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quBlilicaoos. EducadorqtlaJif1cado 'não é,
nêee'ssânamente, professor, como bem atentÜóú -óparecer n~ 93, do Conselho Federal
de EducaÇao (DoCUmento n~ 5. pág. 47).
No entanto, mesmo que .considerado como
técnico ou científico não poderia ser acumulado por um magistrado, ainda· que em
inatividade.
7. Quanto ao Professor Waldir Garcia,
tarnhém s6 poderia exercer os cargos de
Professor de Português e de Juiz, em regime de acumulação; não podendo, igualmente, desempenhar o cargo de Diretor da
Escola TéCJiica Industrial, f6sse êste considerado de natureza técnica ou cientifica
ou meramente administrativo.
8. Já constitui entendimento pacifico
ser defeso ao Juiz exercer cargo que não
seja de .agistério, vale dizer, não pode
lle exercer cargo burocrático ou de natureza técnica ou científica, ainda que êste
seja privativo de membro do magistério,
mesmo que senão léve em conta a circunstâiida, que nOs parece· sumamente relevante, de que o cargo de Juiz é incompativel com cargo público de que seja
demissível ao muto do Poder nomeante (art.
48, alinea b, combinado com o art. 19, da
Constituição Federal).

caso do segundo. que o "fato de, desde
11 de fevereiÍ-ó de 1964, já haver deixado
o exerclcio 'da direção da Escola Técnica
não convalesce a irregularidade ocorrida
nem eic:1ui a possível configuração do ilícito a ser devidamente apurado em inquérito adminístrativo.
10. Nestas condições, DO casO de apr6.
vaçao dêste 'parecer, sugerimos seja restituido 'o processo ao Ministério da Edu;.
cação e Cultura para a providência indicad~
no art. 193 da Lei nO I. 711, de 28 de
outubro de 1952, combinadó com o que
dispõe o art. 14 do Decreto n9 35. 956.
de 2 de agôsto de 1954. de cujo resultado
deverá ser, cientificada esta Comissão.
C.A.C .• 25 de junho de 1965. - Corsjndio Monteiro da Silva, Relator. - José
Medeiros ....:.. Hilton de Carvalho Briggs CéliàPonseca :....:.... Aluí&io Xavier Moreira
....:.. HeitOr Clei#~ Pedro de Faria's Plínio de Carvalho' WerneCk.
Submeto. 'nos têrlDOS do §,~. do art. 15.
do Decreto nO 35.956. 'de 2 de agôsto ,de
presente parecer à aprovação do
1954,
Senhor Diretor-Geral do DASP.

9. Assim, em face da legíslaçAo especifica que rege as acumulaç6es de cargos
públicos, a situação de ambos aquéles pro'kssôres é irregular, sendo de salientar, no

ACUMULAÇÃO REMUNERADA TIÇA MILITAR

°

Brasilia, 20 de julho de 1965. - José
Medeiros, Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.
Aprovo. Em 22 de junho de 1965. - LriíJl
de Lima CardoJlO, Substituto do DiretorGeral.

JUIZES SUBSTITUTOS DA JUS-

- Os juízes substitutos da Justiça Militar exercem cargo público para o efeito de acumulação remunerada.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERViÇO PúBLICO
PROCESSO· N9

PARECER

O General-Chefe do Gabinete Militar da
Presidência' da República, solicita pronunciamento do DASP sõbreas possibilidades

9.606-65
legais de acumulação de 'dois cargos públicos. sendo um dêles Substituto de Pr0motor da Auditoria de Guerra, a vista.' de
apárente divergência entre antigos e re"..
c.entes pareceres desta Comissão.
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2. O entendimento desta Comissão.
consubstanciado no Processo n' 3.939-65
é de que todos os substitutos da Justiça
Militar são detentores de cargos públicos
e portanto sujeitos às normas constitucionais que disciplinam a acumulação de cargos. O fato daqueles servidores não terem
exercício continuado não desfigura o cargo
público. eis que a definição legal de "cargo",
para efeito de acumulação. contida no Art.
2-. do Decreto nO 35.956-54. com sua redação modificada pelo Decreto nq 36.479-54.
enquadra. sem dúvida. os substitutos da
Justiça Militar.

Guerra. cargo êsse de natureza técnicocientifica. sômente poderia ser exercido
cumulativamente com outro de magistério.
comprovada a correlação de matérias e
compatibilidade de horários.

:e

o parecer.

C.A.C .• 10 de setembro de 1965. Célio Fonseca, Relator - José Medeiros
- Aluísio Xavier Moreira - C«sindiD
Monteiro da Silva - Heitor Cleisthene~
Pedro de Farias.
Submeto. nos têrmos do § 3°. do art. 15.
do Decreto nO 35.956. de 2 de agõsto 'de
1954. o presente parecer à aprovação do
Senhor DIretor-Geral do DASP.

3. Nos pareceres anteriores desta Comissão só não foi essa' a conclusão ein
virtude de deficiências na instrução dos
processos que não permitiram a exata conceituação daqueies cargos.
'

Brasilia. 14 de setembro de 1965 .
Medeiros, Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.

4.

José

5.

Aprovo. Em 14 de setembro de 1965. Luís de Uma Cardoso. Substituto do Diretor-Geral.

Assim sendo. constituindo cargos públicos os de substitutos da Justiça Militar
a êles se aplicam as regras constitucionais
que disciplinam a acumulação de cargos.
No caso em exame. tratando-se de
Substituto de Promotor de Auditoria de

ACUMULAÇÃO REMUNERADA - CONSULTOR JURIDICO - ASSISTENTE DE ENSINO SUPERIOR
- É licita a acumulação dos cargos de Consultor Jurídico e de
Assistente de Ensino da cadeira de estudos comparados dos sistemas
econômicos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO, SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO NO

PARECER

Examina-se. no anexo processo. a situação de Jorge Fernando Loretti. em face
da legislação específica que rege as acumulações de cargos públicos. O interessado é
Assistente de Ensino Superior. junto à
Cadeira de Estudos Comparados dos SisteTMs Ecoru3micos, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal
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do Estado do Rio de Janeiro e Consultor
!urídico na Câmara Municipal de Niterói.
2. Trata-se de acumulação de um cargo
de magistério com outro de natureza técnica ou cientifica. em horários compativeis.
segundo os documentos das fls. 4 e 5. e
matérias correlatas. Neste sentido. cumpre
verificar que condição para provimento ao
cargo de Consultor Juridico é ser o candi-

