gássemos à forma rigorosa de pagamento
continuado, está o da SUDEPE, não obstante as considerações da COCLARCE de
fls. 233-6.
5. As ponderações apresentadas pela ilustre Direção da Escola de Enfermeiras, que
determinou o novo pedido de exame por
esta Coordenação, e a farta documentação
que junta (fls. 241-87), com ênfase em relação à Professora Dulce Neves da Rocha,
não mais deixam dúvidas quanto à natureza permanente e continuada das atividades
exercidas.
6. Resta, assim, a questão da retribuição, que não podia deixar de existir, em
decorrência da continuidade da prestação
de trabalhos pela Professora, posto que há
norma legal proibindo o trabalho gratuito.
A explicação de salário fracionado e con-

densado (fls. 40), em virtude de insuficiência transitória de verba (fls. 180 e 182). pode ser aceita e justifica a falha inicialmente
apontada, que teria impedido o enquadramento proposto.
7. Diante do exposto, considerando a
instrução do processo agora completada
(fls. 241-87), opinamos favoravelmente à
concessão do enquadramento previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei n,o 4.069.
de 1962, à Professora Dulce Neves da Rocha, assim como às outras constantes da pro·
posta inicial que se encontrem na mesma
situação.
À COCLARCE para as providências neces·
sárias.

Brasília, 25 de setembro de 1973. Wald)'t
dos Santos, Coordenador da Legislação à~
Pessoal.

FUNCIONÁRIO púBLICO - AGREGAÇÃO
Interpretação do art. 60 da Lei n. 3.780, de 1960.
Idem, da Lei n.O 1.741, de 1952.
PRESID~NCIA

DA REPúBLICA

PROCESSO PR N.O 6.977/73
Presidência da República - Consultoria·
Geral da República - E.M. n.O 1-241, de
18 de setembro de 1973. "Aprovo. Em 16 de
outubro de 1973".
PARECER

N.O 1-241

Stella Silva Salgado Zenha, funcionária do
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, agregada por força
da Lei n.O 1. 741, de 22 de novembro de
1952, no símbolo 3-F, em função gratifica
da do Quadro do Hospital dos Servidores
do Estado, pretende alteração para o símbolo 6·C, alegando a transformação da função
em cargo de provimento em comissão.
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2. O pedido foi indeferido pelo Dire·
tor daquele Hospital, em razão do que houve recurso, encaminhado ao DASP.
3. Apreciando a hipótese, o Dr. Clenído da Silva Duarte, Consultor Jurídico daquele Departamento, assim se manifestou:
"De fato, o que assegurou o artigo 1.0, da
Lei n. O 1.741, de 22 de novembro de 1952,
foi o "direito de continuar a perceber o
vencimento do mesmo cargo" quando, após
dez anos de exercício ininterrupto, dele fosse afastado o servidor. Ora, o vencimento
do cargo, ou da função, cuja continuidade
de pagamento se garantiu, é o que, no mo·

mento da percepção, toca a esse cargo, ou a
essa função, tenha·se, ou não, mantido o
símbolo inicial, ou a classificação que lhe
correspondia. Se houve transformação de
função gratificada em cargo em comissão
sem se alterarem as suas atribuições, o cor·
respondente ao novo símbolo fixado é que
é devido ao funcionário que se beneficiou
com a citada Lei n.O L 741, de 1952.
A continuidade de percepção do venci·
mento, assegurada ao funcionário, seguida
da recomendação de que deverá ser apro·
veitado em outro cargo equivalente, também
inserta no mesmo artigo L°, da Lei n.o 1.741,
de 1952, isto é, "cargo ou função equivalen·
te em retribuição e compatível profissional·
mente com o cargo anteriormente ocupado"
(art. 3.° da mesma lei), coloca o beneficiá·
rio na situação de não ter qualquer prejuí.
zo com o afastamento, o que não se con·
ciliaria com o fato de sua situação não
acompanhar a evolução salarial sofrida por
esse cargo ou função. A menos que se alte·
rassem as atribuições da função ou do cargo,
quando o transformado seria de outra na·
tureza, é que se manteria o símbolo ante·
rior, pois a lei só assegurara o vencimento
daquele cargo ou função, isto é, dele ou dela
na data em que é devida a retribuição cor·
respondente, mas não a do novo cargo, fru·
to da transformação anterior no que tange
às atribuições.
Por esse efeito, mantidas as atribuições, a
nova classificação no símbolo beneficia o
funcionário agregado.
Assim é que o artigo 60, da Lei n.O 3.780,
de 12 de julho de 1960, ao determinar a
agregação daqueles funcionários beneficia·
dos pela Lei n.O 1.741, de 1952, estatuiu que
ficariam "enquadrados nos novos símbolos
correspondentes à denominação desses cargos".

4. Concordo com o ilustre Consultor Ju·
rídico do DASP. Com efeito, não tendo havi·
do alterações nas tarefas da função gratifi·
cada que, apenas, foi transformada em caro
go em comissão, é de reconhecer·se o direito,
ao agregado, de perceber os vencimentos
correspondentes ao novo símbolo. Esse en·
tendimento, aliás, está em consonância con.
a própria Lei n.O 1.741, que assegurou a
continuidade de percepção dos vencimentos,
pelo agregado, em correspondência com o
valor do símbolo do cargo. Se ocorre evo·
lução financeira do cargo em comissão ou
função gratificada - sem modificações das
tarefas respectivas - a ela faz jus o agrega·
do em face dos propósitos que presidiram a
citada lei concessiva do benefício.
Anote·se, para reforçar essa posição, que
a Lei n.° 3.780/60, em seu artigo 60, man·
dou enquadrar os funcionários nos novos
símbolos correspondentes à denominação dos
cargos dos quais tiveram assegurados os ven·
cimentos por força da Lei n.o I .741. E, para
que assim não se procedesse em relação aos
cargos do Grupo - Direção e Assessoramen·
to Superiores, a Lei n.O 5.848, de 1972, ex·
pressamente, o disse em seu art. lO.
Nestas condições, as Leis n. O • 3.780/60,
pela afirmativa, e a 5.848/72, pela negativa,
confirmam a exegesse sustentada no referi·
do parecer do Dr. Clenício que, também, suo
fragamos.
5. Por todo o exposto, opino no sentido
de reconhecer·se à servidora, no presente ca·
so, o direito de perceber o vencimento do
novo símbolo que resultou da transformação
da função gratificada que ocupava.

Sub censura.
Brasília, 13 de setembro de 1973. Romeo
de Almeida Ramos, Consultor· Geral da Re·
pública.
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