivão da Corregedoria Geral da Justiça, de 
que o requerente deixara de gozar férias regulamentares, por conveniência do cartório a seu 
cargo, colide com a certeza de que férias de serventuários, da classe do requerente, não eram 
nem foram regulamentares, apenas meramente facultativas, dependendo do seu pedido, que 
aliás, não alega, o requerente o haja feito. Nestas condições, indefiro o pedido de f1s. 7". 

D. O. do Executivo do 27-4-55. 


