
LEI Nº 3362 DE 04 DE MAIO DE 1974

DISPÕE  SOBRE  À  APONSETADORIA  DOS 
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei

CAPITULO     I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º – A presente Lei regula a aposentadoria e os benefícios previdenciários dos 
serventuários da Justiça do Estado de Alagoas.

Parágrafo único – Excluem-se do regime desta Lei os serventuários que percebem 
vencimentos dos cofres do Estado (Art. 228 da Lei nº 2284,de11.08.1960).

CAPITULO  II

Da Aposentadoria

Art. 2º – O serventuário será aposentado

I – por invalidez;
II – Compulsoriamente; aos (70) setenta anos de idade; e
III – voluntariamente, após trinta e cinco (35) anos de serviço, se do sexo masculino 

ou trinta (30) anos de serviço, se do feminino.

Art. 3º – A aposentadoria por invalidez será concedida quando o serventuário, depois 
de  vinte  e  quatro  (24)  meses  de  licença  para  tratamento  de  saúde  for  considerado  incapaz 
definitivamente para o serviço.

Parágrafo único – Entretanto se o laudo médico concluir de logo pela incapacidade 
definitiva, a aposentadoria poderá ser deferida antes de expirado o prazo previsto no caput deste 
artigo ou até independentemente dele.

Art. 4º – Os proventos da aposentadoria serão

I – Integrais; quando o serventuário:
1 – contar trinta e cinco (35) anos de serviço  se do sexo masculino, ou trinta (30) 

anos serviço se do feminino.
2  –  invalidar-se  por  acidente  ocorrido  em serviço,  por  moléstia  profissional,  ou 

doenças grave, contagiosa ou incurável, especificada em Lei;



II – proporcionais ao tempo de serviço, quando o serventuário contar menos de trinta 
e cinco anos (35) de serviço,  se do sexo masculino, ou trinta (30) anos de serviço, se do sexo 
feminino, e invalidar-se por outras causas que não as apontadas no n. 2 do item I.

Art. 5º – Para o cálculo dos proventos da aposentadoria dos serventuários, servirão de 
base os graus de vencimentos constantes do Anexo IV, da Lei n 3092, de 01.7.1970, com os valores 
atualizados pela Lei n. 3274, de 13.4.1973, a saber:

I – Tabelião de Notas, Oficiais de Registro Geral de Imóveis e Hipotecas, Oficiais de 
Registro de Títulos e Documentos e de Protestos de Letras e outros Títulos de Crédito, Escrivães de 
Órfãos,Partidores, Distribuidores e Contadores:

Das Comarcas de 3ª entrância, grau X
Das Comarcas de 2ª entrância, grau IX

II – Escrivães em geral , Oficiais do Registro Civil de Casamentos, Nascimentos e 
Óbitos.

a – Das sedes das Comarcas de 3ª entrância (VETADO) – Grau X
b - Das sedes das Comarcas de 2ª entrância (VETADO) – Grau IX
c - Das sedes das Comarcas de 1ª entrância (VETADO) – Grau VIII
d – Dos distritos integrantes da Jurisdição das Comarcas de 3ª entrância – Grau VI
Das Comarcas de 2ª entrância – Grau V
e – Das Comarcas de 1ª entrância – Grau IV

III – Avaliadores, Depositários Públicos (VETADO)
Das Comarcas de 3ª entrância, Grau VI
Das Comarcas de 2ª entrância, Grau V.
Das Comarcas de 1ª entrância, Grau IV

IV – Porteiro dos Auditórios e O ficiais de Justiça:
Das Comarcas de 3ª entrância, Grau V
Das Comarcas de 2ª entrância, Grau IV
Das Comarcas de 1ª entrância, Grau III

Art.  6º  – Sempre que,  por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se 
modificarem  os  vencimentos  dos  funcionários  públicos,  os  proventos  de  inatividade  dos 
serventuários serão revistos na mesma proporção.

Art. 7º – O tempo de Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal será computado 
integralmente para os efeitos de aposentadoria, na forma da Lei.

Art. 8º – Aplicam-se, subsidiariamente, à aposentadoria dos serventuários da Justiça, 
as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

CAPITULO   III

Dos Beneficios Previdenciários

Art. 9º – Os serventuários da Justiça serão contribuintes facultativos do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Alagoas – IPASEAL, com a contribuição 



mensal de 11% (onze por cento) sobre os valores dos graus previstos na Tabela constante do artigo 
5º desta Lei.

Parágrafo  único –  A contribuição  será  devida  ainda que  o  serventuário  se  encontre 
afastado do exercicio do seu cargo.

Art.  10  –  As  contribuições  deverão  ser  recolhidas  diretamente  à  Tesourária  do 
IPASEAL, até (30) trinta dias do mês seguinte ao vencido.

Art. 11 – A falta de pagamento da contribuição no prazo legal, implicará na perda dos 
benefícios.

Art. 12 – VETADO.

CAPITULO      IV

Das Disposições Finais

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Palácio Marechal Floriano, em Maceió, 4 de maio de 1974, 86º da República.

AFRÂNIO LAGES
José Clayton de Albuquerque Sampaio

 


