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Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Dos Feitos da Fazenda Estadual. 

OCTAVIO MACHADO, brasileiro, viúvo, serventuário da Justiça, aposentado, residente e 
domiciliado nesta Capital, em Santo Amaro, - a Travesso Manoel Borba, n.o 216, vem por seu 
procurador infra-assinado - (doe. incluso) promover a presente AÇÃO DECLARATORIA, pelo 
que expõe e requer a V. Excia., o seguinte: 

1.ª - Que, contando o suplicante mais de trinta anos de efetivo exercício, como Serventuário 
da Justiça, sucedeu-lhe no oficio, Oswaldo Machado, o qual vem exercendo as funções no 
Cartório do Registro Civil do 30.º subdistrito, Santo Amaro, do Município e Comarca da Capital; 

2.º - Havendo a sucessão, requereu o Suplicante a aposentadoria, pois, a, lei assim o permite, 
sendo que o pedido processou-se regularmente, tendo sido a mesmo concedida por Decreto 
de 26 de Agost6 de 1952, publicado no D. O. do dia imediato, cujos proventos foram fixados 
em Cr$ 11.000,00, mensais; 

3.º - Concedida a aposentadoria, surgiu uma divergência entre o Aposentado e o Instituto de 
Previdência do Estado de São Paulo. - Este no firme propósito de descontar do aposentado, 
por ocasião dos pagamentos, a taxa de 5% de que fala a letra "a" do art. 12 da Lei 465 de 29 de 
Setembro de 1949, e aquele protestando contra tal orientação do Instituto, não concordou em 
receber os seus proventos; com o desconto daquela taxa, por entender não ser a mesma 
devida, nos termos do art. 17 da Lei 507 de 17 de Novembro de 1949, que modificou a redação 
da Lei 465 de 28 de Setembro de 1948; 

4.º - Assim, requereu o Suplicante ao Instituto, na esperança de que através de seus órgãos 
técnicos, estudasse o assunto e ordenasse que se fizesse os pagamentos dos proventos 
integralmente, isto é, sem o desconto da taxa de 5% já aludida. Concluindo o estudo pelo 
Instituto, o pedido do Suplicante foi indeferido. Recorre então ao Sr. Secretário do Trabalho 
que nega-lhe provimento, vendo-se então o suplicante na contingência de receber os 
proventos, embora com o desconto da taxa de 5%, mas, sob protesto; 

5.º - No entanto, data vênia, parece não ter razão o Instituto ao querer fazer aquele desconto 
dos proventos do Suplicante, pois, - embora que a lei diga que a contribuição de 5% mensal é 
obrigatória (art. 12 letra "a" da Lei 465 de 29/9/49), admite exceções, nos regimes de sucessão 
( art. 17 da Lei 507 de 17/11/49) ; 

6.º - Ora, no caso presente o Suplicante é o Serventuário sucessedido, sendo sucessor seu filho 
Oswaldo de Souza Machado, que está em pleno exercício do oficio; 

7.º - É no sentido do não pagamento daquela taxa o parecer do Dr. Edgard de Toledo Malta, 
ora oferecido, que confirma a ilegalidade de tal pretensão do Instituto de Previdência do 
Estado de S. Paulo com referencia ao caso subjudice; 

8.º - Pelo exposto, requer mui respeitosamente a V. Excia., se digne de mandar citar o Instituto 
de Previdência do Estado de S. Paulo, na pessoa de seu representante legal, para a 



acompanhar a presente ação que afinal deverá ser julgada procedente e declarada a não 
obrigação do requerente de pagar a taxa de 5 % que está sendo exigida pelo Instituto, deverá 
efetuar o pagamento dos proventos integralmente; 

9.º - Nestes termos, D. R. e A. com os inclusos documentos, protesta-se provar o alegado 
mediante a juntada de documentos, depoimentos, inquirição de testemunhas e demais provas 
em direito permitidas; 

10.º - Da-se à presente o valor de Cr$ 20.000,00. 

E - Deferimento. 

S. Paulo, Outubro de 1954 

pp. - Octavio Machado 

- PEDRO H. PRADO 

 

CÓPIA 

PARECER. O Sr. Octavio Machado, serventuário sucedido do oficio do Registro Civil das pessoas 
naturais do 30.º subdistrito-Santo Amaro - do distrito da sede da Comarca de S. Paulo, foi 
aposentado com os proventos mensais de Cr$ 11.000,00, nos termos do Decreto de 26 de 
Agosto de 1952, contando 35 anos, 7 meses e 10 dias de efetivo exercício. Agora reclama-se 
do aludido serventuário a regularização do seu pedido de aposentadoria, com o pagamento da 
porcentagem de 5%, segundo se diz, prevista na alienea a do art. 12 da lei 465 de 28 de 
Setembro de 1949, acrescida da multa de 10% nos termos do art. 14 da referida lei. Acontece, 
porem, que o artigo 4.º da referida lei 465 estatui que: "O servidor terá direito a aposentadoria 
com proventos integrais, independente de qualquer formalidade desde que conte trinta anos 
de efetivo exercício". - Se a própria lei assim determina, põe-se de manifesto que, para o 
serventuário obter a sua aposentadoria com vencimentos integrais, outra formalidade não se 
lhe exige a não ser a de haver completado o tempo de 30 anos de serviço efetivo no exercício 
do cargo. Nada mais exige a lei, razão pela qual nenhuma repartição administrativa pode se 
sobrepor a lei, para reclamar a satisfação de formalidades outras não previstas na lei, o que 
constituiria manifesta arbitrariedade e abuso de poder. Demais, a lei 507 de 17 de Novembro 
de 1949, que fez algumas modificações na lei 465, no seu art. 17, estabelece que: - Nos ofícios 
de justiça sob o regime de sucessão, apenas o serventuário sucessor pagará a taxa de cinco por 
cento (5%) de que trata a letra a do art. 12. Em virtude deste dispositivo, redigido com clareza 
meridiana, o pagamento da taxa de 5% é devida, não pelo serventuário sucedido, mas tão 
somente pelo seu sucessor. Assim sendo, torna-se ainda mala evidente que o serventuário Sr.   
O Machado está sendo vitima de uma exigência ilegal e descabida, a que nenhuma lei o obriga, 
antes pelo contrario, o isenta em termos claros e insofismáveis. E, tanto é verdade, que, o art. 
1 7da lei 507 diz de modo a não deixar a mais leve estilha de duvida - apenas o serventuário 
sucessor pagará a taxa de 5% da letra a do art. 12 da lei 465. Sendo pois o Sr. O. Machado 
serventuário sucedido e não sucessor, jamais, com fundamento na letra a do art. 12 da lei 465, 
se poderá exigir dele o pagamento de quaisquer taxas, a menos que se lhe queira fazer uma 



extorsão, o que não deixa de constituir uma ilegalidade com a qual não se compadecem nem a 
lei 465, nem a lei 50 . Todavia, se o Instituto de Previdência persistir no seu propósito violento, 
arbitrário e ilegal, poderá o Sr. O. Machado recorrer ao poder judiciário nos termos do § 4.º do 
art. 141 da Constituição Federal, intentando contra o Instituto uma ação declaratoria para ser 
declarada a sua não obrigação de pagar a taxa que ilegalmente lhe é exigida ou nos termos do 
§ 24 do citado artigo, impetrar um mandado de segurança, de vez que, em face dos 
dispositivos das leis 465 e 507, é liquido e certo o seu direito ao não pagamento da taxa 
aludida. Este é o meu parecer o qual submeto ao dos mais doutos. S. Paulo 9 de Março de 
1953. (a.) Edgard de Toledo Malta, Juiz de Direito aposentado da 2.º Vara da Família e das 
Sucessões e Corregedor dos Cartórios do Registro de Imóveis da Capital. - Segue 
reconhecimento de firma. 

Santo Amaro, 7 de Dezembro 1954 

OCTAVIO MACHADO 


