224 9. Nessas condições, reafirma esta
D. P. o seu ponto de vista, no sentido de se aplicarem à hipótese em
aprêço as conclusões do parecer emitido no processo n. o 2.780-50, publicado no D. O. de 21 de junho do corrente ano.
D. P., em 2 de outubro de 1950. Paulo Poppe de Figueiredo, Diretor
Substituto.
Ao Consultor Jurídico, Sampaio, Diretor Geral.

Bittencourt

1. Funcionário interino, exonerado
em virtude de homologação de concurso,
foi nomeado simultâneamente, mas só
tomou posse do cargo três dias depois.
Alega que tal demora ocorreu por culpa da administração que não lhe deu
posse no primeiro dia seguinte ao da
publicação da nomeação.
Pretende-se
que o interregno em causa seja considerado de efetivo exercício, ou sua
posse retroaja à data da nomeação.
2. As soluções propostas me parecem arbitrárias. A posse é um fato,
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que não pode ser deslocado no tempo,
nem produzir efeitos retroativos, salvo
lei expressa. Não é possível que por
atraso da administração presumidamente justificado se criem situações equívocas e precedentes arbitrários, com
reflexos na vida do servidor diretamente interessado e dos terceiros que com
êle competirem. Considerar-se como de
efetivo exercício o tempo de serviço
não prestado, e de quem não era no
período, servidor público, é providência
que também não encontra apoio em lei.
3. Em face do exposto, opino pelo
arquivamento do pedido.
E" o que me parece.
S. M. J. - Cal'los ;lfedei?'os Silva,
Consultor Jurídico.
D. F., 16-10-50. De acôrdo. Bittcncourt Sampaio, Diretor Geral.
Restituo o processo ao S. P. J., em
face do parecer do Senhor Consultor
Ju,rídico, aprovado pelo Senhor Diretor Geral.
D. P., em 28 de novembro de 1950.
- Paulo Poppe de Figueiredo, Diretor.

PROMOÇÃO

- A administração não está obrigada a fazer promoção mesmo que os funcionários satisfaçam a tôdas as condições exigidas. O que ela não pode fazer é promover determinados funcionários em detrimento de outros aos quais cabiam as promoções.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO N.o

Ivo Teixeira Soares, escriturário,
classe F, do Quadro Permanente do
Ministério da Guerra, amparado pelo
parágrafo único do art. 18, do A. D.
C. T., requer revisão de sua promoção
da classe E à F, a fim de que sej a
considerada a partir da época em que
completou interstício e não de fevereiro
de 1949, quando foi. reconhecido oficialmente o seu direito aos benefícios daquele dispositivo constitucional.

4.966-50
2. Alega o interessado que, se sua
efetivação tivesse sido considerada a
partir de 18-9-46, sua promoção teria
sido feita em 1948, visto como foi nomeado em ft'vereiro de 1946.
3. Informa a D. P. C. do M. G.
que o direito do postulante aos benefícios do parágrafo único do art. 18, não
foi logo reconhecido porque se aguardava a regulamentação do referido artigo, o que não ocorreu até agora. Re-
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gulamentado apenas o art. 23 do A. D.
C. T., resolveu o Ministério reconhecer
a efetivação dos amparados pelo parágrafo único do art. 18, de acôrdo com
a letra do dispositivo constitucional.
Em virtude disso, o interessado só foi
promovido em março de 1950.
4. A informação do D. P. C. do
M. G. não esclarece se houve promoções na carreira a partir de junho de
1948, quando poderia ter sido promovido o interessado. ~ste seria um aspecto importante; é sabido que a promoção não é direito subjetivo. Mas se,
na hipótese, houvesse promoção de outrem com prejuízo para o postulante,
teria êle, então, fundamento legal em
que basear a sua reclamação.
O direito à promoção só se caracteriza com
a expedição do ato que consubstanciar
a medida.

5. A' administração não está obrigada a fazer promoção mesmo que os
funcionários satisfaçam a tôdas as condições exigidas. O que ela não pode
fazer é promover determinados funcionários em detrimento de outros aos
quais cabiam as promoções.
6. Nestas condições, no entender
desta D. P., sômente deverá haver revisão do processo de promoção do interessado se tiver havido promoção na
respectiva carreira, com prejuízo para
o mesmo.
7. Proponho a restituição do processo à D. P. C. do Ministério da
Guerra.
D. P., em 1&-9-50. - Paulo Poppe
Figueiredo, Diretor Substituto.
De acôrdo. - Bittencaurt Sampaio,
Diretor Geral.

FUNCIONÁRIO PúBLICO - ESTABILIDADE
- A nomeação em caráter interino para cargo inicial
de carreira não assegura ao seu ocupante a estabilidade que
adquirira em outro cargo ou função, nem o isenta da prestação do respectivo concurso.
- Interpretação do art. 18, parágrafo único, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
PROCESSO N.o

Edward Dias Maciel, escriturário
classe E, interino, do M. G., nomeado
por decreto de 13-8-48, solicita estabilidade no cargo que ocupa, invocando
a seu favor o parágrafo único do art.
18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o entendimento
firmado no processo n.o 956-50, do
DASP (DiárüJ Oficial de 19-8-50).
2. Instruindo o pedido, acentuou o
Ministério da Guerra que a 1-2-46 o
interessado foi admitido na função de,
Guarda, referência VII, do Parque
Central de Moto-mecanização, e que
em 16-8-48, entrou em exercício no
cargo que exerce atualmente.

5.381-50
3. Verificou esta D. P. que o pedido do requerente carece de amparo
legal, por isso que o entendimento firmado no citado processo n. o 956-50 sõmente se aplica quando o ex-servidor
estável reingressa no serviço público
em cargo ou função, nos quais, normalmente possa adquirir estabilidade.
4. A situação funcional do suplicante é bem diversa; deixou de exercer
a função em que tinha adquirido estabilidade e aceitou nomeação interina
em cargo inicial de carreira, para a
qual a lei exige a habilitação em concurso (Constituição, art. 186, e Estatuto dos Funcionários, art. 14).
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