qtte
tivesse adquirido êSS6 direito
antes da Constituição", querendo significar que não prevalece a alegação de
direito adquirido contra a vedação
constitucional. No presente caso, a
Constituição silenciou, logo, vedou a
percepção da vantagem mesmo em relação àqueles que tivessem adquirido o
direito a ela, antes da Constituição_
Não discrepa dêsse entendimento o
douto Carlos Maximiliano, ao contrário,
o confirma, sentenciando categórico:

"Não há direitos adquiridos contra a
Constituição". (Comentários à Constituição Brasileira, 4. 8 ed. atualizada,
v. lII, p. 51).
Peço, portanto, vênia à Egrégia Côrte
de Contas para reafirmar os Pareceres
desta Consultoria-Geral acêrca do assunto:

Sub censura. Brasília, 24 de junho
de 1971. Romeo de Almeida Ramos,
Consultor-Geral da República.

ADMISSÃO DE PESSOAL PELOS ESTADOS E MUNICiPIOS
AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
- Interpretação do Ato Complementar n.O 1,.1 de 2.e
de janeiro de 1969.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PESSOAL CIVIL
PROCESSO

PARECER

O Ministério da Agricultura encaminha à consideração presidencial pedido de autorização, formulado pelo
Govêrno de São Paulo, para contratação, pela Secretaria de Agricultura
daquele Estado, de pessoal técnico e
administrativo indispensável à Campanha de Combate à Ferrugem do Cafeeiro.
2. Acrescenta o Ministério que solicitações de outros governos estaduais
têm chegado àquela Pasta, principalmente para Campanha de Combate à
Febre Aftosa, entendendo as autoridades estaduais que as admissões da
espécie estão condicionadas à autorização expressa do govêrno federal, nos
têrmos dos Atos
Complementares
n.08 41 e 52, ambos de 1969.
3. O Ato Complementar n. o 52, de
2 de maio de 1969, que deu nova redação ao Ato Complementar n. o 41, de
22 de janeiro de 1969, limitou-se a ve-
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dar nomeação, contratação ou admissão de funcionário ou servidor para
a administração direta ou autárquica
dos estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive secretarias e serviços
auxiliares dos podêres legislativo e judiciário e dos Tribunais de Contas, indicando expressamente as exceções.
4. Não condicionou ditas admissões
a autorização de quem quer que seja,
muito menos sujeitando o poder executivo estadual ao poder executivo federal.
5. Assim, os executivos estaduais e
municipais serão responsáveis pelo cumprimento da norma complementar, nos
limites que ela traçou assumindo a responsabilidade dos respectivos atos perante os podêres competentes para fiscalizar.
6. Não tem, portanto, cabimento o
pedido de autorização do Senhor Presidente da República para que o Governador de Estado dê cumprimento
a disposição de lei complementar, muito
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menos seria caminho legal a autorização para que se observasse ou não
a norma em causa.
7. Por outro lado, temos dúvida
quanto à vigência dos Atos Complementares após a promulgação da Constituição de 1969 (Emenda Constitucional n. o 1, de 17110/1969), face ao disposto no artigo 182, que parece referirse apenas aos Atos Institucionais.
8. Tendo em vista a natureza do
assunto, julgamos necessário o pronunciamento da Consultoria Jurídica do
DAS, o que solicito usando da delegação de competência que me foi outorgada pela Portaria n.o 64, de 10 de
abril de 1970 (D. O. de 15 subseqüente).
Brasília, 23 de abril de 1971. Waldyr
dos Santos. Coordenador de Legislação
de Pessoal.
PROCESSO

N. o

1.952/71

PARECER
Consulta o Ministério da Agricultura, atendendo a solicitação do Govêrno do Estado de São Paulo e de
varlOS governos estaduais, sôbre se
seria necessária prévia autorização presidencial para a admissão de l'lessoal
nos estados, tendo em vista as restrições do Ato Complementar n.o 1, de
22 de janeiro de 1969, na redação dada
pelo Ato Complementar n.O 52, de 2' de
maio de 1969.
2. O Gabinete Civil da Presidência
da República transmite o processo a
êste Departamento, para que se pronuncie a respeito, com o que se manisfestou a Coordenação de Legislação
de Pessoal (COLEPE), solicitando-se,
em seguida, em face da natureza da
matéria, a audiência desta Consultoria
Jurídica.
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3. Não há o que retificar no correto
pronunciamento da COLEPE, com o
qual estou de inteiro acôrdo.

4. O Ato Complementar n. o 41, de
1969, na redação dada pelo de n.o 52,
do mesmo ano, vedou, no seu artigo
1.0, ooput a admissão de pessoal da
administração direta ou autárquica dos
estados, Distrito Federal e municípios,
estabelecendo, entretanto, as exceções
constantes do § 1.° dêsse artigo, o que
não significa, todavia, que, para tais
admissões, seja necessária a autorização do Presidente da República.
5. As admissões de pessoal foram
proibidas, de um modo geral, excetuando-se, tão sOmente, as hipóteses contempladas no citado § 1.0, para as quais,
no entanto, não há necessidade de autorização do Presidente da República,
bem como de outros órgãos federais.
Ou a hipótese se contém nas exceções
estabelecidas, e é livre a admissão, ou
se situa fora delas, quando não há autorização legislativa para a prestação
de serviço desejado. Em qualquer dos
casos, não há manifestação prévia, nem
a posteriori, de autoridade federal.
6. Ao govêrno do estado, do Distrito Federal, ou dos municípios, pois,
cabe examinar se a prestação de serviço se classifica como essencial nos
setores de saúde, ensino e pesquisa.
ou se se cogita de serviços de engenharia, obras e outros de natureza industrial, assim como de atividades
braçais, ou para preenchimento de
claros resultantes de exoneração, demissão ou dispensa. Se tal ocorre. não
há vedação de admissão; se inexiste,
não há comO proceder a essa admissão, seja qual fôr a forma de que se
revista, a menos que se trate de nomeação para cargo em comissão ou designação para função gratificada ou
nomeação para cargo efetivo decorrente
de prevIa habilitação em concurso,
casos também expressamente ressalvados (art. 1.0, § 1.0, n. OS I e II).
7. No caso específico. cogita-SI> da
contratação de pessoal técnico e administrativo indispensável, segtrndo se
alega, à Campanha de Combate, à
Ferrugem do Cafeeiro. Ao que se me

afigura, não se contém a espécie em
qualquer das exceções indicadas no
Ato Compbneentar n. O 41, de 1969, na
redação dada pelo de n.G 52, do mesmo
ano, pelo que o serviço só poderia ser
executado mediante convênio com outro

órgão federal, no caso o próprio Ministério da Agricultura, por inexistência
de previsão legal da hipótese.
É o meu parecer. S. M. J.
Em 30 de abril de 1971. Clenício da
Silva Duarte, Consultor Juridico.

ACUMULAÇÃO REMUNERADA - EMPRÊGO NOS CONSELHOS
DE MEDICINA - AUTARQUIAS

- O pessoal dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, que são autarquias, se inclui no regime de acumulação
dos cargos públicos.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PESSOAL CIVIL
PROCESSO N.o 2.025/71
PARECER

Indaga-se se o exercício de emprêgo
nos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina, simultâneamente, com o de
função pública na administração direta
ou indireta constitui acumulação proibida.
2. A dúvida é originária do Conselho Federal de Medicina, cujo ilustre
Presidente a submeteu ao eminente
Ministro do Trabalho e Previdência
Social, no sentido de que fôsse o assunto objeto de exame do órgão competente daquela Secretaria de Estado.
No expediente da consulta, aduziu o
órgão consulente que "se o exercício
de empregos nas fundações criadas e
mantidas pelo govêrno federal, do qual
recebeu subvenções à conta do orçamento geral da União, não constitui
acumulação de cargos com o exercício
simultâneo de função pública na administração direta ou indireta, com maior
justificativa não deve constituir acumulação proibida o exercício de emprêgo
nos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina, que não recebem subvenções
do Tesouro Nacional, mormente se se
considerar o que preceitua o art. 1.0 do

Decreto-lei n.G 968, de 13 de outubro
de 1969, que assim dispõe:
.. Art. 1.0 As entidades criadas por
lei com atribuições de fiscalização do
exercI CIO de profissões liberais, que
sejam mantidas com recursos próprios
e não recebem subvenções ou transferências à conta do orçamento da União,
regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as
normas legais sôbre pessoal e demais
disposições de caráter geral, relativas
à administração interna das autarquias
federais".
3. A Assessoria Técnica do Ministério do Trabalho e Previdência Social
manifestou-se no sentido .. de que não
constitui acumulação proibida o recebimento contemporâneo de vencimentos dos cofres públicos e salários pagos
pelos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina", do que discordou o Dr. Marcelo Pimentel, ilustre Consultor Jurídico daquela Ministério, sugerindo, entanto, a audiência dêste Departamento,
por se tratar de assunto de interêsse
geral do Serviço Público.
4. Aduziu o eminente Consultor
Jurídico, daquele Ministério, que a
parte final do citado dispositivo do
Decreto-lei n.o 968, de 1969, .. deve se!'
aplicada com exclusão do instituto de
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