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"A Lei estadual n. 465, de 28 de setembro de 1949, que criou a Carteira de Aposentadoria dos 
Servidores da Justiça do Estado de São Paulo, destinada a atender as aposentadorias previstas na 
referida Lei, determina, em seu art. 6.º:  

"Para os efeitos de aposentadoria computar-se-á integralmente o tempo de serviço público 
estadual, federal e municipal, assim como todos os serviços prestados em cartório, como fiel, 
auxiliar, escrevente e serventuário, mesmo em caráter interino".  

Trata-se de caber se esse dispositivo manda computar, também o tempo de serviço público 
prestado, fora do Estado de São Paulo, à União e aos Estados e aos municípios na forma prescrita 
pelo art. 192 da Constituição Federal, ou se tem em vista unicamente o serviço público prestado 
dentro do Estado,  

À primeira vista, parece que razões obvias e irresistíveis estariam a mostrar que o citado art. 8.o da 
Lei Estadual n. 465, é mera reprodução do art. 192 da Constituição, com a pequena diferença a de 
antepor ali o adjetivo estadual aos adjetivos federal e municipal; mas um exame mais atento 
patenteia não ser esse o seu alcance.  

E isso porque os encargos da aposentadoria dos serventuários, escreventes, fieis, auxiliares de 
cartório e oficiais de justiça são custeados, principalmente, com as contribuições tiradas dos seus 
salários na forma do art. 12 letra "h" da mencionada lei assemelhando-se, assim, à Caixa de 
Aposentadoria a uá mutua para o pagamento de pensões aos associados em função do tempo de 
serviço prestado, dentro do Estado, à União e aos Municípios.  

Organizadores da Caixa tiveram em consideração os funcionários residentes no Estado, prestando 
serviços dentro do Estado, funcionários cujo número e cujas condições pessoais lhes era dado 
conhecer o que lhes permitia calcular, com relativa precisão, os encargos e a receita 
correspondente. Não assim os funcionários de idêntica categoria disseminados por toda a vastidão 
do território nacional, cujo número e cujas condições pessoais lhes eram e continuam a ser 
completamente desconhecidas e que, portanto, não podiam estar em suas cogitações.  

Dessa forma é que se há de entender o dispositivo em questão, pois, de outro modo, cidadãos com 
longo tempo de serviço, fora do Estado, que entrassem para o quadro dos serventuários de justiça 
neste Estado, poderiam sobrecarregar de u'a maneira imprevista a Caixa de Aposentadoria. A 
consequência inevitável seria a ruins da instituição, logo assoberbada com um fardo intolerável, e 
deixaria de existir aposentadoria.  

Ao legislador estadual era perfeitamente lícito estatuir, como estatuiu, para os efeitos de 
aposentadoria o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, porque este dispositivo só 
é aplicável aos funcionários pagos pelos cofres públicos. O art. 192 federaliza sob este aspecto, os 
Tesouros dos Estados. Ora, os funcionários de que se trata não percebem vencimentos do Estado, e 
a sua Caixa de Aposentadoria como já acima ficou dito, é custeada, principalmente, com 
contribuições tiradas dos seus proventos de que as taxas previstas no art. 12 letra "b" são simples 
continuação complementar.  



É a Caixa de Aposentadoria, na realidade, uma organização de caráter privado, um instituto 
particular, apenas coadjuvado pelo poder público estadual, que a oficializou, imprimindo-lhe traços 
de autarquia. E nessas condições, era lícito ao legislador estadual estabelecer regras próprias para a 
contagem de tempo de serviço dos associados da Caixa.  

Aliás, a Caixa de Aposentadoria acha-se em crise, assoberbada por encargos, que não pode 
satisfazer, por falta de recursos, conforme consta da entrevista dada à imprensa pelo Senhor Dr. 
Loureiro Junior, Secretário da Justiça. Disse então o Sr. Secretário da Justiça: "A vigência das Leis 465 
e 839 trouxe, de imediato, grande afluxo de pedidos de aposentadoria, e, como consequência, o 
encalhe de numerosos processos pela falta de recursos financeiros. Foi atendendo a todas essas 
circunstâncias que o Sr. Governador do Estado designou os Secretários da Fazenda, do Trabalho e da 
Justiça, para, em comissão, estudarem e oferecerem solução a este problema, que se nos afigura 
grave". ("Folha da Manhã" de 8 do corrente). E é isso mais um motivo para que se proceda com 
grande circunspecção no considerar a natureza e fins da Caixa de Aposentadoria dos Serventuários 
de Justiça do Estado de São Paulo.  

Em face do exposto, não é de se atender ao pedido de fls. o tempo de serviço público prestado em 
outro Estado da Federação não pode ser computado para efeito visado pelo requerente. São Paulo, 
10 de outubro de 1951. (a) Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz - Corregedor interino".  
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