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A lei de aposentadoria dos servidores da justiça (ns. 465, de 28 de setembro de 1.949, e, 507, 
de 17 de novembro de 1.949), autoriza a aposentadoria dos servidores da justiça "quando 
atingir o interessado trinta anos de efetivo exercício (artigo 1.º; artigo 4.º e artigo 16.º). Esta é 
a regra geral, com algumas exceções.  

Acontece, porem, que o oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, os seus escreventes e 
auxiliares, no mesmo período exercem efetivamente o cargo maior tempo que os demais, pois, 
trabalhem aos sábados durante o dia todo, feriados e dias de ponto facultativo. Nenhum outro 
serventuário, mesmo nenhum outro funcionário público, de qualquer categoria ou classe, tem 
tais ônus. Existem alguns funcionários que trabalham sábado á tarde, ou aos domingos, mas o 
fazem por sistema de plantão, com folga no dia seguinte. No Registro Civil das Pessoas 
Naturais tal não ocorre, pois "funcionará todos os dias, sem exceção (§ único, do artigo II, do 
Decreto Federal n.º 4857, de 9 de Novembro de 1939),  

Assim, será de justiça que se diminua o tempo de efetivo exercício para a aposentadoria dos 
serventuários, escreventes e auxiliares do Registro Civil das Pessoas Naturais, pois, que num 
ano civil eles exercem o cargo, no mínimo, efetivamente um quinto de dias a mais do que 
todos os outros.  

Alguns funcionários públicos com justiça, já obtiveram o direito á aposentadoria com vinte e 
cinco anos de exercício, sejam os delegados de policia e os professores . 

Aos servidores do Registro Civil deveria ser pleiteado a contagem de tempo de serviço nessas 
serventias. Acrescido de um quinto, o que tornaria a aposentadoria aos vinte e cinco anos, 
também. 

Não será favor algum, pois, se somarmos os dias de sábado, domingo, feriados, e dias de 
ponto facultativo de um ano.  

Não existe óbice constitucional algum, pois, a Constituição Estadual até expressamente 
autoriza (art. 93). 

Ainda há pouco tempo o operoso deputado Alfredo Farhat, tão amigo da nossa classe, e a qual 
já prestou tão assinalados serviços, apresentou um projeto de lei no qual propõem "que será 
contado acrescido de um quinto, para fins de aposentadoria, o tempo de serviço público 
prestados pelos médicos, escriturários, enfermeiros, motoristas e serventes do Posto Medico 
da Assistência Policial que estejam sujeitos ao regime de trabalho em dias incomuns (sábados, 
domingos, feriados nacionais, regionais, ou locais, dias de ponto facultativo) e pernoites". 
Note-se que a aposentadoria aos médicos dessas repartições já é concedida com o prazo de 25 
anos de serviço. 

Nada  temos que objetar ao proposto. Achamos junta a medida proposta. Entendemos, 
porem, que aos servidores do Registro Civil das Pessoas naturais, que trabalham "todos os 



dias, sem exceção" é de inteira justiça que sejam contados para efeito de aposentadoria, o 
tempo de efetivo serviço nessas serventias acrescido de um quinto. 

Trabalhemos que conseguiremos; medida que e de inteira justiça. 


