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correlação de matérias e a compatibilIdade horária
4. O programa lecionado é de Administração Escolar e Educação Comparada
e se ocupa da Administração geral, seu
conceito e objetivos, da Administração pública e da Administração Particular. No
Capítulo da Administração Pública. nptém-se o professor no estudo do problema político, no estudo das Autarquias e
do Direito Administrativo Brasileiro e da
nossa administração geral e escolar. São
assuntos que dizem de perto com a chamada "Ciência da Administração", ramo
de Direito Administrativo, integrante da
Ciência Jurídica, consoante entendimento
adotado por esta Comissão (Processo número 13.181-57 - V. Revista de Direito
Administrativo, voI. 54, 1958, processo
338-DGJ. Ademais, trata-se de matéria
que não se alheia à formação técnicpprofissional do Bacharel em Ciências JlIrfdicas e Sociais, mesmo porque o Acadêmico de Direito tem, no seu currículo
escolar. a Psicologia, matéria indispensável na formação de um profissional dp
Direito, do mesmo modo como o é na formação técnico-profissional de um educador, dentro da moderna cDncepção pedagógica.
IS. Estamos, assim, em que existe correlação de matérias entre as atribuições
110 cargo de Procurador, privativo do BAcharel em Direito, e o que se ensina na

ACUMULAÇÃO REMUNERADA
MENTO

-

Cátedra de AdminiEtração Escolar e Edu·
cação Comparada.
ti. Quanto ao requisito da compatibilidade horária, verifica-se que o interessadO, como Procurador, não está sujeitp
a horário rígidO de trabalho nem a assj·
natura do "ponto" (Documento n.o 1), e
1eciona no turno da noite, estando, dêssE'
modo, atendido, igualmente, êsse pressuposto legal para a permissibilidade da
presente acumulação.
7. Esclarece o processo que o interessado exerce a função de Chefe do Setor
do Contencioso na Procuradoria da Delegacia do Instituto de Aposentadoria ~
Pensões dos Industriários em Pernambuco, como aecorrência de função permanente e Procurador de 1." Categoria, o
que se harmoniza com a lei.
8. Assim, damos pela legitimidade da
situação em que se encontra o Professor
Edson Moury Fernandes.
C.A.C., em 14 de novembro de 1960
- Corsíndio Monteiro da Silva, Relator.
- Alcírio Dardeau de Carvalho Renato Pectroso de Moraes.

José

Submeto, nos têrmos do parágrafo 3.0
do art. 15, do Decreto n.O 35.956, de 2 de
agôsto de 1954, o presente parecer à decisão do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço PúblICO.
C.A.C., em 14 de novembro de 1960. Alcírio Dardeau de Carvalho, PresidentA.

INATIVIDADE

APROVEITA-

É lícita a acumulação dos cargos de estatistico e de
engenheiro, com aproveitamento decorrente de disponibilidade
baseada no art. 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
PROCESSO N.o 13.451-54
PARECER

Mário peçanha de Carvalho, cumprindo dispOSitivo constante do Regulamento

de Acumulação de Cargos no Serviço
Público, comunicou, tempestivamente, ao
órgão de pessoal do Ministério da Ju.<:tiça e Negócios Interiores, que, além do
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cargo de Estatístico do Quadro Permanente do mesmo Ministério. exercia, ainda, o cargo de Engenheiro da extinta
Prefeitura do Distrito Federal, na cidade do RIo de Janeiro, desde o ano dp
J.934, de onde havia sido exonerado em
1937, por fôrça do Decreto-lei n. 24, de
29 de novembro do mesmo ano, e posteriormente declarado em disponibilidade,
face ao art. 24 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias de 1946. sendo, finalmente, aproveitado no cargo de
Engenheiro, em 22 de abril de 1952, em
cumprimento do determinado no mencionado art. 24 do A.D.C.T.
2. Encaminhado o processo a esta Comissão de Acumulação de Cargos, para
opinar sôbre a matéria, foi o mesmo baixado em diligência pelo Relator designado, a fim de que do processo constasse a compatibilidade de horário para
o exercício dos cargos acumulados pelo
interessado, uma vez que devidamente
esclarecida já se encontrava a disponibilidade e o conseqüente aproveitamento.
conforme documento dp fl<: 7 e 8 dêste
processo.

Satisfeita essa eXigência, como se
verifica de fls. 12 e 13, estâ o caso em
espécie em condições de ser apreciada
pela Comissão de Acumulação de Car~
gos, obedecidos os princípios legais que
regem a respectiva matéria.
3.

4. 1: pacífica a jurisprudência do SIlpremo Tribunal Federal e assim tem entendido. também. esta Comiss~ qUe ti
exercício cumulativo de cargos por amparados pelo art. 24 do Ato da~ Disposições Constitucionais Transitórias nã"
está adstrito à5 determinações consigna··
das em o parágrafo 1.0, do art. 1.0, dn
Decreto número 35.956, de 2 da agôstn
de 1954, exceto no que se refere à compatibilidade de horârics, de vez Que es~1J
é a inteligênC!ia do mencionado art. 24acima citado.
5. Consubstanciando êsse entendJmento, estabelece o Decreto n. 45.048 di

12 de dezembro de 1958, Que deu nova
redação ao parágrafo 2.°, do artigo 10.
do Decreto n. 35.956, de 2 de agOsto de
1954, que
"o aproveitamento decorrente de w,<;ponibilidade prevista no artigo 24, do
A . D. C . T . , poderá ocorrer Independentemente de observância do art. 1.°,
dêste regulamento, verificada, apentll!,
a compatibilidade de horâr1os".
6. Assim sendo, e demonstrada a
compatibilidade de horários, em o presente caso de acumulação com fundamento no dIspositivo constitucIonal Invocado, não há como negar sua legltimJdade, pOsto que foram atendidos os pressupostos consignados em nossa Lei Maior
e legislação posterior.

Este é o nosso parecer.
C.A.C., em 6 de setembro de 1960.
José Renato Pedroso de Moraes, Relator.
-. GerarM Renault de MellO Mattos. Corsíndio Monteiro da Silva.
Submeto, nos têrmos do paragrato 3.°,
do art 15, do Decreto n. 35.956, de 2
de agôsto de 1954, o presl::nte parecer à
decisão do Senhor Diretor-Geral do Departamento Adlll.1WstraüvlJ do Serviço
Público.

c .A. C ., em li de setembro de 1960.
José Renato Pedroso de Morael>, Relato...
Aprovo.
Brasllia, 19-9-60. - Waláyr dos Santos.
PROCESSO N.o 10.462-55

o Ministério da ~rarinha promove o
reconhecimento da estabilidade autorizada pelo art. 2.°, combinado com o art.
1.0, da Lei n.o 2.284, de 1954, a José Roque, ex-ocupante, como contratado, da
função de Técnico EspeCializado em trabalhos realizados no Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro.
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2. Na Exposição de Motivos número
793, de 9 de maio de 1957, examinou o
DASP o presente caso e, baseando-se em
parecer de seu Consultor Jurídico, que
procedera àquela exposição, concluiu pela inviabilidade da pretensão.

Consultor Jurídico, em virtude de sua
anterior atuação na espécie.
4. Em face do exposto, deve o processo ser encaminhado ao Consultor Jurídico do DASP.

3. Não obstante, relacionando várias
razõe& que aproveitariam ao interessado,
suscita o Ministério da Marinha nova
manifestação dêste Departamento, o que,
desde logo, vem ensejar a audiência do

dos Santos, Diretor.

EXTRANUMERARIO -

D. P., 7 de maio de 1960. -

Waldyr

Ao Dr. Consultor Jurídico. - Em 24
de maio de 1960. - João Guilherme de
Aragão, Diretor-Geral.

FUNÇÃO PERMANENTE

É ilegal a admissão de extranumerário, contratado para
função de caráter permanente.
- Interpretação da Lei n.o 2.284, de 1954.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO N.o 10.462-55
- Extranumerário contratado, admitido após a vigência da Lei número 2.284,
de 1954, para função de caráter permanente. Ilegalidade da admissão.
- Inaplicabilidade a espéCie do disposto no § 2.° do art. 2.°, combinado com
o art. 1.0 do mencionado diploma legal.

tado, havendo ocorrido após a vlgencia
da mencionada Lei n.o 2.284, de 1954,
teria, para conformar-se com a Lei, de
verificar-se em "função de natureza reconhecidamente transitória" (art. 2.°,
caput), e o art. 1.0 dêsse diploma legal
só ampara os que exerçam função de natureza permanente.

PARECER
I

Discute-se a aplicação do disposto no
2.° do art. 2.°, combinado com o art.
1.0, ambos cs preceitos da Lei n.o 2.284,
de 9 de agôsto de 1954, a José Roque,
contratado pelo Ministério da Marinha
para exercer as funções de Técnico especializado em trabalhos a quente de ligas
ferrosas e não ferrosas.
§

2. Sôbre a matéria já opinei, por duas
vêzes, neste mesmo processo, concluindo
pela impossibilidade da incidência dos
citados dispositivos legais, uma vez que
a admissão, corno extranumerário contra-

3. :É certo que, inicialmente transitória, poderia ter-se tornado permanente a
função, quando se aplicaria o disposto no
§ 2.° do art. 2.°, beneficiando-se o interessado com as vantagens do art. 1.0 daquela lei. Mas, como salientei, ficara por
demonstrar a transformação de transitória em permanente, ocorrida após a
admissão do contratado.
4. Insiste o Ministério da Marinha
em que se teria verificado aquela transformação, com a "aprovação do nôvo Regulamento do Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro, pelo Decreto n.o 36.358 de
21 de outubro de 1954", além de o~tras
providências posteriores.

