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ensino", ou seja exigida habilita~
curso legalmente classificado como
de grau ou de nível superior de
(art. 3~ do Decreto n~35.956. de
2~8~54 e alínea a do parágrafo único do
mesmo artigo).

rior de
ção em
técnico,
ensino"

4.
Segundo pudemos verificar pelas
Instruções Reguladoras de concurso para
Oficial de Chancelaria, aos ocupantes dos
cargos desta série de classes poderão. ser
cometidas, entre outras. as seguintes tare~
fas: executar as atiVidades necessárias à
continuidade dos serviços administrativos
na Secretaria de Estado e nas Chancela~
rias das Missões Diplomáticas e Reparti~
ções Consulares; estudar e informar processos referentes a assuntos de administra~
ção especifica da repartição, preparand~
lhes os expedientes necessários tais como:
ofícios, exposições de motivos, pareceres ou
informações; atender ao público; executar
trabalhos datilográficos relativos a seu
serviço, elaborar o inventário do material;
preparar os expedientes de tomadas de
contas de adiantamentos; expedir certidões
ou atestados requeridos à repartição, etc.
(Portaria n~ 54, de 22~3~5, publicada no
Diário Oficial de 26~3~5.)
5. Trata~se, evidentemente, de traba~
lhos de notório caráter burocrático, o que
nos leva à conclusão de que as atribuíções
exercidas pelos Oficiais de Chancelaria
muito se assemelham àquelas executadas
pelos Oficiais de Administração, guarda~
das as peculiaridades próprias dos traba~
lhos de natureza diplomática ou consular.

Além do mais, é evidente que para fi) exer~
ciclo· do cargo de Oficial de Chancelaria
não é necessária a aplicação de nivel stl~
ptrior de ensino, nem se exige para seu
provimento apresentação de diploma de
curso superior de ensino, nos termos do
art. 3~ do Decreto n· 35.956, de 1954. o que
exclui qualquer possibilidade de ser consi~
derado técnico ou científico.
6. Assim, toma~se desnecessário o exa~
me dos demais requisitos imprescindíveis à
permissibilidade da acumulação em causa
7. Ante o exposto. não se caracterizan~
do o cargo de Oficial de Chancelaria,
como técnic~ientífico. somos por que se
declare ilicita a situação acumulativa ex~
posta no presente processo. devendo o Mi~
nistério das Relações Exteriores eXigir a
opção pelo servidor por um dos cargos a
que se acha vinculado.
C.A.C., 27 de abril de 1965. - Aluisio
Xavier Moreira. Relator. - José Medeiro6.
- Hílton de Carvalho Briggs. Célio
FoTl!!l!ca. - Corsíndio MOnteiro da Silva.
- Heitor Cleisthene6 Pedro de Farias.
Submeto. nos termos do § 39 do art. 15.
do Decreto n~ 35.956. de 2 de agôsto de
1954, o presente parecer à aprovação do
Sr. Diretor~Geral do DASP.
Brasília. 30 de abril de 1965. Jo6é
Medeiros. Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos. - Aprovo. Em 5
de maio de 1965. - Luís de Lima Cardoso.
Substituto do Diretor-Geral.

ACUMULAÇÃO REMUNERADA - MEMBRO DE JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO
- É tncompativel O exercício de funções de membro classista
de junta de julgamento e Revisão do IAPB com qualquer cargo
ou emprêgo público ou privado, vetúztúz também a percepção cumulativa das respetivas retribuições.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO N"
PARECER
Consulta JOSé Cardoso Dutra sõbre .. se
hã acumulação de cargos nas funções que

2.684~5

vem desempenhando (funcionário do Ban~
co do Brasil S. A. e membro classista: Re~
presentante da Categoria ProfillsiOftal da

-
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Junta Interventora de Julgamento e Revisão do IAPB)".

2. Em face da natureza especifica da
matéria e à mingua de elementos informativos juntados à consulta, diligenciou esta
Comissão junto ao Banco do Brasil S. A ..
a fim de ficar esclarecido "se hâ norma legal ou regulamentar proibindo ao funcionârio dêsse estabelecimento o exercicio das
funções de representante classista em órgãos colegiados da previdência social".
3. Contudo. aquêle Banco se limitou a
salientar que, "no caso em aprêço, à vista
do artigo 666 da Consolidação das Leis do
Trabalho. houve por bem o Sr. Diretor-Superintendente" alertar o funcionário para o
disposto na CICFUNCI - 641. disposição interna que estabeleCe normas sõbre
acumulação. dizendo que "qualquer consulta sõbre o assunto deverá ser dirigida à
Comissão de Acumulação de Cargos. junto ao Departamento Administrativo do
Serviço Público".
4. Cumpre notar. de logo. que a fundamentação legal em que se baseou o Banco do Brasil S. A. não é adequada. pois o
art. 666 da citada Consolidação se refere
à retribuição dos vogais. e respectivos suplentes. das Juntas de Conciliação e Julgamento.- integrantes da Justiça do Trabalho.
enquanto que. na espécie. se trata da Junta de Julgamento e Revisão do IAPB órgão integrante do sistema de previdência
social.
5. Aliás. êsses últimos órgãos colegiados estão previstos no art. 111 do Lei Orgânica da Previdência Social (n" 3.807. de
26 de agôsto de 1%0). que dispõe:

"Art. 111. Em cada delegacia dos IAP
haverá uma Junta de Julgamento e Revisão
(l. J. R.) constituida pelo Delegado e dois
membros. representantes dos segurados e
das emprêsas eleitos pelos sindicatos das
categorias profissionais e econômicas vinculadas ao Instituto. com base territorial
na jurisdição da Delegacia."
6. No entanto. tendo em vista a natureza peculiar das respectivas atribuições.

tôdas erguidas para a harmonização entre
empregados e empregadores e para a· uDIforme e justa aplicação dos beneficios inerentes ao próprio sistema a que integra. os
órgãos colegiadós da previdência social
vêm merecendo. da lei. tratamento especial.
no tocante ao funcionamento e retribuição
aos respectivos membros. não se identificando. pois. com os demais órgãos de deliberação coletiva existentes na Administração Pública.
.
7. Em conseqüência dessa peculiaridade. e nos têrmos do art. 124 da referida
Lei n· 3.807. de 1960. os membros classistas das Juntas de Julgamento e Revisão
estão sujeitos às seguintes normas:

I - percepção. por sessão a que comparecerem. até o mâximo de dezesseis sessões mensais. uma gratificação de presença
igual a um vigésimo do padrão de vencimento atribuído ao Delegado Regional;

11 - essa retribuição não poderâ ser
acumulada com o vencimento ou salârio
pago pelos cofres públicos ou por entidades autârquicas;
111 - aplicação. no que couber. do regime dos funcíonârios da instituição. para
o efeito de férias. licenças e outras vantagens;
IV - o afastamento do emprêgo não
constituirâ motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do
empregador. ficando assegurado ao empregado o .. direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou". (Art. 472 da Consolidação das Leis do Trabalho. aplicâvel
por fôrça do § 5· do supracitado art. 121
da Lei n· 3.807.)
8. Conforme se depreende do exposto. é
a própria lei que estabelece a incompatibilidade do exercicio das funções de membro classista das Juntas de Julgamento e
Revisão com qualquer cargo ou emprêgo.
de natureza pública ou privada. com o evidente propósito de salvaguardar a independência de atitudes. de comportamento. de
atuação. imprescindível àqueles que julgam.

muitas vêzes, contra o interêsse dos
gadores.
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empr~

9. Aliás, situação semelhante já foi objeto de exame desta Comissão, através do
parecer emitido no processo DASP n'
366-62, publicado DO Diário Oficial. de 12
de fevereiro de 1962.
10. Assim, no caso de consulta, cabe ao
interessado afastar-se do cargo que exerce
no Banco do Brasil S. A., com perda do
vencimento e demais vantagens, enquanto
estiver no desempenho das funções de
membro classista da Junta ae Julgamento
e Revisão do IAPB.
11. Diante da necessidade de aplicar-se
essa orientação, emanada de disposições legais expressas, em todos os casos existentes, somos por que o presente processo seja
transmitido ao Banco do Brasil S. A., para
as providências cabiveis, sem prejuízo da

ACUMULAÇÃO REMUNERADA REPRESENTANTE DO IAPB

comunicação
te parecer.

80

consulente dos têrmos dês-

C.A.C., em 25 de maío de

1965. -

fosé Medeiros, Relator. - Hilton de Car~
valho Briggs. - Célio Fonseca. - Aluisio
Xavier MOreira. - Corsindio Monteiro da
Silva. - Heitor C/eisthenes Pedro de Farias. - Plínio de Carvalho Werneck.
Submeto, nos têrmos do § 3' do art. 15,
do Decreto n' 35.956, de 2 de agôsto de
1954, o presente parecer à aprovação do
Sr. Diretor-Geral do DASP.
Brasilia, 15 de junho de 1%5. - Tosé
Presidente da Comissão de
Acumulação de Cargos.

Medeiros,

Aprovo. -

Em 18 de junho de 1965. -

Luis de Lima Cardoso, Substituto do Diretor-GeraI.

SERVIDOR DE AUTARQUIA -

- A função de repr~sentante do IAPB com funções definidas e permanentes e remuneração mensal equivale a cargo para
o efeito de aettmulação remunerada.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
PROCESSO N'

PARECER

Consulta a Gerência do Banco do Brasil
S. A., de Videira (SC), se Caixa Estagiário daquele estabelecimento de crédito
pode exercer, em regime de acumulação, a
função de Representante do IAPB daquela Cidade.
2. Consta do processo que o interessado
percebe gratificação mensal a título de prO
labore, cujo valor corresponde "à densidade bancária loca\", não existindo qualquer
vínculo empregatício com aquêle Instituto.

10.827-64
3. Dentro do entendimento dominante,
a função de Representante, nas condições
referidas, constitui emprêgo para efeito de
aplicação do regime de acumulação de cargos não se incluindo na exceção contida no
parágrafo único do art. 2" do Decreto n'
35.956, de 2 de agôsto de 1954, na redação dada pelo Decreto n" 36.479, de 19 de
novembro de 1954. Isto porque se trata de
um conjunto de atribuições ou tarefas definidas, de caráter permanente e com remuneração mensal certa, elementos caracterizadores do conceito de emprêgo, que equivale a "cargo", para efeito de incidência
nas regras de proibição de acumular.

