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bulho prestado fora da sede, à gratificação correspondente a 75% (setenta
e cinco por cento) do vencimento ou
salário diário por trabalho noturno efetivamente prestado".
2. Sôbre o assunto, verificou, preliminarmente, esta D. P. que a Portaria
n. o 778, de 14 de junho de 19'38, do
Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, estabelece:
.. IH - Em ocasiões não periódicas,
sem prévio aviso e sem prejuízo da fiscanalização pessoal dos chefes de tráfego,
os diretores regionais poderão designar
funcionários de sua confiança para fiscalizar os correios ambulantes subordinados à sua fiscalização".
3. Dos elementos constantes do processo infere-se que os servidores executantes dêsses serviços são designados
pelo Diretor Regional, que faz a escolha entre aquêles que se tornaram merecedores de sua confiança. E. ainda,
que ditos servidores têm inteira liberdade na execução das citadas atribuições, não estando sujeitos a horários
previamente estabelecidos.
4. A Lei n. o 1.229, de 1950, que
concedeu a gratificação de 75'70 (setenta e cinco por cento) dos respect;vos
salários aos servidores em exercício no
correio ambulante é posterior à referi-
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da Portaria. Desta forma, na época
de sua elaboração, já estava em funcionamento o serviço de fiscalização
do correio ambulante. Portanto, se ao
conceder a vantagem em causa, a lei
referiu-se exclusivamente aos servidores em exercícíQ no ceFrrew ambulante,
excluiu, ipso facto, do benefício os que
meramente fiscalizam êsse exercício.
5. Se, por um lado, é da competência do legislador harmonizar as novas
disposições em confronto l'om outras
já existentes, a fim de que aquelas não
colidam com estas, ao intérprete compete, unicamente, o estudo, a absorção
e aplicação do exato sentido da lei,
sem, por isso mesmo, forçar os seus
limites perfeitamente estabelecidos.
6. À vista destas considerações, entende esta Divisão que a gratificação
por trabalho noturno, devida aos servidores em exercício no correio ambulante, na forma do art. 10 da Lei n.o 1.229,
de 1950, não deve ser extensiva aos que
fiscalizam a execução dêsse serviço.
7. Com êstes esclarecimentos, o processo :poderá retornar ao Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Em 12 de junho de 1959. - Valdir
dos Santos, Diretor.
De acôrdo. Em 16-6-59. - João Guilherme de Aragão, Diretor-Geral.

REQUISIÇÃO -

VAi\-TAGEM

- Os servidores das l'eparticões do impôsto de ?"enda,
quando requi..'?itados para out1'OS órgãos, deixam de perceber
a quota do fundo de estímulo.
- Não se equipam a serviço obrigatório por lei a requisição pam a Presidência da República ou Gabinetes Ministeriais.
DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO
PROCESSO N.o

PARECER

No anexo processo, a Direção-Geral
da Fazenda Nacional consulta sôbre se
o exercício de servidores, em virtude
de requisição, no respectivo Gabinete,
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bem como na Presidência da República
e em Gabinetes ministeriais, se enquadra na ex!)ressão .. servico obrigatório
por lei", contida na 2. a parte do n.o VI,
do art. 79 da Lei n. o 1.711, de 28-10-52
(Estatuto dos Funcionários).

-
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2. A consulta decorre do fato de
servidores do Ministério da Fazenda,
lotados na Divisão de Impôsto de Renda e Delegacias Regionais, mas com
exercício nas mencionadas repartições,
pretenderem o recebimento da parcela
do Fundo de Estímulo, previsto no
art. 1.0 da Lei TI. o 154, de 1947, regulamentada pelo Decreto n. O 40.702, de
31-12-56, e correspondente à arrecadação do ano de 1958, tendo em vista
que o referido regulamento, em seu
art. 153, dispõe:
.. Os se1'ridores lotados e com efetivo
exercício na Divisão do Impôsto de Renda e repartições subordinadas terão direito a 50';~ (cinqüenta por CELtO) das
multas efetivamente arrecadadas, com
exceção das de mora, porcentagem essa
que, escriturada em conta especial, constituirá um fundo a ser distribuído
anualmente, em proporção aos respectivos vencimentos ou salários, inclusive
gratificação de função" (O grifo não
é do original).
3. No entender da Dir\!toria-Geral
da Fazenda Nacional, não têm os requerentes direito ao mencionado benefício, visto que o artigo, acima citado,
exige, expressamente, efetivo exercício
na Divisão do Impôsto de Renda e repartições subordinadas.
4. Os requerentes, baseados na Ordem de Serviço n. o 15, de 5-5-1955, da
Divisão de Impôsto de Renda, que,
para efeito de direito ao Fundo de estímulo, considerou em efetivo exercício os servidores, ali lotados, que se
encontrassem nas condições previstas
no art. 79 e seus incisos, da Lei n. O
1.711, de 1952, entendem fazer jus ao
pretendido benefício, alegando estarem
afastados de sua repartição em virtude
de serviço obrigatório por lei, o que
tornaria a sua situação enquadrável na
hipótese prevista no art. 79, item VI,
da Lei n. o 1.711, de 1952, que estabelece:
.. Art. 79. Será considerado de efetivo exercício
afastamento em virtude
de:

°

VI - Júri e outros serviços obrigatórios por lei".
5. Ao examinar o assunto, esta Divisão verificou, de plano, que o afastamento decorrente de requisição não
se confunde com o serviço obrigatório
por lei a que se refere o dispositivo
legal transcrito.
6. Com efeito, embora o servidor
possa ser movimentado ex officio no
interêsse da administração, a obrigato.riedade de cumprir tal determinação
decorre, pura e simplesmente, de dever
funcional, qual seja o consignado no
art. 194, item VII, do Estatuto dos
Funcionários, verbis:
•. São deveres do funcionário:
VII - Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais".
7. Já os "serviços obrigatórios por
lei", como a própria expressão o indica, decorrem de imposição legal, atingindo, indistintamente, a todos os cidadãos em geral, à revelia de sua vontade e de qualquer vínculo que, porventura, tenham com o Estado ou êste
para com êles, prevendo a lei sanções
para os que fogem a tais encargos.
8. A respeito do assunto, Bielsa, em
seu livro Ciência de la Administración,
pág. 105, assim se pronuncia:
"EI Estado inst·itu1/o las cargas públicas para proveer a funciones de la
administracián pública qui tienen un
cara ter temporário y de cooperacián en
lo que concierne a todo interés público directo y urgente. Son tales la del
servício militar, la de presidente de mesa8 electorales, la de comisário de censos generales, la de miembro de jwrado
en materia penal, la de cooperacián en
la extincián de plagas, etc."
E mais adiante:
U Siendo
prestaciones necesarias y
vincnladas a funciones primarias y
esenciales para la vida y progreso del
Estado, implican salvo excepctones, uno.
fonna de coopemción politica y de a ,'I i
la exigencia de la ciudadania respecto
de algunas de ellas, 2). ex., el serv-icio

402 militar, el cargo de presidente de comicios electorales; desde luego la C01ldicián de dignidad personal y civica en
todo aqucl a quen se atribu-ye una CO/Tga de eSe indole, a veces det-ermina
dertas incompatibilidades. Asi, pues, no
pueden desempeiiar cargos de jurados
los condenados, los dependientes domésticos.
Las caorgas q1le cons-istcn en funcciones
"ad honorem" también so11 gratuitas,
en principio, caráter esta que no se
de81laturaliza por un derecho a un eventual indenizacián que el Estado cari
siempre acuerdo; pues por ser indemnización no es propia17U!nte retribuición del servicio. Todas las cargas públicas so11 temporales. La de duracián
maxima es la deZ servicio militar".
9. Assim, em relação ao caso em
aprêço, prejudicada a tese de decorrer
o afastamento dos requerentes de serviço obrigatório por lei, esta D. P. en-

FUNCIONARIO PÚBLICO
CONTAGEM

tende não ser aplicável aos interessaàos o disposto no art. 1.0 da Lei n. o 154,
de 1947, enquanto os mesmos permanecerem ausentes da rE:partição em que
estão lotados.
10. Convém, todavia, ressaltar que o
benefício em causa deve ser-lhes concedido tão logo voltem a ter efetivo
exercício na Divisão àe Impôsto de
Renda e Delegacias subordinadas, visto como a natureza e o objetivo da
vantagem estão, justamente, relacionados com as atividades inerentes às mesmas.
11. Com êstes esclarecimentos, o processo poderá ser restituído à DireçãoGeral da Fazenda Nacional.
Em 17 de junho de 1959. - Valdir
dos Santos, Diretor.
De acôrdo. Em 18 de junho de 1959.
- João Gliilhpnne de Aragão, DiretorGeral.

TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO

Critério para contagem de tempo de sen:iço gratuito.
DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO
PROCESSO N.o

N o anexo processo, a Secretaria-Geral da Marinha solicita o pronunciamento dêste Departamento no tocante à
contagem de tempo de serviço gratuito,
2. Alega a aludida Secretaria vir,
coerente com a doutrina firmada pelo
Consultor-Geral da República, atrav-s
dô Par2cer 63-X, de 26 de junho de
1955, aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente da República, considerando o referido tem.!)o de serviço, apenas para os
efeitos de disponibilidade e aposentadoria.
3. Por outro lado alega o mesmo
órgão qU8 seus servidores civis, calcados nos pareceres ns. 9.047-55 e 5.495-56
dêste Departamento, solicitaram recon-
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sideração daquelas decisões que indeferiram
cômputo para todos os efeitos,
do tempo de serviço prestado gratuitamente, antes do advento do Decreto-lei
n.o 1.713, de 2 de outubro de 1939.
4. O Consultor Jurídico dêste Departamente, ao examinar o assunto, em
parecer emitido no citado processo n. o
9.047-55, entendeu .• ser computável para
todos os efeitos o tempo de serviço gratuito, desde que se atenda aos seguinte3 requisitos:
a) que tenha sido prestado, como na
hipótese, antes da vigência do Decretolei n.O 1.713, de 28 de outubro de 1939;
b)
que seja computada a prestação
efetiva dêsse serviço, por mcic hábil."
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