SUPE.."l=\IOR TRIBUNAL HILITAR.

ATA DA 45ª S3SSÃO~ EM 6 DE AGÔSTO DE 1962,
PRESIDÊnCIA DO E:XHO. SR. MINISTRO TE11EHTE-BRIGADEIRO
SHER.

ÁLVARO HECK-

PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, O EXMO. SR. DR. JOÃO ROMEIRO
NETO.
SECRETÁRIO, O SR. DR~ IBERÊ GARCINDO FERNANDES DE SÁ,
RETOR.

VICE - DI-

Compare<;erél.m os Exmos. Srs. Hinistros Dr. Wa~hington V~z de MeJ,lo,
Dr. Oc~avio Hurgel de Rezende, General-de-Exercito Antonio ,Jose tde
Lima C~~ara, Dr. Autran Dourado, Almirante-de-Esquadra Jose Esp~n
dola, Tenente-Brigadeiro Vasco Alv~s Secco 1 Almirante-de-Esquadra
Diogo Borges Fo~tes, Gene~al-de-Exerc~to Floriano de Lima Brayner
e GeneraJ_-de-Exercito Jose Daudt Fabr~cio, Ministro convocado.

,

Acha-se licenciado o Exmo. Sr. Ministro General-de-Exercito
tão de Alencar Araripe.
'

,

Tris-

H

As treze horas, havendo nuinero legal, foi aberta a sessao.

Lida, foi 2.provada a ata da sessão anterior, com a declaração
do
Sr. Ministro-Presidente, de ter sido aprovad~ a sua Indica çao para o provimentg dos cargos vagos, em·consequencia da Lei nQ
4.083/62, cuja decisao vai publicada nesta.

E~o.

'

.

......•

......

........

.,.

Foram, a seguir, relatados e juJ_gados os seguintes processos:
HABEAS-CORPUS

------------------------------------------------NQ 26.570 -

São Paulo. Rel. O Exmo. Sr. Hinistro Dr. Autran Doura
do. Paciente: Antgnio Carlos Zoppellari, Sold~do
nQ
L~67, do 2Q Batalhao de Caçadores, alegando nao · ter
sido licenciado por est~ respondendo a umti.P.M., pe
de hape~s-corpus, para esse fim, sem preju~zo do cit~
do Inquerito. -.,Concederam a ordema para ser licenciado, sem prejuízo do processo, unanimemente.

NQ 26.575 -

Guanabara. ReJ,. O Exmo. Sr. Ministro Dr. Vaz de HellQ
Paciente: Jose Miguel do Nascimento, Soldado do 2Q R.
I., alegando estar com tempo m~litar findo, ped~ li.~
cenci&~ento das fileiras do Exercito, sem prejuízo do
processo a queAresponde pela Justiça Civil, pelo qual
se encontra preso, no Quartel de sua Unidade. - Conceder~n a ordem, para ser o paciente licenciado,
sem
prejuízo dos efeitos do flagrante, unanimemente.
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APELAÇ0ES)

-----------------

,

Hinas Gera~sj Rel. O E:x:moé Sre 1-1inistro Gen. Ex. Jose
Daudt Fabr~cio. Rev •. O Exmoi Sr. Hinistro Dr. Murgel
de Rezendeé Apele11te: Creso Rabelo de Mesquita, Solda
do, servindo no 6Q Batalhao de Caçádores, condenado a
10 meses de prisãoi incurso no art• 163, combinado rnm
os arts. 62, item I, e 59, item II, letra nkn, tudo do
C.P.H. Anelada: A sentenca do Conselho de Justiça do
6Q Bate~hao de Caçadores.
Provida, em parte, reformaram a sentença, para reduzir a pena· a·· 6 meses de
pris~o, como incurso·no art• 163~ do c,P•M•~. contram
votos dos Exrr~os. Srs. Ministros vr• Autran Dourado e
Alm. Esq. Borges Fortes, que a proviwu, para reformar
a sentença e absolver o acusado.
J

-

Pernambuco. Rel. O Exmo. Sr. Ministro Dr. Hurgel, de
Rev. O EX!no. Sr. Hinistro Alm. Esq. Jose EsApelante: Alfeu Santana, Solsado 2 servindono
15Q·R.I., condenado a 9 meses'de prisao, ~ncursó · no
art. 136, combinado com o art. 182, tudo do C.P.M. Apelada: A sentenac do Conselho Perm~1ente de Justioa,
do Auditoria da 7' R0 gião Hilitàr. - Heg~ram proyí menta, para confirmar a sentença condenatoria, unanimemente.
R~zende~
pindola~

'

'

NQ 33.062 -

Guanabá.ra. Rel. O Exmo. Sr. Hinistro Alm. Esq, Borges
Fortes. Rev.,O Exmo. Sr. Ministro Dr. Autran Dourado.
Apelante: Otavio Rocha Machado, Soldado, servindo no
B.c.s.·- Al~J, condenado a 6 meses·de prisão, inct~so
no art. 163, combinado com os arts. 64; item I, e 62 1
itens I e IV letra "b", tudo do C.P.M. Apelada: -A
sentença do Conselho de Justiça da Academia Militar I
das Agulhas Neeras. - Negaram prQVimento para ... confirmar a sentença condenatoria, unani.inemente. (Nao tQ
mou parte no j1L'].GélL"Tiento o E::ano. Sr. Hini~tro Dr. Vaz
de Hello, por nao ter assistido ao relatorio).
Guanabara. Rêl, O Exmo. Sr. Hinistro Gen. Ex. L i m a
Brayner. Rev~ O EJGTio. Sr. H~nistro Dr. Autran Doura do. Apelante:. Expedido Correa Dias, Soldado, servindo
no ].Q Batalhag de Ir..fantaria Blindada, condenado a 3
meses·de prisao, incurso no art. 163, combinado com
o·art. 62, itens I III e IV, letra tta", tudo do C.P.
M. Apelada: A sentença do Conselho de Justiça do lQ
Batalhão de Infantaria Blindada. - N~garam provimen
to, para cor~irmar a sentença condenatoria, unanime mente. (Hão tonou parte no ju_l~amento o Exmo. Sr. Minis~ro Dr. Vaz de Mello, por nao ter assistido ao relataria).
SÜo,Paulo~ Rel. O Exmo~ Sr. Hinistro Alm, Esq.
Jos~
Espindola. Rev. ·O Exmo. Sr. Ministro Dr. Hurgel de R~~
zend~. Apel~~te: A Pro~otoria da 1e Auditoria da
2a
Regiao Hilitar. Apelada: A sentença do Conselho
de
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,

,..

I

Justiça do Parque de Aeronautica de Sao Paulo, que
absolveu Antonio Ferreira Haia da Silva, Soldado
de
2!?, classe; servindo no· mesmo Parque, do crime Ptevisto no art. 163, do C.P.H, .. (Julgamento em sessao secreta).
na 33.042 -

Rio Gra..n.de do Sul. Rel. O E)Q]lo. Sr. Hinistro Ten.Brig
Alves Secco. Rev.·o Exmo, Sr. Ministro Dr. Murgel de
Rezende. Apelante: Juracy Gomes Jardim, ·Soldado, servindo no 8n Regi:r!iento de Cavalaria, _ç_ondenado a 10 m,g
ses·de prisão, incuxso no art. 163, combinado com
o
art. 62, item I, tudo do C.P.M. Apelada: A sentençaro
c.~do8n Regimento de Cavalaria. Provida, em parte, re formãram a sentença, para reduzir a pena·a 6 me~es de
prisao, como incurso no art. 163, do C.P.M., unanimemente,
,

I·Ig 33.068 -

•

A

Parana. ·Rel. O Exmo. Sr. Ninistro Gen. Ex. Lima Camara. Rev. ·O Exmo. Sr. Ministro Dr. Hurgel de Rezende.
A~elante: Ari Ribeiro, Soldado, servindo na 2~ Divi sao de Levantamento, condenado a 6 meses de prisão,in
ct~so nó árt. 163, combinado com o art. 62, item I,t~
do do C.P .H. AJ2elada: A sentença· do Conselho de Justi
ça da 2iii. Divisao de Levantamento. - Heg9-ram proyi mento para confirmar a sentença condenatpria, unanimemenf.e. (IJão tomou parte no j1Jlgamento o Exmo.sr. M,!
nis~ro Dr. Vaz de Hello, por nao ter assistido ao relatorio).
Guanabara. Rel. O Exmo, Sr, Ninistro Dr~ 11-utran Dour_s
do, Rev. ·O Exmo. Sr. Hinistro Ten. Brig. Alves Secco.
J~pelante: Massaud Chaim,..Asseff, Comerciante, condenado a~- meses de reclusao, incurso no· art. 208, combi
nado com o art. 66, § 2a, tudo do C,P.H. Apelada: k.
sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2~ ~udi
toria da Narinha.
NEigarai'Il provimento, ·para confi_t
mar a sentença condenatpvia, unanimemente.
,

NQ 33.061

~

HQ 33.050 -

.Guanabara.·Rel. O Exmo. Sr. Ministro Ten. Brig. Alves
Secco. Rev. O E::;rmo. Sr. Ninistro Dr, Vaz de Nello. Apelante: !}ilkias de l1-zevedo Silva, Soldado, servindo
no Batalhao~Escola de Engenl1aria~ condenado a 6 me ~
ses·de prisao, incurso no art.·ló3, combinado com
o
art. 64, item I tudo do C,P.M. A~elada: L sentençado
Conselho de Jusiiça..,do Batalhão-Escola de Engenharia.
- Provida a apelaçao 1 reformar~~· a sentença, para qh
solver o acusado, c011.tra os votos· dos E:x::mos. ~rs. Ni~
nistros Dr, Vaz de Nello, Gém, Ex. Daudt Fabr~cio,Dr.
Hurgel de Rezende e Gen. Ex. Lima Brayner, que lhe n~
gavam provimento, para confirmar a sentença condenatQ
ria.
Guanabara. 'Rel. O Exmo~ Sr. Ministro·nr. Hurgel Q.e Re
zel'lde. Rev. O Exm9. Sr. ginistro Gen. Ex. Líma,Ca.üa ra. Apelante: Jose da Costa Ribeiro, FN. SD. numero ••
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57.1288.6, servindo no Gabinete de Id~ntificação
da
Harilli"la,_ cond~nado a 4 anos de reclusao.t incurso
no
art. 19u, prea~buJ.o, por desclassifica~ao, combinado
com os arts. 59, iténs I e II, letras tb" e "k", 60,§
10, item II, e 61, item I, -;tudo do C.P.N., e condenado a mais 6 meses de detençao, incurso no art.205,com
binado com o árt. 59, item I e art. 60, § 10, ltem I
tudo do C.P.M., sendo-lhe apiicada a pena acessoriade
inca~acigade, por seis (6) anos, para investidura em
f1.mc_;ao publica. ! .. pelada: A sentença do Conselho Perm11
ne~1te de Justica da 2~ l:..uditoria da Narinha. - Provida,Nem parte, reformar~~ a sentença, para manter a de
cisao recorrida, que condenou o acusado a 6 meses de
prisão, como incurso no art.205,do C.P.M.,~a vez que
a 1ubtração de docu11entos de que fala a denuncia, foi
inlcio de crime cometido na esfera civil, contra os~
tos'dos Exmos. Srs. Hinistros Dr. Hl.JI'gel,de Rezende,
Gen.Ex. Lima câmara e Alms.Esq. Jose Espindola e Bor~es For~es, que a prov~n.rrr . par é!. r?formar a sentença e
1
Julgar~ 1.ncompetente a Jus·clça l·nl:Ltar, remetendo-seos
a1Jtos a Ju1tiça Comum, e Dr. Vaz de Hello, Gen.Ex. JQ
se D. Fp.brlcio e Ten.Brig. Llves S~cco; que a negavam
para collfi~mar ~ senten9a condenatoria.
Pe:r:nambuco. ~el~ ~ E~<?·.sr. lilinistro Dr. Va~ de ~el
lo. Rev. O Exmo. or. :t-.J..nlstro J~.J.m. Esq. Jose Esp1.bdo
la. l..pelante,;, Damião 1-fartil;.s Xavier, 3º §gt., servindo
no 1º Batalhao d~ Enc::enharJ..a de Construçao, condenado a
4 anos de recJ.usao,incurso n9 art.l98,§ 4º, item V,s_gl
do-lhe aplicada a pe~ ac~ssoria de incapacidade para
a,.investidura em fu21çao publica, por cinco anos,de acordo com o art.54,nº I, combinado com o seu § unico,
nQ I, letra 11 b 11 , tudo do C.P .H. J..peladaf L. sentença do
Conselho Perm~~ente de Justiça da Auditoria da 7aR.M.
- Provida, em parte, reformare~ a sentença e reduzir~~ a. pena a 2~
nos e 6 meses de reclusão, co:mo,incurso no art.l98 1 § Wl, item V,/
sendo-lhe aplicada z· pe~~· acessor}a de 2 .é.'.~'los de l.ncupacide.de · pà:."'C!
invcst~.<h'!.::.·n. e~r1 funçaq publ:tca, 1.111[!.nimemente.
Nº 33.057-

REVISZ.O-CRIMINJ.. L

-------------------------------

Nº 956 - Rio Grande do Sul~ Rél. Rel. ·O E:xri1o.sr.:Hin.Dr. ·1..utran Dou
rado. Rev. O E.xmo.Sr.Hin.Ten~Brig. J..lv~s Secco. Requeren"!:"
te: Odil de Oliveira, 1º Ten.Int.do Exercitá, condenado·a
3 anos, .e l ~es de reclusão, incurso no art. 229,do C.P.M
por acordão do Superior TribtL.'1.al Hilitar;de 25/I/1961. - ·
- Indeferir&~ o pedido, contra o voto do Exmo. Sr. ~iinistro
Ten.
Brig. Llves SeccQ, que o deferia, em parte, para restabelec~r a SEn
tenç9 de la i~stancia, que o condenava a 3 meses de'suspensao do
xercicio do posto, como incurso no art. 237, do C.P.H.

e

NQ

27

,

- (Guanabara. RelA O Exmo. Sr. Ministro Llm. Esq. Jose Esp:Lndola. Indicaçao apresentada pelo Exmo. Sr. Ministro Presidente, objetivando complGmentar a organização do Se~
viço de Contabilidade do Ttibunal, cóm fUJ.l.damento no art.
97, item,.. li? da Co11stituiçao Federal. - Levantada a preli
minar de :i.ncompeten<aa do T,...ibunal, para organizar o Serviço,por ~
la VQtaram ~s Exmos. Srs. Hinistros Dr~ r Vaz de ljello~ Gen. Ex. Li
ma C~~ara, Dr. Murgel d~ Rezende e ~lm. Esq. Jos2 Esp:Lndola, sendo
a :mesma·rejéitadê.• Ho merito; a:grovada a indicaçao,contra o voto cb
Exmo.Sr~Hin.Dr. Vaz dEi Mello. (Nao ,tomou parte no julgamento o Exmo.
Sr. Hin.+Gen. Ex. Jose Daudt FabrJ..cio. (REPRODUZIDO roR TER SlüDO CDM
INCORREÇi~.O Hl~. LTL. Di~. SESS!O DO DIL. lº DO CORREI;TE HES).

-

...,,,.,

LJ..j-1.

-

(Cont. da ata da 45a Sess., em 6/8/962)
...... ......
·'·...
Na sessão anterior, foi lida pelo Sr. Dr. Secretário, a seguinte
indicação:
.
,
"Senhores Ministros: A Lei nQ 4.083, de 24-6-1962, que reorganiza
os Quadros dos Serviços Auxiliares do Trib~~al, criou os seguintes cargos:
,
1- Medi~o •••••••••••••••••••••••• PJ-3
·
~o s •••••••••••••••••••
PJ - 3
4 - Taqu1grai
1- AL~oxarife •••••••••••••••••••• PJ-3
1- Enfermeiro ••••••••••••••• ~ ••• ~ PJ-7
2- Motori~tas ••••••••••• ~ •••••••• PJ-9
1- Escrivao de Pagamento ••••••••• ~4-F
II - A citada J.Jei nº 4.083,. de 1962; prevê, no tocante aos referi
dos cargos:
ffArt. 10 - Os cargos de M~dico T~q~fgrafot Almoxarife, Enfe~
meiro e Eletrecista (Tabela B~ serao prov1dos por ErofissiQ
nais competentes, selecionados na forma das instruçoes
que
forem baixadas pelo TribU11al.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• • • •• • • • •• • • ••
"Art. 14 - Feito o aproveit&ãento ae que trata o artigo anterior, o provimento dos cargos das çlasses·iniciais das carreiras constantes da Tabela c, ·sera feito:
• • • •• • • • •• • • • ••••• • • • ••• • • • • • •• • • • • • • • • •• • • •••• • •• •• • • •• •• • •
IV - de Notorista - por no:meacão de candidatos habilita
dos em concurso organizado pelg Tri.b1.1l1.al, desde que possuam~
Carteira Nacional de habil~taçao de motm;ista e contem,_pelo
menos, 2 (dois) anos de pratica,no exercício da profissao, I
sem faltas no respectivo prontuario".
·
III- Quanto a Escrivão de Pagamento 4-F (Função GratificBda), a
··Lei não estabelece normas para o seu pr~enchimento. Poderll assim
o Tribunal, por an~_ogia com o que d~spoe a Lei, no c~tado a~t~go
10, baixar instruçoes para o pree~ch1mento dessa Funçao Grat1f1c~
da, por escolha dentre os funcionarias do Quadro da Secretaria.
IV - Hessas condiçÕes, apresento aos meus ilustres pares a segu]Il
te indicação:
1 - lv!~cl.i~Q.. PJ..:.3 (Cargo isolado de provim~nto efetivo).
Atua~ente serve no Posto-Nedico do Tribunal, o Capit~o-de-Corve
ta Medic9, Dr. Mozart de Azevedo ~erreira do Amara).. Est~ profis-::
sional ja vem ex~rcendo suas funçoes no referido PostQ-Medico, ha
longo tem~o, e ai tem demonstrado alto grau de competencia, dedicaçao e zelo profi~sional. Trata-se, port~~to, de
profissional
competente, condiçao exigida pelo artigo 10, da Lei, para a sel~
ção de candidato ao cargo. Assim parece, jeria uma interpretaçao
correta do referido dispositivo legal, alem de 9to de justiça, se
o Tribunal, no provimento inic;ial do cargo de Hedico PJ-3, aproveitasse o referido Oficial ~edico, que vem Eleiteando a sua nomeação para o cargo. Na hipotese de assim nao entender o Tribunal, sugir9 que sejam,baixadas instruçÕesNpara a realização
de
concurso publico de titulas, para a ~cleçao de candida~o a ser nQ
meado para o cargo.
l - ~nferJnel;.:r:o PJ:..l (CargS? isol9rdo de provimento efetivo). Atualmente. serve, tarnbem no ...Posto-H~dico do T:çibunal.! o
2Q Sargento EP~crme1ro da Armada, Joao Ferre1ra de Arauj2•
~jte
profi~sional ja vem exe~cendo suas funçÕes no r~ferido Posto-Medi
cQ, ha longo tempo, e a1 tem demonstrado competencia, dedicaçao e
zelo P!;~fissional. Trata-se, portanto, de.profissionaJ. competente,
condiçao exigida pelo artigo 10, da Lei,. para a seleçao de candidato ao cargo. Assim parece, seria t~bem uma interpretação corr~
ta do referido dispositivo legal, alem de ato de justiça~ se oTri
bunal, no provimento do cargo de Enfermeiro PJ-7, aprove1tasse _o
refer~do Sargento-E~ermeiro, que vem pleiteando a sua
nome~çao
para o cargo. Na hipotese de assim não entender o Tribunal, sugi-
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...
...
,
ro que sej~il baixadas instruçoes para a realizaçao de concurso pu
blico de titulas, para a seleção de candidato a ser nomeado para
o cargo.
1 - Almo~E}_]>_;f_-_2 (Cargo isolado de provimento efe
tivo). Igualmente, se~ve no lllmox~ifado, respondendo pelo Serviço, a Auxiliar-Judiciaria PJ-9, Lucia Carvalho Bittencourt, que
tem revelado capacidade para o desempenho do cargo de Almoxarife,
sendo ainda portadora de diploma do Curso de Pintura (Regime normal), de 5 anos de dtTé}ção, da Escola H~cional de Belas-Artes. A.§.
sim parece, seria tambem unain~erpretaçao correta do disposto no
artigo 10, da I.ei n.Q4.083, alem de ato de justiça,se o Trib1,Ulal,
no prov~mento ,inicial do cargo de AJ..mo:::arife PJ-3, aproveitasse a
funcionaria Lucia Carvalho Bittencourt~ queAora responde pelo ~e~
viço. Viria ta~ medida ao encontro d9 ~nteresse ~a administraçao,
pois a funcionaria aclina po~sui a pratica necessaria para o
bom
desempenho do cargo. Na hipotese ~e assim não ent~nder o Tribunal,
sugiro que sejlliil baixadas instruçoes para a seleçao de candidato
a ser nomeado para o cargo.
,

'

,
4 - ~-~[lliKr~t_q ~J~ (Cargo isolado de,provlinento e~
tivo). Ha, no Quadro da Secretaria do Trib1.L11.9]., varj_os funcionarios que possu~m certificado de ~urso de t~quigrafia ou ~ompro ~9J1-te de que j a ex.e:çceram a funçao de Taquígrafo.
Entre eles, e.§.
ta o Oficial Judiciario PJ-6, Oswaldo Vianna de Hendonça que, inclus;);ve, funcionou como Taquígrafo, por a1gUt"} tempo, na ~ala das
Sessoes do Tribunal, ,como alL~il:i.ar do Secretario. Tanto estet .... como a Oficiala Judiciaria PJ-6, Irene Campos de Oliveira Brandao,~
o Chefe de Serviço de Transpo~te PJ-9, ~!alter Jjaia
que
tambem
sua
possuem comprovantes de que saQ Taquígrafos, vem-pleiteando
nomea~ão para as vagas de,Taquigrafo do Quadro da Secretaria. Po-2
sui a~nda o curso de taqu~grafia, o ,atual Co~andante do Continge)Jl
te do Tribunal, 1º Tenente Joao Jose de Sant Ar.L~a, q~e vem tambem
pleiteando a sua nomeação para UTha das vagas de Taquígrafo. Assim
parece gue poderia o Tribtu1al, acorde com a letra_do artigo 10tda
Lei nº 4.083," de 1962, determinar que 9e realizasse Ut"lla proya ~n
terna de ta~uigrafia, entre os flli~C~onarios da Secretaria e o aty
al Comandante do Contingente, que ha tantos, anos vem prestando se1:
viços ao Tribunal, condicionada dita prova a apresentação de comp~ovantes de que o 1~1didato possui os demais requisitos,indispen
saveis para o e:::\:erc~cio do cargo. A ser ag,ota.do tal criterio,para
o preench~~ento ~nicial das vag&$ de Taquígrafo, viria a medida I
amp~rar serventuarios dedicados a Vida funcional do Tribunal.
Na
hipotese de assim não entender o Tribunal, SUôiro que sejam baix~
das instruçÕes para a seleção de candidatos a serem nomeados para
o cargo.
N2- ~io_tq~~~\~.~J-9 'Cargo do'car~eira) ~ Prescreve
a Consti4uiçao Federal, no seu artigo 186:
.·
"Art• 186 - A primeira investidura em cargo ,de carreira e
em outros que a Lei determinar e~etuàr-se-a mediante con
curso, precedendo inspeçao de saude"•
'· 8 3, de 1962 como ja, se viu no inic;o,
,
A Lei nº 4•0
determina que
2
o,..provimento da classe ~nicial de Hotorista.sera feito "por nome.s
çao de candidato habilitado em concurso org~~izado pelo Tribunal,
desde que possuam Carteira Nacional de I;.abilitação de ,motorista e
cont~m, pelo menos, dois (2) anos de pr~tica·no exercicio da profissao,.sem faltas no respectivo prontuari9"• Servindo no Contin
gente do Tribm1al (Quadro de efetivo do Exercito) estão os seguin
tes militares, com... o respectivo tempo de serviço no Tribunal, ate
30/6/1962, na funça?. de l"1otow_ta:
,
2Q Sargento Helio Bezerra de Nenezes, participar;te da
FEB e condecorado com a MEDALHA DE CAJ-1PANHA - 5 .ã
nos, 11 meses e 12 dias no STM;

::;: 2Ü3 ;:::

(Cont. da ata da 45!.1 Sess., em 6/8/962).

,

2.º Sargento Geraldino Cezar - 7 anos e 17 dias no
STH.
,
A
'
Alem destes, servem no Contingente (Quadro de efetivo da Aeronautica), nas funçÕes de Hotoristas de Senhores Hinistros, os seguin
tes praÇas, com o respectivo tempo de serviço no Tribunal, ate 30
I

'

/6/1962:

CB-Q-MR-ME-AU - Ant;nio Neves Filho - 4 anos; 9 :me"!t··
ses e 12 dias no STM;
T2.-Q-TAR - Roberto Laudelino • 8 anos, 6 meses e 17
dias no STH.
A
Tod?s este3 militares pleiteia.w sua nomeaçao p~ra as vaga~ de Hotorlska, bem como outros que nao estao em funçao de motorlsta,mas
que tem Carteira de habilitação~ Assim par~ce, poderia o Tribu nal, acorde com o artigo 186, da Constituiçao e com o artigo 14,i
tem IV, da Lei nº 4.083, de 1962, determinar a realização de um 7
.concur...s..o _interno, entre oa militar~·s acima e outros elementos do
.C9ntingente que satisfaçam as exigencias da Lei, inclusive funci.Q
narios do Quadro da Secretaxia; para o provimento das duas vagas
da classe inicial da Carreira de Hotorista, com o exame psicotecnico a ser rQalizado na Inspetoria de Transito. §eria justa tal
medida para esses elementos que por tanto tempo vem prestando se~
viços ao Tribunal, e não viria é10 arrepio da Constit:J.ição n~m da
Lei, que exigem simplesmente .Q..~l<"?..W~, sem a restr4çao de publico
ou interno. na hipotese d~ assim nao entende~ o T;ribuna1, sugiro
que sejam baixadas instruçoes para a realizaçao de concurso para
a seleç~o de cendidatos a serem nomeados.
~

1 - E§..Ç)'i..Y.i()_dELJ'aAa.mEillt.Q....l.k:E (Função Gratificada).
Como foi visto, a Lei nao estabelece normas para o,preenchimen~o
dessa fl.l!)ção, Jtm.to ao Serviço de Conta1Jilidage, ha uw funciona rio que e e sei!lpre foi encarregado da confec~ao das folhas de pa·gamento,e que responde pela função de Esc;ivao de pagamento. Par~
ce tawbem que seria um a~o de just±ça, alem de coincidente com o
iDteresse da aili~inistraçao, se o T~ibunal determinasse a designaçao, para a F~9ão Gràtificada de E~crivão de Pagamento 4~F,do 0ficialAJudiciarlo PJ-4; Benedito Flo~es Bttcelar Ribeiro, que tem
experienci~ no serviço.
Assim podera o Tribunal, por analogia com
o que dispoe a Lei, no seu artigo 10, relativamente acs cargosisolad~de p~ovimento efetivo! preencher essã Função Gratificada com
o funcionaria acil-na indicado. Se assi::i1 nao entender o Tribunal,/
sugiro que sejam baixadas instruçÕes para a escolha de candidato
ao preenchimento da referida função gratificada.
,
V - Finalmente, cu~pre-me esclarecer que o Egregio Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgando o Nande.do de Segurança nQ ••
9.4lo, assim decidiu, no tocante
is~~ados:
, a ~1rK~S
,
,..
"E:MEllTA: Funcionaria publico. Efetivaçao de servidores ocupantes ~e cargos isolados, do Serviço Social
Rural. O principio da irrevogabilidade doNato,administrativo c.ue assegura dir~ito. Renovaçao~somente
em caso de flagrante violaçao da lei, que nao ocorreu. O DASP, que opinou pelo deferimento do pedido,
interpretando leis adminis~rativas, não podia, le galmente, propor a revogaçao do ato, que fa~oreceu
aos titulares de cargo isolado. A lei ordinaria não
pode determinar que todos os cargos isolados de~em
ser P:!fOVidos por concurso, por que então ofendera o
princlpio constitucional que assim estabelece em re
lação, apenas, ao~ cargos-de carreira. Os c~rgos
~
solados, em princlpio, pod<iiD ser livremente provi d.os pelo Pr9sidente da Republica, salvo aqueles que
a lei ordinaria determinar, cabendo ao legislador I
.
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(Cont, da ata da 45a Sess., em ó/8/962),

especific~-los. Seg~ança concodidan. (Diâ:vio da Ju_s
tiça, de.5/6/1962, pg• 1257)•. Supe~i~r Trib~l Mi~
litar, Rto de Janeiro~ 23 de j~ho de'1962. a) Tenente-Br~gadeiro
Ãlvarg Heqksher, Hin;istro-Pres~dente"•
'·

.

O Tribur{al, apreciando a Indicação, para o preenchimento dos cargos vagos, resolveu:
,
, .
Art. lQ .J..--=-.l'ied~s_o_P.J:-..2
e
1---=-..IDlfe~'TJ.g_f_J:o_fl-:I.., (Cargos isolados de provimento
efetivo). Os cargos isolados de Hedico e Enfermeiro, c;riados pela
Lei n2 L~,083!62·; seráq preenchidos, o primeiro - de Hedico ;, , por
facultativo COJlpetente, que exerça a profissao, pelQ_ menos ha ci,n
co (5) anos, ~? segundoA~ de Enfermeiro- P9r.profissional d~pl?
mado; com o m~nlmo de tres (3) anos de exerc~clo de ·sua especlal~
dade,
·
§ ~ico - Para as vagas atua~s, serão aproveitados os que atual ·
·
·
mente prestam sc::u~ serviços a<? Trib1.mal,
Art. 22 1 - Al.!I!.o_~:Ç_g__ PJ-3 (Cargo isolad9 ~e provimento efetivo}, Baixar instruçoes, para que os f~cionàrlos do Tribunal,
que se julgareTI em condiçÕes p~ª o exercício do cargo, se inscr~
vam, dentro de dez (10) dias, como candidatos, para posterior deliberacao do Tribunal,
·
·
··
Art, 3~ · ,.
à- ~.aq;q:{g_~.f_ç, ___PJ-,2 (Carf;;O isolado de provimento efetivo). Os cargos de ~aquigrafos, serao providQs por candidatos
aErovados emNconcurso de provas publicas, de acordo com as instrB
çoes que serao baixadas pelo Tribtu1al.
§ ~ico,. Para o preenchimento das vagas atuais, serão nomeados
funcionarias civis ou militares, que, servindo no Tribunal, pos,
suam o compefente diploma e sejéU'71 habilitados em prova i!J.terna, .a
qual devem se inscrever dentro de de~·(lO) dias, e de acordo com
as instruçÕes a serem baixadas pelo Tribunal.
·
Art. b,2 ~
~jfotQ..rista.J)"_-..2 (Cargo de Carreira), Os ca;-gos de
Motorista s~rao preenchid2s por c~~didatos aErovados em con~urso
de provas publicas, de acordo çom as instruçoes baixadas pelo Tri
bunnl.
·§ Único - Para o preenchimento das vagas atuais, se~ão aproveitados os profissionais, civis ou militares, que sorvem ao Tribunal,.
ou ~.os Exmo.;• Srs. Ministros, e que se inscreverem , dentro de dez
(lOJ dias, sendo submetidos a prova interna e que na m~sma
sejam
habilitados, observada a ordem de classificação, de acordo ~om as
instruçÕes baixadas pelo Exmo. Sr~ Hinistro-Presidente,
1
1 - Escrivãq__q_~j'qg_qr!i~llt<L 4-1' (Função Gratifj,qada).
Será nomeado para tal função gratificada, o funcion!rio da Secretariá. do·Tribunal, com habilitação para a mesma, ind:i,cado ·pelo
E::ano, Sr. Ministro!"'Presidente do Trib1.mal.
·
O Exmo. Sr. Ministro Dr. Hurgel de Rezende, no caso das vagas de
Motorista, 1 entendia que as mesmas deveriam ser preenchidas · por
concurso puElico. Vencido, declarou que, neste caso, as vagas·fu
turas deverao ser preenchidas, tambem., por concurso interno,
'
,
.
.
.
O Exmo, sr. Ministro Alm. Esq, Jose E$p~ndola, no caso dos Moto ristas, votava com a proposta... do' EJOno~ Sr. Hinistro... Presidente.
.-:
O Exmo. Sr. Ninistro Gen, Ex. Lima câmara, votava J2ara que t~mbém
p~re. o p:r;o~imento da Fun.çã2 Gratificade., de Escrivao de Pagamento,
f?s~e exlgldo concurs9. (Nao tomo~ parte no jUlgamento o Exmo.sr.
Mlnlstro Gen. Ex. Jose Daudt Fabr~cio).
.
·
O prazo de dez (10) dias~ para as inscriçÕes dos candidatos, ref~
ridos anteriormente, sera a contar da presente data,
·
1

~
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Foi, a seguir, encerrada a sessao.
.........
~charr~se

.........

.....
.....

em mesa os seguintes processos:

lill.~~ru}.Õ_e_?.: 33.049 (VM/DF)- 33.045 (VM/BF) -33.069(~/VM)- 33 .053(VM/I.C).

;53. 033 (iJ)/J~S)- 33.05 9 Clffi/1..8)- 33.065 (\711/l..S) e os Embargos:
32. ~74(VM/IJ3) ., 32.891 (MR/lill) e 32.631 (MR/DF)
fu?_yj_s_ãQ__Ç.r_~'"a!n.~J.:

957 (HR/BF)

Cq,r_r..§.,iç_â-º..)N-9..;i._â~:

681 (JE)

,

Re1atorio:

-·--~--~

16 (LS)
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