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P.lfrrh.íc tnctvry is and the meaning of
such words as neutraUty and repatriate
- alI words found in the dally news-

papers."
"Your English will improve. The stud.Y of Latin wilI make it much easier for
you to understand English Gra.mmar.
Then, agaln there are Latin words,
phrases, and mittoes used in English,
such as rodiu8, per an1Wnn, and e pluribu8 WlIrUII. Man,y abbreviations used in
English and Latin, such as i. e. for ià
6Bt, "that is" of for conter, "compare".
E também a opinião do Professor
Delgado de Carvalho:
"O inglê8 atual é formado assim de
duas linguas que se estabeleceram lado
a lado, se completando uma à outra,
hoje lntimamente ligadas ao ponto de
ser impossiveI quase fazer uma frase
sem recorrer a ambas: o wnglo-saa:ótHco e o latitm (direto ou por meio do
franCês).
"No estado atual da lingua, o anglo-saxônico é ainda o elemento principal
que deu ao idioma o seu cunho e o seu

gênio, com influência decisiva na gramática, maa a contribuição latina é superior na /~ 00 1IOCGbulário."
A acumulação atende ao interêsse do
ensino, visa à especialização.
O acórdão embargado, confirmando o
que decidiu a Justiça Local, decidiu com
irrecusável acêrto.
Rejilito os embargos.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte: unAnimemente rejeitaram os
embargos.
Presidência do Exrno. Sr. Ministro
Lafayette de Andrada.
Relator: o Exmo. Sr. Ministro Gonçalves de Oliveira.
Tomaram parte no julgamento os
Exrnos. Srs. Ministros Pedro Chaves,
Vitor Nunes, Gonçalves de Oliveira, Vilas-Boas, Cândido Mota Filho, Ari Franco e Hahnemann Guimarães.
Ausente, por se acharem licenciados,
os Exrnos. Srs. Ministros Luis GallotU
e Ribeiro da Costa.

SERVIDOR PÚBLICO - TRANSFERP.NCIA - ENQUADRAMENTO
- Havendo obtido situação funcional, mediante concurso de
títulos e transferência, não pode o semidor ser enquadrado em outro cargo.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Requerente: Virmar Ribeiro Soares
Mandado de segurança n.o 10.017 - Relator: Sr. Ministro
PEDRO CHAVES

ACORDÃO

RELATORIO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de mandado de segurança número
10.017, do Distrito Federal, em que é
requerente Virmar Ribeiro Soares:
Acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plena, à
unanimidade, conceder a segurança, nos
têrmos das notas taquigráficas juntas.
BrasUia, 6 de março de 1963. - A.
O. Lalayette de Andrada, Presidente. Pedro 01Kwe8, Relator.

o 8r. Ministro Pedro OhaOO8 - Pelo
Decreto n 9 51.637, de 11 de dezembro
de 1961 que apurou o sistema de classificação e enquadramento de cargos e
funções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, foi também feita a
relação nominal dos respectivos ocupantes e anuladas as transferências resultantes de concurso de titulos.
Dal resultou que Virmar Ribeiro Soares, médico, padrão "L", passou a "de-

- 20ê~a". Entende o prejudiCado ter sofrido turbação em seu direito liquido e
certo, pelo aludido Decreto nO 51.387 e
sua execução e impetr.ou o presente
mandado. Opinou a Procuradoria-Geral
da República, pelo indeferimento do pe·
dido.

VOTO

o Sr. Mini.st1'O .Pedro CMves (Rela·
tor) - l1:ste egrégio Plenário tem se
recusado a aàmitir que medidas atinen·
tes à classificação e reclassificação de
cargos COm o respectivo enquadramento,
escapam ao âmbito do mandado de segurança, mas aqui a argüição é de que
hOUve violação de direito subjetivo, já
incorporado ao patrimônio funcional do
impetrante.
E realmente assim aconteceu. Mediante concurso de titulos, foi o I.mpetrante provido nO cargo de médico pela
via de transferência que é também forma legal de provimento; teve posse e regular exercicio da função.
Não podia pois perder essa situação
funcional e ser enquadrado no cargo de
"desenhista" sob suposta e em tese,
menos juridica, afirmação de imprestabilidade do concurso de títulos. Aliás,

examinando caso absolutamente igual aêste, mEsmo ato, mesmo departamentQ,
o egrégio Plenário, por acórdão de 29
de agôsto de 19(2, de que foi relator
o eminente Sr. Ministro Cândido Mota,
concedeu à unanimidade, a segurança
pedida pelo médico Amado Chiali Zarur,
o segundo classificado no mesmo concurso. Assim, pelo exposto e de acOrdo
COm o precedente, concedo a segurança.
DECISÃO

Como consta. da ata, a decisão foi a
seguinte: Concederam a segurança em
decisão unânime.
Relator: O Exmo. Sr. Ministro Pedro
Chaves.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Lafayette de Andrada.
Tomaram parte no julgamento 08
Exmos. Srs. Ministros Pedro Chaves,
Vitor Nunes Leal, Gonçalves de Oliveira,
VHas-Boas, Cândido Mota Filho, Ar!
Franco, Hahnemann Guimarães e Ribeiro da Costa.
Ausente justificadamente, o Exmo. Sr.
Ministro Luis Gallotti.
Ausente, por se achar licenciado para
tratamento de saúde o Exmo. Sr. Ministro Barros Barreto.

SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO - LICENÇA-PRP.MIO
- O tempo de exercício de mandato legislativo não se conta
para efeito de licença-prêmio.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Antônio de Paula Leite Neto versus F.c;tado de São Paulo
Recurso em mandado de segurança n.o 9.956 - Relator: Sr. Ministro
PEDRO CHAVES

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso ordinário em mandado de
segurança n" 9.956, de São Paulo, sendo
recorrente Antônio de Paula Leite Neto
• recorrida Fazenda do Estado.

Acordam os Ministros do Supremc
Tribunal Federal, em Sessão Plena, à
unanimidade, não prover o recurso, ut
notas taquigráficas anexas.
Brasilia, 3 de junho de 1003. faty6tte de A'Ildrad4, Presidente. eiro

Oh(]/tJfJ8,

Relator.
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