tigo 80, n.o lI; Lei n. o 4.375, de 17 de
agôsto de 1964, artigo 63).
6. Tratando-se, na espécie, de estabilidade de servidor público civil, na
forma do § 2.° do artigo 177 da Constituição federal, considera-se qualquer
tempo de serviço público, como esclareci no parecer emitido no processo número 12.128-66, publicado no Diário
Oficial de 13 de junho de 1967, às páginas 6.327 e 6.328, com o qual concordou a douta Consultoria-Geral da Re-

pública parecer n. o 529-H, de 27 de junho de 1967, in Diário Oficial de 2()
de julho de 1967, às págs. 7.713 e 7.714).
mas sõmente o civil.
É o meu parecer.

S. M. J.
Brasília, 2'1 de maio de 1969. Clenício da Silva Duarte, Consultor Jurídico.
Aprovo.
Em 27.5.69. Glauco Lessa de
Abreu e Silva, Diretor-Geral.

FUNCIONÁRIO PúBLICO - CONTAGEM DE TEMPO
DE SERVIÇO
- Somente quando a instituição de caráter privado é transformada em autarquia ou estabelecimento de serviço público é que Q
tempo de serviço a ela prestado pode ser computado em favor do
funcionário.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PESSOAL CIVIL
Processo N.o 3.680-69
PARECER

O anexo processo, que o Ministério
dos Transportes encaminhou a esta
Divisão para exame, trata da averbação de tempo de serviço prestado por
servidor do Lloyd Brasileiro à antiga
Companhia Ferro-Carril do Jardim Botânico, encampada pelo Govêrno do Estado da Guanabara.
2. No processo há pronunciamento
do órgão de pessoal daquele Ministério
favorável ao cômputo do referido tempo de serviço tendo em vista o parecer
n.o 048-H, de 17 de julho de 1964, da
douta Consultoria-Geral da República
(Diário Oficial de 7 de agôsto de 1964),
que admitiu a contagem, para o efeito
de aposentadoria e disponibilidade, do
tempo de serviço prestado à antiga
Ceará Tramway, Light and Power Company Limited, transformada em autarquia municipal, por quem, antes dessa
transformação, passou à condição de
fnncionário público federal.

3. N a espécie, segundo as informações constantes do processo, o Govêrno do Estado da Guanabara encampou os serviços que eram prestados pela Companhia Ferro Carril
do Jardim Botânico, cujo pessoal foi
absorvido pela Companhia de Transportes Coletivos do Estado da Guanabara (CTC-G B) , sociedade de economia mista, mas não a transformou
em autarquia nem em estabelecimento
de serviço público.
4. Sõmente nessas duas hipóteses,
listo é, na transformação da instituição de caráter privado em autarquia
ou estabelecimento de serviço públice,
é que o tempo de serviç.o prestado a
tais instituições pode ser computado
para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos têrmos do art. 80 do
Estatuto dos Funcionários e na conformidade do citado parecer da douta
Consultoria-Geral da República.
5. Assim, porém, não ocorreu nu
caso em exame e, conseqüentemente,
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como servidor público, o interessado não
poderá beneficiar-se da contagem do
referido tempo de serviço para qualquer efeito.
6. É o que cumpre a êste Serviço
esclarecer a respeito do assunto. À
consideração do Senhor Diretor.
Brasília, 13 de junho de 1969.
Míriam Sampaio Lofrano, Chefe do
S.R.L.F.
Aprovo o parecer, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria n.o 203, de 15 de maio de 1969,
publicada no Diário Of~l de 16 subseqüente.
Restitua-se ao Departamento de Administração do Ministério dos Transportes.
Brasília, 13 de junho de 1969. Valdir dos Santos, Diretor da Divisão
do Regime Jurídico do Pessoal.
PARECER

A Divisão do Pessoal Civil do Ministério da Marinha solicita a esta
Divisão esclarecer para que fins e com
que base legal dev~ ser computado o
tem'po de serviço prestado à Fundação
Gaffrée e Guinle, por ESTELLA BRAGA
OOS SANTO, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, nível 14-B, do
Quadro de Pessoal daquele Ministério.

FUNCIONÁRIO PúBLICO DE SERVIÇO

2. A Lei n.o 3.841, de 15 de dezembro de 1960, dispõe, em seu art. 1.°,
que o tempo de serviço anteriormente
prestado às fundações instituídas pelo
Poder Público por quem veio a se tornar funcionário da União será computado para efeito de aposentadoria.
3. A Fundação Gaffrée e Guinle, porem, não foi instituída pelo Poder PÚblico; era instituição de caráter privado, foi desapropriada pelo Decreto
n.o 53.335, de 23 de dezembro de 1963,
e, assim sendo, o tempo de serviço a
ela prestado não é de ser computado no
Serviço Público da União para qualquer efeito.
4. É o que cumpre a êste Serviço esclarecer a respeito do assunto.
À consideração do Senhor Diretor.
Brasília, 13 de junho de 1969.
Míriam Sampaio Lofrano, Chefe do
S. R. L. F.
Aprovo o parecer, usando da competência que me foi delegada pela portaria n.o 213, de 16 de maio de 1969,
publicação do Diário Of~l de 16 subseqüente.
Restitua-se à Divisão do Pessoal
Civil do Ministério da Marinha.
Brasília, 13 de junho de 1969. Valdir dos Santos, Diretor da Divisão
do Regime Jurídico do Pessoal.

CONTAGEM DE TEMPO

- O tempo de serviço prestado por servidor de Acôrdo,
antes ;!,a Lei n.Q 1.711, de 28 de outubro de 1952, não
pode ser computado para o efeito de antigüidade de classe.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PESSOAL CIVIL
Processo N.o 3.459-69
PARECER

No anexo processo, a Divisão do
Pessoal do Ministério da Agricultura
eonsulta sôbre a viabilidade do cômpu-

250

to, como antigüidade de classe, de tempo
de serviço prestado por servidor de
" Acôrdo" antes da equiparação ao extranumerário-mensalista, no art. 268
do Estatuto dos Funcionários.

