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 DESPACHO

 

 

Trata-se de requerimento formulado pelo servidor JOSÉ EDUARDO
GARRIDO GOMES, Técnico Judiciário, ocupante do encargo de confiança de
Assistente Judiciário II (FEC-3), consubstanciado na "[...] conversão em pecúnia
de 1/3 do período de férias não usufruído, relativo ao exercício de 2015,
conforme consta de seu dossiê de férias do requerente, nos termos do art. 2º, da

 (sic).Resolução 88/2018, da Corte Especial do TJGO."

O setor competente (Evento 2), prestou informações sobre os
períodos de férias  do interessado e encaminhou o feito para análise.

É o breve relato. Passo a deliberação.

De logo, cumpre esclarecer que o direito vindicado está contemplado
na Lei nº 20.033, de 06 de abril de 2018, que alterou a Lei Estadual nº
17.663/2012, a qual dispõe sobre a Carreira dos Servidores do Poder Judiciário

 foi publicada em 06.04.2018. É verdo Estado de Goiás e dá outras providências,
o teor do artigo 5º do referido diploma:

Art. 5° Fica assegurado ao servidor  mais deque vier a completar

2 (dois) períodos de férias não usufruídas , aapós a publicação desta Lei

possibilidade de, por ocasião do agendamento do terceiro período de

, requerer a conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) férias das férias

, correspondente à remuneraçãorelativas ao período aquisitivo mais antigo

percebida na data da formalização do pedido de pagamento. (grifo nosso).

Parágrafo único. O pagamento da conversão em pecúnia de que

trata o caput deste artigo ocorrerá no exercício subsequente ao do deferimento

do pedido e estará condicionado à disponibilidade orçamentária.
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À vista do dispositivo supra citado, o pleito destes autos só estará
assegurado quando o interessado vier a completar 02 (dois) períodos de férias
não usufruídas após a entrada em vigor da referida Lei, ou seja, como a norma
entrou em vigor no exercício de 2018, o servidor deverá integralizar os períodos
aquisitivos de férias referentes aos exercícios de 2019 e 2020, quando, por
ocasião do agendamento do terceiro período de férias relativo ao exercício

. (grifo nosso).de 2021, poderá formalizar pedido de pagamento

Diante do exposto, no uso das atribuições legais, indefiro a pretensão.

Intime-se.

Após, à Divisão de Cadastro e Informações Funcionais para anotar,
determinando, ainda, que todos os procedimentos similares protocolizados antes
da referida data do direito pretendido, sejam arquivados em face da
intempestividade.

Por fim, arquive-se.

ANALY VILAR PORTO MARTINS
Diretora de Recursos Humanos em Substituição

(DJ 590/2018)
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