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rência desejada, do momento em que
igualmente repercutem sôbre os empregados de sociedades de economia
mista, como bem mostrou a D. P., além
de atuarem sôbre os tabeliães, escrivães, leiloeiros públicos, pela mesma
razão da origem da retribuição pecuniária que lhes corresponde.
13. O conceito de cargo público, para
o efeito da vedação de acumular, tem
sentido amplo, como com propriedade
mostrou o Prof. Haroldo Teixeira Vala dão, quando no exercício do cargo de
Consultor-<rt!ral da República (Pareccer
n. o 27-R, de 17 de fevereiro de 1948,
in Pareceres do C01l-sult1Yr-Geral da República, 1943, voI. I, págs. 207 e 6gS.) ,
nem sempre conciliável com a norma

decorrente do Estatuto dos Funcionários (art. 2. 0 , mencionado).
14. Em conclusão, não se me afigura computável, para qualquer efeito, na
vida funcional de servidor público, o
tempo de serviço por êste prestado anteriormente como Corretor de Fundos
Públicos, ou na qualidade de preposto
dêste, nas Bôlsas Oficais de Valores
das várias praças existentes no país.
E' o meu parecer.
S. M. J.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1958.
- Clenício da Silva D'lIarfie, Consultor
Jurídico. De acôrdo, Em 23-3-58.
João Guilherme de Aragão, Diretor-Geral.

FUNCIONÁRIO PúBLICO - CLASSIFICAÇÃO
- Interpretação da Lei n. o 2.188, de 1954.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
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Luís Pinto Costa, Oficial Administrativo, classe K, e Antônio Carioca, Desenhista, da mesma classe, ambos do
Q.P. do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, requereram,
em 30 de setembro de 1957, os benefícios do art. 7.0 da Lei n. O 2.188, de
1954, alegando que deviam ter sido incluídos no Quadro Suplementar a que
se refere o Decreto n. o 19.760, de 9
de outubro de 1945, em cargos de Contabilista, em comissão, referência 29 e
23, respectivamente, e não na função
de Contabilista Auxiliar, referência 21,
da Tabela Suplementar de Mensalistas.
2. Pleiteiam, por conseguinte, em
1957, a revisão de enquadramento operado em 1945.
3. Estaoolece o Estatuto dos Funcionários:
"Art. 169. O direito de pleitear na
esfera administrativa prescreverá:
I) Em cinco anos, quanto aos atos
de que decorram demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidllde;
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II) Em 120 dias, nos demais casos.
Art. 170. O prazo de prescrição contar-se-á da data da publicaçãc oficial
do ato impugnado ou, quando êste fôr
de natureza reservada, da data da ciência do interessado.
Art. 173. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo".
4. Preceitua, outrossim, o Dtlcreto
n. o 20.910, de 1932 (art. 1.0), que, em
cinco anos, prescreve .. todo e qu.alq?ur
direito contra as pessoas- jurídicas de
direito público" (grifou-se).
5. A Consultoria-Geral da República,
através do Parecer n. o 412-T (Diário
Oficial de 14-6-1954), firmado por Carlos Medeiros Silva, pontifica:
"A faculdade de reconhecer dirt!itos
contra o Estado, por parte das autoridades administrativas, encontra obstáculos na prescrição qüinqüenal, ctI-;a
invocação é dever indeclinável" (grifouse).
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6. E' sabido que a aludida prescrição só p<>de ser relevada por lei.
7. Não obstante, o Presidente do
LA.P.C. houve por bem exarar despacho em que reconhece aos requerentes
"o direito á inclusão no Quadro Suplementar, de que trata o Decreto n.o
19.760/45, como ocupantes efetivos do
cargo em comissão de Contabilista, referência 29 e 23, respectivamente, e,
em conseqüência da Lei n. o 2.188/54,
o enquadramento dos mesmos, a partir
de 1-4-53, no símbolo NC.
8. É verdade que o referido despacho
conclui com a seguinte ressalva:
"Fica, contudo, esclarecido que a situação funcional dos requerentes somente será alterada após a aprovação
do presente despacho pelo Exmo. Sr.
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a cuja autoridade deve ser o
processo sumetido".
9. De ordem do Ministro, foi ter o
processo ao Departamento Nacional de
Previdência Social, cujo Diretor-Geral o
encaminha a êste Departamento, para
os efeitoo do art. 6. 0 do Decreto n.o
41.195, de 1957:
"Os casos de concessão do benefício
do art. 7. 0 da Lei n. o 2.188, de 1954,
ainda não solucionados, deverão ser submetidos à decisão do Presidente da República, por intermédio do Departamento Administrativo do Sesrviço Público".
10. O art. 7.°, citado, da Lei n.O
2.188, de 1954, estatui:
"Os ocupantes efetivos, inclusive os
já aposentados, de cargo de chefia, diretor ou diretor-geral, ficam classificados, para todos os efeitos, no símbolo,
com o valor fixado nesta lei, de cargo
correspondente da mesma denominação,
ou segundo a hierarquia, quando alterada a nomenclatura".
11. Regulamentou-o o mencionado
Decreto n.D 41.195, de 1957, que dispõe:
"Art. 1.0. Para fazer jus aos benefícios do art. 7. 0 da Lei n. O 2.188, de
3 de março de 1954, deverá o servidor
satisfazer as seguintes condições:

a)
ser ocupante efetivo de cargo d~
chefia, diretor ou diretor-geral, ou nêle
estar aposentado:
b) estar ocupando o cargo isolado
efetioo de chefia, diretor ou diretor-ge-

ral na Mta em que entrou em vigor o
art 7.° da Lei n.O 2.188, de 1954, e se
ap<>sentado ou em disp<>nibilidade, estar recebendo, nessa data, os proventos de aposentado ou disp<>nibilidade
correspondentes a um dos citados cargos.
"Art. 3. 0 Consideram-se cargos de
chefia, para os efeitos dês te decreto,
aquêles a que regimentos, p<>rtarias ou
outros ates administrativos gerais, anteriores à Lei n. o 2.188, de 1954, atribuíam, em caráter efetivo, encargos
normais de chefia ou direção de departamentos, divisões, serviços e seções,
respondendo o respectivo titular pelo
trabalho e disciplina de seus subordinadc·s" (grifou-se).
12. Na data em que entrcu em vigor o art. 7.° da Lei n.o 2,188, de 1954,
os postulante ocupavam, como ainda
ocupam, cargos de carreira. Não foram,
depois daquela data, providos efetiva
e retroativamente, nem poderão sê-Io,
em cargos isolados de chefia ou direção. Forçoso é concluir-se, em decorrência, que lhes não é aplicável o mencionado art. 7. 0 da Lei n. o 2.188, de
1954.
13. O que êste Departamento tem
a examinar, em cada processo relativo
à aplicação do citado dispositivo legal,
é apenas:
I) Quanto ao cargo:
,,) se é isolado;
b) se é de provimento efetivo;
c)
se é de chefia, ou direção, em
face da definição oferecida pelo art. 3.0
do Decreto n. O 41.195, de 1957.
II) Quanto ao funcionário:
a)
se é ocupante efetivo daquele
cargo isolado e efetivo de chefia ou direção;
b) se estava em exercício no referido cargo na data em que entrou em
vigor o art. 7. 0 da Lei n. o 2.188, de
1954, ou se, naquela mesma data, já es-
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cOr1o,eqüentemente, percebendo 05 respectivos proventos.
14. 1'\0 caw em exame, não está provado que o cargo se]::'. efetivo e de chefia. Pelo contrário, declaram os próprios interessados, em seu requerimento, que "exerciam, remuneradamente,
cargo er.1 comissão, a exemplo dos fiscais, cobradores, etc." (grifou-se).
15. Esta circunstância é, todavia
irrelevante porquanto, como foi esclarecido, os sl1l'licante3 não tiveram nem
poderão ter modificada a situação em
que se achavam quando da vigência da
norma ]c gal cujcs benefícios reivindic~,m.
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16. Cumpre ressaltar que, ainda que
os requerentes fôssem ex-ocupantes efetivos de cargos isolados de chefia ou
direção, o que não está provado, não
teriam dire;to ao que pedem, porque
a lei beneficia ocupantes e não exocupantes daqueles cargos.
17. Parece, em suma, a esta D. P.,
que não tem ::'.mparo lsgal a pretensão
constantE' do anexo processo.
18. Com êste parecer, poderá o procc~so ser ~'2stituído ao Departamenta
N acio:1al de Pi'evidência Social.
D, P '. em 23 de abril de 1958. Paulo Pope de F:'gneiredQ, Diretor.
De acôrdo, -- Em 24-4-58. - João
Gn i lhenlle de Aragão, Diretol'-Geral.

DISPONIBILIDA,DE

- Os funcionários dos Ten"Ítórios Federais extintos
fazem .Jus a proventos integrais a partir da vigência do Estatuto.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
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PARF.cER

I
Por fôrça do disposto no art, 2,0 da
Lei n.o 125, de 2i de outubro de 1947,
combinado com o art. 194, do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civi!l
da União (Decreto-lei n.o 1. 713, de 28
de outubro de 1939), foram dois servidores do extinto Território Federal
do Iguaçu postos em disponibilidade
co!". proventos proporcionais.
2, Requerem, agora, com fundamento no a r:. 174, àJ vigente E3~atuto e
tendo em vista o parecer n.o 101-Z,
de 2 da agôsto de 1956, do Dr. Consultor-GeraI da República (A. Gonçalves
de Oliveira, Pwrecere~ do Consultor-Geral da República de 1956, voI. I, págs.
351 e sgs.), o pagamento de proventos
integrais, desde a vigência do citado
Estatuto dos Funcionários, isto é, 1 de
novembro de 1952.
3. A D _ P. dêste Departamento
examinou o pedido, que acolheu para
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concluir, todavia, por solicitar m:nha
auc;iência a respeito, com o qu~ con('ordou o SI', Diretor-Geral.
11

4, A integridade dos proventos do
wrvidor posto em disponibilidade já é
matéria pacífica, desde a entrada em
vigor do atual Estatuto dos Funcionários, cujo art. 174 não enseja dúvidas
de interpretação, embora tenha sido
discutida no interregno entre a vigência da Constituição de 1946 e a do novo
diploma básico dos servidores públicos.
5. As controvérsias possíveis de se
suscitarem e~tariam na aplicação do
preceituado no art. 17·1 d<> referido
Estatuto a servidores não estáveis, amparados por lei especial, e na sua incidência aos que foram postos em disponibilidade sob a égide da legislação anterior, que expressamente determinava
a proporcionalidade dos respectivos proventos ao tempo de serviço do disponí-

