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De resto, é bom frisar desde logo que
o requerente pede sua reversão alegando que foi aposentado com vencimentos integrais na forma do Estatuto
de 1939 e da Lei n.o 1.050, por estar
sofrendo de moléstia contagiosa, mas a
verdade é que o Govêrno o aposentou
(Diário Oficial de 5 de maio de 1950,
fls. 21), como sempre o faz em se tratando de magistrado, fundado apenas
nos § § 1.0 e 2.° do art. 95 da Constituição, que rezam: .. § 1.0 A aposentadoria será compulsória aos 70 anos ou
por invalidez comprovada e facultativa
após 30 anos de serviço público, contados na forma da lei. § 2.° A aposentadoria, em qualquer dêsses casos,
sel"(! decretada com vencimentos integl"Uis". Não se trata, portanto, de apo·
sentadoria fundada na Lei n.o 1.050,
por moléstia grave incurável ou contagif)sa, mas, sim, e:rprcssamente de aposentadoria por invalidez. Ora, ainda
q:le se tratasse de funcionário e não de
magistrado, como se trata, o exame só
seria obrigatório de 2 em 2 anos no
C8.S0 de se tratar de aposentarloria prevista pela Lei n.O 1.050, segundo o disposto no art. 2. 0 • O legislador criou
no art. 2.°, êsse exame periódico, unic~,ment(', p::ra os funcionários aposenta-

dos em virtude da Lei n.o 1.050 por
acidentes em serviço ou moléstia incurável, com vencimentos integrais antes de
terem 30 anos de serviço. Quis assim
diminuir os ônus do Tesouro fazendo re·
verter ao serviço os recuperados. S(! se
referisse também aos magistrados teria
determinado o exame periódico de bdos
os aposentados por invalidez, pois que
êles gozam do privilégio de se aposentar por invalidez sempre com 'l:cnc1mentos integ1'u'is, segundo os § § 1.0 e
2. o do art. 95 da Constituição. Só assim abrangeria todos aposentados sem
ter 30 anos de serviço com vencimentos integrais. Nem na Constituição,
nem na Lei de Organização Judiciária,
porém, se incluiu dispositivo mandando
submeter os Magistrados a exames pc_
riódicos, quando aposentados com menos de 30 anos de serviço, e, nem se
previu a reversão de Magistrados.
Eurico Paixão. - Fui voto vencedor,
quer na preliminar, quer no mérito, e
voto que prevaleceu, afinal, como se lê
na certidão de fls. 37v., que transcreve a minuta de julgamento, e no corpo
do acórdão, principalmente na parte fi·
nal. Nada tenho a acrescentar, o:, a
retificar.

PflOFESSOR -

NOMEA.ÇÃO

CONCURSO -

- Não é obrigatória a nomeação de candidato classijicado em segundo lugar, em concurso para pJ'ofessor catedrático, ainda que a 1.'aga seja de cadeira da mesma disciplina.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Carlos de Oliveira Mendes versus União Federal
Recurso de mandado de segurança n.o 2.185 - Relator: Sr. l\Iinistro
MÁRIO GUIMAR.4.ES
ACÓRDÃO

Acordam em sessão plenária do SuTribunal Federal, por unanimi<!ade de votos, negar provimento ao pre·
se;:tc recurso de mandado de segurança

)11,'mO

em que é recorrente Carlos de Oliv,:-ira
Mendes e recorrida a União Federal,
nos têrmos das notas ta qui gráficas .
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1953.
- José Linhares, Presidente. - Mário
Guimarães, Relator.
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RELATÓRIO

o Sr. Ministro Má1'io Guimarães N o relatório de fls. 55 se diz o seguinte: lê.
O Tribunal negou a segurança. O requerente impetrou recurso ordinário, a
que, entende o Dr. Procurador-Geral,
se deve negar provimento. E' o relatório.
VOTO

o Sr. Ministro Mário Guimarães (Relator) - A questão está em se saber
se, havendo candidato aprovado em concurso para professor catedrático, era
possível abrir concurso para professor
de outra cadeira, da mesma matéria, ou
se estava o Govêrno obrigado a nomear,
para êsse cargo, sem novas provas, o
candidato que restava do concurso precedente.
PROFESSOR -

O requerente não cita lei alguma que
ampare a sua pretensão. Acolhe-se a
uma portaria, a de n. O 40, que regulando a regência interina de cadeiras
vagas, diz que ficam assegurado9 "s
direitos dos professôres catedráticos efetivos e dos classificados em concurso de
títulos e provas.
Essa prerrogativa nada tem que ve1
com o direito, que o impetrante, classificado em segundo lugar num concurso pretende ter de ser nomeado par:\.
outra cadeira. Nego provimento.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
Negaram provimento, un1bimemente.
Impedido o Sr. Ministro Orosimbo
Nonato.
Por motivo justificado ausentou-se o
Sr. Ministro Edgar Costa.
~eguinte:

ASSISTENTE DE ENSINO -

APOSENTADORIA.

- Os assistentes de ensino fomm beneficiados pelo art. 23
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
União Federal versus Alfredo Lúcio Neurantes
Recurso extraordinário n.O 19.960 - Relator: Sr. Ministro
AFRÂNIO DA COSTA

ACÓRDÃO

Vistos, etc. Acordam os Juízes da
2. a Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, conforme
o relatório e notas taquigráficas.
Custas pelo recorrente.
Rio, 16 de junho de 1953. - Orosimbo Nonato, Presidente. Afrânio
Antônio da Costa, Relator.
RELATÓRIO

o SI'. Ministro Afrânio Antônio da
Costa - O recorrido foi nomeado em

15 de maio de 1929, assistente de Clínica Oftalmológica da Faculdade de
Medicina da Universidade do Brasil,
permanecendo na função até 15 de janeiro de 1935, quando, por ato do Sr.
Presidente da República, passou a docente livre da mesma Faculdade, depois
de. haver prestado concurso para aquela
cadeira; em 1949 foi aposentado, por
inválido, para o serviço público. Entretanto, por entender não lhe ser aplicável o disposto no art. 2. 0 das Disposições Transitórias da Constituição, não
lhe foram concedidos proventos Íntegros, porque, sendo assistente deveria
ser equiparado a extranumerãno-men-

