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••LS higubres le retour "Des ro- 	• Civil", •trad 	espanhola, . . T. 	 . 	. 	... '. . . . .. 	.  

	

sei;, du piintemps, de la vie et 	IV, vol II, 6 ° revisão, 1946, 	- 	01iD5 anterzuos 	Snbsbtui_ 	E os arts 1 e 3 d L ia our' 	 § 79, pag 54) 	 1;ao de efebvos - Ad 23 do Ato 525 A de 7 de d ezeInbroa degg  

	

E a estada compulsoria no dó- 	' 
das Dsposiçoes 	Constitucrnnas  estabelecem 

	

Oui devenir aieul, c est ren 	micilio dos ascendentes por.  lar- 	 T0s e Le n 525-A de 1948 	"Art 1 __ São considera 

	

er dans 1 aurore Le viei! 	gos dias revestia inegável feição 	 statuto dos Funcioná,os pu_ 	dos efetivos, a partir de 18 de 

	

hrd gai se mele aux marmots de inadmissível ius retentzonis 	 MOS CiVis da Uno 	 setembro dé 1946 os funcrnna 

	

tiiomph'ints Nous nous repe 	Os interesses do filho da fami 	'. 	 UOS interinos que sendo aque 

	

usson, dans les petits enfants 	lia e da sociedade se opõem a 	 ° há dzrt flquzcza e cer 	la data ocupantes de cargos de 

	

E t calmes nous \ Oyons s en 	intervenção estatal que deb4ite 	 t9 efe tWaÇão de 'n/errno &ub, 	provimento efetivo Contavam 

	

volver dans les branches No 	a autoridade da patria pote$tas, 	 '°' de funcionaria: efeLuo 	 pelo menos C4flC0 anos d 

	

tre ame sombre wec toutes ces no seu exercício normal e re 	 - Interpetaçdo d 	t 23 	
exercido 

meq bianches 	 guiar. O conti ole judicial se res 	 4Éõ da, Dtspcslções Con3ttLzcwfl 	
§ 1 -. o dispostQk 'neste ar 

r 	 tringe e limita ao Caso de abuso 	 rran,t:iras j n S2 A de 1945 	
tigo 	o se aplica 

1 i - 	 do patrio poder pai a restabele- 	 e E3taXfl(O dx Funczojvr, publi 	 aos que exerciam lute 

	

Discoidamos rorcnl cotn a cer o equilibrio na ordem fami 	, 	 co cwis da Uzio 	 linameute 18 de setembro de 
T d 	ti 	 1 	Iiar, mas aao ha cOmo admitir 	 ' 	cargos Vitalicios como

_taicviav:nia,a respei:vesen 	unia interfercuciapermanenteno 	 PJNEFlEITAsTR4ssos 	
,0Siderados na Ccnstitujà

. 

militaifosse transferdo 	ifliquese metamorphoesecono 	
ustres impetrantesj 	gos p aa Jo lt  

perrnanenciaLnetacom le 	d'aiiourdlui1948 	
em 	

flise in 
- 	 quc a lflCOflipreensao emanou 	 i cute da Bepublica que ao 	ata, 

	

E certo que a jurisprudencia principalmente da açào carun 	4 	ovar um patecer do Sr Con 	Art 3 	Para os e'eitos 

	

francesa modificando anterior chosa e deletLrla de terceiro a 	 ultor Gerj da flepublica lues 	desta lei Cofisidei a se exerci 

	

arient içao tem ieconhecido aos sua\re mediação dó Poder Judi 	 diieto à efenvação nos 	CIO 
tribunais nctes ultimos anos, o ciario reveste a maneira de 	 argos \que ocupam Interinamen 	

1 - o tempo de serviço cmi 

	

direito de ordenar a estada do pies advertenci'i, bastante para 	 te, Como substitutos de funcjona 	tiflU OU iio prestado em um 

	

filho com os avos contra a von 	alcançar a normalidade E difi 	 LUiS ftivos, bem como a conse 	ou mais caigos ou funções nij 

	

tade do pai (Plazzzol, 'Traite cii no e obte ia tuando há, co- 	 'te apostila em seas titulos 	Micas federais, estdtiais ou 

	

£Jementaire , revisto e comple 	mo demonst am as paginas j 	 Para tanto dizem se ampara 	inun1cipais inclusive as fun 

	

ido por Pipert, 4 ed 1948 n c 	processo respeito e consideração 	 dos pelo disposto no art 23 do 	a que se refere o art 50 
l?u8 p 646) 	 reciprocas entre as partes e estão 	 '° das Disposições Constitucio 	- O tempo de seiviço 1, 0  

Pen 	todavia cjm Bdu 	elas assi»tidas pot distintissimos 	 IUUS Transitorias e iia Lei 	cargo ou na fço inclusive 

	

dry Lacantinei ie (ioc cit ) que patroros que não ignoram que 	 525 A, de 7 12 48 	 OS periodos de 

	

relamentãço do diieito de 'ei juez cl fiscal ei abogado es 	 FJta lhes porém (lii eito 	por motivo de llcençl para tra 

	

asitt dos ascindentes não com 	án SiibOdRnadOs a la mismi 	t 	"ue pedem 	 ao 	tamentd de siude 

	

porta sse avnço que constitUi noixua, ei (IQCfi juridico ei in 	 O iI 23 aUma citado as 	
111 	O tempo de servi o 

	

ofensa ao direito de uaida e à tcxés dei Estado li ley juridica 	 dispõe 	 ja prestado is forçis anu 

	

iutoridadc do titular da patria 	fundsrnei t1' (Sauer) 	 das' 	 a 
paes1a., (C C, irt 384 II) 	 atuaisfei 

	

Ilexuliarlos,inte 	O 

	

Em vcrdade o controle iudi 	
. 	FInOS «la União dos Estados e iam )Wlpeti certidã COmo prova 

	

eta! excrcita sc para hsrmonizar 	São es,as as razões por que 	 coa-tem pelo «Iaiu a 18 de seten)r I i c38  

	

e conciliar o direito de visita opinamos pelo provimento par 	 city se 	
anos de exerci 	interinos substitutos u 	

6, 

	

lo avos como direiío de guw' 	cia! da segunda apelicão, para o 	 tidos'1° 	
mente efe 	go de Plocurador da 	

do car- 

	

do dos enitores e não para sa 	efeito de ser exclildq da regula 	
,• itiI uata da promulga 	Tiabilho e Outros d Ustiça do 

	

erificai este poder em proveito inentação das visitas fixsda na 	 tianu 
C i tito e os atuais ex 	indor da Previcj o ue Procu 

	

daquela prerrogativa Cabe aqui sentença a obrigacão de trazer a 	 ção merarios que exerçam fun 	cujos titulares efet? Social  
1. 

	

a incisiva advertencia de Ennec mcnor para permanecer no do- 	 mais d carater permanente ha afastados no desem 	
estavam 

cerus 	 iTiiciiio dos autores durante par 	 tude d 	
aa'os ou em vir 	tras funcões pubhca' 	

o ue ou 

	

Eu uungun caso se da un de 	
e.aa5 ferias prejudicada a pri 	 habllitaeç; 	

enpjd 	Eenténdem que or estarem 

reito'à .efetivaç 	:' 	m; •di •  
414 

415 
/ 
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MINEI&Á 
o Estatuto 	dos 	Funcionarios fúnéioyiário miei ino e sabmiuto 

• 	.. 	. 	. 	.. . 	 . 	. 

Publicos Civis da União, entre tanta 	
estabelece, 	no 	art. 	14, 	, efetvar ocupa 

nio iriam cometer 
°cte1'  

o ento 	Consultor 	Ger1 da vn 	o Direito 	de preferencia 
'formas 

epuh1ia Professor Haroldo Va -_ n 	livros 	e Direito duas 	de nomeação interi ocupados, como era o impe tran lqdão O seguinte: 	.. . nacio-. 	e estrangeiros. 	ReIr na 
. 	nto do ocu a)\ 	flO impeuime 

te 
Equivaleria isso 	a 	prover o j Fnc1's&rm se 	na 	defini 

' das paLwias 	runcionários 
e lndefensaod e a suprema 
da interpretação judatca 

pante efetivo 	de 	cargo i ála- • mesmõ cargo com dois titulare.,, . 
interinos". (Hermeneutica e Aplicação do 

do, 	
va o de das b, 	em cargo 	g 

que e absurdo dos maiores, ou 
então autorizar o provimento de 

, 

	

, 	., 

	

pondere se 	de 	inicio 
DircitQ 	3. 	edição 	n. 	124 
pag 	155) 

se inicial ue carreirap ara o cargos inexistentes 	pois nao 
tambemiç se admitir a criaao 

que a lnterpntação purcmente 
literal foi condenada 	de pqi 

E 	leerca do adagio 	o in- qual n 	can 	g le 
mente iiiii a o 	, de cargos implicitamente. . • que ti ansitou em Julgado vocdo no processo e nos pa-

receres 	de 

e sujeita estas duas mod'ilidades 
A Constituição Federal incluiu há; séculos, • iias 	pvrs 	de 

CELO 	Scire 	1ege esl 

que 	não se deve • 	iStihguj 	onde a lei 	ãó dis- 	• 
de interinidade a 	dois regimes 

nasatribuições do Poder Legisla 
t,vo criar e extinguir cargos pu verba earum tenere 	sed VWi 

linguiu é 1iço aceita, hoje pa 
cifi( amente diversos 	o da substituição e o 

da interinidade propriamente di 
blicos e fixar lhes os vencnen ac potesatem 	(Dig 	1 iv 	I, 

Tit 	3 	Frag 	17) 	e de 	So 

a sua interpreta
resiritipa no 	termos for- 

ta 
tos, sempre por lei especial 

Paulo 	Lzllera enzrin óccujj inu1dos pélo mesmo C.nLos 
o primeiro rege se pelo CapI E' esse o texto do ii ' ]ÍV do auleni 	vzuificat 	(2 

iwX1MTANo 	Seria crio ge- 
tulo XVII do dito Estatuto, inti seu art 	65 

E 	nos 	lendo 

	

parece 	qie, 	ali 
oi 	iii — 	fj) nejaliza, 	' 	regra 27(20 	(ão 

(li)O1ll(t 	Cono tulado 	Das substiluições 	(arts 
89 a 92) 	e do segundo trata o exigido que a criação de cargos Por 	sto 	tssnn causticou 'i o 

parece 	a 	pri- 
IG vsa 	O seu objetivo é 

art 	17, que faz parte do Capitu publicos seja feita por lei espe- tmlnente CARLOS MtX1MjLIANO 
(124 

Ç\(jtill a inteipretação estrita 
lo II do mesmo Estatuto, intitu cial não se pode admitir a cria- 

ço implicitamente de cirgos pu- 

	

COnclusi 	nu 
co sera dem 	.

inszh 	sobie 
potem estd sela uihrel e con- 
cludente auando liotiv€r moti- lado 	Das nomeaçoes 	sendo ain 

da de esclarecer que os interinos bhcos a crescente desvalia 	do 	pio \ O scrio p ira reduzir o alcan 
a que se refere o art 	14 	n 	111, Está; pois, esc!arecido, a nossq ceso filologico 	'ncomprnajel 

mente iic,jor 
ce 	dos 	tciinos 	empregado 

letra a do Estatuto, sao dënomi ver, que os interinosjje que tra 
t 	o artigo 23 do Ato das Dis 

a 	sisieiátio 
e ao que iflVO(cl o, fatores so 

uaao 	a 	razao fndanienta1, 

	

da f101ma 	e no estendcr nados no,s § 	do 	art 	90, 	de 
"substitutos" posições Constitucionais Transi czais 	ou o Direito 	Compara mii caso especial 	enfim quan- 

Ve se, pois, pelo que vimos de torias so podem ser os interinos 
de cargos vagos, 	ou sejam dos 

do 	Sobre o portico dos tri 
bunai 	convirim 	inscrevei o 

do implicitamente ou em ou- 
tras disposiçoes dobre o mes expor, que o Estatuto 	dos Fun 

cionarios 	Publicos 	Civis 	da cargos que se podia então preen aforismo de CEL5O -- Sczie te mo assunto inseita» na mes1n 
União denomina "interinos', 	os cher, por nomeiwões efetivas, e qes non est vei ba coram tene lei ou em lei diversa 	prescre- 
nomeados nessa qualidade, para não os inteiinos substitutos de 

cargos ocupados que não podiam 
sed 	vim 	ac 	potestalem 

(1) 	saber as leis e conhecer 
verem limites ou exceçoes, ao 
preceito 	implo 	(2) 	Avulta- cargos vagos, 	e 	intelinos 	- substitutos 	os nomeados 	tam 

estar aguaidando nomeaçoes efe 
tivas, 

lhes 	no 	i 	palavras, 	mas a 
e o poder, isto e o senti 

id a probabilidade 	de 	errar 
ie o brocardo béxn interinamente 	para cargos por, isso mesmo que esta 

vam ocupados 	efetiamente, e'- do e o 	ilcance respectivo 	So 
fora aplicado 

sem 	a maio' cautela a um ocupados, n!las cujos titulares ha 
iam sido afastados tando apenas os respectivos ignaros poderiam 	ainda, ori 

ar- 
liqo isolado de lei exccpciona( 

Não deve prevalecer,  portanto, 
tulares afastados 'dos mesmos e entai se pelo suspeito 	hroc'ir 

do 
(9) 	(Op 	cit 	numero 300 

o 	i iterio de verificar nos dicio 
por, isso 	substitmdo por interi- 
nos enquanto 	se 	mantivessem 

— 	verbis legis 	tenaci(cr 
inhaerendum 	— 	'apeguemo 

pag 	296) 
Finalmente e unda de Csn naiios o significado da palavra 

i,uerrno 	de vez 	como aca que, 
aqueles afastamentos nos firmemente as palavras cia 

lei 
LOS 	fti'IMIi IANO esVi absoluta 

barnos de demonstrai, o referido s 	impetrantes 	querem que Ningucm ousa invoca lo 
nem meno 	quem de fato o 

repulsa a ieíii de qut os tex 
tos (laiOs 	nio 	 de precisap Estatuto distingue 	os 	interinos prevafeça a interpretação\ pura pratica 	Nio devem ter imita 

- 
iriterpictmçao 

ocupantes de cargos vaíjos dos 
interinos 	ocupantes 	de 	cargos 

'mente 	 "fun- literal das palavras 
cionarios interinos" 	mas isso, a 

dores 	os 	formosos 	espiritos A 	nenhum 	jurista 	ficaria 
ocupqdos, mas dos quais estejam ue se opõe a lógica importariu 

que 	ao ventilar teses 	juridi 
cas ainda 	hoje 	timbram em 

bcni i epelii hoje as definições 
afastados os respectivos 	titula 
res 

ni admitir a criação implicita 
de 	caigos 	pjjbhcos, 	contraria 

ser 	se apenas 	de- erudição 
de RICSERI e PAULA BATISA 
Os dominios da Hermcneut*ca 

E outro não podia ter sido mente ao que dispõe o ii' IV do 
lilologica 	ostentam como d9- 
cumeniação adversa se nuo esteilden, $0 (lOs textos 

o pensamento 	dos 	legisladores art 	65 da Constituição Federal " 
ao Direi 

lo Comparado li echos de gra 
def eituoso 	Jamais se limitam 
ao involi,cro constituintes 	pois atem 	nao 

' 	
" 	arecer m e Em urizuan simi maticas e 	dicionarmos 	unica 

verbal 	o objeti 
vo daquela disciplina é desco- terem invalidado a distinçao fei emitiu a respei o 	p reten'ão mente 	Ninguem 	Contesta o - 
hrir o conteíicjo da ta no Estatuto dos Funcionarios 

Publicos Civis 	da União, 	entre 
dos impetiantes 	e 	que e onsta 
destes autos em trip'ica a, 

subsidio que 	pode 	prestar o 
eonhecimento das 

norma, o 
s atido e o alcance das expres 

leis e usos 
da linguagem 	estude se 	toija 

ões do Direit6 	Obscuras ou 
claras 	deficiejitcs 

416 ' 
ou perfei 

417 
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ias, 	l.iguas vii isentos de 
controvérsias, lódas as frases 
furidios apareéem aos rnocler-
nos corno suscetíveis de in/er-
preleção (3). 41 -- A kwra é 
am mau veículo do penswnen-
lo; por isso, embora de opa-
réncia Iranslúcjda a forma não 
revela todo o conteúdó cio lei, 
resta sempre margem para 
conceito é dúvida; própria 
letra riem sempre indica se de' 
ve ser entendida à risca, ou 
aplicada exteusivamente; en-
fim, atú mesmo a c•iareaa ex-
Ceifar ilude; sob um invólu-
cro vérbal se conchegam e es-
condem várias idéias, valores 
mais amplos e profundos do 
que os resultantes da simples 
apreciação literal do texto". 
(Or. cit., n.° 40, pág. 53). 

Acai ilda ainda o Professor 1 -ia' 
roldo iTaladão, no mesmo pare-
cer, que no caso de "interinos-
sabstitatos", que é o. em éxsme, 
'não é nossível "efetivação auto-
inútica" a que alude o citado cri. 
23 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, feita 
sem mais formalidades. 

E acrescenta: 

"é iropossirei à- admiaistracão 
e.teuivá- los, nomeá-los para car-
go cóMico cia provimento efe-' 
tivo sem atentar contra, a lei e, 
'acima de tudo, contra preceilo 
constitucional pois seria efeti-. 

• vá-los em cargo público me-
xisiente, dependente de cria- 

• ção' por lei' especial a ser vo- 
• tada. 	 - 

Efetivação automática, indle-
- pendcpf.e dc quaisquer forma-
- Ildades, refere-se a funcioná- - 

• rios' interinos sinto senso, ocu- 
'pantes de -cargos vagos,, que 

podem ser desde logo •p'ovi-• 
dos efetivamente pois existem, 
para tal fim cargos criados em 
lci 

A combinacão mesmo ver-
hai, pois das expressõe. mi-
cima "tcuicioiiárjos interinos" 
ccun as finais "seção aaLomã- 

ticarnerite 	efetivados" dej' 
patente que os interinos de 

• que cuidou o artigo são os in - 
termos, ocupantes de cargós 
vagos, que -podem ser irne -dia-
tamente efetivados dada a exis.i 
tência de cargos para o - seu 
provimento efetivo.. 

E se o intérprefe prosseguir 
na leitura do izrt 23 e chegar 
às exceções do' seu parágrafo 
único -verá como se referiam' - 
estas iios mimecos II e III 
ia ,íericws de cargos Cargos, 
urna vez que tratam de cargot 
SUJeitOS a concarso, e o -núme-'. 

• co 1 proviera 5  segundo se mos 
trou, de primitiva, emenda de' 
Raul Pila para 'não aplicar o'. 

- artigo ou pravimerito clés ca, 
deiras vagas no magistério su-
perior.  

Nenhuma das trê exceções 
visou "interinos", "substitu-
tos", "nomeados", 4'le acôrdo 
com o artigo 14, urro EI,. a 

- combinado cora o cri. 89", 
"no impedimento de ocupante,' 
de cargo isolado, de 'provimen-
lo efetivo", pois. nesses' césos 
não hó qize folar ,em concurso, 
nem em •m'iialiciedade, regime 

• diverso da efetividade, desco-
nhecido no Estatuto e :fixado- 
no ari. 

 
13$ da Constituiço. 

Fcie.ral". 

Demonstrou ainda o'ilustre-
Professor Huiroido \Taladiio, em 
seu notável parecer, que se qui-
séssemos aplicar ()art 23 só' pe' 
ia sua letra, isolando-o comple-
tamerite de outros texLo3 cons 
•titucionajs e legais, -chegariarnos 
a resultados absurdos, sé não 
viéssemos a contrariar, de modo 
claro, a própria vontade do cons-
tituinte.  

E, então, esclarece:  

"Realmente: o absurdo coa-
seqitente à ipterprelação -defen-
dida nos, pareceres, à 'exegese 
puramente literal e ampliativa 
das palavras "funcionários in-
terinos", seria, o seguinte.: 'a 
nomeação - de alguém, efetiva- 

• 	,, -mente, para o cargo já preen- 
hido efetivamente ou seja '.a 

éXjS(flCj0 d dois - funciona. - rios efetivos para um só cérqo' 
-' público... 

Ç 	
. Num dos brilhantes varece- 
res chegou o seu ilustre autor 
a escrever' mes0 o seguinte: 
"Certo, esta solucão possjbit ii 
a existência de dois titulares 
para o mesmo cargo. No paro 
terreno do Direito odm inistra 

...livo, seria um absurdo Em lei 
ordinária,: seria lalvez' incons-
Lilticional •- Mas, corno canse. 
queflmo dr Li Maq' -za o ab 
surdo lógico não se transfoj... 
mci em abuj'do jtIpídj Hou-
ve uma demasia, é verdade, 
luas de constituição, como bem 

- aparteon o Senador Salgado 

-' 	.• '.. ("!Jich't do Congz'e.ss" 
de 25 de outubro de 1948); 

Data venta ão nos parece 
justo fltet'p1'eta,. literainlente 
-um texto constitucional de for-
ma a concluir que o éosj_ 
tilinte quis pratic'íi "um- absur-
do . o terreno administrativo» 
nu "u absürdõ iógicú". 

' 	O insigne Cróv'is EVILAQUA 
Onsinou.jios o contrário. "Mas' 'interpreta iO 1110 sun?nienda 'ua - 

- - -obsw'dom evite/ar. Interpretei 
é escolher, entre muitas signi- 

-:. ficações da palavra, a mais 
justa . e conveniente, énsjna 
Kosnan (Lehrbruc, 1, '38), 
A intepretação há de, necessá. 

- niamen-te, atender, em primei- 
ao que' razoável, de-

pois ao Sistema da lei, e por 
- fim às exigênci5 da civiliz5 

- 'ÇO". (Código Civ - Córn., ao 
Ohaej-. 6). - 	- 

Em verdade - a presunção é - 
que o autor da norma foi sábio 
e equiiiJjrj0 buscando, não- 

-' 'laudo e promulgando regra 
que não seja disparatada, opos- 

- te à razão ,. ao senso comum- 
-Se 'dando às palavras "fu- 

- - 'ConárjO interinos", um signi. 	c - ficado' mui iargo se chega a 	2 -um absurdo, deve o intérorete pc 
-' dar-lhes o butro ignifjc0 - tó 

41'. 

- ' 	que elas têm, o signific0 .res- 
- mito, prôpniamenté dito, de iii- 

terbios ocupantes de' ' cargos - 
vagos, que não leva a nenhum 
absurdo, e, na realidade sin-
crofliza as palavras iniciais do 
artigo com as - -.segujn5 do 
mesmo texto e com as dos ou-
tros textos co're1atjvos 'da 
CQn.titujç0 e cio Estatuto dos 

Ao ifltéTpj.t- incumbe dês- 
cobrir o sentido do texto, 'aI- 
cançarlles  o âmbito, harmo_ 
nicamnente e, jamais, forçalo, ' 
levando.0 num rigor extremo 
de exegese exclusivamenteji terei, C resultados absurdos 

Continuanão a amiipli o 
texto afirmam os pareceres, pa-
ra contornar o desarrazoaão 
de efetivar int'erj. no era cargo que possui fone iv-- nánj0 efetivo, ue Serii' o. caso 
de crtiar OVO cargos PÜbIIOOS 
ou, enpj0 de aplicar os precei-
tos que discipg1 ara a 'dispoj_ 

Mas a criação de úvos car-
gos pdbijcos é privativa do Po- 

- der Lcgis1j0 depende de lei 
especial Consitniç0, crI. 67, iv, e êsse Poder ão crioj tais 

Logo a eÉetivaçõo eseapanj.a 
à administ o pública e não 
poderia ser "automática" se- 
.gundo prescreveu o -art.' 23. 
Assim a so,lução- Proposta de- 
safende à própria ICtra, tão 
invocada, daquele texto. 	- 

A aplicação, extensiva das 
 regras' discipjinam.es da dispo- 

uibilidade, não no parece' o 
remédio admissível para aca- 

'bar com o inedjjisio 'de efeti- 
var alguém em 'cargô' ocupa do e efetivamente POI' OU-trem".  

Procuram os impètrantes fazer 
)flfUo entre os textos dos- arts. 

e 26 do aludido Ato das Dis- 
sições Constituci 
rias. onais 'Transi-. 	- 
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efetiva o seu ocupante qual 	rt 14 	letia a co 

	

quer que 

seja o tempo de sr 	
Cciuindo qualquer direito dos 

	

Mas ainda no douto e citado posiçõcs (onstituciouns Tianj. 	

substitutos do c'irgos ocupados 
parecer do exConstór Geral da 	torias. 	

d • 	 . 	. 	
d 	• j 	O respectivo provimento qundo 

Re ública encontramos a seguin- 	E o Professor Haro o a a • ao . 	 Nao , poi em, e se co ie 	
vagassem êsses cargos pois antes 

te esmagadora resposta 	 no seu brilhante parecer corda 	
arImento por isso que com de se verificar essa hipote s 

] 	
que, embora, na Camara 	. 	

respeto ao § • . o . art. 17 a 	
ia impossível o provimento de 

	

'Não nos parece relevante o putados e no Senado hajffio 	
lei ordinaria podia dispensar O 	

mesmo cargo por dois titu- 
argumento de que tanto o arti 	apresentadas emendas a \faVOr e 	

concurso que outra lei ordmaria lares por não permitido em lei go 23 generalizou que o art 	contra a efetivação dos inferi 	

exigisse para o provimento de nem autorizado nos atos legisla 
26 do mesmo' Ato das Dispo 	nos substitutos 	ocupantes de 	 cargo publico 	

tivos Invocados pelos impetran 
si ões Constitucionais Transi 	cargos cuios titulates estavam 	

Relativamente, entretanto ao 	tes 

	

torias especificou no falando afastados do respectivo rercz_ 	 disposto no § 1 ° do art 90, há 	
Foi o que decidiu ontem, por 

em funcionamos interinos 	cio prevaleceu como era ogico, 	
(rue 'nender ao estabelecido no Unanimidade este Egregio Tri 

	

mas declarando A Mesa da o não atendimento de tai Pre 	
u IV do artigo 65 da Constitui 	bunal no julgment do Manda 

Assembleia Constituinte expe 	tensão 	

ção Fedeial que inclui entre as do de Segurança a 1 276, im 
dira titulos de nomeação cfeti 	O Sendoi Ismai de GoeS ata 	

atribuwôes do Poder LeFislativo petrado pelo Dr. Antonio Pe 
va aos luncionarios inteiinos 	cou rudemente a emenda e a su 	

a de criar e extinguir cai gos U 	reira Diniz 
olas Secietarias do Senado Fe 	emenda a esse respeito apoiado 	 bhcos 	

O seu direito ao que preten- 
deral e da Camara dos Depu 	pelo Senador Alfredo Na"sr, cu 	

sustentamos que o Ato dem e Portanto nenhum, e, as 

	

tados ocupantes de cargos 
mostrou a incongruenci t de 	

das, Disposições Constitucionais sim, não se apresenta com a li- 
vaoJos 	

dois ocupantes no mesmo car 	
Transitorias ou a Lei n 525 A 	quidez e certeza exigida pela 

» Ëste, último texto tinha que 	go: o efetivo e o intrino eti- -: 	
- de 1948 .nao pudesse alterar qual- 	Constituição Federal, no art. 141, 

	

sei e.tplicilo porque era mister vado e pelo Senador Evo de 	
quer texto dos Estatutos dos Fun 	§ 24 para ser amparado por 

designar a autoridade e o pro 	Aquino que declarou nunca se 	! 	
cion.arios Publico5 Civis da mandado de segurança cesso de efetivar os funciona 	confundiu funcionari»o interino 	
Uniao mas tao so que tal altera 	Somos, pois pelo indeferime n  

rios a que se refei ia ou seja com funuonario substituto 	
ç teria de ser expressa e não to da segurança impetrada 

os funcionarios da Secretaria 	
E que o ilustre Senador co- 	 Implícita 	

Distrito Federal 3 de agosto 
d Poder Legislativo, sujeitos a 	

nhecendo os textos a êsse respei- 	. 	O § 1. do art. 90 dos Esta- 	de 1950. 	»Pljaj de Preitos 
regime especial ai t 1 para 	to const intes do Estatuto dos 	 tutos há que ser entendido com 	Travassos P1 ocurd 	Geral da 

	

rafo unico do Estatuto dos Funcion usos Puhhcos Civis da 	
blirsdamente com o disposto no Republica Funcionamos e Constituição União a que ja nos referimos Fedei ai irt 40 alheios a or 	neste pai ccer podc fazer tal afir bita administrativa do Podei 	

niaço da qual resultou a retira Executivo. 	-• 	

ola da emenda que beneficiaria 

	

A explicitude exigia desen 	tio extravaganteinente a pietan 
volvimento, declaração precisa, são dos "interinos-substitutos. .  e fin si e dai tei 'iparecido 	

Os impetrantes apoiam se aia- com toda a cla"eza verbal 
com da em parecer do ilustr Or todas as letr'is a idua que es (. 

C A. Lucio Bittencourt, quer  
tava outrossim no 'irt 23 da confrontando o disposto no àrt proteção doi interinos ocupan 90, 

§ 1 com o qt.e estabelece o s tes de cargos vigos 	
§ 2do art 17 dos iefcridos 

	

Por isto se esclareceu perfei 	Lstatutos conclui que 
lamente para a efetivação, a 	

'Ao tempo do adveto da autoridade A Mesa da s 	 n  
sembiei'i 	a Lorma 	 Constituição OS lutei laos de 

	

expe 	
tial uer categoria no tinham dira titulos de nomeaçao efeti 	

um direito ao cargo pois, va os funcionários interinos 	enl 
tárias sé q respeio dos substitutos fr 	 - 

cargos 	 1 	
1 	

$ A Lei n ' 525 A de 7 de de 	art 17 dispunha no seu § 2 	t zembro de 1948 não melhorou a 	que o exercido interino de sltuaçio dos impetrantes 	 cargo cujo provzrneiito depen 
O seu art 1 repete o ciii 	ca de concurso nao isenta de_s posto no art 23 do Ato das Dis 	sa cxiqencio para nonieaçao 	
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