
DESPACHOS DO SR. SECRETÁRIO DA JUSTIÇA 

 

Do sr. Manoel Marques de Oliveira, Escrivão do 16.º Oficio Criminal da comarca de São Paulo, 
que solicita mais a sexta parte de seus vencimentos: 

"Segundo as informações da Fazenda (f1s. 10), o requerente Manoel Marques de Oliveira, 
escrivão do 16.º Ofício Criminal da comarca da Capital, foi escrevente habilitado, e 
posteriormente com o encargo de oficial maior, desde 4 de maio de 1918 a 30 de setembro de 
1954; e é escrivão efetivo desde 1.º de outubro desse último ano. 

A Fazenda contou-lhe, pois, para obtenção da 6.ª parte o período de trinta e seis anos, cinco 
meses e doze dias de exercício, incluindo quinze dias de exercício no cargo de escrivão. Nesse 
cargo, até o presente, conta o requerente um. ano e doze dias de exercício. 

Com base na certidão da Fazenda, quer o requerente a concessão da 6.ª parte, nos termos do 
art. 98 da Constituição do Estado. Solicitados esclarecimentos, prestou-os a Fazenda, dizendo 
que o requerente, até ser nomeado escrivão, fora apenas escrevente. 

O funcionário público - que ora é o requerente - nos termos da lei n. 2.888 de 21 de dezembro 
de 1954 - pode contar o tempo de escrevente - para efeito de disponibilidade e aposentadoria. 

A Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, regulando a aposentadoria dos escreventes, 
concede-lhes, aos trinta anos, de efetivo exercício, com proventos integrais (art. 4.º) e manda 
contar-lhes integralmente - para dito efeito de aposentadoria - o tempo de serviço público 
federal, estadual ou municipal, como o de qualquer trabalho, em cartório, ainda que a título 
de interinidade. 

A meu ver, portanto, ao escrevente que passou a ser escrivão não se conta o tempo de 
exercício anterior, senão para disponibilidade ou aposentadoria. Até ser nomeado escrivão o 
escrevente não exerceu cargo público; foi mero empregado do serventuário, com vencimentos 
pagos por ele, apenas com direito a férias, e, após a Lei n. 465 à aposentadoria. A sexta parte 
de vencimentos será, entretanto, deferida ao funcionário efetivo, que completar vinte e cinco 
anos de efetivo exercício, nos termos expressos do art. 98 da Constituição do Estado. 

Nestes termos, parecendo-me não haver disposição em contrário, indefiro o pedido do 
escrivão do 16.º Oficio Criminal - Manoel Marques de Oliveira. 

Comunique-se à Fazenda, para os devidos fins e considerações que merecer". 

D. O. de 14/10/55. 

De Abílio Ferreira Guarita, escrivão do 9.º Ofício Criminal da Capital, sobre pedido de mais a 
sexta parte de seus vencimentos: 

"Indeferido o pedido de concessão da sexta parte, feito pelo escrivão do 9.º Ofício Criminal 
desta comarca da Capital - que, nos termos do artigo 98, da Constituição do Estado, cabe tão 
somente ao funcionário com vinte e cinco anos de efetivo exercício. O referido serventuário é 
de nomeação pode-se dizer recente. A meu ver não se Ihe poderá, contar o tempo de serviço 



como tabelião de notas e anexos em São João da Boa Vista, porque esse só poderá socorrê-lo 
para o fim de disponibilidade ou aposentadoria, nos termos da Lei n. 2.888, de 21 de 
dezembro de 1954. Igualmente dispõe a Lei n. 465, de 1949, no artigo 6.º e, embora não 
admitindo a acumulação de férias, a Lei n. 2.177, de 1953, determina que se contém em dobro 
- somente para aposentadoria - as férias não gozadas no ano anterior. Não há a meu ver, 
disposição em contrário". 

D. O. de 15/10/55 

Nos processo ns. 230, 728-54 e 233, 637-55, em que o sr. Justiniano Alves Delfino, escrivão do 
18.º Ofício Criminal da Comarca de São Paulo, requer, respectivamente, concessão da sexta 
parte de vencimentos e aposentadoria: "Lavre-se decreto de aposentadoria - à consideração 
do Senhor Governador - do escrivão do 18.º Ofício Criminal desta Comarca da Capital, nos 
termos do art. 91, da Constituição do Estado, e com vencimentos integrais, porque, segundo 
informação da Fazenda - que expediu o respectivo título de liquidação do tempo de serviço - o 
aludido serventuário sr. Justiniano Alves Delfino, conta, para aposentadoria, até 19 de agosto 
de 1954, quarenta e um anos, onze meses e vinte e oito dias. 

Indefiro-lhe, porém, o pedido de aumento e incorporação da sexta parte, formulado no 
processo anexo de n. 230.728-51. porque, nos termos do art. 98, da Constituição do Estado, 
essa gratificação só cabe ao funcionário que tenha vinte e cinco anos de efetivo exercício. O 
escrivão do 18.º Ofício Criminal - para essa serventia - foi nomeado a 19 de agosto de 1954, já 
as vésperas da compulsória, tendo exercido anteriormente cargo e serventias não 
remunerados pelo Estado. Assim esse tempo - que 1he foi contado - só o favorece para a 
aposentadoria, nos termos do art. 6.º, da Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949 e do art. 1.º, 
da Lei n. 2.888, de 21 de dezembro de 1954". 

D. O. de 16/10/55 


