
Jurisprudência 

 

O juiz da 2." Vara da Fazenda Estadual, Sr. Francisco Negrisolo, acaba de proferir decisão que 
se reveste do maior interesse para a classe dos serventuários da Justiça. Refere-se a sentença a 
mandado de segurança impetrado por da. Ivone Aparecida Mungali Catelli contra ato do 
presidente do Instituto de Previdência. Alegou ela que foi casada com o Sr. Mario Catelli, 
escrevente do Cartório do Registro Civil do Subdistrito do Ipiranga e oficial maior desde 13 de 
maio de 1935 até 14 de dezembro de 1959, quando faleceu, após 33 anos de efetivo exercício. 
Era o escrivão contribuinte da Carteira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça a sua 
criação. Pleiteou, por isso, a viúva, junto ao Instituto, lhe fossem pagos os benefícios previstos 
no art. 4.º, da lei 5.301, mas não obteve deferimento. 

 

O juiz Francisco Negrisolo, na sentença que proferiu, salientou que o Instituto se recusou a 
pagar o beneficio porque o falecimento do marido da impetrante ocorrera antes da 
aposentadoria. Entendeu o Instituto que, embora o servidor tivesse prestado mais de 30 anos 
de serviços, como não requererá a aposentadoria, não fazia jus ao recebimento de proventos 
da Carteira de Aposentadoria. 

 

O juiz, todavia, salientou que a tramitação do projeto de lei n.o 346, de 1960, favorece a 
pretensão da impetrante. "Com efeito - acentuou - o projeto de lei em questão, que modifica o 
art. 4.º, da lei 5.301, visou exatamente corrigir uma injustiça contida na lei. O projeto parte, 
todavia, da suposição de que o direito, apesar da imperfeição da lei, jamais poderá ser negado 
ao funcionário que ao falecer já contava mais de trinta anos de serviço, porque o seu direito 
está implícito na faculdade que tinha de requerer a aposentadoria ainda em vida. 

 

"A lei 5.301 - é uma lei de caráter previdenciário e não comporta interpretação restrita, como 
se pretende. Antes, deve ela ser interpretada com sentido de humanidade, mormente em se 
tratando, como no caso, de pensão requerida por uma viúva. Se ao julgador dá à lei o direito 
de decidir por equidade, com maior razão a equidade deve ser aplicada pelos administradores, 
notadamente em casos como o que aqui estamos examinando. Equidade quer dizer igualdade. 
Assim, uma vez que o servidor já contava mais de 30 anos e estava em dia com as suas 
contribuições, não vejo como negar à viúva do direito à pensão, pois que a sua aposentadoria 
não se verificou por um desses acidentes naturais, no caso a morte do escrevente, pois que já 
há três anos fazia ele jus a esse merecido descanso. Não importa alegar que a Carteira é de 
aposentadoria. Não é ela só de aposentadoria, pois que concede pensão às viúvas dos 
serventuários já aposentados". 

 



Pondera o juiz que, ao aceitar a contribuição do serventuário, a Administração obrigou-se por 
um verdadeiro contrato de adesão e, estabelecido o direito à aposentadoria, negar não se 
pode o direito à pensão aos seus sucessores, sob pena de uma interpretação imperfeita da lei. 
"E o juiz, na aplicação da lei, deve ter em vista os fins sociais a que ela se dirige e as exigências 
do bem comum, consoante, aliás, determina o ar. 5.º da Lei de Introdução ao Código Civil." 

Por esses motivos, o magistrado concedeu a segurança. 

 

(Transcrito da "Folha de S. Paulo"). 


