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Presidência do Exmo. Sr. Ministro
Ribeiro da Costa. Relator, o Exmo. Sr.
Ministro Ari Franco.

ros Barreto), Pedro Chaves, Vitor Nunes, Gonçalves de Oliveira, Vilas-Boas,
Cândido Mota Filho, Ari Franco e Hahnemann Guimarães.

Ausente, por se achar licenciado, o
Ex..'Uo. Sr. Ministro Lafayette de Andrada.
Tomaram parte no julgamento os
Exmos. Srs. Ministros Cunha Melo
(substituto do Exmo. Sr. Ministro Bar-

Não tomou parte no julgamento o
Exmo. Sr. Ministro Henrique D'Ávila
(substituto do Exmo. Sr. Ministro Luis
Gailoti) por não ter assistido ao Relatório.

ACUMULAÇ/TO REMUNERADA -

CORRELAÇ.IO DE MATÉRIAS

- Não existe correlação de maté1"ias, que permita a acumula·
ção remunerada, entre as cadeiras de História Geral e do Brasil e
latim.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO
Leonildo Civolani versus Estado de São Paulo
Mandado de segurança n.o 110.798 - Relator: Sr. Desembargador
PINTO DO AMARAL
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de mandado de segurança n· ..
110.798, da comarca da Capital, em que
é impetrante Leonildo Civolani, sendo
impetrado o Exmo. Sr. Governador do
Estado: Acordam, em sessão da Primeira Câmara Civil do Tribunal de
Justiça, por votação unânime, denegar
a segurança impetrada, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça e com as informações
do impetrado.
Não existe, no caso, a alegada correlação de matérias, que se caracteriza,
nos têrmos da lei, pela existência de
relação imediata e reciproca entre os
conhecimentos especificos, cujo ensino
ou aplicação constituam atribuição principal dos dois cargos, de sorte que o

exerclclO simultâneo favoreça o melhor
desempenho de ambos (decreto nq ••
27.300, de 22 de janeiro de 1957). Como
bem assinala o impetrado, a afinidade
entre História Geral e do Brasil com a
cadeira de latim, para efeito de ensino,
é meramente acidental e longínqua.
Era licito à administração rever o
seu próprio ato, corrigindo o êrro cometido.
Fica Sem efeito a liminar concedida.
Custas pelo impetrante.
São Paulo, 3 de outubro de 1961 BoIrr08 Monteiro, Presidente. Pinto
do Amaral, Relator. Evaristo do8
8antQ8 Ca1"'m08 Pilnto CQI1'1)Q.lhD
Pinto.

