
CONVITES 

 

Por intermedio da Federação Argentina de Colégios de Escribanos recebemos o amável convite 
para participarmos da VI Jornada Notarial Argentina, a realizar-se no próximo mês de 
Novembro, e que será organizada pelo Colégio de Escribanos da Província de Buenos Aires. 

Recebemos também, por intermedio da União Internacional do Notariado Latino, o convite da 
Federação dos Notários da Bélgica, para participarmos do Congresso de Notários daquele país 
a realizar-se no próximo mês de Junho. 

Pedimos a todos os colegas interessados em comparecer a esses importantes certames que se 
dirijam, por carta ou pessoalmente, à sede de nossa Associação onde daremos todos os 
esclarecimentos que desejarem. 

OFÍCIO N. 121 - 51, SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (NOS SEGUINTES TERMOS) 

São Paulo, 6 de junho de 1951. 

Senhor 1º Secretário: 

Em atenção ao ofício n. 1.621 de V. Exa., pelo qual foi transmitido a este Instituto o 
Requerimento n. 153-51, de autoria de V. Exa., tenho a honra de informar que as respostas 
dadas aos itens ali formulados são as que seguem abaixo. 

Devo esclarecer-lhe que a primeira foi fornecida pela Assistência Técnica Atuarial e as demais 
pela Diretoria de Seguros, à qual está afeta a Carteira de Aposentadoria dos Servidores da 
Justiça. 

Quanto ao item: 

"a) - De acordo com as normas atuariais, não pode haver concessão de qualquer benefício sem 
contribuição do interessado ou de alguém por êle, ou ainda que o funcionário acumulado para 
tal fim provenha de fonte capaz de substituí-la". 

"b) - parece-nos que a Carteira não está habilitada, atualmente, para atender a todos os 
Servidores da Justiça com direito à aposentadoria". 

"c) - informamos que já foram aposentados 36 servidores, cuja reserva matemática importa 
em Cr$ ........ 12.233.126,40". 

"d) - informamos que esta Carteira não tem elementos para dizer quantos são os servidores 
com direito ao benefício da aposentadoria, constando porém que, até esta data, transitaram 
por esta seção 127 processos de pedido de aposentadoria, cuja reserva matemática calculada 
importa em Cr$ 70.612.748,00". 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa. os protestos de minha estima e elevada 
consideração. 



(a) Dr. José Arthur da Motta Bicudo - Presidente 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Osny Silveira, DD. 1.º Secretário da Assembléia Legislativa 
Estadual. 

OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA JUSTIÇA, EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, 
SERÃO CONTADOS PARA O EFEITO DE APOSENTADORIA 

Foi apresentado na Assembléia Legislativa do Estado, pelo deputado Rêne Pena Chaves, o 
Projeto n. 629, de 1951, contando para o efeito de aposentadoria dos servidores da justiça, 
enquadrados na Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, o tempo de serviço prestado em 
outros Estados da União, aos que tenham exercido tais funções e se transferido para este 
Estado antes da decretação daquela lei. 


