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"Não pode ser contado como tempo de serviço, o período em que o requerente Alcebiades, 
serventuário de justiça, da comarca de Marília, deixou o exercício de seu cargo para ficar á 
disposição do Gabinete do Secretario da Justiça, sem função designada, ou melhor dizendo 
sem atividade funcional. Não se trata de comissionamento em outro posto da máquina 
administrativa, mas de simples afastamento do cargo efetivo, com prejuízo notório do bom 
andamento do serviço judiciário, maxime na hipótese, já verificada, de alevar-se 
continuamente o número desses afastamentos sem razão justificada, e sem audiência previa 
do Chefe do Poder Judiciário, ou de outras autoridades judiciais, como os juizes e 
corregedores, autoridades essas superintendem o serviço judicial . A elas os serventuários 
estão ligados por laços de obediência. Só elas  é que poderiam dizer a respeito da 
oportunidade e da conveniência dessas deslocações do serventuários da esfera judicial para a 
do executivo. O artigo 41.º do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, só autoriza o 
afastamento do funcionário e, portanto com mais razão o simples abandono do exercício do 
cargo de que é titular, como ocorre na espécie, quando precede autorização do Chefe do 
Poder Executivo, o que dá a entender que o afastamento só se refere aos funcionários que 
servem nas Secretarias do Estado. De qualquer sorte, o afastamento só é permitido, por prazo 
certo e para fim determinado. Assim, o afastamento do serventuário de Justiça, sem 
determinação precisa de outras funções e fixação de prazo não é ato gerador de direitos a fim 
de contar-se o período de afastamento como tempo a ser aproveitado para o efeito de 
aposentadoria. Cumpre realçar que os casos de afastamento de funcionários que o Dec.- lei n.º 
12.273, de 28.10.1941, considera como de efetivo exercício, para a apuração do tempo de 
serviço, tendo por finalidade a aposentadoria, são Taxativamente enumerados no seu artigo 
96, e seus números e, em nenhum deles se enquadra a disponibilidade, ou a inatividade do 
funcionário, sob pretesto de ficar á disposição do Gabinete do Gabinete do Secretário do 
Estado. Nessas condições o tempo de duração desse afastamento não pode ser computado 
como de efetivo exercício para o efeito de aposentadoria. Pondere-se, de resto, que o Estado 
referido não inclui no tempo do serviço, salvo as exceções que menciona, o tempo em que o 
funcionário estiver afastado do exercício do cargo, em gozo de licença, quando esta exceda 
certo limite. Não seria justo, que o afastamento discricionário, sem limitação de tempo e 
designação de outras funções, de ao servidor público, favorecido mais direitos inclusive o de 
contar o tempo desse afastamento como o de efetivo exercício. Entendimento contrário ao 
que foi esboçado linhas acima, importaria em criar motivo desanimo para os que 
permanecendo frente de seus cargos, sobretudo no interior, cumprem sem divisar sacrifícios, 
seus deveres funcionais. São Paulo, 15 de setembro de 1950. (a) Leme da Silva. 


