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PRO?CTO 

N. 490 -- 1937 
Dispõe sobre o Estatuto dos Ji'unccionarios Publicos; tendo ;Jl 

parecer da Commissão de Estatuto sob1•e as emendas emf.11-.t 
/ 

2ª discussão e emendas da mesma Commissão. 

~ 
~ r2<" 

(Da Commissão de Estatuto - Estatuto, 25) 

Pareceres_ .f avoi·aveis 

Em;;d; n .. 1 (IV) ·~ li;~ . 
IV - No Capitu.l II, . oni;l~~ se inscreve: - "Das Aposentad_wias ", 7 

diga-se: "Das aposeJ!'Íattõriâs e das jubilações". ~ t1.(A 
8ala das Sessõet. 28 de julho de i 937. - Bei·lha Lutz. - Hen-~ 

i•ique Lage . - A?naral Peixoto limiar - Salles Filho Lh ~er- ~ 
nando Magalhães .' -...-~ - _Jf_ 

Parecer ~ 
~- , 

Favoravel, uma vez que os membros do magisterio não pode~r-" ~ 
ser excluidos do "Estatuto", chamanc!J-se "iiibilat;ão" o acto de ~ 
inactividade dos mesmos. - Mareies Paiva Presidente. - B. ~in iyr . ..; 
Relator. - Polycarpo Viotti . - Paulo Mai·tins . - Monte AI'"' · ~r-,, 
- Mames Junior. - Bertha Lutz. 

Emenda n. :! (V) . ~ 
V - Substitua-se o paragTapho unico elo art. 205 p·elo ::;egu inte: "'-._ 
"Paragrapho unico. Será computado, para o effeito de apo~n- / 

tadoria, o tempo de serviço remunerado, prestado em repartiçõ~ --:---.-._ 
tadua;es ou do Districto Federai, desprezado, porém, o período que 
uUrapassar ao que fôr apurado do serviç? publico . federa l . / 

Sala elas Sessões, 28 ele julho de 1937. - Bei·tha Lutz . - /~ /'1 
Amara.l Peixoto Jimioi· . - Henrique Lcige. - Salles Filho. - Fer- V 
nando Magalhães. /7 

Par·ecer ,.-;)_ 

A Commissão é de parr-oer se acceite a emenda~:.:º -~yÁ 
redacção pr.oposta é mais clara e mais precisa . <t. / 

Sala das Sessões da Commissão elo Estatuto, 30 de agosto de · · 
1937. - Moraes Paiva, Pr esidente. - Edmundo Bai·reto Pi,nto, Re-
lator . - Paulo Mar·l"ins. - Thompson Flores Neto. - Monte 1frraes. 
- Dem etrio Mercio Xavier. - Bei·tha Liitz. 
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.... "··~ ~· ~-'-'' ~ . Emenda n . 1 VIhr " . .),," 
' ~ J~ 

VIII - Redija-se o art. 212 ela se?-uinte fórm~ .... 
Art. 212 . Os funccionarios 61;~-p l omati1~1}:0 e consulares Jicai.~ü~ su

jeitos :'ts disposições eles La lei n~ v.arte que lhes fôr app licúcl . 
§ i.º Os vencimentos corresp_9_nclenLcs á apos:ntadoria uos fun

ccionarios do corpo diplomalico e ao co11sular serao calculados sobre 
a remuneração que elles perceberem no Brasil, isto é, ordeHaclo e 
,gr:a ti fl Hc açfuo . 

§ 2.º O tempo de efí'ectivo exercício dos funcc ionarios diplo
maticos e -consulares na America, Asia, Aíeica e Oceania S·erá acc1;eS·· 
oi do de um terço para os effeitos da aposentadoria. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bei'tha Lutz . 
rique Lage. - Amaral Peixoto Junior. - Salles Filho. 
nanào Magalhães . 1 

Pareper 

Hen
Fei'-

Não ha como deixar de reconltecer que os membros dos corpos 
diplomatico e con:sular são funccjonarios publicos nos l<:l.t·rnos do 
n. 1 do art. 170 da Constituição Fçderal, devendo ass im fazer parte 
do "Estatuto". Aliás, o proprio projecto assim os considera n::i ar-
tigo 212 . · 

A emenda, porém, tem a vantagem de assegurar a esses servi
dores do Paiz no estrangeiro vantagens de que presentemente gozam, 
e que devem fi gurar de modo expresso no Codigo dos direitos e de
veres do funccionali smo civil . 

Pela acceita(;.ão da emenda . -- Ba?'rclo Pinto. 
A Commissão acceita o artigo e o seu paragrapho 2.0, ficando 

prejudicado o § i.0 , pela acceitação da emenda n. 16, ·elo DJ;iutado 
Camillo Mercio . 

Em 26 ele agosto de 1937. - IJforaes Paiva, Pres idente. - Pcmlo 
Martins, Relator. - Polycai'po Viotti . - Monte Ai'i'aes . - Ylonws 
Junior. - Bertha Lutz. 

Emenda 11 · 1 (X) 

X - Redija- se assim o art. 214: 

Art . 214. Na contagerr. fll.e tompo de servioo para effeit.o da 
aposentadoria, .iubilaoão ou reforma, será computado o período não 
excedente de dois quadriennios ou de duas legislaturas, em que o 
foLCcionar io, civi l ou militar, tiver int.errornpido o exercício do 
cargo rara poder desempenhar funcção deconente do mandato de 
Poder E,xecutivo ou do ·Poder Legisliüivo, federal, estadual e da Ca
mara Municipal do Districto Federal . 

Paragrapho unico . Olempo de serviço dessa · natureza, pres-
tado sob o regime da legislação anterior á ConsLituição de 16 de 
julho de 193.li, será integralmente contado para os effeitos de apo
sentadoria, jubi lação ou reforma. 

, Sala das Sess9es, 28 de. julho de 1937 . - Bertha'· L'y,tz. 
A>.mqml Peixoto Junior . - Hemiqite Lage. - Salles Filho . - Fer
rú;ndo Magalhães. 

Parecer 

A Commissão é de parecer que se acceite a emenda, subsU
tuind0-sr., porém, a palavra "integralmente" por "igualmente'', por
que, se assim não fosse, ter-se-ia dado, no silencio absoluto da Con-
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stituição de 1891, maiores vantagens, a respeito, do que aque!Ias 
conseguidas na. vigente Constituição. Equiparando umas e ontras, 
re~p eita-s·e a conquista obtida na Consí.itu11;ão vigente, o .que é 
emito. 

Sala das Sessões da Cornmissão do Estatuto, 30 de ag·osto de 
1937. - Moraes Paiva, Presidente . ___:_ Edmundo Batrreto Pinto, Ue
fator. - Pavio Martins . - Thompson Flores Neto . - Monte Arm(rs
Demetrio Me'r'cio Xccvier. - Bertha Lutz. 

Emenda n. 1 (XI ) 

XI - Substitua-se o art. 215 pelo seguinte: 

Art. 215. Será contado, integralmente, para os effeitos desta 
lei, e tempo de serviço prestado ás Interventorias nos Estados e no 
Districto Federal pelos funccionar ios federaes. 

Sa!n, das Sssões, 28 de julllo de 1937. - Berta Lutz. 
AmaMI Peixoto .Junior. - Henrique Lage. - Saües Filho. - Fer
r"1m.âo Magalhães . 

Parec.er 

A Commissão. é de parecer que se acceite a emenda, subsll
tuindo-se as plavras "para os effeitos desta lei'', para "parcl os 
effeitos da aposentadoria de ·da licença-premio", porque, de outro 
modo, o tempo de servico iria influir nos accessos, prejudicando 
os que, normalmente, continuaram a ser vir ás funccões do cargo, 
sem auferir vantagern3 que não as do seu proprio en,preg·o, o qu.e 
não parece razoavel nem justo. 

Sab das Sessões da Cem.missão do Estatuto, 30 de ago.:;Lo de 
1937. - Moraes Paiva, Presidente. - Edmundo Barreto Pinto, Re
lator. - Paulo Ma1·tirw;. - Thompson Flores Neto . - Monte .4.rraes 
- Dlmet1·io Mercio Xavie1'. - Bertha Liitz, vencida, a favor do 
texto da emenda . 

N. 4 

Redija-se assim o art . 260: 
Art . 260. O funccionario que afüngir 68 annos será aposen

tado compulsoriamente mesmo em cargo que, ha m;üs de dois arrnos, 
estiver exercendo, em commissão; e com as vantagens cons .antes do 
artigo anterior, não podendo, entretanto, cm caso algum, ficar seu 
estipendio reduzido a menos de um terço dos vencimentos . 

Jiisl 'ificação 

A Constituição considera improducLivo o cidadão aos C8 annos 
de idade, motivo por que o aposenta compulsoriamente. Mais das 
vezes, não se dá essa improductividade, de vez que · a propria Carta 
Magna eleva essa idade a 72 annos para os Ministros da Suprem'L Côrte, 
cuja funcção de estudo e de julgar requer grande esforço meneai. mais 
d·o que a de qual.quer outro funccionario. Não será, portanto, justo 
que, no forte da actividadé, um cidadão se aposente, pel1a simples exi
gencia d·e ida.de, da.ndo-se-lhe ainda mais um decesso qual o de f:·e 
apo·sentar no S1eu cargo effectiv·O, perdendo a commissão de que C's
tiver inves t.i do a contento . 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Barros Penteado. -
Diniz Junior. - Motta Lima. 
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Parecer 

A Cornmissão é de parec-er seja acceita a emenda, J:.endo Pm 
vista a justiça da providencia, bem demonstrada na respe0t.iva jus
tmcação. 

Sala das Sessões da Commiss·ão do Estatuto, 30 de agosto de ·1937 .. 
- Mo1·aes Paiva, Presidente. - Edmundo Barreto Pinto, Relator. 
- Paulo Ma?'tins. - Thompson Flores Neto. - Monte An·aes. -
Demetrio Me1'cio Xavie1°. - Bertha Liitz. 

N. 9 

Redija-se assim a letra h do arL. 50: 

h ) ofl'en:ias pl1ysicas pratica.d.ls em serviço contra particui·we.s: 
0~1 funccionarios; salvo se em legi

1
tima defesa. 

8a.la elas Sessões, 28 de julho rl e 1937. - Barrns Penteado 
Dimz hmio1·. - Motta . Lima . 

Parecer 

Acceitamos a presente emenda . Ainda que no svstema elo nos20 
Direito Penal a legitima defesa seja uma causa justifi cativa do 'tr1.o· 
criminoso, convem, para evitar interipretações tendenciosas, que !;
QIJE bem claro excluir ella tamben1 a responsabilidade, no campo rio· 
direito administrativo. 

t\ai~ daô 8esoô•'~ 2/ rif ?..gostn dt> l ::187 
side.nte. - Thompson Flor·es Neto., Relator. 
Mo1·aes Junio1·. - Edmundr> Barreto Pinto. 

N. 11 

Redija-se assim a letra cl do art. 171: 

M n NI c1 f',1i "ª• 1, r·10-
. Paulo Marti.ns 
Demetria Xavi .J r. 

d) discutir, em razão do cargo. pela imprensa assumptos rela
tivos ao serviço publico ou commep~ar actos de seus superiores h;e
rarchicos que tiverem sido expedidos na .fórma das le is e regula
mentos vigentes. 

Sala das Sessões. 28 de j ulho de 1937. - Bai'ros Pent'eado. -
Diniz Jiinior . - Motta Lima. 

Parecer 
F'avorn.vel. 

A emenda offerece melhor redacção ao dispositivo do proj ecto,. 
deixando bem claro que o funccionario só não poderá discutir em 
razão do cargo . Na verdade, de outro modo, s·eria cercear o direi ta 
de liberdade do pensamento. assegurado expressamente nela Con~ti
tuição. - Mo1·aes Paiva, Presidente. - Edmiindo Bai·reto Pinto, 
relat-or. - Paulo Mm·tins. Mames Jiiivio?'. - Thompson Flores· 
Neto. - Demet1'io Xavier. 

N. 12 

Redija-se assim a letra e do art. 176: 
e) pelos damnos ou prejuízos que, directamente, por dolo ou 

culpa, causarem ou não impedirem sejam causacdos á Faz;.:.ncla Na
cional; 

Sala as Sessões . . 28 de julho de 1937 . - Bar1'os Pent,,ado. -
Diniz Junio1° . - Motta Lirna . 
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Parecer 

A Commis.são a.cceita a emenda, tendo em vista que a redacção 
do projecto, consignando a expressão "indirectamente", tofüava in
defensavel a situação do funcc ionar io. 

Sala das Sessões da Commissão do Estatuto, 3'0 de agosfo de 1937. 
- Moraes Paiva, Presidente. - Edrniindo BmTeto Pínto, R~1ator. 
Paiilo lvfa.rl'ins. - Tho11ivson Flores Neto. - i11onte iA1·1·aes . -
Dernetrio Mercio Xavie1'. - Bertha Liitz. 

N .· 16 

No art. 212, suppr imam-se as palavras: ··o vencimento corre;;
vondent~ á" no começo do artigo; e "isto é, ordenado e gratificação", 
no .final . 

O art. 242 ficará assim redigido: "A aposentadoria d os funccio
narios do corpo diplomati00 e do consular será calculada sobre a 
1 emuneração que esses funcc10nanos perceoerern no BraSil ·. 

Jnstificação 
I 

O pensamento do legislador foi, evidentemente, estabelecer . a 
aposentadoria dos funccionarios do corpo diplomatico e consu lar cal
culada sobre os vencimentoo e a representação, ou seja a remunera-· 
cão, que recebem no Brasil, tal como se faz actualmente . 

Tanto fo i esse o seu pensamento, que diz que o calculo será 
feito "sobre a remuneração" . ·Ora, a remuneração comprehende os 
vPncitnentos e a representação". Parece portanto, ter havido um 
lapso nas ultimas palavras, dizendo-se "is to é, ordenado e gratifica
ção'\ em vez de "isto é, vencirnentos e r·epresentação." 

Os membros do corpo diplomatico e r;ollSular não podee iam ficar 
privados da representação, quando aposentados, porque, mesI'.10 nessa 
.situação . con linuam a ter aespesas decoerentes das relações feitas 
anteriormente com os diplornatas estrangeiros, sendo por Jstes con
vidados frequentemente, bem assim comparecendo a ceremrmias no 
Ministerio das Relações Exteriores e coadjuvando os funcionarios em 
B.ctividadé, quando isso se torna necessario. - Camillo Mercio . 

· Parecer 

Pela r eforma do Gorpo DiplomaLico e do Corpo Consular, 03 fun
ccionarios com exercicio na Secretaria de Estado não poclem perma
nece·r por mais ele 2 annos, salvo - casos excepcionaes, previstos no 
r eg·ulamento. A emenda encerra materia de aLta relevancia, que pre
cisa estudo meticuloso . 

A Commissão acceita a emenda para o f i:m de constituir o § 1 º, 
do art. 212, de que trata a eme:1da n. 1 (VIII) . 

Mornes Paiva, Presidente . - Pa.iilo Ma1·tins, Relator. -- Poly-
carpo Viotti. - Be1·t1ia Liitz . - Monte Arraes . Moraes Junior. 

Emenda n. 1 (XIV) 

XIV - No art. 222, onde se diz: - "perderá todas as vanta
gens da aposentadoria", diga-se : - terá suspensas todas as vanta
gens da aposentadoria" . 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bertha Liitz. - Hen
que Lage . - Arnm·al Peixoto Jimior. - Salles Filho. - Fe1·nando 
Magalhães. 
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Parecer 

Na verdade, o func().ionario aposentado não pefderá os seus ven
cimentos; terá suspensa·s as vantagens de inactividade quando accei
tar cargo publico remunerado de qualquer natureza. A emenda traz 
melhor redacção ao dispositivo do projecto. Pela acceitação. - Mo
raes Paiva, Presidente. - Barreto Pinto, Relator. - Paulo Martins. 
~ Moraes Jimio1·. - Thompson Floi·es Netto. - Demetrio Xavier. 

Emenda n . 1 (XVIII) 

XVIII - Accrescente-se onde convie;: 
Art. Aos funccionarios titulados da Estrada de Ferro Gentrnl 

do Brasil será _ concedida aposentadoria oos mesmos termos e com 
as mesmas vantagens de que trata ,o art . 205. -

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bei·tha Liitz. 
rique Lage. - Amaral Peixoto Junior. - Salles Filho . 
nando Magalhães. 

Parecer 

Hen
Fer-

Actualmente os funccionarios da Central do Brasil são aposen
tados pela Caixa de Pensões . 

Entendemos que lhes deve ser reslabe1ecido o benefiüio que 
sempre tiveram, com a aposentadoria regular·, que gozam wLlos os 
demais serventuarios da União . - Monies Paiva, Presideute. 
Barreto Pinto, Relator. - Polycai1po Viotti. - Bertha Lutz . -
Paulo Martins. - Monte A1·1·aes . MoJ'Oes Junior . 

N. 18 
: 1 

Accrescente-se onde convier: 
Art . Os profess_ores cathedraticos da Universidade do Brasil 

e oe do Colleg·io Pedro II (internato e externato), depois de 25 annos 
de exercicio effectivo da cathedra, poderão requerer jubilação com 
todos os vencimentos e vantagens em cujo gozo estiverem, e serão 
apo,entados, depois de 30 annos de magisterio. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Caldeira de Alvai•enga. 

Parecer 

A emenda deve ser acceita, em face do dispositivo claro e taxa
tivn do art . 170, n. 1, da Constituição e attendendo a que nada mais 
é senão reproducção do que se contém em decreto baixado pelo Go
verno Provisorio . Só haverá vant~gem _ em consolidar esse principio 
no "Estatuto dos Funccionarios Publicas", classe a que inquestiona
veimente pertencem os membros do magisterio. 

Sala da Commissão, 26 ·de agosto de 1937 . - iltfoPaes Paiva, Pre
sidente . - Barreto Pinto, Relator . - Paulo Marl'ins. - Monte Ar- -
mes . - Polycai·pó Viotti. - Bei·tha Lutz. - Moraes limiar . 

COM EMENDAS SUBSTITUTIVAS 

N. 1 

1 Su)Jstitua-se o art . 1 º pelo seguinte : 
Art. 1.º O presente estatuto, expedido nos termos do art. 170 da 

Constituição da Republica, regula as condições de investidura e, bem 
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ass im, as garantias, direitos e deveres dos funccionarios publicos da 
União: 

II - Redija-se assim o art . 2º : 
Art. 2.º Consider:r-se f'unccionario publ·ico, pq,ra os effeilos desta 

lei, todo aquelle que occupa cargo, de caracter effectivo, nos quadros 
do Serviço Publico Civil, seja qual fôr a fórma de pagamento. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bertha Luiz . - Hen
rique Lage . - Amaral Peixoto . - Salles Filho . - Ferncmda Ma
galhães. 

Parecer 

A presente emenda· fere assumpto ela mais alta importancia, 
pois procura fixar o conceito de funccionario publico . 

E' fóra de duvida q..ie abrr.: ella ensanchas a largas di.scussões 
ou se encare lato senso ou stricto senso a expressão t\mccionario 
publico, ou se leve em conta as var!as theorias que tentam explicar 
a condição juridica do f'unccionario, nas suas re lações com o Estado. 

· Como affirma Roland (Droit .4..clrninistratif, ed. 1934, pg. 59), 
não existe em legislação alguma a definição juridica de funccio
nario publico . 

Mas, o problema a se resolver, pela sua propria natureza, com
por ta .uma solução objectiva, de accordo com a reali-dade occorrente 
para que. sem d.emasias, mas tambem sem injustiças, seja dada á 
expressão funccionario publico um conceito tal . que abran ja todo 
aquelle que, na nossa defeituosa organização admini!llrativa, deva ser 
considerado como merecedor de gozar, integralmente, os direitos que 
a Constituição assegura a quem preste serviços ao Estado . 

Para qlle se possa ter uma idéa da situação real em que se 
encontram os servidores do Estado, na phase actual, depois das ul
timas r eformas por que passaram os quadros elas Repartições pu
blicas, mistér se torna um rapiclo estudo do assumpto á luz das dis
posições que r egem a ma.teria. 

O fun ccionalismo publico brasileiro - dando-se a esta desi
gnação o exacto sentido que lhe attribue a Constituição, póde ser 
catalogado em tres grandes categorias : 

a) funccionar ios que exercem cargos constantes dos qua-dros 
que acompanharam a lei n. 284, de 28 de outubro de 1936; 

b) fun ccionar ios que exercem ca1:gos constantes dos quadros 
que acompanharam o de.?.r-eto n. 872, de 1 de julho de 193·6; 

c) funccionarios que exercem cargos não comprehendidos nos 
quadros r eferidos nas alíneas anterior es. 

Os funccionarios da classe a) .'ião os chamados - func ciona1·ios 
titulados - unicos, na opinião do Poder Executivo, além do funccio 
nalismo da Gamara e Senado, que gozam da plenitude dos direitos 
que a Constituição e as leis conced em ao funccionario publico. 

Os func cionarios da classe b) são os chamados - fimaionarios 
contracta.dos -, a quem o Poder Executivo nega, injusta e illegal
mente, um certo numero _ de direitos concedidos aos pri'meiros entre 
os quaes a estabilidade e a aposentador ia. 

Os funccionarios da classe e), além do pessoal da Gamara e 
·senado, já mencionado acima são todos aquelles que não foram 
l.ncluidos, inexplicavelmente nas duas categorias anteriores, sendo
lhes negado qualquer dire ito outro do que r eceber mensalmente a 
remuneração que lhes é dey ida. 

· Se examinarmos, porém, a nomenclatura dos cargos catalogados 
pelo decreto n. 873 (reajustamento dos contractados) veremos que 
são todos e!les correspondentes á funcções exercidas, até com a 1ües
rna denominação, por funccionarios que occupam cargos constantes 
dos quadros annexos á lei n. 284 (reajustamento dos titulado.3) . 
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Apenas. para citar alguns casos mencionaremos, num e noutro 
quadro: chefes ele secção, · amanuenses, escripturarios, almoxarifes, 
thesàureiros, meclicos, pharmaceuticos, continuos, serventes, -etc, etc. 

A conclusr,o a que se chega, forçadamente, é que ao se distri
buir o pessoal das repartições publicas por um e · outro quadro não 
se levou em conta o cargo publico occupado pelo funccionario para 
se dar a uns a plenitude de direitos que a Constituição assegura a 
quem presta serviços ao Estado, e negar alguns desses direitos o 
outros que, como os prirneiros, prestam igualmente serviços ao Es
tado, até mesmo pelo exercicio de id enticas funcções. 

Mas tal procedimento fere, insophismavélm.ente, a letra ex
pressa da Constituição, que assenta o conceito de funccionario pu
blico no exercicio de cargo publico remunerado. (Const . , art. 170, 
numero 1 . ) · 

Evidentemente, uma mesma funcção remunerada pelo Estado 
não pócle ser cargo publico para uns e deixar de sei- o para outro. 
· O que caracteriza o cargo pub)ico - é axiomatico - não é o 
agente que o exerce, mas sim a funcção que é exercida . 

Um chefe de secção exerce um cargo publico, quer se ja. nomeado 
effectivo, em commissão, interino ou contractado. 

Se essa é a situação anomala relativamente aos funccionarios 
atting·iclos pelo decreto n. 873, mais aberrante ainda é a que .se at
tribue a outra classe de funccionari os, não incluidos erµ nenhuma 
das categorias dos dois quadros ci~ados. não sendo pois considera
dos nem funccionarios titulados, nem funccionarios contractaclos. 

Para citar apenas um exemplo mencionaremos o que occorre 
com os agen tos do Correio. 

Os agentes postaes ele 1 ª e 2ª classes foram incluidos - e muito 
bem - , nos quadros annexos a lei n. 2811 e, aesim, considerados 
funccionarios publicas para todos os effeitos . . 

Quanto aos de 3" e 4ª classes, quer a · lei n. 284, quer o decreto 
n . 873 silenciaram a tespeito, danqo assim a eeses prestimosos ser
vidores uma classificação desconhecida: nem funcnionarios titula
dos, nem contractados . 

E tanto mais estranl1avel é esse procedimento quanto se con 
sidere que entre um agente ele 2ª (considerado funccionariQ pub!ieo) 
e um agente de 3ª (nem sequer considerado contractado) não ha ou
tra differença do que uma ma:or somma de trabalho e, consequen
temente, uma maior remuneração. 

Todos são nomeados pela mesma autoridade - decreto do Pre
,5idente da Republica - e recebem pela mesma sub- consignação or
çamentaria! 

A passivei objecção de que os funccionarios incluidoB nos qua
dros annexos ao decreto n . 872 não podem ser considerados funccio
narios publicas por não lerem prestado c'üncurso desapparece deante 
do que dispõe o art. 169 da Constituição. 

O exame desse artigo corrobor<a. cabalmente, a affirmação que 
fizemos de que os funccionarios considerados como contractados e 
incluidos nos quadros do decreto n . 872 devem, como os demais 
chamados titulados, pertencer ao quadro dos servidores, publicos 
com a denominação, que lhes cabe, de funccionario publico, sem 
qualquer restricção. 

O art. 169 divide, com effeito, os funccionarios ·publicas em 
duas grandes classes: os que tenham sido nomeados em v irtude de 
concurso e os que tenham sido nomeados sem concurso . 

Quanto aos primeiros, os que prest.aram concurso - dispõe a 
ConsLituição que - depois de dois annos de se1·viço poderão ser des
tituidos, em virtude ele sentença judiciaria. ou mediante processo 
adm inistrativo, regulado por lei, e no qual lhes será assegurada plena 
defesa. (ArL. 169 da Const.) 
· Quanto aos segundos - os que não p1·esliaram conciirso, depois 
de dez annos de effectivo serviço, so poderão ser de3tituidos em vir-



-9 

tude de sentença judiciaria, ou mediante processo administrativo, 
regulaào por iei, e no qual lhes será assegurada ampla defesa. (Ar
tigo 169 da Const.) 

· Devemos notar ainda, que a destituição com menos de 2 annos, 
ou menos d.e 10 annos, respectivamente, sómente poderá 8er feita . 
por justa causa, ou motivo de .interesse publico. (Art. l69, para
grapho unico da Const.) 

Quaes serão esses funcciona,' i00 scnãú os excluídos clo,s quadros 
da lei n. 284, uma vez que os cata logados pela mesma lei são jus
tamente ós funccionarios titulados, admittidos após o concurso re
gular? 

Tem, pois, p leno as.:lento na Con~tituição a assertiva que fize
mos de ser a expressão funccionario publico capaz de abranger, no 
seu ambito, todo aquelle que exerça cargo publico remunera.do, sej a 
qual fôr a fórma do seu ingresso no serviço publico. 

Apenas, aos conpursados, a garantia da estab ilidade começa a 
existir após 2 annos de effectivo serviço, ao passo que para os 
demais, isto é, para os admittidos sem concurso a estabilidade só se 
torna real depois 'de 10 airnos de exercicio effectivo, .~endo que a 
todos, um11 vez nomeados, é assegurado; mesmo antes de taes prazos 
attingidos, o direito ao emprego, Sillvo motivo de interesse pub•ico, 
ou justa causa para destituição. 

Nem se aUega, em contrario a essa thes·e, o disposto no a d , . i 70, 
n. 2 da Constituição. 

· 1" A regra ahi firmada deverá prevalecer, está . claro, da data da 
vigencia da Constituição, nada tendo que ver com os funccionarios 
admittidos anteriormente. 

O assumpto compor'La amvla explanação, incompalivel com a 
extensão que deve Ler ·este parecer. 

Assim, após ter procurado demonstrar, por summa C·apita que 
a expressão funccionario publico empregado pela Constituição se 
applica tanto ao pessoal que exerce cargos catalogados pela lei nu
mero 284, comei aos que exercem cargos comprehendiclos nos qua
dros do decreto n. 872, examinaremos, ligeiramente, a expres.são -
cargo publico 1'emime1·ado - pois sobre sua conceituação repousa, na 
nossa teclrnica constitucional a definição de funcc ionario publico, 
ex-vi do disposto no art. 170, n. 1 da Constituição. 

Já é affirmação sediça dizer-se que - cargo publico - é ele· 
signação especifica que póde ser situada dentro da designação ge
nerica - serviço .publico, 

Na nossa technica cons.titucional- admin.is'irativa ha, porém, 
uma maior limitação da expressão - cargo publico - pois exige a 
Constituição que o cargo publico seja remunerado: - seja qual fôr 
a fórma de pagamento. 

É claro que o exercício de car.go publico, r emunerado, por .si sô, 
não basta para dar ao agente o caracter de funccionario pub:ico. 

Assim, por exemplo, os membros do Conselho Superior dos Con
tribuintes, não tirados do seio ão fnnccionario publico não são 
funccionarios publicas, não obstante exercerem cargo publico remu
nerado. 

E' prec.iso uma outra circurnstancia: que o cargo publ ico seja 
exercido prolissionalmente, cunstituindu, em geral, o principal meio 
de vida do individuo . 

Assim, o exercício do carg·o publico equivale, para o respectivo 
agente, ao desempenho · de um emprego. 

Póde-se, desse modo, estabelecer, s·em maiores oiJsbculos, a 
synonimia entre as exrJressões - ca.rgo e emprego - , para caracte
rizar a primeira, dada a menor amplitude de s ignificação que a 'Se
gunda possue. 

Aliás, a propria Constituição é quem autoriza a synonimia entre 
cargo · e emprego, quando, no art. 41, § 2º, referindo-se á iniciativa 
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da creação de cargos publicas fala em "empregos em serviços já or-
ganizados". . 

De tudo o exposto a conclusão unica que se póde tirar é que 
a designação funccionario publico deve ser extensiva a todos quan
tos exernem empregos punlicos federa6c:> remunerados. 

Esta fórmula, que bem corresponde a situação real dos servi
dores do Estado, está dentro do systema da legislação social brasi
leira quando definiu o bancaria, o industriaria, o commerciariu, etc. 

E a conclusão a que chegamos nos offerece ao mesmo tempo 
material para a seguinte emenda substitutiva, aproveitando em 
parte a suggestão da emenda: 

- Substitua-se o, art. 2º pelo seguinte : 
Gari.sideram-se funccionarios publicas, todos os que, por qualquer 

titulo, exercerem emprego federal remunerado pelos ·cofres publicas. 
Sala das Sessões, 30 de agosjo de 193,5. ~ Moraes . Paiva, Pre

sidente, com restricções . - Thornp-son Fl01·es Neto, Relator. .
Paiilo Martins. ~ Be1·tha Lutz, com restricções. - Moraes Junior. 
Nilo de Alvarenga, com restricções. 

:E:menda n. 1 (VI) 

VI - Redija-se o paragrapho unico do art. 211 da seguinte 
fórma: 

Do art . 211. Quando o funccionario perceber vencim<:Jntos va- ,i. 

riaveis, serão calculados os venciµ:ientos de sua aposentador-ia sobre 
o~ proventos que tenha percebido, no anuo anterior ao decreLo de sua 
aposentadoria, não se computando, entreta.nLo, o que proveniia da sua 
coparticipação em multas fiscaes. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. Bertha Lutz . -
Amaral Peixoto Junwr . Henrique Lage. - Salles F#ho. - Fer:-
nando Magalhães. 

Parecer. 

A Commissão, tendo em vista o que dispõem o art. 23, para
grapho unice, letra "b ", e art. 9° da Disposições Transitorias da lei 
n. 284, de 28 de outubro de 1936, é de parecer que se harmonize 
o art. 211 com as disposições legaes citadas, dando-se ao referido 
art. 211 ar eãacção seguinte: 

"Art. 211. Pan o calculo d.os vencimentos de inactivi
dade ãos funccionarios qu~ percebem v·e:rxc1mentoi:; variaveis, 
tomar-se-á, se:nvre, por ljase a média dos vencimentos va
r·iaveis do seu cargo eífectivo durante os i2 mezes anteriores 
ao decreto da sua aposentadoria." 

Sala das Sessões da Commissão do Estatuto, 30 de agosto de 
1937. - Mo1·aes Paiva, f•residente. - Bdmu.ndCP Barretõ Pinto, Re
lator. - Paulo Martins._,.. Thompson Flores Neto. - Monte Arraes. 
- Demetrio Merc•ie Xavier. - Bertha Lu,tz. 

N. 3 

Ao ar~. 58., depois da13 palavras: "invalidado por sentenca'', 
accrescente-se: 

"ou por qualquer outro me1•0 legal". 
Ao paragrapho unice, accrescente-se: 
"e as promoções que por direito lh e cabia". 
Sala das Sessões, 27 de julho ele 1937. - Botto de Menezes. 
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Justificação 

Trata-se apenas de completar o amparo previs·to no art. 57 
quando verificar-se ter havido reparação pacifica. Botto de 
Menezes. 

Parecer 

E', sem duvida, merecedora de approvação a primeira parte da 
presente emenda, pois encerra disposição que vem completar ri dis
positivo 0onstituciona1 que rege a materia. 

De facto, não é só por sentença qu!:' póde se! invalidado o afas
tamento de qualquer funccionario do c·argo .que exerce. 

A reinteg1·ação tambem póde ser feita em virtude de despacho 
dt> autoridade comnetente, apréciaThdo recurso ou pcdidó de reconsi-
de~·acão. -

Ul!anto á segunda parte da emenda, aproveitando a idéa na 
rfüisma contida, formulamos uma emenda substitutiva que, ao nosso 
Ylôr, compleLa o pensamento do pr-ojecto e . da emenda: 

Substitua-se o paragrapho unico do artig.o ~7 pelo seguinte: 
Paragrapho unico. Ao funccionario r eintegrado nos termos d·o 

presente artigo será contado integralmente, como se em exercic10 
tivesse estado, o tempo do seu afastamento do cargo, assistii:J.d1J-lhe 
direito aos vencimentos integraes relativos a esse período e á& pra
rn uções que po.r direito lhe cabiam. 

Sala da Gommissão, 5 de agosto de 1937. - Moraes Paiva, ?re
sidentt0. - Thompson Floi·es Neto, Relator. - Pauio Mai·tins. -
Mcraes Junior. - Edmundo Barreto Pinto . - Demétrio Xavier. 

Emenda n. 1 (XIII) 

XIII - Accrescente-se, depois do art. 216: 

Art. . Será contado em dobro: 
a) o tempo de serviço de campanha, prestado erh caso de guerra 

externa óu commoção intestina, na defesa do Poder constitui do; 
b) o tempo de Hcença especial (citada lei n. 42), a requeri

mento do interessado, desde que desista de gozal-a; 
e) o tempo de serviço prestado na debellação de epidermas ou em 

auxilio em casos e calamidade publica. 
Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bertha Lut.z. - Ama

ral Peixoto Junior. - H em·ique Lage. - Salles F'ilho. - Pernand.o 
· Magalhães. · 

Parecer 

A emenda é de se acceitar, com a seguinte . redacção, que pas .. 
sará a ser a do art. 216: 

"Art. Será contado em dobro : 
a) o tempo àe serviço d0 campanha, prestado e1:ú caso 

de gu~rra ou commoção intestina, na defesa da Patria IJU de 
Poder constituído; 

b) o temno de licença especial que não tiver si.do go
zado; 

c) o tempo de serviço prestado na debelação de epide
mias ou em casos de calamidade publica; 

d) o tempo de serviço dos funceionarios que tomarem 
parte nos trabalhos de prophylaxia rural e se hajam distin
guido por sua dedtcação." 



- 12 -

O inciso consLante da leLra cl é a renovação do disposto no ar·
tig0 13, § 2º, do decreto i:. 13. 538. de 9 de abril de ·19rn, supp1·essu 
na lei n . 2811, de 1936, mas ·que ó dt justiça res taurac·, dauos ·os 
perigos de vida a que se expõem esses serventuarios, sujeitos ás in
fecções malarias e typhicas , de notaria gravidade. 

Sa la das Sessões da Commissão do Estatuto, 30 de agosto de 
1937 . - Moraes Pai'va, Presidente . ........:. Edmundo B ar-ret".1 Pinto, Re
lator. - Paiilo Ma rtir.s. - Thompson Flores Neto. - Monte Ar·1·aes. 
- Demet1·io Mercio Xavier. - Be7'tha Lntz. · 

N. 14 

Redija-se assim a letra "b" elo art. 171: 

b ) dirigir bancos, companhias, empresas inclustriaes uu 8Stabe
lecimentos commerciaes, sunvencionados pela União, salvo as coope
rativas e as associações ele classe, 1excluidus da prohibição os cargos 
leclmicos ou profi ss ionaes que não sejam da administração . 

Sala as Sessões, 28 de julho de 1937. - Bar1·os Penteado . -
Diniz Jiinior. - Motta Lima . 

Parecer 

A Gommissão é de parecer que se dê á letra "b" a seguinte re
dacção: 

b) dirigir bancos, companh ias, empresas indus trhes ou 
es tabelecimentos commerciaes , subvencionados oela União, 
sa Ivo os bancos, as cooperativas e as associações de classe, 
excluiàos da prohibição os cargos technicos ou profiss ionaes 
que não sejam da admini stração. Comprehender- se- á. entre
tanto, existente a prohibicão sempre que o exercício da fun 
ccão publica coll idir com o interesse particular, em razíi:o do 
exerci cio do cargo ou do officio." 

Sala das Sessões. da Commisão do Estatuto, 30 de ago.3fo de 
1937 . - Mames Paiva, Presidente . - Eclmiindo Barrel'o P'into, Re
lator. - Paiilo Martins . - Thomvson Flores Neto. - Monf: i; .4.1"'/"aes. 
- Dem eti·io Mercfo Xavi er . . - Bertha Liitz. 

Emenda n. 1 (XV) 

XV - No art . 224, substitua- se a expressão final: - "e regis
trados pelo Tribunal ele Contas", pela seguinte : - "devendo a res
pectiva despesa ser registrada pelo Tribunal ele Contas" . 

Sala das Sessões, 28 de julho el e 1937. - Be1·tha Lill'z. - Ama- · 
1·al Peixoto· Junio1· . - Henriqiie Laae. - SaUes Filho. - Fernando 
Magalhães . 

Parecei' 

A Commissão acceiLa a emenda, dando-se, p,orém, ao art . 224 a 
reclacQão seguinte : 

" Os processos de apos'CnLadoria, a.pó.s a expedicão dos títu
los de inactivicla.de p·eJ.o Ministerio ela Fazenda, terão sua re
g·ularidade exam ina.da pelo Tribunal de Contas, que registrará, 
afinal, a despesa respecLiva . " 

Sala das Sessões da Commissão do Estatuto, 30 de agosto de 
1937 . - M01·aes Pa'iva, Pres id ente . - Edmiindo Ba1·ret:o P'into, Re
lator . - Paulo Mm·tins. - Thompson Flores Neto . - Monte Arraes. 
- Dem et1·io Menio Xavier. - Bertha Liitz. 
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N. 19 
Supprima-se o art. 69 
Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Caldeira de Alvai·enga. 

Parecer 

Acceito, em parte, a suggestão contida na presente emenda para 
supprimfr no artigo em foco a restricção ao maximo de vencimentos 
qµe poderá ser pago pelos cofres publicas . 

Par ece-me; effectivamente, não ser passivei fixar-se em um 
Estatuto uma limi tação de vencimentos, quando ao maximo, atten
dendo-se a que a remuneração cios cargos publicas necessita soffrer 
alterações periodicas em attenção ás variaçõbs a que estão sujei tos 
\Js diversos factores que devem ser levados em conta, na f ixação do 
quantmn a ser pago a cada classe de funccionario. 

O mesmo não se dá relativamente ao minimo que deve ser pago 
a quem . presta serviços ao Estado. 

Ha. certamente, uma remuneração infima tal, abaixo ela qual 
não é possivel a ninguem a "existencia digna" qeu a Constituição 
assegura. 

Ao demais, tambem é preceito constitucional a fixação de sa
lario minimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada re
gião, ás necessidades normaes dos trabalhadores . 

As r emunerações mencionadas no· art. 69 representam ao que 
1.i me parece. a menor quantia que pode o Estado pagar a seus ser

vidores, se·m quebra da obrigação que tem de assegurar-lhes os 
11rnios para, numa existencia dig·na, attender ás suas necessidades 
normaes. 

Proponho, assim, a seguinte emend a substitutiva : 
Substitua-se o art. 69 pelo seguinte : 
Art. 69. Não poderá ser inferior a 300$000 mensaes no Dis

tricto Federal e Territorio do Acre e 200$000 mensaes nos Estados 
,, a remuneração que a União pagar a quem, por qualquer titulo, exer

cer emprego publico, custeado pelo cofres federaes. 
Sala da Gommissão, 5 ele agosto ele 1937. - Moraes Paiva, Pre

sidente . - Thompson Flo1·es Neto, Relator . - Pait.lo Ma.rtins . -
Moraes Junior. - Barreto Pinto. - Demeti·io Xaviei· . 

PARECERES GONTRARIOS 

Emendá n. 1 (III) 

III - Substitua-se - o art. 268 pelo S!3guinte : 
Art. 268 - Salvo os caso.s expressamen~e declarados, as dispo

sicões cio prnsente Estatuto não se applicam U'us mil itares de terra 
e "mar. cnja refo rma é regulada pür lei esp·:c ial. 

Sala das Sesisões, 28 ele julho de 1937. -- Ber·tha Lutz. - Hen
Pique Lo11Je. - Amaral Peixoto JunioP. - &illes Filho. - Fei·nando 
'Moaalhr.ies. 

PARECER 

o artigo que se pretende substituir está red igido nos seguintes 
Lermos· 

Ar l . 2.os. Salvo os casos expressamente declarados, a;s disp'O 
sições do presente Estatuto não se appücam: 

a ) ar1s m1li tares de terra e mar; 

b ) Gé"S mag·istrados federae-s ; 
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e) ans membr0is do magisterio; 

cl) aos membros do Corpo Dipl·omatico e Corpo Consular" . 

A L'rnfnda n . 1 (III) tev·e por objectivo unico declarnr que a 
reforma .dos militares de terra e mar "é regulada por lei especia t". 
Tal decla1:.;..ção que s·e des·eja í'ique exprnsisa no Estatuto dos Func
cionar10s Publicos é ociosa e desnecessairia porque a reforma .do3 
militares d.e terra e mar continuará a ser regulada p.nr lei especial, 
ta! cc•mo succede acLualrnente, uma v·ez que no EstatuLo nada S·" 
dispõe, nem se poderia clispôr a re•speito . 

O ·que o art. 268 do Estatuto teve em vista f.oi excluiT das 
suas regr:;,s expressas as categorias çle funceioPa.rio.s. civis ou m1 li-· 
tares, que têm i.nherentes á:s suas - funcções de~erminados p,riviie
gios e I'l\g·alias. Na verdade. os militares de Lerra e ma•r, os mag'is
traclos, os membros elo magisterio e os memlwos do corpo diploma
tico e consular, têm certas r·egalias e privil•~gios, deveres, direitos 
e obrigações que não são commun~ á maioria d0is funccionarios pu
blic<0s da União . Os mi litares de terra e mar sã.o r eformáclos por 
lei especial; a contagem -de s·eu ternp-o cl·e serv100 S·e faz por ·form:.i 
difleren~e; sua15 promoções obede.cem a crilerio o·utro que não o es
tabelecido para os funccionar ios em geral ; a~ garantias estipuladas 
para o·s servi({01s miliLares; no·s casos de ac::iidentes, differern cJa .. 
quellas concedidas aos funcoi.onarios em geral. 

Os m &gistrados fedieraes gozam de direiLos e·specia.es, como o de 
irreductibi idade de vencimentos e o de limite ele idade differente 
para a sua. apo.s·ent.acloria. 

Os · rnembros do magisterio teem sua juhHação r egulada por 
forma divers.a; gozam cl·C peri<0do·s de féri as mais longos; sua acti
viLlade é obrigatoria apenas durante as au las a que estão obrigados. 

Os membros elo corpo diplomatico e conwlar, residentes, obri
gatoriamente, no e:sLrangeiro, te•ern vantag.ens especiaes decorrenttls 
de sua especial situação. 

Corno se vê, o art . 268 do Estatuto, tal como fo i redigido, teve 
em visl.a excluir justamente os gru pos de funcoionar ios publi.·o.s, 
civis e n,'litares, que te•em, na sua viela funccional, r.egra.s espe
cia~s, vprd.a.deiras excepçõe.s que se não confundem com aque ::as 
estabelecida·s para os funccionarios puhlicos . erri geral . 

Entretanto, naquillo que fôr commum áqnelles grupos de func 
cionar10.s e Estatuto será appl'icado desde que não haja collisão 
com os uispositivos especiae·s reg·u1ado,r-es de sua vida funccional. 

Ente.i1demo.s, á vista do que fica exposto, que a emenda n. 1 
(IITj nfio eleve ser a-cceita porque, além d8 modificar a rediact}ão 
constante do Estatuto, elimina da disposit}iilJ referida outros grU·· 
pos de funccionar io•s, com o dese.io exdusiv.j de consignar em iei . 
di.sposicão já exisLente e que o Estatuto, absolutamente. não alte 
rou . 

SalD, das Sesisões da Commissão do Estatuto dos Funccionarios 
l'ublicos, em 26 ele agosto de 1937. - Moraes Paiva, presid·eLte. 

Paulo Mm·tins, re l.a'Lor . - Demelrio Xavier. - Polycarpo Viotti. 
- ·Monte A?·raes. - Moraes Junior. 

Emenda n . 1 (VU) 

VII - No paragrapho unico · elo art. 206, substitua- se a palavra 
"Aquelle" - pela expressão: - "O funccionario" . 
Sala das Sessões, 28 de julho de 1987 - Bertha Lntz. Hen-

rique Lage . - Amaral Peixoto Juniol', - Salles Filho. - Fer
nando Magalhães. 
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Parecer 

A emenda visa melhorar a redacção do dispositivo. Dn1e ser 
approvada. - · Barreto P'into . - Bertha Liitz . 

A Commissão se manifesta a favor da forma por que est:l re
digido o projecto, pois a propria clareza não fi cou pre.iudicadn. Re
cusa, por ess-e Ir)OLivo, a emenda. 

:::\ala das Sessões, 26 de agosto de 1937. - Moraes Paiva, Pre
sidrnte. -:- Paiilo Martins. - Polycm;po Viotti. - 1vloraes Ji;,nior . 
- Monte A.n·aes . 

Emenda n. 1 (IX ) 

IX - Substitua-se o art . 221 pelo seguinte: 
A,rt. 221 . Na liquidação do tempo ele serviço, _obs0rv:u·-se-ão 

·-as seguintes r8gra.s : 
a) o anno será considerado de 360 dias e, em consequencia, os 

mezes de 30; 

b) descontar-se- ão inlegralmente: 

1 - as faltas não justificadas; 
2 - os dias de suspensão com perda tola! de vencimentos; 
3 - as licenças sem vencimentos ou concedidas pan fim de 

interesse particular. 
c) Não serão descontadas: 
1 - as faltas dadas por motivo de gula, jury, nojo, serviço elei

toral e as decorrentes de licenças concedidas na fórma do art. Hl 
do decreto n . 14. 663, de 1 de fevereiro Lie 1921-; 

2 - As faltas justificadas e licença para tratamento ela própria 
saude; 

3 - a licença especial de qur, tratam o art. 17 do decreto nu
mero 14.663, de 1 de fevereiro de 1921 o da lei n. 1,2, do 15 dn abl'i l 
·de 1935; 

4 - as licenças concedidas ás funccionarias gos t~.ntes, Pa fór1m, 
·do disposto no ad . 170, n . 10, da Constitmção Federal. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bertha Lutz. - Amcl'l'al 
Peixoto Junior: - Henrique Lage. -- SaUes Filho. - Penando JtJa
galhães. 

Parecer 

A Commissão é de parecer que seja rejeitada a emenda: 1 º, poL'
qm: a ma teria ne lla tratada dirfere da que consta da art. 321 do pro
jecto, nada adeantando sua modificação, nem convindo alterai-a 
substancia1mente; i 0

, por-que o a.ssumpto eat6. tratado, de fórma clara 
e exclusiva, quanto aos descontos a fazer -6e, no paragrapho tmico 
do art. 213. Segue-se que, especificado, de modo completo, o que 
se descontará, na liquidação do t.empo de .::erviço, é evidente que se 
falta:;; di:; outra natureza não incluidas no desconto obrigatorio, serão, 
a con;!;)'a?'ÍO sensu, computadas na alludida liquidação . Tudo ficará, 
fü:;sim, attendiclo de modo mais claro e mais simples. 

Sala das Sessões da Commissão do Estatuto, 30 ele agosto ele 1937. 
- - M oraes Paiva, Presidente . - Edmundo Barreto Pinto, Relator. -
Paulo Martins. - Thompson Flores Netto . - -- Mon·te Arraes. - Deme
trio M.ercio Xavier. - Bertha Lutz. 
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N. 6 

Redij a-se assim o numero IV do art. 184 : 

IV - Disponibilidade com dois terços dos :vencimentos; 

Justificação 

Si a disponibilidade fôr sem vencimentos, valerá por uma de
missão, que constitue a pena maxima prevista no numero VI . 

Sala as Sessões, 28 de julho de 1937. - Bar1'0s Penteado . 
Motta Lima. 

Parecer 

Corit,rario, de vez que a rnateria já está bem reg·ulada no n. IV 
do art. 20.0, dando vencimentos equivalentes ao tempo de serviço. 
i"lon""º Paiva, Presidente. - Bari;eto Pinto, Rela tor . - Paulo Mw·
tins. - Thompson Flores Netto. -- Mame~ limiar. - Demetrio Xa
vier. 

N. 7 

Redij a- se assim o numero IV do art. 200 : 
IV - Com vencimentos equivalentes ao tempo de s·erviço que 

fôr apurado, nos casos de ser decre tada a disponibili-dade, a rnque
rimento ou como pena disciplinar, no caso de proéedimento irregu
Ja.r e quando 'l permanencia do funccionariu no exercício das funccões 
se tornar incornpa tível, devidamente compr-ovwdos. 

Sala das Sessões, 28 de .iulho de 1937. - Bai·ros Penteado. -
Diniz Junior. - Motta Lima. 

Parf) CB1' 

Contrario. Nada aconselha rrÍodi:i'icar-se o dispositivo do pro
jecc.o, dando-se disponibilidade remunerada a quem a requerer. ln , 
numeros são os casos de funccionarios que deixam o exercicio, em 
troca de outros log·ares estranhos a administração publica, por se
rem mais r endosos. Como ainda remunen .. l-os pelos cofres do The
som·o Nacional'? 

Em 30 de agosto de 1937 . - Moraes Paiva, Presidente. - Bm·
i·cto Pinto, Relator . - Paulo Mm·tins. - Moraes Junior. - Thorn
pscn Floi·es N eUo. - Demeti·io Xq,v·ier. 

N. 13 

Redija-se rissim o arL. 146: 

Art. 146. A mulher que exerça funcção publica, casada com 
funccionario civil ou militar, sujeito a remoção, ter!á direito a li~ 
cençü, com doi s terços de vencimentos, se não fôr transfericla c.om 
o marido removido, t:·ansferido ºl\ addido, sem ser a seu pedido ou 
f·m cumprimento de pena discipliIJ.ar, para ouLro ponto do terl'itorio 
naci.onal ou para o estrangeiro. 

Sala das Sessões, 28 el e julho de 1937. - Bm"ros Penteado. -
Dinir. Jtmi01'. - !Jfotta Lima . 

Parecer 

A emenda ampliando o r:lispo ~to no art . H6 do projecto tem o 
objectivo de manter a organização elo lar, amparando a familia rlo 
funecionario que, por ccnveniencia da administração publica, fôr 

' .. 
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mandado servir em lagar diverso daquelle ond.e venha exercendo à 
sca funcção permanente. Acceitando, como acceita a emenda, a C~m
missão 5uggere a supp,ressão do ultimo I'.eriodo do i;iaragrapho umco, 
p

0
r entender Q.ne. sendo a licença concedida com dois t erç?s dos ven

cimentos, isto é, com o ordenado, o tempo não poderá deixar de ser 
contado para todos os effeitos . 

Sala da Commissão dos Estatutos, 26 de agosto de 1937. - Mo-
1·aes Paiva, Presidente e Relator. - Demetrio Xavier, vencido. 
Moraes Junior. 

Vencido, por entfrnder CJUe a disposição do Estatuto ampara a 
familia do funccionar io, sem onerar os cofres publicas. Ha uma 
Yerdadeira cooperação entre o :funccionario e sua familia - de um 
Jacio - e o Estado - de outro, na dispor;ic_:ão qlle s.e pretende mo...: 
di~rnar . Por mais legitima que pareça a emenda, p1·ima face, ella 
yjr:í Marretar serias difficuldades no séu cumpr·imento. Prefiro, 
pois, a forma consignada no Estatuto que é a melhor coo1~denadora 
dos 'interessesf geraes : da Fa:?,enda e dos funccionario.s. - Paulo 
Martins. ·- Monte Arraes . - Polycarpo Viotti. - Demeti·io Xavier. 

Voto contra a emenda por entender ane instituindo a Constitui~ 
ção da Republica que os cargos publicas são exercidos "sem distin
ceãn de sexos e estado civil" não podemos introduzir emendas que 
eit2 t eleçam - situação de desegualidade buscad.as em distincções dessa 
na1 ureza. Oual·auer emenda decorrente de situação de familia de
ved. ser rediidda de modo a não estabelecer distincçõe·s entre a 
mulher e o hom em; Para se tornar acceilavel seria necessario que ao 
envez de dizer "a mulher que exer ça funccão lrnblica'', etc. - dissesse 
- "o conjug·e de :f'.unccionario, que tambem exerça funccão puhli. 
ca", etc . 

Ingressando para a Commissão de Estatuto do Funccionario nó 
fim da 2.ª discussão. reservo-me o direito de re-examinar a que·stão 
do funccionario publico, conjui:re r1 e outro funccionario removido 
ao .correr da 3." discn ssão . - Bei·tha Lntz. 

N . 15-A 

Redija-se assim a letra d do art. 228: 
d ) trabalharem habitualmente em serviço nacturno taes como 

vigias, g·uardas e inspectores da Correcção e Detenção• funccionarios 
do trafego postal e telegraphico, encarr egados do serviço de pha
ro!agem, etc., bem assim o pessoal dos serviços . stenogranhicos da 
secGão dos serviços legislativo e da acta da Camara dos Deputados 
e do Senado F ederal. , 

Sala das Sessões, 2,3 de julho de. 1937. - Barros Penteado. 
Diniz Junioi-. - Motta Lima. 

P arecer 

A. Commi~são ~ de pa.r~cer não se acceite a emenda e que se 
n;iod1f1que a ~-ed:acçao da aln:ea d_ do art. 227_ do projecto, para o 
f1~ ~!3 supprrm1r a.s ~xpresso.es frnaes, a partn· das palavras "bem 
assim , porque o serv1co considerado merecedor do favor especial é 
aauellf'. prestado ao sol e á chuva, a toda.s as horas do dia e da noite 
?Ob a mclem encia e a fadiga do tempo. ' 

..,~Sala d.as Sessõe;'> da Go:nmissão do Estatuto ." 30 de ag-o·sto de 
19,.,, . - Moi·aes Paiva, Presidente. - Edmundo Bm·reto P-into, Re
lafor. - Paulo Mai'Nng. -"-· Thompson FT.ores Neto. - Monte Arraes. 
- Demefi'io Mercío Xavier. - Bertha Lnlz. 
ProJecto n. 490 A - Fls. 2 
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N. 17 

Accrescente-sc, fa fine, o seguinte: 

Art ·Os funccionarios a.dministralivos e serventuarios, t i-
tulares dos oHicios da Justiça Federal, local do Districto Fede~'al e 
do Territorio do Acre serão aposentados em virtude -O.e actos do Poder 

. Executivo e em concli-ções idcnticas as d'os demais funccionarios pu-
blicos. 

Paragrapho unico . No respectivo regulamento, o Governo es
taPbelecerá os vencimenlos para os inactivos da Justica q_ue não per
cebam na cffectivid'ade remunera.ção pelos cofres publicas, detcr
rn!nando a cquivalencia aos cargos ele Official Administrativo, Chefe 
de Sec(;ão e Directoria Geral do Ministerio da Justica, confo·rme as en
trancias em que serYiam nüs seus 1officios ou a que estavam equ ipa
rados, observada a legislação propri.a para a concessão da aposen
tadoria, contado e apmado o temi>o de serviço, conforme o dei)reto 
n . 18.8118, ele 16 ele julho de 1929 . 

:Saila das Sessões, 28 de julho de 1937 . - Damas Ort'iz. -- Cal
deira de Alvai'enaa. 

VO'l'O DO DEPU'l'A.DO BARRE'I'O PINTO 

Sou favoravel á a·posentadoria dos funccionarios da Jus ti~, a Fe
deral e Lo-cal . Acceilo a emenda, tal como está redigida,' reserva.ndo
IJ1f, o direito ele elaborar capitulo especial, no Estatuto, em ultimo 
turno . - Barreto Pinto. 

PAJllC08R DA COMMISS.:\O 

A Commissão eslú ele accord'o com a primeira parte da ernencla, 
que se refere . a.o~ funccionaeios publicas. Quanto aos servenLuarios 
potérn, entendo que não lhes aproveiLa a expressão : "seja qualquer. 
a f.órrna de pagamento'', emp11egacla no item 10 do art. 170 ele 
C0nstituição Federal, por isso que taes serventuario::: j amais foram 
esti-pendiaiclos pelos cofres publicas . 

"Seja qua l for a fórma de pagamento" significa que .o fu nccio
nario póde receber por rnez, por quinzena, por semana ou por dia, 
ou mesmo por hora de serviço, ordenado, commissão, percentagem. 
etc., mas sempre com a condição, sine gim non, de ser feito esse 
pa,gamcnto pelos cofres publicas. Nem se comprehencle que cruem 
sempre recebeu emolumentos das partes, quando em servico aclivo. 
passe a pensionis f,a dos cofres publicas, em igualdade de co11cliçõe·s 
com aquelles qu e ao serviço exclusivo do Estado dedicaram toda 
sua vida, toda sua intelligencia, todo seu esforço . 

E' por isso, - de parecer que a emenda eleve ser rejeitada . 
Sala das Sessães, em 1 ele. setembro de 1937. - /iforaes Paiva, 

Presidente. - Mo.raes Junior, Relator. - Pmilo !etartins . - T!unn~ 
pson Flores Netto. - Bert/w Liitz. - Nilo ele Alvarenga. 

Emenda n. 1 (XVI) 

XVI - Accroscente-se ao Cupitulo II, in fine, o seguinle: 

ATt . Os preceitos da presente lei terão ap.plicação ás aposen
tadorias decretadas após a promulgação ela Constituição de 16 :de 
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julho de 1934, devendo para esse effeito ser revistos os calculas de 
pensão nos respectivos processos. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Bertha Lutz. -
Htm!l''ique La.ge. - Amaral Pe'ixoto Junior'. - Salles Filho. -- ,Fe·i'
n,;,rndo Maga[hães. 

Parecer 

Não é conveniente, - salvo nos casos de aposentadoria com
pulse.ria, como já ficou previsto no paragrapho unico do art. 287. 
- ct·eterminar- se a revisão das milhares de aposentadorias conce
didas após a Constituição de 1934. Em 301 de ago:sto de 1937. 
Mames Paiva, Presidente. - Edmundo Ban·eto Pinto, Relator. 
Paulo Martins . - Mames Junío1·. - Thompson Flores' Netto. -
Demet1·io Xavier. 

PREJUDICADAS 

Emenda n . i (XII) 

XII Supprimam-se as palavras· fi<naes, ai começar de 
•. ".computando-se, etc.", no art. 216. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1937. - Be1·tha Liu.tz. 
Amaral Peixoto Junim·. - Heni·ique La(Je. - Salles Filho . - Fer
nlJlndo Magalhães. 

Parecer 

Fica prejudicada a ·emendá, uma vez que o art. 216 passou a 
ter nova redacção, em vista do que ficou resolvido em relação a 
roenda n. 1 (XIII). 

Sala das Sessões da Commissão do Estatuto, 30 de agogto de 
19'37. - M01·aes Paiva, Presidente. - Edmundo Bai·reto Pinfo, Re
lator. - Paule Martins. - Thompson Flo1·es Net•o. - Monte Arrac·s. 
- Demetnio Menio Xavier. - Bertha Lti,tz, vencido. 

Emenda n, (XVIIY 

XVII - Corrija-se a paginação do Avulso, de modo que o para
grapho unico do art. 213 e den.·ais dispositivos até o paragrapl10 
unic0 do art. 221 sejam incluidos no Capitulo II - "Das aposen-
tadoria.s. · 

Sala das Sel5sõe.s, 28 de julho de 1937. - Ber·tha l.Attz. -
Henrique Lage. - Amaral Peixoto Junior. - Salles Filho. - Fer
namdo Jlagalhães. 

· Parecer 

I•rejudicada. Pelo avulso que me foi entregue o paragra.pho 
unico do artigo 213 e o paragrapho unico do artigo 221 estão in
cluidos no capiculo II a que se refere a. emenda . 

E.rn 30 de agosto de 1937. - M01·aes Paiva, Presidente. - Ba.1'-
1'eto Pint.o, Relator. - Demeti·io Mercio Xaviei·. - Moraes .Tunior . 
- Paulo 21fortins. - Thom.pson F'lo1'es . - Demeti·io. XCPivier. 



N. 2 

Acci'escente onde convier: 

Art. Quando os funccionarios, nos casos de aposentadoria 
de Que trata a presente lei, tendo percorrido toda ~ e.scala ·~ acces~_o, 
contarem mais ele trinta e cinco . annos de serviço publico. ser ao 
aposedados no ca.rgo immediatamente superior, desde que o exerçam 
ou ~enl1am exercido em con.'míssão, subsituição ou interinidade, 
uurante mais ele um anno seguidamente . 

. Paragrapho unico. O mesmo direito )Será assegurado aos func
cicriarios . que, tendo igualmente per.corrido todi;t escala de accesso, 
cor.tarem mais de trinta e cinco annos de ser·viço publico ao tempo 
de sua aposentadoria por invalidez. 

J iistif'{cação 

Os dispositivos supra são reproducção dos §§ 4º e 5" do de
CJ'etü lL 14. 663, de :l de fevereiro de 1921, que reg'ulamentou a lei 
n. 4 . 255, de 11 de janeiro de 1921, e as.sim permittir a aposenta-. 
dm·ia ncs cargos que estejam exercendo, em commissão, a funccio
narios em cargos inferiores, os quaes, pela lei n. 284, de 28 de 
.outubro de 1936, só poderão ter esse beneficio <i..té a classe de offiéiat 
a,dniimstrativo, ietra K (1º official antigo) . 

Sala das Sessões, 28 de julqo de 1937. Bertha I.iutz. 
Ama,nll Peixoto Jwn.io1' - Fernmido Magalhães. - Salles Filho. 
Her~riqiie Lage. 

Parecer 

Considera-se - é o parecer da Commissão prejudicada a 
emenda, uma .vez qu•e a materia já está providenciada, com van-
tagem, no art, · 143 do project.o. 

Sala' das Sessões da Comrnissão do Estatuto. 30 de agosto de 
i937. - Jfonies Paiva, Presidente. - Edmundo Ban·eto Pinto, Re
latôr. - Paulo Mm'tins. - Thompson .F'lores Nebo. - Monte Arraes. 
-·· .Demef'rio Mercio Xavier. - Bertha Lutz. 

N. 5 

Accrescente-se ao a.rt. 205 : 

-e) com todos os ·vencimentos e no cargo que exercer em com
missão, ha mais de dois annos, se <Contarem mais de 35 annos de 
serviço publico. 

Jiistificaçáo 

. ~ela _lei de rea~ustamento_ elos :funccionarios publi-co.s, os eargo5 
de d1recçao de serviços poderao ser exercidos em côtr,missão. Justo 
é .que, tendo sido cort_ada !}- •carreira funecional até a funcoã,o effe
ctiva n6s I?Osto_s de d1recçao, aos quaes ha um dfreito aclquii'ídb, 
porque o mdadao, ao ser nomeado, em verdadeiro · contracto bilateral 
adquire o direito á sua effectivida:âe, justo é, repetimos, · que . aos 
35 qnnos ou mais de serviços pubHcos, seja aposentado; com os 



veí'cimentos do cargo que estiver· exercendo em commissão, ha mais 
de dois aunos. 1 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1937 , - Bar'i·os Penteado. 
Din'iz Junioi·. - Mo.tta Vima . · 

Parecer 

• A Commissão é de parecer · que se considere prejudicada a 
emenda, de vez que o art. 143 do projecto attende, com vantagem, 
a hypothese de que ella cogita. · 

Sala das Sessões da Commissão do Tutatuto, 30 de agosto de 
'19-37. - Moi·aes Paiva, Presidente. - Eclmiindo Bari·eto Pinto, Re
.lator .. - Paulo Martins. - Thompson Floi·es Neto . - Monte A1·1·aes. 
- Derr.eti·fo Mer,cio Xavier . - Bertha Lutz. 

N. 8 

Redija-se assim o paragrapho unico do art. 41: 

Pa-ragrapho unico. Não sendo possível esta ultima ti~ansferrmcia. 
(l consorte será licenciado, por tempo indeterminado, se assim o re;
querer e com dois terços dos vencimentos, emquanto não ·se reabrir 
a transfer·encia. 

. ·Sala as Sessões, 28 de julho de 193"7 . - Ban'os Penteado . 
'Diniz. Jiinior. - Motta LÚna. 

Prejudicada pelo pare(}er dado á emenda n. 13. 
. ) ' 

N. 10 

No ad. 69, ao invés cle superior a 6 :000-$000, diga-se super ior 
a 9 contos. 

Jiis-tíficação 

_ Os Ministros de Estado e da Suprema Côrte têm vencimentos de 
7 :-000-$000, e os da Côrte Suprema 9 : 000$000. Ora, os Ministros de Es

'tado e da Côrte Suprema são funccionarios publicas, e pelo art. 69, 
teriam reduzidos os vencimentos para 6 :000$000; 

· Sala das Sessões, 28 de julho de '1937 .' - .Bari-·os Penteado. 
Diajz Junioi·. - Motla Lima. 

Parecer 
I' 

A pres-ente emenda esÚi prejudicada pela emenda substitutiva 

á de n. 19. 
Sala da Commissão, 5 de agosto de 1937. - MoiVJJes Pciiva, Pre~ 

sidente. - Thompson Flores Neto, Relator. - Paulo Ma1·t·í,ns. ~ 
Mora.es Junior. - Barreto Pinto. - Demeti·i·o Xavier. 

N. 15 

Accrnscenta-se "in fine" ao art. 215: 

"federal, estadual ou municipal". 
· Sala as Sessões, 28 de julho de 193.7. 

Dini! hmior. ,...... iYI!!.H" b .im.ti. 
Ba.1·1·08 .f!e.nteado. -' 



Parecer 

A Ceh1missão julga prejudicada a emenda n .. 15, tendo em :Vls~a 
que a materia nella tratada já está melhor attend1da no que se d1spoe 
no paragrapho unico do art. 205 do projecto. 

Sala das Sessões da Commissão do Estatuto, 30 de agosto de 
1937 . - Moraes Paiva, Presidente. - Edmundo Ban·eto Pinto, Re
lator. - Paulo Mai·tins . - Thompson Flores Neto. - Monte Arraes . 
- Demetrio Me'l:cio Xavier. - Bertha Lutz. 

ElYEJ!lN~'AS DA COMMISSÃO 

N. 1 

Art. 32. A cademeta do funccionario constitue o documento pu
blico de identificação pessoal, indilspensavel para o exerc-icio da fun
cção publica e será expedida pelr Serviço de Identií'ic.ação Profis
sional, do Mimsterio do Trabalho, Industria e Commercw. 

Sala da Commissão do Estahito, 31 de agosto de 1:937. --: Moraes 
Paiva, Presidente. - Eclmiindo Barreto Pinto. - Paulo Martins. -
}lante Arraes . - Tliompson Fiore>i Neto. - Demetrio Mercio Xavi:er. 
_:_ Be'l'tha, Littz . · 

N, 2 

Art. 37 . Entre funccionaríos da mesma categoria poderá ser 
concedida permuta, ouvidos os chefes respectivos e a juizo do Pre
sidente da Repubhca, indo os permutantes occupar o ultimo logar 
aas respectivas classes . 

Art. 38 . Supprimir-se : "e os que permutarem os cargos". 

Sala da Commissão do Estatuto, 31 de agosto de 1'9'37. -Moraes 
Pawa, Presidente. - Edmundo Barreto Pinto. - Paulo Martins. -
11'lonte Arraes. - Thompson Flores Neto. ~ Demetrio Mercio XmJier. 
- Bertha Lutz. 

N .. 3 

Entre os §§ 2• e 3º do art. 44, inclua-se este, e rectifique-se a 
numeração dos demais ·: 

"§ 3.º Quando existir na mesma classe, mais de l:lma yaga a 
preencher por merecimento, a lista triplice para o provimento de 
cada uma só Berá 01 ganizada depois de provida a anterior." 

Sala da Commissão do Estatuto, 1 de setembro de 1'937. -- JJ:Ioraes 
Paiva, Presidente. - Bertha Lutr,. - Paulo Martins,. - Nilo Alva
varcnga. - Moraes .Ttmioi·. - T(wmpson Flores Neto. - Demeti•üJ,, 
Xu.vier. -

N. 4 

Art. 55. O funccionario exop.erado por abandono de emprego, 
e qu~ reingressar em qualquer funcção publica, contará o tempo 
de ~xerüicio que tinha ao ser exonerado. Igual vantagem secá con
cedida ao exonerado a pedido, quando haja aproveitamento imme
<liato em outro cargo publiDo feqeral . 

. ~ala da Comrnissão, 31 de agosto de 11937. - Moraes Pav1;a, 
Presidente. -:- Edmundo Barreto Pinto. - Paulo Martins .. - Monte 
Arraes. - Thompson Flores Netp. - Dernetrio M:ercio Xavier •. _, 
Bertha Lutz. · · 



N. 5 

Art. 73, § 2°: 

Entende-se por "effecLivo serviço no cargo;' o teínpo li.quido 
que contar o funccionario no cargo em que estiver ou em outro 
e.quivalente de vencimentos identicos ou superiores, para o qual 
tenha sido 'transferido, descontadas as faltas não justificadas; e o 
direito ao abono . comecará no dia .seguinte á:quelle em que o funccio
nar io tiver completado o tempo de serviço que motivou a melhoria 
elos seus vencimentos . · 

Sala da Commissão do Estatu to, 1 de setembro de 1'937. - Moraes 
Paiva, Presidente. - Paulo Martins. - Monte Arraes. - Thompson 
Flores Neto . - Denietr·io M e1'cto Xcivier. - Bei'tha Lutz . - Edmundo 
Bar1·eto Pinto. - Nilo ele Alvarenga. - M ora.es Jiinior. · 

N. ·6 

Accrescente-se ao arL 80 o 9 3º, assim redigido: 

§ q.º Os Thesoureiros, ajudantes de Thesoureiros, pagadores e 
conferentes de valores, quando em exemicio nas repartições arreca
dadoras e pagadoras, terão direito a uma gratii'icação mensal a tituio 
de quebras, na base de 10 % dos respectivos vencimentos. - Moraes 
Paiva, Presidente . - Bertha Lutz. - Pcmlo Mai'tins. - Thompson 
Floi'es Neto, - Nilo ele Alvai'enga. 

N. 7 

Art. 143. O funccionario que contar mais de trinta annos de 
.serviço publico federa l, sem gozo de licença, exceptuada a Jic;:mça 

· premio, e não tiver mais de . 30 faltas durante esse período, sem 
qualquer penalidade, quando julgado invalido para os effeitos da apo
sentadoria ou reforma nos termos da lei, ser:í aposentado o;i refor
mado no cargo immediatamente superior, com todas as vantagens, 
desde que já o tenha exercido em commissão, substituição ou inte
rinamente durante mais de um anno seg·uidament.e ou dois inter
rompidos. 

Sala da Commissão do Estatuto elos Funccionarios Publicas, 1 
de se tembro ele 1937. - Mames Paiva, Presidente. - Edinunílo Bar
i·eto Pinto. - Paulo Martins. - },fonte Ai·raes. - Tho'fl'l.pson Flores . 
Neto. - peinetrio Mei'cio Xaviei·. - Bertha Liit·z . - Nilo tle A.lva·-1 
1'enga. - Mames Jun'io?'. 

N. S 

Arl;. 143, paragrapho unico: 

O mesmo direito será assegurado ao funccionario civil ou mi
litar que contar mais de trinta e oinco annos de serviço publico 
federal, sem penalidade e sem licença, cxceptuada a licença premio, 
ao Lempo de sua aposentadoria ou reforma por invalidez . 

Sala ela Co1nmissão cio Estatuto dos Fun.ccionarios publicos, 1 
de setembro ele 1937. -;- i'Jlloi·aes Paiva, Presidente . - Edrrrnnclo Bai'-
1'eto Pinto. - Paiilo ivlcw··tins. - Monte Ai·i,aes. - Thom .. pson Flor·es 
Neto. - Deinetrio klerc.fo Xcivier. - Bertha Lutz. - N'iio d;e Alwi~: 
rcn11a. - J:f oracs Jimioi·, · · · 
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TITULO I 

Disposições preliminares 

Art. 1.º Esté Estatuto, expedido na confol\i:nidade do ar
tigo 170 da Constitnic;:.üo cta Re1publica, ó destinado a 'reger as 
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condicÕes do provimento dos cargos federaes, oi:; direitos e de..: 
yeres de todos os funocionari-0s ao serviço da União. 

Art. 2.º Funccionario publico federa:l será todo aquelle 
que exercer emprego de natureza ;permanente creado por lei e 
com attribuições definidas e vencimentos tambem :fixados 
em lei. - · 

TITULO II 

CAPITULO I 

Provimento dos cargos publicas 

SECÇÃO I 

Dos re~uisitos 

Art. 3.º Os cargos publiicos são aicces§ivei•s a todoi:; os bra
sileiros, sem ·disLincção de sexo ou estado .civil e a primeira 
investidura dependerá do pre6)nchimento das seguintes con
dições: 

a) ser brasileiro nato ou t er dois annos no mínimo de 
cidadania, quando naturalizado; 

b) estar no gozo dos direitos políticos; 
e) ter idade mínima de 18 annos e maxima de 40; 
ll ) ser eleitor; 
e) t er bôa folha corrida, extrahida no logar do ultimo 

domicilio, ou no do anterior, se na-quell~ residir desde menos 
de dois annos; · 

f) ser reservista do Exercito ou ela Marinha, salvo se 
impedido ou por lt:~i isento; ' 

g) ausencia de molestia ou defeito physico incompatí
vel com o exercício do cargo1 verificada pela junta of'ficial 
competente; 

h) ter sido approvado en,1 concurso de provas, de títu
los ou de provas e títulos, quando se tratar de cargos techni
ccs ou administrativos de carPei.ra . 

§ 1.0 - O cargo publico, cqj o desempenho corresponda ao 
exer.cicío de profissão dependfmte de diploma legal, não po
derá ser preenchido sinão por aquelle que o tiver, sem o que 
não será o candidato admittido a cõrimlrso. 

§ 2.0 A prova de brasileiro nato e de idade será feiLa 
pe1a certidão do registro civil do nascimeato ou pela certi
dão do casamento, que precise o dia, mez, anno e local do 
nascimento. . . . 

§ 3.º A prova do naturaliz[)ção será feiLa. pelo bibulo respe
ctivo, que poderá ·ser supprido n.'odiante cerLidão literal do ti
tulo, passada. pelo MinisLerio C)a Justiça e Negocios Interiorés. 

§ 4.Y A caderneta de l'eservista, no caso de extravio, po
derá ser substituida por certidão revestida de todas as for
malidades legaes e passada pe1a autoridade militar compe
tente. 

SECÇÃO II 

Dos concursos 

Art. 4.º Nenhum cargo JlUbli.co de natureza technica ou 
administrativa de carreira, cüjo provimento não se tiver de · 
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verificar por accesso ou de livre escolha do Governo, será pr/3-
enchido sem prévio concurso de provas, de titulas ou de pro
vas e titulas, salvo havendo candidatos approvados em con
cur·so valido anterior. 

Art. 5.º Na realizacão dos concursos de provas serão ob
sel'vauu,; as segu111Le.:; 11un11a,;, a1e111 ue uu ll'a.:; 4.Ue 101·e111 ue
termmadas peio Gun:oerno .l!'ederal do :servivo .l:'ubuco U1vll: 

a) pubucacão de edital, no jornal fJ.U8 inserir os aoLo::> 
officrnes da repartiçào, por tres vezes, sendo a primeira, no 
muumo, um mez ames de se encerrar a inscripçáo, e as outras 
duas com mtervallos iguaes entre si; 

b) indwação, no edital, de todos os esclarecimentos ne
cessarios para a realização da inscripção, data de encerra
mento da rpesma e lista das materias exigidas; 

e) pl!lblicacão dGs des;pach.os denegatorios da inscripção 
devidamente motivados, no prazo de tres dias após o recebi
mento do respectivo requerimento.; 

d) permissão de recurso, no prazo de 48 horas, com ef
feito suspensivo, do despacho denegiitório de inscripcão para 

' a autoridade que determina a abertura do concurso; 
e) realização de provas escriptas, oraes e praticas, estas 

quando a natureza do exame o comportar; 
· f) eliminação dos candidatos que não obtiverem média 

cincoenta, no minimo, em portuguez e outras disciplinas con
sideradas fundamentaes nos programmas approvados prévia
mente; 

(J) inhabilitação dos candidatos que não obtiverem, nu 
minim0, média q:uareHta em .cada uma das disciplinas não in-
cluidas na alínea an.terior; ~ 

h) classificação dos candi~atos pela somma total das 
médias finaes de cada disciplina; 

.i) permissão de recurso a qualquer membro da com
missão examinadora ·OU qualquer candidato para a autoridade 
que determinou a aberLura do concurso, dentro de · 48 horas 
da publicação cio r.esultado, contra julgame1.to considerado in
justo ou outra jrregulariclade occorrida no acto do concurso. 

Art . 6.º Para o concurso de provas e titulas, além do que 
fôr estabelecido pelo Gonsélho Feaeral do :Serviço .Publico ü1-
vil, serão observadas as normas constantes do artigo anterior, 
incluindo-se na letra b a obrigação de indicar o que será con
siderado titulo- habil. 

Art. 7.º Consideram-se títulos, nos corncursos respectivos, 
além do que os Hegulamentos indwarem: 

a) documentos que revelem cultura, preparo scientifico 
ou technico, como diplomas das Faculdades superiores, traba
lhos, obras publicadas que se relacionem especial e principal
mente com a natureza do carg·o a occupar; 

b) prova de exerci cio satisfatorio de cargo publico, es
pecial e principalmente da natureza da vaga a ser preench:ida, 
levando-se em conta mais a efficiencia demonstrada do que e.. 
tempo de serviço. 

Paragrapho unico. •rodos os titulas allegados deverão se1' 
devidamente comprovados e apresentados até o momento de 
encerrar-se a inscripção. 

Art. 8.° Quando a admissão em determinada carreira 
technica depender taxativamente da conclusão de um ou mais 
.cursos de e;;pecialização, o concurso poderá ser sómente de 
titul'os, considerando-se como taes, em primeiro lagar, a pMva 
habil de conclusão do curso ou cursos, · 



, § i.0 N~sse caso, a nomeação dos concurrcnLDs obcdcci:J.·:'1 
·rigorosamente á ordem da respectiva ciass1f'icação em vigor 
no momento em que occorrer a vaga. Essa classificação, feil::t 
mediante attribuição de pontos, será revista sempre que nu'
vos ·concurrentes, por conclusão do curso ou cursos, vierem 
accrescer o numero dos existentes. , 

§ 2.º Em igualdade de condições de habilitac.ão, terlio 
preferencia para nomeação os candidatos que já exercerem 
função publica. 

AN.. 9.º Se, em qualquer tempo, ficar provado em pro
cesso administrativo ou judiciario que o candidato nomeado 
tenha apresentado, de má fé, documentos ou declarações frau·
dulentas ou falsas, será annullada a nomeação. 

Art. 10. Quando se tratar de provimento de cargos subal
ternos, será exigida· uma simples prova ,para veriucaçao ele 
saber o candidato lêr, escrever !il contar. 

Art. J 1. Os concur.sos ser~o validos por dois a_nnos, po
dendo esse prazo ser prorogado por i.gual tempo, a jmzo elo 
Presidente da Republica e sempre que dous terços dos can
didatos classificados não tenham sido nomeados, findo aquelle 
primeiro periodo. · 

SECÇÃO JlI 

Do esLagio probaLorio 

Art. f2. A primeira nomeação para qualquer cargo pu
blico, mesmo provido media'rlte concurso, r espeILadas as clispo
sJções constit.ucionaes, será feita a título pr·ecario por dous 
anno·s. 

Paragrapho unico. Findo esse periodo probatorio, o es
t.agiario será nomeado definitivamente para o cargo inicial, 3i 
tiver reve.Jado, no decurso do esLag10, qualidades que de
monstrem ser de va.ntagem para o serviço publico sua in
plus~o no quadro do Junceionalismo. 

Art. 13. Além do que prescreverem os regulamentors de 
éada Repartição para o aproveitamento definitivo do esta
giario, deverá elle ter demonstrado ·possuir os seguintes re
quisítos essenciae~: 

a) idoneidade moral; 
b) disciplina; 
e) assiduidade; 
d) aptidão para a carreir&; 
e) interesse pelo serviço. 
Paragrapho unico. Á Commissão de Efficiencia de cada 

. 1\Unisterio será presente relal,orio organizado pelos chefes 
da repartição, re-lativo a ·cada estag'iario, com o pm·eeer, por 
escriplo, dos chefes de serviços sob cujas ordens tenha o esta-

giario servido, e tanto os relaLor ios como os pareceres nrwerão <> 

opinar sobre cada um dos ·requisitos constantes deste artigo. 

Art. ·14. A' vista do relatodo, a Coonmissão de Éfficiencia 
.se manifestará pelo aproveilarnento definitivo ou peüi dispensa 
do estagiario. 

Art. 1'5. Da decisão da CQmmissão de Efficiencia poderá 
o estagiar10 r ecorrer pani a Conselho Federal do Serviço Pu
bljco Civil. 



Art. 116. O periodo ãe estagio será incluído no tempo do 
serviço do funccional' lO, para todos OS efJeitOS, inclusive para 
o computo da antiguidade de classB. 

Paragrapho unico. Quando . o esLagfario não fôr julgado 
ITÍérecedO•r ·r]o nprílV8itflmPUfo dPfinitiVO. po r] crá nlflÍS ·tarrJC\, 
sempre mediante concurso, reingressar no serviço publico e. 
npós novo estagio , obtida a nomeação definit iva, ser-lhe-á 
computado integralmente o tempo de estagio anter ior, para 
todos os effeüos, mcnot. a antiguidade ele classe . 

CAPITULO II 

Das nomeações 

Art. 1.7 . Compete privativamente ao Presidente da Repu
blic::i, provei· os carg·os publicos fed eraes , salvas as r cslricções 
e:xpres:sas na Constituição ou em leis especiaes. 

Art. 18. A nomeação é temporaria ou definitiva: terripo
raria em r elação ao período probatorio; definitiva 8JJÓS o im
plemento das exigencias .referentes ao estagio. 

. Art. 19. Afóra os c·asos .de livre es·co.lha ou . d,e aQcesso, 
previstos nos · respectivos regulamentos, as n·omeações· para o 
provimento dos cargos vagos de natureza technica ou àdminis
trativa de carreira serão obrigatoriamente feitas com obe
diencia á ordem de classificação obtida em concurso. 

-paragrapho unico. · Em igualdade de. condições -terão pre-
ferencia: 

a) os que já este'.iam exercendo interinamente o cargo a 
preencher; 

b) os que .iá tenham prestado serviços publicas federaés; 
e) .os de maior idade; 
Art. 20 . As primeiras nomeações de funocionarios pu

blicos federaes só poderão ser feitas para os cargos iniciaes da 
carreira ou para aqueHes cujo preenchimento não se deva fazer 
por promoção de outros funccionarios da repartição ou ser-
viço. 

Ar.t. 21 . Sómente serão permittidas nomeações de func;cio
narios interinos nos impediment.os de funccionarios effectivns 
ou emquanto se proce.ssar o concurso para o preenchimento da 
vaga. 

' § 1. º A:s nomeações interinas poderão ser feitas pelo mi-
nis t.ro de Estado, até o preenchin:ento definitivo da vaga me
dianLe concurso, qu ando autorizadas pelo Presidente da Repu-
blfoa. . 

§ 2. º Nos Estados :e Territorio do Acre, em casos urgentes. 
as nomeações interinas poderão ser feitas · pelos chefes de ser..: 
vico, precedendo autorização do respectivo ministro. 
, Art . . 22. O preenchimento das vagas que se verificarem 
nas reparticões publicas · federaes, nos cargos de dir<'cção ou 
de chefia de serviços, de provimento -effectivo, será fe ito en
tre os funccionarios que, no momento, estiver em exercenrlo, a 
conten lo da adrninistr ação, por mais de seis mezcs, inLee iaa
mente e por substituição, os refer idos cargos, desde que pre
encham os r equisitos legaes em vigor. 

Art. 23. Os cargos providos independente de concurso ou 
em commissüo, . nos impedimentos, faltas occasionaes e inter-
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rupções de exercrc10 dos respectivos titulares, serão preen
chidos nos termos das leis e· dos regulamentos concernentes 
aos mesmos cargos. 

Art. 24. O preenchimento das vag·as que se verificarem 
em virtude de fal!ecimento só será effectuado depois de de
corr·ido o prazo de 30 dias, excepto para os carKOS cuja na
tureza exija immediato preenchimento. 

Paragrapho unico. Quando as vagas provenientes de fal
lecimento forem preenchidas antes de 30 dias, os serventua
rios nomeados receberão os vencimentos relativos áquelle pe
riodo pela . verba orçamentaria destinada ao pagamento dfl 
substituições, ou eventuaes, onde não houver aquella dotação 
orçamentaria. 

TITUtO III 

Da p.o.ss.e e exercicio 

Art. 25. Ninguem po.derá entrar em exerci cio de uma fun
c<,:ão publica antes de ter sido regularmente empossado. 

Art. 26. As pessoas nomea.das para cargo publico federal 
devem tomar posse dentro do pra;,,o de 30· dias, contados da 
data da publicação. -0ffidal do acto. podendo tal urazo ser pro
rogado ate> noventa dias, pc"lo ministro respectivo. 

Art. 27. E' competente para dar po_sse o director ou che.fe 
de serviço. que fica obrigado a verificar si foram preenchidas 
as condições enumeradas no art. ... 

~ 1 . • A arpresentação do tiulo de nomeação ou do Diáritl 
Off·icial que publicou o acto re131Pect5v-o é indisvensavel para a 
imissão na pos·se do cargo . 

~ 2. º Dos cargos cujo exercicío depei1der de fiança ou 
cancã:o só será dada posse à vista da prova de ter sido preen
chida essa exigencia. 

§ 3. º A posse poderá s·er · dada a procurador bastante, 
desde que o funricionario esteja auesente do paiz, em commis
são do. Governo ou em goso de liicença para tratamento de 
saúde. 

~ !1.º Por· motivo relevante. tratando-se de cargo que deva 
ser exernido fóra da C~'Pítal do paiz, o ministro respect.ivo po
derá telegraphar ao chefe ou direictor da repartioão autori
z&.ndo a posse e exercício do fup.c1cionario nomeado, promovido 
ou removido. 

Art. 28. Os directores ou chefes de repartição ou serviço, 
quando longe da séde da repartição chefe, tomarão posse per
ante a autoridade federal indicada .pelo ministro a que 
estiverem subordinados. 

Art. 29. Do a:cto de posse será lavr~do termo em livro 
. proprio e devidamente authrnticado, assignado o termo por 
quem o lavrar, pelo empos,sa.do e pela autoridarle empos
sante. 

Paragra:pho unico. Do termo lavrado deverá constar o 
compromí-Eso prestado pelo . nomeado de desempenhar fiel e 
l:'xaic.tamente os deveres do cargo, oberleicendo sempre aos di
cta.v:nes· da honradei e da Lealdade e defender, integralmente, o 
fügii:nen comtituido, combatendo qualquer ídéa subversiva. 
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Art. · 30. A posse assegura ao nomeado todos os diÍ'eitos 
e g;uanlias decorrentes do nargio, exccpto o da percepção de 
venc.imenlos e out.ras vantagens wec.uniaria·S, que só o cxéTcic10 
ela foncção res~}ectiva confere. 

Art. 31. O prazo para entrar em exel'>Cfoio é de 30 dias, 
a contar da posse, podendo ser prorogado até sessenta dias, a 
Yuizb do chefe ou director dü servico a que estiver subordi
cado o funccionario. 

CAPITULO IV 

Da Caderneta do · Funccionario 

· Art. 32. A caderneta do ftmccionario constitue o do
.cumento publico de identificação pessoal e indispensavel para 
o exercicio de função publica. · · 

§ 1. º A caderneta, de typo uniforme, além de tudo quanto 
se referir á vida do funccionario (nomeações, promoções, per
mutas, remoções, penas disci>plinares, apo~entadoria) e dos 
si.gnaes caraderisticos do funccionario, conlerá :. 

a) o numero ele ordem, que será dado pela Commissão de 
Efficiencia cio respectivo rninisterio; . . 

b) a impressão digital, tomada no momento 'cte ser ex.pe
dida a cadernet.a: 

e) a photogra.phia do funccionario; 
cl ) o nume.ro do titulo e a indi.cação do domicilio eleito'ral 

do t'unccionario. 

CAPiTULO V 

Das remoções e das perm.utas 

Art. 33. O funccionario publico poderá ser removido do 
seu cargo para outro da mesma categoria em outra repar
tição: 

a) a pedido, 8. juizo da autoridade compelente, ouvida a 
Commissão de Efficiencü1; · 

b) como medicta disciplinar, resultante de processo ad-
. ministraLivo; 

e) por rrwdit'icação operada nos quadros em virtude d9 
lei. 

d) no interesse do serviço. 
§ 2. ° Consideram-se da mesma categoria os carg·os ~e

muneradot' com vencimentos iguaes, de funcções semel hanb~s 
e que, no minirno, occupem na escala da carreira o mesrpJ) 
lugar em reht(~ão ao carg·o de accesso mais elevado . 

§ 2. ~ A rmnocão de 'uma .para outra rep·artição tambem 
poclerá ser feita em virtude d6 promoc;.ão regulamentar. 

Art. 34. Salvo a '.Pedido ou por promoção, não ;poderão 
ser removidos funccionarios que a Constituição ou leis de
cl'1'rarem inamoviveis . 

Art. 35. O funcciooario cuja nomeação acarretar re
moção, poderá não acceitar o a:ccesso. Neste üa:so, se a promo-
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cão tiver sido feita pelo principio de antig·uida'de passal'á o 
.funccionario a occupar o ultimo logar na es·cala respectiva. 

Art. 3•6. A remocão por interesse do servico sómente po
derá ~er f Pib por propo~ta do r!onselho Federal do Servi\)o 
Publico Civil, ouviàa a Commissão de :Efficiencia do mirn;,
terio a que pertencer o fnnccionario. 

Art. 37. Entre funccionarios da mesma categoria poderá 
ser concedida permuta, ouvidos os chefes respectivos e i 
.juízo do Pr esidente ela Republica. 

Parag:rapho unico. Ficará nu lia a permuta se um dos 
permutantes dentro do prazo de um anno, fôr demittido a 
pedido ou por abandono , não sendo, igualmente, permittidas 
as permutas nos casos de vagas iminentes ou quando im
portem em prejuízo ao direito de promoção de qualquer 
Junccionario. 

Art. 38. Os funccionarios reme>vidos, a pedido o~ por 
medida disciplinar, e os que permutarem os cargos nao po
derão ~er promovidos por merecimento senão depois do estagio 
de dois annos em o rnwo cargo. 

Art. 39. Nenhum fun0cion11rio poderá ser removido por 
motivo de conveniencia de serviço se oecupar o primpiro 
Jogar na escala para a promoção por anLiguidacle. 

Art. 40. Os funccionario.s remÇ>vidos, e:x'cepfo pelo mo
tivo rle modificaç.ão operada nos quadros, passarão a or.cupar 
o ultimo loga1· na escala de promoções por antiguidade. ' .Os 
que pel'mutar cm os curgos subst iluir -se-ilo un-, pGl o o:Jt,·o 
nos Jogares que r·ecuparem nas respectivas escalas. 

Paragrapho unico. Os funccionarios r emovidos por mo
dificações operadas nos quadros, em virtude de lei, conser
varão na escala para promoção, por antiguidade, a collo
cação que tinham no quadro modificado. 

Art. 41. Quando for tra:qsferido funooionario casado 
com fllnccionaria, ou vice-versa, será providenciado para a 
transferrncia, tamlwn 1, r.lo consorte, se fôr ·poss·ivel. 

Paragrapbo unico . Não sendo passivei esta ult.ima transfe
r~ncia, o con sorlr> srr;\. licenciar.lo, por tempo ind etermi
nado, e sem vencimentos, se assim o requerer. 

Art. 42. O funccionario removido ou que tiver permu
tado o cargo deverá se apresenta.r á nova repartição dentro 
de 30 dia·~. se no mesmo Estado. e de (\O', se noutro Estado 
a contar da data do desligamento. ' 

Páragrapho unico. A autoridade competente poderá pro
rogar esses prazos, em casos especiaes, mediante requeri-
mento do interes8:i do. · 

CAPíTULO VI 

Das Proµioções 

Art. 43. O funccionario s(i poderá ser promovido den
t,..o cl:=t respectiva carreira. " p:ira a cla ssP. imm r.>fliatamente 
sunr.rior, depois de comp].etaclos dois annos de effoctivo exer
cioio mi cl::isse. . 

Art. 44. As promoções opedecerão ao criterio de um 
terço por antiguidade e doi~ tercos por · merecimento e, 
~iando houver vagas a preencher por este e aauella o pro
vimento cornec.ará pelo princip'io de antiguidade. ' 



§ 1.º As promoçõe's á ultima classe da carreira obedece
rãi), ·CXülusivam'ente, ao critério el o merer: imento absoluto . · 

§ 2.º As J)romocões por merecimento scrfLo feitas dentre 
os funccionario s constantes ela lista triplioe, préviamente or
ganizada para caida carreira pela Commissão de Effi.ciencia 
do respectivo mini ster io e só poderão ser incluídos nessa 
lisLa os fuDccio narios que, por antiguida.cle, fí g·urem nos dois 
primeiros terços ela ~t.i.a elas.se. ex0epto quando a promo(,'.ão 
fôr á ultima classe da carreira. 

§ 3.º Á antigtüd~de será ·a:purada· peio cffocttvo ten1po de 
servico prestado na classe, sendo, porém, incluído nella . o 
tempo de serviço in terino, desde que, entre· elle e o effe
ctivo, não haj a ibterrupção de exercício. Entre funccionario$ 
éom a mesma antiguidade de classe, será promovido o que 
tiver mais tempo de servico no miniffterio, e, no caso ·de novo 
empate, no serviço publi·co federal. · 

§ lt .~ O funcctonar io que, . 0om .direito a promoção, por: 
antiguid[l;cle, não fôr promovido dentro dos 30 dias .a:pós a 
ocüurrenGia da vaga, terá d.irei Lo .aos pro.ventos . e vantagens 
do novo cargo, desde o dia imtriediato ao . inicio do ref1erido 
pi' azo salvo as hypotheses previstas . nos arts . 

§ 5.º Do ti tulo de promoção do fun0cionario deverá cem.: 
star; expressamente, se a promoção se verificou por mereci
mento ou por antiguidade. 

. Art. 45. O preenchimento das vagas que se verificarem 
em virtude de faHecimento só será effectuado depois de de
corrido o prazo de 30 dias, exce:Pto . para os cargos cuja na
tureza exija immediato preenCihimento. 

Paragrapho unico. Quando as vagas p1·ove111entes de fa! 
lecimento fôrem preenchidas antes de 30 dias, os serventua
rios promovidos receberão os vencimentos relativos áquel!e 
período pela verba orçamentaria destina.da ao pagamento de 
substituições ou eyentuaes, onde não houver aquella clola-
ção orçamentaria , · 

Art. 46. O funcicionario promovido indevidarriente, por 
qual,quer motivo, voltará a occüpar o seu pusLo anterior e 
restituirá o que a maior tiver rec·ebi.clo como vencimentos ou 
outras v:rntag·ens. 

Art. 47. Não poderá ser promovido o ft1nc;cionario' que 
estiver Hi:spenso ou respondendo a synclwancias ou· a processo 
a1dministrativo. · 

Paragrapho uni·c.o . No caso ela promoção lhe caber por 
antiguidade, a vaga só será prenchida cl'epois de dada solu
ção definitiva ao proDesso ou terminada a su~pensão . No 
caso da suspensão, o funccionar io só terá direito ás vantagens 
da promoÇfto por ant1gui.dacle a contar do d-ia immediato ao 
termo da pena; e, sendo absolvido no processo administr-ati.vo 
a sua promoção remontará á data. em: que deveria · ser preen-

. chida a va:?;a. · , 
Art. 48. E' facultado ao funccionario promovido mwni..:. 

festar recusa ipela sua promoção, devendo,. em tal caso, denJa.;.. 
rar, logo que se publique o acto ou del'le tenha. conhecimento 
official, o motivo dessa desistencia. 
· ATt. 49. O funccionario promovido terá o praz'o de 60 

dias, contado ela publicação do acto no jornal · offi'ci<iJ , para 
tomar posse e entrar em exercício, podendo esse prazo ser 
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prorogado por igual tempo, a JUIZO do respectivo ministro, 
mediante requerimento do interessado. 

CAPITULO VII 

Da estabilidade, demissão, readmissão e reintegração 

Art. 50. Os .funccionarios publicas, depois de dois annos, 
quando nomeados em virtude de concurso de provas, e, em 
geral, depois de dez annos de effectivo exercicio ·só poderão 
ser destituidos de suas funcções, mediante processo admini;;
trativo regulado na fórma desta lei. 

Paragrapho uni.co. São causas para impôr-se a pena de 
demsisão as seguintes faltas: 

1 

a) prevaricação, peita ou suborno, co.ntrabando, con
cussão e peculato; 

b) falsidade em actos do cargo; 
e) furto, estelionato e api>opriação indebita, contra a ad-

ministração publica; 
d) desidia reiterada; 
e) grave abuso de autoridade; 
f) revelação de segredos de que esteja de posse por 

forca do carg·o, ou revelação dolosa de assumptos relativos ao 
serviço publico, em prejuizo da União ou dos particulares_; 

g) insubordinação grave ou desobediencia ás leis, ou ás 
instrucções e ordens legaes dos superiores hieranchicos; 

h) offensas physicas praticadas em .serviço contra parti
culares ou funccionarios; 

i) insistencia na pratica de actos ou exercício de funcções. 
incompatíveis ou inaccumuiaveis com o desempenho do cargo; 

j) abandono de emprego por mais de 30 dias consecutiv9~; 
k) embriaguez habitual ou habitual irregularidade de 

comportamento. 
Art. 51. Será tarnbem demittido, independente de pro

cesso disci'Plinar, o fun0cionario que, por seµtença transitada 
em julgaçlo, fôr condernnado: 

a) por crime, cuja pena imposta seja a de perda de em
prego, com ou sem inhabilitaçl),o para exercer ouLro; 

b) por crime contra os bons costumes, prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, r;ontrabando, falsidade, furto, 
este.Jlionato e apropriação indebita. · 

Art. 52. Antes de ser instaurado o processo administra• 
tivo para os casos da letra j do art. , é necessaria a noti
ficação ao funccionario, por l:11eio de edital que deve . ser pu
blicado tres vezes, no minimo, no Diario O(Jicial, convidan-
do-o a reassumir o cargo. . 

.Ar.t. 53. Os fun0cionarios que contarem menos de dez 
annos de serviço effectivo não poderão ser destituídos dos seus 
cargos senão por .justa causa ou motivo de interesse publico 
organizando-se, pa.ra tal fim, processo de syndicancia, nà 
fórma do § 3º do artigo. 
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Art. 54. A demissão do func~ionario de cargo de con
fiança ou de commissão é do arbitrio da autoridade compe
Lente, qualquer que seja o tempo do serviço prestado. 

ArL. 5'5. Sómente contará o tempo de exercício em cargo 
<Vµteri01· o funccionario demittido por abandono de emprego 
e que rnai ,; tarde reingressar em qualquer funcção publica. 

Art. 56. O funccionario que fôr exonerado em virtude 
de processo disciplinar poderá, dentro do prazo de cinco 
:rnnos, a contar da data de sua exoneração, requerer revisi.io 
de processo ao Presidente da Republica e, se fôr julgrtdo 
innocente, será reintegrado no cargo que exercia. 

Art. 97. InvalidaJdo por sentença o afastamento de qual
;:iuer funccionario, será este reintegrado cm suas furncções, 
e o qne l10uver sido nomeado em seu lagar ficará desti
tuído de plano, ou serà recor1.duzido a.o cargo anteúor, sem
pre s<1m direito a qualquer indemnii.ação fart. 173 da Co11s-
t.ltuiçào F·edtral) . ' 

Paragrapho unico. O funccionario que fôr objecto da 
senten(.'a de o:ue trata este artigo terá as . vantagens econo
mwa.; do caI..go, durante o tempo do seu afastamento. 

TITULO III 

CAPITULO I 

DOS VENCIMENTOS 

Art. 58. Os vencimentos dos funccionarios serão fixados 
e alterados por lei, pÍ·ecf\denclo iniciativa do Poder Execulivo, 
salvo--as restricções constitucionaes, firmado o principio de igual 
remuneração para iguaes funcções ou responsabilidades. 

§ 1. 0 Taes vencimentos, qualquer. que seja a denominação, 
constarão de ordenado e graLifiração do exercicio, correspon
dendo o ordenado a dois terços e a gratificação a um terço da 
importancia total. 

§ 2.0 Para effeito de aposentadoria, quando a remuneração 
rionstar apenas ele percentagens ou quotas, serão estas cal
cuiadas pela media ela renda liquida dos tres ulf iú::wf; exerci
cfos. 

Art. ·59. Os vencimentos são ·pagos mez a mez depois de 
vencidos, devendo ser. passado recibo pelo proprio funcciõna
rio ou por procurador legalmente constituido. 

Paragrapho unico. O funccionario em exercicio na sua re
partição não poderá outorgar mandato a ou Lrem para receber 
os vencimenLos· que lhe competirem, excluidas as consigna·ções 
autorizadas ele accôrrlo · com este Estatuto . 

.Art. 60. A.s folhq:s d(l frequenêia em todas as repartições 
rfoverfio ser encerradas no dia 25 clé cada mez, e:xcepto nci mez 
de dezembeo, em que tal encerramento poderá ser feito antes 
i:1aquella data, afim ele tornar possível a effectuação de todqs 
o~ pagamentos dentro cio exei~cicio financei r o. 

Paragraplrn unico. As faltas verificadas cle11ois cio encer-· 
rarnento ela folha serão computadas para desconto no mez se-
guinte. . 

Art. 61. Nenhúrri funcicionario poderá receber· vencimen
t0s oú qualquer · re1nuneração"'·por 11trviços, . si:im a · e:xhi'bição 
õa "Caderneta do Funccionario". 



Paragrapho unico. Setá passivei ele pena de suspensão o 
!'unccionario pagador que, no acto elo primeiro pagamento·, dei
xar ele annotar no respectivo livro-Jolha o numero ela cader
r.eta a que se refere este artig·o. 

Art. 62. O funccionario que faltar ao servico perderá total 
ou par0ialrnente os seus vencimentos, conforme as 1egTas se
guintos: 

a) perderú todo o vencimento do dia o que faltar sem 
causa justificada, ou se retirar, sem autorização competente, 
antes de find~r o exped iente; 

b) perderá um terço dos vencimentos o que faHar por 
doença nos primeiros oito dias; dois tercos dos ventimentos 
éto 9° ao 18º dia e todos os vencimentos dahi em diante, caso 
não haja requerido licença; 

e) perderá a metade ela gratificação o funccionario que 
comparecer até meia hora depois de encerrado o ponto· . 

Paragrapho unico. No caso de faltas successivas, o des
confo se estenderá tambcm aos elas que, não sendo de serviço, 
~o comprelfenderem nesse período. 

Art. 63. A's horas determinadas para ·Comecar e findar o 
Lrabalho, os funccionarios deverão assignalar a sua entrada e sa
l1ida , num livro ele ponto ou apparelho reg·istrador. 

§. '1. 0 NeRsc. livro serão lambem mencionados os dias em 
que não tiver havicln expediente e o respectivo· moLivo. 

§ 2.º Os funccionarios que, por determinação da autori
dade competente, forem ·~incumbidos ·de qualquer serviço ex

terno da sua r epartição, poderão ser dispensados de assignar 
o livro do ponto, cabendo aos chefes ele serviço faze.r a de
vida declaração no liv1:0 . 

Art. M. Os vencimentos dos funccionarios publicas não 
poderã.o ser objecto de arresto, sequestro ou penhora, salvo 
em se tratando: -

a) de al imenLos fixados em sentenca judiciaria definitiva; 
b ) ele dividas por impostos e taxas paira com a Fazenda 

Nacional, em phase ele cobra,noa executiva. 

Art. 65. O funocionario preso, preventivamente ou em 
virtude ele <>enf:ença sujeita a recurso, ou pronunciado em pro
cesso judicial. rec8berá, anenas. o ordenado. até a sentença de
finiti va, passada Am .iul.gado _ 

Paragrapho unico. No caso ele ser absolvido será resti
l.uido ao funccionario o dRsconto feito em virtude deste artigo. 

Art. 66. Serão ª 'pplicadas as dis:posições do artigo ante
rior ao funccionario aifarstado de suas funcções em conse
quencia de processo a,dministrativo. 

Art. §.7. Não soffrerá c(es·conto algum o funccionario que 
fa!Lar ao scrvico: 

a) .por nojo, em caso de fallecimento do conjuge descen-
dente, ascendente ou irmão, até 8 dias; 

b) por motivo de casamento, até 8 dias; 
e) por se achar encarn1gado de serv iço extorno; 
rl) em virtude de serviço gratuito obrigatorio, previsto 

em lei. 

Art. '68. O! !unccionarios que, em ef,fectivo exercício em 
leprosarios, estiverem em contacto directo com enfermos, além 



dos vencimenlos normaes terão uma percentagem ele 30 % 
sobre o::: mesmos vencimentos . 

Paragraph o unico . A concessão dessa. graf,ifica(láu espe:.. 
eia! ficará clepenctendo de regulamentação pro posta pelo Con
selho Federal do Ser viço Pub li.co Civil. 

Art. 69. Nenhum funceionario poderá perceber dos cofres 
publicas proventos superior es a 6 :000$000 m ensaes, ainda que 
eons tantes de accumulavõe.s permi tt1das, nem inferiores a 
~JO.OSO OO, no Districlo Federal e 200$000, nos Estados. 

Art. 70. Por occaisião do encerramento da folha dos 
funcci·onario.s falledrlos será abonad o a mais um me:!: mlegral 
ele vencimentos, estives.sem ou não em activid ade. 

Art. 71. O pagamento de vencimentos de funccionario 
fallecido deverá se_r feito á viuva, desde que estiver o processo 
instruiclo com as certidões de obi to e casamento . 

Art. 72 . Os vencimentos ~não reclam ados denko em cinco 
mrno.s prescrevem a favo1 ela Fazenda ·Nacional, con[iidch3 da 
ela.la em que os mesmos se tornaram devidos ou elo acto que 
tenh a interrompiçlo· a prescripção . 

CAPITULU lI 

D.'\S Gl1A'i'IFJCAÇÕES 

SECÇÃO 1 
Grat'ificações po1· ternpo ele se1·viço 

Ad . 73 . O funccionario publico, civil ou militar, per
eeberá, a lém elo seus vencimentos e depois de de? (10) 
:urnos ele effcc;l.ivo serviço no cargo, uma graLificação ad
clicional, que sel'Ú co111Sideradl1, par a todos º"' eff.eito3, parte 
integrant.c dos mesmos venci me ni tos, emqu ::rn l.o porrn 1~nec1~r 
no cargo cm QiLW a obtivce. 

§ 1. º A graLifi.caç.ão de cruc trata csLe art igo constará 
cio acci'escimo rl e dez por ·Jento ( '10 '1o ) aos vencimentos do 
f'uncc ionario, a partir da d3ta em que compleb11· o tempo li
qu id o el e dei .( 10 ) [tnnos e ser::\. augrncntada ele cinco por cento, 
de cinco em cinco :urnas liquidas, até perfa:r,er a exwcta metacie 
cios vencimcnLos cio cargo . 

§ 2 . º Ent.enele-se por "s·erviço effectivo cio -cargo " G 
'Lc·mJ)O liquido que contar o funccionario, lescontaclas as fal 
ta.E- não j ust if icadas; o o direito ao abono começará no diü 
seguinte :íquclle ern que o funr.cionario tiver completado o 
tempo de serviço que motive a melhora elos seus venci
mentos . 

Art. 7 4, Não terá direito á gratificação addfoional ini-cia.l 
nem aos accrescirnos subsequenLes o funcc ionario promovido 
ou nomenclo para oulro cargo ele vencimcnlos mais elevados, 
antes ele cleconidos os prazos estabelecidos no arLigo pre .. 
ccclenLe . 

Par agraphG unico . No caso ele promocão ou ele n meaçilo 
p:-ira car g·o de vencimentos ·maiot·es, o periodo para a co:i
tFtg·em do tempo comer,:aeá no 'el ia l!JT1 que o f'unccionuio 
cmkar no exerqicio do novo cargo. 

Art. g5 . No caso das antiguidades de que tratam os ar-
tigos antecedentes, ser:i exüluido o anno em que o fu nc0io
nario Liver dado mais ele trinb'.1 fal tas não justificadas, se
gt1 ida:S óu interpola.elas, e bem a.ssirn aque!J e em · qcw o fun- · 



....... 3.8 

c~.ionar i o sotrrer alguma pena disci,plinar de multa o~ dt'J 
suspm1são. 

Art. 7r6. Os que, embora sem caraieter permanente, oc
cuparem cargos pnblicos, de.pois de dez annos Jiquidos de 
cfi'ectivo serviço na reparLíção, perceberá.o um estipendio addi
cional equivalente á sexta parte do fixado na tabella, o qual 
será augmenLado na mesma JJ I'D'porção, quando completarem 
20 e 30 annos de serviço, com a.s mesmas restricções €.sta
beleciclas para os demais funccionari.os. 

Art. 77. Os directores das Secretarias de Estado, os da~ 
Dire·ctorias Geraes de Contabilidade da Guerra e da Marinh :1 
fl os do Tribunal de Contas, quando corntarem mais de 30 
annos de effectivo serviço federal, dos quaes cinco annos, 
pelo menos, no ultimo cargo,, terão dir·eito, a contar da data 
em que houverem preenchido essas condiçõr.s, á g.ra~ificação 
addicional de quarenta por cento ( 4,0 % ) sobre oo respectivos 
vencimentos. ' · 

Art. 78. A gratificaçãqi adidicional, uma vez incorporada 
aos vencimr-mtos. soffrerá çom estes as reducções propor
cionaes motivadas por pénGIS dis.ciplinare!. 

SECÇÃO II 

Grati/'icações regulamentm·es 

Art. 79. As gratificaçõ~s a que fizerem jús os funcciona
rios designados para !1ervir em comm1ssão ou não, fóra da 
séde da reparLição onde tiverem exercieio, sómente serão pagas 
n<i fórma determinada no regulamento <la respe.ctiva repar
tii;:.ão, sendo inteiramente vedada, sob pena de responsabili
d,wle. a expedicão de ordrm ou aviso de pagamento de gratifi
cações de servico.s que não estiverem previstas em lei. 

Art. 80. As gratificações concedidas por se;r:viços extra~ 
ordinarios, t.rabatno t'óra das lloras ae expediente ou sob 
qualquer ou Lro prcLexto, na séde da respecti 'ª repartição, não 
poderão exceder, para cada hora, a quanUa correspondente 
a ca'f'la hora ele expe·die·nite ilO!rmal, perceb.ida pelo funcio
nario 

. § f.• A p:rorogação nunca será ~onsidenada inferi!<>~ 
a um~ llora e qua1q uer frn,cçao subsequeme de hora, exc.i·
dente ele 30 minu tos, será contada como uma hora de tra.·· 

§ 2. º G' t r:11J:iilrn nocturno. assim considerado o q,ue. 
nos casos de prorogação, for eff.ectua:do entre as 20 e as 6 
boras ao dia immediato. e bem assim o r·ealizaido nos do~ 
mingas e feria.dos, serão remunerados p·elo dobro, obs·er
vadas as D•ormas fixadas neste artigo. 

SBCÇ,iO Ili 

Gratificações vai· outros motivos 

Art. 81. Ao que exercer funcção permanente em Iogar 
insalubre, em estabelecimento destinado ·a tratamento de 
leprosos ou epidemico sel'á abonada, emquanto alU servir, 
uma gratificação especi.a.l d!e 10% a 30% ,gabr.e os ~ew 
:vencimentos ou salarios. · · · 

Paragrapho uni.co . A gratificação de que trata este ar-
tigo não soffrerá de.~·conto de nenhuma especie, sa lvo si o 
beneficiado ~e ausentar dQ Ioiar por qualque~ motivo. 



Art. 82. A Commis•são de Efficiencia de cada Ministerio 
deverá organizar, annualmente, tabellas de gratificaçõrut a 
serem concedidas aos serventuarios dos mesmos dependentes, 
attendendo á natureza· do serviço, condições de vida·, sa'lu
bridade do local e demais circumstancias que possam con
correr para o augmento ,ou diminuição da gratificação. 

Art. 83', O funccionario designado para servir no estran
g.e-iro terá clir·eit.o a uma graüfie.ação espe.c-i.a.l, 1i.xn.da d1esd~ 
Jngo pelo Ministro no act.o que autorizar a prest,acã.o d,e ;;P,r-
viços,. do qual deverão constar tambem a natureza deste e 
a dotação por onde terá de correr ü despesa, 

SECÇÃO IV 

D'ispos·ições commi1.ns 

ArL 84. O que receber, pelos cofres do Estado, sob 
qualquer t-itufo ou pretexto, grilitifica()'ões que não estejam 
expressamente autori'./,aidas por lei será obrigado a restituii-as 
em ·ctobro, sendo ,a ·indemniza-ção, que ·preterirá todos os 
demais descontos, feita pela decima parte dos velilcimentos. 

Paragrapho unico. · Exoeptuam-se as gratificações con
srquentes de trabalh rn:; technicos. scientif'icos ou de recon h<'
cida relevancia ou utilidade publica, cujo pa~m~nto podem 
5er autorizado ·independente· de prescripção legal, desde que 
rrnja UOli:içao orçamenLaria por onde 1JU8Sa ser reaiiza<lo o 
pagamento. 

Art. 85. Toda e qualquer gratificação extraordinaria, 
salvo as que forem incorporadas definitivamente aos venci- . 
mentas, fica sujeita ao registro prévio do Tribunal df3 Contas 
ou de suas delegações. -

CAPITULO III 

DAS SUBS'r!TUIÇÕES 

Art. 86. A substituicão dar-se-á nos seguintes casos: 
a) de Iogar vago ou cujo serventUlario este}a delle 

afastado, sem direito a :vencimento algum; 
b) de impe01rnenLo do ~erv euwauu , ern virtude de com

missão ou ele serviço publico obrigatorio; 
r:i ele lieença, férias, nojo, gala ou falta ele compared

i11entn; 
- ArL 87. Nas substituições será observada a ordem hierar-

chica. a saber: _ 
á) no impedimento. nas :faltas occasionaes e nas inter

rupções elo exercicio até trinta · dias, o funccionario será sub
stituiclo pelo mai.s antigo ele categoria immediatamente infe
rior e, na í'alt.a deste, por outro da mesma categona, que o cli
rector ou chefe designar, accumulando, neste caso, com o de 
suas funcções, o exercicio· do substituído; 

b) no caso de interrupção do exercicio .por mais de trinta 
dias, o director ou chefe designará o substituto dentre os 
funccionarios de categoria immediat.amente inferior á elo sub
stituído. 

Art. 88. Em caso de vaga, ou no de impossibilidade de 
haver substituição, a autoridade competente para a nomea
çâo eft'ect1va tara a nomea\iao inlerrna, com ar,Lenção a na
tureza do cargo. 



Art. 89 . . Os funocionarios publicas que substituirem, in~ 
terinamente. os licenciacios. perceh,, rl'\o . alérn de seus venci
:trúmtos, o que os substituidos perderem. 
- 1'arêlg1:avho l.mrno. :::i1 a llLOellva ao subsUluido fôr com 
yencimento.s integ'l'aes, nos termos do,s arts. · , o substi; 
luto perceberá., além de seus vencimentos, o correspondente 
á irratifi cacã.o, quota·s ot1 nercentag·r.nó' rl o snh~Wuido, pela 
verba propria do orçamento do respectivo ministerio e, !l.ª 
falta desta, pela verba "Eventuaes". 
- _ Art. 90 , Os funcc,ionarios publicas que substituirem, in
terinamente, os que estiver em em comnli.ssão ou serviço obri
gatorio por lei , conservando, portanto, a totalidade cios 
vencimentos (ordenado e gratificação ou quota.s ou percenta
gens), perceberão o ordena.do elo seu cai:t'go e a grat ificaçã.o ou 
quolas ou percentagens cio substituido, na :t'órma prescripta 
na ultima parte do artigo precedente. 

Art.. 91. Em nenhuma l'fypothese, porém, o substituto 
· poderá perceber maior estipendio que o do . stibstituido. 

Quando o accrescimo de remuneração previsto nos - artigos 
precedentes produzi.r tatal mai.ior do que o que percebia o 
1õubstituido, . far~se-á a dedl)ção necessaria para que · a 
presente dispositivo não 9eix~~ de ser rigor.osamente obser
,vado . 

. Art. 92. Reputar-se-á. unicamente substituição, para o 
effeito dos a·rts. a exercicio interino do cargo cujas 
funcr;óes forein diver sas das que ao empregado substüuto 
compelirem no proprio lagar, em virtude de !.eis e regula
men Los . 

Art . 93. As pess.oas estrl'j.nhas que servirem interina
mente em cargo vago per.ceberão os vencimento.s integraes 
desse cargo. · 

Art. 94. No caso de féri::i.s, nojo ou gala, o substituto 
não terá direito a :va.Il;tagem alguma, alé~ d'os proprio~ 
,vencimentos. 

Art. 95. Não se dar·á a sµbstituição, quando não houver 
funcções differentes a serem desempeuhadas, nem se farão 
nomeaçõe.s mLermas si existirem cluus ou mais - rl.mccionanos 
de categoria immediatamente inferior, salvo o caso especial 
de necestoidade do serviço publico, a criter io do Ministro. · 

CAPITULO IV 

Da afnila de cu.sto, elas d'iarfos e rlo trnnspoi'te 

ArL 916. O funccionario publico que se tiver de trans
portar para Jogar cliffei·enl,e do da rnpartioão em que estej::t 
em excrcicio pol' Ler sido l'emoviclo, commiss ionado ou por 
qu nlquer· o\1Lrn motivo. cm virlud e de cl ete eminacão superior, 
r ect bcd, uma ajuda de custo fixada pelo Ministro e no ma
ximo. igual a tres rnezcs de vencim entos elo cargo ou funcção 
quP. ext'rcm', al ém rio trans·port.e Dor conta ela União, 11ara si 
·~ sua f::lm ilia. 

Paragrapl10 unico -- O:; funcc.ionarios quando desi.c;·na
dos para serviço Jóra da séde el as respectivas r epartições, 
além ela ajuda de cus to e do tran. porte, terão di reito ao abo
no ele rl 'iari::i s fixadas nas rP-spectivas leis ou l·eirnlamenlos. 

Art. 97. Não terão direito á ajuda de custo nem -~º 
lransporte os funccionar ios : - .,. 

a) C]Ll e forem removidos a pedido; 
b ) que permu tarem de cargos; 



e) que sr afastarem da repartição a que perf-.tMcem ou 
a e'. la se recolherem por motivo de mandato elec tivo; 

. d ) que fo r em postos á disposição de governo estaclual .ou 
do Dislricto Federal ; 

e) que forem removidos por motivo disciplinar . 

Art. 98 . Dentr o do prazo de um anno da.remoção, o fun
ccionario terá dlreito a pedir o tornecimento de passagem 
pan, pessôa da fami lia que venha com elle residir. 

§ J.º O funccionario t erú, igualmente, direito ao trans
porte eia bagagem por mar e por torra, por conta do Go~ 
verno, além do espaço concedido a qualquer pass·ag·eiro, con
bnto -que a despesa não r~xcecla da metaele da ajuda de cmito. 

§ 2.º A deS'[Jesa qLw exceder o limite f ixado no para1gra
ph o anterior correrá por conta el o funccionario, ealvo se se 
L1:atar de chefe de reipartioão nomeado oí..1 clio.ponsaclo, que 
nenhum excess·o pagará. 

Art. 99. No caso de licença para ·tr atamento_ de sau de, , 
por prazo superior a 90 dias, pudera.o ser conceuidas passa
gens ao funccionaeio e á sua fam ilia, mediante indemnização 
ela respecliva despcza pela quinta par te do ordenado . 

Art. 100. Par a effeito dos ar tigos anteriores, ente-ndem
se por familia do furrcc1onario :· eSiposa, flll10s tegitimos ou 
legitimados, ir mãos e enteados, sendo os varões menores ele 
21 annos ou incapazes com qualquer idade; pae ou mãe, ir
mãs e enteadas , quando solteiras, se uns e outros viverem em 
companhi a do funccional'io e forem por elle mantidos. 

Paragrapho untco. Tambem poder ·á viajar com o funccio
nar io um cr eado, a quem será forg_ecida passagem de 2• 0lasse . 

Art. 101 . O funooionario que viajar com a familia deverá 
apresenlar ao chefe da reparL1ção ne anele s·ae rela.;ão em 
dup licata, meini;ionanclo os nomes e icla(les elas pessoas que o 
acompanharem, bem como a natureza elo parentesco exis
tente, 

§ 1 o. A 1 a via será archivada na repartição de origem 
e a 2" remetti cl a, com a guia ele tranr;ferencia, á repartic.iãO 
el e destino . 

§ 2º . Será puni elo discip linarmenLe, além da obrigação 
de repôr as i mportancias das passagens irregularmente re
quisitada<:., o funccionario que falsenr a verdade na r olaoão 
apresentada. 

Art . 102. Nenhum funcçionario iP Oderá receber para cada 
rnu danc;.a de local elo exercic10 do carg·o maJ.s de uma ajuda 
de custo . 

Art. 103. Res tituirá a ajuda de custo que t iver recebido: 
a) o funccionario que não s-eguir rpara o novo local de 

exercicio, dentro do prazo fixado pélo regulamento ou pela 
:.m torirJade competente; 

b) o funccionario que regTe&sar elo loca l clesignaclo s.em 
·haver desempenhado a incumbencia que lhe fôra confiada, 

calvo si para isto !10uver contrn ordem ela auloriclade compe
tente,- doença comprovada ou caso ele força maior. 

§ 1° . A rest ituição poderá ser 1'eita por desconto rnensal 
não superior á quin ta par te dos vencimentos . 

§ 2º . Ser(t igualmente obrigado a res tituir a ajuda de custo 
o funce-ioinario que houver abandonaclo o serviço ou pedido 



exonerai;;ao sem se haver desempenhado da incumbenma de qne 
Iôra encarregado. 

Art. 104. Si o funccionario fallecer antes de partir para 
o seu destino, ou em viagem, ou apos a sua chegada, a farni
lia não será obrigada a restituir a ajuda de custo. 

Art. 105 . Fa.llecendo o funccionario que se aielrnr em ser~ 
viço f(n·a da séde da re.partiçâo, acompaniiado da sua familia, 
terá esta direito a transporte por conta da União para o local 
onde pretendei· fixar resiclencia. Igual direito assistirá á fa
m"ilia do funccionario removido que fallecer antes de com
pletado um anno de remoção. 

Art. 106. Os funccionarios publicas dentro. do territo
rio nacional gozarão do abatimento de 3.0º1º nas passagens 
em companhias ou empresas de transporte terrestre e de na
vegação aerea, maritima, ou fluvial, dirigidas, s\1bvenciona
das ou fi scalizadas pela União. 

Paragra'PhO unico. Só será concedido abatimento quando 
requisitadas as passagens pelq directbr ou chêfe da re-partição 
e em virtude de requerimen1;o do funccionario interessado. 

CAPI'J'ULO V 

DAS ACCU~IULAÇÔES REMUNEfü\.DAS 

Ar-t; 1-07. E' vedada a accumulação de cargos publicas re
munerados da União, dos Estaçlos e dos .Municípios. 

§ 1.0 Exceptuam-se os cargos do magisterio e Lechnico
scien:tfficos, que poderão ser exercidos cumulativamente, ainda 
que por funccionario administrativo, desde que haja com·pa:ti
bilidad.e dos horarios de serviço (art. 172, § 1º, da Constiluiçüo 
Federal). 

§ 2.º Essa prohlliição aUinge a i-einuneração de qualquei' 
especie, tenha ·ella o caracter de ordenado, gratificação, venci
mento ou abono, só se considerando compatlve-is O'S horari.os 
dos .servioo:i quan<lo o de um começar depois de terminado o 
de outro. 

§ 3.º A accumulação dos carg·os de magisterio ou teclmi
cos-scientificos só será permitpda e produzirá os seus effeitos 
depois de expedido o respectivo decreto e ordenado o registro 
da desp1eza pelo Tribunal de Cont.as, ficando sujeito á pena de 
demiss.ão o funccionarw que receber vencimentos por mais de 
um cargo, antes {)a expedição do a:~ludido titulo. 

§ -l.º O .funccionario que, po·r qualquer circumsfanc.i.a, 
accurnular cargos remunerados deverá optar, dentro do prazo 
de 30 dia.s, ou fazer a declaração conveniente ao Conselho Fe
deral do Serviço Publico Civii pam resolv·er sobre se é per
mitüda a sua accumulação, não podendo, porém, em bypothese 
algum a, percebe.r vencimentos por mais de um cargo antes do 
pronunciamento do Co'll.selho, sob pena de respCYnder ·a p'rocesso 
administrativo e ficar sujeit.o á demissão do,5 dois cargos. 

§ 5.º E' facultado -0 ex-er.picio cumulativo e remunerado 
de comm1s-são tempwari-a ou de confiança, decorrente do pr-0-
prio cargo. 

§ 6.º A acceitação de car~o remunerado importa na sus
pensão dos proventos da inacqvidade. A suspensão será com
pleta, em se tratando de cargq e.Jectivo r·emuneracto com sub .. 



sidio annual; se, porém, o subsidio fôr mep.sail, ce·ssarão aquel
les proventos durante os mezes em que fôr vencido (§· 4°· elo 
art. 172 da Constituição Federal) . 

§ 7.º As pensões de monl1epio e as vanta.gens da inactivi
dade só poderão ser accumuladas se, Teunidas, não ·excederem 
o maximo fixactro por lei ou se re,sultarem de cargos legal
mente accumulaveis. 

CAPITULO VI 

DAS CONSIGNAÇÕES 

Art:. 108. Os funccionarios publicos, activos ou inactivos, 
poderão desobrigar-se dos compromissos que assumirem com 
assoei ações de classe ou estabelecimentos de credito devida
ríiente autorizados, media.ri te. consignação em folha da im
po rtancia necessaria á solvencia .dos mesmos. nos cas·os se
guintes: 

I - Si a prestação fôr devida aos cofres publicas. 
II - Si as preci,ações resultarem de cornpl"Umisi:ius exclu

sivamente contrahidos em beneficio do funccionario ou de 
sU:a familia. 

Art. 109. Será permittido tambem ao funcci-onario con~ 
slgnar em favor ae estabelecimento de ensino, para paga
mento de mensalidades destinadas á educa.cão · dos filhos e 
frmãos menores, e liem assim para aluguel da casa onde re
sidir. 

Paragrapho unico. A consignação feita nos termos déste 
artigo poderá ser suspensa pelo funccionario, em qualquer 
época, mediante requerimenlo, ao qual será annexada a 
prova de estar o constituinte quite com o proprietario da 
casa ou o estabelecimento de ensino aLé a data do ultimo 
vencimento da prestação anterior ao dia em que desejar sus
pender a consignação. 

Art. HO. No caso de cdmmissão, trans;ferencia ou remo
cão para fóra da localidade onde o funccwnn.rio estiver ::;et
'indo, poderá consignar, mediante simples requerimento, 
determinada importancia. a favor de. sua familia., caso esta 
nflo o acompanhe. 

Art. 111. Será permittido áinda ao funccionarib pu
blico consignar á sua esposa, pa.es, filhos, sogrus ou 1rmaus, 
até a totalidade do ordenado, encarregando-se a sua reparti
ção de fazer o respectivo pagamento em localidade onde 
houver repartições pagadoras do Thesouro Nacional. 

§ 1.º Para ter logar 3. consignação, augmento ou suspen
pensão, nos casos deste artigo, será sufficiente a communicação 
por escripto, do consignante "á estação por onde recebe seus 
vencimentos, a qual dará Hviso immediato á r epartição onde 
deverá ser realizado ou suspenso o pagamento da sub-consi
gnação, declarando o lançamento no livro competente, par:i 
futuro encontro de contas. 

§ 2.º A communicação deverá declarar qual a quantia ín
variavel, ·mensal, a consignar, a data do primeiro pagamen
to e as demais circumstandas que. possam esclarecer o as
sumpto. 

§ 3.º A consignação com prazo, ou aura.çri.o det.erminada, 
deverá ser suspensiJ., los-o que findo o prazo estabelecido, 



cumprincfo á estacao cjue suspender a co.braiiça, como áqueifa 
que suspender o pagame.nto da consignaçtto, communicar o 
í'acLo á repartição do funcciona1·io. . 

§ 4.º A 0onsignação sem prazo deLerrninado será susoensa, 
logo que o funccionario communicar sua resolução neste 
séP,tido; . .alle, porém, só receb0rá seus vencimentos sem tal 
desconto. clepoi·s de recebida pela estação cobradora a com
municação ela suspensão elo pagamento feita pela estação 
pagadora. 

§ 5. º O funccionario publico que, illudinclo o disposto 
oegtf\ artii:ro e no a11e o JJrP.r.ede. consig·nnr mais do aue o or
denado, ou, a pes.sôaa .outras que .a~ ah~ mencionadas, será 
·suspenso por oito dias, ou mais, se houver circumstancrns 
aggravan les. sendo a consignaçã<J immediatamente suspensa . 

Art. 112. Os descontos a favor dos cofres publicas e das 
instituições de previrdencia, terão preferencia sobre quaesquer 
outros. -

Art. 113. As instituições em favor das gua13~ forem 
pérmittidas consigna()ões ele ver,tcimentos em folha de pa
gamento ficarão sujeitas á fiscapzação do Governo, devendo 
os estabelecimentos ele ensino que quizerem gozar ele identi
co favor possuir a necessaria idoneidade e estar quites com a 
Fazenda Nacional. 

Art. 114. As consignações descontadas em folha de pa
gamento, mediante autorização legal, para prover á subsis
tencia ele pessôas ele familia, para pagamento ele alugueis 
ele casas dos funccionarios ou pensionislas ou para estabe
lecimentos ele ensino, . assim como as destinadas ao resg·ate 
de empretimos pelos mesmos conLrahidos com as insti Lui
oões de credito ou beneficentes, legalmente autorizadas, se
I'l:io pagas aos respectivos co11signatarios irn mesma folha em 
que receberem os funccionarios consignantes, qLrnndo . o pa
gamento tiver Jogar na mesma re.parLiçfio que effectuar o 
desconto. 

Art. 115. As consignações c)escontaclas errf folha serão 
sempre consicleraclas como recena de depositas, a favor ele 
quem pertencerem, correndo, porém, contra: os mesmos a pre
scripção quinquenaria estabelecida para as dividas da Fa
zenda Nacional. 

Art. 11r6. As consignações a pessoas das familias dos 
m ilitares ele terra e mar, em campanha ou em viagem nu 
estrang·eiro e que tenham ele ser pagas por antecipaçãoº pelas 
proprias r eparli,;Jes ás quaes incumbe o pagament.o das res
peetivas folhas ele soldos, etapas o gratificaç.ões, serão leva
das em conta corrente' á responsabilidade individual cios mes
mos militares, feitas as necessarias notas em folha para os 
effectivos descontos, quaiiclo se realizar o pagamento cios sal
dos ele vencimentos a que tiverem direito, e só por essa occ:l
sião se dará baixa em taes responsabilidad es. 

Art. 117. A!! consignaçõe.s d,estinadas a solver compro
mi ssos do funccionario ou pensionista não poderão em sua 
totalidade exceder ele 4.0 % (quarenta por cento) dos ven
cimentos, diaria8 e jornaes, podendo o consig·11ante, cJenLro 
deste limite, transigir como lhe convier para qualquer elos 
fins autorizados neste capitulo ou para diversos dell es si
multaneamente. 

§ 1.º O limite ele que t.rata est.e artigo pocle1·á ser elevado 
de mais ele 20 % (vinte por cento) para os fins exclusivos 
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de acqu1s1çao 'cl13 .preçlio ele resiclencia propria QU de ffanças 
de aluguel d e casa, -estas com · os juros maximos de 1 .% 
ao mez. 

§ 2.º !No caso do paragrapho anterior~ em se tratando de 
acquisição de predio, clever•á ser feita em folha referenéia 
á escriptura, cuja cópia auUíentica ficará archivada na re-
partição por onde o descqnto se effectuar. - · 

§ 3.0 Em. hypothese alguma a segunda parle dos venci
mentos poderá ser objecto de consignação ou cessão . 

. Art. i 18. N'o acto do pagamento da_s consignações oriun
das de emprestimos ou de fornecimentos de mercadoria·s e 
generos de primeira necessidade \vestuado, alimento e me
dicamentos) s·e desconta.rá 112 .% (meio po1: cento) sobre 
o valor d_as :rp.es,mas consignações, destinando-se: :50 % ao 
Hospital do Fúncciona:rio Publico; 35 % aos · funccionario.;; 
encarregados do serviço de consignação,_ e os 15 % restantes, 
á receita _geral da Republica, como indemiliz_ação do material 
dispendido no serviço. -

Art. 119. Fica extensiva ·aos operarias do serviço da 
União, aos inactivos, bem .como aos pensionistas do meio·· 
soldo e de montepio, quando maiores, a faculdade concedida 
ao funccióllado para coi1sígnar em folha de pagamento. 

ArL 120. As disposições do i:iresel}te capitulo entrarão 
desde j:á em vigor, podendo o Governo, si julgar conveniente, 
expedir instrucções regulamentando-o e das quaes constará 
a fa,culdade de ·cancellar lfvr_emente qual•quer consignáção, 
puriJ.ãós os responsaveis uma vez provada a fraude ou má 
fé ao :::er a mesma consigna-çlio ipstituida . 

TITULO IV 

CAPiITULO I 

Licençaíi 

SECÇÃO Í 

Das licenças em ueral e das autoridades coyn,pe_tentes' iJai·a 
sua concessão 

Art. 121. A licença :Se1~á conce'dida, por molestia do fun
ccionario ou de pessoa da familia que yiva ·em sua depen
clencia, bem como á funccionaria gestante, e; a juizo da auto
ridad~ competente, p_or qual1quer outro rnotiv9 justo e ·atten
clivel. 

!Art. 122. A licença é, salvo caso de molestia, nojo, gala 
ou gozo de férias , o unico motivo pelo ·qual o· funccionario pu
blicJJ, Qjvil ou militar_, p.Qde interromper o ex.ercicio do cargo 
ou deixar de pre,c;tar o serviço a que ·está obrigado : 

Ai'f.. 123.. Ao 1Pre~idente da Republica compete conce
der licenças aos 'Ministros de Estado; ao Procurador Geral da 
Republica e procuradores; ao representante e adjuncto do 
Ministerio Publico, do Tribunal de ·OoDtas e aos m~mbros elo 
Conselho Federal do -Serviço Publico çivil, por qual-quer 
prazo; e ,aos . funcciona·rios da 1Se0retaria da P111side11cia, por 
mais de um ·anno . . Ao 'Secretario da J~_residencia da Repu-

. blica e ao Presidente do referido ·Cons~lho Federal, compete 
cóncedel-as aos funccionarios das resn..ectívas Secretaria_s e 
demais dependencias, até um anno. 



Art. 124, São competentes para conceder li_cença :. 

I - A Côrte Suprema, ao seu Presidente e Vip~e-Presi-· 
dente até um anno; por qualquer tempo, a seús Ministros e 
por ~ais de um anno a todos os serventuarios da Justiç}1 Fe
deral· o Presidente, aos flinccionarios da Secretaria, aos Jqi.:. 
zes Federaes e seus substitutos, até urr~ anno; o Procurador 
Geral da: Republica, aos membros do Ministerio Publico da 
Justica Federal, por egnal periodo; e os Juízes Federaes aos 
escrivães e demais servenluarios, junto a cada Juizo, lamb_em 
até um anno. 

II - O Supremo Tribunal Militar, ao seu Presidente, até 
um anno e a todos os membros d.o mesrr.'o Tribunal, aos func
cionarios da sua Secretaria, aos auditores de guerra e de ma
rinha e respectivos auxiliares, por mais de um anno. O Pre
sidente, a todos esses serventuarios até um anno. 

III - O Supremo Tribunal de Justiça Eleitoral, a todos 
os serventuarios do mesmo Tribu-µal e dos Tribunaes Hegio
naes, por m'ais de um anno; e o seu Presidente e o de cada 
Tribunal Regional, até um anno, ao13 respectivos serventuari os. 

IV - A Côrte de Appell-ação do _Districto Federal, ao seu 
Presidente, até um anno e aos seus membros, bem como a 
todos os serventuari-os da Justiça Local, por mais de um armo; 
o Preside·nte da Côrte por um anno, a todos os membros da 
rr,'esma Côrte, aos funccionarios da sua Secretaria, aos Juízes 
de direito, aos !>retores e Primeir·os Supplentes, aos Escrivães, 
Tabel!iães, Officia·es de registros e a todos os demais serven
tuarios que desempenhem funcções perante os juizos DU pre
torias da Justiça Local; o Procurador Geral do Distr i!lto Fe
deral, aos membros do Ministerio Publico da Justiça LoBal, até 
um anno. 

V - O Ministro de Estado, a todos os funccionarios do 
Ministerio, por mais de um anno, e aos direc tores de reparti
ção. chefes de servioo, directame11te a: elle subordinados, por 
qualqeer prazo. 

VI - O Tribunal de Appellc:rnão do Territorio do Acre, 
até um anno. ao seu Presidente; este, a todos os m'embros do 
mesmo Trihuna!, aos funccionarios da sua Secretari:l, aos 
Juízes de direito e Juizes municipaes: o Procurador Geral do 
mesmo Territorio, aos membros do Ministerio Publico; e os 
Juiz·es de direito, aos escrivã.es, tabelliães e demais servN1tua
rios que desempenhem quaesquer funcções perante seu Juízo 
0u term'os ju{liciarios a elle subordinados, todos -até um anno. 
O Tribunal aos ·seus membros ·e aos serventuarios acima: re
feridos por mais de um anno. 

VII - O Governador do Territorio do Ac1'e, aos funccio
n:.trios e autoridades, quandõ os respectivos cargos e empregos 
não forem de nomeaoão do Governo Federal ou úrnnicipal, por 
qualquer prazo. . 

VIII - O Tribunal de Contas, ao seu Pres idente, até um 
anno; a todos os funccionarios que perante elle servitem, por 
mais de um anno, e aos Ministros, Procurador Geral, Adjuncto 
do Procurador, Audif.ores e Directores, por qualquer prazo. 

IX - Os directorei:; de repartição ou chefes de <;erviço, 
directamente subordinados ao Ministro e os directores do Tri
bunal de Contas, a todos os funccionarios das respectivas re
particões ou directorias, até · o prazo de um anno. 

Paragrapho unico. Sendo recusada a licença requericlP., 
noderá o interessado recorrer para a autorida:de superior, rnda 
houver . Não h:werá recurso para o Presidente da Republicu ,-
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salvo do pessoal da Secretaria da Presidencia e do Conselho Fe
Geral do Serviço Publico Civil. 

Art . 12'5. Exceptuaidos os casos de competenDia do Presi
dente da Repubhca e dos Minisúros de Estado, a autoridade que 
conceder licenca ficará obrigada a comrnunicar por officio ou 
por telegrarnma, dentro de quinze dias e sob pena de responsa
bilidade, ao Ministerio a que estiver subordinado o serviço ou 
repartição, a licença concedida, bem como a data em (!Ue o 
funccionario entrou no g·ozo da mesm'a, procedendo de modo 
identico e no mesmo prazo, quando o funccíonario licenciado 
reassumir o exercício. 

Paragrapho unico . Tratando-se de licenças concedidas 
pelos Procuradores Geraes e pelos Juízes, eg·uaes communicm
ções deverão ser feita:;, conforme o e-aso, ao Presidente da 
Oôrte Suprema, ao do Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, 
ao da; Côrte de Appellação do Districto Federal ou ao do Tri
bunal de Appellação do Territorio do Acre, dentro elo mesmo. 
prazo e sob a rne·srr..'a pena. 

SECÇÃO II 

Das licenças vor motivo de molestia. 

Ar.t. 12'6. No caso de molestia, o funccionario é obrigado a 
fazer, por escripto seu ou, em caso de impossibilidade, por <>S
cripto de outrem a rogo, immediata communüiação do ~·'l'-1 °5-

tado á autoridade corr.'pe.tente, e solicitar licença, den~ro do 
prazo, improrogavel, de oito dias, contados seguidamente. 

Art. 127. Nas licenças até tres meze.s, para tratamento de 
· saude, poderá ser dispPnsada a inspecQão medica, desde que o 
requerente junte attestado rle facultativo idoneo. Nas qne ex
ce,derem esse prHzo, porém, será indispensavel a · insneeção 
medica. 

Para~rapho unico. Quando o funccionario e.'ltivel' fóra 
do Paiz ou quando s·e tratar de prorogação, pedida do .. istrnn
geiro, será bastante, para obtencão da licenca, o attestado me
dico. visado pela autoridade cornmlar brasileira, salva: á a..lrni
nistração a faculdade de fazei - o examina.e pol' n»'eclico fio lo-
11;ar. ou das proximidâdes do loga't', onde o funccionario se 
encontrar. 

Art. 128. Todo funccionaTio licenciado por motivo de 
mofostia soffrerá os seguintes descontos em seus vencimentos: 

a) ela gTatificação do exercicio, qualquer que seja o tempo 
da licença, até S'eis mezes; 

b) da quarta' parte do ordenado ou soldo, si durar de mais 
de seis mezes a um anno; 

e) da m'etade do ordenado ou soldo, si de mais de uni a 
dois annos. 

Art. 129. O funccionario Ucenciado por motivo de mo
Iestia em pessoa da familia que viva em sua dependencia;.pro
vada esta por meios idoneos e aiquella por attestado medico, se 
a autoridade competente não preferir a inspecção de saude, 
quando passive!, perceberá: 

a) o ordenado ou soldo, se a licenca não for além de tres 
meves· 

b) dois terços do ordenado ou soldo, se a licença f'ôr além 
de tres .rr1ezes ató seis mezes; . . . . 
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e) a ter~«1 pade do ordenado ou soldo, se a licença for d·e 
seis mezes a um anno. 

Art : As reducções de que tratam os artig·os ,c,erão 
feitas g-rad uaünenLe, e nos r espectivos pr'azos, seja qual for a 
duração ela licença ou das prorogaçõss. 

Ad. 130. Ao funccionario servindo fóra da séde da au
toridade con;rpetente para ·lhe conceder a li'cença será licito 
solicit!.bl-a por telegramma, desde que, neste, indique o numero 
do officio com que, na rr»esma data, en-caminhar, para os fms 
complementares da licença, a petição e mais documentos. 

Paragrapho unico. A licença concedida mediante pedido 
telegTaphico será sempre condicional, podendo ser declarada 
sem effeito, em virtude de verificação ulterior de invali 'Jade 
ou insufficiencia das provas rcmettidas . · 

SECÇ!ÃO III 

Do.s licenças po1' intei·esses pai•ticulai'es elo fiincC'ionario 

Art. f31. O funccionario que tiver mais de dois annos de 
effectivo exel'Cicio no cargo poderá obter um' anno de licenç~1, 
sem vencimentos, para tratar de interesses particulares; o 
que tiver mais ele cinco .annos, dois a1mos; o que tiver rnais 
d·e dez annos, tres annos, e o rrue tivér mais de vinte armos, 
cinco annos; não sen.do perrnittido, entretanto, c0110eder-lhe 
nova licença, para o mesmo fim , sinão do is annos após o dia 
em que houver terminado a ultirrla . 

Paragrapho unico. Essas licenças poderão ser negada:::, 
f' ·e hoüver prejuizo parCT o· serviç'o, a criterio do Governo e ou
vido sempre o chefe da respectiv.a repartioão. 

SECÇÃO IV 

Da contagem elo temvo e rlos descontos das Ucenças 

Art. 132 . Marcar-se-á prazo nunca maior de trinta dia·s, 
dentro do. qual o funccionario devf\I'á ent1;ar cm goso da li
ce111~a. sob pena ele ficar a mesma sem effeito; e. tratando-sê 
de Iicenoa por interesBes particulares elo furiccionar io, será de-

. clarada, expr P.ssarnente, na respectiva portar ia, a data em que 
e,I la deverá ter inicio . 

Art. 133. Para effeito dos des•contos nos vencimentos; 
consideram-se como ordenado dos funccionarios que só per
cebem gratificação, percentageµi, gratificaoão fixa e percen
tagem, salarios e diarias, dois terços da quantia que perce
beriam, si em exercício es•tivessem, calculada · sobre a média 
dos seis ultimos mezes, na categoria do interessado. A remu
neraoão dos empregados, que exer·cem funcoões no' Territorio 
do Acre, será dividida na proporção de um terço como orde-
nado e dois terços conio gmtiff·c,ação . · · 
~ Art. 134. Serão sommados, dentro de cada anno civil, coin 

o' tenwo. da licenca concedida, os dias de fa lta anteriores .- ou 
poste·rioreis á licença, bem como os das prorogações e · das lí
cenoas anteriore.s, como t>i fossem consecutivos, para u caJculo 
do desconto nos vencimentos . 

Art. 13'5. O funccionario que interromper o exeréicio do 
cargo sem prévia .licença, ~nas- pr_ovandQ que o fez por· 
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molestia, perderá a terça parte dos vencimentos, nos pri
meiros quinze dias do mez; dois terços, do de cimo sexto ao 
vige.simo aia; e todoc os vencimentos, dahi em diante. 

Paragrapho unico. Considerar-se-á definitivamente aban
donarlrí o empreg-o. merliante nr0r,esso administrativo, se a 
ausencia do funcciónario se prolongar por mais de trinf.a: 
dias consecutivos ou se se coniervar fóra delle mais de 
sessenta dias depois de terminada a licença. 

Art. 136. Nas licenças pãra tratamento de saude, o tempo 
contar-se-a desde o dia ern que o funcc1onario de,xou de com-
parec;er UP ~t~ l'Vl()U, quando aStS im tiver feuuerl(Jo . . 

Art. 137. Os descontos que soffrer o funccionario, em vir
tude dP ernprest1mu<:>, serão rcáuz1dos pruyorc10nalrne11te á 
licenca concedida. 

Àrt. 138. A todas e quaes.quer licencas serão applicaveis: 
as disposições deste Capitulo, no que não lhe forem contra
rias os artigos seguintes. 

SECÇÃO V 

Das licenças especi.aes, por motivo de rnolestias contagtosas, 
ou de cura irnprovavel, de out1°as determinadas enfermi
dades e de acciclentes 

Art. 139. Ao funccionario publico civil . ou militar, que, a 
requerimento proprio ou por determinação da autoridade 
competente, fôr declarado, por inspecção de saude, aff'ectado 
de lepra, cancer, tuberculose, ou qualquer outra' nwle.,;tia con
tagiosa, ou fôr ferido, mutilado, ou adquirir molestia em 
serviço ou em consequene1a deste, ou fôr acommettido de alie
nação mental de qualquer genero, de cegueira ou de paralysia 
que o impossibilite de exercer as . funcções do cargo, será con
cedida licença, até au pra:i:o áe uir1 amw, com toduJ:> os venci
mentos. 

§ 1.º Antes de findo o tempo da licença, será o funccio
nario submettido a nova inspecçã_o de saude e, verificado que 
não se acha restabelecido, será prorogada a licença, por mais 
um anno e nas mesmas condições. 

§ 2.0 Esgotado o prazo do paragrapho anterior ,si, ainda 
em insp-ecção de saude, se verificar que o fnnccionario não 
está curado. a licença será prorogada por tempo indetermi
nado, com o ordenado ou so ld o, até que possa ser decretada a 
sua aposentadoria, reforma ou jubilação, computando-se o 
tempo rlr.-~r:n lir.r.nca espP.r.ial tão s6mr.ntP. pnrn o all 11dirlo fim. 

Art. 140. Poderá tambem conceder-se licença até dois an
nos ao funcc1onario que, a requerimento proprio ou por de
termimicão rla autoridade competente, fôr snbmettirlo a in
specção de saude e, em consequencia, tido por affectado de 
epilepsia, choréa, tiques, hypertonias, myodonias, hysteria, 
certas fó rma(':; salientes de baserlowismo. obesidade, fl de outros · 
desarran.i0s endocrin icos , af'sim como determ inadas alterações 
da pr.lle, qur. justifiquem seu afastamento. 

§ 1.º O funccionario assim licenciado r eceberá, até um 
anno, o ordenado e, depois, dois terços do mesmo. 

§ 2.º Si, esgotado o prazo de dois annos, o funccionario 
continuar affectado do rne1:>mo mal, o que será verificaria em 
inspecção de saude, poderão ser concedidas prorogações de 
licença, sempre com a mP.1.ade r:ln ordenado, nos termos e nara 
o fifl1 rl n i>rt i1m ~ntP.rPrlPntr.. S 9°. 

Art. 141. O funccionario licenciado de aooordo com os dis
positivos dr.sta Secção poderá ser submeltido, em qualquer 
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tempo, a nova i_nspeccão de savde. a requedmento proprio ou 
jrnr deterrr;rirtacão tia autoridade coinpeterlte, e voltar á aeti
vidade, se fôr julgâdo apLd pá1'a o se'l'Vi(/o . 

ParagTapho unico. Intimado do resultado da iTuSpeocão, 
o funccionario declarado apto para o servico deverá compare
cer, dentro do prazo de trinta dia-s; afim de rea.ssumir o exer
·cJcio; sol;l pena de perda do Gargo por abandono, nos termos · 
do § 2º do art. 

SECCÃO VI 

bas Licenças ·como premfo de serviç.o 

Art. 142. Ao funccionario publico, civil ou militar, que, 
duran te um período de dez anno.s consecutivo& ou mais, não ee 
afastar do exercício de suas funccõ es, é a·seegurádo o· direito 
a uma lícenca e.speciai cie seis inezes, por decennio, com os 
vencimentos integraes. · 

§ 1.º Para os fins prevlstos 1 neste artigo, não se compu
tará o afaetamento do exereicio qas funccões quando, por mo
tivo de nojo ou de gala, não fôr superior a oito dias, bem assim, 
o afastamento em virtude de faltas justificadas e de licencas 
para tratamento de saude até seis mezes. 

§ 2.º A licenca _conc_edida i:i.os termos desta lei é isenta 
éle sello e 13ua duracão não irtfluiril na contagem de tempd para 
o effeito de -promocão, aposentadoria, jubilacão, reforma 01.f 

gratifícacão addicional. 
§ 3.º A líquidacão do tempo de effectivo exercício para 

a.ssegurar o direito á licenca especial ·será feita por um ou 
mais decennios eompletos, interrompendo-se cada periouo de 
dez annos, sempre que se der o afastamento, salvo si se tratar 
de qualquer dos casos a que se refere o § i •. 

§ 4.º As licencas especiaes poderão ser gosadàs em parcel
las de tres e de dois mezes, por anno civil, respeütivamente. 

§ 5.º Não poderão ser licenciados, simultaneamente, o 
funccionario e o seu substituto legal, quando r.ste fôr o unico. 
Em tal caso terá preferencia, para a obtencão ele licenca, quem 
a requerer primeiro ou, quando requererem ao mesmo tempo, 
aquelle que contar maior tempo ele exercicio não interrom
pido. 

. § 6.º Na mesma reparticão não poderão ser licenciadoe, 
simult[!,n8amcnte, funccionurios em numero superior á sexta 
parte do total do respeáivo' cruq:dro, departamento ou classe, 
conforme . a natureza do serviço, em exerc i cio effectivo. 
Quando o numero de funccionarios fôr inferior a seis, no 
mesmo quadro. departamento ou classe, sómente um delles po
derá ser licenciado. 

§ 7.º Terão, em tod0 caso, preferencia para· obtencão da 
licença especial o funccionario qqe a reque'rer' para tratamento 
de saude, mediante doença provada, e depois aquelle que contar 
na sua effectividade, além do periodo de dez anno~ de servico, 
mais tempo de exercicio não jnterrompido por licencas e, 
'frnafmcnte, 11quelle que se recommendar pel•a aptidão, assidui-
dade e exaccão no cumprimento do dever. · 

§ 8.º Qu~ndo da concessão da licença especial resultar 
rrng-rnent.o de despesa, por motivo da substituicão do funccio
nario, deverá ser feita communiear;ão immcd iaLfl á repartir.ão 
competente, para os devidos fins. · · , 
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§ 9.º Ao funccionario civil ou militar, para . effeito de 
_ aposenta1ioria ou refornia, Gerá contado, pelo dobro, o tempo 

da licença especial que tiver deixado de gosar. 
Art. 143. O funccionario que houver percorrido toda a 

escala de accesso, contar mais de trinta annos de serviço pu
blico federal, sem gozo de licença, e não tiver mais de trinta 
falta6 durante esse p,eriodo, .sem qualquer penalidade, quando 

· julgado invalido para os effeitos de aposentadoria ou reforma 
nos termos da lei em vigor, poderá ser aposentado ou refor
mado no cargo immediatamente superior, com todas as van
tagens, desde que já o tenha exercido em commissão, sub.sti
tuição ou .interinidade durante mçiis de um anno, seguida
mente. 

Paragrapho uníco . o mesmo direito será aélSAgurado ao 
fonccionario civil ou militar que, havendo igualmente percor
ríao toda à escala de àcce·sso, contar mais de trinta e 0inco 
;:nmos de serviço publico federal sem licença, sem penalidade 
ao tempo de sua aposentadoria ou reforma prir invalidez. 

SECÇÃO Vrt 

Das licenças por rmti·os motiVos 

Art. 144. Ao funccionarib convocado para o serviço mi
litar, quando incorporado, será concedida licença, pelo tempo 
que durar à incorporação, contando tempo para todds o's ef
. feitos e percebendo os seus vencimentos, dos quaes, entretanto, 
será deduzida a importanoia que receber na qualidade de sQr
teadO. 

Art. 1415. Ao funccionario que, no exercido e deMli!l'Jpe~ 
nho do cargo, soffrer qualquer aggres·são por factos que se re
lacionem éom as suas funcções serão pagos os vencimentos m
tegraes, inclusive quaesquer gratificações, durante u período 
em que estiver se tratando em consequencia da aggres1são re
cebida. 

Paragrapho unico, Não caberá ao funccionario a vanta
gem de que trata este artigo, sn ficar provada a legitima de-
fesa do aggressor. · 

Art. 146. A mulher que exerça funcção publica, casa-da 
com fun ccionar10 civil 011 militnr, su.i eito a remoção, terá di·
reito a licença sem vencimentos, a seu reque·rrmento, quando 
o marido fôr removido, transfericio ou addido, sem ser a .seu 
pedido ou em cumprimento de pena d1sciplinar, para outro 
ponto do territorio na.cional ou para o eslr<angeiro . 

· Paragrapho unico. X licença será concedida mediante re
querimento insLruido c-om documentos qlie provem o alle
ga·do e vigorará pelo tempo que durar a commissão ou nova 
fonc-.ção do marido, a Lé o maximo de 3 annos. Nesta situação 
a interessada não eontará teítJpo pára qlial•quer effeitd. 

Art. 147. A' mulher em estado de gravidez e que exercer 
qualquer emprego publico será concedida lk,einça por tres 
mezes, com Lodos os vencimentos, a contar do ultimo mez da 
gestação, medfante prévia inspecçãô de saúde, indisp·ensavel 
pan. esse fim. 

Ari. 148. Quando o funoc ionario tiver de interromper o 
. exerci-cio do cargo para exercei' fimcções inher·entes a man-
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dato electlvo. não terá nece:Ss ida,de de solicitar licença, senclo 
computado, par.a todos os effeitos, o peri-odo ,em que estiver 
.afasta·do, rJ esde que não exceda· de duas legislaturas .. 

SECÇAO VIII 

Das licenças aos funccionarios e serventuarios de justiça 

Art. 149. Os serventuarios de justiça, que não perceberem 
venc1u1ancu6 pews coue:; puo1wu:; e uuuvei·em i:;wu ucerw1a
dos por dois annos, não poderão ·obter nova licença senão 
ctecol'l'idos outros ctois annos ae exer.cicio inmtenupLo no 
res,pectivo officio, salvo o caso de molestia verificada em 
iD~pecção de saúde. · 

Art. 150. Os serventuarios e· empregados de justiça, 
quanao t10u verem de mtenomper u exercww, por mouvo de 
mandato e;E•ctivo, não terão 1 necessidade de solicitar licença, 
dev,endo &er nomeados os respectivos substitutos, na fórma 
da lei. 

SEC()ÂO IX 

Do termo das .licenças 

Art. 1.51. Finda a licen.ca, o funccionario publico, civil 7 
ou militar, deverá reassumir immediatamente o exercicio do 
.cargo, salvo prorogação anteriormente solicitada, sob pena 
de lhe serem des,conados todos .os vencimentos, ou de perxier 
o car·go, pc1r abandono, nos termos do § 2º do art.... · 

Puragrapho uni·co. Exc,eptuam.:se as licenças com
prehenriida" nos arts . ... 

Art. 152. O pedido de prorôgacão deverá ser feito antes 
de finda a licença ou até oito dias depois, verifi.cando-&e a 
data pela entrada do requerimento no protocollo e ainda pelo 
car1mbo do Correio ou pelo recibo do te1egrapho, si ausente 
e s,em procurador o funccionario. -

ParagTapho unico. Negad:a a prorogação, observar-se-á 
o disposto no artigo· anterior. 

SECÇÃO X 

Disposições . geraes 

Art. 153. As licença:s 110 Presidente da Republica e. aos 
presid ente; da Gamara dos Deputados e do Senado Federal 
serão re1rn1adas por leis espPciaes. 

Art. 154. A's mesas do Senado Federal e da Gamara dos 
DepuLa{.Joi:; compele conoeder licenças aos funccionarios das 
respectivas secret.::irias. 

Art. 155. O funccionario que obtiver licenç-a poderá go
zai-a onde lhe aprouver, senrlo-lhe facultado em qualquer 
tempo renunciar á mesma e reassumir o exercício do éargo, 
salvo nos casos dos · arts .... 

Art. 156. O funccionario publico com exercício no estran
geiro terá, a seu pedldo, de qualro em quatro annos, um a li
cença até seis mezes, com ordena:do, para gozai-a no Brasil. 

Parag1"a·pho unico. No oaso de molestia, . ·devi"damente 
comprovada, do proprio funccionario, ou de pes5ôa d-a famiia 
(progenitor, mu!her ou filho), que viva sob sua depende·ncia, 
essa licença será concedida com os venoimentos integra,es. 
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Art. 1157. As licencas pàrJ!- tratamento de saude de pessoa 
da fam1 lia só serão admissive1s quanao a peBsôa, vivendo em 
companhia do funccionario, estiv·er grav.emente eillferma, ou 
t.iver nece.ssidade, .Para ser tra1Jada, de se afastar do Jogar 
-onde exeet't'-r o funocionario o seu empr·ego. 

Art. 158. O funccionario que, licenciado, for promovido, 
-;;ómen~e gozará as vamag.ens do novo tlargo a contar da data 
em que houver assumido o respectivo exer·cicio, p·ercehendo, 
unicamente, até essa data a remunéracão a que tiver dir.eito 
pelo cargo em que se achava lic.enciado. 

Art. 1159. Não será concedida licença aos funccionarios 
promovidu.5, removidos, ou aproveitaaos, antes de assumirem 
o exerci·cio do respectivo cargo, ou aos que a soli1ciuarem, 
quan<l:-i del'i1gnados para determinado S·ervico, salvo o caso de 
mol·e~tia, provada mediante inspeccão de saúde. 

Par·agrapho unico. Os funccionari-os interinos ou em 
commissão, quando não recebam gratificação ou percenta
gens, bem como os nomea-dos que não tenham exercido os 
cargos pe::lo menos durante 90 dias, seguidos "ou interpolados, 
só terão direito a licenca sem vencimentos e pelo prazo ma
ximo de tres mezes, prorogaveis por mais tres mezes, salvo 
se a interinidade ou commis.são fôr por tempo infer10r a esse 
prazo. · 

Art. f 160. O funccionario que exercer Jogar de commissão, 
quando licenciado, terá, duranLe o penado de licença, o es
tipendio calcul•ado sobr.e os vencimentos do cargo e:ffe.ctivo. 

Art. f'6i. O funooionario deverá aguarda, em exercício, 
a licença, não podendo entrar em gozo d.ella emquanto nao 
fôr cunceriida, ex·ceptua-das apen as as licenças por molesti:a. 

Art. 1•62. A autoridade competente para conceder a li
cença podt>rá determinar a sua interrupção, mandando cas
sai-a, descl':l que verifique, mediante .inspecção de saúd(:), não 
mais exisLir a causa que a houver motivadó. No caso de ter 
sidl) conceclicla a li cença para tratamento de interesses par
ticulares, poderá tambem d·ecfa.ral-a sem effeito, quando o 
servi(;o p:iblico assim o exigir. 

ATt. 1'63. Aos funooionarios encarregados de executar 
servir;o~ de da·etylographia e mecanograpnia fica concedido, 
após cada pF~riodo de h ora e meia de · trabalho ininterrupto, 
o descanç'O r)e de.z minutos, sem augmento da duração normal 
do hor:i.rir; estabelecido . 

Art. 1·64. A licença só será interrompida com o compare
Cimento do funccionario á repartição, pelo perioclo de trinta 
dias, contados seguid amente, sem o que será qualquer outra 
licença con,siderada como prorogaçã.o da anterior. 

Art. 1165. As disposicões deste tituJlo, no que lhes for ap
plica.ve l, est.ender- se-1Io aos que, embora -sem caracter perma-
nente, occuparern cargos publicas. · 

CAPITULO II 

DAS FÉRIAS, DO NOJO E DA GALA 

Art. 16'6. Todos os funccfonarios publicos, bem assim os 
que, embora sem caracter permanente, servirem nas reparti
ções federae.s e suas dependencia.s, com mais de um am10 de 
\\ffectivo serviç-o exercido, terão direito a vinte dias uteis de 
férias annuaes , podendo gozai-as de uma só vez ou parcella.:. 
dam~.nte, mediante requeriment.o isento de sello ·e. a juizo 
ào chefe do serviço ou ·do da repartição. · 



§ 1.º As férias serão dadas pelos directores ou chefes de 
serviços e durante as mesmas os funccionarios terão direit,o 
aos vencimentos e vantagens integraes, como si estivessem em 
pleno exercicip do cargo. 

§ 2.º D funccionario publico, civil ou militar, removidp 
ou promovido, quando .no gozo de féria6, poderá completai-as, 
a contar da data do seu exercicio em o novo cargo. 

§ 3.º As férias poderão tambem 5er accumulada·S e go
zRdas de dous em dous anno;s, Bi, r equeridas, µão f.orerµ ponce
didas, em virtude de interesse do serviço, e serão levadas em 
conta de faltas que o empregado dér por motivo justificado, 
até 20 em cada anno, para o fim de não lhe ser descontada a 
gratificacão ou percentagem. 

§ 4.º As férias poderão ser gozadas em . qualquer parte, 
dentro ou fóra do territorio nacional, independente de consen
timento prévio, salvo quanto aos chefes das repartições ou 
de serviços, os quaes carecerln desse consentimento. 

~ 5.º Não terá direito a férias o funccionario que, no de
corrér de um anno, fôr suspenso por cinco oú mais dia6 ou 
faltar ao serviço, sem causa justificada, durante quinze dias 
seguidos ou trinta interpollados. 

§ G.º Ao funccionario que, t endo direito a férias, dellas 
r1ão s>J utíiizar, serão as mesrµas contadas em dobro ao tempo 
da aposentadoria ou r-eforma . 

§ 7 .º As djsposições deste artigo n~o se apl[)li•C1J..Q1 aos 
membros do magisterio e da magistratura federal ou local do 
Districto Federal e do Tenitorio do Acre, bem assim ao go
yernador e aos funccionario.s de 11pmeacão do Gover110 Fe~ 
dera! naquelle Territorio, os quaes terãe as férias estabele
cidas em leis e regulamentos especiaes. 

Art. iô7. A ausencia do funccionario por qiotivo de . . ca
samen~o não será considerada falta, para os effeito.s de perda 
de vencim entos ou quaesquer outros, de.sde que não ultrapas.se 
de oito dias . 

Art. 168. Tambem não S!lrá considerada falta a ausencia 
do funccionario, no periodo de oito dias, por fallecimento do 
pae, conjuge, fi lho e irmão. 

Art. 1'69. As licenças e férias dos funccionarios dos cor
pos diplomatico e consulfl.r sãp applicaveis as disposições 
deste titulo, sem prejuizo do determinado em legislação es
pecial . 

TiTULO V 

CAPITULO I 

DOS DEVERES DPS FUNCCIONARIOS 

Art. 170. O funocionario publico federal deve ~xercer pes
soalmente e em sã consciencia o seu cargo, de conformidade 
com a Constituição e as leis, e proceder de modo a merecer a 
consider[!.ç~çi pul:Jpcµ,.. 

Paragrapho unico. Tem especialmente o dever de: 
a) r esidir no logar onde 13xercer o seu cargo, podendo ser 

'.lutorizad_a a residencia ~m. lo~ar vi_zinho, quando não resultqr 
mconvem ente para o serviço pubhco; · 

b) obedecer ás instrucções e ordell6 do serviço, que Ih e 
forem dadas pelos super iores hierarahicos, salvo quando, e sob 
sua responsabilidade, entendei-as manifestamente illegaes; 
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e) guardar acatamento aos superiores hierarchicos, e, 
em serviço, tratar a todos com urbanidaqe; 

d) ser assíduo e diligente, comparecendo á hora designa
da para o inicio do expediente, ordinario ou extr~ordin~rio, e 
Ii~a.ntendo-·se nos trabalhos até o seu encerramento; 

e) guardar segredo sobre todos os negocios e assumptos. 
concernentes ao exercício do respectivo cargo, e que forem 
de caracter reservado, cm sobre quaesquer despachos, decisões, 
ou providencias, emquanto não autorizada a publicação on a 
communicação. 

Art. 171. E' prO'hibido ao funccionario publico federal:· 
a) fazer directa ou indirectamen~e, por si ou como re

presentante de terceiro, contractos de natureza commercial 
ou industrial com a União; 

b) dirigir bancos, companhias, empresas indu,striae;; ou 
estabelecimentos commerciaes, sejam ou não subvencionados · 
pe1a ppião, i;;i,ilyo as poormrf!tiyap ~ as a.S$PCiaçõi:is de classe, 
excluídos dp, prohi)Jicãq ós cargos techni'cos ou profissiona,es, 
que não sejam da adp:i.irüstracão; ' 

e) requerer ou promover a concessão de privilegios, ga
rp,pt~p,s de jurps, ou o-qtros sep:i.elhantes favores d<+ Uniãp, ex
cepto privilegios de invenção propria; 

d) discutir pela impreni'?a asswnptos relativos ao servü;:o 
pubHco ou commentar actos de seus superiores hierarchicos, 
que tiverem sido expedidos na fórma das leis e regulamentos 
vigentes. . . ' . . . . . ' 

Art. 172. Os funccionarios da Fazenda, e a:queles que ti
ye)!em a seµ cargo a arnicac\açãp e a gµar.Qa ele dintieu·qs qu va
lores da União, não poç:!erão commerciar, podendo, porém, i:;er 
acciqnisti],s de sociectcides anonymas e commanditarios ele so
ciecjades civif) ou merca~tis . 

Art. 173. E' vedado ao funccionario ser procurador pe
rante a aidministração federal em negocios que directa ou jp.
directamente, activa ou passivamente, digam re11peito ;.\ 
:União. 

Barq,~T_apl10 'Qnico. E~ceptuq.p:i.-se o~ n13gocios de inte
resse dos ascendentes ou descendentes, irmãos ou cunhados do 
í'µn.pptonp,rip, f pp~ dos cp,sos qe cl1werem ser pqr epte desp;:t
chados ou expedidos. 

Art. 171.. A prohibição do artigo antecedente estende-se 
ainda á procuradoria judicial ou á advocacia nas causas contra 
a União, e a funcção de arbitro ou perito de demandas em que 
fôr interessada, e:X:ceptuando-se os professores da prohibiçiio. 

Art. 17-5. Não pode o funccionario publico dar-se de sus
peito nos assumptos do respectivo ·servico sinão: 

a) si fôr parente consanguíneo ou affim de algumas fl::i.s 
partes, dentr·o do segundo gráo; 

b) si fôr .credor nu devedor, tutor, curador ou patrão, de 
alguma das partes; 

e) si fôr accionista, administrador, gerente ou membro da 
sociedade int,eressada; 

d) ,si tiver interesse prqprio; 
e) si fôr amigp_ intimo qu inimigo p;i.pital de a)guma àas 

partes. 
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CAPITULO II 

DA RESPONSABILIDADE DOS FUNCCIONARIOS 

A.rt. 1716. Os funooionarios publicas são estrictamente 
reEponsaveis: 

· a) pelos abusos e omissões em que incorrerem no exer-
Cicio de seus cargos; · 

b) pela indulgencia óu negligencia em não responsabi
lizarem effectivamente os seus subordinados; 

e) pelos damnos ou prejuízos que, directa ou indirecta
mente, por dolo ou culpa, causarem ou não impedirem sejam 
causados á Fazenda Nacional; 

d) e, em geral, pela falta dlf cumprimento dos deveres do 
.seu cargo, dentro dos prazos e normas estabelecidos nas leis 

· e nos regulamentos. 
Art. 177. A responsabilidaiCfe dos funocionarios será apu

rada em processo disciplinar pela fórma presi.;rip ta neste 
estatuto e motivará, em regra, a applicação das· penalidade.s 
tambem comminadas em outras leis. 

Art. 178. Si, a;lém das sancções administrativas alludi
das, a falta commettida puder motivar acção ptinal OE civil, 
a autoridade competente remettiirá o processo, em original ou 
por copia, ao Ministerio Publico, para os fins de direito. 

A.rt. 179. A responsabilidade administrativa independe 
~a responsabilidade criminal, .Qem como da civil. 

L.... 
Art. 180. Os prejuízos que os funccionarios causarem â 

Fazenda Nacional serão indeµinizados de uma só vez ou 
mediantJ desconto mensal da quinta parte do ordenado. 
~ . ' 

Art. 181. São sujeitos á :prestação de contas perante a 
repartição competente na fórma das leis de contabilidade 
publica, os funccionarios effectjvos, interinos ou em commis
são que, de qualquer fórma, recebam dinheiro, ou tenham 
sob a sua g·uarda valores pertencentes ao Thesouro Nacional. 

Art. 182. Cabe aos Ministros, no Districto Federal, ao 
.Presidenl.e do Tribunal de Contas e aos directoree dP repar
tições federaes nos Estados, pepois de autorizacão prévia 
da respectiva Secretaria de Estácto, ordenar a pnsão de todo 
e qualquer responsavel pelos dinheiros e valores pertencentes 
á Fazenda Nacional ou que por qualquer titulo se achar 
sob a guarda desta, nos casos d!l alcance, remissão ou omissão 
em fazer as entradas nos devi cios prazos. 

§ 1.º O ministro ou chefe da repartição ou PresidenLe do 
'rr·ibuna.l de Contas requis.itará da autoridade competente as 
p!ovidencias necessarias para q:ue se torne effectiva ossa pri
sao. 

§ 2.º Effectuada a prisão, p Ministro, ou chefe da repar
tição, ou Presidente do Tribunal de Contas, marcará ao res- . 
ponsavel uni prazo, nunca excedent& de 3·0 dias, para recolher 
a importancia, com os juros d13vi.dos, aos cofres , publiGos . Si 
esse o não fizer, o processo que servirá de base á decretaçã.J 
da medida será remettido immediatamente, á Procuradoria da 
Republica, para proceder na fórma da lei. 
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~ 3.º Quando o responsavel não puder ser preso por se 
haver ausentado ou escondido, será o facto imtnediatamente 
communicado á Procuradoria da Republica, afim de tomar 
as providencias que couberem. 

§ 4.º O Ministro, ou chefe do serviço providenciará no 
.sentido de ser preparado, com urgencia, o processo de tomada 
de contas, afim de ser remettido ao Tribunal de Contas para · 
os fins devidos. 

Art. 183. Os funccionarios e 9utras 'Pessoas que commet
terem qualquer delicto dentro das repartições publicas ou ?m 
lagares :=:ujeitos á jurisdicção desta<:, serão presas, quando em 
flagrante, e autoados por qualquer funccionaric, que assi
gnará o auto com as testemunhas presentes. 

Paragrapho unico. O autuado será entregue á autoridade 
competente, a quem. serão prestadas as informações· necessa- ' 
rias, afim de que proceda como fôr de direito. 

CAPITULO . III 

!;ECÇÃO I 

Da repressão di.sciplinm' 

Das penalidades 

Ãl't. 184. Por actos ou omissõ.~ contrario! aos seut 
deveres o funccionario p11blico federál flcãrá sujeito ás pe.: · 
nas seguintes: 

I - advertencia; 
II - reprehensão verbal ou escripta; 
IU - suspein!ião .por tempo não excedBnte de tres mezes; 
IV - disipombilidade; · 
V - aposentadoria administrativa; 
VI - demissão. 
P::tragrapho unico. As penas dos ns. II e III poderão 

ser acnmpanhadas da remar.ão cJJmo medida disciplinar. 
Art. 185. A reprehensão escripta e a suspensão deverão 

ser fu:.111amentadas e constarão de portaria ou offioio, só po
dendo srr applicadas depois de chamado ou notificado o 
funccionario para dar explicação de sua falta . 

§ 1.º A pena de suspensão por mais de 30 dias só podera 
ser imposta por ministro de Estado, com recurso voluntario 
para o Pres1dente da Republica, sem effe.ito suspensivo, den
tro em cinco dias. 

§ 2.º Durante a suspensão ficará o funccionario privado 
do exercício do cargo, da cnntagem da antiguidade, além da 
percepção de venrimenbs ou de quaesquer oulras vantagens 
pecnnis.rias. na fórma do jisposto no art. .....• 

SECÇÃO II 

Do processo administrativo 

Art. i85. O processo administrativo será sempre lnstau
iaclc mediante portaria dn Commiss1io de Efficiencia do Mi
pisterio a que pertencer o funccionario accusado, devendo 
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ser indicad~os, discriminadamente, na mesma portaria, os 
factos da accusação. 

§ 1.º O processo sel'á iniciado ex-officio, ou em virtude 
de representação es,cd1ita do çiirector ou chefe dQ serviço a 
que estiver su)Jordinaqq o funccionario, ou ainda em ra
zão de denuncia ou de queixa de qpa.lquer cidadão, feita por 
escfipto coirn firma reconhecida. ou tomada p_or termo, in
truida com elementos esclarecedores da falta · imputada, de
vendo ficar ultimado o processo d-entro em novenla dias. 

~ 2.º A Cornrpissão de Efficiencia, sempre que julgar 
convenifmte. furá pfecedM uma syµdicancia afim de a;purar 
t-:e realmente é cas'O qe processo. 

§ 3.º A syudica.ncia administrativa deverá ser realizada, 
dentro · do prazu improrogavel de oito dia.s uteis, pelo chefe 
da propria reparticão, não senqo exig·ida.s formulas e_speciaes, 
mencionando-se, '.:tpenas, os fac tos e as circumstancias apu
r_adas, .nos pnicisc.s t.erl!los qa ~-e~omendação que tenha 
sido feita pela Comm1ssao de E.ffrniencia. 

§ 4.º Nos processos de syndicancia, será sempre ouvido o 
funcmonario aceus a.do, que se defenderá por e.scripLo . 

Art. 187. Ordenada a instauração do processo a.dminis
trnt!w•. o director ou cl1cfe do s·erv1ço a que pertencer· o 
funccionario nornea.rá a Commissão Es1pecia.l de Investigaoões, 
que será ron.st.ituida por um presidente, dois vogaes e um 
escrivão, este seIU direito de voto. 

§ 1. 0 O p!'esidente e os vogaes serão dR categoria igual, 
equiva,Jente ou superior ao accusado. escolhidos, de prefereri
cia, em outras repartições do mesmo Ministerio, não podendo 
aquelles que exer;çam cargos de confiança ou em commissfta. 

§ 2. 0 Não poderão, tambern ser nomeados para a com
missão os parentes consanguineo·s ou affins ou amigos inti
mes do accusado ou que estiyerem em qua.lquer u111a das 
condiçõe8 previstas no art. 166, devendo dar-se de suspeito 
o funccionario que tiver sido nomeado para fazer parte de 
qualquer Commissão de Investiga.ções. 

Art. 188. A Corrimissão Espec@l de Investigações, tlffia vez 
constituida, dentro do prazo de cinco dias,' contados da data 
de nomeação, deverá reunir-se fl lavrar a acta de installa.cão, 
e depois de autuadas todas as peças do processo, designará 
o Jogar dia e hora para o inicjo dos tra.balhos, expedidas as 
intimações que se torn.arem necessarias para a realização da 
primeira audiencia. 

§ 1 . 0 A audienciai de que trata este artigo deverá rea
lizar-se até cinco dias depois de installada1 a Commissão, sen
do notificado e ouvido primeirq o accusado e em seguida as 
testemunhas, si as houver. 

. § 2. 0 Si o funccionario accusacto, feita a notificacão, 
deixar de comparecer para prestar declarações, o processo cor
rerá á revelia, salvo prova de molestia devidamente com
provada e feita. f!,ntes do inicio ctos trabalhos. 

§ 3. 0 Justificada a falta, a. audiencia será transferida, 
a não cer que a Commissão entenda ouvir o accusado em sua 
propria residencia1. 

§ 4. 0 O fµnpcjpnf.t+iq ppocessf.tdO pqçler::í, ser ;t$$istj.Qo por 
advogados, constituido mediante procuração que fi.car:í. junta 
aofi autos e c,om di!'eito de ouvir a inquirição das testem:rnhas 
ainda mesmo que o accusado attendido não ha.ia á notifica
ção a que se refere o § 1. 0 e +:irestado o seu depoimento. 
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Art. i89. O Presidente da Commissão Especial de Inves
tigaçi')es, POL' si o-u alvitre dos vog~es, poderá determinar 
quaesquer diligencias, exames, inquirições e pesqui·sas que 
forem julgada~ necessarias para o conhecimeinto da verdade. 

§ 1 . 0 As providencias que o presidente tiver de ordenar 
no curso do processo serão sempre escriptas por meio de 
despachos exarados no·s autos ou em portarias avulsas que o 
~~crtyão Ju.Iltará áqµ~lles. . 

§ 2. 0 As diligencias feitas fóra da repartição onde correr 
o processo serão requisitadas por officio ou telegirammas 
dirigidos á respectiva autoridade administrativa, annexadas 
as competentes minutas aos autos. 

Art. 190. Findati as investigações será coµce<lida vista do 
processo ao a:ccusado, no local dos trabalhos da commissão, 
para a defesa final que deverá ser produzida no prazo impro
rogav~l de dez dias, podendo of.ferecer até tres testemunhas e 
outra«, provas que en~ender convenientes ao seu direito. 

Paragrapho unico. Em caso algum serão negadas ao ac
cusaqo as certidões que requerer para a sua defesa, as quaes se-
i'ão isentas ele sello. · 

Art. 19·1. Recebida a defosa 'OU terminado o prazo de dez 
difl.~. §!'Ip que a miosrru1. naja siçio apr~se4taaa, depo·ii$ de lá'
vrado o respeclivo termo, o presidente dg. Commissâo- estudará 
o propesso, fazendo um reiator io circumstanciado, remettendo 
em seguida os autos a cada um çlos vogaes. · 

Paragrapho unico . É licito ao vogal que discordar do re
latorio dar o seu vo'to em sep·araao. 

Art. 192, Concluídos os trabalhos da Commissão Especial 
àc Investigações, com a assignatura do relator10, os autos se
rão enviados á Commissão de Efficiencia, por intermedio do 
director ou chefe da repartição que tiver feito a nomeação de 
que trat iJ. o f!l~t. il. o 
· § 1 . 0 A Oommissão de Efficiencia, verificando que o pro
pesso está regular, não exjsLindo lacunas a sanar, ou que não 
ha necessidade de outros esclarecimentos, dentro do prazo de 
oito dias uteis, emittirá o· seu parecer, fundamentado ao minis
tro, concluiµdo pela absolvição do accusado ou pela sua con
demnação, indicanr:jo, neste caso, a pena que deva ser imposta. 

§ 2. 0 Não se tratando de caso de demissão, o processo será, 
desde logo, despachado pelo ministro, com recurso voluntario 
para o Presid ente da Republica, dentro do prazo de cinco dias, 
contados da data do despacho. 

$\ 3. 0 Quando a Commissão de Efficiencia concluir pela 
demissão do fnnccióiiario accusado, o processo será então, en
viado ao Presidente da Republica, podendo o ministro, no aviso 
de remessa, divergir do parecer, propondo imposição de outra 
penalidade menor. 

§ 4. Gl O acto demissorio s0mente será decretado após a au
dierícia do Conse)ho Superior do Serviço Publico Civil, que se 
e.ntender com;:eniente, poderá ainda determinar novas diligen
cias, que serão realizadas, direcLamente, pela Commissão d.e 
Efficiencia, com á assistencia do aceusado. 

Art. 1'93. Decretada a demissiio, o funccionario conde
í:nnado poderá re>C1uerer revisão do processo dentro do 11razo <te 

SO dias, contados da publicação do decreto, no Dim·io Official, 
cabendo-lhe, ainda, o direito ele propàr em juízo, por acção sum-
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maria, a annullação do acto demissorio, na fórma da lei pro
cessual vigente. 

Art. 194. Quando da falta praticada QOder resultar ares
ponsau1ud01ae per1<.11 do luncc10uano accusado ou a sua res
ponsabiiidade civil para com a Fazenda Nacional, e depois de 
decretada a demissão, o processo em copia ou no original, será 
remettido ao Procurador da Republlca, salvo se já tiver ajui
zada a competente acção. 

Art. 195. O funccionario submattido a processo poderá, 
a Juízo da Cornmisi;ão Especial de Investigações, ser afaslado 
do exerc1cio do seu cargo, sendo-lhe abonado, apenas, o orde
nado durante o seu afastamento. 

§ 1.º Se decorridos tres mezes de sua instauração o pro
cesso não estiver concluido, o func~cionario passará a receber 
todos os seus proventos. 

§ 2.º O funccionario absolvtdo terá direito a tc1do:> os 
proventos e vantagens de que t~ver ficado privado durante 

· o afastamento, e se fôr condeiljnado á pena de suspensão, 
perderá todo o tempo de serviço· durante esse prazo e quando 
começar a perceber os seus vencjmentos, descontará os orde
nados ou impoi·lancias que tiver recebido a mais no cuuo 
do processo. · · 

Art. 196. Os prazos para a defesa, producção de provas 
e interpozição de recursos, corr(lrâo da data da notificação 
ao accusado, comprovada por certidão, em devida fórma, da 
intimação pessoal ou pela publicação official. 

.:. 
§ 1.º Achando-se o funccionario em lagar incerto e nao 

rnbido, dentro do paiz, o prazo para o defesa ~l:lrá ti;esdo
brado. , ! i~ 

§ 2.º Achando-se o funccionario fóra do paiz o )razo 
para a apresentação da defesa será de 60 dias. 

Art. 197. Se no curso do processo administrativo forem 
feitas accusações tão vehementes contra outros fonccionarios 
que justifiquem providencias contrâ os moomos, o presi
dente da Commissão de Investigações, sem prejuízo do 
andamento do processo inicial, determinará ao :iscrivão que 
tire traslado das peças que inj:l.icar e que cornpromettam 
taes funccionarios e, em offici o, cuja copia, ficará junta 
aos . autos enviará ao chefe da respectiva repartii;ão os refe·-

. ridos trasladas, com um succinto relatorio, afim da Com
missão de Efficiencia resolver sobre si deve, tambem, sub
metter os outrps funccionarios accusados a pror.esso admi
nistra tiva. 

P aragrapho unico. A Comrpissão de Efficiencia resol
Yendo fazer instaurar processo administrativo contra os 
outros funccionarios accusados, ,seguiria o novo processo os 
mesmos tramites estabelecidos nesta lei. 

Art. 198. O prazo de 90 diíl!s a que se refere o art. 2º, 
§ 1.º, só poderá ser prorogado, nos casos dos §§ 1.º e 2.º do 
art. 13 ou mediante prévia autorização do director ou 0hefe 
da repartição, no · caso de haver necessidade de diligencias 
no estrangeiro ou novas averiguações dentro cl J paiz. 

Paragrapho i.mico. · Não havendo a ailtorização .. e fôr 
excedido o prazo de 90 dias, serão responsabili'sadoE os 
membros da Commissão de Investigações. 
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Art. Hl9. Para uniformidade dos ados a serem prati
cados no& processos admimstrat1vos, será orgamzado o res
pectivo "Formularia" pelo Conselho Fede1,al do Serviço 
Publico Civil, que, tambem, decidirá sobre os c:isos omis:>os 
que surgirem na execução desta lei - que começará a vigorar, 
logo que fôr publicada no Diario Official. 

TITULO VI 

Disponibilidades - Aposentadorias - Pensões 

CAP.ITULO I 

DAS DISPONIBILIDADES 

Art. 200. O funccionario será decfarado em disponibi
hilidade, desde que tenha dez ou mais annos de serviço publico
federal: 

I, com direito. ao ordenado, quando o seu cargo tiver sido 
supprimido por lei e na hypothese de não ser aproveitado em 
outro logar equivalente; 

II: com os vencimentos integraes, no caso de. ser reinte
·grado em virtude de sentern;:.a judicial e não mais existir o cargo 
que occupava ·na época de ser destituiria de suas funcções; 

III, sem vencimentos e. sem contagem de tempo, quando 
fôr requerida a disponibilidade e pelo prazo não excedente de 
dois annos. a juizo do Conselho Federal do Serviço Publicü Oi

- \iil; 

IV, com vencimentos equivalentes ao tempo de serviço que 
fôr apurado, nos casos de ser decretada a disponibilidade como 
rena disciplinar, no caso de proeedimi:mto irregular e quando· 
a permanencia do funccionario no exercicio das funcções se 
tornar incompatível, devidamente comprovados. 

§ 1. 0 O funccionar io declarado em disponibilidade, n() 
fórma do item IV, terá direito ás seguintes vantagens: 

a) um terço dos vencimeutos, ~i contar dez annos de e-f
fectivo serviço ferleral; 

b) com um terço dos vencimentos e mais tantos 1150 avos 
dos vencimentos quantos forem os annos que excederem de 
dez, até o maximo de 213 dos vencimentos, desprezadas as fra
cções de anno. 

§ 2. 0 No decreto será sempre indicado o motivo da dis
ponibilidade e os vencimentos só serão pagos depois de regif\
trada a rlespeza pelo Tribunal de Contas e julgada a legalidade 
do respectivo titulo . 

· § 3. o O funr.cionario em disponibilidade na fórma do item 
II, deste artigo, independentemente de vaga, a criterio do Go
Y(\rno, no.rlerá se.r convocaria ao . seryiço. 

Art. 201. Os funccionarios em disponibilidade não po-
6erão ausentar-se do Paiz, sem pr'évia licença do Ministerio a 
~ue estiverem subordinados, sob_ pena de demissão. 

Paragrapho uni-co. Em igual pena incorrerão os funccio
narios que se recusarem a assurí1'-c o exercício das funcções 
que lhe forem designadas. 
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Art. i-02. Serão a1proveitados os Junc,cionari.Js em Gfspo
_nibilidade nas primeiras vagas que se verificarem em cargos 
da mesma categoria e dé funcção semelhante. 

Paragrapho unico. Medianle requerimento do interessado 
o aproveitamento poderá occorrer para cargos de vencimentos 
inferiores. 

Art. 203. Antes de ser eJCpedido decreto de disponibilida
de, o funcc1onario publico deve ser submettido á mspecçuo de 
saude e verificada a sua invalidez, será então, aposentado ad
ministrativamente com os vencimentos que lbe compet.irem. 

Art. 204. Si o funccionario publico, cmjo cargo for sup ... 
primido não tiver o tempo de effectivo exercicio, a que se re
fere o artigo anterior, será exonerado, mas receberá, como 
indemnização e de urna só vez, a importancia correspondente a 
seis mezes de seus vencimentos, elevada essa importancia ao 
dobro, quando tenha mais de cinco annos de serviço publico 
federal. 

-CAPITUL01 ri 

DAS APOSENTAJ)ORIAS 

Art. 205. Será concedida aposentadoria aos funcciona. 
rios publicas, quando provada a invalidez em inspecção de 
sande e com as seguintes vantagens: 

o) com os vencimentos integraes, se conta.r.em mais de 
trinta annos de serviço publico federal; 

.b ) se c-ontarem menos de trinta annos de servico publico 
fede,.al, com tantas trigesimas partes dos vencimentos quantos 
forenJ os :mnos de serviço. 

Paragrapho unico. Será comi;iutado para o effeito de 
aposentadoria o tempo de serviço prestado em repartições 
estadoaes ou munictpaes, de.sprezando-s~ porém, o periodo 
que ultrapassar ao que fôr apurado do serviço publico fe
deral. 

Art. 206. O funccionario que attingir 68 annos será 
aposentado compulsoriamerrte e com as vantagens constantes 
do artigo anterior, não podendo, e:p.tretanto, em cáso algum, 
ficar seu estipendio reduzido a mep.os de um terço dos ven
cimentos. 

Paragrapho unico. Aquelle, porém, que, antes de pro
mulgada a Constituição em vigor, já pertencia ao quadro 
em caracter effectlvo, será compulsado com as seguintes van
ta:gens: 

a) se contar mais de 20 annos de serviço publico, com 
os vencimento,s integraes; 

b) se contar menos de 20 annos de serviço publico, com 
tantas vigesimas partes dos vencimentos quantos forem os 
annos de serviço, não podendo, porém, essa vantagem ser in
ferior a um terço dos vencimentos. 

Art. 207. Os funccionarios aposentarfos administrativa· 
mente, na fórmà do art. . , terão os seus vencimerüos de 
inácHviclade calculapos de accordo eom o disposto no art. · 

ArL. 208. Os funccionarios civis, inclusive os contra· 
cíados de serviço de natureza permanente, bem como os 



- 63 -

militares que se ínvalidarem em consequencia de aceidentc 
occorridó no serviço, ·.serão aposentados ou reformario"3 com 
os vencimentos integraes, qualquer que seja o seu terhpo de 
serviço. 

Paragrapho unico. Serão tambem aposentados ou refor
rri.arlos enm vencimentos integra.e·s, qualque-r- que sejfl_ o seu 
tempo de sG<rviço, ·'Os funccionarios aLacados de àlienaÇão .men
t?-1, cancro, cegueira, lepra e tuberculose pulmonar abefla e, 
em casos especiaes, os affectados de epilepsia e paralysia. 
. Art . . 209. Para a aposentadoria em qualquer cargo pu-

blico não haverá intersticio por promoção, nomeaçfto ou 
augmento de vencimentos. 

Art. 210. Em caso algum p9d~rá conceder-se a aposen
tddoria cól:n vencimerítós superiorês aos percemctos na· acti
vidade, regulando-se a accumulação de aposentadorias · peló 
disposto nb artigo . 

Paragrapho unico. Para os effeitos da aposentadoria, 
serão tomacids em bonsideraçãd, afiin dé éÕnstituii'em os veú
cimentos, base do calculo, o ordenado, as gratificações . fi
xas, as quotas ou percentagens variaveis e as gratificações 
addicionaes por tempo · de serviço, excluidas as de repn
.sentação ou quaesquer outras remunerações accessorias. 

Art. 2H. Para o calculo dos vencimentos de inactivi-
., dade dos funccionari-Os que percebem vencimentos variaveis, 

tomar-se-á, sempre, por base a média dos vencimentos 
variaveis do seu cargo effectivo durante .os trinta e seis 
mezes anteriores ao decreto da sua aposentadoria. 

Art. 21'2. O vencimento correspondente á ai1rns~l'ltadoría 
dos funccionariOS do corpo diplomatico e do o)OilSU]ar será 
calculado sobre o remuneração que esses funoci0narios per
ceberem no Brasil; isto é, ordenado e gratificação. 

Art. 213 . . o teII11Po de serviço será computaido da data 
do exercicio do cargo, inclusive o do desempenho de funcções 
gratuitas e obrigatorias por lei, e o de commissões f:'ill 
virtude de designação ou nomeação de autorid!lde federal. 

Paragrapho unico. Na liquidação do tempo de serviço, 
s6 se descontarão, e integralmente: 

1, as faltas não justificadas; 
2, a3 ' S1:J.Spensões; com perda total dos vencimentos; 
3, as faltas justificadas e licenças com vencimentos que 

excederem de 60 dias por anno; · 
4; as licenças sem vencimentos ou concedidas para fins 

de interesse parlicuiar . · 

Art. 214. Na contagem do tempo de serviço federal, 
para ~ffeito tlé aposeritàdoria ou reforma, será computado o 
período não excedente de duas legislaturas, ou de dois qua
triennios, em que o funccionario tiver interrompido o exer
cício do cargo pará poder desempenhar o mandato dé mem
bro do Poder Legisla•tivo ou do Executivo. 

Art. 21·5. Será contado integralmente, para effeito da 
aposentadoria, o serviço prestado junto ás tnterventorias por 
·funccionarios foderaes nooneados antes dessa prestação. 
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Art. 2f6. O ·tempo de serviço activo no lllxerôito, na 
Armada e 1ia.s forças auxiliares, prestados durante a paz, será 
·contado para a aposenta-daria, computando-se pelo dobro o 
tempo- em operação de guerra. 

Art. 2f7. Para verificar a invalidez do funccionario 
.em actividade, ou em disponibilidade, poderá o ministro man

dal-o á inspecção de saúde. 
Paragrapho urüco. Ficará suspenso do exerci cio de 

sua-s funcções e S·em vencimento algum. o funccionario que 
fôr mandado á inspecção de saúde e a ella não se submetter • 

. Art. 218. Para effeito da aposentadoria dos funccio
narios pqblrnos, h averá uma nnica. inspecção de saúde. 

Art. 2f9. No caso do laudo não reconhecer a invalidez 
nessa im;pecção, o funccionario só poderá ser inspeccionado 
novamentP decorrido o prazo de tres mezes, a pedido seu, 
ou a juiz o do Governo. · 

Art. 220. A inspecção d~ saude será sempre assisÜda 
por um i·epresentante do Ministerio da Fazenda, observadas 
as disposições do decreto n. 16. 300, de 31 de dezembro de 
1923, art. 302 e seguintes, e do decr.eto n. 11.447, de 20 de 
j ane iro de 1915, emquant,o não fôr expedido regulamento es
pecial. 

Parag-rapho unico. Os laudos de inspecção de saúde de
verão men-Jionar a natur.eza e a séde do mal que invalidou 
o fmiccionario para o exercici.o das funcções do cargo, de
clarando se se tráta ou não de doença contagiosa ou incuravel 
que o inhabilii.e para exercer sua funcção. 

Art. 221. ·_ O · funccionarip perceberá vencimentos inte
graes no periodo que vae de sua inspecção de saúde até a 
vespera do decreto de aposentadoria, àes·de que não exceda 
de noventa dias; o excesso desse prazo será calculado como 
licença. 

Paragrapho unico. Se o inactivo, feita a li·quidação fi
nal, houvPr recebido maior quantia do que a realmente de
vida. recolherá a differença aos cofres publicos, por occasião 
de sua inclusão na folha de pagamento de inactivos; se, ao 
contrario, houver, no periodo ponsiderado de licença, recebido 
a menos do qu e o rnontante da apos·entadoria, terá direit-0 ao 
reembolso ria differença. 

Art. 222. O funccionario aposentado que acceitar cargo 
publ ico, 1·Pm 1merarlo. de aualquer natu reza, feJeral , estadual' 
ou municipal, perderá todas a-s vantagens da aposentadoria, 
emqu:rn to percet·ler as do dit.o cargo. 

Art . 223. Ficará sem eff13ito a aiposentadoria, no caso de 
ser o funccion ario condemnado por crime cuja pena importe 
a perda do. cargo. 

Art. 224. Os titulas de aposentadoria serão expedidos pelo 
Minislerio eia Fazenda e regi·strados pelo Tribunal de Contas, 

Art. 225. Quando as aposentadorias procederem de deter
minnção. do ministro serão os prcioessos instruídos com os do
cumeróis proprios ás apos.entadorias requeridas. observados 
os mesmos tramites, devendo, entr etanto, as cei::tidões seT for
n ec ida s e.t-offi cio. 

Art . 22'6. Nos casos do artigo anterior, é facultado ao 
funcciona rio o dire lto de r ecorrei· para o Presidente da 
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Re1)ublica du laudo qne o clec!arou imporssibilitado e"l servir, 
porJendo es2a autorida'Cle detr:rmin!lr que o reclamante seja 
submP.Uido a n .. ova inspecção espe-cial. 

Ar t. 227 . Os funccionarios das Insipect9ria:s da Guarda 
Civil e de Transito, e os ria antiga Delegacia Auxiliar da 
Policia Civil do Districto Federal, quando aposentados, no.s 
termos do art. 170, n . 5, da Constituioão, terão direito ás 
seguintes vantagens: 

a) si contarem mais de vinte e cinco annos de sP.rvico, 
com os vencim entos integraes ; 

b) si ·cont:uem menos de · vinte e cinco annos, com 
tantas vigesimas quintas part.es dos vencimentos, quantas 
forem os annos de servioo, não devendo ser inferior á terca 
parte d?S mesmos vencimentos . ' · 

Art. 228 . Terão um accrescimo de sies dia:s por mez, para 
o fim .exclm;ivo de contagem de tempo, para . aposentadoria, 
os funccionario,s que : 

a) exercerem serviços externos sujeitos áB intemperies. 
taes como os carleiros, guarda-fios, etc. ; 

b) ·exercerem funccões cujo.s servicos ponham rriai,q fa
cilmente em risco a saude e a vida, taes como os mE.dicos do 
Tnstitnto Merlicn Leira!. enfermeiros e gnardas do Hospital 
dos Alienados. funccionarios das Policias Marítima, Sanitnria; 
Aduaneira, delel!'ados, commissarios.-inspectores e commissa
rios da Policia Civil do Districto Federal; 

· e) servirem em tránsportes marítimos, fluviaes, terres
tres e aéreos, taes como conductores de malas posta·es, fun
ccionario.s <lo Correio Ambulante, ferrovi arios em geral, etc . ; 

d) trabalharem habitualmente em serviço nocturno, taes 
cr.mo os vigias, guarda.s e inspectores ela Correcção e Deten
r;ãb. funccionarios do trafego postal e telegraphico, encarre
gados ro serviço de pharolagem, et.c., bem assim o pessoal 
dos serviços stenogrwphicos e da acta da Gamara dos Depu
tados e elo Senado F ederal. 

e) não gozarem de descanso semanal. 
Paragrapho unico. Dentro de 60 dias, após a publicacão 

desta lei, deverão os Ministros de Estado baixar portarias, 
mencionanrlo, discriminadamente, quaes a.s Juncçõe,~ cujo 
exercício dá direito a contagem do tempo a<ldicional, de ac
cordo com o disnnRto no prPsrnt.P art,il!'O. 

Art. 229. Qualquer funccionario poderá requerer aver
bação _ em seu tempo de serviço do periodo addicional de .que 
frata o art.ig0 pn'lcedente pelo exercicio, antes de entrar em 
vigor a presente lei, de funccão que lhe dê tal direit.o ins
truindo seu pedido com certidão fornecida pelos resp'ectivos 
chefes de serviço. 

CAPITULO III 

DAS· PENSÕES 

Art. ~30. Continua obrigatoria a instituicão de pens15es 
ás familiai' por morte dos respectivos fonc.cionarios. 

Art'. 23:1.. As obrigações entre· a União e os fúnccionarios 
publicos, relativam ente ao montenio cios Junccionarios, fi m1m 
limit,arlas aos actu::1es contribuintes e pen,~ ionistas, conti -
11u1ndo ext.incta a faculdade de novas admissões. 
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Art. 232. Os funccionarios pub1icos não contribuintes do 
Montepio, serão notificados á inscripção, pelo meno.s, em um 
dos institutos de previdencia ou caixa.s de aposentadorias e 
pensões, que, com objectivo ·de amparar ás suas familias, fo
rem creados pelo Governo ou já existam juridicamente orga
nizado.s. Essa .obrigaÇão abrange, tanto os .fub.ccionarios que 
forem casados, como os que, embora solteiros. tenham ascen
forem casados, como os que, embora solteiros ou viuvas, 
tenham as·0en dentes, descendentes, irmãos germanos ou uni-
:ateraes, de que s·ejam arrimo. · 

Art. 233. Aos contribuintes facultativos ou voluntarias 
àas instituições de previdencia creactas por lei federal e fun
ccionando sob bases actuariae,s, são app!icadas, integralmente, 
as disposições do Codigo Civil relativas ao seguro de vida, no 
tocante á clausula beneficiaria . 

Art. 234. A' familias do funccionario ·que vier a faleeêr, 
em acto de serviço, na defesa militar do paiz ou de suas ins
tituições, bem como em consequencia da funccão de seu 
cargo, fica assegurada uma pern?ão mínima mensal corres
ponclent.e á metade dos vencimentos de seu chefe. 

Paragrapho unico . Igual direito caberá á familia do 
funccionario que fallecer em defesa da saucle <ia populacão, 
no caso de grave epidemia ou no soccorro de victima.s de qual
quer catastro1Jhe. 

Art. 235. Todo funccionario publico deve fazer, perimte 
sua repartição ou perante a directoria de contabilidade do · seu 
mi nisterio, conforme o caso, uma declaração assignada peran
te duas t e.s temunhas icloneas, mencionando os nomes das pes
sôas de familia por elle sustentaqas,, de accordo com os arti
gos. E3sa declaracão, depo~s de authrenti·cada pelo 
chefe da s•»•.ção 011 eQuivalente, será restituída ao funcóona
rio, ficando um a 2ª via archivada na reparticão . . 

§ 1.º Essa declaração dever;i ser substitulda, quando 
houver alteração na fam ilia do funccionar'io. 

~ 2.º Quando o fu110cionario publioo fôr servir em locali
. dacle differente cl aquella onde fez ou devia ter feito a decla

ração de familia, poderá apresentar perante a nova repartição 
pagadora outra declaracão, que servirá em vez do original ou da 
2ª via da primitiva, para o abOIJO da pensão provisoria, e 
substituirá a primitiva, si t'ôr differente della . 

Art. 2316. Emquanto não hoµver prova em contrario, a 
pensão será paga de accordo com a declaração de familia . 

Art. 237. Embora não existindo der;laração de famiifia, 
serão concedidas todas as facilidades para a habilitação ao 
gozo da pensão definitiva, sem dependencia de fOTmulas fixas 
de processn. · 

Art. 238. Não poderão ser concedidas no:vais .pensões ex
traordinarias ou augmentadas a.a já existentes a pessôas que 

recebam auxilio dos cofres publicas, sob o titulo de ·meio-
soldo, montepio ou out1·0 qualquer . / 

Art. 239. As pensões, qualquer que se.ia sua origem, 
rião poderão em- caso algum soffrer penhora, arresto ou em
bargo, nem esforão s·ujeitas ª' inqemnizacão, por desconto·s, de 
dividas do funccionario, podendq ser obje,cto el e consignação, 
na fórma previ sta no captt1.1!0 çlq titulo cte'ste Es
~ati1to . 

r 



Art. Úo , Os bene.ficiarios poderão receber mais ·de uma. 
pensão, comtanto que a importancia totat' não ex<0ecta de 
900$000 mensaes. 

Paragrapho unico. O exeI'Cicio de funcção pubJi.ca pela 
beneficiana de pensão de qua.lquer especie, decorrente deste 
Estatuto, não dará lagar ,a que seja suspenso qu reduzido 0 
pagamento da pensão. 

Art. 241. Como auxilio para as despesas de funeral ou 
luto, será abonada á familia ·ao funccionario fallecido, acliivo 
ou inactivo, a quantia cor·r-espondente a· um mez de venci-
menL.o.s. · 

§ 1.º O abono àe que trafa este artigo será autorir.ado, 
na Capital l<'ederal, pe'J,o <l1rector geral de Contabilidade de 

. ca.da Mini,s terio, e, nos Estados, pelo delegado fi.scal do The
solll'o Nacional, independentemente de ouLra formalidade, além 
do requerimento, com duas testelnunhas idoneas, instruido 
com o attestado de obito . 

§ 2.º Realizado o .pagamento, será organizado o r·espectivo 

processo e remettido ao Thesouro Nacional, para a classifica
ção da despesa na verba especial, que será incluída annual
mente no orç[1mento da despesa. 

§ 3.º Si o func.i:ionario fallecer no estrangeiro, o Estado 
sempre que possivel, fa,'-se-á representar no funeral e nas exe
quias, e, em todos os ca.- % em que elle estivesse acompanhado 
da fami lia, proporcionai á, dentro da lei, facilidades á mesma, 
inclusive para sua repatriação, quando desejada. 

T1TULO VII 

Contractados, operarias e outros empregados admittidos 
ao serviço da União 

Art. 242. Sómente serão admittidos. funccionarios contr~
ctados: 

a) para a execução de serviços não permanentes, de du
racão limitada; 

b) para a execução de serviços especializados, mesmo de 
car::wter permanente, que só .possam s.er confiados a tectmicos 
estrarn;eiros, por aind1a não lmver brasileiros em condições 
de prestai-os; 

e) para o auxilio de servioos de natureza permanente, 
cujos quadros de fmrncionarios effectivos sejam insuffici
entes. 

Paragrapho unico. Nos serviços technicos, de caracter 
nerrnanente, sómente p·o1derão .ser oontr.acfados brasileiros 
quando se tr.atar da :pre:;;tação, por prazo certo, de serviços 
determinados e especializados, sendo que, nos demais casos 
para c1 provimento será sempre exigido o con('urso d e prova, 
de titn~o s ou de provas e titulas . 

Art. 243. Não será a:dmittido nenhum con:ractado nos 
serviços publiccs sem sujeitar-se, préviamente, á exhibição de 
dQ.Cmrn entos que compro·vern satist'actoriamente a sua oapa
cidade pa·ra o exercício das funcções que deverá exer-ce1', salvo 
quando se tratar ele funcção subaltema em que possa ser di .s
pensada essa formalidade. 



. Art. 244. Nenhuma proposta de ai~missão de coritraetll."' 
dos p_oderá ser feita, s~lvo o caso <!~ contra.cto de estrangeir?s, 
sem que á mesma csteJam appensos fornecidos pelo cand1da"º• 
os seguintes documentos: fql)Ja corridª', prova de quitação com 
u ::iél'V.c\íU l1HUL<L1 vUl Lelra e1t:1LU·l'i:t1 e (Ã,LLe·sLad.u liJ't: UH.;u lJUlll a 
firma re.c o:nJ1 ec!Cl~, declarando estar o _candidaLo apto ao exer
cicio da funtJção e não soffrer de molest1.a i1;1I·edo-contag10sa. 
. Art. 245. O empregado con<tractad.o será admittido por 
portaria do Ministro, pelo prazo maximo de um anno, <}evendo 
.:i v.1u!J.c e 111·ev<::ue1· <tuLU.L'!L.'-'\iu U uu r 1·e;,HJe!ILe Uêl. HepLwuca, 
quauao se LraLar de Iuncçao a ser ·exercida em prazo superior 
a oO dias. 

P.aragrapho uni:co. Da portaria de nomeação deverá ser 
fixada a remuneração do contraclado, e na falta de especifi
cação o.rçamentaria em hypotl~ese alguma pódc ser conce
dida remuneração superior a funccionarios eff.ectivos, quando 
houver equivalencia fie categorias. 

Art. 2416. Annualmente seri.1 feita um.a revisão do pessoal 
COnU'a.u~i:LLtu, eXt;, u.uu;, LUUUb h4. ueue:; vllJ u.,; Sfü'V 1\íUS lluU l ul'elll 
ma,<S ne.cessano.;, bem como os que não corres.ponderem _J)le
narn eme á espect:.1Liva no exerc1cio das suas Itrncções. 

§ 1. º Organtadas as relações de cada ministerio até 15 
de novembro de cada anno, serão enviadas ao Mi.nisterio da 
Fazenda que as coordenará, submettendo-as, em 13-eguida, com 
o l:ie u parecer, a aµreciaçao do f r esiüente da .H.epublwa. 

9 i! .. " A approvação presidencial implicará na rer.ovação 
dos contractos 'ex1s tentes, senüo feita, neisLe caso, r.1elo miwstro 
ou pelo cllei'e da repar tição, quando 111-e for delegada %sa at
tribuição, a cunveniente apoiSti.lla na port,aria de nomaação .. 

§ 3. º As relações serão publicadas no Diario Official 
e até que isso se verifique os paga01·enbos das remunerações 
serão reaLzadas de accordo cmr+ as relações vigentes no a.nno 
anLerio·r. 

Art. 247. Consideram-se d~arista·s os que forem admitti
dos para a execução de obras, servicos de J)ampos e outros trli
iJ a,.,,u., LJl'i:L\1"'"'"' ue H<;t,cu1·eia Li·a1h:11w.1·111, seuuu ne~Le cu.,,u dr
bitrada uma cliaria nunca superior a 25$000, de accordo com 
a especia.lidacie do diarista, 1'icflndo entendido ·que este só 
será remunerado nos dias em que tiver pr·estado o serviço, 
incluindo-se no computo os domingos e feriados, quando in
tprcalados noo dias de trabalho . 

. § 1. º A admissão do diari(Sta será feita pelo director ou 
chefe do se,rviço, dentro das d.ot1i.ções especialmente destinadas 
ao trabalho a executar, não se apJ:\licando a este pessoal. as 
r:lisposições do ar t.. 

s ~. º Os drnristas serão di13pensados, uma vez concluidos 
o.s serviços para crue foram aclmittidos. 

Art. 248. Os contractados não poderão ter exer.cicio senão 
na repartição para ·a qual tentiam sido admittwos, Jicanao
lhes, porém, assegurado o direito de licenças e férias. na 
fórma deste , Estatutq, quando . admittidos para serviço de 
nat_t;i.rez~ per.manente . 

Art. 249. Será creada e~ lei uma caixa especial d.e 
aposentadoria e de pensõe8 para a irucripçao do.s conLracta
dos, diari stas e operarias da União. 

Paragrapho unico . Na lei de que trata este ar ligo serão 
reguladas as indemnizacões no& caso.li de aacidentes de tra- · 



b:i.lho, sendo que -Os rionlracta:dos, com exercw10 ein serv:ico 
de natureza permanente, se ficarem inutilizados, terão direito 
a aposentadoria especial na fórma do disposto no ar.t .•. 

'I'tTULO VIII 

Conselho Federal do ·serviço Publico Civil e Com,; 
missões de Efficiencia 

CAPITULO I 

DO 0.0NSELl~ü FEDERAL DO SERVIÇO P.UBLICO CIVIL 

Ar.t. 250 . Directa e imme.diatamente; subord.inàdo ao 
Presidente da Repunlfoa funccionará 6 Conselho Feder.~~ do 
Servi e,!>. Pu,bJic.o .Civil. 
,. · ·Paragrapho unico. O 'Conselho compor-se-á de cinco 

mênibros'•que ·exercerãb em commissão as respectivas funcções, 
sendo livremente escolhidos e nomeados ,pelo· Presidente. da 
Republica, dentre os cidadãos que -não militem em politica 
par lidaria e possuam conhecimentos especialisados . em ma
teria de organização scientifica do trabalho e . de admimstraoão 
e.m: geral ~ 

. Art. ·251. ' Compete · ao Ccinse.Iho Federal do SérviêO · Pu• 
blico ·Civil : · ' · · · 

à) estudar a organizaç'ão dos serviços publicos e propôr 
ao Governo qualquer medida necessaria ao seu aperf~i9ºª"' 
menta; · · · .. 

b) promover a realizacão dos concursos de provas, dà 
titulas, ou de provas e titulas, para provimento de cargos 
administrativos e technicos, organizar ·os. programmas ,dos 
r eferidos concursos e nomear as res,p,ectivas .bancas exami
nadoras, bem como fixar as normas geraes que deverão sP.r 
observadas nas respectivas .instr.uccões; 

e) homologar e dar publicidade á classificação dos can-
di<latos que se. tiverem submettido a concurso; 

d) opinar sobre os recursos interpostos contra classi ... 
ficacões de concursos realizados, bem como sobre quaesquer 
recursos · interpostos das decisões das Commissões de Effig 
ciencia; 

e) expe,dir certificados aos concurrentes classificados em 
concurso; 

n opin.ar no.s· 'process.os de destituição de fm;iccionario5 
de seus . cargos; · 

g,) O!P.in:a.r __ .so;lire .prop,ostas, .normas e planos ·de .raciona~ 
iizacão de servicos publicas elaborados pelas Commis.sõe.s de 
Effic~e.nci11o; 

h) propôr a fixação de normas uniformes para a appli
cação -deste Estatuto, expedindo as instrucções que, 7e tor
narem necessarias, depois de . approvadas .pelo ~~esideute da 
Rep,ubl,iça; . 

i) determinar quaes os cargos publico.s que, _além de 
outras exigeneias legaes ou regulamentares, só)l).ent.e pq~sam 
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ser exercidos peiós Portadores de certificado tlP. cortchisâo 
de curso secundarió e diplomas scientificos de bacharel, me
dico, engenheiro, perito-contador, actuario e outros, expedido 
pelos institutos officiaes ou fi scalizadms pelo Governo Fe
deral; 

j) propôr ao Presidente <la Republica, para ser levada ao 
conhecimento do Poder Legislativo, a red·\wção dos quadros 
dos funccionarios publicas, collocando-os dentro das e:otrictas 
necess idades do servioo, ou a ampliaoão, sempre que fôr in
dispensavel; 

k) apresentar, annualmente, ao Presidente da Republica 
um relataria de seus trabalhos, contendo dados pormenori
zados sobre o funccionalismo e os servioos publicas federaes; 

l) elaborar o respec.tivo regimento interno. 
. Paragrapho unico . O di \'posto no presente artigo não 

se applica aos cargos dO's Pode;res Judiciaria e Legislativo Fe-
deral. . 
· Art. 2'52. Q:s serviços e;ffectos ao Conselho Federal do 
Serviço Publico Civil, serão coo:rdenados por um director da 
Secretaria, com .as funcções qlj.e lhe forem attribuidas no Re
gimento Interno. 

l:'aragrapho unico. O director da Secretaria será no
meado em commissão pelo Presidente da Republica "' esco~ 
lhido entre os funccionarios federaes. 

Art. 253. A Secretaria s,erá composta de auxiliares em 
numero fixado no Regimento ~nterno do Conselho Federal do 
Serviço Publico Civil, requisi~ados das repartições tedera.e1'. 

Art. 2'54. Ficará a,utomati0a711ente desligado de réparti~ 
cão a que pertencer, assim como deixará de receber os venci
mentos do cargo effectivo emquanto durar a commis,são o 
funccionario publico que acceitar a nomeação para o lagar 
de conselheiro ou director da Secretaria do Conselho, senclo
Ihes, entretanto, assegurados os demais direitos e vantagens 
do cargo effectivo inclusive a de contagem de tempo de ser
viço, tanto para a promoção como para o effeito de aposen
tadoria. 

Paragrapho unico. Os cqnselheiros· e o director da Se
cretaria perceberão os vencimentos fixado s em lei e não 
poderão exercer cumulativa~nente qualquer outra funcção 
publica r emunerada. 

CAPITULO II 

DAS OOMMISSÕES DE EFFIOIENOIA 

Art. 25'5. Articulada corri o Conselho Federal do Serviço 
Publico Civil, afim de facilitar-lhe a tarefa, existirá em cada 
Ministerio uma Commissão de Efficiencia, subordinada ao ti-
tular da respectiva pasta. · 

. Art. 2156 . Cada Commiss&o de Efficiencia compor-se-á da 
cmco membros esvolhidos dentre altos funccionar10s fe cl eraes 
e nomeados, em commissão, pelo Presidente da Republica, 
por proposta do respec tiYo ministro. · 

Paragrapho unico. Os membros da Commissão de E:ffi
ciencia servirão por dois . annos, podendo ser reconduzidos· 

· a.penas por mais um biennio. · 

., 
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ilt. 2t!57. Compete á .Conimissão de Bffioien~i11. de eada 
Ministerio: 

a) estudar permanentemente a organização -dos serviços 
affectos ao respectivo Ministerio, afim de identificar as cau
sas que lhe diminuem o rendimento; . ' 

b) propôr ao Ministro as modificações que julgar ne-
cessarias á racionalização progressiva dos serviços; · 

e) propôr as altera<;ões que julgar convenientes na lo
tação ou relotaç.o do pessoal das repartições, serviços ou es
tabelecimentos. 

d) . propôr as promoções e remoções dos funcciqnarios na 
fórma deste Estatuto; 

e) autorizar a instauração de processos administrativos 
ou de syndicancias de accordo com o disposto no Tit. Cap. 
Secção II; 

f) responder ás consultas que lhe forem formuladas pelo 
respectivo Ministro; 

g) propor ao Conselho Federal do Serviço Pub1ico Civil 
a: exp~dição de instrucçqes ou fixação de normas p(lra melhor 
applicação desta lei; 

h) exercer quaesquer outras attrilrnições decorrentes des-
te Estatuto. · 

Paragrapho unico. Por sessão a que comparecer cada 
membro da Commissão de Efficiencia perceberá a gratifica

ção de icncoenta mil réis limitado, por·ém, em 500$000 men
saes o maximo dessa vantagem. 

CAPITULO III 

DOS SERVIÇOS DE PESSOAL E ALMANACK 

Art. 2'58. Os Ministerios organizarão um serviço oom~ 
pleto de assentamento do seu pessoal e publicação, annual
mente, a relação de todos os seus funccionarios por ordem 
de antiguidade. 

§ Lº Approva:das as relações, pelo Conselho Federal do 
Serviço Publico Civil, deipois de decorrido o prazo para a re
clamação dos intere.ssaido·s, aer.á, então, publicado o re51Pectivo 
Almana<lk. 

§ 2º. Para melhor execução desta lei nos departamentos 
ou repartições poderão ser installados serviços especiaes in
cumbidos de tratar de tudo que se refira ao pessoal. 

TíTULO IX 

Asso~iações de classe 

Art. 259. Os funccionarios poderão constituir-·se em· as
sociações para fins beneficentes e recreativos ou organizar-se 
em sociedades civis de intuitos economicos e coo:perativos, 
ein beneficio proprio ou das respectivas familias. 

Paragraplio único. As associações ass im constituídas po.
derão tambem tratar da d.efesa dos i:uteresses de classe, in-
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clusíve 1Jua representação politica, ·ailheia. a . qualquer liga
cão partidaria; pleitear perante as a'utoridades publ ic::ts as 
medidas assecuratorias dos direitos d'a classe e a annullação 
daque!J.as que os ferirem, 'bem assim representar directamen
te aôs chefes de serviço s·obre questcEs de interesse geral 
do funccionalismo ou de particular de qual.quer de seus as
sociados. 

Art. 2160. As associações, uma vez adquirida personalidade 
jüridica, poderão funcc'ionàr independen:temen:te . de autori
za-cão governa!mental, salvo as de fins economicos e coope
rativos que desejarem trans igir com os seus associados me
diante desconto em folha de pagamento, sob qualquer titulo. 

Paragraphó unico. No caso previsto na ultima parte 
deste artil!"O. a aut'arização deverá ser conced;d::i. nelo Minis
terio da Fazenda, que exercerá a necessaria fiscalização,. na 
forma da legislação em vigor. 

Art. 2'61. Os funi<i·cionarios1 não poderão c()!Ugar-l:le para 
o abandono do servico publico ou pAra de qualquer forma 
perturbar o seu regular funcciqnamento. 

TtTU~~o Jr 

Disposições geraíJS e transitorias 

A.rt. 2'6'2. O tempo de servicp ordinario das reparticl'ies pu. 
blicas será de seis horas diariam en te, excento aos domingos e 
feriados, podendo ser dividido em dois períodos, com intervallo 
minimo de duas horas. ' 

§ 1. 0 Nas repartições que elevam ser franqueadas ao pu
blico por mais tempo e nos domingos e feriados, os serviços 
serão attendidos por fJnccionario ou por turma em reveza
mento c()m sei.s horas d.e trabalho cada uma, e com direito a 
um dia de descanso por semana , 

. ~ 2. 0 O tempo normal do $erviço nocturno. a contar das 
19 ho"ras, será de cinco horas para o funccionario ou turma, 
r:om um dia de folga semanal, caso trabalhem aos domingos e 
feriados. 

~ 3.0 O ser viço nocb~rno será feito P-m 11m s6 periodo. 
~ 4. 0 Em casos u rigentes e ·extracird\rraricis o temno dr 

trabalho-oolierá ser proi'oi;-::i.do'. Nesse ca~o f.é+ão os fnncciona
rids rlifeitb a umi:i g-ratificacão extraordinaria. na fórma de
terminarla no canitulo "Gratificações regulament.ares" .-

Art. 2:53. 0.s regulamentos d'e cada rep·artição fixarão os 
restrectivos horarios. con:forme as cnndi0ões rl e viria local ou as 
necessidades do serviço, observadas as pr escrições do artigo 
anterior. 

Art. 2'6.i. Fíca prohibido commetter a pessoas estranhas ao8 
quadros rl a~ r eparticões 011 servir.os n rl e<:P.mn enhn rlP trabalhos 
que em virturle de leis e rPe-11lamentos .iá façam p::irte dos P.n
carg-os rias mesmas re;JUrtiçÕ\lS ou serviços e estejam com
pre1]endiclos entre os deveres e attribuições dos respectivos ser
viços: 

Aft. 2·65. Ailém do HoSl'l)ital do Funccionario Publico, fun
dado pelo decreto-lei n. 24.217, de '9 de maio de 1934, o Go
verno providenciará no sentido "de serem installados sana.to
rios, para funccionarios tuberculosos ou af,fectados de doen~ 
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cas contagiosas, e creará Colonias de Férias, de prefereriei11. 
em estanoia hydro-mineral, expedidos os regu'lamentos respe
ctivos. 

Art . 286. O Dia do Funcoionario Publico será commemo
rado a 8 de dezembro de cacla anno. 

Ar t. - Serão aLt.r ilmiclos vencimentos inLegraes, seja qual 
Joe o tempo de servir;o publi co, aos funccionarios apose.ntado,, 
compulsoriamente que, antes da pt'omulg·aÇão da Consli tuiç.üu 
Yigentc, já perLenci.arn a.os quadros cio fun(jcionalismo publicn . 

Pa.ragrapho unico. O disposto no presente artigo appli
(ja-su aos funccionaf'ios já avosentaclos eompulsoriamenLe, qu u 
estiverem nas condições no mesmo d·etermm::vdas, para o qu e 
deverã.o ser r ed stos os ca.l culos de pensào nos respecLiVP$ 
[Jl'OCCSSOS . 

Art. 268. Salvo os casos e:xipressamente deolaraidos, as die-
pos içôes do presente Estatuto não se appl i(;am : 

a) aos militares de terra e mar; 
IJ ) aos magistraüos federaes; 
e) aos membros cio magisLerio; 

..- d ) aos membeos do Corpo Dipl omatico e Corpo Consular. 

Art. .2169. São considerados em disponibilidade remune
rada, na forma do art. · . . . , os funccionarios eUectivos 
que f.oram demiLtidos pelo Governo Provisorio e que Lenlrnrn 
obtido parecer favoravcl ela Comrnissão Revisora, c!eYeT.Hiu 
f!er aproveitados nas primeiras vagas que occorrerem, cm 
(j arg·os ou funcções semelhantes, salvo se julgado.s incapaze~ 
vara o serviço puh'.ico, casos ern qoe serão aposen tados eorn 
as vastagem: . 

Paragrapho unico - Os fuuccionarios clemi tlidos pelo 
Governo PTovi sorio sem justa causa, e post.erj·orm ente nornea
d-us para os mesmos cargos ou outros, sem direito a percepção 
ele vcncimentns al1:azados, contaei°tO, porém; para os effoilo .:; 
ria. liceoca-premio e aposentadoria, o tempo em qne E-õtive
.l'am afas tados indevidamenl_,e do servioç publico. 

Art. 270. Ficam c.ancelladas, para todos os effeitos, ax
eeplo para o da percepção de vanlagens de qualquer esp o<:ie, 
as penas em que haajrn inc-or1:iclo os :funccionarios civis, ope
raríos e diaristas da União. 

Art. 271. Ficam revogados todos os decretos legislativos 
ou exec;utivos, leis, regulamentos, instrucções a quaesquer 
a.ctos de a:dministraçãq conkar~os ás prescripções deste Es
tatuto. 

$.ub-Gommissão do Estatuto dos Funccionarios Publicas, 
em 22 de julho de 1937. - Moraes Paiva, Presidente. 

Edmundo Bar1·eto Pinto . - 'l'h ornpson Flores Neto. - Paulo 
Mm·tins. 

í'ld:.PJ~BNSA N .. -\CIONAL - Il'\DUS'l'RJA DO JORNAL 

Pr·a1;a Marechal Ancora - Ponta ·c[o Calabouço 
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