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função gratificada no período compreendido entre 5-12-46 e 11-10-49.
9. Outrossim, verificou, ainda, esta
D. P., do exame do processo, que ao
interessado foi assegurada a diferença
·de vencimento atribuída pelo parágrafo
único do art. 4.0 da Lei n.o 488, de
1948, por se tratar de ex-ocupante do
cargo do padrão 31 da carreira de Oficial Administrativo, ex vi da Lei n. o
200, de 1947, posteriormente transformado em cargo da classe "O" da carreira de mesma denominação.
10. A respeito dêsse fato, cumpre
esclarecer que, após a vigência da Lei
n.o 2.745, de 12-3-56, não mais lhe assiste o direito de perceber a diferença
de vencimentos de que se trata, conforme entendimento firmado sôbre o assunto, pelo Consultor-Geral da República, através do Parecer n.O 40-Z, de

10-4-56 (Pareceres do CCYTtBUltor-Geral
da República, 1956, vol. I, pág. 151).
11. Nestas condições, entende esta
Divisão que a aposentadoria do requerente deverá ser processada em decreto
coletivo, assegurando-se-Ihe, entretanto,
os benefícios do art. 184 do Estatuto
dos Funcionários, visto contar mais de
35 anos de serviço, cabendo, todavia, ao
Ministério da Fazenda, rever a questão
da diferença de vencimentos, na forma
do que se esclareceu no item anterior.
12. Com êste parecer poderá o presente processo ser restituído ao Serviço
do Pessoal do Ministério da Fazenda,
para os devidos fins.
D. P., em 4 de janeiro de 1958. Paulo Pope de Figueiredo, Diretor. De acôrdo. Em 6-1-58. - João Guilherme de Aragão, Diretor-Geral.

FUNCIONÁRIO PúBLICO - APOSENTADORIA
- Interpretação da Lei n. o 2.188, de 1954; idem, do
Decreto n.o 41.195, de 1957.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
PROCESSO N.o

Cogita-se, no anexo processo, da situação de Ataualpa Lopes Uflaker,
que, embora já aposentado, por decreto
de 15-7-52, no cargo da classe I, da
carreira de Revisor de Provas do Quadro Suplementar do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (fls. 2), pleiteia os benefícios do art. 7.° da Lei n.O
2.188, de 1954.
2. Ocupava o referido servidor o
cargo de Revisor-Chefe do mesmo Ministério que a Lei n.O 284, de 1936,
transformou naquele em que ocorreu a
aposentadoria.
3. Segundo alega o próprio interessado, êste não apresentou, na época
OIlortuna, qualquer protesto contra a
alteração sofrida em sua situação funcional, apesar de passar da condição de
ocupante do cargo de chefia para a de
titular de "um outro de carreira, sem
as mesmas características e cujas atribuições poderiam ser desempenhadas

10.653-57
por funcionários de classe inferior, porque tal mudança não importou para o
mesmo em qualquer prejuízo financeiro".
4. A Diretoria da Despesa Pública,
tendo em vista a situação passada do
requerente, apostilou o respectivo título de inatividade, concedendo-lhe as
vantagens correspondentes ao símbolo
FG-4, em que se acha, atualmente, enquadrada a função de Chefe da Seção
de Revisão, de acôrdo com o Decreto
n.o 35.447, de 1955.
5. O Tribunal de Contas, entretanto,
recusou registro à concessão, alegando
que esta foi calculada em importância
menor que a devida, pois cabe ao inativo, na aplicação do art. 7.° da Lei
n. o 2.188, de 1954, a classificação do
padrão CC-7, de vez que exerceu em
caráter efetivo, cargo de chefia (fôlhas 36).
6. Isto pôsto, cumpre acentuar que
a aplicação do art. 7.° da Lei citada,
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se regula pelo Decreto n.O 41.195, de
1957, que dispõe:
"Art. 7.° Para fazer jus aos benefícios do art. 7.° da Lei n.o 2.188, de 3
de março de 1954, deverá o servidor satisfazer às seguintes condições:
a) ser ocupante efetivo de cargo de
chefia, Diretor ou Diretor-Geral, ou nêle
estar aposentado;
b) estar ocupando o cargo isolado
de chefia, Diretor ou Diretor-Geral na
data em que entrou em vigor o art. 7.°
da Lei n.o 2.188, de 1954, e se aposentado ou em disponibilidade estar recebendo, nessa data, os pr01JenÚJtr de aposentadoria ou de disponibilidade, C()Trespondentes a um dos citados cargos".
(Grifou-se) .
"Art. 2.° As disposições dêste decreto não se aplicam:
a) a ex-ocupante efetivo de cargo de
chefia ou direção que se tenha transformado em cargo de carreira ou em outro
isolado de denominação diversa, em virtude de determinação legal. (O grifo
não é do original).

9. À vista do exposto, opina esta
D. P. por que seja reexaminado o expediente anexo pela D. D. P ., em face
do Decreto n.O 41.195, de 1957.

Parágrafo único. Não se compreendem na restrição contida neste artigo,
os casos em que só posteriormente à
aposentadoria do servidor se tenha operado a transformação ou quando o cargo isolado dela decorrente seja também
de chefia ou direção".

10. Com êste parecer, poderá ser
restituído o processo à Diretoria da Despesa Pública do Ministério da Fazenda.
D. P., em 24 de março de 1958. Paulo Pope de Figueiredo, Diretor.
De acôrdo. - Em 26-3-58. - João
Guilherme de Aragão, Diretor-Geral.

7. Ao examinar a situação do requerente, em face dos dispositivos acima
transcritos, observa-se que o disposto no
art. 7.° da Lei n.o 2.188, de 1954, não
se aplica à hipótese, não fazendo jus
o interessado às vantagens do símbolo
FG-4, como entendeu a D. D. P., nem
tampouco ao enquadramento no padrão
CC-7, como pretende o Tribunal de Contas. O caso se enquadra na restrição
contida no art. 2.°, alínea a, do Decreto n. O 41.195, de 1957.
8. O inativo de que trata o processo, à data da entrada em vigor da citada Lei, recebia proventos correspondentes a cargo de carreira, nada importando para o caso a circunstância
de ter sido ocupante do cargo isolado
efetivo de Revisor-Chefe, situação que
perdeu 6Z vi da Lei n. o 284, de 1936,
isto, portanto, há 22 anos.

FUNCIONÁRIO PúBLICO - VANTAGENS - PRESCRIÇÃO
- Não estando esgotado o prazo para a propositura da
ação judicial pode a Administração, ante a previsão do êxito
desta, solucionar a controvérsia a despeito de decorrido o lapso
menor da chamada prescrição administrativa.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
PROCESSO

Carlos Maurício Wanderley, Médico
do Lóide Brasileiro, P. N., requereu,
em 4-8-1955, fôssem-Ihe assegurados a
partir de 1-11-1952, os benefícios de que
trata ° art. 146 do Estatuto dos Funcionários:

N.o 5.693-57
Art. 146. Ao funcionário que completar 20 anos de serviço público efetivo, será atribuída uma gratificação
igual a 15% (quinze por cento) do respectivo vencimento, a qual será elevada a 25% (vinte e cinco por cento).
u

