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jeita às oormas legais em vigor. a situação acumulativa configurada no presente
processo que, com êStes esclarecimentos.
deve ser devolvido ao órgão consulente.
1!:ste o nosso parecer. S. M. J.
C. A. C .. 26 de abril de 1963. - Aluisio
Xavier Mareira. João Medeiros. Hilton de Ctlrval1r.o Briggs. - Oéli.o Fonseca.

".!Y

4CUMULAÇÃO REMUNERADA çÃO DE MATÉRIAS

Submeto. nos têrmos do § 3.° do art. 15.
do Decreto n.O 35.956. de 2 de agOsto de
1954. o presente parecer à aprovação do
Senhor Diretor-Geral do DA.BP.
Brasília, 30 de abril de 1963. - J06é
Medeitros, Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.
Aprovado.
BrasHia, 30 de abril de 1963. - M. A.
Mendes Júnior, Substituto do DIretor-Geral.

CARGO TÉCNICO -

CORREL4.-

- Não existindo c01'Telação de matérias, é proibida a acumula{;ão de cargos públicos remunerados.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIço PúBLICO
PROCESSO H.Q 6.895-60
PAltEca

No anexo processo. que a Divisão do
Pessoal Civil do M1n.lstério da. Marinha
encaminhou a esta Comissão, examinase a situação de Mário Luis Guimarães
Colaço. que exerce. cumulativamente. os
cargos de professor de Ensino Primário
e Pré-Primário, da. Escola de Aprendizes-Marinheiras de Santa Catarina, sob
a jurisdição daquele Ministério, e de Diretor do Serviço Judiciário do Tribunal
Regional Eleitoral do mesmo Estado, no
desempenho do cargo em comissio de diretor-geral do Quadro da Secretaria do
mesmo Tribunal.
A Constituição federal. em seu art. 185,
permite a acumulação de um cargo de
magistério com outro técnico .ou científico, desde que haja, entre êles, correlação de matérias e compatibUidade de
horários.
Dêsse modo, há que se investigar, inicialmente, a natureza do cargo de diretor-geral do Quadro da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Santa Catarina, o qual, uma vez caracterizado como técnico, deverá apresentar

a necessária correlação de matérias com
o de magistério.
Segundo consta do documento oficial,
anexo ao processo, o Regimento Interno
da referida. Secretaria estabelece em seu
art. 8.°:
"O cargo de diretor-geral da Secretaria será provido, em comissão, mediante
escolha do Presidente e aprovação do
Tribunal, por bacharel em Direito, pertencente ao Quadro da Secretaria."
§

Por sua vez, dispõem o art. 10 e seu
1.° do aludido Regimento:

"Art. 10. Os cargos Isolados, de provimento efetivo, integrantes do Quadro
da Secretaria serão prOvidos mediante
concurso público de títulos.
§ 1 9 Os cargos de diretores judiciário e administrativo serão providos o primeiro, por bacharel em Direito. Ciências
Econômicas ou Administração Pública."

Assim, se por expressa determinação
daquele Regimento, é exigida, para ingresso no cargo de diretor de Serviço
Judiciário do referido Tribunal, a condi-
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çio de bacharel em Direito, não se poderá negar ao titular mesmo a qualidade
de ocupante de cargo técnico, mesmo
porque assim o reconhece a legislação,
conforme dispõe o art. 3- do Decreto
n ° 35.956, de 2-8-54, verbis:

"Cargo técnico ou cientüico é aquêle
para cujo exeroício seja indispensável e
predominante a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível
superior dé ensino."
Todavia, em se tratando de ocupante
de dois cargos efetiv<lS, investido em outro de prOvimento em comissão, há que
se aplicar a regra constante do art. 90
do supracitado decreto, que determina o
afastamento do servidor ..... de ambos
aquêles cargos, a menos que um dêles
apresente em relação ao último os requisitos previstos no art. 1.° hipótese em
que atendido o que dispõe o art. 7.°, se
manterá afastado, apenas, do outro cargo
efetivo, cumprindo que a acumulação
seja expressamente autorizada pela forma estabelecida neste Regulamento".
Comprovada, pela documentação aneao processo, a compatibilidade horária, de vez que no T. R. E. Dia está
sujeito & ponto, não nos parece que
dêsses dois aspectos - tecnicidade do
cargo de diretor Judiciário da Secretaria do T.R.E. de Santa Catarina e
compatibilidade de horários - algo se
possa argüir em contrãrio.
XI1.

Para que se possa, porém, admitir a
acumulação, é mister perquirir-se a correlação de matérias, para cuja existência
necessário se torna o implemento das
seguintes condições:
a)

b)

que a correlação seja imediata;
que a correlação seja reciproca; e

c) que constitua atribuição principal
dos cargos acumulados.
Segundo consta do documento de fls.,
são atribuições do interessado, na qualidade de diretor-geral da Secretaria do
T. R. E.:

a)

redigir as atas das sessóea do Tri-

bunal;
b) orientar e coordenar os seniços da
Secretaria, baixando as necessárias ordens de serviço;
c)
comunicar-se, diretamente, sempre
que o interêsse do serviço o exigir, com
quaisquer autoridades públicas, exceto
com o Presidente da República e seus
Ministros, Presidentes dos Tribunais e
Governador do Estado e Presidente da
Assembléia Legislativa;

d) assinar a correspondência e as comunicações referentes aos julgados do
Tribunal, que o Presidente não reservar
para si;

e)

visar as certidões fornecidas pela

Secretaria;
/) prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente ou qualquer dos Juizes do Tribunal e pelo Procurador Regional;
g) manter a ordem na Sec%etar1a. e
fiscalizar a execução dos serviços; etc.

Ora, a simples leitura das tarefas que
no TRE. revela
a total inexistência da correlaçlo de matérias entre o cargo por êle ali desempenhado, privativo, regimentalmente, de
bacharel em Direito, e as suas tuDçóes de
professor de Ensino Pré-Primário e Primário da Escola de Aprendizes-Marinheiros, lecionando Português. matéria
que, apenas ocasionalmente mantém relação com as atribuições inerentes àquele cargo, constituindo conhecimento obrigatório a todos aquêles que desempenham cargos públicos de qualquer natureza.
a:> interessado compete

Assim sendo, não antevemos para o
presente caso, a "relação ianediata e recíproca"' exigida para "a correlação da
matéria cujo ensino ou aplicação constitua atribuição principal dos cargos
acumuláveis", conforme preceitua o
art. 3.° do Decreto n.o 35.956. de 2-8-54.

Isto pôsto, não nos parece permlssfvel
'.\ acumulação do cargo de diretor do Ser-

-

348

viço Judiciário do T.R.E., no exercício
do cargo, em comissão, de diretor-geral
do Quadro da Secretaria do mesmo Tribunal, com o de professor de Ensino
Pré-Primário e Primário da Escola de
Aprend~s-Mar1nheiros de Santa Catarina.
C.A.C., 8 de marÇo de 1963. - Zola
Maria Fraga - Relator. - José Medeiros. Hilton de Carvalho Briggs. Célio Fonseca. - Aluísio Xavier Moreira.

Submeto, nos têrmos do § 3.° do art. 15,
do Decreto n.o 35.956, de 2 de agõsto de
1954, o presente parecer à aprovação do
Senhor Diretor-GeraI do D.A.8P.
Brasília, 15 de março de 1963. - José
Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.

Medeiros,

Aprovado.
Em 18-3-63 -

M. A. Mendes Júnior -

Substituto do Diretor-GeraI.

ACUMULAÇÃO REMUNERADA - CORRELAÇÃO DE MATÉRIAS
- Não é licita a acumulação dos cargos de
nomo e de professor de Geografia Humana.

en~enheiro

agrô-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO H.o 3.260-61 BR.
PARECER

Cogita o presente processo da possibilidade de Lauro Pires Xavier acumular
o cargo de engenheiro-agrônomo do Ministério da Agricultura e o de prOfessor
catedrático - cadeira de Geografia Humana, da Faculdade de Filosofia da Universidade da Paraíba.
A situação se enquadra em uma das
exceções estabelecidas à regra geral que
veda as acumulações de cargos públicos.
visto referir-se ao exercício simultâneo
de atividade de magistério com cargo
técnico-cientifico.
Contudo, impõe-se o exame dos demais requisitos exigidos para a permissibilidade da acumulação, isto é, correlação
de matérias e compatibilidade de horários, aplicando-se os principios fixados
no Decreto n.O 35.956, de 2 de agOsto de
1954, que regulamenta o instituto da
e.cumulação de cargos.
Em razão do cargo de engenhefro-agrônomo, o interessado desempenha, genericamente, atividades relacionadas com
o objetivo de conseguir da terra a maior

quantidade e melhor qualidade de produtos vegetais necessários à existência
humana.
Por outro lado, a Geografia Humana
particulariza os estudos geográficos, restringindO-OS aos que se referem à influência do meio fisico sObre o homem e reciprocamente, a influência do homem sõbre o meio fisico. 1!: clássico o exemplo
do estudo de determinada região em duas
fases: a primeira, quandO virgem e primitiva e a outra quando a influência humana já se fizera sentir, destolrcendo, modificando acidentes geográficos (desvios
fluviais, desmonte de morros, criação artificial de acidentes - lagos, vales, surgimentos de vilas, cidades etc.). Essas
mutações decorrentes do encontro melo
fisico-homem é que constituem as finalidades da Geografia Humana.
A análise do conteúdo ocupacional dos
dois cargos força concluir pela inexistência, nos têrmos do art. 8.° do DecretI) n.o 35.956, de 1954, de relação de matéria que terá de ser essencial e não
apenas acidentaI. Isso porque não há
necessidade, obrigatoriedade dos conhecimentos inerentes a uma das citadas

