
Informações Varias 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CARTEIRA DE APOSENTADORIA DE 
SERVIDORES DA JUSTIÇA - Fls. de informação rubricada sob n.º 8, do Pr. S.J. 1970-51. 

 

Esta Carteira por determinação do Sr. Presidente, forneceu em 5 de julho do corrente, 
informações respondendo os itens constantes do requerimento n.º 752 de 1950 do Deputado 
Amaral Furlan. 

Nesta data evidentemente, com a entrada de novos pedidos há alteração nos totais 
mencionados e são os abaixo enumerados. Assim os totais abaixo são de processos que 
transitam por esta Carteira até a presente data. 

Item "a" - quantos servidores da Justiça, contando 30 ou mais anos de efetivo exercício, 
regularmente inscritos na Carteira própria do Instituto de Previdência do Estado e em dia com 
as contribuições de que trata a letra "a" do artigo 12, ,da lei 465, de 28 de setembro de 1949, 
já requereram a respectiva aposentadoria? 

Resposta: - Esta Carteira já registrou até a presente data 188 pedidos de aposentadoria de 
Servidores da Justiça 

Item "b" - quantos servidores enquadrados no artigo 1º. da Lei 465 de 28-9-1949, já 
solicitaram a aposentadoria? 

Resposta: - Os servidores da Justiça enquadrados no art. 1º. da Lei 465-49, que solicitaram sua 
aposentadoria são em número de 65. 

Item "c" - quantos servidores referidos nas letras "a" e "b" não foram ainda aposentados por 
falta da competente reserva técnica no Instituto de Previdência? 

Resposta: - Existem anotados 10 servidores cujas aposentadorias serão concedidas dos termos 
das letras "a" e "b" do art. 1º. da referida lei. 

Item "d" - que verba anual seria necessária para atender a aposentadoria desses servidores, 
tendo-se em conta a categoria dos cargos que exercem e os proventos fixados, segundo a 
tabela constante da lei n.º 507, de 17 de novembro de 1949? 

Resposta: - A verba anual necessária para atender a aposentadoria desses servidores, cujo 
número mencionados na resposta do item "a", considerando-se a remuneração-base fixada na 
Lei 507-49 6 de Cr$ 10.886.400,00 (dez milhões oitocentos e oitenta e seis mil e quatrocentos 
cruzeiros). 

No total mencionado na resposta do item "a" estão incluídos os serventuários sucedidos nos 
termos das alíneas "b" e "c" do artigo 1.º do decreto 6986 de 5-2-935. 

I. P. 35 em 24-7-951. 

as. ilegível. 


