o

o Sr. Ministro Victor Nunes Mas essa omissão pode não ser culposa.
O Sr. Ministro Eloy da Rocha Quem, nomeado, não entra em exercÍcio do cargo, não comete falta disciplinar que sujeite a pena.
O Sr. Ministro Victor Nunes
Se não cometeu falta, não lhe pode ser
impedido o exercício.
O Sr. Ministro Eloy da Rocha,Não praticou falta disciplinar; como
diz a informação, não incidiu em "culpa e pena". Deixou correr o prazo legal para o exercício do cargo. O impetrante não demonstrou, nem a Administração admitiu, que êle tivesse
tido motivo justo para isso. Penso que
êle não tem direito líquido e certo.
Data, venia, do eminente Relator, estou
de acôrdo com o voto do Sr. Ministro
Thompson Flores.

FUNCIONÁRIO PúBLICO DE SERVIÇO

EXTRATO DA ATA

MS 18.764 - DF - Rel., Ministro
Oswaldo Trigueiro. Reqte., Idoly Alberto Reolon (Adv., Jefferson de Aguiar).
Reqdo., Exmo. Sr. Presidente da República.
Decisão: Concedida a segurança contra os votos dos Ministros Thompson
Flores e Eloy da Rocha. Plenário, em
24/10/68.
Presidência do Sr. Ministro Gonçalves de Oliveira, Vice-Presidente. Presentes à sessão os Srs. Ministros
Thompson Flores, Themistocles Cavalcanti, Barros Monteiro, Adaucto Cardoso, Djaci Falcão, Eloy da Rocha,
Aliomar Baleeiro, Oswaldo Trigueiro,
Adalício Nogueira, Evandro Lins, Hermes Lima, Victor Nunes e Lafayette
de Andrada. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Luiz Gallotti,
Presidente, e Amaral Santos.

CONTAGEM DE TEMPO

- A contagem de tempo de serviço prestado ao Município não pode ser feita, para todos os efeitos, em favor de funcionário estadual, mas somente para a aposentadoria e disponibilidade.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Estado do Paraná ver8U8 Edméa Altair Moreira Guimarães
Recurso extraordinário n.o 61.956 - Relator: Sr. Ministro
BARROS
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a ata de
julgamento e notas taquigráficas, conhecer do recurso e lhe dar provimento, unânimemente.

90

MONTEIRO

Brasília, 26 de agôsto de 1969. Luiz Ga,llotti, Presidente. Ba,rrOB
Monteiro, Relator.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ba,rrOB Monteiro Sr. Presidente:
Trata-se de ação proposta por Ed-

méa Altair Moreira Guimarães contra
o recorrente, o Estado do Paraná, postulando o direito de contar, para todos os efeitos legais, o tempo de servi~ que prestou à Prefeitura Municipal
de Paranaguá, naquele Estado.
Esclarece, na inicial, que requereu a
referida contagem ao Sr. Governador
do mesmo Estado que, todavia, a deferiu apenas para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
Acolhida a demanda pela sentença
de fls. 19, foi essa decisão confirmada
pelo eg. Tribunal de Justiça daquele
Estado, em acórdão assim ementado:
"Ação ordinária. Funcionário público. Tempo de serviço na Prefeitura de
Paranaguá. Contagem para todos os
efeitos legais.
Conforme jurisprudência reiterada
do ego Tribunal de Justiça do Estado,
e recente Decreto número 19.344, de
26/8/65, o tempo de serviço público,
prestado a qualquer entidade de direito público, é contado para todos os
efeitos legais. Negado provimento ao
recurso."
Manifestado, pelo Estado do Paraná, fundado nas letras a e d, recurso
extraordinário, foi êste admitido pelo
saudoso Des. Ernani Guarita Cartaxo,
então Presidente daquela Côrte de Justiça, pelos seguintes fundamentos, que
destaco do despacho de fls. 47:
"Admito-o, com base no preceito
constitucional federal indicado, tanto
mais que a matéria, no art. 158 e seu
parágrafo da Constituição estadual, é
posta em têrmos que radicalmente desaut{)rizam o Decreto estadual número
19.344, de 28 de agôsto de 1965, no
que respeita ao modo de contar o tempo de serviço público federal ou municipal, 1J6rbis:
" Art. 158. O tempo de serviço público federal, ou municipal, computarse-á integralmente para efeito de disponibilidade e aposentadoria.
Parágrafo único. O tempo de serviço público estadual computar-se-á
para todos os efeitos legais ( Constituição do Estado)."

"Art. 1.0 Será computado integralmente para todos os efeitos legais:
a)
o tempo de serviço em outro
cargo ou função pública federal ou
municipal anteriormente exercido pelos
funcionários do Estado" (Decreto n.0
19.344).
Subindo os autos, oficiou a fls. 59
a douta Procuradoria-Geral da República que, após transcrever, integralmente, o aludido despacho de fls. 60,
assim se pronuncia, a respeito:
"Como se vê, volta ao exame do
ego Tribunal a repisada questão da
contagem de tempo de serviço "prestado a diferentes entidades de direito
público" .
Sôbre a espécie, o Excelso Pretório
já firmou remançosa e inabalável jurisprudência, conforme se depreende
dos seus inúmeros julgados, dos quais
trazemos à tona os seguintes:
"Tempo de serviço. Contagem. Aplicação do art. 192 da Constituição Federal. - Art. 192 da Constituição Federal, seu caráter restritivo não pode
ser alterado por Constituição e lei estadual. Acórdão de 20/7/59, publicado
em 9/9/59, recurso extraordinário n.o
42.022 (Rec.: Estado do Paraná;
Recdo.: José Rocha Faria) - Relator
Ministro Nelson Hungria D. J.,
apenso ao n.o 32, de 8/2/60, p. 334".
"Tempo de serviço. Contagem. Artigo 192 da Constituição Federal - O
tempo de serviço prestado a entidades
públicas diversas, só se conta para
efeito de aposentadoria e disponibilida
de (art 192 da Constituição Federal).
recurso extraordinário conhecido e provido. Acórdão de 6/8/59 - publicado
em 23/9/50. Recurso extraordinário
n.o 39.563 (Rec.: Estado do Paraná;
Recdo.: Oswaldo Brandão Pontes)
Relator Ministro Henrique D'Avila
1.& Turma (D .J., apenso ao n.o 32, de
8/2/60, p. 334)".
Recurso extraordinário n. o 47. 344
Paraná - Relator o Exmo. Sr. Minis-
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tro Carlos Medeiros - Recorrente: Estado do Paraná - Recorrido: Dagoberto Pusch - Conhecido e provido.
Unânime (D.l., n.o 103, de 6/6/66,
p. 1.939)."
Recurso extraordinário n.o 45.335 Paraná - Relator: o Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro - Recorrente: Estado do Paraná Recorrido:
Humberto Saporiti - Em decisão unâ·
nime, conheceram do recur80 e lhe deram provimento (D. l., n.o 87, de
12/5/66, pág. 1. 582" .
"Recurso extraordinário n.O 45.338
- Paraná - Relator: O Exmo. Sr.
Ministro Oswaldo Trigueiro - Recorrente: Estado do Paraná. Recorrido:
Alvacyr Rolim de Moura - Conheceram e deram provimento. Decisão unânime. (D. l. n.D 87, de 13/5/66, páginas 1. 582)".
É o relatório.

VOTO

O Sr. MinÍBtro Barro8 Monteiro (Relator) - Sr. Presidente:
Evidenciado, como se encontra, o
alegado dissídio de jurisprudência, conheço do recurso, pela letra d, e lhe
dou provimento.

EXTRATO DA ATA
RE 61.956 - PR - ReI., Ministro
Barros Monteiro. Rcte., Estado do Paraná (Adv., Diair Santos). Recda.,
Edméa Altair Moreira Guimarães (Advogado João de Barros Filho).
Decisão: Conhecido e provido. Unânime.
Presidência do Sr. Ministro Luiz
Gallotti. Presentes à sessão os Senhores Ministros Amaral Santos, Barros
Monteiro, Djaci Falcão, Aliomar Baleeiro e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral da República, substituto.

GRATIFICAÇÃO DE RISCO
FUNCIONARIO PúBLICO
DE VIDA
-Havendo risco efetivo de vida, o funcionário fa,z
jus à respectiva gratificação.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Fazenda do Estado ver8US Clarice de Araújo
Apelação cível n.o 179.429 - Relator: Sr. Ministro
RODRIGUES PÔRTO
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de apelação cível n.O 179.429, da
comarca de São Paulo, em que é recorrente o Juízo ex olficio, sendo apelante a Fazenda do Estado e apelada
Clarice de Araújo: Acordam, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por
votação uní.nime, adotado o relatório
de fls. como parte integrante dêste, negar provimento à apelação. Custas
como de direito.
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Diante do que consta dos documentos de fls., emanados de diretores da
autora, não se pode recusar a procedência da ação, como bem decidiu a
sentença. A concessão da gratificação
de risco de vida e saúde não pode ficar
a arbítrio de Administração Pública;
desde que exista o risco efetivo, o funcionário tem direito à respectiva gratificação.
São Paulo, 3 de junho de 1969 Almeida Bicudo, Preso com voto. Rodrigues Pârro, Relator. - Participou
do julgamento, com voto vencedor, o
Des. Joaquim Francisco.

