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ADVERTtNCIA 

As Publicações da Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda e as clientelas a que se destinam 

As publicações da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda 
dividem-se em duas categorias: 

1) Anteprojetos de Leis, de Regulamentos, de Regimentos e res
pectivas Exposições de Motivos, que são submetidos, em primeiro 
lugar, à aprovação do titular da Pasta e, depois, aos escalões supe
riores, Presidência da República e Congresso Nacional, conforme 
o caso; 

2) estudos, diplomas legislativos, ementários, manuais e outros 
documentos da mesma família, originàriamente destinados às au
toridades e servidores do Ministério da Fazenda responsáveis pelo 
cumprimento das leis fiscais do Pais . 

o critério seguidO na distribuição (sempre gratuita e espontâ
nea) das publicações da Comissão baseia-se, obviamente, nas afini
dades entre o respectivo texto e a natureza das funções das entidades, 
autoridades e servidores públicos a que cada publicação é enviada . 

De tôdas as publicações, a Comissão remete exemplares à Pre
sidência da República, à Casa Civil, ao qabinete Militar, ao Ser
viço Nacional de Informações, a todos os Ministros de Estados, às 
duas Casas do Congresso, aos órgãos do Poder Judiciário (Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Recursos, Tribunal de Con
tas ), assim como aos Governadores de Estado, aos Presidentes das 
Assembléias Legislativas estaduais, aos Secretários de Fazenda e aos 
Prefeitos das Capitais . 

Quando se trata de Anteprojetos, ou estudos de que poderão 
resultar Anteproj etos de Lei, enviam-se exemplares a cada deputado 
e a cada senador, assim como às bibliotecas de ambas as Casas do 
Legislativo . Quando se t rata de textos de leis ou regulamentos 
fiscais , com os respectivos índices analíticos, a clientela preferencial 
compõe-se, naturalmente, dos Agentes Fiscais, dos Delegados Regio
nais, enfim, dos representantes do Fisco Federal na Capital e nos 
Estados . 

Além disso, em todos os casos, são distribuídos exemplares às 
principais bibliotecas do Pais, assim como às Embaixadas dos países 
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que mantêm relações diplomáticas com o BrasiL As Associações 
Comerciais, as Federações de Indústria, a Associação Brasileira de 
Municípios e os Sindicatos Profissionais recebem, Igualmente, as 
publicações da Comissão . 

Devido a sua natureza especializada e ao elevado custo do papel 
e mão-de-obra gráfica, a tiragem de cada publicação é determinada 
de acôrdo com a estimativa do número de entidades, autoridades e 
funcionários que, a juízo da Comissão, têm interêsse em conhecer 
ou pelo menos acompanhar os seus trabalhos. 

Fora dos círculos oficiais enumerados, a Comissão tem enviado 
suas publicações aos principais jornais .do País, às Universidades e, 
excepcionalmente, a escolas, professôres e estudantes brasileiros e 
estrangeiros, que manifestam interêsse em recebê-las . 

A demanda crescente das publicações, que já está passando a 
agressiva, começa, entretanto, a afetar a sua distribuição, dificul
tando à Comissão o cumprimento estrito da obrigação de documentar 
e expor, à crítica das autoridades e dos órgãos interessados, os es
tudos, projetos e recomendações de sua autoria. 

Ficam, assim, explicadas as razões por que freqüentemente a 
Comissão se vê impossibilitada de atender, no todo, ou em parte, 
a numerosos pedidos de publicações que recebe. 

No caso das pUblicações esgotadas, cujos números e títulos 
aparecem no alto da lista, tais pedidos, além de inteiramente inúteis, 
apenas produzem o efeito negativo de perturbar os trabalhos da Co
missão e onerar o tempo de seu pessoal . 
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APRESENTAÇAO 

Embora sem adotar estrutura formal rígida, a Comissão de 
Reforma do Ministério da Fazenda distribuiu as tarefas a seu cargo 
a setores especializados. Com o desenvolver dos trabalhos o esquema 
inicial foi submetido a sucessivos reajustamentos. Alguns setores 
sofreram mudança de nome, outros foram fundidos, outros desdo
brados, ora segundo as necessidades e conveniências internas da 
Comissão, ora segundo as alterações introduzidas na ordem de prio
ridade das tarefas pelo Ministro da Fazenda . 

Ao Setor de Legislação, um dos que se instalaram desde logo, 
obedecendo a esquema que lhe traçou seu primeiro responsável, 
Dr. Marcos Botelho, Procurador da Fazenda Nacional, coube, en
tre outras, a tarefa de recolher, digerir, reunir e ordenar em 
grupos homogêneos, ou de acôrdo com esquemas lógicos, as leis, 
decretos-leis, decretos-executivos, ordens-de-serviço, circulares, por
tarias, instruções, pareceres e despachos concernentes à organização 
e funcionamento do Ministério . Essa documentação fêz parte inte
grante, indispensável, do material informativo de que necessitava 
a Comissão para executar seus projetos, estudos, análises etc. 

No intuito de ampliar a utilidade e utilização dos trabalhos do 
Setor, encomendou-lhe a Comissão um acervo de referência legis
lativa de ampla envergadura e organizado de tal maneira que 
pudesse ser consultado não só pelos demais órgãos fazendários, se
não também pelo público em geral. Da exaustiva busca realizada 
para êste fim, surgiu a relação das leis, decretos-leis e decretos que 
perfazem a legislação fazendária federal na sua totalidade, compre
endendo a tributação, a estrutura e o funcionamento do Ministério 
e a regulamentação dos tributos e das operações que se desenvol
vem nos domínios daquela pasta . 

Com êsse acervo de informações se constituiu o Indicador da 
Legislação Fazendária, abrangendo leis, decretos-leis e decretos em 
vigor, revogados, ou derrogados. A pesquisa de que resultou êste 
conjunto de indicações remonta ao último quartel do século XVII 
e vem até 30 de junho de 1965. O documento mais antigo indicado 
é uma Carta Régia de 9 de setembro de 1689 (primeiro Regimento da 
Casa da Moeda) ; o mais recente é a Lei 4.696, de 22 de junho de 
1965, que "amplia a isenção do impôsto do sê lo concedida à firma 
Aços Finos Piratini S .A. " . 
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Uma vez feIto o trabalho de busca, ficham ento e classificação 
}XlI' assunto das leis e decretos, coube ao Setor de Documentação a 
tarefa complementar de rever os originais, retificar os lapsos de dati
lografia e outros, e agrupar as indicações de maneira lógica . Sem 
pretender haver eliminado todos os possíveis er ros que soem aparece r 
em trabalhos dessa natureza, o Setor de Documentação espera que 
a revisão feita haja contribuido para dar ao Indicador da Legislação 
Fazendária maior conteúdo de utilidade e fidedignidade . 

Êste I ndicado r omite a maioria das le is e decretos que dispõem 
sóbre pessoal e tóda a legislação pertinente ao Serviço de P essoal do 
Ministé rio da Fazenda . Motivou a omissão o fato de constar desta 
série uma publ icação aut.õnom a intitulada Indicador da Legislação 
sôbr e Pessoal. 

A sistemática adotada para êste Indicador combina três cri 
Lérios complementares : 

1 . A legislação é grupada sob a denominação elas unidades 
admin istrativas capituladas em ordem alfabética - Exemplo : Ad
ministração do Ministério da Fazenda, Biblioteca, Caixa de Am!>rti
zação etc . 

2. Dentro de cada grupo , as indicações ,ão feitas por assuntos. 
dispostos êstes. i ~ ualmente, em ordem alfabética - Exemplo : 
!\j ud:tn te de Tesoureiro, Apólices etc . 

3. Dentro de cada assunto. as entradas obedecem à ordem 
cronológica, mencionando-se o número. a ciaLa e a em C' n l,:J. de cada 
diploma legal in ven tariado . 

Já se vê que tal sistemática se a plica apenas aos órgãos cuja 
legislação é abundante e variada . Nos casos em que as notações 
são poucas e homogêneas, o c r itério ado tado - o único possível -
foi simplesmente a listagem em ordem a lfabética. sem subdivisões 
por assunto, sempre subordina d a à denominação do órgão corres
pondente. 

Ao publicar êsce Indicador. espera a Comissão de Reforma do 
Ministêrio da Fazenda remedia r uma lacuna sensivel n os instru
mentos de tr abalho das autoridades fazendá rias , as quais, até o 
presente, carecem de um ementário exaustivo da legislação perti 
nente, que lhes permita localizar e identificar, sem grandes buscas 
e desperdício de tempo, as disposições legais de consulta necessári a 
no desempenho de suas atribuições. 

XII 



íNDICE 

Apresentação ......... . ............... ... ... .. .... . .. . .... . .. _ 

ADMINISTRAÇAO DO EDIFíCIO DA FAZENDA ..... ...... .. _ 

BffiLIOTECA . . . .......... . 

XI 

3 

3 

CAIXA DE AMORTIZAÇAO ........ . .. ......... .. .... ..... . . . <4: 

Ajudante de T esoureiro; Conferente de Valôres .. .... .. 4 
Apólices . . .......... . . ... ................ .. ... ........ <4: 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. . . . . . . . 5 
"Bônus" .. . ...... .. .. . ........... .... ....... ... ...... . 5 
Caixa de EstabUlzação ... . .... . . ..... ... .. . ... . . .. .. .. 5 
Câmara de Rea justamento Econômico ... . .......... . . 6 
Carteira de Redesconto ......... . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Cédulas . . . . . . .... .. .. . . . . . .. . . ... . . .. . . 6 
Centavos ... .. .... . ............... ...... _ . . . . . . . . . . . . . . 7 
Conselho Monetário Nacional .. _ . . . . . . ... . . . _ 8 
Correntista ... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Cruzeiro .......... .. ............ . . ... " . . . . . 8 
Dívida Federal Interna Fundada .. . . . .... _ . . . . . . . 9 
Emissão ...... .. ..... . ... . . . .. .. .. ... .... . . 9 
Fundo de Amortização ............... . . . . . .. .. .... . ... 10 
Meio Circulante .. . .. ... ...... . .... .. _ . . . . . .. . . . . . . . . . 10 
Mercado de Câmbio da Taxa Livre ..... .. .... 11 
Mil Réis Ouro ..... ....... . ............. . .... . .. .. .. .. 11 
Museu .. .. ..... ...... . ......... . . ...... _' " . . .. .... .. . 12 
Obrigações da Dívida Pública . ....................... 12 
Obrigações de Guerra ... . . .. . . . . ............ . _ . . . . . . . 12 
Obrigações do Reaparelhamento Econômico 14 
Obrigações Rodoviárias . . .. .. .... . .. .. .. ....... . ..... 14 
Obrigações do Tesouro ........ .. ...... .. . . ........... . 14 
Ouro .. .... . .. _. . ...... . . .. . . . . .. .. . .... . .. ... . .. . . . .. 16 
Papel-moeda .... ..... ......... . . ....... _ . . . . . . . . . . . . . 16 
Percentagem .... ... ... . . .. . ......... . .. . ... . . .. _ . . . . . 16 
Regimento . _ ... . ... . . . . .. ................... . .. _. . . ... 16 
Regulamento _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Serviço de Obrigações de Guerra ... .. .... . .. . . ........ 18 
Superintendência da Moeda e do Crédito .. .. . .. _ . . . . . . 18 
Tesourarias ......... .. . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Títulos da Dívida Pública . . ... ...... . _ . . . . .. . . . . . . . . . 19 
Títulos de Recuperação Financeira . ................... 19 
Títulos do Tesouro Nacional .... ..... ... ..... . .... . .. .. 20 

CASA DA MOEDA 

Administração Geral da Fazenda Nacional . ..... . ..... 20 
- Aparelhamento _.. ... ... .... ... ... ... .. ........ . . . ... . 20 

:xm 



Aposentadoria .. .. . . ...... . . ... .. . . ..... . ............. 20 
Autarquia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda ..... 21 
Cargos . ........ .. ..... . .......... . ........ .... . ....... 21 
Cédulas ...... . .... . ... . . . ...... . .. ....... . .... .... ... 21 
Centavos ...................... ... . ... . ...... .. ..... .. 22 
Conselho Administrativo .. . . .. .. .. ... . .. .... ......... . 23 
Conselho Monetário Nacional . . .. ......... . . .... .... ... 23 
Cruzeiro ... . ... .... ..... . . ... . . .. . .................... 23 
Cursos de Formação, Especialização e Aperfeiçoamento . 24 
Dívida Federal Interna Fundada .. .. . .... .. ......... . . 24 
Equiparação . ..... . .... ..... ...... .. . . . .. . . ......... . . 24 
Extranumerário-Mensalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Fundo Monetário Internacional .. . . ........... . . . .... 24 
Gratificação . .. ... ... ..... . ................... ...... . . 25 
Grupo da Reforma da Casa da Moeda (GERCAM) . .. .. . 25 
Instalação . ..... ... ..... ... . ... . . . ....... . .. . ......... 25 
Material .... . .... . ... ..... . . .. .... . . .... ... . .......... 25 
Meio Circulante . ....... . ..... . ........ ...... . ..... . .. 26 
Moeda....... . ..... . . ........ ................. .... . .. . 26 
Organização .......... . . .................. . .. . . .. .... . 27 
Papel-moeda ...... . . ...... . .... . .. .. .. ..... . ...... . .. 27 
Regimento .................. . .. . ... . .. . .. ... . .. . .. . ... 27 
Regula~entq . .... ....... . ........ . . . . . .......... . ... . 27 
ReorganlZaçao ........ . . . .............. . .. . .... . .. . . . . 28 
Tesourarias ...... .. ... . ..... . . . . .. ........ . ........... 28 

COMISSAO DE DEFESA DOS CAPITAIS NACIONAI S . .... . ... . 28 

COMISSAO DE ORÇAMENTO . .. . . ...... .. . . . . . .. . ..... .. ..... 29 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES ............. ... .. ..... ..... 29 

CONSELHO DE POLíTICA ADUANEffiA ... . .... ... . . ..... .. ... 31 

CONSELHO DE TERRAS DA UNIAO 

CONSELHO SUPERIOR DE TARIFA 

31 

32 

CONSELHO TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS ...... .. .. 33 

CONSELHOS ........ .. . . ........... .. ............... .. ...... . . 35 

CONTADORIA GERAL DA REPúBLICA . . ........ . ....... . ..... 35 
Abono ..... . . ... . ...... . ....... . .. . . . .. . . .. ...... . .. . . 35 
Balancos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Boletim Mensal ... . ........... . ... . . . . ... . .. . . .. . .. . . . 36 
Contabilidade .... .. . .... . .. . .. .. .... ... . . .. . . . .... .. .. 36 
Contador . . . . . ... . .... ... . . . .. ...... . ... ..... .. . ...... 37 
Contadoria .............. .. ................. .... . .. . . . 38 
Contadorias Seccionais .... . .... . .. . .. . . ... . . . . . .... . . . 39 
Dotações Orçamentárias ......... . ....... . ....... .. ... 39 
Exercício Financeiro . . . . . . .. . . . . ... . ........ . .... . .... 39 
Funções Gratificadas .................... . . . . . . . . . . . . 40 
Inspetores . . .............. . ... . ......... . . . . . .. . ...... 40 
Material ...... .. .. . . . . .. ... . ......... ... . ... . .. . . . .. .. 40 
Movimentação .. . .. . ........... ... . .. .. . .. . .. . ........ 40 
Orçamento .. . . . .... . ..................... . . . . . . . . . . . . 40 
pagamen to .......... . .. . ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Perito-Contador . .. . ... . . . .. . ... . ...... ... ..... . ..... . 42 
Recolhimen to .. . .. . . ........ .. . . ..... . .. . .... . .... .. .. 42 

XIV 



Subcontadoria Seccional .. .. ............. .. . .. . ... ... . 
Tomadas de Contas . ....... ............ ... .. .. ... ... . . 
Tribunal de Contas ............. . .............. . ..... . 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO ................... . . . .. ... . 

DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO NO EXTERIOR ... . . . 
Adiantamento . . .. . ......... .. . .. ... . .. . . ....... . . ... . 
Comunidade Econômica Européia ... ..... ... ........ . 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior .... . ... .. . 
Pagamentos ........... ... .... .. . ... ........... . ... .. . 
Pessoal . ... ................. . ........................ . 
Propaganda e Expansão Comercial .... .. .. ........... . 

DELEGACIAS FISCAIS DO TESOURO NACIONAL . .......... . 
Administração Federal .. . . .. ... .. .. ........... . ..... . 
Administ ração Geral da Fazenda Nacional ... ... ... . . . 
Ajudante de Delegado Fiscal ... . .... .. ..... .... ... . .. . 
Arrecadação Federal ............................... . . . 
Concursos ..................................... . ..... . 
Contador ...... ... ....... .... . ..... .. . . .. ............ . 
Delegacias Fiscais ..... . ....... .. .. ... . . ........... .. . 
Despesas .. . ................ . ........... . ...... . .. . . . . 
Função Gratificada . ................................. . 
Geral ... ... . .... .... ...... .... ....................... . 
Inspetoria de Fazenda ... ....... .. ............... .. .. . 
Nomeação ........................................ . .. . 
Procurador Fiscal .............................. . . .... . 
Quadro e Vencimento ......... . ........ ... .. ... ..... . 
Reorganização de Repartições de Fazenda ........... . 
Serv~ç? ?e Obrigações de Guerra .... _ . .......... . . ... . 
Terntonos ....... .. .................................. . 
Tesourarias de Fazenda ... . _ ... ............. ........ . 
Tesouro Público Nacional . . ..... . ............. . _ ..... . 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO ...... _ ........ .... _ . . . . 
Auxiliar de Exatoria ................ _ .......... . .. _ .. . 
Departamento de Arrecadação ...................... . 
Exator Federal ........... . . _ ...... . . ... ........ . . _ .. . 
Exatorias Federais ... ...... .. . __ .. .. _ ................ . 
Fiéis do Tesouro .......... . ........ . _ .... ............ . 
Funções Gratificadas ............ .. _ ..... _ ........ _ .. 
Impôsto do Sêlo .. . .. .... . ... ....... _ ........ _ ....... . 
Lotação Numérica e Nominal . _ ..... _ .......... . ... . . . 
Regiões Fiscais ..... .. ... . . ..... . . .. . .. ..... .. . ...... . 
Taxas .................. . . . . . ... . ... _ ... ...... ... ... . . 

DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS _ ...... . ......... . 
Agências de Arrecadação .. . .. . ... ... - . ........ ....... . 
Agente Fiscal do Impôsto de Consumo (A .F .!.C . ) ..... . 
Agentes Fiscais de Rendas Internas (A.F.R.!.) . . ... . 
Agentes Fiscais do Sêlo Adesivo .... _ ................ . 
Auxiliar de Exatoria .... .. . . _ . . ..... _ ........ . . . ..... . 
Auxiliar da Fiscalização de Impostos Internos ...... .. . . 
Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas ........... .. . . .. . 
Coletores e Escrivães ..... . ...... .. . _ ..... _ ..... . . _ . _ . 
Coletorias ....... . ........ . . ...... ... . ... ..... ...... . . 
Departamento de Arrecadação . ..... _ .......... _ ..... . 
Departamento de Rendas Internas .. _ .. . ........ _ .... . 
Diretoria das Rendas Internas ....... _ ... " ... . _ ...... . 

43 
43 
43 

44 

44 
44 
44 
45 
46 
49 
51 

51 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
55 
56 
56 
56 
56 
56 
57 
57 
58 
58 
58 
60 

60 
60 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 

63 
63 
63 
66 
66 
66 
66 
66 
67 
67 
69 
69 
69 

xv 



Exator Federal .... .. .. ............. . .. . .. .. . .. . .... . . . 
Exatorias Federais ........ . _ . _ . . . .. . . . .. _ . . .... . 
Fiscais Auxiliares de Impostos Internos ..... _ .. . 
Fiscais de Rendas Federais ........... . . . . . _ .... . 
Fiscalização Bancária .. .. . . . . . . .. . .. . .... . .... . 
Fiscalização Geral das Loterias .. . . . . . . ... ...... . 
Fiscalização Permanente . . . . ......... . .... . ...... . . 
Gratificação Proporcional .... . ... . ... . ... . ... .. . 
Impostos ........ . ......... . ... . ............. .. . . 
Impôsto de Consumo .. . 
Loterias . . . . .. . ... . 
Municípios . . ........ . 
Pedras Preciosas 
Percen tagens .. ' ............ .. . . . . . .. ... . ... .. . . 
Sorteios ..... . . .. . . .. . ... .......... .. .. .. , .. . . 
Taxas ... . ... . . . 

DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA .... . .. . 
Adicional .. ...... . ... . ....... .. .... . ... ......... . 
Agent~ ~iscal do Impôsto de Renda .. . ..... . .. . 
Amazoma ............... . . .... . . . ....... . . . ...... . . 
Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas .... ... . . 
Capital Estrangeiro ... .... . . 
Correção Monetária ... ............ . _ . .. .. . 
Crédito Especial ........ . ......... . . .. . 
Declaração ...... . ................ . . . . .... . 
Departamento de Arrecadação .. . ....... . . 
Departamento do Impôsto de Renda ... . 
Direitos de Autor .. . . . . . . . ... . . . . . ........ . 
Dívida Fiscal . .. ....... . . . . . . .. ........ . ... ... . 
Divisão do Impôsto de Renda . .. ... . ........... . . 
Documentos ., _ .. _ ..... ... . .. . .. . .... .. ....... . 
Empréstimo Compulsório ..... . ..... . .. . .... . . . . 
Empréstimo Público de Emergência . . . . . . ... . . . . 
Filmes .... ..... . _. ........ . . . ...... .. ... . ..... . . . 
Funções Gratificadas . .............. ... . .......... ... . 
Fundo de Estímulo . . . .. . ...... . .. .... . . _ . . .. ...... . . 
Fundo de Indenizações Trabalhistas ... . . . .. . ... .. ... . 
Fundo Nacional de Investimentos .. . . . . ..... . ......... . 
Imóveis . . ... .... .. ................. .. ... . ...... . .... . 
Impôsto de Renda . .. .. .................. .. ..... . .. . . . 
Isenções .. .. .. .. . . . .. . .. .... .... . .. . . . . . .......... . .. . 
Jornalistas .. ...... . . .. ..... .. .. .... .. ... . ..... . . . 
Lotação . ... .. ... .. .. .. .. .. . .. .. _ . . ...... . .. .. . ' . ... . . 
Mag~s~r~dos . . . ............. . . . ... . ... _ . . .... . . ... . . . . . 
MUlllClplOS . . ..... _ . . . _ ... . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .... . 
Obrigações de Guerra ... . . . . . ... . . .. . .. . ... . . . 
Obrigações do Tesouro Nacional . .. . . . .... .. .. .. . . . ... . 
Percentagens _ . .. ... . . .. .. . .. . ... . .. .... . . . .. .. . .. . . . . 
Prêmios em Dinheiro . . . ... ..... . . .... .. . .... . ... . 
Professôres .... .. ...... . .... . . .. . . . .... . . .... . . . . . ... . 
Quadros . . . ..... . . .. . . .. . .. _ .. .. .. . .... . ... . .. . ..... . . 
Tabelas Numéricas .. . . . ... . . . . . .... . . . . .. . . .. . . . . . .. . . 
Titulos . .. . ........... . ......... _ .. . .. . ....... ..... . . . 
Tradutor ... . . . . . .. .. ... ..... .. . .. ... . . .. . . . . . . .... . . . 

DEPARTAMENTO FEDERAL DE COMPRAS .. . .. . .. _ . . . ... . . . . 

DIREÇAO-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

XVI 

7. 
78 
70 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
73 
76 
77 
77 
78 
78 
79 

80 
80 
81 
81 . 
81 
81 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
98 

101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
103 
104 
104 

104 

108 



DIRETORIA DA DESPESA PÚBLICA . . ........ .. . . .... . . . . ... . 108 
Abono Provisório ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108 
Anistia . ........ . . . .. .... .... ... ... . . . . . . . .. 108 
Aposentadoria ..... . . . . . . ..... . .. . . ... . ..... . .. . ... . . 108 
Caixas.. ..... .. ..... . .. . . .... ....... . ... . ........... . . 112 
Cofre dos Depósitos Públicos .. . .. . ........ .. .......... 113 
Consignações em Fôlha .. . ...... .. . .... . .... ... . . . ... . 113 
Diretoria da Despesa Pública .... ........ . .. . .. ..... 114 
Exame de Saúde. . . . . . . . ... .. .. . . .... . . . . . . . . . . . . .. . .. 115 
Família .......... .. .. .. ......... . . 115 
IPASE . ...... . .. . ..... . ... . .... ... . ...... . .... 116 
Junta dos Corretores ......... . .... .......... . . ... .... 117 
Mandato (Procuração) ........ . ...... .. . .. .. . .. . . .. .. . 117 
Ministério Público da União . . . ... .......... ...... . . . 117 
Montepio .. . .... . .. .. . . .... . . . ... .... . .. .. ..... . .. .... 117 
Montepio Militar .. .. . . ....... ... . . ... . ........ . . . .... 119 
Pagamento ........ . .... ........ ... .......... . . ...... 121 
Pensão ... . . ...... . . . . .... . . .. .. .. . .. ... . . ........... . 121 
Pensões Militares .. .. . .... . .. . . . . . . . . . 123 
Período Adicional.' .. .... .. .. . .. . .. .. .. . 125 
Proventos ......... . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Tesouro Público Nacional (Tesourarias e Pagadorias) .. 126 
Tribunal de Contas ..... .... .. .. ............ .. ........ 126 
Vencimentos ..... .. ...... . .. . .. ...... . . .............. 127 

DIRETORIA DAS RENDAS ADUANEIRAS .. .. . . ........ . .. . .. 12' 
Administração Federal . . ...... . ................. . .. . . 129 
Administração Geral da Fazenda Nacional .. . . .. .. . .. . 129 
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro . .. . . . ..... . 129 
Aeroportos Aduaneiros .............. .. ....... . ... ... .. 131 
Agências Aduaneiras .. . ............. .. ... .. .. . ....... 131 
Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro ... . ..... .. . . .... 131 
Ajudante de Despachante Aduaneiro . .. . . ...... . . . . . .. 131 
Alfândegas ... .. .... .. ...... ... . .. . ......... . ..... . .. , 132 
J\rmazenagem .. . . ..... . ..... .. .. ... . ................. 134 
Arrecadação Federal ... . .. . ... . . ... . . .. . .... . . . ..... . 135 
Arrumadores ...... . ... . ... . . . .. . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 135 
Atribuições ..... . .. .... ...... .. .. ................. .... 135 
Autos de Infração .......... . ... ... . . . . . .... . ...... . . . 136 
Bagagem ............. . ........... . . . . . . . . .. ....... . . 136 
Cabotagem .. . ... .... .................... ... .. ... ..... 136 
Capitanias dos Portos . . . .. .. .. . . .. . ...... ... . .. .... .. 136 
Carteira de Comércio Exterior (CACEX J ....... . .. .. .. 138 
Comandante Aduaneiro ...... . ... .......... . .. . . . . .. .. 140 
Conferente de Carga e Descarga .. . . ......... ... .. . . . . 140 
Conselho de Politica Aduaneira . . .. ... . .. .. .. .. .. . ... . 140 
Conselho Superior de Tarifa . ... . .. ... . . ....... 141 
Contador ...... . . .. ...... . . ..... . .. . . .. . .. .. 141 
Contrabando . . ..... . ......... . . . .. . .. . ... .. .. . ... 142 
Corretores da Capital Federal . ... . ..... .. . . .. . . .. 143 
Corretores de Fundos Públicos ..... . .............. 143 
Corretores de Navios ............. .. . ..... . .......... .. 143 
Corretores de Praça do Comércio do Rio de Janeiro . ... 144 
Departamento Nacional de Portos e Navegação. .. . . . .. 144 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais .. . . .. 144: 
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis .. 145 
Despachantes o........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145 
Despacho Consular ... . . . . .. . . . .. .. .. . ....... ...... .. . 147 

XVII 



XVIII 

Direitos Aduaneiros ... .. . .. . ..... .. .......... . .. . ... . 
Diretoria das Rendas Aduaneiras ...... ........... ... . 
Entrepostos ......... .. .. ........................ . . ... . 
Estação Aduaneira de Importação Aérea em São Paulo . 
Exportação ... . ............... . ..... .. ... .. .. .. .... . . . 
Faturas Consulares .... .. .. . .... ... . ...... . ..... .. ... . 
Fiscalização .... ... ... .. . .. .. ........... . ............ . 
Guia de Embarque ........ . .... . .... . ......... . . ... . . 
Guia de Exportação .. .. .. .... . . . . .... .... . .. . . ..... . . 
Guia de Importação ................ . ........ ..... ... . 
Gratificações ...... ... ..... . ...... .. . . ... o •• •• • o •• o •• o 

Importação . o •• •• • •••••• • • o • • • ••• •• ••••••• o ••• o ••••• • o 

Impostos .......... o •• • ••• ••• o • ••••• o •• •• o • •• o ••••••• • 

Intercâmbio Comercial com o Exterior . ............ . . . 
Isenções . .. . ........ ...... o •• •••••••• • • o • ••• •• o •••• • • • 

Leilões . o • • • o •••• o . o o • • • •• o o o ••• ••• o ••• o o •• o •••• o •• o •• 

Licença Prévia ... . .. o o o • o • o o ••• • •• o • •• • •• o o •• o o • o o •••• 

Marinha Mercante . o o •• o •• o o • o • • o • o •• o ••••••••• o •• •• • • 

Medidas da Alfândega .. , o • •• o • ••• o ••• ••••• • • • o •• o ••• o 

Mercadorias o o o o •• • •• • •• o o o • •• •••• ••• o ••• • • o • ••• o o ••• • • 

Mesa do Consulado . ... ... o • • o •• o • o •••• o • o • o • o o o •• o ••• 

Mesa do Despacho Marítimo .. o • ••••• o •• o • •• • o o • o •• o •• 

Mesa de Diversas Rendas . . .. o • •••••••••• o •••• o • o o • ••• 

Mesa de Inspeção de Pernambuco ...... o • o • ••• • o o ... . 

Mesas de Administração .. o • • o •••• o o •••• •• o • ••••••• • • • 

Mesas de Rendas o. o ••• • o •••• • ••• o ••• • •••• o ••• ••• o •••• 

Multas. 0 •• 0. o ••• o •• o • ••••••• • • o •• o • • •••• o •• • •• •• o o ••• • 

Oficiais Aduaneiros . ...... o ••••• o • o •• • • • o •• ••• •••• • o •• 

Operações de CâmbiO ............ . o o ••• o o • •••• • ••• o •• • 

Passageiros ...... . ........ o o •• •• • o o • • o •• o • o • • •• o o o o o • • 

Percentagem ....... ... . ....... o ••••••• •••••• • • • • o • o ••• 

Polícia Fiscal . . o ••• • • • • •• ••••• • •• ••• • • • •• •• ••• o • • • •••• 

Portos . . ....... ... .. .. o •••••• • o • • •• •••••• •• • • o" o ••••• 

Postos .. ....... . .... o •••• • ••••• • ••• •• •• • • •• ••• • o •• • ••• 

Procurador Fiscal .... . ... . ... .. o • •••• •••• • • •• •••••••• 

Registros Fiscais ....... o •••••••••••••• ••••• • • ••••••••• 

Remessas Postais Internacionais ... . ... .. .. . . . .. ... .. . 
Salvados. o • •••• o • •• • ••• o ••••• o, •••••••• ••• •• •• • o o •• ••• 

Serviço Aduaneiro .. ..... ... . o • o • • • ••• • • ••• • ••••••• ••• 

Serviço de capatazias ...... o o •• • o ••••••• ••• • •••• o o ••• • 

Serviços de Encomendas Postais .... . .. .... .. . o ••• o ••• 

Serviços Extraordinários ... o •••••• o • •••••• •• •• • • • • •• • • 

Serviço Federal de Prevenção e Repressão das Infrações 
contra a Fazenda Nacional . o ••••• • o •••••• • o •• o ••• o • • • 

Serviço de Importação Aérea . o •• • o o •••• •••• o •• o o • o •• • • 

Serviço de Inspeção de Fazenda o' •••• o ••• • o • o o o •••• • • 

Serviço de Praticagem . o • o •• •• •• •• • • ••• ••••••• o • • o • o • o 

Tarifa .. .... ..... o •• o. o. o. o ••••••• o ••••• o •• • • • o . o o o ••• 

Taxas . . o. 0 .0 •••• • o" o • •• o, • ••• • •••••• O' o ••••• o • •• o o' •• 

Territórios . ... o ••• o o o o •• • ••••• •••••• o ••••• • • o •• o •• o • • o 

Transportes Aéreos .... o •• •• •• o • o o o • o ••••• o • o ••••••• • • 

Veículos o • • • •• • o o •• • •••• o" o •• o • •••••• • ••• •••• •••• • • • • 

Visita a Bordo ... o •• o • ••• • • • o •••• o •• o • o ••• • o • ••• •••••• 

Visto Consular ....... o o ••• • •• ••• •• • •• •• o • o ••• o • o •• O ' • 

Volumes o ., o. o ••• • ••• ••• •••• o o ••••••• •••• • • o' • •••• o ••• 

Zona Franca . . . . .. o •••• • • o ••• •• ••• • o • o • • • •••••• • •• ••• 

148 
148 
148 
148 
149 
151 
152 
152 
152 
153 
153 
153 
155 
156 
157 
165 
165 
167 
167 
167 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
175 
175 
175 
177 
177 
177 
178 
181 
183 
183 
184 
184 
184 
184 
185 
185 

185 
186 
186 
186 
187 
189 
191 
191 
191 
192 
192 
193 
194 



DIVISA0 DE OBRAS ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

DIVISA0 DO MATERIAL ....... ..... . . . .... .. ...... . ...... ... 195 

GABINETE DO MINISTRO ... . .. .. ..... .... ............... .... 196 

LABORATÓRIO NACIONAL DE ANALISES .. .... ....... .... . .. 197 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL . ......... 198 

RECEBEDORIAS FEDERAIS . ..... ... .. . ... . ............. .. ... 199 
AgênCias .... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Agente Fiscal do Impôsto de Consumo......... ... .. . . 199 
Agua ..... . ..... . . ... ... . ...... ... . .. .. ... ... .. .. .. ... 200 
Ajudante de Tesoureiro . .... ................ . ........ 200 
Ajudante de Tesoureiro do Sêlo ... .. .... . .. ... .... .. .. 200 
Ajudante de Tesoureiro Geral . .. .. ......... . . .. . ..... 200 
Arrecadação .. .... ..... .. . . . .. . ... .... . ............... 200 
Auxiliares da Fiscalização de Impostos Internos ..... . 201 
Bens .. ..... ........... . . .... .. .. .. ...... .. .. .. ........ 201 
Bilhetes de Loteria .. ..... . ........ .... . ...... .. . .. . . . 201 
Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas .... :.... . .... .. . . 201 
Caixa de AlL'C.ílios e de Beneficência do Pessoal da Rece-
bedoria do Distrito Federal ... .......... .......... ... 201 
Cheques ... . . . . . ... . ............... . .... ... ........ ... 201 
Classificação de Cargos ... . .... ....... .. . ............. 202 
Cobradores da Dívida Ativa . .... .. ..... . ... . ......... 202 
Cofre dos Depósitos Públicos .... .... ...... .. ......... 202 
Comissão para Apurar Denúncias Relacionadas às Ativi-
dades Fiscais, Fazendárias e policiais .......... . .. . .... 202 
Conferente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
Conferente de Valôres ............................... . 203 
Conselho de Fazenda .... ........ . .... ................ 203 
Décima Urbana .. . . .. . .... . . . .... . ... . ............... 203 
Departamento de Arrecadação .. .. . ......... . ..... . ... 203 
Departamento de Rendas Internas ... . . ..... . . . . .. . . .. 203 
Despachantes . .. ....... ...... . . .. . ... . . .... ........... 204 
Diárias Corridas ....... . .... . .... .... .. .. .. .. .... . . . . . 204 
Diretor da Recebedoria .... . . . .......... . ... . .... . . . .. 204 
Diretoria das Rendas Internas . . ... .. . ... . ....... . .... 204 
Dívida Ativa ... . .... ... . ... .... . . .. ... . . .. . .. .. ...... 205 
Eq"!li:pamen~o Mecânico . . ....... . . . ... . .... .. . . ....... 205 
Erarlo RéglO .............. ... ... ... . . ....... ........ . 206 
Escravos ... .. .. . .... . . . . ...... . ...... ... .. .... ........ 206 
Estampilhas .. .. . . . . ... .. .. .. .... . ......... . .. ........ 206 
Estatística das Rendas Gerais .......... . .. .. . .. ...... 206 
Expediente nas Repartições .... . .... ...... ... .... . ... 206 
Fiel do Tesouro .. . . ... .. ... . ... . .. . . .. . . ..... .. ...... 206 
Fiscal Aduaneiro .... ...... . .. .. . . ..... .. .. . . . .... ... . 208 
Fiscal Auxiliar de Impostos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 
Fiscal de Rendas Federais ................ . ... ... . . . .. 208 
Fiscal do Sêlo Adesivo . .... ......... .. . . .... ... ....... 209 
Fiscalização .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 209 
Impôsto de Consumo .. . ... .... . . ..... . .. .. ........... 209 
Impõsto do Sêlo ..................... .. .. . .... ...... . . 210 
Impostos em Geral ............... ... .. . ... . .. ........ 211 
Lotação Numérica . ............ .. ... . . ...... ... ... .... 212 
Mercadorias em Trânsito .............. .. ..... .. .... . . 212 
Montepio dos Empregados do Ministério da Fazenda... 212 
Número; Classes; Vencimentos ... . ... . . . .............. 212 

XIX 



Pagamentos .... . . .. . . . ... . . ... . .. . . .. . . . .. ...... . ... . 
Percentagens ; Quotas . .......... .. . .. .... . . . .. . 
Postos Fiscais . . . .. ............. ......... . . . 
Quadros do M . F . .. .. . ..... .. . ... . 
Recebedores . . . ... . .. ........ . . . . . . . . . . ... . 
Recebedorias ... . .... . . . .... . 
Sêlo . . . ... .... . .. . .. . 
Tesourarias . . . ... . 
Tesoureiro ...... .. . . 
Tesoureiro-Auxiliar .. . 
Vencimentos ..... . . 

213 
213 
214 
2H 
2H 
2H 
216 
216 
217 
217 
217 

SEÇAO DE ORGANIZAÇAO . . 

SEÇAO DE SEGURANÇA NACIONAL 

218 

218 

SERVIÇO DE COMUNICAÇõES .. . .. ... . . .. . ... . . .. . .. .... ... . 219 

SERVIÇO DE ESTATíSTICA ECONõMICA E FINANCEIRA . ... 219 
Estatística de Cabotagem .. . .... .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. 219 
Estatística de Exporta~ão .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 220 
EstatiBtlca de Importa~ão . . . ..... . ...... . ... . . .. ... . . 29--0 
EstatiBtica do Movimento Bancário . ... . . .... . . . . . . . . . 220 
Estatística do Movimento Imobiliário . . . . . . . . ... .. . . .. . 220 
Estatística do Movimento Marítimo . .. .. . . ...... .. .. .. 221 
Servi~ de Estatistlca Econômica e Financeira . . .. . . .. 221 

SERVIÇO DO PATRIMôNIO DA UNIAO . . . . . ..... .. . . 222 
Aluguel ... . .. . . . . . . . . . . . . 22Q 
Código de Agua . . . ..... .. ... . . '. . . . . . . 222 
Colônias Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
Desapropriação . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Diretoria do Domínio da União . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Espólios .. .. .. . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . ...... .. . . ' 226 
Grupo Executivo .... .. . ...... .. . . .. .. .. . . 226 
Herança Jacente ... . . .. . ... . . ..... . . . .. ' 226 
Imóveís da União . . . .. .. . . . ... . . .. . .. . ... . .... 22'1 
Indenizações . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 229 
Núcleos Coloniais ... . . ... . . ... . . . . . . ....... . .. .. 229 
Patrimônio H istórico e Artistico Nacional .. . . . . . . . . . . . . 2~ 
Pa trimônio da União . . . . .. . . ... . . . . . . . .. .. . . ... . 230 
Serviço Florestal do Brasil ... . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
Serviço do Patrimônio da União . .. . . .. . . . .. ... . ... . . . 231 
Terras - Concessão de Lotes ... . . . . .... . .... . .. . .. . . 231 
Terras Devolutas da União .... . .. . .. . . .. . . ... . .... . . . _ 232 
Terras (Exibição de Titulos) . . . . . . . _ . 233 
Terrenos (Aforamento!;) . .. . . ... . .. . . . _ . . . 23S 
Terrenos de Marinha . .. ... . ... . ... .. .. . . . . . ... 234 
Terrenos da União ..... . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . ... 236 
Zonas Indispensáveis à Defesa do Pais ... . . . . . . 237 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
(SERPROJ . . .. . . . .. . ....... .. .. . . .. ... .. . . . . . .. . . . . ... . .. . 237 

xx 
/ 



INDICADOR DA 
LEGISLAÇÃO 
FAZENDÁRIA 



ADMINISTRAÇÃO DO EDIFfCIO DA FAZENDA 

Decreto-Lei n.o 5.841, de 22 de setembro de 1943 

D. o. de 24 de setembro de 1943 
Cria, no Ministério da Fazenda, a Administração do Edifício 
da Fazenda e dá outras providências. 

Decreto n.o 13.444, de 22 de setembro de 1943 

0.0. de 24 de setembro de 1943 
Aprova o Regimento da Administração do Edifício da Fazenda. 

Decreto n.o 47.753, de 3 de fevereiro de 1960 

D. O. de 6 de fevereiro de 1960 
Modifica o art. 9.° do Regimento da Administração do Edifício 
da Fazenda. 

BIBLIOTECA 

Decreto-Lei n.o 6.159, de 30 de dezembro de 1943 

D. O. de 4 de janeiro de 1944 
Cria a Biblioteca do Ministério da Fazenda e dá outras pro
vidências . 

Decreto n.o 14.413, de 30 de dezembro de 1943 

D. o. de 4 de janeiro de 1944 
Aprova o Regimento da Biblioteca do Ministério da Fazenda. 

Decreto n.o 52.223, de 2 julho de 1963 

D. O . de 12 de julho de 1963 
Aprova o Regimento da Biblioteca do Ministério da Fazenda 
e dá outras prowdências. 
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CAIXA DE AMORTIZAÇÁO 

AJUDANTE DE TESOUREIRO ; CONFERENTE DE VALôRES 

Decreto-Lei n .o 471, de 6 de junho de 1938 

Cria, na Caixa de Amortização, dez lugares de ajudantes de 
Tesoureiro e cinco lugares de conferente de valôres, e dá 
outras providências . 

APÓLICES 

Decreto n.o 20 .995, de 25 de janeiro de 1932 

Dispõe sôbre a alienação das apólices pertencentes aos 
patrimônios dos estabelecimentos a cargo do Ministério da 
Educação e Saúde Pública. 

Decreto n . ° 23 . 333, de 8 de novembro · de 1933 

Dispõe sõbre a substituição das apólices pertencentes ao "Fundo 
de Amortização". 

Decreto n.o 24.740, de 14 de julho de 1934 

Autoriza uma emissão de apólices para custear o serviço de 
adução do Ribeirão das Lages. 

Decreto n.o 1.195, de 13 de novembro de 1936 

Autoriza o Ministro da Fazenda a emitir apólices da Dívida 
Pública Interna da União . 

Lei n.o 368, de 4 de janeiro de 1937 

Amplia o limite de ~pólices do reajustamento econômico, para 
atender a compromissos assumidos para com a lavoura na
cional, e autoriza a abertura do crédito de 38.541.668 $ 700 
para pagamento de juros de novos titulos . 

Decreto n.o 1.590, de 28 de abril de 1937 

Autoriza o Ministro da Fazenda a emitir apólices da Dívida 
Pública Interna da União. 

Decreto-Lei n.o 1, de 12 de novembro de 1937 

.( 

Dispõe sõbre a entrega de apólices do Reajustamento Eco
nômico . 



Decreto-Lei n.o 1.110, de 16 de fevereiro de 1939 

Autoriza o Ministro da Fazenda a emitir apólices da Dívida 
Pública Interna da União . 

Decreto-Lei n.o 3 .033, de 7 de fevereiro de 1941 

Dispõe sôbre a substituição de apólices ao portador por títulos 
de renda . 

Decreto n .o 542-A, de 24 de janeiro de 1962 

D. O. de 15 de fevereiro de 1962 
Autoriza o Ministério da Fazenda a emitir apólices da Dívida 
Pública, para pagamento da dívida do Tesouro Nacional à 
Previdência Social. 

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Lei n.o 1. 628 , de 20 de junho de 1952 

D. O . de 20-6-1952 
Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3.° 
da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respec
tiva bonificação; autoriza a emissão de obrigações da Dívida 
Pública Federal; cria o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico; abre crédito especial e dá outras providências. 

"BONUS" 

Lei n.o 454, de 9 de julho de 1937 

Autoriza o Tesouro Nacional a subscrever novas ações do 
Banco do Brasil até a importância de 100. 000 .000 $ 000 e 
a emitir "bonus" para financiamento da agricultura, criação 
e outras indústrias. 

CAIXA DE ESTABILIZAÇÃO 

Decreto n.o 19.423, de 22 de novembro de 1930 

Extingue a Caixa de Estabilização e dá outras providências. 

Decreto n.o 20.621, de 7 de novembro de 1931 

Autoriza a troca de notas da extinta Caixa de Estabilização 
por notas do Tesouro Nacional. 
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CÂMARA DO REAJUSTAMENTO ECONôM ICO 

Lei n.o 2.825, de 17 de julho de 1956 

D. O. de 18-7-1956 
Extingue a Câmara do Reajustamento Econômico. 

CARTEI RA DE REDESCONTO 

Lei n.o 449, de 14 de junho de 1937 

Dispõe sôbre a Carteira de Redesconto do Banco do Brasil. 

Decreto-Lei n.o 4.792, de 5 de outubro de 1942 

D.O. de 6-10-1942 
Restringe a faculdade emissora do Tesouro e amplia as 
atribuições da Carteira de Redesconto. 

C~DULAS 

Decreto n .o 20.621, de 7 de novembro de 1931 

Autoriza a troca de notas da extinta Caixa de Estabilização, 
por notas do Tesouro Nacional. 

Decreto n.o 22.805, de 7 de junho de 1933 

Autoriza a Caixa de Amortização a receber, em trôco, partes 
de cédulas do Tesouro Nacional cortadas pela agência do 
Banco do Brasil em Ponta Grossa, no Estado do Paraná, 
durante o movimento revolucionário de 1930. 

Decreto-Lei n.o 1. 250, de 4 de maio de 1939 

!\utoriza a Caixa de Amortização a retirar da circulação as 
cédulas de papel-moeda trocadas por moeda divisionária de 
níquel e de cupro-níquel, cuja cunhagem foi autorizada pelos 
Decretos-Leis números 848 e 849, de 9 de novembro de 1938. 

Decreto-Lei n.o 3.807, de 7 de novembro de 1941 

Regula o aproveitamento de notas de 1 S O do Banco do 
Brasil e dá outras providências. 

Decreto n.o 4.842, de 17 de outubro de 1942 

D . o. de 20 de outubro de 1942 

6 

Autoriza a circulação de cédula de Cr$ 5,00 e dá outras 
providências. 



Decreto-Lei n .o 5.713, de 30 de julho de 1943 

D. O. de 2 de agôsto de 1943 
Dispõe sôbre os descontos a que ficam sujeitas as notas de 
papel-moeda chamadas a recolhimento. 

Decreto-Lei n.o 5.730, de 5 de agôsto de 1943 

D. O. de 7 de agôsto de 1943 
Institui a cédula de Cr$ 5,00 entre as de que trata o Decreto
-Lei n.o 4.791, de 5 de outubro de 1942, e dá outras pro
vidências. 

Decreto-Lei n.o 6.705, de 17 de julho de 1944 

D.O. de 21 de julho de 1944 
Autoriza a circulação de cédulas de Cr$ 1,00 e Cr$ 2,00 e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei n .o 8.880, de 24 de janeiro de 1946 

D.O. de 1 de fevereiro de 1946 
Dispõe sôbre a gratificação por assinatura de notas de papel
-moeda. 

Decreto-Lei n.o 9.443, de 11 de julho de 1946 
l 

D.O. de 13 de julho de 1946 
Modifica disposição do Decreto-Lei n.o 4.791, de 5 de outubro 
de 1942, sôbre coloração das cédulas. 

Decreto n.o 30.057, de 11 de outubro de 1951 

D .O. de 13 de outubro de 1951 
Marca o prazo de seis meses para a substituição, por notas 
do Tesouro, das emitidas pela extinta Caixa de Estabilização. 
(Ver também "Cruzeiro" , "Meio Circulante") . 

CENTAVOS 

Decreto-Lei n.o 7.672, de 25 de junho de 1945 

D.O. de 27 de junho de 1945 
Estabelece a abreviatura da palavra centavos. 

Lei n.o 4.511, de 1.0 de dezembro de 1964 

D. O. de 2 de dezembro de 1964 
Extingue os centavos. 
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CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

Lei n .o 4.595, de 31 de dezembro de 1964 

D.O. de 31-12-1964 - Suplemento 
Dispõe sôbre a Política e as Instituições Monetárias e Credi
tícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras pro
vidências . 

CORRENTISTA 

Decreto n.o 16.077, de 13 de julho de 1944 

D .O. de 15-7-1944 
Cria a Série Funcional de Correntista na Tabela Numérica 
de Extranumerário-Mensalista da Caixa de Amortização e dá 
outras providências. 

Decreto n.o 16.514, de 4 de setembro de 1944 

D. O. de 8-9-1944 
Cria a Série Funcional de Correntista nas Tabelas Numéricas 
Ordinárias de Extranumerário-Mensalista da Caixa de Amor
tização e de cada uma das Delegacias Fiscais do Tesouro 
Nacional nos Estados e dá outras providências. 

CRUZEIRO ( O) 

Decreto-Lei n.o 4.791, de 5 de outubro de 1942 

D . O. de 13 de outubro de 1942 
Institui o Cruzeiro como unidade monetária brasileira e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei n.o 9.443, de 11 de julho de 1946 

D. O. de 13 de julho de 1946 
Modifica disposição do Decreto-Lei n.o 4.791, de 5 de outubro 
de 1942. 

Lei n.o 1.546, de 29 de janeiro de 1952 

D . O. de 31 de janeiro de 1952 
Revoga o art. 10 do Decreto-Lei n.o 4 .791, de 5 de outubro 
de 1942. 
(Ver também "Cédulas", "Centavos", "Meio Circulante") . 

(') Pelo Decreto-Lei n .o I, d e 13 d e novembro d e 1965 (D.O. de 17) f oi Instlt u fdo o "Cruzeiro NOvo". 
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DivIDA FE1>ERAl INTERNA FUNDADA 

Decreto n.o 35.913, de 28 de julho de 1954 

D . O . de 4 de agôsto de 1954 
Aprova o Regulamento para os serviços da Dívida Federal 
Interna Fundada e do Meio Circulante . 

Decreto n . ° 36.777, de 13 de janeiro de 1955 

D .O. de 14 de janeiro de 1955 
Altera o § 2.° do art. 83, do Regulamento para os serviços 
da Dívida Federal Interna Fundada e do Meio Circulante, 
baixado com o Decreto n .o 35 .913, de 28 de julho de 1954, 
e dá outras providências. 

Decreto n.o 307, de 6 de dezembro de 1961 

D .O. de 6 de dezembro de 1961 
Altera o Regulamento para serviços da Dívida Interna Federal 
Fundada e do Mei{) Circulante, baixado com o Decreto 
n .o 35.913, de 28 de julho de 1954 . 

EMISSlO 

Decreto n.o 21.813 , de 12 de setembro de 1932 

Determina que, para a emissão autorizada pelo a rt. 2.° do 
Decreto n.o 21.717, de 10 de agôsto de 1932, sejam utilizadas 
as notas impressas para o Banco do Brasil, e dá outras 
providências . 

Lei n .o 493, de 30 de agôsto de 1937 

Autoriza o Poder Executivo a emitir papel-moeda, até A 

importância de 500.000.000$000, para empréstimo ao Depar
tamento Nacional do Café. 

Decreto n.o 1.967, de 15 de setembro de 1937 

Autoriza o Ministério da Fazenda a emitir apólices da Dívida 
Pública Interna da União. 

Decreto-Lei n .o 4.792, de 5 de outubro de 1942 

D. O . de 6 de outubro de 1942. 
Restringe a faculdade emissora do Tesouro e amplia as atri
buições da Carteira de Red.e8conto. 

9 



Decreto-Lei n.o 7.112, de 4 de dezembro de 1944 

D. O. de 6 de dezembro de 1944. 
Autoriza a emissão de "Letras do Tesouro". 

Decreto-Lei n.o 9.374, de 17 de junho de 1946 

D.O . de 19 de junho de 1946. 
Autoriza a emissão de "Letras do Tesouro". 

Lei n.o 3.522, de 3 de janeiro de 1959 

D.O. de 7 de janeiro de 1959. _ 
Autoriza o Poder Executivo a encampar parte das emissões de 
papel-moeda feitas para atender a operações da Caixa de Mo
bilização Bancária mediante a incorporação ao Patrimônio Na
cional, de imóvel pertencente àquela Autarquia, e transferir 
êsse imóvel à propriedade da Legião Brasileira de Assistência. 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D. O. de 18 de junho de 1962 
Partes vetadas e mantidas pelo Congresso Nacional 
D. O . de 18 de julho de 1962 
Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores da 
União, institui empréstimo compulsório e altera a legislação 
do Impôsto de Renda, autoriza a emissão de títulos de recupe
ração financeira, modifica legislação sôbre emissão de letras e 
obrigações do Tesouro Nacional e dá outras providências. 
(Ver também "Títulos", "Obrigações", "Apólices"). 

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO 

Decreto n.o 23.333, de 8 de novembro de 1933 

Dispõe sôbre a substituição das apólices pertencentes ao "Fundo 
de Amortização" . 

MEIO CIRCULANTE 

Decreto n.o 35.913, de 28 de julho de 1954 

D . O. de 4 de agôsto de 1954 
Aprova o Regulamento para os serviços da Dívida Federal In
terna Fundada e do Meio Circulante. 

Decreto n.O 36.777, de 13 de janeiro de 1955 

D.O. de 14 de janeiro de 1955 
Altera o § 2.° do art. 83 do Regulamento para os serviços da 
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Dívida Federal Interna Fundada e do Meio Circulante, baixado 
com o Decreto n.o 35.913, de 28 de julho de 1954. 

Decreto n .o 307, de 6 de dezembro de 1961 

D. O. de 6 de dezembro de 1961 
Altera o Regulamento para os serviços da Dívida Interna Fe
deral Fundada e do Meio Circulante, baixado com o Decreto 
n.o 35.913, de 28 de julho de 1954. 

Lei n.o 4 . 190, de 17 de dezembro de 1962 

D o O. de 16 de janeiro de 1963 
Dispõe sôbre o Meio Circulante e dá outras providências. 

Lei n .O 4 .511, de 1 de dezembro de 1964 
Retif.: D.O. de 14 de dezembro de 1964 
Dispõe sôbre o Meio Circulante e dá outras providências. 

Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964 

D . O. de 31 de dezembro de 1964 
Dispõe sôbre a Política e as Instituições Monetárias e Credi
tícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras pre
vidências. 
(Ver também "Cédulas", "Cruzeiro"). 

MERCADO DE CÂMBIO DA TAXA LIVRE 

Decreto n .o 32.285, de 19 de fevereiro de 1953 

D o O o de 20-2-1953 
Retif.: DoO. de 24-2-1953 
Aprova o Regulamento para a execução da Lei n.o 1.807, de 
7 de janeiro de 1953 (que institui o mercado de câmbio da 
taxa livre) . 

MIL RÉIS OURO 

Decreto n.o 23 .480, de 21 de novembro de 1933 

Extingue a percepção, nas repartições públicas, em mil réis 
ouro. 

Decreto n.o 23.481, de 21 de novembro de 1933 

Estabelece a percepção, em tôdas as repartições públicas arre
cadadoras, na base de réis oito mil pelo antigo mil réis ouro. 
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Decreto n.o 23.542, de 4 de dezembro de 1933 

Prorroga até 31 de dezembro do corrente ano, o prazo para 
execução do art. 1.° do Decreto n . ° 23 . 481 , de 21 de novembro 
de 1933 . 

MUSEU 

Decreto n. ° 46. 578, de 13 de agôsto de 1959 

D _ O . de 20 de agósto de 1959 
Cria um Museu na Caixa de Amortização . 

OBRICAÇõES DA DIVIDA POBLICA 

Lei n . ° 1. 628, de 20 de junho de 1952 

D _ O. de 20 de junho de 1952 
Dispõe sõbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3.° 
da Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respec
tiva boniticação; autoriza a emissão de obrigações da Divida 
Pública Federal ; cria o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico; abre crédito especial e dá outras providências. 

OBRICAÇõES DE GUERRA 

Decreto-Lei n .O 4 .789, de 5 de outubro de 1942 

D. O. de 6 de outubro de 1942 
Autoriza a emissão de Obrigações de Guerra e dá outras pre
vidências. 

Decreto-Lai n .o 5.475, de 11 de maio de 1943 

D.O. de 13 de maio de 1943 
Regula a colocação das Obrigações de Guerra e dá outras pro
vidências. 

Decreto-Lei n .o 5 .505, de 20 de maio de 1943 

D.O. de 22 de maio de 1943 
Estabelece a forma de desconto das importâncias para subscri
ção compulsória das "Obrigações de Guerra", pelos segurados 
dos Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões, e dá outras 
providências . 

Decreto-Lei n.o 6.455, de 29 de abril de 1944 

D. O . de 3 de maio de 1944 

12 

Dispõe sôbre a subscrição e venda de "Obrigações de Guerra", 
e dá outras providências. 



Decreto-Lei n.o 6.977, de 23 de outubro de 1944 

D.O. de 25 de outubro de 1944 
Estende às "Obrigações de Guena" as disposições do Decreto
-Lei n.o 3.033, de 7 de fevereiro de 1941, e dá outras pro
vidências. 

Decreto-Lei n.o 7 . 047, de 13 de novembro de 1944 

D . O . de 16 de novembro de 1944 
Veda o abono de percentagem pela cobrança executiva de con
tribuições compulsórias para "Obrigações de Guerra". 

Decreto-Lei n.o 7.114, de 4 de dezembro de 1944 

D. O. de 6 de dezembro de 1944 
Dispõe sôbre a cobrança de " Obrigações de Guerra" . 

Decreto D.o 19.593, de 11 de setembro de 1945 

D. O. de 13 de setembro de 1945 
Autoriza substituição de "Obrigações de Guerra", de valor no
minal inferior a Cr$ 1.000,00 por títulos da mesma espécie dos 
valôres de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00 . 

Decreto-Lei n.o 8 . 431, de 24 de dezembro de 1945 

D . O . de 27 de dezembl'O de 1945 
Dá nova redação aos arts. 1.0 e 2 .° do Decreto-Lei n .o 6 . -4:55 , 
de 29 de ablil de 1944. 

Decreto n.o 20.404, de 15 de janeiro de 1946 

D. O. de 17 de janeiro de 1946 
Altera a redação do parágrafo único do art. 1.0 do Decreto 
n.o 19.593, de 11 de setembro de 1945. 

Decreto-Lei n.o 9.138, de 5 de abril de 1946 

D .O. de 6 de abril de 1946 
Suspende a subscrição compulsória de "Obrigações de Guerra" , 
e dá outras providências. 

Decreto-Lei a.o 9 . 286, de 24 de maio de 1946 

D.O . de 27 de maio de 1946 
Reduz a autOlização para a emissão de "Obrigações de Guerra". 
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Lei n.o 2 .214, de 2 de junho de 1954 

D.O . de 5 de junho de 1954 
Dispõe sôbre a substituição de comprovantes de contribuição 
para subscrição compulsória de "Obrigações de Guerra", com 
base no Impôsto de Renda. 

OBRIGAÇõES DO REAPARELHAMENTO ECONõMICO 

Lei n.o 1. 628, de 20 de junho de 1952 

D.O. de 20 de junho de 1952 
Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo art. 3.° 
da Lei n. ° 1. 474, de 26 de novembro de 1951, e fixa a respec
tiva bonificação; autoriza a emissão de obrigações da Dívida 
Pública Federal; cria o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico; abre crédito especial e dá outras providências. 

Decreto n.o 42.915, de 30 de dezembro de 1957 

D . O. de 30 de dezembro de 1957 
Expede normas reguladoras do sistema de devolução dos adi
cionais restituíveis do impôsto de renda, emissão e serviço de 
amortização e juros das "Obrigações do Reaparelhamento 
Econômico" . 

OBRICAÇõES RODOVIÁRIAS 

Decreto n.o 20.166, de 1 de julho de 1931 • 
Determina sejam transformadas em títulos nominativos as 
obrigações rodoviárias, ao portador, adquiridas pelo Banco 
do Brasil. 

OBRICAÇõES DO TESOURO 

Decreto n,o 21.717, de 10 de agôsto de 1932 

Autoriza a emissão de obrigações do Tesouro e dá outras pro
vidências. 

Decreto n.o 1.466, de 5 de março de 1937 

Autoriza a emissão de obrigações do Tesouro Nacional e dá 
outras providências 

Decreto-Lei n.o 2.447, de 25 de julho de 1940 
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Autoriza a emissão de obrigações do Tesouro Nacional e dá 
outras providências. 



Lei n .o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D. O. de 15 de junho de 1962 
Partes vetadas e mantidas pelo Congresso Nacional 
D . O. de 18 de julho de 1962 
Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores da União, 
institui empréstimo compulsório e altera a legislação do Im
pôsto de Renda, autoriza a emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica legislação sôbre emissão de letras e obri
gações do Tesouro Nacional e dá outras providências. 

Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964 

D . O. de 17 de julho de 1964 
Retif .: D.O. de 22 de julho de 1964 
Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera 
a legislação do impôsto sôbre a renda e dá outras providências. 

Decreto n.o 54.252, de 3 de setembro de 1964 

D. O. de 8 de setembro de 1964 
Retif.: D . O. de 11 de setembro de 1964 
Regulamen ta as disposições dos artigos 1.0 a 4.0 e 14 da Lei 
n.o 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Decreto n.o 54.333, de 28 de setembro de 1964 

D. O. de 1 de outubro de 1964 
Retif. : D.O. de 7 de outubro de 1964 
Regulamenta as disposições dos artigos 4.°, 12 e 16 da Lei 
n.o 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Lei n.o 4.481, de 14 de novembro de 1964 

D . O. de 17 de novembro de 1964 
Altera as disposições das Leis nos. 4 .357, de 16 de julho de 
1964, e 4. 388, de 28 de agôsto de 1964. 

Lei n.o 4.621, de 30 de abril de 1965 

D . O. de 30 de abril de 1965 
Dispõe sôbre subscrição compulsória de Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional pelas pessoas que recebem remunera
ção classificável na cédula "C" de rendimentos e dá outras 
providências. 

Decreto n.o 56 . 284, de 14 de maio de 1965 

D.O . de 17 de maio de 1965 I 

Regulamenta as disposições dos artigos 1.0 a 10 da Lei n.o 4.621, 
de 30 de abril de 1965 . 
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Dec reto n. o 56. 287, de 17 de maio de 1965 

D.O. de 19 de maio de 1965 
Dá nova redação ao § 4.° do art. 23 do Decreto n. o 54.252, 
de 3 de setembro de 1964 . 

OURO 

Decreto n.o 23.501, de 27 de novembro de 1933 

Declara nula qualquer estipulação de pagamento em ouro, ou 
em determinada espécie de moeda, ou por qualquer meio ten
dente a recusar ou restringir, nos seus efeitos, o curso forçado 
do mil réis papel e dá outras providências. 

Decreto n.o 23 . 535, de 4 de dezembro de 1933 

Dispõe sôbre a compra e venda do ouro. 

Decreto-Lei n.o 1.079, de 27 de janeiro de 1939 

Dispõe sôbre a cláusula ouro ou em moeda estrangeira dos 
empréstimos com garantia hipotecária anteriores a dezembro 
de 1933 . 

Decreto-Lei n.o 7.761 , de 20 de julho de 1945 

D . O. de 27 de julho de 1945 
Revoga o Decreto n.o 23 . 535, de 4 de dezembro de 1933 . 

PAPEL-MOEDA 

Ver "CÉDULAS", "CRUZEIRO", "MEIO CIRCULANTE" . 

PERCENTACEM 

Decreto-Lei n .o 7 .047, de 13 de novembro de 1944 

D . O. de 16 de novembro de 1944 
Veda o abono de percentage:n pela cobrança executiva de con
tribuições compulsórias para "Obrigações de Guerra". 

RECIMENTO 

;)ecreto n .o 35.912) de 28 de julho de 1954 

D. O. de 3 de agôsto de 1954 
Aprova o Regimento da Caixa de Amortização. 



Decreto n.o 37.432, de 7 de junho de 1955 

D. O. de 14 de junho de 1955 
Revoga dispositivos do Decreto n ,o 35.912, de 28 de julho de 
1954, que dispõe sôbre o Regimento da Caixa de Amortização, 
e dá outras providências. 

RE:CULAMENTO 

Decreto n.o 17.770, de 13 de abril de 1927 

Dá nôvo regulamento à Caixa de Amortização. 

Decreto n.o 24.472, de 27 de junho de 1934 

Dá nova redação ao art. 180 do Regulamento que baixou com 
o Decreto n.o 17.770, de 13 de abril de 1927. 

Decreto n.o 15.393, de 24 de abril de 1944 

D.O. de 26 de abril de 1944 
Dá nova redação ao art. 184 do Regulamento que baixou com 
o Decreto n.o 17.770, de 13 de abril de 1927. 

Decreto n.o 16.833, de 18 de outubro de 1944 

D. O. de 18 de outubro de 1944 
Modifica dispositivos do Regulamento da Caixa de Amortização. 

Decreto n.o 29.526, de 3 de maio de 1951 

D.O. de 5_de maio de 1951 
Modüica dispositivos do Regulamento da Caixa de Amortização 
e dá outras providências. 

Decreto n.o 29.721, de 28 de junho de 1951 

D.O. de 2 de julho de 1951 
Altera a redação de artigos do Decreto n.o 29.526, de 3 de 
maio de 1951. 

Decreto n.o 34.902, de 7 de janeiro de 1954 

D. O. de 12 de janeiro de 1954 
Altera o Regulamento baixado com o Decreto n.o 17.770, de 
13 de abril de 1927, e dá outras providências. 
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SERViÇO DE OBRICAÇÕES DE CU ERRA 

Decreto-Lei n.o 6.682, de 13 de julho de 1944 

D.O. de 15 de julho de 1944 
Cria o "Serviço de Obrigações de Guerra" na Caixa de Amor
tização e Delegacias Fiscais, e dá outras providências. 

SUPERINTENDINCIA DA MOEDA E DO CUDITO 

Decreto-Lei n.o 7 .293, de 2 de fevereiro de 1945 

D.O. de 3-2-1945 
Cria a Superintendência da Moeda e do Crédito e dá outras 
providências . 

Decreto-Lei n.o 7.317, de 10 de fevereiro de 1945 

D . O. de 15-2-1945 
Aprova contrato firmado entre o Tesouro Nacional e o Banco 
do Brasil S. A ., para execução do Decreto-Lei n. o 7. 293, de 2 
de fevereiro de 1945. 

Decreto-Lei n .o 8.495, de 28 de dezembro de 1945 

D.O. de 31-12-1945 
Transfere à Superintendência da Moeda e do Crédito as atri
buições de que trata o Decreto-Lei n.o 6.419, de 13 de abril 
de 1944, e dá outras providências . 

Lei n.<' 4.595, de 31 de dezembro de 1964 

D.O. de 31-12-1964 - Suplemento 
Dispõe sôbre a Política e as Instituições Monetárias e Credití
cias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras provi
dências . 

TESOURARIAS 

Decreto-Lei n.o 8.877, de 24 de janeiro de 1946 

D. O . de 29 de janeiro de 1946 

18 

Extingue a Tesouraria da Caixa de Amortização e cria, em 
substituição, as Tesourarias da Dívida Pública Interna fun
dada e a Tesouraria do Meio Circulante e dá outras pre
vidências . 



TiTULOS DA DIVIDA POBLICA 

Decreto-Lei n.o 3.545, de 22 de agôsto de 1941 

D . O. de 25 de agôsto de 1941 
Regula a compra e venda de títulos da Dívida Pública da 
União, dos Este.dos e dos Municípios. 

Decreto-Lei n.o 3.932, de 12 de dezembro de 1941 

D . o. de 15 de dezembro de 1941 
Dispõe sôbre a venda de títulos da Dívida Pública a que se 
refere o Decreto-Lei n .o 3. 545, de 22 de agôsto de 1941, e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei n.o 6.961, de 16 de outubro de 1944 

D. O. de 18 de outubro de 1944 
Dispõe sôbre o pagamento de juros de titulos da Divida Pú
blica ao portador e dá outras providências. 

Decreto n.o 33.712, de 1.0 de setembro de 1953 

D . O. de 3 de setembro de 1953 
Autoriza o Ministro da Fazenda a emitir titulos da Dívida Pú
blica Federal. 

Decreto n.o 34.451, de 4 de novembro de 1953 

0.0. de 7 de novembro de 1953 
Altera a redação do § 2.° do artigo 1.0 do Decreto n.o 33 .712, 
de 1.0 de setembro de 1953 . 

Decreto n.o 542-A, de 24 de janeiro de 1962 

D. O. de 15 de fevereiro de 1962 
Autoriza o Ministério da Fazenda a emitir apólices da Dívida 
Pública, para pagamento da dívida do Tesouro Nacional à 
Previdência Social . 

TITULOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA 

Lei n .o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D. O. de 15 de junho de 1962 
Partes vetadas e mantidas pelo Congresso Nacional 
D . O . de 18 de julho de 1962 
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Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores da União, 
institui empréstimo compulsório e altera a legislação do Im
põsto de Renda, autoriza a emissão de títulos de recuperação 
financeira, modifica legislação sõbre emissão de letras e obri
gações do Tesouro Nacional e dá outras providências. 

TITULOS DO TESOURO NACIONAL 

Decreto-Lei n.o 7.115, de 4 de dezembro de 1944 

D. O. de 6 de dezembro de 1944 
Autoriza a substituição de títulos do Tesouro Nacional. 

CASA DA MOEDA 

ADMINISTRAÇÃO CERAL DA FAZENDA NACIONAL 

Decreto n .o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da administração geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências. 

Decreto n.o 24.144, de 18 de abril de 1934 

Dispõe sõbre o pessoal de Gabinete do Ministro da Fazenda, da 
Administração Geral da Fazenda Nacional e do Tesouro Na
cional, e dá outras providências .. 

APARELHAMENTO 

Lei n. ° 1.778, de 19 de dezembro de 1952 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazen
da, o crédito especial de Cr$ 60. 130.000,00 para as despesas 
com o aparelhamento da Casa da Moeda. 

Decreto n.o 32.065, de 8 de janeiro de 1953 

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
Cr$ 60.130.000,00 para despesas com o aparelhamento da Casa 
da Moeda. 

APOSENTADORIA 

Lei n.o 92, de 12 de setembro de 1947 

D.O. de 20-9-1947 
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Dispõe sôbre os regimes de beneficio e de aposentadoria dos 
servidores da Casa da Moeda. 

FUNDAÇÃOr. 't'TTll mV.\RGAS 
BIBLIOTECA MAlüU HLl d""\lLi E. SlMONSiN 



AUTARQUIA 

Lei n. ° 4.510, de 1.0 de dezembro de 1964 

D.O. de 2-12-1964 
Transforma a Casa da Moeda em autarquia . 

CAIXA DE PENSÕES DOS OPERÁRIOS DA CASA DA MOEDA 

Decreto n.o 12.679, de 17 de outubro de 1917 

Aprova o regulamento para a Caixa de Pensões dos Operários 
da Casa da Moeda . 

Decreto n.o 20.465, de 1.0 de outubro de 1931 

Reforma a legislação das Caixas de Aposentadoria e Pensões. 

Decreto n.o 1. 363, de 13 de janeiro de 1932 

Estende à Caixa de Pensões dos Empregados da Casa da Moeda 
o regime do Decreto n .o 20 .465, e aprova o respectivo re
gulamento. 

Decreto n.o 2.220, de 28 de dezembro de 1937 

Revoga o Decreto n.o 1.363, de 13-1-1932 . 

CARCOS 

Lei n.o 1. 216, de 28 de outubro de 1950 

Dispõe sôbre a organização da Casa da Moeda e dá outras pro
vidências. 

Decreto n.o 29.139, de 16 de janeiro de 1951 

Dispõe sôbre o provimento, as atribuições e as condições de 
acesso nos cargos de carreira e séries funcionais da Casa da 
Moeda. 

CtDULAS 

Decreto n. ° 20. 621, de 7 de novembro de 1931 

Autoriza a troca de notas da extinta Caixa de Estabilização, 
por notas do Tesouro Nacional. 
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Decreto-Lei n.o 4.842, de 17 de outubro de 1942 

D.O. de 20-10-1942 
Autoriza a circulação de cédulas de Cr$ 5,00 e dá outras pro
vidências . 

Decreto-Lei n.o 5.713, de 30 de julho de 1943 

D.O. de 2-8-1943 
Dispõe sõbre os descontos a que ficam sujeitas as notas de 
papel-moeda chamadas a recolhimento . 

Decreto-Lei n.o 5.730, de 5 de agôsto de 1943 

D.O. de 7-8-1943 
Inclui a cédula de Cr$ 5,00 entre as de que trata o art. 6.° 
do Decreto-Lei n.o 4.791, e dâ outras providências. 

Decreto-Lei n.o 6.705, de 17 de julho de 1944 

D.O. de 21-7-1944 
Autoriza a circulação de cédulas de Cr$ 1,00 e de Cr$ 2,00, e <lã 
outras providências . 

Decreto-Lei n.o 8.880, de 24 de janeiro de 1946 

D.O. de 1-2-1946 
Dispõe sôbre a gratificação por assinatura de notas de papel
-moeda. 

Decreto-Lei n .o 9.443, de 11 de julho de 1946 

D.O. de 13-7-1946 
Modifica disposições do Decreto-Lei n.o 4.791, de 5-10-1942, sôbre 
coloração das cédulas . 

Decreto n.o 30.057, de 11 de outubro de 1951 

D.O. de 13-10-1951 . 
Marca o prazo de seis meses para a substituição, por notas do 
Tesouro, das emitidas pela extinta Caixa de Estabilização. 
(Ver também "Cruzeiro", "Meio Circulante" e "Papel-Moeda") . 

CENTAVOS 

Decreto-Lei n.o 7.672, de 25 de junho de 1945 

D.O. de 27-6-1945 
Estabelece a abreviatura da palavra centavos. 
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Lei n .o 4.511, de 1.0 de dezembro de 1964 

D.C. de 2-12-1964 
Extingue os centavos. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Decreto n.o 24.567, de 4 de julho de 1934 

Institui o Conselho Administrativo da Casa da Moeda, e dá 
outras providências. 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964 

D.C. de 31-12-1964 - Suplemento 
Dispõe sôbre a Política e as Instituições Monetárias e Credití
cias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras pro
vidências. 

CRUZEIRO 

Decreto-Lei n.o 4.791, de 5 de outubro de 1942 

D. O. de 13-10-1942 
Institui o "Cruzeiro" como unidade monetária brasileira, e dá 
outras providências . 

Decreto-Lei n.o 5.730, de 5 de agôsto de 1943 

D.C. de 7-8-1943 
Inclui a cédula de Cr$ 5,00 entre as de que trata o art. 6.° 
do Decreto-Lei n.o 4.791, de 5-10-1942, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 9.443, de 11 de julho de 1946 

D.C . de 13-7-1946 
Dispõe sôbre a coloração das cédulas papel-moeda do padrão 
"Cruzeiro". Modifica o disposto no Decreto-Lei n.o 4 .791, de 
5 de outubro de 1942 . 

Lei n .o 1.546, de 29 de janeiro de 1952 

D.C. de 31-1-1952 
Revoga o art. 10 do Decreto-Lei n .o 4.791, de 5 de outubro de 
1942, e dá outras providências . 
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CURSOS DE FORMAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO 

Decreto n .o 31.077, de 3 de julho de 1952 
D.O. de 7-7-1952 
Aprova o Regulamento dos Cursos de Formação, Especializa
ção e Aperfeiçoamento da Casa da Moeda. 

DIVIDA FEDERAL INTERNA FUNDADA 

Decreto n .o 35.913, de 28 de julho de 1954 
D.O. de 4-8-1954 
Aprova o Regulamento para os serviços da Dívida Federal In
terna Fundada e do Meio Circulante . 

Lei n.o 2.977, de 28 de novembro de 1956 

D.O. de 30-11-1956 
Reestrutura o Serviço da Dívida Federal Interna Fundada e 
dá outras providências. 

Decreto n.o 47 .564, de 30 de dezembro de 1959 

D . O. de 30-12-1959 
Altera o art. 83 do Decreto n.o 35 .913, de 28-7-1954, citado. 

EQUIPARAÇÃO 

Decreto-Lei n.o 5.008, de 22 de julho de 1926 
Equipara os atuais operários da Casa da Moeda ao pessoal da 
tabela B da Imprensa Nacional. 

EXTRAN UM ERÁRIO-M ENSALIST A 

Decreto n .o 27.855, de 9 de março de 1950 
Dispõe sôbre a Tabela de Extranumerário-Mensalista da Casa 
da Moeda. 

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 

Decreto-Lei n.o 8.479, de 27 de dezembro de 1945 
D.O. de 29-12-1945 
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Aprova a Convenção sôbre o Fundo Monetário Internacional 
e a Convenção sôbre o Banco Internacional para a Recons
trução e Desenvolvimento, concluídas em Bretton Woods, N . 
H., Estados Unidos da América, a 22 de julho de 1944, por 
ocasião da Conferência Monetária e Financeira das Nações 
Unidas, assinada pelo Brasil, na mesma data . 



Decreto n .o 21. 177, de 27 de maio de 1946 

D.O. de 27-6-1946 
Promulga a Convenção sôbre o Fundo Monetário Internacio
nal e a Convenção sôbre o Banco Internacional para a Re
construção e Desenvolvimento. 

CRATIFICAÇÃO 

Decreto-Lei n.o 8.880, de 24 de janeiro de 1946 

Dispõe sôbre a gratificação por assinatura de notas de papel
-moeda. 

CRUPO DA REFORMA DA CASA DA MOEDA (CERCAM) 

Decreto n.o 51. 592, de 20 de novembro de 1962 

Constitui o Grupo da Reforma da Casa da Moeda (GERCAM) . 

INSTALAÇÃO 

Lei de 8 de março de 1694 

Instalação provisória da Casa da Moeda na Bahia . 

Carta de 12 de janeiro de 1698 

Transfere a Casa da Moeda para o Rio de Janeiro . 

Carta Régia de 20 de janeiro de 1700 

Transfere a Casa da Moeda para Pernambuco. 

Carta Régia de 31 de janeiro de 1702 

Instala, novamente, no Rio de Janeiro, a Casa da Moeda. 

MATERIAL 

Decreto-Lei n.o 5.210, de 3 de março de 1927 
Autoriza a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de 180:000$, destinado ao pagamento de material adquirido 
para a Casa da Moeda . 

Decreto-Lei n.o 18.095, de 10 de fevereiro de 1928 

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de 180:000$ 
destinado ao pagamento de material adquirido para a Casa 
da Moeda . 
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MEIO CIRCULANTE 

Decreto-Lei n.o 35.913, de 28 de julho de 1954 

D. O . de 4-8-1954 
Aprova o Regulamento para os serviços da Divida Federal In
terna Fundada e do Meio Circulante. 

Lei n. ° 4.511, de 1.0 de dezembro de 1964 

D. O. de 2-12-1964 
Dispõe sôbre o Meio Circulante e dá outras providências . 
(Ver também "Cédula", "Cruzeiro", "Papel Moeda") . 

MOEDA 

Decreto n.o 3 .074, de 14 de setembro de 1938 

D.O. de 20-9-1938 
Promulga a Convenção Internacional para a repressão de moeda 
falsa. Protocolos firmados em Genebra a 20-4-1929. 

Decreto-Lei n .o 6.283, de 17 de fevereiro de 1944 

Autoriza o Ministério da Fazenda a mandar cunhar na Casa 
da Moeda a importância de Cr$ 50 .000.000,00 em moedas 
auxiliares e divisionárias e dá outras providências. 

Decreto-Lei n .o 6.848, de 4 de setembro de 1944 

Autoriza o Ministério da Fazenda a mandar cunhar, na Casa 
da Moeda, a importância de Cr$ 50.000.000,00 em moedas 
divisionárias e dá outras providências , 

Lei n.o 140, de 18 de novembro de 1947 

Autoriza o Ministério da Fazenda a mandar cunhar, na Casa 
da Moeda, a importância de Cr$ 64 .000.000,00, em moedas 
divisionárias . 

Lei n.o 273, de 20 de abril de 1948 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 2.° da Lei n.o 140, 
de 18 de novembro de 1947. 

,Lei n.o 1.188, de 2 de setembro de 1950 
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Autoriza o Ministério da Fazenda a mandar cunhar, na Casa 
da Moeda, a importância de Cr$ 2J6. 000.000,00, em moedas 
auxiliares e divisionárias, e dá outras providências . 



ORGANIZAÇÃO 

Lei n.o 1.216, de 28 de outubro de 1950 

D.O. de 4-11-1950 
Dispõe sôbre a organização da Casa da Moeda e dá outras pro
vidências. 

PAPEL-MOEDA 

Decreto-Lei n.o 4.555, de 10 de agôsto de 1922 

Cria, na Casa da Moeda, seção especial de fabrico do papel
-moeda. 

Decreto n .o 17.770, de 13 de abril de 1927 - Título In 

Do serviço do papel-moeda. 
(Ver também "Cédulas", "Cruzeiro", "Meio Circulante"). 

RECIMENTO 

Carta Régia de 9 de setembro de 1689 

O primeiro Regimento da Casa da Moeda . 

Decreto A, de 31 de março de 1834 . 

Modifica artigos do Regimento de 9 de setembro de 1689. 

Decreto n.o 29.140, de 16 de janeiro de 1951 

D.O. de 22-1-1951 
Aprova o Regimento da Casa da Moeda. 

RECULAMENTO 

Decreto n.o 5 .536, de 31 de janeiro de 1874 

Dá nôvo Regulamento à Casa da Moeda . 

Decreto n .o 9 .224, de 20 de dezembro de 1911 

Aprova o nôvo Regulamento da Casa da Moeda . 

Decreto n.o 20.294, de 31 de dezembro de 1945 

Altera o Regulamento da Casa da Moeda . 
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REORGANIZAÇÃO 

Lei n. o 4.510, de 1.° de dezembro de 1964 

D .O. de 2-12-1964 
Reorganiza a Casa da Moeda e dá outras providências. 

TESOURARIAS 

Decreto n.o 8.740, de 11 de fevereiro de 1942 

Aprova o regimento-padrão das tesourarias dos serviços pú
blicos civis da União. 
(Modificado pelos Decretos ns. 12 . 571, 21. 948 e 37.179, de 
15-6-1943, 14-10-1946 e 15-4-1955, respectivamente) . 

Decreto n .o 11.846, de 6 de março de 1943 

Adota modelos de livros e fichas para as tesourarias dos servi
ços públicos civis da União. 
(Ver também "Caixa de Amortização") . 

COMISSÃO DE DEFESA DOS CAPITAIS NACIONAIS 

Decreto n.o 41.427, de 25 de abril de 1957 

D . O. de 25 de abril de 1957 
Cria a Comissão de Defesa dos Capitais Nacionais (C.D.C.N.) 
e dá outras providências. 

Decreto n.O 47.811, de 23 de fevereiro de 1960 

D . O. de 26 de fevereiro de 1960 
Retificado no D. O. de 5 de março de 1960 
Altera os parágrafos 2.° e 3.° do artigo 1.0 e o art. 8.° do Decreto 
n.o 41.427, de 25 de abril de 1957 . 

Decreto n.o 50.916, de 6 de julho de 1961 

0.0. de 6 de julho de 1961 
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Retificado no 0.0. de 14 de julho de 1961 
Reestrutura a Comissão de Defesa dos Capitais Nacionais 
(C. D. C . N . ) e consolida as suas atribuições, e dá outras provi
dências. 



Decreto n.o 1.179, de 18 de junho de 1962 

Altera o parâgrafo único do art. 10 do Decreto n .o 50.916, de 
6 de julho de 1961, que reestruturou a Comissão de Defesa dos 
Capitais Nacionais e consolidou as suas atribuições . 

Decreto n.o 54.432, de 12 de outubro de 1964 

D. O. de 15 de outubro de 1964 
Torna sem efeito o Decreto n.o 1.179, de 1B de junho de 1962, e 
restabelece o parâgrafo único do art. 10 do Decreto n.o 50 . 916, 
de 6 de julho de 1961 . 

( ") COMISSÃO DE ORÇAMENTO 

Decreto-Lei n.o 2 . 026, de 21 de fevereiro de 1940 

Cria, no Ministério da Fazenda, a Comissão de Orçamento 
(C.o.) . 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

Decreto n.o 5.157, de 12 de janeiro de 1927 

Autoriza a rever os regulamentos das repartições fiscais subor
dinadas ao Ministério da Fazenda, para fim especial e exclusi
vo de estabelecer que os recursos dos contribuintes sejam jul
gados e resolvidos por um Conselho . 

Decreto n.o 20 . 350, de 31 de agôsto de 1931 

Regulamenta e modifica o Decreto n .o 5. 157, de 12-1-1927 . 

Decreto n.o 22.786, de 31 de maio de 1933 

Substitui o art. 13 do Decreto n .o 20 .350, de 31-8-31, que ins
tituiu o Conselho de Contribuintes . 

Decreto n.o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços de administração geral da Fazenda Na
cional e dâ outras providências (art. 160) . 

Decreto n.o 24.763, de 14 de julho de 1934 

Aprova as instruções para a organização e funcionamento das 
instâncias coletivas de julgamento de recursos fiscais , e dâ ou
tras providências . 

(0) Ver Portaria DO N .O 370 - 62 (D .C . 17-12-62) . 
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Decreto-Lei n.o 301, de 24 de fevereiro de 1938 

Aprova o Regulamento, a arrecadação e fiscalização do impõsto 
de consumo . 

Decreto-Lei n .o 607, de 10 de agôsto de 1938 

Modifica disposições dos Decretos nos. 24.036 e 24.763, de 26-3 
e 14-7-1934, sôbre competência para o julgamento dos processos 
fiscais, e dá outras providências . 

Decreto-Lei n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943 

D. O. de 1-10-43 
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do Impôsto de Renda. 

Decreto n .o 24.239, de 22 de dezembro de 1947 

D.O. de 24-12-47 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do Im
põsto de Renda. 

Decreto n. ° 22.786, de 31 de maio de 1953 

Substitui o art. 13 do Decreto n .o 20.350, de 1931. 

Lei n.o 2 . 862, de 4 de setembro de 1956 

D.O. de 5-9-56 
Altera dispositivos da Lei do Impôsto de Renda, institui a tri
butação adicional das pessoas jurídicas sôbre os lucros em re
lação ao capital social e às reservas . 

Decreto n.o 40.729, de 9 de janeiro de 1957 

Dispõe sôbre a reorganização do 1.0 Conselho de Contribuintes 
e dá outras providências. 

Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958 

D. O. de 28-11-58 
Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras providên
cias (arts. 157 a 161). 

Decreto n.o 54.767, de 30 de outubro de 1964 

D.O. de 6-11-64 
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Dispõe sôbre a organização e funcionamento dos Conselhos de 
Contribuintes e do Conselho Superior de Tarifa, e dá outras 
providências . 



Lei n.o 4.576, de 11 de dezembro de 1964 

D.O. de 15-12-64 
Dá competência aos Conselhos de Contribuintes e ao Conselho 
Superior de Tarifa para julgar os recursos fiscais interpostos 
pelas emprêsas produtoras, transmissoras ou distribuidoras de 
energia hidrelétrica ou termelétrica. 

Portaria GB n.o 168 do GM, de 10-5-65 
D. O. de 12-5-65 
Eleva para oito o número de membros de cada Câmara do 1.0 
Conselho de Contribuintes. 

CONSELHO DE POLlTICA ADUANEIRA 

Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de 1957 
D. O. de 14 de agôsto de 1957 
Dispõe sôbre a Reforma das Tarifas nas Alfândegas; institui 
o Conselho de Política Aduaneira (art. 21). 

Decreto n.o 46.121, de 26 de maio de 1959 
O Conselho de Política Aduaneira passa a integrar o sistema 
aduaneiro do país como órgão supervisor da política aduaneira. 

Decreto n.o 50.143, de 7 de janeiro de 1961 

D. O. de 11 de fevereiro de 1961 
Institui a Comissão Nacional para os assuntos da Associação 
Latino-Americana de Livre Comércio . 

Decreto n.o 50.485, de 25 de abril de 1961 
D. O. de 25 de abril de 1961 
Regulamenta o art. 27 da Lei n.o 3.244, de 14-8-57. 

CONSELHO DE TERRAS DA UNIÃO 

Decreto-Lei n.o 9.760, de 5 de setembro de 1946 
D.O. 6-9-46 
Dispõe sôbre os bens móveis da União. 
Cria o Conselho de Terras da União (arts. 186 a 197 e 199) . 

Lei n.o 1. 983, de 12 de setembro de 1953 
D.O. de 17-9-53 
Estabelece gratificações para os membros do Conselho de Terras 
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da União e para o representante da Fazenda Nacional; cria a 
função gratificada de secretário do mesmo Conselho e dá outras 
providências . 

CONSELHO SUPERIOR DE TARIFA 

Decreto n.o 5.157, de 12 de janeiro de 1927 

Autoriza rever os regulamentos das repartições fiscais subor
dinadas ao Ministério da Fazenda, para o fim especial e exclu
sivo de estabelecer que os recursos dos contribuintes sejam jul
gados e resolvidos por um Conselho. 

Decreto n.o 20 .350, de 31 de agôsto de 1931 

Regulamenta e modifica o Decreto n.o 5. 157, de 12-1-1927. 

Decreto n .o 24 .036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços de administração geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências (art. 160). 

Decreto n.o 24.763, de 14 de julho de 1934 

Aprova as instruções para a organização e funcionamento das 
instâncias coletivas de julgamento de recursos fiscais e dá ou
tras providências. 

Decreto-Lei n.o 607, de 10 de agôsto de 1938 

Modifica disposições dos Decretos nos. 24.036 e 24.763, de 26-3 
e 14-7-1934, sôbre competência para o julgamento dos proces
sos fiscais, e dá outras providências. 

Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de 1957 

D. O . de 14-8-57 
Exame e julgamento dos recursos fiscais a cargo do Conselho 
Superior de Tarifa (art. 63) . 

Decreto n.o 43.194, de 19 de fevereiro de 1958 

D . O. de 19-2-58 
Dispõe sôbre a reorganização do Conselho Superior de Tarifa e 
dá outras providências. 

Decreto n,o 44.378, de 26 de agôsto de 1958 

D. O. de 26-8-58 
Retif.: D. O. de 29-8-58 
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Altera a redação dos itens 1.0, 2.° e 3.° do § 1.0, do artigo 5.° e 
seus parágrafos, arts. 7.° e 11 do Decreto n.o 43.194, de 19 de 
fevereiro de 1958, e dá outras providências. 

Decreto n.o 52.512, de 27 de setembro de 1963 

D . O. de 30-9-63 
Retif.: D.O. de 4-10-63 
Altera a lotação dos cargos do Ministério da Fazenda e dá ou
tras providências. 

Decreto n.o 54.767, de 30 de outubro de 1964 

D.O. de 6-11-64 
Dispõe sôbre a organização e o funcionamento dos Conselhos 
de Contribuintes e do Conselho Superior de Tarifa, e dá outras 
providências . 

Lei n.o 4.576, de 11 de dezembro de 1964 

D.O. de 15-12-64 
Define a competência julgadora de recursos fiscais, interpos
tos pelas emprêsas produtoras, transmissoras ou distribuido
ras de energia hidrelétrica ou termelétrica. 

Portaria GB n.o 168 do GM, de 10 de maio de 1965 

D. O. de 12-5-65 
Eleva para oito o número de membros de cada Câmara do Con
selho Superior de Tarifa . 

CONSELHO TtcNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Decreto n.o 20.631, de 9 de novembro de 1931 

Institui a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos 
Estados e Municípios, sob a direção do Ministério da Fazenda. 

Decreto n .o 22.089, de 16 de novembro de 1932 

Atribui a fiscalização do serviço dos empréstimos externos dos 
Estados e Municipalidades à Seção Técnica da Comissão de Es
tudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municipios, cria
da pelo Decreto n.o 20.631, de 1931. 

Decreto n.o 22.246, de 22 de dezembro de 1932 

Aprova o regulamento para a fiscalização do serviço dos em
préstimos externos dos Estados e Municipalidades. 
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Decreto n. ° 24.533, de 3 de julho de 1934 

Dispõe sôbre os tra1>alhos da Seção Técnica da Comissão de Es
tudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, em 
face do Decreto n.o 24.036, de 26 de março do corrente ano, e 
dâ outras providências . 

Decreto-Lei n .o 14, de 25 de novembro de 1937 

Institui o Conselho Técnico de Economia e Finanças, no Minis
tério da Fazenda. 

Decreto-Lei n.o 2 .416, de 17 de julho de 1940 

0 .0. de 23-7-40 
Aprova a codificação das normas financeiras para os Estados 
e Municípios. 

Decreto-Lei n.O 6 .019, de 23 de novembro de 1943 

0 .0. de 25-11-43 
Fixa normas definitivas para o pagamento e serviço dos em
préstimos externos realizados em libras e dólares pelo govêrno 
da União, Estados e Municípios, Instituto do Café do Estado 
de São Paulo e Banco do Estado de São Paulo. 

Decreto n.O 34.791, de 16 de dezembro de 1953 

D .O . de 19-12-53 
Dispõe sôbre as atribuições, a organização e o funcionamento do 
Conselho . 

Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964 

D. O. de 23-3-64 
Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

Lei n.o 4.489, de 19 de novembro de 1964 

D.O. de 24-11-64 
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Altera o art. 114 da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964, que 
estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 



CONSELHOS 

Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963 

D. O. de 18-7, 6-8 e 4-9-63 
Revisão das gratificações pela participação em órgãos de deli
beração coletiva (art. 32) . 

Decreto n.o 55.090, de 26 de novembro de 1964 

D.O. de 2-12-64 
Reti1.: D . a. de 14-12-64 
Dispõe sôbre a revisão das gratificações pela participação em 
órgãos de deliberação coletiva da administração direta e das au
tarquias, e dá outras providências . 

Decreto n.o 56.164, de 28 de abril de 1965 

D . O. de 29-4-65 
Dispõe sôbre a classificação dos órgãos de deliberação coletiva 
que especifica. 

CONTADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

ABONO 

Decreto n.o 183, de 13 de janeiro de 1936 

Concede abono provisório de vencimentos a todo funcionalismo. 

BALANÇOS 

Decreto-Lei n.o 5.570, de 10 de junho de 1943 

D.O. de 12-6-43 - Retificado no D.a. de 14 e 15-6-43 
Dispõe sôbre a coordenação dos orçamentos e balanços das en
tidades autárquicas federais. 

Decreto-Lei n.o 5.905, de 21 de outubro de 1943 

D.a. de 23-10-43 
Dispõe sôbre os prazos para apresentação e exame dos balanços 
gerais da União . 

Lei n.o 869, de 16 de outubro de 1949 

Fixa, em 12 de março de cada ano, a data para entrega das 
contas do exercício e dos balanços gerais da União. 
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Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964 

D . O. 23-3-64 
Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

Lei n.o 4.489, de 19 de novembro de 1964 

D. O. de 24-11-64 
Altera o art. 114, da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964, que 
estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

BOLETIM MENSAL 

Lei n.o 1.520, de 24 de dezembro de 1951 

D.O. de 27-12-51 
Dispõe sõbre boletim mensal editado pela Contadoria Geral da 
República. 

CONTABILIDADE 

Decreto n.o 13.746, de 3 de setembro de 1919 

Instruções para o serviço geral de contabilidade pública. 

Decreto-Lei n.o 4.531, de 28 de janeiro de 1922 

Organiza o Código de Contabilidade da União. 

Decreto n. ° 15.785, de 8 de novembro de 1922 

Regulamento para execução do Código de Contabilidade. 

Decreto n. ° 5.426, de 7 de janeiro de 1928 

Altera disposições do Código de Contabilidade da União. 

Decreto n.o 18.554, de 31 de dezembro de 1928 

Regulamenta dispositivos das Leis nos. 5.426, de 7 de janeiro, 
5.610, de 24 de dezembro, e 5.623, de 29 de dezembro de 1928, 
na parte referente à contabilidade da União. 

Decreto n.o 20.393, de 10 de setembro de 1931 

a6 

Modifica o Código de Contabilidade da União e reforma o siste
ma de recolhimento da receita arrecadada e o de pagamento das 
despesas federais. 



Decreto Legislativo n.o 12, de 28 de dezembro de 1934 

Mantém as disposições do Código de Contabilidade que não co
lidirem com as do Decreto n ,o 23.150, de 15-9-33, não derroga
das pela Constituição. 

Decreto n.o 13.749, de 26 de outubro de 1943 

D.O. de 28-10-43 
Institui a Comissão incumbida de rever o projeto do Código de 
Contabilidade da União. 

CONTADOR 

Decreto n .o 16.650, de 22 de outubro de 1924 

Contador-Adjunto, substituto eventual do Contador-Geral: idên
ticas atribuições. 

Decreto n.o 20.158, de 30 de junho de 1931 

Organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão do con
tador. 

Decreto n.o 20.191, de 8 de julho de 1931 

Suprime o lugar de Contador-Adjunto da Contadoria Central da 
República. 

Decreto n.o 20.384, de 9 de setembro de 1931 

Altera o disposto no art. 31 da Lei n.o 4.911, de 12 de janeiro 
de 1925, quanto ao preenchimento de cargos iniciais dos qua
dros das Subcontadorias Seccionais. 

Decreto n.o 21. 033, de 8 de fevereiro de 1932 

Estabelece novas condições para o registro de contadores e guar
da-livros. 

Decreto-Lei n.o 1.535, de 23 de agôsto de 1939 

Altera a denominação do Curso de Perito-Contador. 

Decreto n .o 1. 568, de 6 de setembro de 1939 

Incorpora a carreira de Perito-Contador, do Quadro XII do 
Ministério da Fazenda, à de Contador do Quadro I. 
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Lei n.o 1.520, de 24 de dezembro de 1951 

D.O. de 27-12-51 
Compete ao Presidente da República nomear os Contadores
-Adjuntos, bem corno o Contador Seccional junto à Delegacia 
do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960 

D.O. de 12-7-60 e 21-12-60 
Os Contabilistas, Correntistas e Técnicos de Contabilidade pos
suidores de diploma de Contador foram classificados na Série de 
Classes de Contador (Anexo IV da Lei citada) . 

CONTADORIA 

Decreto n.o 15 . 210, de 28 de dezembro de 1921 

Aprova o regulamento que altera a organização dos Serviços 
da Administração Geral da Fazenda Nacional. 

Decreto n.o 16.650, de 22 de outubro de 1924 

Organiza definitivamente a Contadoria Central da República 
e aprova o seu regulamento. 

Decreto nO 21.317, de 25 de janeiro de 1932 

Aprova o Regulamento da Contadoria Central Ferroviâria. 

Decreto n.o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da administração geral da Fazenda Na
cional (art. 86). 

Decreto-Lei n.o 635, de 19 de agôsto de 1938 

Institui uma delegação da Contadoria Central da República 
junto à Polícia Civil do Distrito Federal. 

Decreto-Lei n.o 1.990, de 31 de janeiro de 1940 

D . O. de 2-2-40, retificado no de 2-3-40 
Dispõe sôbre a organização da Contadoria Geral da República. 

Decreto n.o 5.226, de 31 de janeiro de 1940 

Aprova o Regimento da Contadoria Geral da República. 

Lei n.o 1. 520, de 24 de dezembro de 1951 

D.O. de 27-12-51 
Organiza a Contadoria Geral da República . 
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Decreto n.o 35.403, de 20 de abril de 1954 

D. O. de 24-4-54 - Retif. D. O. de 28-4-54 
Aprova o Regimento da. Contadoria Geral da República. 

Lei n.o 1.520, de 24-12-51 

Boletim Mensal. 

Decreto n.o 1. 508, de 12 de novembro de 1962 

D.O. de 14-11-62 - Retif. D .O. de 11-12-62 
Aprova o Regimento da Contadoria Geral da República . 

.:. ~~. .. . ' 

CONTADORIAS SECCIONAIS 

Decreto-Lei n.o 2.206, de 20 de maio de 1940 

Cria uma Contadoria Seccional junto ao Departamento Fe
deral de Compras. 

Decreto-Lei n.o 3.324, de 2 de junho de 1941 

D.O. de 4-6-41 
Dispõe sôbre a criação de uma Contadoria Seccional, junto ao 
Ministério da Aeronáutica . 

Decreto-Lei n.o 6.703, de 17 de julho de 1944 

D.O. de 19-7-44 
Cria uma Contadoria Seccional junto à Delegacia do Tesouro 
Brasileiro no Exterior . 

Decreto n .o 35.403, de 20 de abril de 1954 

D . O. de 24-4-54 - Retif. D. O. de 28-4-54 
Dispõe sôbre a composição das Contadorias Seccionais junto 
aos Ministérios e suas atribuições. 

Lei n. o 3. 794, de 2 de agôsto de 1960 

D.O. de 6-8-60 
Cria uma Contadoria Seccional no Ministério da Saúde. 

DOTAÇõES ORÇAMENTÁRIAS 

Ver "ORÇAMENTO" 

EXERCICIO FINANCEIRO 

Lei n.o 869, de 16 de outubro de 1949 

D.O. de 20-10-49 
Extingue o período adicional ao exercício financeiro. 
Despesas: empenho, escrituração. 
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FUNÇOES CRATIFICADAS 

Lei n.o 1.520, de 24 de dezembro de 1951 

D.C. de 27-12-51 
Dispõe sôbre as chefias das Contadorias e Subcontadorias 
Seccionais . 

Decreto n.o 52.507, de 27 de setembro de 1963 

D.C. de 3-10-63 
Dispõe sôbre funções gratificadas. 

INSPETORES 

Decreto n.o 1. 508, de 12 de novembro de 1962 

D.C. de 14-11-62 - Retif. D.C. de 11-12-62 
Fixa, em 5, o número de Inspetores subordinados ao Contador
-Geral. 

MATERIAL 

Decreto-Lei n.o 2 . 206, de 20 de maio de 1940 

Dispõe sôbre normas ditadas pela Contadoria Central da 
República, para contabilização do material adquirido pelo 
Departamento Federal de Compras. 

MOVI MENTAÇÁO 

Lei n.o 1. 520, de 24 de dezembro de 1951 

D.C. de 27-12-51 
Compete ao Contador-Geral da República a distribuição e 
remoção de funcionários pelas Delegações. 

ORÇAMENTO 

Decreto n.o 23 .150, de 15 de setembro de 1933 

Derroga prescrições do Decreto n. ° 20. 393, de 10 de setembro 
de 1931, e estabelece nonnas para a elaboração e execução do 
orçamento da Receita e Despesa da União. 

Decreto n. ° 24.470, de 27 de junho de 1934 
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Suspende a execução do art. 10 do Decreto n.o 23.150, de 15 
de setembro de 1933, na parte relativa ao numerário às 
repartições federais . 



Decreto Legislativo n.O 12, de 28 de dezembro de 1934 

Mantém as disposições do Decreto n.o 23. 150, de 15-9-33, não 
der rogadas pela Constituição. 

Decreto-Lei n.o 2.026, de 21 de fevereiro de 1940 

Cria no Ministério da Fazenda a Comissão de Orçamento 
(C.O.) . 

Decreto-Lei n.o 5.570, de 10 de junho de 1943 

D . O. de 12-6-43 
Retif. D.a. de 14 e 15-6-43 
Dispõe sôbre a coordenação dos orçamentos e balanços das 
entidades autãrquicas federais. 

Decreta-Lei n.o 8.599, de 8 de janeiro de 1946 

D.O. de 10-1-46 
Dispõe sôbre distribuição de dotações orçamentárias. 

Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964 

D . o. de 23-3-64 
Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. 

Decreto n.o 53.815, de 23 de março de 1964 

D . O. de 24-3-64 
Constitui Grupo Coordenador da Proposta Orçamentária da 
União para 1965. 

Lei n.o 4.489, de 19 de novembro de 1964 

D.O. de 24-11-64 
Altera o art. 114, da Lei n.o 4.320, de 17-3'64, que estatui 
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e con
trôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

Decreto n.o 55.057, de 24 de novembro de 1964 
D.O. de 26-11-64 
Dispõe sôbre as dotações orçamentârias destinadas às Enti
dades Estudantis e dâ outras providências. 

Decreto n.o 55.511, de 11 de janeiro de 1965 

Fixa normas sõbre orçamentos analiticos e dâ outras provi
dências. 
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Decreto n.o 55.623, de 22 de janeiro de 1965 

D.O. de 26-1-65 
Estabelece o Fundo de Reserva nas dotações orçamentárias 
para o exercício de 1965. 

PAGAMENTO 

Decreto n.o 21. 393, de 10 de setembro de 1931 

Reforma o sistema de pagamento das despesas federais. 

Decreto n.o 21.124, de 7 de março de 1932 

Regula o pagamento de depósitos recebidos anterionnente à 
vigência do Decreto n.o 20.393, de 10-9-31. 

Decreto-Lei n.O 9.813, de 9 de setembro de 1946 

Centraliza, no :r-"'~istério da Fazenda, os pagamentos à conta 
de diversos Ministérios. 

Lei n.o 869, de 16 de outubro de 1949 

Sujeita a regi~~_.) prévio no Tribunal de Contas o paga
mento de "restos a pagar" . 

PERITO-CONTADOR 

Ver "CONTADOR". 

RECOLHIMENTO 

Decreto n.o 20.393, de 10 de setembro de 1931 

Reforma o sistema do recolhimento da receita arrecadada. 

Decreto-Lei n.o 867, de 17 de novembro de 1938 

Dispõe sôbre o recolhimento da arrecadação federal no Banco 
do Brasil . 

Decreto-Lei n .o 3.604, de 14 de janeiro de 1939 

Aprova o contrato firmado entre a União e o Banco do Brasil. 

Decreto-Lei n.o 1.078, de 27 de janeiro de 1939 

Modifica o art. 4.° do Decreto-Lei n.o 867, de 17-11-38 . 

Decreto-Lei n.o 9.813, de 9 de setembro de 1946 

Dispõe sôbre o recolhimento da arrecadação federal. 
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SUBCONTADOR.IA SECCIONAL 

Decreto-Lei n.o 9.836, de 11 de setembro de 1946 

D . O. de 13-9-46 
Cria a Subcontadoria Seccional junto à Estrada de Ferro 
Central do Piauí. 

Lei n.o 1. 093, de 30 de abril de 1950 

D.O. de 5-5-50 
Cria a Subcontadoria Seccional junto à Estrada de Ferro Dona 
Tereza Cristina. 

Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 1960 

D.O. de 27-4-60 - Reprod. D.O. de 4-5-60 - Retif. 0.0. 
de 5-5-60. 
Cria uma Subcontadoria Seccional junto à Recebedoria Federal 
de Belo Horizonte. 

TOMADAS DE CONTAS 

Lei n.o 156, de 24 de dezembro de 1935 

Instruções para a organização dos processos de tomadas de 
contas dos responsáveis perante a Fazenda Nacional. 

Lei n.o 573, de 8 de novembro de 1937 

Dispõe sôbre a tomada de contas em atraso . 

Decreto n.o 7.001, de 21 de março de 1941 

Regulamenta a execução do serviço de tomada de contas, refe
ren te aos exercícios anteriores. 

Lei n.o 1.293, de 27 de dezembro de 1950 

D.O. de 29-12-50 
Reorganiza o Serviço de Inspeção de Coletorias Federais e dá 
outras providências (art. 55, §§ 1.0 e 2.°) . 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Decreto-Lei n.o 426, de 16 de maio de 1938 

Organiza o Tribunal de Contas. 
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Oecreto-Lei n .o 3.324, de 2 de junho de 1941 

0.0. de 4-6-41 . 
Dispõe sõbre a criação de uma Delegação do Tribunal de 
Contas junto ao Ministério da Aeronâutica. 

Lei n.o 830, de 23 de setembro de 1949 

Reorganiza o Tribunal de Contas da União. 

Lei n.o 869, de 16 de outubro de 1949 

Extingue o período adicional ao exercício financeiro e dâ outras 
providências. 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

Decreto'Lei n .o 7.311, de 8 de fevereiro de 1945 

Cria, no Ministério da Fazenda, os Cursos de Aperfeiçoamento, 
e dá outras providências . 

Decreto n.o 44 . 310, de 9 de agôsto de 1958 

0.0. de 14 de agôsto de 1958 
Aprova o Regulamento para os Cursos de Aperfeiçoamento 
(C.A.F.) do Ministério da Fazenda, criados pelo Decreto-Lei 
n.o 7.311, de 8 de fevereiro de 1945. 

DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO NO EXTERIOR 

ADIANTAMENTO 

Decreto-Lei n.o 4.058, de 27 de janeiro de 1942 

Dispõe sôbre adiantamentos entregues pela Delegacia do 
Tesouro em Nova Iorque para despesas referentes à Despesa 
Nacional. 

COMUNIDADE ECONôMICA EUROptlA 

Decreto n .o 48.150, de 4 de maio de 1960 
Inclui função na tabela aprovada pelo Decreto n.o 47.693, de 
1960 (representante do Brasil junto à Comunidade Econômica 
Européia) . 

Decreto n.o 49.983, de 23 de janeiro de 1961 

D.O. de 23-1-1961 
Cria a Delegação do Brasil junto à Comunidade Econômica 
Européia (C.E .E.). 



Decreto n.o 51.513, de 25 de junho de 1962 

D. O. de 26-6-62 
Dispõe sôbre a Delegação do Brasil junto à Comunidade 
Econômica Européia. 

Decreto n.o 52.042, de 22 de maio de 1963 

D. O. de 28-5-63 
Retif. : D . O. de 30-5-63 
Cria a Missão do Brasil junto às Comunidades Européias. 

Decreto n.o 52 .305, de 26 de julho de 1963 

D.O . de 29-7-63 
Altera a redação dos artigos 2.° e 3.° do Decreto n.o 52.042, 
de 22 de Druaio de 1963 . 

DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO NO EXTERIOR 

Decreto n .o 2.485, de 16 de novembro de 1911 

Reorganiza a Delegacia do Tesouro Nacional em Londres. 

Decreto n.o 20.747, de 2 de dezembro de 1931 

Aprova o Regulamento da Tesouraria da Delegacia do Tesouro 
Nacional em Londres. 

Decreto n .o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da Administraçácl Geral da Fazenda 
Nacional (Ver Capitulo XII) . 

Decreto n.o 8.740, de 11 de fevereiro de 1942 

Aprova o regimento-padrão das Tesourariss dos serviços públi
cos da União. 

Nota: Alterado pelos Decretos nos. 12.571, de 15-6-43, 21.948, 
de 14-10-46, 37 . 179, de 15-4-55. 

Decreto n.o 11.846, de 6 de março de 1943 

Adota modelos de livros e fichas para as Tesourarias dos 
Serviços Públicos da União. 

Decreto-Lei n.o 6.702, de 17 de julho de 1944 

Dispõe sôbre o pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior e da Contadoria Seccional junto àquela Delegacia. 
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Decreto-Lei n .o 6.703, de 17 de julho de 1944 

Cria uma Contadoria Seccional junto à Delegacia do Tesouro 
Brasileiro no Exterior. 

Decreto n.o 16.090, de 17 de julho de 1944 

Aprova a lotação da Contadoria Seccional junto à Delegacia 
do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Decreto-Lei D.o 7.580, de 23 de maio de 1945 

A Delegacia do Tesouro em Londres passa a denominar-se 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Decreto-Lei D.o 9.121, de 3 de abril de 1946 

D.O. de 10-4-46 
Altera o Decreto-Lei n. ° 8. 324, de 8-12-45. 

Decreto-Lei D.o 9.696, de 2 de setembro de 1946 

Reorganiza a Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior e 
dá outras providências. 

Decreto-Lei D.o 9.697, de 2 de setembro de 1946 

D.O. de 6-9-46 
Dispõe sôbre os pagamentos efetuados pela Delegacia do 
Tesouro Brasileiro no Exterior. 

PAGAMENTOS 

Decreto-Lei n.o 289, de 23 de fevereiro de 1938 

Estabelece normas para o pagamento ao pessoal militar e 
funcionários civis dos Ministérios da Marinha e da Guerra, em 
comissão em pais estrangeiro. 

Decreto n.o 21.770, de 30 de agôsto de 1946 

Estabelece os limites máximos para concessão de gratificação 
de representação a servidores no estrangeiro. 

Decreto-Lei n.o 9.697, de 2 de setembro de 1946 

Dispõe sõbre os pagamentos efetuados pela Delegacia do 
Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Decreto n.o 26.146, de 4 de janeiro de 1949 
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Dispõe sõbre a gratificação de representação no estrangeiro a 
servidores civis e militares da União. 



Decreto n.o 33.642, de 24 de agõsto de 1953 

Altera o divisor de conversão indicado no Decreto n.o 23 .801, 
de 25 de janeiro de 1934, para os pagamentos da União Federal 
no Exterior. 

Decreto n.o 45.400, de 6 de fevereiro de 1959 

Altera o divisor de conversão aplicável ao pagamento de 
vencimentos e outras vantagens a servidores civis e militares, 
em exercicio no exterior e para efeito de escrituração das 
operações das receita e despesa realizadas pela Delegacia do 
Tesouro Brasileiro no Exterior . 

Decreto n.o 46.118, de 23 de maio de 1959 

D. O. de 23-5-59 
Inclui no art. 3. ° do Decreto n. ° 45. 400, de 6-2-59, o pessoal 
no desempenho de função, ou missão de caráter transitório. 

Decreto n .o 48.916, de 5 de setembro de 1960 

D.O. de 5-9-60 
Dispõe sôbre a gratificação de representação de funcionários 
no exterior. 

Decreto n.o 50.312, de 3 de março de 1961 

0.0. de 3-3-61 
Altera o divisor de conversão aplicável ao pagamento de 
vencimentos, salários, remuneração e quaisquer vantagens a 
servidores civis e militares em exercício no Exterior, realizada 
pela Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Decreto n.o 50.327, de 8 de março de 1961 

D.O. de 13-2-61 
Retif.: D. O. de 14-3-61 
Dispõe sôbre reajuste e redução das Tabelas de Representação 
aprovadas pelo Decreto n.o 49.539, de 15 de dezembro de 1960. 

Decreto n.o 50.369, de 21 de março de 1961 

0.0. de 21-3-61 
Reduz os vencimentos e vantagens do pessoal militar no exteriol 
e dá outras providências. 

Remissão: Decreto n.o 50.312, de 3-3-61. 
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Decreto n .o 50.391, de 29 de março de 1961 

'Reduz os vencimentos e vantagens do pessoal do Ministério da 
Fazenda em missão ou comissão no exterior e dá outras 
providências . 

Decreto n.o 50.478, de 19 de abril de 1961 

D. O. de 19-4-61 
Não se aplica aos cabos e soldados integrantes do m Batalhã.o 
do 2.° Regimento de Infantaria (Batalhão de Suez), o dispostc 
no Decreto n.o 50.369, de 21-3-61. 

Decreto n.o 50.612, de 17 de maio de 1961 

D . O. de 17-5-tn 
Reduz a remuneração por serviço no exterior concedida a 
outras categorias de servidores e empregados. 

Decreto n.o 422, de 27 de dezembro de 1961 

D.O . de 27-12-61 
Reduz os vencimentos e vantagens do pessoal do Ministério da 
Guerra em missão ou comissão no exterior. 

Remissão: Decreto n.o 50.312, de 3-3-61 
Decreto n.o 141, de 13-11-61 (M. Aer.). 

Decreto n.o 448, de 4 de janeiro de 1962 

D.O. de 5-1-62 
Altera o quantitativo de subsistência em país estrangeiro de 
que trata o Decreto n .o 50.274, de 17 de fevereiro de 1961. 

Decreto n.o 490, de 8 de janeiro de 1962 

D.O. de 8-1-62 
Modifica os valôres monetários fixados para pagamento de 
ajuda de custo, auxílio para transporte e diárias dos funcioná
rios do Ministério das Relações Exteriores. 

Decreto n.o 701, de 15 de março de 1962 

D .. O. de 15-3-62 
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Dispõe sôbre aplicação de divisor de conversão; revoga o 
Decreto n.o 50 . 612, de 17-5-61, e o § 1.0 do art. 2.° do Decreto 
n .o 50.312, de 3-3-61. 



Decreto n.o 928, de 30 de abril de 1962 

D. O. de 30-4-62 
Não se aplica aos cabos e soldados integrantes do m Batalhão 
do 2.° Regimento de Infantaria (Batalhão de Suez), a redução 
de que trata o art. 2.° do Decreto n.o 701, de 15-3-62. 

Nota: O art. 2.° do Decreto n.o 701, de 1962, foi alterado pelo 
Decreto n. ° 2. 124, de 22-1-63. 

Decreto n.o :2.124, de 22 de janeiro de 1963 

D.O.de 28-1-63 
Altera a redação do art . 2.° do Decreto n.o 701, de 15 de março 
de 1962. 

Decreto n. ° 55. 098, de 1 de dezembro de 1964 

D.O. de 2-12-64 
Altera a taxa de conversão aplicável às operações de receita e 
despesa realizáveis no Exterior e dá outras providências. 

PESSOAL 

Decreto-Lei TI.o 4.444, de 7 de julho de 1942 

Dispõe sôbre a designação de funcionários para servir na 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior e dá outras 
providências . 

Decreto-Lei TI.o 6.702, de 17 de julho de 1944 

Dispõe sôbre o pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior e da Contadoria Seccional junto à mesma Delegacia. 

Decreto n.o 16.088, de 17 de julho de 1944 

Aprova a lotação da Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior. 

Decreto n.o 16.089, de 17 de julho de 1944 

Aprova, para vigorar em 1944, a tabela de retribuição aos 
funcionários lotados na Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior e na Contadoria Seccional junto à mesma Delegacia. 

Decreto-Lei TI.o 8.542, de 2 de janeiro de 1946 

Dispõe sôbre o pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior e da Contadoria Seccional junto à mesma Delegacia . 
Nota: Alterado pelo Decreto-Lei n . ° 9.687, de 30-8-46. 
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Decreto n.o 50.391, de 29 de março de 1961 

D . O. de 29-3-61 
Reduz os vencimentos e vantagens do pessoal do Ministério 
da Fazenda em missão ou comissão no exterior e dá. outras 
providências . 

Decreto n.o 801, de 30 de março de 1962 

Dispõe sôbre viagens de servidores públicos para o exterior. 

Lei n .o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D. O. de 18-6-62 
Pagamento a servidores civis em exeryício no exterior (art. 
10) . 

Lei nO 4.242, de 17 de julho de 1963 

D.O. de 18-7-63 
Gratificações de representação dos servidores no exterior (art. 
19, §§ 1.0 e 2.°) . 

Nota: Revogado o parágrafo único do artigo 4.° do Decreto
-Lei n.o 8.542, de 2-1-46, alterado pelo Decreto-Lei n.G 

9 . 687, de 30-8-46. 

Decreto n .o 52.469, de 12 de setembro de 1963 

Dispõe sôbre remuneração do pessoal no exterior e dá outraG 
providências . 

Decreto n.o 52.470, de 12 de setembro de 1963 

Dispõe sôbre a forma de designação de pessoal para missão. 
estudo ou função no exterior. 

Decreto n.o 52. 615-A, de 3 de outubro de 1963 

D.O. de 18-10-63 
Dispõe sôbre o retôrno ao Pais de servidores em exercício na 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior e na Contadoria 
Secci0l!-al junto àquela repartição. 

Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964 

D . O. de 26-6-64 
Repub. D. O. de 29-6-64 
Retificada nos D.O. de 3-7-64 e 7-8-64 
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Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso Nacional 
D. O. de 25-8-64 

Pagamento em moeda estrangeira aos servidores que se 
deslocarem para o exterior (art. 17, parágrafo único) . 

Decreto n.o 55.813, de 8 de março de 1965 

D.O. de 9-3-1965 
Retirados 3 cargos de Fiel do Tesouro da D. T . B . E ., passando 
a integrar a lotação do Departamento de Arrecadação. 

PROPACANDA E EXPANSÃO CO MERCIAL 

Decreto n,o 50 .332, de 10 de março de 1961 

D.O. de 10-3-61 
Retif.: D. O . de 13-3-61 
Empresta nova estrutura aos atuais Escritórios de Propaganda 
e Expansão Comercial do Brasil no Exterior, dispõe sôbre a 
Seção de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil nas 
Missões Diplomáticas e dá outras providências, 

DELEGACIAS FISCAIS DO TESOURO NACIONAL 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

Lei n.o 23, de 30 de outubro de 1891 

Reorganiza os serviços da Administração Federal, 

Decreto n.o 1.166, de 17 de dezembro de 1892 

Dá regulamento para execução da Lei n.o 23, de 30 de outubro 
de 1891, na parte referente ao Ministério da Fazenda. 

Decreto n.o 51.705, de 14 de fevereiro de 1963 

D. O. de 15 de fevereiro de 1963 
Dispõe sôbre o escopo da reforma dos serviços públicos federais 
e as atribuições do Ministro Extraordinário para a Reforma 
Administrativa . 
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ADMINISTRAÇÃO CERAL DA FAZENDA NACIONAL 

Decreto n.o 7.751, de 23 de dezembro de 1909 

Aprova regulamento expedido em virtude do art. 32 da Lei. 
número 2.803, de 30 de julho de 1909, para execução dos 
serviços de administração geral da Fazenda Nacional. 

Decreta n.o 15.210, de 28 de dezembro de 1921 

Aprova regulamento que altera a organização dos serviços de 
administração geral da Fazenda Nacional. 

Decreto n. ° 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços de administração geral da Fazenda 
Nacional e dá outras providências. 

AJUDANTE DE DELEGADO FISCAL 

Decreto n.o 22.705, de 11 de maio de 1933 

Cria nas Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estadoo 
de São Paulo e do Rio Grande do Sul, o cargo, em comissão, 
de Ajudante de Delegado Fiscal. 

ARRECADAÇÃO FEDERAL 

Decreto-Lei n.o 867, de 17 de novembro de 1938 

Dispõe sôbre o recolhimento da arrecadação federal ao Banco do 
Brasil e dá outras providências. 

Decreto n.o 1.078, de 27 de janeiro de 1939 

Mod.liica o art. 4.° do Decreto-Lei n.o 867, de 17 de novembro 
de 1938. 

Decreto-Lei n.o 9.813, de 9 de setembro de 1946 

D.O. de 11 de setembro de 1946 
Centraliza no Ministério da Fazenda os pagamentos à conta 
de diversos Ministérios; dispõe sôbre o recolhimento da arre
cadação federal e dá outras providências. 

Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 
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D.O. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Cria, no Ministério da Fazenda, o Departamento de Arreca
dação. 



CONCURSOS 

Decreto n.o 744, de 18 de dezembro de 1850 

Acompanha as Instruções para os exames e concursos para o 
preenchimento dos lugares vagos do Tesouro e Tesourarias. 

Decreto n.o 20549, de 14 de março de 1860 

Regula o concurso e provimento dos empregos do Tesouro 
Nacional e Tesourarias de Fazenda das Províncias. 

Decreto n .o 3 . 114, de 27 de junho de 1863 

Regula os concursos para os empregos do Tesouro, Tesourarias, 
Alfândegas e Rece bedorias, à vista do disposto no art. 18 da 
Lei n. ° 1.177, de 9 de setembro de 1862. 

Decreto n.o 1 .651 , de 13 de janeiro de 1894 

Regula de nôvo os concursos para empregos de Fazenda. 

CONTADOR 

Decloeto n.o 1.178, de 16 de janeiro de 1904 

Cria o lugar de Contador nas Delegacias Fiscais do Tesouro 
Federal. 

Decreto n.o 22.705 , de 11 d e maio de 1933 

Cria nas Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados 
de São Paulo e do Rio Grande do Sul, mais um lugar de 
Contador. 

DELEGACIAS FISCAIS 

Decreto TI.o 1.166, de 17 de dezembro de 1892 

Dá regulamento para execução da Lei n.o 23, de 30 de outubro 
de 1891, na parte referente ao Ministério da Fazenda. 

Decreto n,o 1. 195-B, de 30 de dezembro de 1892 

Dá regulamento às Delegacias Fiscais, criadas pelo Decreto 
número 1.166, de 17 do corrente mês, nas capitais dos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e 
Piauí. 
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Decreto n.o 1.748, de 3 de julho de 1894 

Marca provisOriamente o número, classe e vencimento dos 
empregados das Alfândegas das cidades de São Paulo e Juiz 
de Fora, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, e extingue 
a Delegacia Fiscal no Estado de São Paulo . 

Decreto n.o 358, de 26 de dezembro de 1895 

Declara de livre escolha do Govêrno diversos cargos das 
Repartições de Fazenda, cria Delegacias Fiscais nos Estados 
do Pará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande-do Sul e dá outras 
providências sôbre a Casa da Moeda. 

Decreto n.o 2.309, de 16 de julho de 1896 

Cria Delegacias Fiscais nas capitais dos Estados do Pará, 
Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. 

Decreto n .o 2 .807, de 31 de janeiro de 1898 

Rorganiza as repartições de Fazenda . 

Decreto n.o 2.882 , de 19 de abril de 1898 

Anexa às Delegacias Fiscais as Caixas Econômicas em alguns 
Estados . 

Decreto n.o 2.904, de 3 de junho de 1898 

Anexa à Delegacia Fiscal a Caixa Econômica do Estado do 
Pará. 

Decreto n.o 5.390, de 10 de dezembro de 1904 

Reorganiza as Delegacias Fiscais do Tesouro Federal, nos 
Estados da República . 

Decreto n.o 1. 481, de 13 de julho de 1906 

Equipara a Delegacia Fiscal em Mato Grosso à do Estado do 
Paraná. 

Decreto n.o 1.661, de 27 de junho de 1907 

Equipara a Delegacia Fiscal do Tesouro Federal no Estado 
do Amazonas a idêntica repartição no Estado de Pernambuco. 

Lei n .o 2.738, de 4 de janeiro de 1913 
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Cria uma Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Território 
do Acre. 



Lei n.o 3 . 089, de 8 de janeiro de 1916 

Extingue a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Terri
tório do Acre . 

Decreto TI.o 15.218, de 29 de dezembro de 1921 

Altera algumas disposições do Decreto n.o 5.390, de 10 de 
dezembro de 1904, e dá outras providências . 

Decreto n.o 5.106, de 15 de dezembro de 1926 

Amplia o número das Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional 
e dá outras providências. 

Decreto n. o 35 . 428, de 29 de abril de 1954 

D. O. de 4 de maio de 1954 
Aprova o regimento-padrão ' das Delegacias Fiscais do Tesouro 
Nacional. 

Decreto n.o 43 . 917, de 19 de junho de 1958 

D. O. de 21 de junho de 1958 
Reclassifica a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado 
de Santa Catarina e dá outras providências. 

Lei n .o 4 . 503, de 30 de novembro de 1964 

D. O. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Passam a integrar o Departamento de Arrecadação os ser
viços de sua competência que estejam a cargo das Delegacias 
Fiscais. 

DESPESAS 

Decreto-Lei n.o 5.437, de 30 de abril de 1943 

D.O. de 4 de maio de 1943 
Dispõe sôbre o registro de despesas e dá outras providéncias. 

Decreto-Lei n .o 6.943 , de 10 de outubro de 1944 

D. O. de 12 de outubro de 1944 
Dispõe sôbre o registro de despesas relativas a pensões civis 
e militares e dá outras providências. 
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FUNÇAO CRATlflCADA 

Decreto n.o 36.509, de 30 de novembro de 1954 

Retifica a denominação de funções gratificadas nas Delegacias 
Fiscais do Tesouro Nacional. 

Decreto n.o 46. 24~, de 19 de junho de 1959 

D. O. de 26 de junho de 1959 
Dispõe sôbre a função gratificada do Assistente do Delegado 
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de Pernambuco, do 
Ministério da Fazenda. 

CERAL 

Decreto n.o 4 . 153, de 6 de abril de 1868 

Estabelece algumas regras sôbre Empregados de Fazenda . 

Decreto n.o 1.204, de 6 de janeiro de 1893 

Manda observar a nova tabela do pessoal das Caixas Econô
micas que estavam anexas às Tesourarias de Fazenda. 

INSPETORIA DE FAZENDA 

Decreto n.o 9.286, de 30 de dezembro de 1911 

Cria a Inspetoria de Fazenda e aprova o respectivo regula
mento. 

NOMEAÇÁO 

Decreto n.o 358, de 26 de dezembro de 1895 

Declara de livre escolha do Govêrno diversos cargos das Re
partições de Fazenda, cria Delegacias Fiscais nos Estados do 
Pará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul e dá outras 
providências sôbre a Casa da Moeda. 

PROCURADOR FISCAL 

Decreto n.o 1.178, de 16 de janeiro de 1904 

Cria o lugar de Procurador Fiscal nas Delegacias Fiscais do 
Tesouro Federal. 



QUADRO E VENCIMENTO 

Decreto n.o 5 .245, de 5 de abril de 1873 

Promulga o nôvo Quadro do número e vencimento dos em
pregados do Tesouro e Tesourarias de Fazenda. 

Decreto n.o 584:, de 19 de julho de 1890 

Regula o número, classes e vencimentos dos empregados da 
Tesouraria de Fazenda do Estado do Ceará. 

Decreto n .o 1.582, de 31 de outubro de 1893 

Fixa o número, classe e vencimentos dos empregados do Te
souro Federal, Tribunal de Contas, Caixa de Amortização, 
Casa da Moeda. Alfândega do Rio de Janeiro, dos Estados e 
Delegacias Fiscais . 

Decreto n.o 1.748, de 3 de julho de 1894 

Marca provisôriamente, número, classe e vencimento dos em
pregados das Alfândegas das cidades de São Paulo e Juiz de 
Fora, nos Est ados de São Paulo e Minas Gerais, e extingue a 
Delegacia Fiscal no Estado de São Paulo . 

Decreto n.o 2.316, de 23 de julho de 1896 

Altera o número e os vencimentos dos empregados das Dele
gacias Fiscais de São Paulo, Minas Gerais, Cuiabá, Curitiba, 
Terezina e Goiás . 

REORCANIZAÇÃO DE RIPARTIÇ6ES DE FAZENDA 

Decreto n .o 2 . 807, de 31 de janeiro de 1898 

Reorganiza as repartições de Fazenda. 

Lei n.o ~ .155, de 28 de novembro de 1962 

D.O. de 30 de novembro de 1962 
Estabelece normas para a restituição da receita, autoriza a 
reorganização in terna das repartições arrecadadorWl e dá 
outras providências. 

(Ver também "Administração Geral da Fazenda Nacional") . 

57 



SERViço DE OBRIGAÇõES DE CUERRA 

Decreto-Lei n.o 6.682, de 13 de julho de 1944 

D. O. de 15 de julho de 1944 
Cria o "Serviço de Obrigações de Guerra" na Caixa de Amor
tização e Delegacias, e dá outras providências. 

TERRITÓRIOS 

Decreto-Lei n.o 6.269, de 14 de fevereiro de 1944 

D. O. de 16 de fevereiro de 1944 
Dispõe sôbre a Administração Fiscal nos Territórios Federais 
do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã, do 
Iguaçu e de Fernando de Noronha. 

TESOURARIAS DE FAZENDA 

Lei de 4 de outubro de 1831 

Dá organização ao Tesouro Público Nacional e às Tesourarias 
das Províncias. 

Decreto de 5 de novembro de 1834 

Ordena que a Tesouraria da Província do Rio de Janeiro passe 
para a capital da mesma Província. 

Decreto de 3 de março de 1836 

Mandando transferir a Tesouraria da Província do Rio Grande 
do Sul para o lugar que o legítimo Presidente determinar. 

Decreto n.o 563, de 4 de julho de 1850 

Autorizando o Govêrno para reformar o Tesouro Público e 
Tesourarias das Províncias. 

Decreto n.o 814, de 18 de agôsto de 1851 

Cria uma Tesouraria na Província do Amazonas. 

Decreto n.o 870, de 22 de novembro de 1851 

Dá regulamento às Tesourarias de Fazenda . 

Decreto n.o 1. 240, de 30 de setembro de 1853 

Cria uma Tesouraria de Fazenda na Província do Paraná. 
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Decreto n.o 1.429, de 14 de setembro de 1854 

Eleva a Tesouraria do Pará à 2.8 classe da 2.a ordem; e cria 
urna Seção na do Maranhão . 

Decreto n.o 1.659, de 20 de outubro de 1855 

Cria na Província do Rio Grande do Sul duas Pagadorias 
filiais da respectiva Tesouraria de Fazenda , 

Decreto n.o 2.343, de 29 de janeiro de 1859 

Faz diversas alterações nos Decretos nos. 736, de 20 de novem
bro de 1850, e 870, de 22 de novembro de 1851. 

Decreto n.o 2.529, de 13 de fevereiro de 1860 

Fazendo extensiva às Tesourarias de Fazenda a disposição do 
artigo 48 do Decreto n.o 2.343, de 29 de janeiro de 1859, na 
parte relativa ao exame e liquidação de contas, 

Decreto n.o 4.153, de 6 de abril de 1868 

Reorganiza o Tesouro Nacional e Tesourarias, e estabelece al
gumas regras sôbre Empregados de F azenda . 

Decreto n .o 4.&14, de 24 d e dezembro de 1870 

Amplia as atribuições dos Presidentes de Províncias e Inspe
tores das Tesoura rias de Fazenda na solução dos negócios do 
Ministério da Fazenda. 

Decreto n ,o 5.24,5, de 5 de abril de 1873 

Promulga o nôvo Quadro do número e vencimento dos em
pregados do Tesouro e Tesourarias de Fazenda, e faz outras 
alterações nos Regulamentos dessas Repartições. 

Decreto 11.° 8.818, de 30 de dezembro de 1882 

Eleva a Tesouraria de São Paulo e as Alfândegas de Santos 
e do Pará à L a classe da 1. a ordem. 

Decreto n,o 9,738, de 2 de abril de 1887 

Anexa às Tesourarias de Fazenda as Caixas Econômicas que 
não tiverem juntos Montes de Socorro e dá outras pro
vidências . 

Decreto n ,o 9.797, de 3 de novembro de 1887 

Eleva à categoria de 1.8 classe da La ordem a Tesouraria de 
Fazenda da Província do Pará. 
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TESOURO ,\laLlCO NACIONAL 

Lei de 4 de outubro de 1831 
Dá organização ao Tesouro Público Nacional e às Tesourarias 
das Províncias. 

Decreto n.O 178, de 30 de maio de 1842 
Dando Regulamento para a expedição das ordens do Tesouro 
Público, fixando as despesas gerais em cada Província e o modo 
porque devam ser supridas algumas Tesourarias. 

Decreto n.o 563, de 4 de julho de 1850 
Autorizando o Govêrno para reformar o Tesouro Público e Te
sourarias das Províncias. 

Decreto n.o 4.153, de 6 de abril de 1868 

Reorganiza o Tesouro Nacional e Tesourarias, e estabelece al
gumas regras sõbre Empregados de Fazenda . 

Lei n.o 2.083, de 30 de julho de 1909 
Reforma o Tesouro Federal e dá outras providências. 

Decreto n.o 7.751, de 23 de dezembro de 1909 
Aprova regulamento expedido em virtude do art. 32 da Lei 
n.o 2.083, de 30 de julho de 1909, para execução dos serviços 
de Administração Geral da Fazenda Nacional. 

DEPART AME .. nO DE ARRECADAÇÃO 

AUXILIAR DE EXATORIA 

Lei n. ° 4.503, de 30 de novembro de 1964 
D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
Os Auxiliares de Coletoria passam a denominar-se Auxiliarei) 
de Exatoria (art. 13). 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO 

(*) Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 
D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
Institui, no Ministério da Fazenda, o Cadastro Geral de Pessoas 
Juridicas e cria o Departamento de Arrecadação_ 

t O) o Oa.dastro Geral de Contribulntes foi regulamentado pelo Deereto n.O 57.307, 4e 23 ~ 
novembro de 1965 - D . O . de 29-11-115 . 
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Decreto n.o 55.771, de 19 de fevereiro de 1965 

D.O. de 22-2-65 
Aprova o Regimento do Departamento de Arrecadação do Ui· 
nistério da Fazenda, cria e extingue funções gratificadas. 

fXA TOR FEDERAL 

Lei n. ° 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
As séries de classes de Coletor e Escrivão passam a constituir 
uma única série de classes de Exator Federal (art. 12). 

EXATORIAS FEDERAIS 

Lei n. o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
As Coletorias Federais passam a denominar-se Exatorias Fe· 
derais (art. 10, inciso IV, § 3.°) . 

Lei n.o 4.558, de 10 de dezembro de 1964 

D.O. de 16-12-64 
Cria uma Exatoria Federal no Município de Osasco, no Es
tado de São Paulo. 

FlflS DO TESOURO 

Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
Os Fiéis do Tesouro do Ministério da Fazenda passam a in
tegrar o Grupo Ocupacional AF-300 - Fisco -, de que trata 
o Anexo I da Lei n. o 3.780, de 12-7-60, com a codificação 
AF-310 (Art. 14). 

Decreto n.o 55.813, de 8 de março de 1965 

D.O. de 9-3-65 
Lotação numérica e nominal dos cargos de Fiel do Tesouro. 

Decreto n.o 55.901, de 7 de abril de 1965 

D.O. de 8-4-65 
Acrescenta um parágrafo ao artigo 9.° do Decreto n.o 55.813, 
de 8 de março de 1965. 

61 



FUNÇõES CRATIFICADAS 

Decreto n.o 55.771, de 19 de fevereiro de 1965 

D . O. de 22-2-65 
Retif. no D . O. de 26-2-65 
Aprova o Regimento do Departamento de Arrecadação do Mi
nistério da Fazenda, cria e extingue funções gratificadas . 

IMPÕSTO DO SILO 

Lei n.o 4.505, de 30 de novembro de 19M 

D .O. de 30-11-64 - Suplemento 
Dispõe sôbre o Impôsto do Sêlo e dá outras providências. 

Decreto n .o 55.852, de 22 de março de 1965 

D. O. de 29-3-65 
Aprova o Regulamento do Impôsto do Sêlo. 

LOTAÇÃO NUMtRlCA E NOM INAL 

Decreto n.o 55 . 900, de 7 de abril de 1965 

D.O. de 14-4-65 - Suplemento 
Lotação numérica e nominal dos cargos de Exator Federal e 
Auxiliar de Exatoria, assim como dos demais cargos do De
partamento de Arrecadação. 

Decreto n.o 56.390, de 1.0 de junho de 1965 

D.O. de 2-6-65 
Altera a lotação numérica e nominal do Departamento de 
Arrecadação do Ministério da Fazenda. 

RECIÕES FISCAIS 

Decreto n. ° 55.770, de 19 de fevereiro de 1965 

D . O. de 22-2-65 
Jurisdição e sede das Regiões Fiscais. 

TAXAS 

Lei n .o 4.631, de 15 de maio de 1965 

D . O . de 18-5-65 



Acrescenta parágrafo ao art. 6.° da Lei n .o 4.096, de 18-7-62. 
(Altera dispositivos da Lei n.o 2 . 220, de 10-7-34, que ~ 
sôbre a taxa a que ficaram sujeitas as entidades que exploram 
apostas sôbre corridas de cavalos) . 

Decreto n .o 56 .288, de 17 de maio de 1965 

D . O. de 14-6-65 
Aprova o Regulamento da Taxa de Serviços Federais. 

DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

AC~NCIAS DE ARRECADAÇÃO 

Decreto n.o 41.852, de 15 de julho de 1957 (Seção IV) 

D. O. de 17-7-57 
Finalidade - jurisdição - criação - subordinação. 

ACENTE FI SCAL DO IM pôSTO DE CONSU MO (A . F . I. C . ) 

Decreto n.o 2.256, de 15 de setembro de 1910 

Eleva a 52 o número de A. F . r. C ., da descarga do sal, do im
pôsto do sal e do impôsto de transporte do Distrito Federal. 

Decreto n .o 8.242, de 22 de setembro de 1910 

Eleva o número dos A . F . 1. C. no Distrito Federal. 

Lei n . ° 4.632, de 6 de janeiro de 1923 

Vencimento e percentagem. 

Decreto n .o 5.075, de 11 de novembro de 1926 (art . 3.°) 

Cria 60 cargos no quadro dos A. F . 1. C . 

Decreto n.o 17.567, de 14 de novembro de 1926 

Distribui, pelos Estados, os 60 lugares de A. F .1. C ., criados 
pelo Decreto n.o 5.075, de 11-11-1926. 

Decreto n.o 22.678, de 29 de abril de 1933 

Modifica os quadros dos A. F. I . C. 
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Decreto n .o 24.518, de 30 de junho de 1934 

Altera os quadros dos A. F . r. C . 

Decreto-Lei n.o 301, de 24 de fevereiro de 1938 

Distribuição dos A . F . L C. pelas circunscrições - Nomeaçóet; 
- Classificação. 

Decreto-Lei n .o 2 . 609, de 19 de setembro de 1940 

Dispõe sô bre a posse dos A. F . 1. C . 

Decreto-Lei n.o 2.658, de 2 de outubro de 1940 

Dispõe sôbre o exercício de comissões por A. F . I . C . 

Decreto-Lei n .o 3.461, de 25 de julho de 1941 

Execução das leis e regulamentos fiscais ; inst rução de pro
cessos de infração. 

Decreto-Lei n.o 4. 132, de 26 de fevereiro de 1942 

D.O. d6 28-242 
Fixa o número dos A .F.Le. que podem servir , em comissão, 
como auxiliares de fiscalização do sêlo nas operações bancárias. 

Decreto-Lei n.o 5.425, de 27 de abril de 1943 

D . O. de 28-4--43 
Modifica o quadro de distribuição dos A. F . I . e . 

Decreto-Lei n.o 5.436, de 30 de abril de 1943 

D. O. de 30-4-43 
Dispõe sôbre a carreira de A. F. L e. 

Decreto-Lei n.o 6.416, de 13 de abril de 1944 

Altera dispositivo do Decreto-Lei n.o 5.436, de 30-4-43 . 

Decreto-Lei n .o 9.719, de 3 de setembro de 1946 

D.O. de 6-946 
Exercício em comissão. 

Decreto n.o 9.750, de 5 de setembro de 1946 

D.O. de 6-946 
Revoga dispositivos referentes à preferência para nomeação ao 
cargo de A.F .LC. 



Decreto n .o 26 . 023, de 14 de dezembro de 1948 

D . O. de 5-1-49 
Dispõe sôbre promoção na carreira de A. F. I . C ., no Ministé
rio da Fazenda . 

Decreto n .o 27 . 189, de 16 de setembro de 1949 

D . O. de 19-9-49 
Dispõe sôbre promoção às classes intermediárias da carreira 
de A.F .1.C. 

Decreto n.o 32 . 044, de 2 de janeiro de 1953 

D .0 . de 2-1-49 
Dispõe sôbre a promoção e a remoção dos ocupantes da car
reira de A. F . 1. C . 

Decreto n.o 32 . 590, de 16 de abril de 1953 

D. O. de 18-4-53 
Modifica o art. 4.° do Decreto n.o 32.044, de 2 de janeiro 
de 1953 . 

Decreto n .O 45.422, de 12 de fevereiro de 1959 

D . O . de 12-2-59 - Retü. D . O. de 23-2-59 
Consolida e regulamenta as disposições legais de que tratam 
o Decreto-Lei n .o 7.404, de 22-3-45, e suas alterações posteriores. 

Decreto n.o 50.642, de 20 de maio de 1961 

D . O . de 20-5-61 
Aprova as novas razões percentuais para efeito de cálculo da 
parte variável de remuneração dos A. F . I. C. 

Decreto n .o 51.753, de 22 de fevereiro de 1963 

D. O . de 27-2-63 
Designação para o Serviço Federal de Prevenção e Repressão 
das Infrações contra a Fazenda Nacional, sem limitação juris
dicional . 

Lei n. ° 4 . 502, de 30 de novembro de 1964 

D . O. de 30-11-64 - Suplemento 
A "série de classes de A . F. I . C . passa a ter denominação de 
Agente Fiscal de Rendas Internas. 
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ACENTES FISCAIS DE RENDAS INTERNAS (A. F. R . I . ) 

Lei n .. CI 4 .502, de 80 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
A série de classes de A. F . I. C. passa a denominar-se Agente 
Fiscal de Rendas Internas. 

ACENTES FISCAIS DO SILO ADESIVO 

Decreto n.o 15.210, de 28 de dezembro de 1921 

Nomeação - subordinação - vantagens - atribuições. 

Decreto n. ° 22.678, de 29 de abril de 1933 

Extinção dos cargos. 

AUXILIAR DE EXATORIA 

Lei n .o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
Nova denominação dada ao Auxiliar de Coletoria, acesso à 
série de classes de Exator Federal. 

AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS INTERNOS 

Decreto n.o 19 .827, de 2 de abril de 1931 

Atribuições - jurisdição - preenchimento dos cargos. 

Decreto n.o 21.030, de 5 de fevereiro de 1932 

Chefia dos Postos de Fiscalização. 

Decreto n.o 24.058, de 28 de março de 1934 

Cria 32 cargos de Auxiliar da Fiscalização de Impostos 
Internos. 
(Ver também "Fiscais Auxiliares de Impostos Internos"). 

CADASTRO CERAL DE PESSOAS JURJDICAS 

Lei n. ° 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
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COLETORES E ESCIIVÃES 

Decreto n.o 1.193, de 2 de julho de 1904 

Percepção de percentagens, deduzida, mensalmente, da duo
décima parte da arrecadação das rendas federais. 

Decreto n .o 24.502, de ~9 de junho de 1934 

Nomeação - exigência de concurso - exercício condicionado 
à fiança. 
Cfr. Lei TI.o 1.293, de 27-12-50. 

DecTeto-Lei n.o 6.301, de 1.0 de março de 1944 

D .O. de 3-3-44 
Auxilio anual para pagamento do aluguel do imóvel onde fun
ciona a repartição. 
Cfr. Decreto-Lei TI .o 7 .895, de 24-8-45. 

Lei n.o 1. 293, de 27 de dezembro de 1950 

Remoção: processamento. 
Cfr. Decreto ll.o 41.852, de 15-7-57 . 

Decreto ll.o 41.852, de 15 de julho de 1957 

D.O. de 17-7-57 
Transferência. 
Cfl. Lei ll.o 3 . 780, de 12-7-60. 

COLETORIAS 

Lei de 27 de agôsto de 1830 

Extingue as Superintendências e Juntas do lançamento da dé
cima urbana e cria Coletorias. 

Decreto n .o 4.059, de 25 de junho de 1901 

Restabelece as Coletorias Federais. 

Decreto n.o 9.285, de 30 de dezembro de 1911 

Dá novas instruções para o serviço das COletorias Federais. 

Decreto n .o 24 . 170, de 25 de abril de 1934 

Institui a fiscalização permanente das coletorias e mesas de 
rendas não alfandegadas. 
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Decreto n.o 24.502, de 29 de junho de 1934 

Aprova o regulamento para execução dos serviços das Coleto
rias Federais . 

Decreto-Lei n .o 3 .008, de 30 de janeiro de 1941 

Altera dispositivos do regulamento de coletorias. 

Decreto-Lei n .o 6.302, de 1.0 de março de 1944 

D.O. de 5-3-44 
Autoriza o custeio das despesas de material das coletorias 
federais. 

Decreto-Lei n .o 7.895, de 24 de agôsto de 1945 

Dispõe sôbre o custeio das despesas de material e aluguel de 
casa das Coletorias Federais. 

Decreto-Lei n.o 9.799, de 9 de setembro de 1946 

D.O. de 11-9-1946 
Dispõe sôbre o regimento-padrão das Coletorias Federais . 

Lei n.o 1. 293, de 27 de dezembro de 1950 

D.O. de 29-12-1950 
Reorganiza o serviço de inspeção de Coletorias Federais. 

Decreto n .o 29.191, de 24 de janeiro de 1951 

D.O. de 27-1-1951 
Regulamento das Coletorias. 

Decreto n .o 29.192, de 24 de janeiro de 1951 

D. O. de 27-1-51 
Regimento-padrão das Coletorias Federais. 

Decreto n.o 29.987, de 13 de setembro de 1951 

D . O. de 15-9-51 
Dá nova redação ao artigo 8.° do Decreto n. o 29. 191, de 24-1-51. 

Lei n.o 2.584, de 1 de setembro de 1955 

D.O . de 6-9-55 
Cria Coletorias Federais. 
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Decreto n oo 410852, de 15 de julho de 1957 

D oOo de 17-7-57 
Aprova o Regulamento da Lei noo 1.293, de 27-12-50, com as 
alterações introduzidas pela Lei noo 2 o 584, de 1-9-55 o 

Lei noo 40503, de 30 de novembro de 1964 

Doa0 de 30-11-64 - Suplemento 
As Coletorias Federais passam a denominar-se ExatOlias 
Federais o 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

Lei n oo 40503, de 30 de novembro de 1964 

Doa . de 30-11-64 - Suplemento 
Integrarão o Departamento de Arrecadação os serviços de sua 
competência que estejam a cargo da Diretoria das Rendas In
ternas, Delegacias Fiscais, Recebedorias Federais e Alfândegas. 

DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

Lei n.o 40502, de 30 de novembro de 1964 

D oa . de 30-11-64 - Suplemento 
A Diretoria de Rendas Internas passa a denominar-se Depar
tamento de Rendas Internas . 

Decreto n oo 55 . 853, de 22 de março de 1965 

D oO. de 29-3-65 
Aprova o Regimento do Departamento de Rendas Internas . 
(Ver também "Diretoria das Rendas Internas" ) o 

DIRETORIA DAS RENDAS INTERNAS 

Decreto n .o 24 . 036, de 26 de março de 1934 

D. O. de 28-3-34 
Reorganiza os serviços da administração geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências (art . 91) . 

Decreto n.o 24.503, de 29 de junho de 1934 

Dá competência à D. R o I. para superintender e fiscalizar as 
Sociedades de Economia Coletiva . 

Decreto-Lei n.o 1 .726, de 1 de novembro de 1934 

Arrecadação e fiscalização do sêlo penitenciário . 
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Decreto-Lei n.o 4.087, de 4 de fevereiro de 1942 

D.O. de 6-2-42 
Serviço de garimpagem e do comércio de pedras preciosas. 
Remissão : Decreto-Lei n.o 466, de 4-6-1938 . 

Lei n.o 1.293, de 27 de dezembro de 1950 

Cria, na Diretoria de Rendas Internas, o Serviço de Coletorias 
Federais. 
Remissão: Decreto n.o 9 .493, de 19-7-46. 

Decreto n.o 39.964, de 11 de setembro de 1956 

D . O. de 13-9-56 
Aprova o regimento da D .R . I. 

Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 

D. O. de 30-11-64 - Suplemento 
Reorganiza a Diretoria de Rendas Internas. 

EXATOR FEDERAL 

Lei n .o 4 . 503, de 30 de novembro de 19M 

D.O . de 30-11-64 - Suplemento 
Nova denominação às séries de classes de Coletor e de Escrivã{) 
de Coletoria. 

EXATORIAS FEDERAIS 

Ver "COLETORIAS FEDERAIS". 

FISCAIS AUXILIARES DE IMPOSTOS INTERNOS (F.A . 1. 1.> 

Lei n .o 1. 325, de 23 de janeiro de 1951 

D.O. de 23-1-51 
Os Fiscais Aduaneiros, lotados nas Recebedorias do Distrito 
Federal e de São Paulo passam a constituir a carreira de Fiscal 
Auxiliar de Impostos Internos. 
Remissão: Decretos nos. 19.827, de ~-4-31, e 24.058, de 28-3-34. 

Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 1960 

D.O. de 27-4-60 
Atribui aos F.A.!.I. o regime de remuneração (50% da que 
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fôr atribuída aos A. F . I . C . ) onde os mesmos estiverem lota
dos, não ultrapassando o "quantum" que percebem os agentes 
fiscais de 3.6 categoria. 

Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960 

D.O. de 12-7-60 
Classifica, no Código AF-305, os F. A . I . I . e os Fiscais de 
Rendas. 

Decreto n.o 51.753, de 22 de fevereiro de 1963 

D.O. de 27-2-63 
Não estão sujeitos à limitação jurisdicional quando à disp0si
ção do Serviço Federal de Prevenção e Repressão das Infra
ções contra a Fazenda Nacional. 

FISCAIS DE RENDAS FEDERAIS 

Lei n.o 2.911, de 12 de outubro de 1956 

D.O. de 19-10-56 
Estende a fiscais de rendas federais lotados na Recebedoria 
Federal de São Paulo, as obrigações constantes da Lei n.o 1.325, 
de 23-1-5l. 

(Ver também "Fiscais Auxiliares de Impostos Internos" ) . 

FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA 

Decret<rLei n.o 3.545, de 22 de agôsto de 1941 

Repartições competentes para superintender a fiscalização dos 
estabelecimentos bancários. 

FISCALIZAÇÃO CERAL DAS LOTERIAS 

Decreto-Lei n.o 6.259, de 10 de fevereiro de 1944 

D . O. de 18-2-44 
Exercida no Distrito Federal por um Fiscal Geral e, nos Esta
dos, por um Fiscal Regional . 

FISCALIZAÇÃO PERMANENTE 

Decreto n.o 19.827, de 2 de abril de 1931 

Estabelece fiscalização permanente sôbre as mercadorias em 
trânsito pelas estradas de rodagem entre a Capital Federal e 
os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro . 
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Decreto n.o 21.030, de 5 de fevereiro de 1932 

Estende ao Estado de Pernambuco as medidas de fiscalização 
sôbre mercadorias em trânsito por estradas de rodagem, pela 
forma estabelecida no Decreto n .o 19 . 827, de 2-4-31. 

Decreto n.o 24.058, de 28 de março de 1934 

Estende ao Estado de São Paulo as medidas de fiscaliza
ção sôbre mercadorias em trânsito por estradas de rodagem, 
pela forma estabelecida no Decreto n .o 19 .827, de 2-4-31. 

CRATIFICAÇÃO PROPORCIONAL 

Decreto n .o 41.852, de 15 de julho de 1957 

D.O. de 17-7-57 
Atribui aos servidores lotados em Coletoria Federal, até o li
mite de 50 % do respectivo vencimento, calculada sôbre o au
mento da arrecadação mensal . 
Cfr . Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 1960 . 

IMPOSTOS 

Decreto n.o 19.995, de 14 de maio de 1931 

Veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar 
ou manter, nos seus territórios, qualquer impôsto, taxa, con
tribuição ou favor que estabeleça desigualdade entre os pro
dutos respectivos e os de outras partes do território nacional 
ou do estrangeiro, depois de nacionalizados. 

Decreto n.o 21.418, de 17 de maio de 1934 

Dispõe sôbre a proibição dos impostos intermunicipais. 

Decreto-Lei n .o 3, de 13 de novembro de 1937 

Restabelece o impôsto de consumo sôbre a gasolina . 

Decreto-Lei n .o 379, de 18 de abril de 1938 

Estabelece prazo para a extinção dos impostos interestaduais 
de exportação. 

Decreto-Lei n.o 2.179. de 8 de maio de 1940 
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Regula o impôsto de consumo sôbre os derivados de petróleo 
produzidos no país. 



Decreto-Lei n .o 2 .615, de 21 de setembro de 1940 

Atribui à D.R.I. baixar instruções sôbre a cobrança do im
pôsto único a que ficam sujeitos os combustíveis e lubri
ficantes. 
Cfl'. Lei n.o 2.975, de 27-11-56. 

Lei n .o 4 . 452, de 5 de novembro de 1964 

D.O . de 9-11-64 - Retif. D.a . de 11-11-64 
Altera a legislação relativa ao Impôsto único sôbre lubrifican
tes e combustíveis líquidos e gasosos, e dá outras providências. 

Decreto n .o 55.488, de 8 de janeiro de 1965 

D.a . de 11-1-65 
Fixa normas para a execução do disposto no parágrafo 6.° do 
art. 15 e letra d do inciso II do art. 13 da Lei n. ° 4.452, de 
5 de novembro de 1964. 

Lei n.o 4 . 676, de 16 de junho de 1965 

D.O. de 21·6-65 - Retif. D.a. de 28-6-65 
Modifica, em parte, as Leis nOs. 2.308, de 31-8-54, 2.944, de 
8-11-56,4.156, de 28-11-65, e 4.364, de 22-6-64, que dispõem 
sôbre o Fundo Federal de Eletrificação e sôbre a distribuição 
e aplicação do Impôsto único sôbre Energia Elétrica, e dá 
ou tras providências. 

Lei n.o 4.696, de 22 de junho de 1965 

D . O . de 28-6-65 
Amplia a isenção do impôsto do sêlo concedida à firma Aços 
Finos Piratini S.A . pelo art. 5.° da Lei n.o 3 .972, de 13-10-61. 

IMPÓSTO DE CONSUMO 

Decreto n.o 22 .051, de 7 de novembro de 1932 

Modifica o regulamento do impôsto de consumo, aprovado pelo 
Decreto n.o 17 .464, de 6-10-26 . 

Decreto n.o 22.344, de 11 de janeiro de 1933 

Modifica o regulamento do impôsto de consumo (Decreto 
n.o 17.464, de 6-10-26). 

Decreto n.o 22.495, de 24 de fevereiro de 1933 

Modifica o regulamento do impôs to de consumo (Decreto 
n.o 17.464, de 6-10-26) . 
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Decreto-Lei n.o 301, de 24 de fevereiro de 1938 

Aprova o Regulamento para a arrecadação e fiscalização do 
impôsto de consumo. 

Decreto-Lei n .o 365, de 5 de abril de 1938 

D.O. de 11-4-38 
Alterações e correções ao Decreto-Lei n.o 301, de 24-2-38. 

Decreto-Lei n.o 502, de 16 de junho de 1938 

Retifica o Decreto-Lei n.o 365, de 5-4-38. 

Decreto-Lei n.o 739, de 24 de setembro de 1938 

Regulamento para a arrecadação e fiscalização do impôsto de 
consumo. 

Decreto-Lei n.o 2.179, de 8 de maio de 1940 

Regula o impôsto de consumo sôbre os derivados de petróleo 
produzidos no país . 

Decreto-Lei n.o 2.580, de 13 de setembro de 1940 

Aprova alterações feitas no regulamento, em vigor, para a 
arrecadação e fiscalização do impôsto de consumo. 

Decreto-Lei n .o 2.898, de 23 de dezembro de 1940 

Altera o Decreto-Lei n.o 739, de 24-9-38. 

Decreto-Lei n.o 3 .687, de 3 d~ outubro de 1941 

D.O. de 6-10-41 
Regula a isenção do impôsto de consumo sôbre mercadorias de 
produção nacional, exportadas. 

Decreto-Lei n .o 4.582, de 13 de agôsto de 1942 

D . O. de 15-8-42 
Dispõe a respeito da incidência do impôsto de consumo sôbre 
"cognac" e outras bebidas. 

Decreto-Lei n.o 5.210, de 20 de janeiro de 1943 

D.O. de 22-1-43 
Dispõe sôbre o registro do impôsto de consumo. 
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Decreto-Lei noo 7.404, de 22 de março de 1945 

D o O o de 26-3-45 
Dispõe sôbre o impôsto de consumo. 

Deereto-Lei noo 7.758, de 19 de julho de 1945 

D. O. de 21-7-45 
Dispõe sôbre a Junta Consultiva do Impôsto de Consumo 
(J.C.I.C.) . 

Decreto n oo 19 o 221, de 19 de julho de 1945 

D.O. de 21-7-45 
Aprova o Regimento da Junta Consultiva do Impôsto de 
Consumo. 

Decreto-Lei noo 9 o 719, de 3 de setembro de 1946 

D oOo de 6-9-46 
Dispõe sôbre a inspeção e fiscalização do impôsto de consumo o 

Lei n oo lo 748, de 28 de novembro de 1952 

DoO. de 28-11-52 
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Impôsto de 
Consumo o 

Lei noo 2.644, de 16 de novembro de 1955 

DoO. de 17-11-55 
Modifica a Lei n.o 1. 748, de 28-11-52, e o Decreto n .o 26.149, 
de 5-1-49. 

Lei noo 2 . 653 , de 24 de novembro de 1955 

D.O. de 26-11-55 
Institui adicional e altera disposições da legislação do impôsto 
de consumo. 

Lei noo 2 o 928, de 23 de outubro de 1956 

DoO. de 26-10-56 
Altera a legislação do tmpôsto de consumo. 

Lei n.o 2.974, de 26 de novembro de 1956 

D oO. de 26-11-56 
Altera o Decreto n.o 26 o 149, de 5-1-49. 
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Decreto n.o 43.711, de 17 de maio de 1958 

D.O. de 8-7-58 
Consolida as disposições legais e regulamentares de que trata 
o Decreto-Lei n .o 7 . 404, de 22-3-45. 

Lei n.o 3.520, de 30 de dezembro de 1958 

D . O. de 30-12-58 e 11, 22 e 30-6-59 . 
Altera a legislação do impôsto de consumo . 

pecreto n.o 45.422, de 12 de fevereiro de 1959 

D. O . de 12-2-59 - Retif. D. o. de 23-2-59 
Regulamento do impôsto de consumo. 

Decreto n.o 47.449, de 18 de dezembro de 1959 

D.O. de 21-12-59 
Altera a redação do art. 255 do Decreto n. o 45 . 422, de 12-2-59. 

Decreto n .o 47.450, de 18 de dezembro de 1959 

D.O . de 23-12-59 
Altera o Decreto n.o 45.422, de 12-2-59. 

Lei n .o 4.153, de 28 de novembro de 1962 

0.0. de 30-11-62 - Retif. D.O. de 6-2-63 
Altera a legislação do impôsto de consumo. 

Lei n.o 4 . 388, de 28 de agôsto de 1964 

D . O . 31-8-64 
Modifica a legislação dos impostos de consumo e do sêlo. 

Lei n.o 4.481 , de 14 de novembro de 1964 

0 .0. de 17-11-64 
Altera disposições das Leis n.os 4.357, de 16-7-64, e 4.388, de 
28-8-64 . 

Lei n . ° 4.502, de 30 de novembro de 1964 

0.0. de 30-11-64 - Suplemento 
Dispõe sôbre o impôs to de consumo e reorganiza a Diretoria de 
Rendas Internas. 

LOTERIAS 

Decreto-Lei n.o 854, de 12 de novembro de 1938 

Dispõe sôbre o serviço de loterias e dá outras providências. 
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Decreto-Lei n.o 2.600, de 19 de setembro de 1940 

Dá outra redação ao § 3.° do art. 58 do Decreto-Lei n.o 854, 
de 12-11-38. 

Decreto-Lei n.o 2.980, de 24 de janeiro de 1941 

Consolida as disposições sôbre o serviço de loterias. 

Decreto-Lei n.o 6 .259, de 10 de fevereiro de 1944 

D . O . de 18-2-44 
Dispõe sôbre o serviço de loterias. 

Decreto n.o 50.954, de 14 de julho de 1961 

D.O. de 14-7-61 - Retif. D.O. de 17-7-61 
Dispõe sôbre a execução do serviço da Loteria Federal. 

Lei n.o 4.161, de 4 de dezembro de 1962 

D .O. de 10-12-62 
Altera o Decreto-Lei n.o 6.259, de 10-2-44. 

(Ver também "Sorteios") . 

MUNICfplOS 

Lei n.o 305, de 18 de julho de 1948 

Regula a aplicação do art. 15, § 4.°, da Constituição Federal. 

Decreto n.o 25.252, de 22 de julho de 1948 

D.O. de 6-8-48 
Apuração e fixação da cota do impôsto de renda devido aos Mu
nicípios. 

Lei n.o 2.572, de 13 de agôsto de 1955 

D. O. de 19-8-55 
Modifica o art. 4.° e seu parágrafo da Lei n.o 305, de 18-7-48. 

PEDRAS PRECIOSAS 

Decreto-Lei n.o 466, de 4 de junho de 1938 

Dispõe sôbre a garimpagem e o comércio de pedras preciosas. 
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Deereto-Lei n .o 4.087, de 4 de fevereiro de 1942 

D.O. de 6-2-42 
Dispõe sõbre a fiscalização do serviço de pedras preciosas . 

PERCENT ACENS 

Decreto n.o 1 . 193, de 2 de julho de 1904 

Fixa a percentagem dos coletores e escrivães das Coletorias Fe· 
derais. 

Decreto-Lei n.o 8.631, de 10 de janeiro de 1948 

D.O. de 11-1-46 
Determina a revisão das tabelas de percentagens atribuídas a 
funcionários que percebem remuneração . 

Lei n.o 455, de 27 de outubro de 1948 

D .O. de 6-11-48 
Atribui, ao coletor, escrivão e auxiliar de coletoria, percenta· 
gens na proporção de 40 % para cada um dos dois primeiros fi 

de 20 % para o último . 

Lei n. o 3.756, de 20 de abril de 1960 

D.O. de 4-5-60 
Calculadas sôbre a arrecadação das rendas tributárias e distri
buídas aos servidores até o limite de 100% do respectivo ven
cimento. 

Decreto n.o 48.656, de 3 de agôsto de 1960 

D.O. de 3-8-60 
Regulamenta o disposto nos artigos 8.° e 9.° da Lei n.o 3.756, 
de 20-4-60. 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

Fixa o limite da percentagem em 90 ~;" sôbre o vencimento. 

Lei n .o 4.345, de 26 de junho de 1964 

D. O. de 26-6-64 
Fixa o limite da percentagem em 40 % sõbre o vencimento. 

SORTEIOS 

Decreto n .o 12.475, de 23 de maio de 1917 
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Regulamento para a venda de mercadorias e imóveis e para a 
distribuição de prêmios mediante sorteio . 



Decreto-Lei n.o 338, de 16 de março de 1938 

Dispõe sôbre a realização do plano de sorteio denominado 
"Sweepstake" . 

Decreto-Lei n.o 2.428, de 19 de julho de 1940 

Dispõe sôbre a distribuição de prêmios em sorteios. 

Decreto-Lei n.o 2.891, de 20 de dezembro de 1940 

Dispõe sôbre os sorteios de imóveis realizados pelos clubes de 
mercadorias . 

Decreto-Lei n .O 4 .872, de 23 de outubro de 1942 

D.a. de 26-10-42 
Veda a combinação de letra nos planos de sorteios dos clubes 
de mercadorias. 

Decreto-Lei n .o 7.930, de 3 de setembro de 1945 

D . O . de 30-9-45 
Dispõe sôbre vendas imobiliárias e de mercadorias, a prestações, 
mediante sorteio, e sôbre a distribuição de prêmios. 

Decreto n .o 51.032, de 25 de julho de 1961 

D.O. de 25-7-61 
Disciplina a concessão de novas Cartas-Patentes e os sor teios 
por elas autorizados. 

TAXAS 

Lei n .o 4 . 631 , de 15 de maio de 1965 

D . O. de 18-5-65 
Acrescenta parágrafo ao art. 6.° da Lei n.o 4.096, de 18-7-62 
(Altera dispositivos da Lei n.o 2.220, de 10-7-34, que dispõe 
sôbre a taxa a que ficaram sujeitas as entidades que exploram 
apostas sôbre corridas de cavalos) . 

Decreto n .o 56 .288, de 17 de maio de 1965 

D .O. de 14-6-65 
Aprova o Regulamento da Taxa de Serviços Federais. 
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DEPARTAMENTO DO IMPôSTO DE RENDA 

ADICIONAL 

Decreto-Lei n.o 9.159, de 10 de abril de 1946 

D.O . de 11-4-46 
Institui o Impôsto Adicional de Rendas . 

Decreto-Lei n .o 9. 512, de 25 de julho de 1946 

D.C. de 27-7-46 
Inclui os lucros realizados pelas emprêsas jornalísticas no ar
tigo 27 do Decreto-Lei n.o 9.159, de 10-4-46 . 

Lei n .o 81, de 29 de agôsto de 1947 

D.O. de 2·9-47 
Dispõe sôbre os adicionais do impôsto de renda. 

Lei n,o 1.628, de 20 de junho de 1952 

D , C . de 21-6-52 
Dispõe sôbre a restituição dos adicionais criados pelo artigo 
3.° da Lei n.o 1.474, de 26-11-51, e fixa a respectiva bonificação. 

Decreto n. ° 42.915, de 30 de dezembro de 1957 

D.O. de 30-12-57 
Expede normas reguladoras do sistema de devolução dos adicio
nais restituíveis do impôsto de renda, emissão e serviço de amor
tização e juros das Obrigações do Reaparelhamento Econômico. 

Decreto n.o 43 . 915, de 19 de junho de 1958 

D. O. de 21-6-58 
Prorroga o prazo estipulado no parágrafo único do art. 13 do 
Decreto n. o 42.915, de 30-12-57. 

Decreto n.o 47.529, de 28 de dezembro de 1959 

D.O. de 28-12-59 
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Regula a tributação adicional das pessoas jurídicas sôbreos 
lucros em relação ao capital social e às reservas, de acôrdo 
com as disposições da Lei n,o 2 .862, de 4 de setembro de 1956, 
modificadas pela Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958. 



ACENTE FISCAL DO IMPÔSTO DE RENDA 

Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958 

D.O . de 28-11-58 
Criação da carreira . Regime de remuneração (arts. 52 e 53) o 

Decreto n.o 45.150, de 31 de dezembro de 1958 

D.O . de 31-12-58 
Dispõe sôbre a remuneração dos Agentes Fiscais do lmpôsto 
de Renda. 

Decreto noo 53.403, de 10 de janeiro de 1964 

DoO. de 13-1-64 
Dispõe sôbre a lotação dos cargos de agente fiscal do impôsto 
de renda e dá outras providências o 

AMAZÔNIA 

Lei noo 4 . 216, de 6 de maio de 1963 

Estende à região a m azônica os benefícios do arto 34 da Lei 
noo 3.995, de 14-12-61 (Plano Diretor SUDENE) . 

Decreto n.O 52.149, de 25 de junho de 1963 

D.O. de 27-6-63 - Retificado DoO. de 1-7-63. 
Aprova o Regulamento da Lei n oo 4 . 216, de 6 de maio de 1963 . 

Decreto n .o 52.350, de 12 de agôsto de 1963 

D . O. de 13-8-63 
Altera o parágrafo único do art. 11, do Regulamento aprovado 
pelo Decreto n o ° 52 o 149, de 25-6-63 o 

CADASTRO DE PESSOAS JURIDICAS 

Lei noo 4 .503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
Institui, no Ministério da Fazenda, o cadastro geral de pessoas 
jurídicas, cria o Departamento de Arrecadação o 

CAPITAL ESTRANGEIRO 

Lei n oo 4.131, de 3 de setembro de 1962 

D . O . de 28-9-62 
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Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de 
valôres para o exterior e dá outras providências . 

CORREÇÃO MONETÁRIA 

Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958 

D. O. de 28-11-58 e 6-5-59 
Altera a legislação do Impôsto de Renda. 
(V. art. 57) . 

Lei n .o 4.357, de 16 de julho de 1964 

D.O. de 17-7-64 - Retificado D.O. de 22-7-64 
Altera a legislação do Impôsto de Renda (V. art. 3.°). 

Decreto n .o 54.360, de 30 de setembro de 1964 

Nomeia comissão para examinar a possibilidade da inclusão 
dos ganhos e perdas de capital, da instituição de normas gerais 
de contabilidade e da correção monetária do balanço das 
emprêsas. 

Lei n .o 4.481, de 14 de novembro de 1964 

D.O. de 17-11-64 
Altera disposições da Lei n.o 4.357, de 16-7-64 . 

Lei n.o 4.602, de 18 de março de 1965 

D. O. de 23-3-65 
Dispõe sôbre a fixação de coeficientes de correção monetária 
para os efeitos legais. 

CRfDITO ESPECIAL 

Decreto-Lei n.o 4.443, de 6 de julho de 1942 

D.O. de 8-7-42 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ....... . 
réis 5.849.000$000 para despesas com os Serviços do Impôsto 
de Renda. 

Decreto-Lei n.o 5.968, de 3 de novembro de 1943 

D.O. de 5-11-43 
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Prorroga a vigência do crédito especial aberto ao Ministério 
da Fazenda pelo Decreto-Lei n .o 4.443, de 6-7-42. 



Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de 
valôres para o exterior e dá outras providências . 

CORREÇÃO MONETÃRIA 

Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958 

D.O. de 28-11-58 e 6-5-59 
Altera a legislação do Impôsto de Renda. 
(V. art . 57) . 

Lei n. ° 4.357, de 16 de julho de 1964 

D.O. de 17-7-64 - Retificado D.O. de 22-7-64 
Altera a legislação do Impôsto de Renda (V. art. 3.°). 

Decreto n .o 54 .360, de 30 de setembro de 1964 

Nomeia comissão para examinar a possibilidade da inclusão 
dos ganhos e perdas de capital, da instituição de normas gerais 
de contabilidade e da correção monetária do balanço das 
emprêsas . 

Lei n.o 4.481, de 14 de novembro de 1964 

D.O. de 17-11-64 
Altera disposições da Lei n.o 4 . 357, de 16-7-64. 

Lei n . ° 4 .602, de 18 de março de 1965 

D . O. de 23-3-65 
Dispõe sôbre a fixação de coeficientes de correção monetária 
para os efeitos legais . 

CRfDITO ESPECIAL 

Decreto-Lei n.o 4.443, de 6 de julho de 1942 

D.O. de 8-7-42 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de ....... . 
réis 5 .849.000$000 para despesas com os Serviços do Impôsto 
de Renda. 

Decreto-Lei n.o 5.968, de 3 de novembro de 1943 

D.O. de 5-11-43 
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Prorroga a vigência do crédito especial aberto ao Ministério 
da Fazenda pelo Decreto-Lei n.o 4.443, de 6-7-42. 



DECLARAÇÃO 

Lei n .o 4.329, de 30 de abril de 1964 

D . O. de 30-4-64 
Dispõe sôbre o prazo para declaração do Impôsto de Renda. 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

Lei n.O 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D. O. de 30-11-64 - Suplemento 
Cria o Departamento de Arrecadação . 

Decreto n.o 55.771, de 19 de fevereiro de 1965 

D . O. de 22-2-65 
Aprova o Regimento do Departamento de Arrecadação do 
Ministério da Fazenda, cria e extingue funções gratificadas . 

DEPARTAMENTO DO IMPõSTO DE RENDA 

Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
A Divisão do Impôsto de Renda passa a denominar-se Depar
tamento do Impâsto de Renda . 

Decreto n.o 55.855, de 24 de março de 1965 

D . O . de 29-3-65 
Aprova o Regimento do Departamento do Impôsto de Renda . 
(Ver também "Divisão do Impôsto de Renda" ) . 

DIREITOS DE AUTOR 

Lei n .o 4.480, de 14 de novembro de 1964 

Regula a tributação pelo impôsto de renda, dos direitos de 
autor, da remuneração de professôres e jornalistas e dos 
vencimentos dos magistrados. 

DIVIDA FISCAL 

Decreto-Lei n.o 7.576, de 22 de maio de 1945 

D . O . de 24-5-45 
Autoriza a cobrança , sem multa, de dívida fiscal em atraso . 
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Decreto-Lei n.o 7.687, de 28 de julho de 1945 

D . O. de 30-6-45 
Prorroga até 31 de agôsto de 1945 o prazo fixado no art. 1.0 do 
Decreto-Lei n.o 7 .576, de 22-5-45 . 

Decreto-Lei n .o 7.834, de 8 de ag'ôsto de 1945 

D.O . de 8-8-45 
Dispõe sôbre abono de percentagem em caso de pagamento de 
impostos ou taxas, sem penalidade, por fôrça de aplicação do 
Decreto-Lei n .o 7 . 576, de 22-5-45. 

DIVISÃO DO IMPÕSTO DE RENDA 

Decreto-Lei n .o 4 .042, de 22 de janeiro de 1942 

D.O. de 24-1-42 
Reorganiza os serviços da Diretoria do Impôsto de Renda. 

Decreto n.o 8.758, de 13 de fevereiro de 1942 

D . O. de 18-2-42 
Aprova o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda. 

Decreto n.o 9.422, de 20 de maio de 1942 

D . O. de 23-5-42 
Revoga o Decreto n .o 8.758, de 13 de fevereiro de 1942. 

Decreto n.o 9.423, de 20 de maio de 1942 

D . O. de 23-5-42 
Aprova o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda do 
Ministério da Fazenda. 

Decreto-Lei n .o 5.844, de 23-9-43 

D.O . de 1~10-43 
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do impôsto de renda . 

Decreto-Lei n .o 6 . 383, de 29 de março de 1944 

D.O. de 31-3-44 
Cria Seção e Turma de Lucros Extraordinários em órgãos da 
Divisão do Impôsto de Renda . 

Decreto n.o 15.187, de 29 de março de 1944 

D.O. de 31-3-44 
Altera o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda. 
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Decreto-Lei n.o 6 .457, de 2 de maio de 1944 

D.O. de 4-5-44 
Cria o Serviço de Lucros Extraordinários da Divisão do 
Impôsto de Renda . 

Decreto n .o 15.437, de 2 de maio de 1944 

D.O. de 45-44 
Altera o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda . 

Decreto n.o 35.728, de 25 de junho de 1954 

D . O. de 28-6-54 
Altera o Regimento da Divisão do Impôsto de Renda. 

Decreto n.o 41.434, de 25 de abril de 1957 

D.O. de 27-4-57 
Cria a Comissão de Reorganização dos Serviços do Impôsto de 
Renda, no Ministério da Fazenda . 

DOCUMENTOS 

Decreto n.o 52.113, de 17 de junho de 1963 

D. O. de 20-6-63 - Retif. D. O . de 24-6-63 
Dispõe sôbre as assinaturas, firmas e rubricas, em documentos 
e processos. 

EMPRtSTIMO COMPULSÓRIO 

Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963 

D.O. de 18-7-63 - Retif. D.O. de 6-8-63 . 
Institui empréstimo compulsório (art . 72) . 

Decreto n.o 52.314, de 31 de julho de 1963 

D.O. de 2-8-63 - Retif. D.a. de 7-8-63 
Regulamento para a cobrança do empréstimo compulsório 
(art. 72 da Lei n .o 4 . 242 , de 17-7-63) . 

EMPRfSTIMO PÚBLICO DE EMERGtNCIA 

Lei n.o 4 . 069, de 11 de junho de 1962 

D . O. de 15-6-62 - Retif. D . O. de 18-6-62 
Institui o Empréstimo Público de Emergência (art. 43). 
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Decreto n.o 1. 394, de 13 'de setembro de 1962 

D . O. de 19-9-62 
Regulamenta o Capítulo II da Lei n.o 4 .069, de 11 de junho 
de 1962, que institui o "Empréstimo Público de Emergência", 
de caráter compulsório , 

FILMES 

Decreto-Lei n.o 5 .844, de 23 de setembro de 1943 

D.a. de 1-10-43 
Desconto do impôsto na fonte à razão da taxa de 10 % 
(art. 98) . 

Decreto-Lei n.o 6.577, de 9 de junho de 1944 

D . O. de 12-6-44 
Dispõe sôbre a cobrança prevista no artigo 98 do Decreto-Lei 
n. ° 5. 844, de 23-9-43. 

Lei n .o 4.131, de 3 de setembro de 1962 

D .O. de 27-9-62 - Retif. D.O. de 28-9-62 
Desconto do impôsto à razão de 40 % (art. 45) . 

Decreto n.o 52.405, de 27 de agôsto de 1963 

D.O. de 2-9-63 
Regulamenta o disposto no art. 45 da Lei n.o 4. 131, de 
3-9-62. 

FUNÇÕES CRATIFICADAS 

Decreto n.o 55.855, de 24 de março de 1965 

D . O. de 29-3-65 
Cria e extingue funções gratificadas. 

FUNDO DE ESTIMULO 

Lei n.o 154, de 25 de novembro de 1947 
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D.O . de 27-11-47 - Retif. D.O. de 29-11-47 
Constituído de 50 % das multas arrecadadas e a ser distribuído 
anualmente aos servidores lotados na Divisão do Impôsto de 
Renda e suas repartições subordinadas . 



FUNDO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 

Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964 

D.O . de 17-7-64 
Dispõe sôbre a constituição do Fundo de Indenizações Tra
balhistas e sua finalidade. 

FUNDO NACIONAL DE INVESTIMENTOS 

Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963 

D. O. de 18-7-63 e 4-9-63 
Cria o Fundo Nacional de Investimentos. 

IMÓVEIS 

Decreto-Lei n.o 9.330, de 10 de junho de 1946 

D. O. de 14-6-46 
Institui o impôsto sôbre lucros apurados pelas pessoas físicas 
na venda de propriedades imobiliárias. 

Lei n.o 1.473, de 24 de novembro de 1951 

D.O. de 24-11-51 - Retif. D.O. de 26-11-51 
Eleva para 10 % o impôsto sôbre o lucro apurado, pelas pessoas 
físicas, nas vendas de propriedades imobiliárias de que tratam 
o Decreto-Lei n .o 9.330, de 10-6-46, a Lei n.o 154, de 25-11-47, 
e o Decreto n.o 24.239, de 22-12-47. 

IMPõSTO DE RENDA 

Decreto n.o 14.263, de 15 de julho de 1920 

D.O . de 23-7-20 
Dá regulamento para a arrecadação e fiscalização dos impostos 
sôbre a renda. 

Decreto n.o 14.729, de 16 de março de 1921 

D.O . de 23-3-21 
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do 
impôsto sôbre a renda. 

Decreto n.o 15.589, de 29 de julho de 1922 

D.O . de 1-8-22 
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do 
impôsto sôbre a renda . 
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Lei n.o 4.625, de 31 de dezembro de 1922 

D.O. de 2-1-23 
Institui o Impôsto de Renda no Brasil (art. 31) . 

Lei n.o 4 . 783, de 31 de dezembro de 1923 

D . O. de 2-1-24 
Altera a legislação do Impôsto de Renda (art. 3.°). 

Decreto n.o 16 . 580, de 4 de setembro de 1924 

D.O. de 6-9-24 
Aprova o regulamento para o serviço de arrecadação do 
impôs to de renda . 

Decreto n .o 16.581, de 4 de setembro de 1924 

D.O. de 6-9-24 
Aprova o regulamento do impôsto sôbre a renda . 

Decreto n.o 16 .838, de 24 de março de 1925 

D.O. de 2-4-25 
Aprova as modificações do regulamento expedido com o De
creto n.o 16.581, de 4-9-24 

Decreto n.o 16.871, de 7 de abril de 1925 

D .O. de 9-4-25 
Abre no Ministério da Fazenda o crédito especial de .. .. . . 
500:000$000, para custear a organização dos serviços de 
arrecadação do impôsto sôbre a renda. 

Lei n.o 4.984, de 31 de dezembro de 1925 

D.O. de 2-1-26 
Altera a legislação do impôsto de renda (art. 18). 

Decreto n. ° 17 .390, de 26 de julho de 1926 

D.O. de 27-7-26 
Aprova o regulamento do impôs to sôbre a renda. 

Decreto n .o 5. 138, de 5 de janeiro de 1927 

D.O. de 8-1-27 
Altera os dispositivos gerais do impôsto sôbre a renda. 
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Decreto n.o 17.852, de 29 de junho de 1927 

D . O. de 30-6-27 
Autoriza o recebimento , sem multas, das declarações do 
impôsto sôbre a renda. 

Decreto n.o 19.550, de 31 de dezembro de 1930 

D.O. de 31-1-31 
Altera a legislação do Impôsto de Renda (N.o 48). 

Decreto n.o 19.723, de 20 de fevereiro de 1931 

D.O. de 22-2-31 
Modifica o regulamento do impôsto de renda aprovado pelo 
Decreto n.o 5.138, de 5-1-27 . 

Decreto n.o 19.936, de 30 de abril de 1931 

D.O. de 2-5-31 
Altera a legislação do impôsto sôbre a renda (art. 8.°) . 

Decreto n.o 19.957, de 6 de maio de 1931 

D.O. de 8-5-31 
Corrige o Decreto n.o 19.936, de 30-4-31. 

Decreto n.o 20.045, de 27 de maio de 1931 

D. O. de 29-5-31 
Dispõe sôbre o pagamento em quotas do impôsto sôbre a renda. 

Decreto n.o 20.900, de 31 de dezembro de 1931 

0.0. de 5-1-32 
Altera a cobrança da taxa de expediente dos gêneros livres de 
direitos de consumo e a do impôsto de renda das sociedades 
por quotas de responsabilidade limitada . 

Decreto n.o 21. 554, de 20 de junho de 1932 

D . O. de 24-6-32 
Modifica disposições vigentes sôbre o impôsto de renda . 

Lei n.o 389, de 6 de fevereiro de 1937 

D. O. de 12-2-37 
Regula a incidência do impôsto de renda sôbre os negócios de 
corretagem . 
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Decreto-Lei n .o 1.168, de 22 de março de 1939 

D . O. de 24-3-39 
Altera a Lei do Impôsto sôbre a Renda. 

Decreto-Lei n.o 1. 391, de 29 de junho de 1939 

D .O. de 1-7-39 
Dispõe sôbre a cobrança do impôsto de renda relativo a juros 
de apólices ao portador estaduais e municipais, prêmios de 
loterias ou sorteios e vencimentos dos funcionários públicos 
estaduais e municipais . 

Decreto-Lei n .o 1. 564, de 5 de setembro de 1939 

D.O. de 8-9-39 
Confirma os textos de lei decretados pela União, que sujeita
rem ao impôsto de renda os vencimentos pagos pelos cofres 
públicos estaduais e municipais. 

Decreto-Lei n.o 2.164, de 2 de maio de 1940 

D . O. de 4-5-40 
Altera o art. 174 do Regulamento em vigor do Impôsto sôbre 
a Renda . 

Decreto-Lei n .o 4 . 178, de 13 de março de 1942 

D . O . de 24-3-42 
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do Impôsto de Renda . 

Decreto-Lei n .o 4.583, de 13 de agôsto de 1942 

D. O . de 15-8-42 
Dispõe a respeito da arrecadação nas fontes do impôsto de 
renda sôbre quotas partes de multas e dá outras providências. 

Decreto n.o 10.280, de 19 de agôsto de 1942 

D.O. de 21-8-42 
Dispõe sôbre a arrecadação do impôsto de renda . 

Decreto-Lei n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943 

D.O. de 1-10-43 
Dispõe sôbre a cobrança e fiscalização do impôsto de renda . 

Decreto-Lei n.o 6 .071, de 6 de dezembro de 1943 

D. O. de 8-12-43 
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Fixa a contribuição do Banco do Brasil S. A. para o impôsto 
de renda e dá outras providências . 



Decreto-Lei n .o 6.224, de 24: de janeiro de 1944 

D.O. de 26-1-44 
Institui o impôsto sôbre lucros extraordinários . 

Decreto-Lei n.o 6.340, de 11 de março de 1944 

D . O. de 15-3-44 
Modifica dispositivos do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23 de 
setembro de 1943 . 

Decreto-Lei n.o 6.577, de 9 de junho de 1944 

D . O. de 12-6-44 
Dispõe sôbre a cobrança prevista no art. 98 do Decreto-Lei 
n.o 5 . 844, de 23 de setembro de 1943. 

Decreto-Lei n.o 7.590, de 29 de maio de 1945 

D.O. de 31-5-45 
Exclui do impôsto de renda as operações que especifica . 

Decreto-Lei n.o 7.747, de 16 de julho de 1945 

D. O. de 19-7-45 
Dá nova redação ao artigo 170 e seus parágrafos do Decreto
Lei n.o 5 .844, de 23-9-43 (Restituição de impôsto) . 

Decreto-Lei n.o 7.798, de 30 de julho de 1945 

D.O. de 1-8-45 
Amplia as deduções previstas no art. 37 do Decreto-Lei 
n.o 5.844, de 23-9-43 (Lucro real) . 

Decreto-Lei n.o 7.885, de 21 de agôsto de 1945 

D . O. de 24-8-45 
Dá nova redação ao § 2.° do art. 97 do Decreto-Lei n.o 5_844, 
de 23-9-43. 

Decreto-Lei n.o 8.430, de 24 de dezembro de 1945 

D.O. de 28-12-45 
Dá nova redação a dispositivos do Decreto n.o 5.844, de 23-9-43. 

Decreto-Lei n.o 9.407, de 27 de junho de 1946 

D . O. de 29-6-46 
Altera dispositivos da Legislação do Impôsto de Renda . 
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Decr eto-Lei n .o 9.446, de 11 de julho de 1946 

D .a. de 13-7-46 
Altera dispositivos da legislação do Impôsto de Renda . 

Decreto-Lei n.o 9.539, de 31 de julho de 1946 

D. a . de 2-8-46 
Concede dispensa de exigência de que trata o artigo 39 do 
Decreto-Lei n.o 5 .844, de 23-9-43. 

Lei n.o 154, de 25 de novembro de 1947 

D.a. de 27-11-47 - Retif. D.a. de 29-11-47 
Aitera di~positivos da legislação do lmpôsto de Renda . 

Decreto n.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947 

D.a. de 24-12-47 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do 
Impôsto de Renda . 

Lei n.o 986, de 20 de dezembro de 1949 

D.a. de 22-12-49 
Dá nova redação ao parágrafo 2. 0 do artigo 24 da Lei n.o 154, 
de 25-11-47. 

Lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951 

D.a. de 26-11-51 - Retif. D.a. de 28 e 30-11-51 
Modifica a legislação do impôsto sôbre a renda . 

Decreto n.o 30.812, de 2 de maio de 1952 

D.a. de 4-5-52 
Regulamenta dispositivos da Lei n .o 1 . 474, de 26-11-51. 

Lei n.o 1.772, de 18 de dezembro de 1952 

D.a. de 22-12-52 
Prorroga o prazo estipulado nos parágrafos 2.° e 3.°, letra "h" 
do artigo 1.0 da Lei n.o 1.474, de 26-11-51. 

Lei n.o 2.136, de 14 de dezembro de 1953 

D. a. de 18-12-53 
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Dispõe sôbre os encargos de família que podem ser abatidos 
da renda bruta para efeito de pagamento do impôsto de renda. 



Lei n.o 2.354, de 29 de novembro de 1954 

D.O . de 29-11-54 elO-l-55 
Altera a legislação do Impôsto sôbre a Rend a. 

Decreto n.o 36 .773, de 13 de janeiro de 1955 

D.O. de 17-1-55 
Aprova o Regulamen to para a cobrança e fiscalização do 
Impôsto de Renda . 

Decreto n.o 38.250, de 18 de novembro de 1955 

D.O. de 21-11-55 
Regula a fiscalização direta, externa e permanente do Impôsto 
de Renda prevista na Lei n.o 2 .354, de 29-11-54 . 

Lei n.o 2.862, de 4 de setembro de 1956 

D.O. de 5-9-56 e 5-10-56 
Altera dispositivos da Lei do Impôsto de Renda, institui a 
tributação adicional das pessoas jurídicas sôbre os lucros em 
relação ao capital social e às reservas. 

Decreto n.o 39.995, de 13 de setembro de 1956 

D. O. de 13-9-56 - Retif. D. O. de 17-9-56 
Regula a aplicação das disposições do artigo 5.° da Lei n .o 
2.862, de 4-9-56 . 

Decreto n.o 40 . 384, de 19 de novembro de 1956 

D .O. de 20-11-56 
Regula a aplicação dos dispositivos da Lei n.o 2 .862, de 4-9-56, 
referentes à tributação adicional das pessoas jurídicas sôbre 
os lucros em relação ao capital social e às reservas . 

Lei n .o 3 .078, de 22 de dezembro de 1956 

D.O . de 26-12-56 
Modifica disposições da Lei n .o 2 .862, de 4-9-56 . 

Decreto n.o 40.702, de 31 de dezembro de 1956 

D.O. de 2-1-57 - Reprod. D.O. de 8-1-57 - Retif. D.O. 
de 25-1-57 
Aprova o regulamento para a cobrança e fiscalização do 
Impôsto de Renda . 
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Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958 

D. O . de 28-11-58 e 6-5-59 
Altera a legislação do Impôsto de Renda e dá outras provi
dências . 

. Lei n.o 3.553, de 27 de abril de 1959 

D. O. de 27-4-59 
Altera a legislação do Impôsto de Renda . 

Decreto n.o 47 . 373, de 7 de dezembro de 1959 

D.O. de 15-12-59 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do 
Impôsto de Renda . 

Decreto n .o 47.529, de 28 de dezembro de 1959 

D.O . de 28-12-59 
Regula a tributação adicional das pessoas jurídicas sôbre os 
lucros em relação ao capital social e às reservas, de acôrdo 
com a Lei n.o 2.862/ 56 . 

Decreto n.o 48.130, de 20 de abril de 1960 

D . O. de 26-4-60 
Aprova o Regulamento para execução do disposto nos arts. 91 
e §§, 92 e 93 da Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958, e 

atribui ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico os 
serviços da Secretaria da Comissão de Investimento. 

Decreto n.o 49.149, de 26 de outubro de 1960 

D . O. de 8-11-60 
Altera o artigo 2.° do Decreto n.o 48.130, de 20-4-60. 

Lei n.o 3.830, de 25 de novembro de 1960 

D.O . de 28-11-60 - Retif. D.O . de 3-12-60 
Dispõe sôbre deduções da renda bruta das pessoas naturais ou 
jurídicas para efeito da cobrança do impôs to de renda. 

Decreto n.o 50 . 138, de 26 de janeiro de 1961 
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D.O . de 26-1-61 - Retif. D .O. de 11-2-61 
Altera o parágrafo 7.° do art. 138, do Regulamento aprovado 
com o Decreto n.o 47.373, de 7-12-59 (Percentagens). 



Lei n.o 3.898, de 19 de maio de 1961 

D.C. de 20-5-61 - Retif. D.C. de 22-5-61 
Isenta do pagamento do impôsto de renda os vencimentos e 
salários de qualquer natureza até o limite igual a cinco vêzes 
o maior salário-mínimo no País . 

Decreto n.o 50.966, de 17 de julho de 1961 

D.C. de 17-7-61 - Retif. D.C. de 18 e 20-7-61 
Regulamenta os serviços de fiscalização do Impôsto de Renda. 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D.C. de 15-6·62 - Retif. D.C. de 18-6-62 
Altera a legislação do Impôsto de Renda . 

Decreto n.o 1.518, de 13 de novembro de 1962 

D .C. de 19-11-62 
Altera a redação do parágrafo 7.° do art. 5.° do Decreto n.o 
48.130, de 20 de abril de 1960, que aprovou o Regulamento 
para execução do disposto nos arts. 91, 92 e 93 da Lei n.o 3.470, 
de 28-11-58. 

Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962 

D. C. de 27-9-62 - Retif. D. O. de 28-9-62 
Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de 
valôres para o exterior e dá outras providências. 

Lei n.o 4.154, de 28 de novembro de 1ge2 

D.O. de 30-11-62 
Dispõe sôbre a legislação de rendas e proventos de qualquer 
natureza. 

Decreto n .o 1.920, de 19 de dezembro de 1962 

Aprova o Regulamento para a execução dos serviços da fisca
lização do Impôsto de Renda. 

Decreto n.o 51. 900, de 10 de abril de 1963 

D.O. de 17-4-63 - Suplemento - Retif. D .O. de 19-6-63 
Aprova o Regulamento para cobrança e fiscalização do Impôsto 
de Renda. 

Lei n.o 4.216, de 6 de maio de 1963 

D . C . de 28-5-63 
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Estende à r eglao amazônica os benefícios do art. 34 da Lei 
n .o 3.995, de 14-12-61 . 

Decreto n.o 51.990, de 6 de maio de 1963 

D.O. de 9-5-63 
Altera o parágrafo único do art. 2.°, do Decreto-Lei n .o 10.280, 
de 19 de agôsto de 1942 . 

Lei n .o 4.269, de 22 de outubro de 1963 

D. O. de 24-10-63 
Dá nova redação ao a r t . 19 da Lei n.o 4.154, de 28-12-62 . 

Decreto n.o 53.451, de 20 de janeiro de 1964 

D.O. de 21-1-64 - Retif. D.O. de 30-1-64 
Regulamenta a Lei n .o 4 . 131 , de 3 de setembro de 1962, e dá 
outras providências . 

Lei n.o 4 .329, de 30 de abril de 1964 

D. O. de 30-4-64 
Dispõe sôbre o prazo para declaração do Impôsto de Renda. 

Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964 

D.O. de 17-7-64 - Retif. D.O. de 22-7-64 
Autoriza a emissã"O de obrigações do Tesouro Nacional, altera 
a legislação do impôsto sôbre a renda . 

Decreto n.o 54.145, de 19 de agôsto de 1964 

D . O. de 20-8-64 - Retif. D. O. de 25-8-64 
Regulamenta as disposições dos artigos 3.°, 5.° e 6.0 da Lei 
n.o 4.357, de 16-7-64 . 

Lei n.o 4.390, de 29 de agôsto de 1964 

D.O. de 11-9-64 
Altera a Lei n.o 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras 
providências. 

Decreto n. ° 54.252, de 3 de setembro de 1964 

D.O. de 8-9-64 - Retif. D .O. de 11-9-64 
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Regulamenta as disposições dos artigos 1.0 a 4.° e 14 da Lei 
n .o 4 .357, de 16-7-64 . 



Decreto n.o 54.333, de 28 de setembro de 1964 

D.O. de 1-10-64 - Retif. D.O. de 7-10-64 
Regulamenta as disposições dos artigos 4.°, 12 e 16 da Lei 
n.o 4.357, de 16-7-64. 

Decreto n.o 54.936, de 4 de novembro de 1964 

D .O. de 6-11-64 
Regulamenta, para as emprêsas concessionârias de serviços de 
energia elétrica, a aplicação do art. 57, da Lei n.o 3.470, de 
28 de novembro de 1958, e dos arts. 3.° a 6.° da Lei n .o 4.357, 
de 16 de julho de 1964, relativos à correção da tradução 
monetâria do valor original dos bens do ativo imobilizado das 
pessoas jurídicas . 

Lei n .o 4 . 481, de 14 de novembro de 1964 

Altera disposições das Leis nOs 4 . 357, de 16-7-64, e 4.388, de 
28-8-64 . 

( *) Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-64 - Suplemento 
Dispõe sôbre o impôsto que recai sôbre as rendas e proventos 
de qualquer natureza . 

Decreto n.o 55.762, de 17 de fevereiro de 1965 

D . O. de 18-2-65 
Regulamenta a Lei n .o 4 . 131, de 3-9-62, modificada pela Lei 
n. ° 4 .390, de 29-8-64 . 

Decreto n. ° 55. 866, de 25 de março de 1965 

D .O. de 5-4-65 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do 
impôsto de renda . 

Decreto n.o 56 .287, de 17 de maio de 1965 

D . O. de 19-5-65 
Dá nova redação ao § 4.° do art . 23, do Decreto n .o 54.252, 
de 3-9-64, que regulamenta as disposições dos arts . 1.0, 4.° e 
14 da Lei n.o 4.357, de 16-7-64 . 

(0) 'ler LeIS na. 4 .862. de 29 novembro de 1965 - D .O . 30 8UPl. ; e 
4 .864, de 29 novembro de 1965 - D , O . 30 supl. 
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ISENÇÕES 

Lei n.o ~. 281, de 5 de junho de 1940 

D.O. de 7-6-40 
Dispõe sôbre a tributação das emprêsas de energia elétrica. 
(Art. 1.0: isenta de impostos federais) . 

Decreto-Lei n.o 4.871, de 23 de outubro de 1942 

D.O. de 26-10-42 
Dispõe sôbre isenção do impôsto de renda. 

Decreto-Lei n.o 6.260, de 11 de fevereiro de 1944 

D.O. de 14-2-44 
Aprova o contrato relativo ao prosseguimento do programa de 
cooperação em matéria de saneamento e Saúde Pública a cargo 
do Serviço Especial de Saúde Pública (isenção do impôsto de 
renda, no Brasil, para os funcionários sujeitos ao mesmo 
tributo nos EE. UU . ) . 

Decreto-Lei n.o 7.690, de 29 de junho de 1945 

D. O. de 29-6-45 
Concede, à Legião Brasileira de Assistência, isenção de todos 
os impostos federais e municipais . 

Decreto-Lei n.o 7.870, de 16 de agôsto de 1945 

D. O. de 18-8-45 
Concede à Caixa de Crédito Cooperativo, isenção de tributos 
federais, estaduais e municipais. 

Decreto-Lei n.o 7.959, de 17 de setembro de 1945 

D . O. de 29 de setembro de 1945 
Dispõe sôbre a isenção de impostos e taxas federais que inci
dem sôbre o teatro. 

Decreto-Lei n.o 8.699, de 16 de janeiro de 1946 

D . O. de 18 de janeiro de 1946 
Republicado no D. O. de 25 de janeiro de 1946 
Isenta a Fábrica Nacional de Motores S. A., pelo prazo de dez 
anos, de todos os impostos federais, inclusive o de renda. 

Decreto-Lei n.o 9.359, de 14 de junho de 1946 

D. O . de 15 de junho de 1946 
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Isenta do impôsto de renda as indenizações recebidas pelos 
empregados do Departamento Nacional do Café. 



ISENÇÕES 

Lei n.o ~.281, de 5 de junho de 1940 

D.O. de 7-6-40 
Dispõe sôbre a tributação das emprêsas de energia elétrica. 
(Art. 1.0: isenta de impostos federais). 

Decreto-Lei n .o 4.871, de 23 de outubro de 1942 

D.O. de 26-10-42 
Dispõe sôbre isenção do impôsto de renda. 

Decreto-Lei n .o 6 .260, de 11 de fevereiro de 1944 

D .0. de 14-2-44 
Aprova o contrato relativo ao prosseguimento do programa de 
cooperação em matéria de saneamento e Saúde Pública a cargo 
do Serviço Especial de Saúde Pública (isenção do impôsto de 
renda, no Brasil, para os funcionários sujeitos ao mesmo 
tributo nos EE. UU .) . 

Decreto-Lei n.o 7.690, de 29 de junho de 1945 

D . O. de 29-6-45 
Concede, à Legião Brasileira de Assistência, isenção de todos 
os impostos federais e municipais. 

Decreto-Lei n .o 7.870, de 16 de agôsto de 1945 

D . O. de 18-8-45 
Concede à Caixa de Crédito Cooperativo, isenção de tributos 
federais, estaduais e municipais. 

Decreto-Lei n.o 7.959, de 17 de setembro de 1945 

D. O . de 29 de setembro de 1945 
Dispõe sôbre a isenção de impostos e taxas federais que inci
dem sôbre o teatro. 

Decreto-Lei n.o 8 . 699, de 16 de janeiro de 1946 

D.O. de 18 de janeiro de 1946 
Republicado no D.O. de 25 de janeiro de 1946 
Isenta a Fábrica Nacional de Motores S.A., pelo prazo de dez 
anos, de todos os impostos federais, inclusive o de renda. 

Decreto-Lei n.o 9. 359, de 14 de junho de 1946 

D.O. de 15 de junho de 1946 
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Decreto-Lei n.o 9.513, de 25 de julho de 1946 

D . O. de 27 de julho de 1946 
Concede isenção do impôsto de renda . 

Decreto-Lei n.o 9.698, de 2 de setembro de 1946 

D. O. de 6 de setembro de 1946 
Aprova o Estatuto dos Militares (art. 113 - isenta a herança 
militar de qualquer taxa ou impôsto). 

Decreto-Lei n .o 9.781, de 6 de setembro de 1946 

D . O. de 10 de setembro de 1946 
Amplia a isenção estabelecida pelo artigo 37, § 1.0, letra "a" 
do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23-9-43. 

Decreto Legislativo n.o 46, de 12 de novembro de 1951 

D . O. de 13 de novembro de 1951 
Isenta de impôsto de renda ou de qualquer outro impôsto 
sôbre lucros, as emprêsas de navegação marítima e aérea 
brasileiras e argentinas . 

Decreto n.o 30.257, de 7 de dezembro de 1951 

D .O. de 19 de dezembro de 1951 
Promulga acôrdo para isentar, do Impôsto de Renda, as 
emprêsas de navegação brasileiras e argentinas (marítimas e 
aéreas) . 

Decreto n.o 32.180, de 31 de janeiro de 1953 

D. O. de 5 de fevereiro de 1953 
Centro Americano de Febre Aftosa (O art . 19 isenta o Centro, 
Diretor, funcionários e demais membros do Quadro do Pessoal 
Internacional do Centro) . 

Decreto n.o 37.804, de 26 de agôsto de 1955 

D . O. de 26-8-1965 
Dispõe sôbre a isenção tributária concedida à Petróleo Brasi
leiro S . A . - PETROBRAS . 
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Lei n.o 3. 124,de 16 de abril de 1957 

D.O. de 17 de abril de 1957 
Concede isenção de impostos à Fundação Brasileira de Teatro. 

Lei n.o 3.479, de 4 de dezembro de 1958 

D. O. de 5 de dezembro de 1958 
Isenta de todos os impostos e taxas federais o Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. 

Lei n.o 3 . 692, de 15 de dezembro de 1939 

D . O. de 16 de dezembro de 1959 
Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
e dá outras providências (art . 19) . 

Lei n .o 3.898, de 19 de maio de 1961 

D.O . de 20 de maio de 1961 
Retificado no D. O . de 22 de maio de 1961 
Isenta do pagamento do impôsto de renda os vencimentos e 
salários de qualquer natureza até o limite igual a cinco vêzes 
o maior salário-mínimo vigente no País . 

Lei n .o 4 . 069-B, de 12 de junho de 1962 

D.O. de 22 de junho de 1962 
Retificado no D. O. de 26 de junho de 1962 
Isenção do impôsto de renda e adicional de renda às indústrias 
de beneficiamento e de artefatos de borracha e às de benefi
ciamento e tecelagem de juta, localizadas na Amazônia . 

Lei n.o 4.239, de 27 de junho de 1963 

D.O. de 12 de julho de 1963 
Aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste, para 
os anos de 1963, 1964 e 1965, e dá outras providências 
Capítulo III - Isenções. 

Decreto n.o 52.350, de 12 de agôsto de 1963 

D .O. de 13 de agôsto de 1963 
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Altera o parágrafo único do art. 11, do Decreto n. ° 52. 149, de 
25-6-63, para a execução da Lei n.o 4.216, de 6-5-63, que 
estende à região amazônica os benefícios do art. 34 da Lei 
n .o 3.995, de 14-12-61. 



Decreto n.o 52.779, de 29 de outubro de 1963 

D. O. de 30 de outubro de 1963 
Regulamenta o disposto no art. 17 da Lei n.o 4.239, de 27-6-63. 

Decreto n.o 55.866, de 25 de março de 1965 

D.O. de 5 de abril de 1965 
Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do 
impôsto de renda (Ver Capítulo II e o art . 418) . 

JORNALISTAS 

Ver "DIREITOS DE AUTOR". 

LOTAÇÃO 

Decreto n.o 10.312, de 22 de agôsto de 1942 

D. O. de 28-8-42 
Dispõe sôbre a lotação nominal das carreiras de Contador e 
Guarda-livros do Ministério da Fazenda (D.I.R. e Delegacias). 

Decreto n.o 35.998, de 6 de agôsto de 1954 

D. O. de 10-8-54 
Autoriza a Divisão do Impôsto de Renda a alterar a lota!;ão 
dos órgãos que lhe são subordinados. 

MACISTRADOS 

Ver "DIREITOS DE AUTOR" 

MUNIC(PIOS 

Lei n.o 305, de 18 de julho de 1948 

D. O. de 22 de julho de 1948 
Regula a aplicação do art. 15, § 4.°, da Constituição Federal. 

Decreto n.o 25.252, de 22 de julho de 1948 

D . O. de 6 de agôsto de 1948 
Regulamento da Lei n.o 305, de 18-7-48 . 

Lei n.o 1. 393, de 12 de julho de 1951 

D. O. de 20 de julho de 1951 
Altera os arts. 2.° e 3.° da Lei n.o 305, de 18-7-48 . 
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Lei n. ° 2.572, de 13 de agôsto de 1955 

D . O. de 19-8-55 
Modtiica o art. 4.° e seu § da Lei n.o 305, de 18-7-48. 

Lei n.o 3.570, de 20 de junho de 1959 

D. O. de 22-6-59 
Altera o item II do art. 4.° da Lei n.o 305, de 18-7-48. 

ORIGAÇÕES DE GUERRA 

Lei n.o 2.214, de 2 de junho de 1954 

D .O. de 5-6-54 
Dispõe sôbre a substituição de comprovantes de contribuição 
para subscrição compulsória de "Obrigações de Guerra", com 
base no Impôsto de Renda . 

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D . O. de 15-6-62 - Retif. D . O. de 18-6-62 
Autoriza emissão de títulos de recuperação financeira, modi
fica legislação sôbre emissão de letras e obrigações do Te
souro Nacional. 

Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964 

D .O. de 17-7-64 
Autoriza a emissão de obrigações do Tesouro Nacional. 

Lei n.o 4 . 621, de 30 de abril de 1965 

Dispõe sôbre subscrição compulsória de Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional pelas pessoas que recebem remune
ração Classificável na cédula "C" de rendimentos e dá outras 
providências . 

Decreto n.o 56.284, de 14 de maio de 1965 

D.O. de 17-5-65 
Regulamenta as disposições dos artigos 1.0 a 10 da Lei 
n .o 4 .621, de 30-4-65. 

PERCENTAGENS 

Lei n.o 3.470, de 28 de novembro de 1958 

D.C. de 28-11-58 
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Atribui, aos servidores lotados na Divisão do Impôsto de Renda 
e seus órgãos delegados, excluídos os agentes fiscais do impôsto 
de renda, uma percentagem calculada sôbre a arrecadação dos 
impostos de sua competência, até o limite de um vencimento 
mensal . 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D.O. de 15-6-62 - Retif. 0.0. de 18-6-62 
Fixa o limite da percentagem em 90 % do vencimento mensal . 

Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964 

D.O. de 26-6-64 - Repub. D.O. de 29-6-64 
Fixa o limite da percentagem em 40 % do vencimento mensal 
(art. 14) . 

(Ver também "Fundo de Estímulo") . 

PRrMIOS EM DINHEIRO 

Lei n.o 4.269, de 22 de outubro de 1963 

0.0. de 24-10-63 
Dá nova redação ao art . 19 da Lei n .O 4 .154, de 28 de novem
bro de 1962. 

PROFESSORES 

Ver "DIREITOS DE AUTOR" 

QUADROS 

Decreto n.o 23.841, de 7 de fevereiro de 1934 

0.0. de 9-2-34 - Retif. 0.0. de 15-2-34 
Modifica o quadro do pessoal do Serviço do Impôsto sôbre a 
Renda . 

TABELAS NUMlRICAS 

Decreto n.o 9.807, de 29 de junho de 1942 

0.0. de 1-7-42 
Aprova novas tabelas numéricas para o 'pessoal extranumerá
rio-mensalista da Divisão do Impôsto de Renda e delegacias. 
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TITULOS 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D . O. de 15-6-62 - Retif. D. O. de 18-6-62 
Autoriza emissão de títulos de recuperação financeira. 
(Ver também "Obrigações do Tesouro Nacional") . 

TRADUTOR 

Decreto-Lei n.o 8.298, de 5 de dezembro de 1945 

D.O. de 6-12-45 
Cria cargo isolado no Quadro Permanente do Ministério da 
Fazenda, e dá outras providências (Tradutor Padrão K na 
Divisão do Impôsto de Renda) . 

DEPARTAMENTO FEDERAL DE COMPRAS 

Decreto n.o 19.587, de 14 de janeiro de 1931 

Centraliza as compras e os fornecimentos de artigos destina
dos à execução de serviços federais . 

Decreto n.o 21 . 063, de 19 de fevereiro de 1932 

Regula a forma de cessão e permuta de material velho ou in
servível e dá outras providências . 

Decreto n.o 21. 625, de 14 de julho de 1932 

Modifica o art. 2.° do Decreto n .o 19.587, de 14 de janeiro 
de 1931. 

Decreto-Lei n.o 1.184, de 1.0 de abril de 1939 

Atribui ao Instituto Nacional de Tecnologia os ensaios para 
especificação e padronização e os exames técnicos para recebi
mento do material destinado aos serviços públicos, e dá outras 
providências . 
(Transfere o Laboratório da Comissão Central de Compras, do 
Ministério da Fazenda, para o Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio) . 

Decreto-Lei n.o 2.206, de 20 de maio de 1940 

D .O. de 23 de maio de 1940 
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Retificado no D. O . de 28 de maio de 1940 
Dispõe sôbre serviços de material e reforma da Comissão 
Central de Compras. 

Decreto n.o 5.848, de 22 de junho de 1940 

D . O . de 25 de junho de 1940 
Aprova o Regimento do Departamento Federal de Compras . 

Decreto n. o 5.873, de 26 de junho de 1940 

D. O. de 28 de junho de 1940 
Regulamenta as aquisições de material para o Serviço Público 
Civil, efetuadas pelo Departamento Federal de Compras . 

Decreto-Lei n.o 4.599, de 20 de agôsto de 1942 

D . O. de 7 de outubro de 1942 
Autoriza o Departamento Federal de Compras a requisitar o 
material necessário ao serviço público . 

Decreto-Lei n.o 5.715, de 31 de julho de 1943 

D.O . de 31 de julho de 1943 
Cria, junto ao Departamento Administrativo do Serviço Pú
blico, o Conselho de Administração do Material. 

Decreto-Lei n.o 5.984, de 10 de novembro de 1943 

D. O. de 12 de novembro de 1943 
Dispõe sôbre os ensaios para o recebimento de material des
tinado ao serviço público e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 5.999, de 18 de novembro de 1943 

D. O. de 20 de novembro de 1943 
Regula a forma de execução do Decreto-Lei n.o 5.451, do 
número IH do artigo 4.° do Decreto-Lei n.o 4.750 e do Decreto
-Lei n .o 4 .599 e dá outras providências . 

Decreto n.o 14.655, de 2 de fevereiro de 1944 

D . O. de 4 de fevereiro de 1944 
Dispõe sôbre o reaproveitamento, venda e cessão dos resíduos, 
aparas, acondicionamentos e embalagens do material adquiri
do para os serviços públicos civis da União . 

Decreto-Lei n .o 6.292, de 24 de fevereiro de 1944 

Dispõe sôbre as compras nas fontes de produção e dá outras 
providências . 
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Decreto-Lei n .O 6.357, de 21 de março de 1944 

Dispõe sõbre a obtenção de cinema e prioridades para a im
portação de materiais destinados às repartições civis federais, 
autarquias e entidades paraestatais. 

Decreto-Lei n .o 7.059, de 20 de novembro de 1944 

D. O. de 22 de novembro de 1944 
Estende ao Departamento Federal de Compras os efeitos do 
Decreto-Lei n.o 641, de 22 de agôsto de 1938, que autoriza a 
promover a distribuição das suas edições por meio de reven
dedores. 

Decreto-Lei n.o 7.205, de 29 de dezembro de 1944 

D. o. de 3 de janeiro de 1945 
Cria uma Agência do Depar,tamento Federal de Compras na 
cidade de São Paulo . 

Decreto n.o 17 . 735, de 2 de fevereiro de 1945 

Centraliza os almoxarifados do Ministério da Fazenda e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei n.o 7.506, de 30 de abril de 1945 

D.O . de 3 de maio de 1945 
Dá nova redação aos artigos do DecretD-Lei n.o 7.205, de 29 
de dezembro de 1944 . 

Decreto-Lei n.o 7.584, de 25 de maio de 1945 . 

D.O . de 28 de maio de 1945 
Dispõe sôbre a aquisição de material pelo Departamento Fe
deral de Compras . 

Decreto-Lei n.o 8 . 323-A, de 7 de dezembro de 1945 

D . O. de 11 de dezembro de 1945 
Transfere para o Departamento Federal de Compras do Minis
tério da Fazenda, o Conselho de Administração de Material, 
criado pelo Decreto-Lei n.o 5.715, de 31 de julho de 1943, e a 
Divisão do Material, criada pelo Decreto-Lei n .o 579, de 30 de 
julho de 1938 (art. 5.°) . 

Lei n.o 1. 081, de 13 de abril de 1950 

Dispõe sôbre o uso de carros oficiais . 
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Decreto n.o 47. 172, de 5 de novembro de 1959 

Dispõe sôbre aquisição de veículos para o Serviço Público Fe
deral e dá outras providências . 

Decreto n.o 50.584, de 13 de maio de 1961 

D.O. de 13 de maio de 1961 
Retificado no D. O. de 16 de maio de 1961 
Regula a aquisição do material por conta de recursos não dis
tribuídos ao Departamento Federal de Compras . 

Decreto n.o 53.789, de 20 de março de 1964 

D.O. de 24 de março de 1964 
Retificado no D. O. de 30 de julho de 1964 
Aprova o Regimento da Agência do Departamento Federal de 
Compras em São Paulo. 

Lei n.o 4.370, de 28 de julho de 1964 

D.O . de 7 de agôsto de 1964 
Aprova normas para revisão de preços em contratos de obras 
ou serviços a cargo de órgãos do Govêrno Federal e dá outras 
providências. 
NOTA: Revogado pela Lei n.o 4.470, de 12 de novembro 
de 1964. 

Lei n.o 4.401, de 10 de setembro de 1964 

0 .0. de 21 de setembro de 1964 
Estabelece normas pa.ra a limitação de serviços e obras e aqui
sição de materiais no Serviço Público da União, e dá outras 
providências . 

Decreto n.o 54.576, de 23 de outubro de 1964 

D .O. de 26 de outubro de 1964 
Dispõe sôbre os editais de concorrência pública para aquisição 
de veículos . 

Lei n.o 4.470, de 12 de novembro de 1964 

0 .0. de 16 de novembro de 1964 
Revoga o artigo da Lei n .o 4.370, de 28 de julho de 1964, que 
aprova normas para revisão de preço em contratos de obras 
ou serviços a cargo de órgãos do Govêrno Federal e dá outras 
providências . 
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DIREÇÃO GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

Decreto n. ° 24 .036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da administração geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências (art. 17). 

DIRETORIA DA DESPESA PúBLICA 

ABONO PROVISÓRIO 

Decreto n.o 5.465, de 9 de fevereiro de 1928 

Regula o abono provisório das pensões de montepio civil e 
militar e meio sôldo. 

Decreto n .o 24 . 174, de 25 de abril de 1934 

Regula o abono de vencimentos aos funcionários públicos civis 
da União da data da aposentadoria à da expedição do título 
de inatividade . 

ANISTIA 

Decreto n .o 19 . 395, de 5 de novembro de 1930 

Concede anistia a todos os civis e militares envolvidos nos mo
vimentos revolucionários ocorridos no Pais. 

Decreto n.o 7.474, de 18 de abril de 1945 

Concede anistia . 

Decreto-Lei n.o 7.769, de 27 de julho de 1945 

Concede anistia . 

APOSENTADORIA 

Lei n.o 5.434, de 10 de janeiro de 1928 
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Concede aposentadoria, com vencimentos integraisl a funcio
nários da União que se invalidaram em ato de serviço da Nação. 



Decreto-Lei n.o 3.164, de 31 de março de 1941 

D.O. de 19-4-41 - Retif. D.O . de 22-4-41 
Dispõe sôbre a aposentadoria de serventuário da Justiça. 

Decreto-Lei n.o 3.768, de 28 de outubro de 1941 

D. O. de 31-10-41 
Dispõe sôbre os proventos de aposentadoria do pessoal extra
numerário da União . 

Decreto-Lei n.o 3.769, de 28 de outubro de 1941 

D.O. de 31-10-41 
Dispõe sôbre os proventos de aposentadoria dos funcionários 
públicos associados de caixas de aposentadoria e pensões. 

Decreto-Lei n.o 6 . 193, de 10 de janeiro de 1944 

D.O. de 12-1-44 
Altera a redação do § 1.0 do art . 2.° do Decreto-Lei n .o 3.768, 
de 28-10-41. 

Decreto-Lei n.o 7.305, de 7 de fevereiro de 1945 

D.O. de 9-2-45 
Dispõe sôbre os regimes de benefícíos de família e de aposen
tadoria dos servidores civis dos Territórios Federais. 

Decreto-Lei n .o 7 . 615, de 6 de junho de 1945 

D.O. de 8-6-45 
Dispõe sôbre aposentadoria de funcionário interino. 

Decreto-Lei n.o 7.736, de 13 de julho de 1945 

D. O . de 16-7-45 
Considera incorporadas ao vencimento ou remuneração, para 
efeito de provento de aposentadoria, as diferenças assegura
das em Lei. 

Decreto-Lei n . ° 7 . 997, de 14 de setembro de 1945 

D. O . de 26-9-45 
Dispõe sôbre a aposentadoria dos serventuários e funcionários 
da Justiça do Distrito Federal. 

Decreto-Lei n.O 8.348, de 10 de dezembro de 1945 

D.O. de 13-12-45 
Dispõe sô-bre a aposentadoria dos servidores das autarquias 
vinculadas ao Ministério da Viação e Obras Públicas . 
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Decreto-Lei n .o 8.757, de 21 de janeiro de 1946 

0.0. de 24-1-46 
Dispõe sôbre contagem de tempo de serviço, para efeito de 
aposentadoria dos Ministros civis do Supremo Tribunal Militar. 

Decreto-Lei n.o 8.821, de 24 de janeiro de 1946 

0.0. de 26-1-46 
Dispõe sôbre a acumulação de aposentadoria e pensões. 

Decreto-Lei n .o 8.906, de 24 de janeiro de 1946 

0.0 . de 28-1-46 
Revigora o art. 2.°, da Lei n .o 583, de 9 de novembro de 1937. 

Lei n.O 529, de 9 de dezembro de 1948 

0.0 . de 15-12-48 
Dispõe sôbre a aposentadoria dos membros do Ministério Pú
blico com os requisitos do art. 30, ns. I e lI, do Ato das Dis
posições Transitórias da Constituição. 

Lei n .o 1. 050, de 3 de janeiro de 1950 

0.0. de 13-1-50 
Reajusta os proventos da inatividade dos servidores públicos 
civis e militares atacados de moléstia grave, contagiosa ou in
curável especificada em lei. 

Decreto n.o 28 . 140, de 19 de maio de 1950 

D. O. de 22-5-50 
Regulamenta a Lei n.o 1. 050, de 3-1-50, na parte em que rea
justou os proventos de inatividade dos servidores civis da 
União . 

Lei n .o 1.162, de 22 de julho de 1950 

0.0 . de 28-7-50 
Estabelece normas para a aposentadoria e pensão dos servido
res das autarquias pertencentes ao patrimônio da União. 

Lei n.o 1.193, de 6 de setembro de 1950 

0.0 . de 8-9-50 
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Estende os benefícios decorrentes do § 2.° do art. 1.0 da 
Lei n.o 200, de 1947, aos antigos serventuários das Delegacias 
Fiscais do Tesouro Nacional, nos Estados, até 1936, aposenta
dos antes da citada lei. 



Lei n.o 1 .434, de 17 de setembro de 1951 

D. O. de 19-9-51 
Revoga a Lei n.o 1.162, de 22 de julho de 1950; revigora os 
Decretos-Leis ns. 3.769, de 28-10-41, e 8.348, de 10-12-45, e as 
disposições da Lei n .o 593, de 24-12-48, derrogadas pela Lei 
n.o 1.162, de 22-7-50 . 

Lei n.o 2.332, de 8 de novembro de 1954 

D.O. de 16-11-54 
Modifica o art. 2.° da Lei n.o 1. 050, de 3 de janeiro de 1950 . 

Decreto n.o 37.772, de 18 de agôsto de 1955 

D . O. de 22-8-55 
Altera o Decreto n.o 28 . 140, de 19-5-50, que regulamenta a 
Lei n .o 1. 050, de 3-1-50. 

Lei n.o 2.622, de 18 de outubro de 1955 

D.O. de 19-10-55 - Retif. D.O. de 22-10-55 
Procede à revisão obrigatória dos proventos dos servidores ina
tivos civis da União, bem como aos dos servidores das autar
quias e entidades paraestatais . 

Lei n.o 2.640, de 9 de .novembro de 1955 

D. O. de 14-11-55 
Reajusta os proventos dos Tesoureiros e Ajudantes de Tesou
reiro inativos do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Lei n.o 2.752, de 10 de abril de 1956 

D . O. de 10-4-56 
Dispõe sôbre a percepção cumulativa de aposentadoria, pensão 
ou quaisquer outros beneficios devidos pelas instituições de 
previdência e assistência social dos funcionários e servidores 
públicos civis e militares com os proventos de aposentadoria 
ou reforma . 

Decreto n.o 39.862, de 28 de agôsto de 1956 

D.O. de 28-8-56 - Retif. D.a. de 31-8-56 
Regulamenta a Lei n.o 1. 050, de 3-1-50, modificada pela Lei 
n .o 2 .332, de 8-11-54. 

Decreto n.o 40.555, de 15 de dezembro de 1956 

D .O. de 15-12-56 
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Institui o Decreto coletivo de aposentadoria dos servidores civis 
da União . 

Decreto n.o 41.666, de 19 de junho de 1957 

D . O. de 19-6-57 
Regulamenta o art. 180, §§ 1.0 e 2.°, da Lei n .o 1.711, 
de 28-10-52 . 

Lei n.o 3 . 382, de 24 de abril de 1958 

D. O. de 25-4-58 
Dispõe sôbre a aposentadoria dos servidores civis que traba
lham em estabelecimentos industriais da União, produtores de 
munições e expIo si vos. 

Lei n.o 3 . 529, de 13 de janeiro de 1959 

D. O . de 14-1-59 
Dispõe sôbre a aposentadoria dos jornalistas profissionais . 

Decreto n .o 46 .055, de 19 de maio de 1959 

D. O. de 19-5-59 
Regulamenta a Lei n .o 3 .529, de 13 de janeiro de 1959, que 
dispõe sôbre a aposentadoria integral dos jornalistas pro
fissionais . 

Lei n.o 4.297, de 23 de dezembro de 1963 

D.O . de 14-1-64 
Dispõe sôbre a aposentadoria e pensões de Institutos ou Caixas 
de Aposentadoria e Pensões para ex-combatentes e seus de
pendentes . 

Lei n.o 4.493, de 24 de novembro de 1964 

D .O. de 27-11-64 
Regula processamento da aposentadoria e do montepio dos ma
gistrados remunerados pela União . 

CAIXAS 

Decreto n.o 9.048, de 18 de outubro de 1911 
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Regulamento da Caixa de Beneficência do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal . 



Decreto n.o 9.284, de 30 de dezembro de 1911 

Cria a Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda e 
aprova o respectivo regulamento. 

Decreto n .o 9.517, de 17 de abril de 1912 

Aprova o Regulamento da Caixa de Pensões e Empréstimos do 
Pessoal das Capatazias da Alfândega do Rio de Janeiro. 

Decreto n .o 12.679, de 17 de outubro de 1917 

Regulamento da Caixa de Pensões dos Operários da Casa 
da Moeda. 

Decreto n.o 12 .681, de 17 .de outubro de 1917 

Aprova o Regulamento para a Caixa de Aposentadoria e Pen
sões da Imprensa Nacional. 

Decreto n.o 20.465, de 1 de outubro de 1931 

Reforma a legislação das Caixas de_ Aposentadoria e Pensões . 

Lei n.o 92, de 12 de setembro de 1947 

Incorpora a Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda 
ao IPASE . 

COFRE DOS DEPóSITOS POBLICOS 

Decreto n. ° 2. 846, de 19 de março de 1898 

Dá regulamento para o Cofre dos Depósitos Públicos da Ca
pital Federal . 

Decreto-Lei n.o 4.197, de 24 de março de 1942 

D.O. de 27-3-42 
Transfere para o Tesouro Nacional o Cofre dos Depósitos Pú
blicos da Recebedoria do Distrito Federal . 

CONSICNAÇÕES EM FOLHA 

Decreto Legislativo n.o 312, de 3 de março de 1938 

Dispõe sôbre consignações em fôlha de pagamento dos funcio
nários públicos civis, do pessoal extranumerário, dos inativos 
e pensionistas civis da União . 
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Lei n .o 1. 046, de 2 de janeiro de 1950 

D . O . de 3-1-50 
Dispõe sôbre a consignação em fôlha de pagamento. 

Lei n .o 2.853, de 28 de agôsto de 1956 

D . O. de 29-8-56 
Altera a Lei n .o 1 . 046, de 2-1-50 . 

Lei n.o 4.373, de 30 de julho de 1964 

D . O . de 14-8-64 
Manda computar, para efeito de cálculo da percentagem-limite 
das consignações em fôlha de pagamento, as vantagens 
pecuniárias acessórias de caráter permanente. 

Lei n .o 4.624, de 13 de maio de 1965 

D. O. de 14-5-65 
Permite a consignação em fôlha de pagamento de mensalida
des e descontos em favor da Caixa Beneficente dos Emprega
dos da Alfândega do Rio de Janeiro . 

DIRETORIA DA DESPESA PÚBLICA 

Decreto n.o 736, de 20 de novembro de 1850 

Criação (antiga Diretoria Geral da Despesa Pública) . 

Decreto n.o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços de administração da Fazenda Nacio
nal - arts. 32 e 48 a 152. 

Decreto n.o 21 .890, de 4 de outubro de 1946 

D.O. de 7-10-46 
Aprova o Regimento da Diretoria da Despesa Pública do Mi
nistério da Fazenda. 

Decreto n .o 24.683, de 16 de março de 1948 

D . O. de 18-3-48 
Extingue a Comissão Encarregada da Liquidação da Dívida 
Flutuante e transfere suas atribuições à Diretoria da Despesa 
Pública . 

Decreto n.o 39.692, de 7 de agôsto de 1956 

D. O . de 9-8-56 
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Descentraliza os pagamentos a cargo de órgãos da Diretoria 
da Despesa Pública. 

Decreto n.o 48.930, de 9 de setembro de 1960 

D . o. de 13-9-60 - Retif. D. o. de 26-9-60 
Altera dispositivos do Regimento aprovado pelo Decreto 
n.o 21.890, de 4-10-46. 

EXAME DE SAODE 

Decreto n.o 11.447, de 20 de janeiro de 1915 

Aprova o regulamento sôbre o processo dos exames de inva
lidez para efeitos de licença, aposentadoria e jubilação dos 
funcionários públicos civis da União. 

Decreto n.o 16.300, de 31 de dezembro de 1923 

Aprova o regulamento do Departamento Nacional de Saúde 
Pública. 

Decreto n .o 19.540, de 27 de dezembro de 1930 

Dispõe sôbre o número de inspeções de saúde para efeito de 
aposentadoria . 

Decreto n.o 19.838, de 9 de abril de 1931 

Altera o Decreto n.o 19 . 540, de 27-12-30. 

Decreto-Lei n.o 8.384, de 17 de dezembro de 1945 

D.O. de 12-1-46 
Dispõe sôbre os exames de sanidade e capacidade física e dá 
outras providências (arts. 2.°, 4.° e 5.° - aposentadoria). 

FAMILlA 

Decreto-Lei n.o 3.200, de 19 de abril de 1941 

D. o. de 19-4-41 
Dispõe sôbre a organização e proteção da familia. 

Decreto-Lei n.o 5.976, de 10 de novembro de 1943 

Concede aumento geral de remuneração e salário e institui o 
regime de salário-família . 
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Lei n.o 883, de 21 de outubro de 1949 

Dispõe sôbre o reconhecimento de filhos ilegítimos . 

Lei n .o 5. 153, de 8 de maio de 1957 

Atualiza o instituto da adoção, prescrita no Código Civil . 

Lei n.o 3.373, de 12 de março de 1958 

Dispõe sôbre o Plano de Assistência ao Funcionário e à sua Fa
mília, a que se referem os arts . 161 e 256 da Lei n.o 1. 711, 
de 1952, na parte que diz respeito à Previdência. 

IPASE 

Decreto Legislativo n. ° 5. 128, de 31 de dezembro de 1926 

Estabelece o regime de pecúlio e cria o IPASE. 

Decreto-Lei n .o 2 . 865, de 12 de dezembro de 1940 

Dispõe sôbre a organização e funcionamento do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado . 

Decreto-Lei n .o 3.347, de 12 de junho de 1941 

Institui o regime de benefícios de família dos segurados do 
IPASE . 

Decreto-Lei n.o 3.557, de 1 de setembro de 1941 

D.O. de 4-9-41 - Retif. D.O. de 13-9-41 
Dispõe sôbre a concessão de benefícios, por instituições de pre
vidência social, em caso de morte presumida de seus segura
dos ou a associados. 

Decreto-Lei n.o 6.209, de 19 de janeiro de 1944 

Incorpora ao IPASE a CAPIN. 

Decreto-Lei n.o 7.485, de 23 de abril de 1945 

Dispõe sôbre a prova de casamento nas habilitações aos be
nefícios do seguro social. 

Decreto n.o 53.742, de 18 de março de 1954 
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Dispõe sôbre a contribuição compulsória dos diplomatas para 
o IPASE e dá outras providências. 



JUNTA DOS CORRETORES 

Decreto n.o 2.813, de 7 de fevereiro de 1898 

Reorganiza a Junta de Corretores da Capital Federal. 

MANDATO 

( Procuração ) 

Lei n.o 3. 167, de 3 de janeiro de 1957 

Modifica o art . 1. 289, do Código Civil. 

MINIST~RIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Lei n.o 1.341, de 30 de janeiro de 1951 

Lei orgânica do Ministério Público da União. 
(Ver também "Vencimentos") . 

MONTEPIO 

Decreto n. ° 3.607, de 10 de fevereiro de 1866 

Regula o processo das habilitações para as pensões do meio
-sôldo e montepio . 

Decreto n.O 498, de 19 de junho de 1890 

Dispõe que a mulher casada pode receber suas pensões inde
pendentemente de autorização ou procuração do marido . 

Decreto n.o 942-A, de 31 de outubro de 1890 

Cria o montepio obrigatório dos empregados do Ministério da 
Fazenda. 

Lei n.o 490, de 16 de dezembro de 1897 

Suspende novas admissões de contribuintes ao montepio civil. 

Decreto n.o 7.698, de 2 de dezembro de 1909 

Aprova, com alterações, os novos estatutos do Montepio Geral 
de Economia dos Servidores do Estado. 

Lei n .o 2.356, de 31 de dezembro de 1910 

Revoga o art . 37 da Lei n.o 490, de 16 de dezembro de 1897 . 
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Decreto n.o 8.904, de 16 de agôsto de 1911 

Dá instruções para execução do art. 84 da Lei n . ° 2. 356, de 
31 de dezembro de 1910 . 

Decreto Legislativo n.o 2 .487, de 22 de novembro de 1911. 

Determina que à viúva e aos herdeiros classificados no art. 33 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n .o 942-A, de 31 de ou
tubro de 1890, seja abonada uma pensão provisória mensal, 
correspondente a 3/ 4 da pensão do montepio constituído pejo 
contribuinte e dá outras providências . 

Lei n.o 3.089, de 8 de janeiro de 1916 

Fica suspensa a admissão de novos contribuintes ao montepio 
dos funcionários públicos . 

Lei n.o 4.242, de 15 de janeiro de 1921 

Estabelece que a pensão do montepio a que se refere o § 1.° 
do art. 33 do Decreto n.o 942-A, de 1890, caberá aos filhos 
legítimos, legitimados ou reconhecidos . 

Decreto n.o 5.137, de 5 de janeiro de 1927 

Faculta aos Ministros do Supremo Tribunal Federal inscrição 
no montepio civil. 

Decreto n .o 5.465, de 9 de fevereiro de 1928 

Regula o abono provisório das pensões de Montepio Civil e Mi
litar e meio-sôldo, e dá outras providências. 

Lei n .o 5.657, de 10 de janeiro de 1929 

Regula a pensão que cabe aos herdeiros dos funcionários di
plomáticos. 

Decreto n.o 20.199, de 10 de julho de 1931 

Permite a acumulação de pensões de montepio, e outras, com 
os proventos da função pública . 

Decreto n .o 22.414, de 30 de janeiro de 1933 

Regula a concessão de montepio aos funcionários públicos 
civis da União . 

Decreto-Lei n.o 6.788, de 14 de agôsto de 1944 

Dispõe sôbre o montepio dos Ministros do S. T . F. 
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Decreto n.o 9.595, de 16 de agôsto de 1946 

Eleva a contribuição do montepio civil, e dá outras pro
vidências. 

Lei n.O 3.058, de 22 de dezembro de 1956 

Eleva a contribuição para o montepio dos Ministros do S. T. F . , 
faz extensiva as vantagens aos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça do D. F. e ao Procurador-Geral do Tribunal de 
Contas e dá outras providências . 

Lei n .o 3.132, de 8 de maio de 1957 

Dispõe sôbre a pensão do Montepio Civil dos Funcionários Pú
blicos Federais. 

Lei n.o 3.373, de 12 de março de 1958 

Dispõe sôbre o Plano de Assistência ao Funcionário e à sua Fa
mília, a que se referem os arts. 161 e 256 da Lei n .o 1.711, 
de 1952, na parte que diz respeito à Previdência . 

Decreto n.o 51. 060, de 26 de julho de 1961 

Atualiza as pensões do IPASE. 

Lei n .o 4.259, de 12 de setembro de 1963 

D.O. de 7-10-63 
Dispõe sôbre a situação dos contribuintes do Montepio Civil 
dos Funcionários Públicos Federais e dá outras providências. 

Lei n.o 4 .477, de 12 de novembro de 1964 

D.O. de 16-11-64 
Modifica os arts. 1.0 e 3.° da Lei n .o 3.058, de 22 de dezembro 
de 1956, que atualiza a contribuição mensal dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, para o montepio civil e as pensões 
aos seus herdeiros . 
(Ver também "Montepio Militar" ) . 

MONTEPIO MILITAR 

Decreto n.o 1. 315, de 2 de junho de 1939 

Torna extensivo aos funcionários da extinta Secretaria de Es
tado da Guerra, possuidores de Carta-Patente, o direito de con
tribuir para o montepio militar . 
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Decreto-Lei n.o 1.803, de 24 de novembro de 1939 

Estende aos funcionãrios do Ministério da Marinha, que pos
suem honras militares, o direito de contribuírem para o mon
tepio militar. 

Decreto-Lei n .o 3.167, de 1 de abril de 1941 

Permite que os funcionários civis do Quadro Suplementar do 
Ministério da Guerra, de que trata o Decreto-Lei n.o 3.042, 
de 1941, continuem a contribuir para o montepio militar. 

Decreto-Lei n .o 7.060, de 21 de novembro de 1944 

Dispõe sôbre os contribuintes civis do montepio militar . 

Decreto-Lei n.o 7.195, de 26 de dezembro de 1944 

Dispõe sôbre a contribuição do pessoal da justiça militar para 
o montepio militar. 

Decreto-Lei n.o 7 .610, de 5 de julho de 1945 

D.O. de 7-7-45 
Dispõe sôbre a Pagadoria do Tesouro Nacional . 

Decreto-Lei n.o 9 .798, de 9 de setembro de 1946 

Dispõe sôbre o montepio militar dos contribuintes civis. 

Lei n.o 1.196 de 9 de setembro de 1950 

D . O. de 15-9-50 
Inclui, como contribuintes do Montepio Militar, os oficiais da 
reserva das Fôrças Armadas que, convocados durante o estado 
de guerra, permaneceram no serviço ativo. 

Lei n.o 1. 627, de 18 de junho de 1952 

D.O. de 21-6-52 
Assegura aos oficiais da reserva de 2.8 classe da Aeronáutica 
aproveitados no serviço ativo da F. A . B. a inscrição como con
tribuintes do Montepio Militar. 

Lei n .o 2.314, de 3 de setembro de 1954 

D . O. de 10-9-54 
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Fixa a contribuição para o Montepio Militar e altera tabela 
de meio-sôldo dos oficiais das Fôrças Armadas . 



Lei n.o 4.340, de 13 de junho de 1964 

D. a. de 16-6-64 - Retif. D. a . de 23-6-64 
Regula a execução do art. 3.° da Lei n.o 458. de 29 de outubro 
de 1948, que dispõe sôbre a extensão de vantagens do Montepio 
Militar. 

PACAMENTOS 

Decreto-Lei n.o 9.813, de 9 de setembro de 1946 

D. a . de 11-9-46 
Centraliza no Ministério da Fazenda os pagamentos à conta de 
diversos Ministérios, dispõe sôbre o recolhimento da arreca
dação federal . 

Decreto-Lei n.o 9.8,97, de 16 de setembro de 1946 

D.C. de 17-9-46 
Altera a redação do art. 30 do Decreto-Lei n ,o 9.813, de 9-9-46. 

Decreto n.o 33.642, de 24 de agôsto de 1953 

D.C. de 27-8-53 
Altera o divisor de conversão indicado no Decreto n.o 23.801, 
de 25 de janeiro de 1934, para os pagamentos da União Federal 
no exterior . 

Decreto n.o 38.933, de 26 de março de 1956 

D.C. de 27-3-56 
Altera o divisor de conversão aplicável para efeito de paga
mento de vencimentos e vantagens a servidores em exercício 
no exterior . 

Decreto n .o 39.692, de 7 de agôsto de 1956 

D.C. de 7-8-56 
Descentraliza os pagamentos a cargo de órgãos da Diretoria 
da Despesa Pública do Ministério da Fazenda. 

PENSÃO 

Decreto-Lei n.O 6.943, de 10 de outubro de 1944 

D.a. de 12-10-44 
Dispõe sôbre o registro da despesa relativa às pensões civis e 
militares . 
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Lei n.o 1. 593, de 23 de abril de 1952 

Concede pensão especial às viúvas de ex-Presidentes da Repú
blica. 

Lei n.o 2.274, de 27 de julho de 1954 

Concede pensão mensal às famílias dos falecidos na explosão 
dos depósitos de material bélico de Deodoro em 1948. 

Decreto n.o 36.184, de 16 de setembro de 1954 

D . O. de 23-9-54 
Dispõe sôbre a substituição dos membros da Comissão de Ha
bilitação de Pensões Vitalícias . 

Decreto n .o 36 .899, de 11 de fevereiro de 1955 

Regulamenta o art. 242 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 
1952, que concede pensão especial às familias dos servidores 
civis falecidos em conseqüência de acidente ou agressão no 
desempenho de suas funções . 

Lei n.o 2.478, de 6 de maio de 1955 

Concede pensão às viúvas e filhos de Guardas-Civis aposen
tados antes de 1-3-1932, na forma do art. 114 do Decreto 
n .o 13 .878, de 14-11-1919. 

Lei n.o 3.633, de 17 de setembro de 1959 

Concede pensões especiais às viúvas dos integrantes da F.E.B. 
e aos ex-expedicionários incapacitados para o trabalho. 

Lei n.o 3.738, de 4 de abril de 1960 

Assegura pensão especial à VlUva de militar ou funcionário 
civil atacada de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave. 

Decreto n.o 452, de 4 de janeiro de 1962 

Regulamenta a Lei n.o 3.738, de 4 de abril de 1960, na parte 
referente ao funcionalismo civil da União. 

Lei n .o 4.069, de 11 de junho de 1962 

Dispõe sôbre pensão à companheira do servidor . 
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Lei n.o 4.615, de 15 de abril de 1965 

D. a. de 20-4-65 - Retif. D. O. de 30-4-65 
Concede pensão mensal especial aos voluntários e militares que 
prestaram serviço de guerra na Campanha de Canudos. 

Lei n.o 4.656, de 2 de junho de 1965 

Concede pensão especial aos beneficiários dos Congressistas que 
tiveram seus mandatos cassados, dos servidores públicos e au
tárquicos e dos empregados de sociedades de economia mista, 
demitidos em decorrência do Ato Institucional. 
(Ver também "Montepio" e "Pensões Militares") . 

PENSõES MILITARES 

Decreto-Lei n .o 1. 544, de 25 de agôsto de 1939 

Concede pensão vitalícia aos voluntários e militares das cam
panhas Uruguai e Paraguai . 

Decreto-Lei n.o 5.269, de 14 de maio de 1941 

D.a. de 16-.5-41 
Regula a concessão de pensão especial aos herdeiros militares . 

Decreto-Lei n .o 8.512, de 31 de dezembro de 1945 

D.a. de 31-12-45 - Suplemento 
Concede o aumento geral aos servidores civis, militares, refor
mados, inativos, pensionistas, e dá outras providências . 

Decreto-Lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946 

Regula as vantagens a que têm direito os herdeiros dos milita
res que participaram da Fôrça Expedicionária Brasileira, no 
teatro de operações da Itália . 

Decreto-Lei n.o 9.736, de 4 de setembro de 1946 

D.a . de 6-9-46 
Fixa o número de Generais-de-Exército, Almirante-de-Esquadra 
e Tenente-Brigadeiro e dá outras providências . 

Decreto-Lei n.o 9. 878, de 16 de setembro de 1946 

Dispõe sôbre promoção de militares desaparecidos ou mortos 
em conseqüência de torpedeamentos de navios brasileiros . 
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Lei n.o 458, de 20 de outubro de 1948 

Dispõe sôbre extensão de vantagem do montepio militar. 

Lei n.o 488, de 15 de novembro de 1948 

Dispõe sôbre o pagamento de vencimentos, remuneração ou sa
lário do pessoal civil e militar da União . 

Lei n.o 1. 027, de 30 de dezembro de 1949 

Estende aos militares da Marinha, que menciona, as vantagens 
a que se refere o Decreto-Lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946. 

Lei n.o 1. 031, de 30 de dezembro de 1949 

Regula a concessão de pensão às viúvas dos veteranos das Cam
panhas do Uruguai e Paraguai. 

Lei n.o 1.161, de 22 de julho de 1950 

Estende aos irmãos menores incapazes as vantagens prescritas 
no Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 3.695, de 6 de fe
vereiro de 1939. 

Lei n .o 1. 169, de 7 de agôsto de 1950 

Restabelece o disposto no art. 3.° do Decreto-Lei n.o 1.544, de 
1939, tornando-o extensivo às filhas dos veteranos, de que 
trata o art. 30 da Lei n.o 488, de 1948. 

Lei n.o 2.314, de 3 de setembro de 1954 

D.O. de 10-9-54 
Fixa a contribuição para o montepio militar e altera a tabela 
de meio-sôldo dos oficiais das Fôrças Armadas. 

Lei n,o 3.625, de 7 de setembro de 1959 

Estende os benefícios do montepio militar às VIUvas e órgãos 
dos cabos, soldados, fuzileiros navais, marinheiros e taifeiros 
das Fôrças Armadas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, falecidos antes da Lei n.o 488, de 15 de 
novembro de 1948 e dá outras providências. 

Decreto n.o 47.373, de 7 de setembro de 1959 
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Lei n. ° 3. 633, de 17 de novembro de 1959 

Concede pensões especiais de Cr$ 3.000,00 mensais às viúvas 
dos ex-integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira e aos ex
-expedicionários incapacitados para o trabalho. 

Lei n.o 3 .738, de 4 de abril de 1960 

Assegura pensão especial às viúvas de militar e ao funcionário 
civil atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave. 

Lei n.o 3.765, de 4 de maio de 1960 

Dispõe sôbre pensões militares. 

Lei n.o 3 .783, de 30 de julho de 1960 

Dispõe sôbre os vencimentos militares e dá outras providências. 

Decreto n.o 49.096, de 10 de outubro de 1960 

Aprova o regulamento da Lei de Pensões Militares. 

Lei n .o 3.951, de 2 de setembro de 1961 

D. o. de 4-9-61 - Retif. D. o. de 5-9-61 
Dispõe sôbre transferência da pensão dos veteranos da revolu
ção acreana e dá outras providências. 

Lei n .o 4.069, de 11 de junho de 1962 

Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores da União; 
institui empréstimo compulsório e altera legislação do Impôsto 
de Renda; autoriza emissão de titulos de recuperação financei
ra; modifica legislação sôbre emissão de letras e obrigações do 
Tesouro Nacional e dá outras providências. 

Decreto n .o 1.542, de 19 de novembro de 1962 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 55 do Decreto 
n.o 49.096, de 10 de outubro de 1960, que regulamenta a Lei 
n.o 3.765, de 4 de maio de 1960 . 

PERIODO ADICIONAL 

Lei n.o 869, de 16 outubro de 1949 

D.O. de 20-10-49 
Extingue o período adicional ao exercício financeiro a dá outras 
providências . 
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PROVENTOS 

(Ver "APOSENTADORIA" ) . 

TESOURO PÚBLICO NACIONAL 

TESOURARIAS e PACADORIAS 

Decreto n .o 736, de 20 de novembro de 1850 

Reforma do Tesouro Público Nacional e das Tesourarias das 
Províncias. 

Decreto n.o 8 .740, de 11 de fevereiro de 1942 

D . O. de 26-2-42 
Aprova o regimento-padrão das Tesourarias dos serviços públi
cos civis da União . 

Decreto-Lei n.o 7.710, de 5 de julho de 1945 

D. O . de 7-7-45 
Dispõe sôbre a Pagadoria do Tesouro Nacional . 

Decreto-Lei n.o 8.152, de 29 de outubro de 1945 

D. O. de 6-11-45 
Institui, no Exército, Pagadorias de Inativos e Pensionistas. 

Decreto n.o 53.473, de 23 de janeiro de 1964 

D. O. de 29-1-64 
Aprova o Regulamento da Pagadoria dos Inativos e Pensionis-

• tas da Aeronáutica . 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Lei n.o 156, de 24 de dezembro de 1935 

Regula o funcionamento do Tribunal de Contas . 

Decreto-Lei n.o 7, de 17 de novembro de 1937 

Dispõe sôbre o atual Tribunal de Contas . 

Decreto-Lei n.o 426, de 12 de maio de 1938 

Organiza o Tribunal de Contas . 

Lei n. o 830, de 23 de setembro de 1949 

Reorganiza o Tribunal de Contas . 
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Lei n .o 4 . 210, de 11 de fevereiro de 1963 

Reestrutura o quadro da Secretaria do Tribunal de Contas da 
União . 

VENCIMENTOS 

Lei n.o 3.414, de 20 de junho de 1958 

Dispõe sôbre os vencimentos do Poder Judiciário (vigência a 
partir de 1-1-57) . 

Lei n.o 3 .780, de 12 de julho de 1960 

Dispõe sôbre a classificação de cargos do Serviço Público do 
Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes e 
dá outras providências, 

Decreto n ,o 48 . 656, de 2 de agôsto de 1960 

Regulamenta a Lei n.o j . 756, de 20-4-60 (Percentagem ao Pes
soal do Ministério da Fazenda) . 

Lei n.o 3.826, de 23 de novembro de 1960 

Dispõe sôbre novos níveis de vencimentos dos funcionários 
do Poder Executivo. 

Decreto n .o 49. 119-A, de 15 de outubro de 1960 

Altera a tabela do salário-mínimo , 

Lei n ,o 3.917, de 15 de julho de 1961 

Dispõe sôbre os vencimentos dos diplomatas . 

Decreto n .o 51 . 336, de 13 de outubro de 1961 

Dispõe sôbre os níveis de salário-mínimo , 

Lei n.o 4.019, de 20 de dezembro de 1961 

Dispõe sôbre as vantagens do pessoal sediado em Brasília, 

Decreto n .o 4 ,061, de 8 de maio de 1962 

Dispõe sôbre os vencimentos dos Tesoureiros . 

Decreto n .o 807, de 30 de junho de 1962 

Regulamentação das vantagens em Brasília . 
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Lei n. ° 4.069, de 11 de julho de 1962 

Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores da União, 
concede aumento de 40 % aos pensionistas . 

Decreto n.o 51. 613, de 3 de dezembro de 1962 

Eleva os níveis de salário-mínimo . 

Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963 

D.O. de 18-7-64 
Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores do Poder 
Executivo . 

Lei n.o 4.281, de 8 de novembro de 1963 

D.O. de 11-11-63 
Institui abono especial em caráter permanente, para aposenta
dos de Institutos de Previdência . 

Lei n. ° 4.328, de 30 de abril de 1964 

D. O. de 30-4-64 
Institui o nôvo Código de Vencimentos dos Militares. 

Lei n. ° 4. 345, de 26 de j unho de 1964 

Institui novos valôres de vencimentos para os servidores públicos 
civis do Poder Executivo. 

Lei n.o 4.439, de 27 de outubro de 1964 

D.O. de 30-10-64 
Fixa os vencimentos dos magistrados, membros do Ministério 
Público e do Serviço Jurídico da União. 

Lei n.o 4.531, de 8 de dezembro de 1964 

D.O. de 10-12-64 
Fixa os vencimentos dos membros do Ministério Público Fede-
ral e do Serviço Juridico da União. . 

Lei D. ° 4.621, de 30 de abril de 1965 

D. O. de 30-4-65 
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Dispõe sôbre subscrição compulsória de Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional pelas pessoas que recebem remune
ração classificável na cédula "C" de rendimentos . 



DIRETORIA DAS RENDAS ADUANEIRAS 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

Lei n.o 23, de 30 de outubro de 1891 

Reorganiza os serviços da Administração Federal . 

Decreto n .o 1 . 166, de 17 de dezembro de 1892 

Regulamenta a Lei n.o 23, de 30-10-1891, na parte referente 
ao Ministério da Fazenda. 

ADMINISTRAÇÃO CERAL DA FAZENDA NACIONAL 

Decreto n .o 2.807, de 31 de janeiro de 1898 

Reorganiza as repartições de Fazenda. 

Decreto n.o 24 .036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da Administração Geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências . 

Decreto-Lei n.o 607, de 10 de agôsto de 1938 

Modifica disposições dos Decretos ns. ?4 . 036, e 24 .763, de 26 de 
março e 14 de julho de 1934, sôbre con,.'1etência para o julga
mento dos processos fiscais, e dá outras l'rovidências . 

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO 

Decreto n. ° 3 . 069, de 13 de setembro de 1938 

D. O. de 15-9-38 
Aprova o Regulamento do Pôrto do Rio de Janeiro . 

Decreto-Lei n .o 3 . 198, de 14 de abril de 1941 

D.O. de 17-4-41 
Reorganiza a Administração do Pôrto do Rio de Janeiro . 

Decreto n .o 7 .847, de 16 de setembro de 1941 

D. O. de 18-9-41 
Aprova o Regulamento do Pessoal da Administração do Pôrto 
do Rio de Janeiro . 
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Decreto n . ° 20.437, de 22 de janeiro de 1946 

D . O. de 25-1-46 
Altera o Regimento da Administração do Pôrto do Rio de 
Janeiro . 

Decreto-Lei n.o 8 .856, de 24 de janeiro de 1946 

D.O . de 26-1-46 
Dispõe sôbre o Serviço Jurídico da Administração do Pôrto do 
Rio de Janeiro . 

Decreto-Lei n .o 9 . 800, de 9 de setembro de 1946 

D. O. de 11-9-46 
Considera corno renda complementar da Administração do Pôr
to do Rio de Janeiro o produto do impôs to adicional de 1O ~ .. ~ 
sôbre os direitos de importação realmente devidos, a que se 
refere o Decreto n .o 24 . 343, de 5-6-1934 . 

Decreto n . ° 27.545, de 6 de dezembro de 1949 

D . O. de 26-12-49 
Autoriza a Administração do Pôrto do Rio de Janeiro a operar 
em armazéns gerais e aprova o respectivo regulamento . 

Decreto n.O 31. 258, de 8 de agôsto de 1952 

D.O. de 8-8-52 
Substitui o art. 30 e seus §§, do Regulamento do Pessoal da 
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro, aprovado pelo De
creto n.o 7.847, de 16-9-41 

Decreto n.o 48.270, de 4 de junho de 1960 

D . O. de 9-6-60 - Retificado nos D. O. de 15 e 22-6-60 
Aprova o Regulamento da Administração do Pôrto do Rio de 
Janeiro . 

Lei n.o 4.356, de 17 de julho de 1964 

D. O. de 27-7-64 
Acrescenta um parágrafo ao art. 9.° do Decreto-Lei n.o 3.198, 
de 14-4-41 (Reorganização da Administração do pôrto do Rio 
de Janeiro) . 

Lei n. ° 4 . 358, de 17 de julho de 1964 

D . O. de 27-7-64 
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Acrescenta um parágrafo ao art. 9.° do Decreto-Lei n.o 3 . 198, 
de 14 de abril de 1941. 



AEROPORTOS ADUANEIROS 

Decreto n.o 29.072, de 30 de dezembro de 1950 

D.C . de 4 de janeiro de 1951 
Dispõe sôbre a lista de aeroportos aduaneiros . 

AcrNCIAS ADUANEIRAS 

Decreto n.o 11 .996, de 17 de março de 1916 

Cria 5 agências aduaneiras : 3 no Alto Acre, 1 no Alto Purus, 
1 no Alto Juruá . 

Decreto n.o 19.824, de 1.0 de abril de 1931 

Suprime Agências Aduaneiras e altera denominações de outras. 

ACENTE FISCAL DO IMPõSTO ADUANEIRO 

Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960 

D.C. de 12-7-60 
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso Nacional. 
D.C. de 21-12-60 
Passam a integrar a carreira de A. F . I . A. os Fiscais Aduanei
ros, Escriturários, Auxiliares Administrativos e Oficiais Admi
nistrativos lotados em repartições aduaneiras. 

Lei n .o 4.503, de 29 de novembro de 1964 

D.C. de 30-11-64 - Suplemento 
Parte vetada pelo Presidente da República e mantida pelo Con
gresso Nacional . 
D.C. de 30-4-65. 
As características de classe da série de Agente Fiscal do Impôstll 
Aduaneiro passam a ter a mesma disposição das demais séries 
de Agentes Fiscais do Ministério da Fazenda . 

AJUDANTE DE DESPACHANTE ADUANEIRO 

Decreto n .o 4.144, de 9 de março de 1939 

Dispõe sôbre o exercício do cargo de ajudante de despachante 
aduaneiro nas Alfândegas e Mesas de Rendas da República . 
(Ver também "Despachantes") . 
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ALFÂNDECAS 

Decisão n.o 25 - FAZENDA - em 7 de agôsto de 1817 

Dá nova forma à escrituração das Alfândegas . 

Decreto de 27 de agôsto de 1817 

Manda estabelecer uma Alfândega na Vila da pamaíl1a da Ca
pitania do Piauí . 

Decreto de 11 de janeiro de 1819 

Determina que a Mesa de Inspeção de Pernambuco se denomine 
Alfândega do Algodão. 

Decreto de 10 de janeiro de 1820 

Cria uma Alfândega provisória na capital da Capitania do 
Espírito Santo e uma Casa de Registro na foz do Rio Doce . 

Decisão n.O 20 - REINO - em 7 de agôsto de 1830 

Manda criar na Capitania de Mato Grosso uma Alfândega de 
postos secos . 

Decreto de 16 de julho de 1832 

Manda pôr em execução o Regulamento das Alfândegas de 25 
de abril dêste ano. 

Decisão n.o 747 - FAZENDA - em 3 de dezembro de 1833 

Declara a Alfândega da Côrte imediatamente subordinada ao 
Tribunal do Tesouro . 

Decreto A, de 22 de junho de 1836 

Regulamento. 

!)ecreto n.o 2.647, de 19 de setembro de 1860 

Regulamento . 

Decreto n. ° 3. 217, de 31 de dezembro de 1863 

Altera Regulamento. 

Decreto n.o 5.321, de 30 de junho de 1873 

Reorganiza o serviço da doca da Alfândega do Rio de Janeiro . 
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Decreto n .o 149-A, de 20 de julho de 1893 

Manda estabelecer uma Alfândega na Capital do Estado de 
São Paulo e outra na cidade de .Juiz de Fora . 

Circular n. ° 17, de 24 de abril de 1894 

D . O. de 24 de abril de 1894 
Remete exemplares da Nova Consolidação das Leis das Alfân
degas e Mesas de Rendas . 

Decreto n.o 1. 876, de 5 de novembro de 1894 

Regulamento para os serviços de Alfândega da cidade de São 
Paulo . 

Decreto n.o 417, de 14 de novembro de 1896 

Cria uma Alfândega de 4.a Classe em Sant'Ana do Livramen
to (RS). 

Decreto n. ° 2.781, de 31 de dezembro de 1897 . 

Suprime a Alfândega de Pôrto Alegre (RS) . 

Decreto n.o 630, de 31 de outubro de 1899 

Restabelece a Alfândega de pôrto Alegre (RS). 

Lei n.o 640, de 14 de novembro de 1899 

Estende, a tôdas as Alfândegas, a disposição do art. 479, pará
grafo único, da Consolidação das Leis das Alfândegas, referente 
à Alfândega da Capital Federal . 

Decreto n.o 3.529, de 15 de dezembro de 1899 

Serviços das Alfândegas . Execução da Lei n.o 640, de 14-11-1899. 

Decreto n.o 1.630, de 3 de janeiro de 1907 

Eleva à categoria de l.a ordem a Alfândega de Manaus. 

Decreto n .o 1.771, de 7 de novembro de 1907 

Cria a Alfândega de São Francisco (SC). 

Decreto n.o 1. 867, de 21 de janeiro de 1908 

Equipara a Alfândega de Corumbá (MT) à Alfândega de Para
naguá (PR) . 
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Decreto n.o 5.580, de 28 de novembro de 1928 

Cria a Alfândega de Niterói (RJ). 

Decreto n.o 19.824, de 1.0 de abril de 1931 

Suprime Alfândegas. 

Decreto n.o 20.230, de 22 de julho de 1931 

Interpreta o art. 666 da Consolidação das Leis das Alfândegas. 
(Prescrição Alfândegária) . 

Decreto n.o 21. 250, de 6 de abril de 1932 

Faz alterações nos serviços externos das Alfândegas de Manaus, 
Belém, S . Luis e Fortaleza . 

Decreto-Lei n.o 2.972, de 22 de janeiro de 1941 

Alfandegamento da Agência Fiscal de La Ordem em Aceguá 
(RS) . 

Decreto-Lei n.o 4.095, de 6 de fevereiro de 1942 

Restabelece a Alfândega de Niterói . 

Decreto-Lei n .o 4.999, de 26 de novembro de 1942 

D . O. de 28 de novembro de 1942 
Altera o prazo previsto na alínea "I" do art. 254 da Consoli
dação das Leis das Alfândegas, para as mercadorias em trânsito, 
depositadas em entreposto ou armazém alfandegado. 

ARMAZENACEM 

Decreto n.o 7.553, de 26 de novembro de 1879 

Regulamento para cobrança de armazenagem. 

Decreto n.o 1.102, de 21 de novembro de 1903 

Regras para o estabelecimento de emprêsas de armazéns gerais. 

Decreto n.o 191, de 1.0 de junho de 1934 

Altera as taxas de armazenagem das mercadorias depositadas 
nos armazéns da Alfândega do Rio de Janeiro. 

Decreto n .o 24 .324, de 1.0 de junho de 1934 
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Decreto-Lei n .o 3.982, de 30 de dezembro de 1941 

D.O. de 30 de dezembro de 1941. 
Modifica as bases para cobrança de taxas de armazenagem nos 
portos organizados . 

Decreto-Lei D.o 5.369, de 1.0 de abril de 1943 

D.O. de 3 de abril de 1943 
Altera a cobrança da taxa de armazenagem nOI! portos orga
nizados. 

Decreto-Lei 5 . 994, de 16 de novembro de 1943 

D. O . de 18 de novembro de 1943 
Amplia o disposto no Decreto·Lei n .O 5 .369, de 1° de abril de 
1943 . 

Decreto-Lei n.O 8 .439, de 24 de dezembro de 1945 

D.O. de 2 de janeiro de 1946 
Regula o Serviço de Armazenagem dos Portos Organizados . 

ARRECADAÇÃO FEDERAL 

Decreto-Lei D.o 867, de 17 de Dovembro de 1938 

Recolhimento de arrecadação federal ao Banco do Brasil . 

Lei n . ° 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D. O. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Institui, no Ministério da Fazenda, o cadastro geral de pessoas 
jurídicas, cria o Departamento de Arrecadação e dá outras pro
vidências. 

ARRUMADORES 

Decreto n .o 44 .508, de 24 de setembro de 1958 

Dispõe sôbre a categoria profissional dos arrumadores e dá ou
tras providências . 

ATRIBUiÇõES 

Decreto n.o 41.853, de 15 de julho de 1957 

D.O. de 15·7-57 
Regulamenta as atribuições dos funcionários lotados em esta· 
ções aduaneiras e dá outras providências. 
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AUTOS DE INFRAÇÃO 

Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D . o. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Parte vetada pelo Presidente da República e mantida pelo Con
gresso Nacional. 
D. o. de 30 de abril de 1965 
Compete aos Agentes Fiscais do Impôsto Aduaneiro lavrar 
autos de infração referentes a fraudes e contra os direitos 
aduaneiros . 

BAGACEM 

Decreto n.o 43.028, de 9 de janeiro de 1958 

D. O. de 10 de janeiro de 1958 
Regulamenta os artigos 17 e 56, da Lei n .o 3.244, de 14-8-57, 
no tocante ao desembaraço aduaneiro da bagagem . 

CABOTACEM 

Lei n.o 123, de 11 de novembro de 1892 

Regula a navegação de cabotagem. 

Decreto n .o 227-A, de 5 de dezembro de ]894 

Fixa o prazo de dois anos para que os navios que se entregam 
à navegação. de cabotagem, entre os portos marítimos ou 
fluviais, se nacionalizem de acôrdo com a lei. 

Decreto n.o 10.524, de 23 de outubro de 1913 

Aprova o nôvo Regulamento da Marinha Mercante e de Nave
gação de Cabotagem . 

Decreto-Lei n.o 5 .563, de 9 de junho de 1943 

D.O. de 11-6-43 
Modifica a tabela de despachos de mercadorias para transporte 
por navegação de cabotagem . 

CAPITANIAS DOS PORTOS 

Decreto n.o 11 .505, de 4 de março de 1915 

Nôvo Regulamento para as Capitanias dos Portos. 
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Decreto n.o 24 . 288, de 24 de maio de 1934 

D.O. de 4-7-34 
Aprova o Regulamento para as Capitanias de Portos . 

Decreto n.o 142, de 16 de novembro de 1934 

D.O. de 21-11-34 
Retifica os arts . 98 e 100 do Decreto n .o 24.288, de 24-5·34. 

Decreto n.o 72, de 28 de fevereiro de 1935 

D.O . de 8-3-35 
Dá nova redação ao art. 565 do Decreto n .o 24 .288, de 24-5-34. 

Decreto n.o 220-A, de 3 de julho de 1935 

D.O . de 1-8-35 
Reprod. D.O. de 16-6-36 - Retif. D.O. de 17-7-36 
Aprova e manda executar o nôvo Regulamento para a Capi
tania dos Portos. 

Decreto-Lei n.o 2.161, de 30 de abril de 1940 

D.O. de 4-5-40 
Dispõe sôbre o exercício de agente de Capitania dos Portos 
por militares da Armada e dá outras providências . 

Decreto n.o 5.798, de 11 de julho de 1940 

D.O. de 11-7-40 - Suplemento 
Aprova e manda executar o nôvo Regulamento para as Capi
. tanias dos Portos . 

Decreto n.o 33 .611, de 20 de agôsto de 1953 

D . O. de 22-8-53 
Altera o Regulamento para as Capitanias dos Portos . 

Decreto n .o 33 . 711 , de 1.0 de setembro de 1953 

D.O. de 3-9-53 
Altera o Regulamento para as Capitanias dos Portos, aprovado 
pelo Decreto n .o 5.798, de 1940 . 

Decreto n.o 34 . 501 , de 9 de novembro de 1953 

D.O. de 13-11-53 
Altera o Decreto n .o 33 . 711 , de 1.0 de setembro de 1953 . 
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Decreto n .o 41. 949, de 31 de julho de 1957 

D.a . de 6-8-57 
Altera o Regulamento para as Capitanias dos Portos . 

Decreto n .o 42.039, de 14 de agôsto de 1957 

D.a. de 17-8-57 
Altera o valor das multas estabelecidas no Regulamento para 
as Capitanias dos Portos . 

Decreto n .o 42.040, de 15 de agôsto de 1957 

D.a. de 17-8-57 
Altera o Regulamento para as Capitanias dos Portos . 

Decreto n .o 47 . 674, de 20 de janeiro de 1960 

D. a . de 23-1-60 
Altera a redação do art . 220 do Regulamento para as Capi
tanias dos Portos . 

Decreto n.o 50.059, de 25 de janeiro de 1961 

D.a. de 9-2-61 
Aprova o Regulamento para as Capitanias dos Portos . 

Decreto n .o 24, de 11 de outubro de 1961 

D.a. de 11-10-61 
Acrescenta disposição transitória no Regulamento para as 
Capitanias dos Portos . 

Decreto n.o 1.472, de 23 de outubro de 1962 

D .O. de 24-10-62 
Retif. D . a. de 25-10-62 
Altera o Regulamento para as Capitanias dos Portos, aprovado 
pelo Decreto n.o 50.059 de 25-1-61. 

CARTEIRA DE COMéRCIO EXTERIOR (CACEXl 

Lei n .o 2.145, de 29 de dezembro de 1953 

D.O. de 29-12-53 
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Cria a Carteira de Comércio Exterior, dispõe sôbre intercâmbio 
comercial com o exterior, e dá outras providências . 



Decreto n .o 34.893, de 5 de janeiro de 1954 

D.O. de 5-1-54 
Regulamenta a execução da Lei n.o 2.145, de 29-12-53, que 
institui a Carteira de Comércio Exterior, dispõe sôbre o inter
câmbio comercial com o exterior. 

Lei n.o 2.410, de 29 de janeiro de 1955 

D.O. de 31-1-55 
Prorroga até 30 de junho de 1956, o regime de licença para o 
intercâmbio comercial com o exterior, nos têrmos estabelecidos 
na Lei n.o 2.145, de 29-12-53 . 

Lei n.o 2.698, de 27 de dezembro de 1955 

D.O. de 30-12-55 
Dá aplicação à receita proveniente da diferença de preços 
entre os combustíveis e lubrificantes líquidos derivados do 
petróleo fabricados no Brasil e importados, e altera o item II 
do § 2.° e o § 5.° do art. 9.° da Lei n.o 2.145, de 29 de dezembro 
de 1953, e o § 1.0 do art. 2.° da Lei n .o 1.749, de 28 de novembro 
de 1952, acrescentando-lhe um parágrafo . 

Lei n.o 2.807, de 28 de junho de 1956 

D. O . de 28-6-56 
Prorroga, até 31 de dezembro de 1956, o regime de licença para 
o intercâmbio comercial com o exterior . 

Lei n.o 2.815, de 6 de julho de 1956 

D .O. de 11-7-56 
Modifica o inciso VII do art. 7.° , da Lei n . ° 2. 145, de 29 de 
dezembro de 1953. 

Lei n.o 3.053, de 22 de dezembro de 1956 

D .O . de 22-12-56 - Retif . D .O . de 26-12-56 
Prorroga até 30 de junho de 1957, a vigência do regime de 
licença prévia a que se refere a Lei n .o 2 . 145, de 29-12-53 . 

Lei n.o 3.187, de 28 de junho de 1957 

D. O . de 29-6-57 
Prorroga, até 31 de julho de 1957, a vlgencia do regime de 
licença a que está subordinado o intercâmbio comercial com 
o exterior . 
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Lei n.o 3 . 227, de 27 de julho de 1957 

D .O. de 29-7-57 
Prorroga, até 15 de agôsto de 1957, a vigência do regime! de 
licença a que está subordinado o intercâmbio comercial com 
o exterior. 

Lei n .o 42.008, de 9 de agôsto de 1957 

D. O. de 10-8-57 
Altera a redação do art . 30 do Decreto n .o 34 .893, de 5-1-34. 

Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de 1957 

D. O . de 14-8-57 
Dispõe sôbre a Reforma da Tarifa das Alfândegas, e dá outras 
providências . 

Decreto n.o 53 .899, de 29 de abril de 1964 

D. O . de 29-4-64 
Retif. D. O . de 30-4-64 
Dispõe sôbre a criação da Comissão de Comércio Exterior e dá 
outras providências. 

COMANDANTE ADUANEIRO 

Decreto-Lei n.o 4.401, de 24 de junho de 1942 

D . O. 26-6-42 
Dispõe sôbre as carreiras de Comandante Aduaneiro e Polícia 
Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. 

CONFERENTE DE CARCA E DESCARCA 

Lei n.o 1.561, de 21 de fevereiro de 1952 

D . O. 28-2-52 
Dispõe sôbre a profissão de conferente de carga e descarga, nos 
portos organizados. 

CONSELHO DE POLfT/CA ADUANEIRA 

Lei n.O 3.244, de 14 de agôsto de 1957 

D . O. de 14 de agôsto de 1957 
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Dispõe sôbre a Reforma das Tarifas nas Alfândegas . Institui 
o Conselho de Política Aduaneira (art. 21) . 



Decreto n . ° 46.121, de 26 de maio de 1959 

O Conselho de Polftica Aduaneira passa a integrar o sistema 
aduaneiro do pais como órgão supervisor da política aduaneira. 

Decreto n .o 50 . 143, de 7 de janeiro de 1961 

D .0. de 11 de fevereiro de 1961 
Institui a Comissão Nacional para os assuntos da Associação 
LatincrAmericana de Livre Comércio . 

Decreto n.o 50.485, de 25 de abril de 1961 

D. O. de 25 de abril de 1961 
Regulamenta o art. 27 da Lei n.o 3 . 244, de 14-8-57 . 

CONSELHO SUPERIOR DE TARIFA 

Decreto-Lei n.o 607, de 10 de agôsto de 1938 

Modifica disposições dos Decretos n . os 24.036, de 26-3-34, e 
24.763, de 14-7-34, sôbre competência para o julgamento dos 
processos fiscais. 

Decreto n.o 43.194, de 19 de fevereiro de 1958 

D . O. de 19 de fevereiro de 1958 
Reorganização do Conselho Superior de Tarifa . 

Decreto n .o 44 . 378, de 26 de agôsto de 1958 

D . O. de 26 de agôsto de 1958 
Retificado no D. O. de 29 de agôsto de 1958 
Altera dispositivos do Decreto n .o 43 . 194, de 19 de fevereiro 
de 1958 . 

Decreto n.o 54.767, de 30 de outubro de 1964 

D. O. de 6 de novembro de 1964 
Organização e funcionamento do Conselho Superior de Tarifa. 

CONTADOR 

Decreto n .o 1.178, de 16 de janeiro de 1904 

Cria os lugares de contador e procurador fi scal nas Delegacias 
Fiscais do Tesouro Nacional . 
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CONTRABANDO 

Decreto n.o 196, de 1.0 de fevereiro de 1890 

Cria uma Delegacia Fiscal para repressão ao contrabando no 
Estado de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

Decreto n.o 805, de 4 de outubro de 1890 

Altera o Decreto n. o 196, de 1.0 de fevereiro de 1890 . 

Decreto n .U 590, de 17 de outubro de 1891 

Altera os Decretos n.OS 196 e 805, de 1.0 de fevereiro de 1890 
e 4 de outubro de 1890, respectivamente , 

Decreto n.u 7.865, de 17 de fevereiro de 1910 

Regulamento para o Serviço de Repressão ao Contrabando . 

Decreto n .u 10.037, de 6 de fevereiro de 1913 

Dá nôvo Regulamento para oS. R. C . 

Decreto n ,o 12 . 328, de 27 de dezembro de 1916 

Nôvo regulamento para a repressão ao contrabando na fron
teira do Estado do Rio Grande do Sul e na Foz do Iguaçu no 
Estado do Paraná . 

Decreto n.u 19.703, de 13 de fevereiro de 1931 

Altera o Decreto n.o 12 . 328, de 27-12-1916 . 

Decreto n .o 19.909, de 23 de abril de 1931 

Aprova instruções para o Serviço de Repressão ao Contrabando 
nas fronteiras do Rio Grande do Sul. 

Lei n.o 1.884, de 10 de junho de 1953 

D . O. de 12-6-1953 
Dispõe sôbre a repressão ao contrabando . 

Decreto n .u 35.731, de 25 de junho de 1954 

D. O. de 28 de junho de 1954 
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Define a linha de fundo da faixa ao longo da fronteira de 
acôrdo com o § 1.° do art. 1. U da Lei n. o 1. 884, de 10 de 
junho de 1953 . 



Decreto n.o 39.499, de 3 de julho de 1956 

0.0. de 11 de julho de 1956 
Normas para a execução do art. 11 da Lei n.o 2.653, de 24 de 
novembro de 1955, sôbre contrabando . 

Decreto n.o 50.417, de 6 de abril de 1961 

0 . 0 . de 6 de abril de 1961 
Determina medidas referentes à repressão ao contrabando . 

CORRETORES DA CAPITAL FEDERAL 

Decreto n.o 2.813, de 7 de fevereiro de 1898 

Reorganiza a Junta dos Corretores da Capital Federal. 

CORRETORES DE FUNDOS POBLICOS 

Decreto n.o 354, de 16 de dezembro de 1895 

Reorganiza a corporação dos corretores de fundos públicos do 
Distrito Federal. 

Decreto n.o 2.475, de 13 de março de 1897 

Aprova o regulamento dos corretores de fundos públicos da 
Praça da Capital Federal. 

CORRETORES DE NAVIOS 

Decreto n.o 19.009, de 27 de novembro de 1929 

Dá nova regulamentação aos corretores de navios. 

Decreto n.o 52.090, de 4 de junho de 1963 

0.0. de 5-6-63 
Retif . D. O . de 12-6-63 
Regulamenta a profissão de Corretor de Navios e de seus pre
postos e dá outras providências correlatas . 

Decreto n.o 54.956, de 6 de novembro de 1964 

D.O . de 9-11-64 
Retif. D.O. de 13-11-64 
Regulamenta a profissão de Corretor de Navios e de seus 
prepostos . 
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CORRETORES DE PRAÇA DO COMfRCIO DO ' RIO DE JANEIRO 

Decreto n .o 806, de 26 de julho de 1851 

Estabelece Regimento para os Corretores de Praça do Comércio 
do Rio de Janeiro . 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E NAVEGAÇÃO 

Decreto n.o 20 . 933, de 13 de janeiro de 1932 

D.O. de 27-1-32 
Aprova o Regulamento do Departamento Nacional de Portos 
e Navegação. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS- RIOS E CANAIS 

Decreto n .o 6.166, de 31 de dezembro de 1943 

D.O. de 6-1-44 
Dispõe sôbre a reorganização do Departamento Nacional de 
Portos e Navegação, que passa a denominar-se Departamento 
Nacional de Portos , Rios e Canais . 

Decreto n.o 14.432, de 31 de dezembro de 1943 

D.O . de 6-1-44 
Reprod.: D.O . de 18-1-44 

Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais. 

Decreto n.o 16.403, de 23 de agôsto de 1944 

D. O. de 25-8-44 
Altera o Regimento do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais. 

Decreto-Lei n.o 8.904, de 24 de janeiro de 1946 

D.O. de 1-2-46 
Dispõe sôbre a reorganização do D. N . P . R. C . 

Decreto-Lei n.o 9.294, de 27 de maio de 1946 

D . O. de 29-5-46 
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Esclarece dispositivo do Decreto-Lei n.o 8.904, de 24-1-46, 
dispõe sôbre a reorganização do D . N. P . R . C. 



Decreto n.o 46.914, de 29 de setembro de 1959 

D. O. de 5-10-59 
Aprova convenções para balizamento dos canais, portos, barras, 
rios e lagos. 

Lei n.o 4.213, de 14 de fevereiro de 1963 

D.O. de 21-2-63 
Reorganiza o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
dando-lhe a denominação de Departamento Nacional de Portos 
e Vias Navegáveis, disciplina a aplicação do Fundo Portuário 
Nacional e dá outras providências. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E VIAS NAVECÁVEIS 

Decreto n.o 51. 896, de 9 de abril de 1963 

D. O. de 18-4-63 
Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Portos e 
Vias Navegáveis. 

DESPACHANTES 

Decreto Executivo n.o 587, de 27 de fevereiro de 1849 

Manda observar provisoriamente nas Alfândegas do Império o 
Regulamento para os despachantes das Alfândegas. 

Decisão n.o 115 - FAZENDA - Em 28 de abril de 1849 

Os despachantes das Alfândegas devem ser mantidos no gôzo 
dos seus direitos até o fim do tempo de suas patentes, podendo 
haver despachantes de segunda ordem, sem que haja de 
primeira . 

Decreto n.o 4.057, de 14 de janeiro de 1920 

Extingue as classes de despachantes gerais e caixeiros despa
chantes e constitui uma única - dos despachantes - e dá 
outras providências . 

Decreto n. o 22.104, de 17 de novembro de 1932 

D.O. de 1-12-32 
Dá nôvo Regulamento ao exercicio do cargo de despachantes 
aduaneiros e seus ajudantes, nas Alfândegas e Mesas de 
Rendas . 
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Decreto n.o 7. 185, de 16 de maio de 1941 

D.a. de 21-5-41 
Derroga o art. 45 do Decreto n.o 22 . 104, de 17-11-32. 

Decreto n .o 4.014, de 13 de janeiro de 1942 

Dispõe sôbre as atividades de despachantes aduaneiros e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei n . ° 4.476, de 16 de julho de 1942 

D. a. de 17-7-42 
Cria 10 lugares de despachantes aduaneiros na Alfândega de 
Niterói . 

Decreto-Lei n.o 5.634, de 30 de junho de 1943 

Dispõe sôbre arem uneração dos despachantes aduaneiros 

Decreto-Lei n.o 5.989, de 11 de novembro de 1943 

D.a. de 13-11-43 
Dá nova redação e revoga artigos do Decreto-Lei n .o 4.014, 
de 13-1-42 . 

Decreto-Lei n.o 6.656, de 3 de julho de 1944 

D.a. de 5-7-44 
Dispõe sôbre a função de despachante aduaneiro. 

Decreto n. ° 17.554, de 9 de janeiro de 1945 

Extingue 12 cargos de Despachantes Aduaneiros junto à Alfân
dega do Rio de Janeiro. 

Decreto-Lei n.o 9.832, de 11 de setembro de 1946 

D . a . de 13-9-46 
Modifica dispositivos do Decreto-Lei n . ° 4. O 14, de 13-1-42 . 

Lei n. ° 267, de 28 de fevereiro de 1948 

D.a. de 5-3-48 
Eleva para 40 lugares o quadro de despachantes aduaneiros 
da Estação Aduaneira de Importação Aérea em São Paulo. 

Lei n.o 1.236, de 15 de novembro de 1950 

D.a. de 20-11-50 

i46 

Dispõe sôbre o quadro de Despachantes da Recebedoria Federal 
em São Paulo. 



Lei n.o 1.496, de 13 de dezembro de 1951 

D.O. de 19-12-51 
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 15, do Decreto-Lei 
n.o 4.014, de 13-1-42. 

Lei n.o 1.765-E, de 15 de dezembro de 1952 

D.O. de 5-1-53 
Modifica dispositivos do Decreto-Lei n.o 4.014, de 1942 . 

Lei n.o 2 . 879, de 21 de setembro de 1956 

D . O. de 24-9-56 
Modifica o art. 42 e seu parágrafo único do Decreto-Lei n.o 
4 .014, de 13-1-42. 

Lei n.o 4 . 069, de 11 de junho de 1962 

D.O. de 15-6-62 - Retü.: D.O. de 18-6-62 (art . 39) 
Altera o art. 42 do Decreto n.o 4.014, de 13-1-42, alterado pelo 
Decreto-Lei n.o 9.832, de 11-9-46, e Lei n .o 2 .879, de 21-9-56 . 

DESPACHO CONSULAR 

Decreto-Lei n.o 5 .099, de 16 de dezembro de 1942 

D. O. de 19 de dezembro de 1942 
Aprova o regulamento para o despacho consular de aeronaves 
comerciais . 

Decreto n.o 12.275, de 19 de abril de 1943 

D. O. de 22 de abril de 1943 
Regulamento para cobrança de emolumentos consulares em 
manifestos de carga procedente da República Oriental do 
Uruguai. 

Decreto:-Lei n.o 5.569, de 10 de junho de 1943 

D. O. de 12 de junho de 1943 
Isenta de emolumentos consulares as embarcações brasileiras 
empregadas no transporte de ' mercadorias do rio Uruguai . 

Decreto-Lei n.O 8.853, de 24 de janeiro de 1946 

D. O. de 28 de janeiro de 1946 
Altera o Regulamento para o despacho consular de aeronaves 
comerciais (Dec. 5 . 099, de 16-12-42) . 
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DIREITOS ADUANEIROS 

(Ver "ISENÇOES"). 

DIRETORIA DAS RENDAS ADUANEIRAS 

Decreto n. ° 24.036, de 26 de março de 1934 

Institui a Diretoria das Rendas Aduaneiras, define sua compe
tência e jurisdição (arts . 91 e 96). 

Decreto n .o 43.717, de 19 de maio de 1958 

D.O. de 19 de maio de 1958 
Regulamenta a concessão da percentagem prevista no art . 64 
e seus parágrafos da Lei n. o 3 .244, de 14-8-57. 

ENTREPOSTOS 

Decreto n .o 5.776, de 25 de novembro de 1905 

Cria um entreposto público em Santo Antônio do Rio Madeira. 

Decreto n .o 9.463, de 21 de março de 1912 

Transfere para Pôrto Velho, o entreposto público de Santo 
Antônio do Rio Madeira. 

Decreto n.o 11.996, de 17 de março de 1916 

Incorpora o entreposto do Rio Madeira à M.R.A. de Põrto 
Velho . 

Decreto n.o 42.920, de 30 de dezembro de 1957 

D.O . de 7 de janeiro de 1958 
Promulga os convênios para o estabelecimento, em Paranaguá 
e Concepcion, de um entreposto de depósito franco para as 
mercadorias exportadas e importadas pelo Paraguai. 

ESTAÇÃO ADUANEIRA DE IMPORTAÇÃO AtREA EM SÃO PAULO 

Decreto n.o 21. 805, de 3 de setembro de 1946 

Aprova o Regimento da Estação Aduaneira de Importação 
Aérea em São Paulo. 

Decreto n.o 50.441, de 11 de abril de 1961 
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Subordina, diretamente, à Estação Aduaneira de Importação 
Aérea em São Paulo, os órgãos que menciona . 



EXPORiAÇÁO 

Decreto n.o 4.440, de 31 de dezembro de 1921 

Contém disposição sôbre interdição de exportação de ouro. 

Decreto n.o 23.884, de 19 de fevereiro de 1934 

Proíbe a exportação de vários metais e suas ligas, inservíveis 
e passíveis de transformações. 

Decreto n.o 24.193, de 3 de maio de 1934 

Revigora a proibição de exportação contida no Decreto n.o 
4.440, de 31-12-21. 

Decreto-Lei n.o 4.129, de 25 de fevereiro de 1942 

D. O. de 27 de fevereiro de 1942 
Dispõe sôbre a exportação e reexportação para o estrangeiro 
de veículos a motor e seus acessórios e pertences. 

Decreto-Lei n.o 4.273, de 17 de abril de 1942 

D. O. de 20 de abril de 1942 
Dispõe sôbre a licença prévia para exportação de certos 
produtos. 

Decreto-Lei n.o 4.377, de 15 de junho de 1942 

D.O. de 17 de junho de 1942 
Dispõe sôbre a exportação e reexportação de aviões, acessórios 
e pertences. 

Decreto n.o 12.060, de 24 de março de 1943 

D. O. de 26 de março de 1943 
Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fisca
lização da exportação da "Cêra licur." 

Decreto-Lei n.O 5.807, de 13 de setembro de 1943 

D. O. de 14 de setembro de 1943 
Estende à exportação para o estrangeiro o regime fiscal ine
rente à importação. 

Decreto-Lei n.o 5.940, de 28 de outubro de 1943 

D. O. de 30 de outubro de 1943 
Dispõe sôbre o regime de exportação de que trata o Decreto
Lei n. o 5.807, de 13 de setembro de 1943. 
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Decreto-Lei n .o 9.344, de 10 , de junho de 1946 

D . O. de 12 de junho de 1946 
Define a competência para a expedição de "Licença de 
Exportação" . 

Decreto-Lei n.o 9.856, de 13 de setembro de 1946 

D. O. de 16 de setembro de 1946 
Dispõe sôbre a industrialização e exportação da erva mate, 
por parte das sociedades cooperativas. 

Lei n.o 112, de 3 de outubro de 1947 

D. O. de 11 de outubro de 1947 
Dispõe sôbre a exportação e reexportação de aeronaves, aces
sórios e pertences . 

Decreto n.o 25 . 772, de 4 de novembro de 1948 

D. O. de 8 de novembro de 1948 
Exclui do regime de licença prévia de exportação as remessas 
de gêneros de primeira necessidade e artigos de pronto con
sumo, adquiridos nas praças brasileiras da região da fronteira e 
destinados ao abastecimento das populações residentes nas 
faixas limítrofes boliviana e paraguaia . 

Decreto n .o 28.098, de 10 de maio de 1950 

D.O. de 12 de maio de 1950 
Aprova novas especificações e tabelas para classificação e fisca
lização da exportação do arroz . 

Decreto n. ° 28 . 152, de 24 de maio de 1950 

D.O . de 26 de maio de 1950 
A prova novas especificações e tabelas para classificação da 
exportação do tabaco em fôlhas do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Decreto n.o 29 .823, de 27 de julho de 1951 

D . O . de 1.° de agôsto de 1951 
Aprova nova tabela para classificação e fiscalização da expor
tação de algodão e seus subprodutos. 

Decreto n .o 30 . 325, de 21 de dezembro de 1951 

D. O. de 28 de dezembro de 1951 
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Aprova as especificações e tabelas para a classificação e fisca
lização da exportação de madeira serrada de pinho brasileiro . 



Decreto n.o 30.583, de 21 de fevereiro de 1952 

D. O. de 28 de fevereiro de 1952 
Cria a comissão de exportação de materiais estratégicos . 

Lei n.o 1.779, de 22 de dezembro de 1952 

D . O. de 23 de dezembro de 1952 
Condiciona a licença para a exportação do café, à prova de 
pagamento da taxa de Cr$ 10 por saca. 

Decreto n. ° 35.618, de 4 de junho de 1954 

D.O. de 7 de junho de 1954 
Altera a redação do art. 1.0 do Decreto TI.o 30.583, de 21 de 
fevereiro de 1952. 

Decreto n .o 38.232, de 10 de novembro de 1955 

D.O. de 16 de novembro de 1955 
Altera o Decreto n . ° 35 .618, de 4 de junho de 1964, que alterou 
o Decreto n.o 30.583, de 21 de fevereiro de 1952. 

Decreto n.o 42.020, de 10 de agôsto de 1957 

D.O . de 10 de agôsto de 1957 
Cria no Conselho de Desenvolvimento o Grupo de Exportação 
de Minério de Ferro . 

Lei n.o 4.678, de 16 de junho de 1965 

D.O. de 21 de junho de 1965 
Dispõe sôbre ' o seguro de crédito à exportação e dá outras 
providências . 

FATURAS CONSULARES 

Decreto n .o 1. 103, de 21 de novembro de 1903 

Dispõe sôbre faturas consulares . 

Decreto n .o 14.039, de 20 de janeiro de 1920 

Aprova o nôvo Regulamento sôbre faturas consulares . 

Decreto n. ° 22.717, de 10 de maio de 1933 

D.O. de 6 de junho de 1933 
Aprova o nôvo Regulamento sôbre faturas consulares. 

151 



Decreto n.o 32.746, de 8 de maio de 1953 

Dispõe sôbre o preenchimento das guias de exportação, modêlo 
"B", faturas consulares e conhecimentos aéreos. 

FISCALIZAÇÃO 

Decreto n.o 50.439, de 11 de abril de 1961 

Estabelece normas para a fiscalização aduaneira de remessas 
postais internacionais. 

Decreto n.o 50.440, de 11 de abril de 1961 

D. o. de 11 de abril de 1961 
Retificado no D. O. de 13 de abril de 1961 
Dispõe sôbre os serviços de fiscalização atribuídos às Repar
tições Aduaneiras do Pais. 

CUIA DE EMBARQUE 

Decreto n.o 44.916, de 28 de novembro de 1958 

D. O. de 28 de novembro de 1958 
Retificado no D. O. de 12 de dezembro de 1958 
Reprod. D.O . de 30 de dezembro de 1958 
Substitui a "Guia de Exportação" pela "Guia de Embarque". 

CUIA DE EXPORTAÇÃO 

Decreto n.o 15.813, de 13 de novembro de 1922 

D . O. de 19 de novembro de 1922 
Aprova o nôvo Regulamento sôbre Guias de Exportação . 

Decreto n.o 4.736, de 23 de setembro de 1942 

Torna extensivas ao comércio de cabotagem as guias de expor
tação regulamentadas pelo Decreto n.o 15.813, de 13 de 
novembro de 1922. 

Decreto n.o 32.746, de 8 de maio de 1953 

Dispõe sôbre o preenchimento das guias de exportação, mo
dêlo "B". 

Decreto n.o 44.916, de 28 de novembro de 1958 

D . O. de 28 de novembro de 1958 
Reprod. D. O. de 30 de dezembro de 1958 
Substitui a "Guia de Exportação" pela "Guia de Embarque". 

152 



CUIA DE IMPORTAÇÃO 

Decreto n.o 42.914, de 27 de dezembro de 1957 

D.O. de 30 de dezembro de 1957 
Substitui a Guia de Importação para fins estatísticos. 

CRATIFICAÇÕES 

Decreto n.o 55.090, de 26 de novembro de 1964 

D.O. de 2-12-64 
Retif.: D. O. de 14-12-64 
Dispõe sôbre a revisão das gratificações pela participação em 
órgãos de deliberação coletiva na administração direta e das 
autarquias. 

IMPORTAÇÃO 

Decreto-Lei n.o 4.627, de 27 de agôsto de 1942 

D . O. de 29-8-42 
Normas sôbre a importação a granel dos produtos de petróleo 
e seus derivados. 

Decreto-Lei n.o 5.849, de 23 de setembro de 1943 

D . O. de 25 de setembro de 1943 
Dispõe sôbre a importação de lentes . 

Decreto n. ° 20.278, de 26 de dezembro de 1945 

D . O. de 28 de dezembro de 1945 
Dispõe sôbre a importação de aeronaves. 

Lei n.o 1. 386, de 18 de junho de 1951 

D.O. de 18 de junho de 1951 
Regula a importação de papel e outros materiais de consumo 
da imprensa. 

Decreto n.o 31.535, de 3 de outubro de 1952 

Exclui, do regime de licença prévia, as importações de livros, 
jornais, revistas e publicações similares de natureza técnica, 
científica, didática ou literária. 

Decreto n.o 38.983, de 6 de abril de 1956 

D.O. de 6 de abril de 1956 
Proíbe a importação de reprodutores zebuínos, bubalinos, e 
outros animais domésticos. 
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Decreto n .o 40.260, de 1.0 de novembro de 1956 

D. o. de 1.0 de novembro de 1956 
Reprod. D. o. de 23 de novembro de 1956 
Normas para importação e distribuição de máquinas e imple
mentos agrícolas . 

Decreto n.o 41.097, de 7 de março de 1957 

D . o. de 7 de março de 1957 
Retificado D. o. de 11 de março de 1957 
Normas para a importação de máquinas rodoviárias. 

Decreto n .o 41. 492, de 14 de maio de 1957 

D. o. de 16 de maio de 1957 
Institui o parágrafo único do art . 7.° do Decreto n.o 41.097. 
de 7 de março de 1957. 

Decreto n.o 43.713, de 17 de maio de 1958 

D . O. de 17 de maio de 1958 
Retificado D. O. de 19 de maio de 1958 
Estabelece medidas a serem executadas pelas autoridades, 
para fins de contrôle fiscal, prevenção e repressão da fraude 
nas importações. 

Decreto n.o 43.824, de 4 de junho de 1958 

D.O. de 4 de junho de 1958 
Nova redação ao Decreto n.o 41. 097, de 7 de março de 1957, 
alterado pelo Decreto n.o 41. 492, de 14 de maio de 1957. 

Decreto n.o 44.728, de 22 de outubro de 1958 

D . O. de 22 de outubro de 1958 
Regula a importação da borracha . 
Ver Decreto n.o 47.167, de 4-11-59. 

Lei n.O 3.496, de 21 de dezembro de 1958 

D . O . de 22 de dezembro de 1958 
Autoriza a importação de automóveis para o serviço de trans
porte de passageiros, dispõe sôbre a venda de automóveis 
apreendidos. 

Decreto n.o 47.167, de 4 de novembro de 1959 

D. O. de 7 de novembro de 1959 
Regula a importação da borracha. 
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Decreto n.o 51.086, de 31 de julho de 1961 

D.O. de 31 de julho de 1961 
Regulamenta o artigo 17 da Lei n.o 3.496, de 21 de dezembro 
1958. 

Decreto n.o 51. 813-A, de 8 de março ode 1963 

D. O. de 18 de marco de 1963 
Dispõe sôbre a entráda no País de caminhões transportando 
carga importada dos países limítrofes ou para os mesmos ex
portada. 

Decreto n.o 52. 126, de 12 de junho de 1963 

D. O. de 25 de junho de 1963 
Cria a Comissão Executiva do Plano de Importação de Pro
dutos Siderúrgicos ° 

Decreto n ,o 52.322, de 6 de agôsto de 1963 

D , O. de 7 de agôsto de 1963 
Dispõe sôbre a importação de baunilha , 

Decreto n.o 53,539, de 5 de fevereiro de 1964 

D. O . de 6 de fevereiro de 1964 
Estabelece normas para importações realizadas por entidades 
públicas e órgãos assemelhados . 

Decreto n,o 53.982, de 25 de junho de 1964 

D. O. de 25 de junho de 1964 
Complementa o Decreto n.o 53,337, de 23 de dezembro de 
1963, que dispõe sôbre a importação de petróleo e derivados . 

IMPOSTOS 

Decreto n.o 7.554, de 26 de novembro de 1879 

Manda observar o Regulamento para cobrança dos impostos 
de docas e faróis. 

Decreto n. ° 5.623, de 29 de dezembro de 1928 

Reduz os impostos sôbre o material rodante e de tração, des
tinado a viação férrea e urbana, 

Lei n,o 2.975, de 27 de novembro de 1956 

D. O , de 28 de novembro de 1956 
Altera a legislação do impôsto único sôbre combustíveis e lu
brificantes liquidos e gasosos ° 

15~ 



Decreto n.o 41.433, de 25 de abril de 195'1 

D.O. de 3 de maio de 1957 
Normas para execução do disposto no art. 6.° da Lei n.o 2.975, 
de 27 de novembro de 1956. 

Lei n.o 4.425, de 8 de outubro de 1964 

D. O. de 13 de outubro de 1964 
Cria o impôsto único sôbre os minerais do Pais, dispõe sôbre 
o produto de sua arrecadação, institui o "Fundo Nacional de 
Mineração" e dá outras providências. 

Lei n.o 4.452, de 5 de novembro de 1964 

D. O. de 9 de novembro de 1964 
Retificado no D . O. de 11 de novembro de 1964 
Altera a legislação relativa ao impôsto único sôbre lubrifi
cantes e combustíveis liquidos e gasosos, e dá outras pro
vidências. 

LeI n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Dispõe sôbre o Impôsto de Consumo e reorganiza a Diretoria 
de Rendas Internas. 

Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Dispõe sôbre o impôsto que recai sôbre as rendas e proventos 
de qualquer natureza. 

Decreto n.o 55.928, de 14 de abril de 1965 

D.O. de 14 de abril de 1965 
Aprova o Regulamento do Impôsto Único sôbre os Minerais 
do Pais. 

INTERCÂMBIO COMERCIAL COM O EXTERIOR 

Lei n.o 2.807, de 28 de junho de 1956 

D. O. de 28-6-56 
Prorroga até 31 de dezembro de 1956 o regime de licença 
para o intercâmbio comercial com o exterior. 

Lei n.o 2.815, de 6 de julho de 1956 

D.O. de 11-7-56 
Modifica o inciso VII do art. 7.°, da Lei n.o 2.145, de 29-12-53. 
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Lei n .o 3.187, de 28 de junho de 1957 

D. O. de 29-6-57 
Prorroga até 31 de julho de 1957, a vlgencia do regime de 
licença a que está subordinado o intercâmbio comercial com 
o exterior . 

Lei n.o 3.227, de 27 de julho de 1957 

D .O. de 29-7-57 
Prorroga até 15-8-57, a vigência do regime de licença a que 
está subordinado o intercâmbio comercial com o exterior . 

Decreto n.o 42.820, de 16 de dezembro de 1957 

D.O. de 16-12-57 
Reprod.: D. O. de 28-12-57 
Regulamenta a execução do disposto nas Leis ns. 1.807. de 
7-1-43, 2.145, de 29-12-53, e 3.244, de 14-8-57, relativamente 
às operações de câmbio e ao intercâmbio comercial com o 
exterior. 

Decreto n .o 43.997, de 8 de julho de 1958 

D.O. de 14-7-58 
Dá nova redação ao art . 96 do Decreto n .o 42 .820, de 16-12-57 . 

Decreto n.o 44 .187, de 28 de julho de 1958 

D.O. de 31-7-58 
Dá nova redação ao art . 44, do Decreto ll.o 42. 820. de 
16-12-57 . 

Decreto n.o 44.916, de 28 de novembro de 1958 

D.O. de 28-11-58 
Retif . D.O. de 12-12-58 
Reprod. D. o. de 30-12-58 
Altera disposições dos Decretos n .os 15 .813, de 13-11-22, e 
42.820, de 16-12-57 . 

Decreto ll.o 48.785, de 11 de agôsto de 1960 

D. O . de 19-8-60 
Acrescenta dois parágrafos ao art. 58 do Decreto ll.o 42.820, 
de 16-12-57 . 

ISENÇõES 

Decreto n.o 21.494, de 8 de junho de 1932 

Dispõe sôbre a permanência de favores aduaneiros a compa
nhias, emprêsas e firmas que explorarem a mineração de ouro. 
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Lei n . ° 4.783, de 31 de dezembro de 1923 

Suprime abatimentos e isenções; subordina as isenções, abati
mentos e reduções de direitos às regras do Decreto n.o 8.592, 
de 8 de março de 1911. 

Lei n.o 420, de 10 de abril de 1937 

Isenta, de direitos e taxas aduaneiras, material importado 
para o aumento da frota do Lóide Brasileiro . 

Lei n . ° 482, de 23 de agôsto de 1937 

Altera a tabela de direitos aduaneiros sôbre o amianto e seus 
produtos, da Tarifa das Alfândegas, e concede redução espe
cial dêsses direitos à indústria nacional de fibro-cimento. 

Decreto-Lei n .o 300, de 24 de fevereiro de 1938 

Regula a concessão de isenção e redução de direitos adua
neiros. (Alterado pelos Decs.-Leis ns. 2.503, de 19-8-40, 2.795, 
de 21-11-40, 6.637, de 28-6-44,8.644, de 11-1-46, 9.179, de 
15-4-46, e Lei n .o 1.742, de 22-11-52. A Lei n.o 1.815, de 
18-2-53, revogou o item 9 do art. 12) . 

Decreto-Lei n.o 1. 583, de 8 de setembro de 1939. 

Isenta, dos direitos de importação, para consumo e demais 
taxas aduaneiras, os materiais destinados à construção da 
Estrada de Ferro Brasil-Bolívia e o equipamento instrumen
tal e objetos de uso pessoal dos técnicos a serviço da referida 
construção . 

Decreto-Lei n .o 2.503, de 19 de agôsto de 1940 

Dá nova redação ao art . 26 do Decreto-Lei n .o 300, de 24-2-38. 

Decreto-Lei n.o 2.795, de 21 de novembro de 1940 

Estende os favores previstos para a fôlha de flandres, no 
art. 13, § 3.°, inciso 3.°, do Decreto-Lei n.o 300, de 24-2-38, às 
estamparias e fábricas importadoras daquela mercadoria 
quando destinada à confecção de invólucros para carne e 
outros produtos alimentícios . 

Decreto-Lei n.o 2.847, de 6 de dezembro de 1940 
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Concede isenção de direitos para a gasolina importada pelos 
aeroclubes brasileiros . 



Decreto-Lei n.o 4 . 309, de 19 de maio de 1942 

Concede favores à Companhia Siderúrgica Nacional . 

Decreto-Lei n.o 4.363, de 6 de junho de 1942 

D.a. de 9 de junho de 1942 
Concede, à Companhia Siderúrgica Nacional, isenção de di
reitos de importação para consumo e demais taxas aduaneiras. 

Decreto-Lei n.o 6 . 637, de 28 de jUIlho de 1944 

D.a. de 30 de junho de 1944 
Altera a redação do item 13 do art . 12, do Decreto-Lei n.o 300, 
de 24-2-38 . 

Decreto-Lei n .o 7.859, de 13 de agôsto de 1945 

D. a. de 16 de agôsto de 1945 
Suspende a cobrança dos direitos de importação e taxas adua
neiras que incidem sôbre o trigo em grão, descascado ou partido. 

Decreto-Lei n.o 8 . 644, de 11 de janeiro de 1946 

D . O. de 12 de janeiro de 1946 
Republicado no D. O. de 1.0 de fevereiro de 1946 
Dispõe sôbre a concessão de favores às emprêsas jornalísticas. 

Decreto-Lei n.o 8.699, de 16 de janeiro de 1946 

D. a . de 18 de janeiro de 1946 
Republicado no D. O . de 25 de janeiro de 1946 
Concede, à Fábrica Nacional de Motores S. A., isenção de di
reitos de importação e demais taxas aduaneiras. 

Decreto-Lei n .o 9. 179, de 15 de abril de 1946 

D.O. de 16 de abril de 1946 
Retificado no D. O. de 29 de abril de 1946 
Altera o Decreto-Lei n .o 300, de 24 de fevereiro de 1938 . 

Decreto n .o 21.589, de 6 de agôsto de 1946 

D. O. de 8 de agôsto de 1946 
Autoriza a importação, livre de direitos e demais taxas adua
neiras, de materiais destinados ao Instituto Tecnológico do 
Estado de Pernambuco . 
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Decreto-Lei n.o 9.763, de 6 de setembro de 1946 

D . O. de 6 de setembro de 1946 
Concede isenção de direitos de importação para consumo e de
mais taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social, para 
o papel para livros. (Os arts. 1.0 e 2.° foram alterados pela 
Lei número 351, de 27-8-48, que foi regulamentada pelo Dec. 
26.632, de 6-5-49). 

Decreto-Lei n.o 9.874, de 16 de setembro de 1946 

D. O. de 19 de setembro de 1946. 
Concede isenção de direitos de importação para consumo e 
taxa de expediente ao combustível, óleo e acessórios, importa
dos por "The Leopoldina Railway Company Limited". 

Lei n.o 404, de 24 de setembro de 1948 

D. O. de 29 de setembro de 1948 
Concede favores a companhias, emprêsas e cooperativas que se 
organizarem para a mecanização da lavoura. 

Lei n.o 480, de 11 de novembro de 1948 

D.O. de 16 de novembro de 1948 
1!:stende, à Companhia Nacional de Navegação Costeira, o re
gime de isenção fiscal de que goza o Lóide Brasileiro. 

Lei TI.o 660, de 2 de abril de 1949 

D.O. de 6 de abril de 1949 
Concede isenção de direitos de importação e demais taxas adua
neiras, para o carvão que a Administração do pôrto do Rio de 
Janeiro importar para os seus serviços. 

Lei TI.o 858, de 12 de outubro de 1949 

D.O. de 15 de outubro de 1949 
Concede isenção de direitos para material importado pela Com
panhia Hidro-Elétrica do São Francisco. 

Decreto TI.o 27.802, de 22 de fevereiro de 1950 

D. O. de 24 de fevereiro de 1950 
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Regulamenta a Lei n.o 404, de 24-9-48, que concede favores a 
companhias, emprêsas e cooperativas que se organizarem para 
a mecanização da lavoura. 



Lei n.o 1.124, de 7 de junho de 1950 

D. o. de 10 de junho de 1950 
Isenta, de direitos de importação e taxas aduaneiras, as máqui
nas adquiridas pelo Laboratório Plasma S . A. de Belo 
Horizonte. 

Lei n.o 1. 640, de 14 de julho de 1952 

D. O. de 16 de julho de. 1952 
Isenta, de impôsto de consumo e de direitos de importação e 
taxas aduaneiras, as maquinarias e material técnico importa
dos por Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul S. A. 

Lei n.o 1. 678, de 26 de setembro de 1952 

D.O. de 2 de outubro de 1952 
Isenta, de direitos de importação para consumo e demais taxas 
aduaneiras, as máquinas e acessórios destinados ao fabrico de 
sabão, gorduras e similares. 

Lei n. ° 1. 856, de 14 de maio de 1953 

D.O. de 15 de maio de 1953 
Isenta, de direitos de importação e taxas aduaneiras, os resíduos 
de trigo, as tortas e farinhas de carne e os concentrados que 
contenham minerais, vitaminas e antibióticos. 

Lei n.o 1.858, de 15 de maio de 1953 

Isenta, de pagamento de taxas, as remessas de fundos para pa
gamento de adubos, inseticidas e fungicidas de uso agrícola. 

Lei n. ° 1.950, de 24 de agôsto de 1953 

D.O. de 28 de agôsto de 1953 
Isenta, de direitos de importação, de consumo e demais taxas 
aduaneiras, os museus de artes plásticas de propriedade privada. 

Lei n.o 2 . 061, de 5 de novembro de 1953 

D . O. de 7 de novembro de 1953 
Isenta, de direitos e taxas aduaneiras, material destinado à 
Cia. Siderúrgica Mannesmann. 

Lei n.o 2.132, de 11 de dezembro de 1953 

D . O. de 16 de dezembro de 1953 
Isenta, de direitos de importação para consumo e taxas adua
neiras, as firmas que se dedicarem à indústria de fabricação de 
alumínio. 
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Lei n.o 2.210, de 31 de maio de 1954 

D.O. de 9 de junho de 1954 
Isenta, de direitos aduaneiros e taxas alfandegárias, os mate
riais importados diretamente por emprêsas ferroviárias do país. 

Lei n.o 2.591, de 8 de setembro de 1955 

Isenta, de direitos e taxas aduaneiras, as firmas legalmente 
constituidas ou cultivadores idôneos de fumo tipo comercial 
"capeiro" . 

Lei n.o 2.603, de 15 de setembro de 1955 

Reduz para 1 % "ad valorem" os direitos alfandegários sõbre 
aparelhos ortopédicos. 

Lei n.o 2.618, de 30 de setembro de 1955 

D. O. de 4 de outubro de 1955 
Concede isenção de direitos e taxas aduaneiras, para embar
cações destinadas à dragagem e aos serviços dos portos. 

Lei n.o 2.841, de 4 de agôsto de 1956 

D . O. de 6 de agôsto de 1956 
Isenta, de direitos de importação e taxas aduaneiras, as socie
dades que exploram ou venham a explorar a fabricação de ba
terias e de pilhas sêcas. 

Lei n.o 3.049, de 21 de dezembro de 1956 

D. O. de 22 de dezembro de 1956 
Isenta, de direitos de importação, taxas aduaneiras e impôsto 
de consumo, material importado pelo Instituto Sul-Riogran
dense de Carnes. 

Lei n.o 3.115, de 16 de março de 1957 

D.O. de 20 de março de 1957 I 

Isenta, de direitos de importação, impôsto de consumo e taxas 
aduaneirM, material destinado à. Rêde Ferroviária Federal S. A. 

Lei n.o 3.381, de 24 de abril de 1958 

D. O. de 25 de abril de 1958 
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Isenta, de direitos de importação para consumo e taxas adua
neiras, o material dMtinado a construção, melhoramentos, e~c. 
consignados às emprêsas nacionais de construção ou reparos 
navais. 



Decreto n .o 44. 6()9, de 8 de outubro de 1958 

Dispõe sôbre a isenção temporária do pagamento das taxas a 
que estão sujeitos mercadorias e equipamentos impor tados nos 
têrmos do Acôrdo Básico de Cooperação Técnica e do Acôrdo 
sôbre Programas de Serviços Técnicos Especiais, concluídos 
entre o Bra5il e os Estados Unidos da América. 

Lei n .o 3.545, de 11 de fevere iro de 1959 

D.O. de 12 de fevereiro de 1959 
Isenta de taxas alfandegárias, exceto a de despacho aduaneiro, 
material importado pela Cia. Gaspar Gasparian Industrial. 

Lei n.o 3.642, de 14 de outubro de 1959 

D. O. de 15 de outubro de 1959 
Isenta, de taxas aduaneiras, exceto a de despacho aduaneiro, a 
importação de equipamentos de produção destinados às indús
trias de fabricação de material ferroviário. 

Lei n.o 3.692, de 15 de dezembro de 1959 

D .O. de 16 de dezembro de 1959 
Isenta, de quaisquer impostos e taxas, a importação de equi
pamentos destmados ao Nordeste. 

Lei n.o 3.768, de 3 de junho de 1960 

D.O. de 4 de junho de 1960 
Prorroga prazos de têrmos de responsabilidade assinados por 
firmas beneficiadas com a isenção relativa à importação de 
equipamentos destinados às indústrias de fabricação de mate
rial automobilístico. 

Decreto n .o 49.311, de 21 de ::l.Ovembro de 1960 

D . O. de 10 de dezembro de 1960 
Isenta, de taxas federais, a importação de equipamentos con
signados à Fiação Brasileira de Si3al S . A. - FIBRASA. 

Lei 11.° 3.963, de 20 de setembro de 1961 

D. O. de 22 de setembro de 1961 
Isenta, de impôsto aduaneiro, a importação de equipamentos 
industriais, sobressalentes e ferramentas, destinados à fabrica
ção no País, de tratores agrícolas. 
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Lei n.o 3.972, de 13 de outubro de 1961 

D.O. de 16 de outubro de 1961 
Isenta a Sociedade de Economia Mista "Acos Finos Piratini 
S. A . ", da taxa de despachos aduaneiros. ' 

Lei n.o 3.993, de 6 de dezembro de 1961 

D. O. de 11 de dezembro de 1961 
Isenta, da taxa de despacho aduaneiro, os equipamentos im
portados para a instalação e montagem das Usinas Siderúrgi
cas Minas Gerais S.A., Cia. Siderúrgica Paulista e Cia. Ferro 
e Aço de Vitória. 

Lei n.o 4 .201, de 5 de fevereiro de 1963 

Isenta, da taxa de despacho aduaneiro, material importado 
para a instalação e montagem das usinas siderúrgicas perten
centes à Companhia Siderúrgica da Guanabara. 

Decreto n.o 51.881, de 2 de abril de 1963 

D.O. de 5 de abril de 1963 
Retif. no D. O. de 16 de abril de 1963 
Isenta, de taxas federais, motores elétricos e gerador consigna
dos ao Cotonifício Leite Barbosa S. A . 

Decreto n.o 52.094, de 5 de junho de 1963 

D. O. de 11 de junho de 1963 
Isenta, de taxas e impostos federais, a importação do equipa
mento nôvo, consignado à "Indústria Gráfica Brasileira S. A. ", 
do Recife. 

Decreto n.o 52.095, de 5 de junho de 1963 

D. O. de 11 de junho de 1963 
Isenta, de taxas e impostos federais, a importação de equipa
mentos novos, consignados à "J. Macedo S .A. - Comércio, 
Indústria e Agricultura", de Fortaleza. 

Decreto n.o 52.096, de 5 de junho de 1963 

D.O. de 11 de junho de 1963 
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Retif. no D.O. de 14 de junho de 1963 
Isenta, de taxas e impostos federais, os equipamentos novos 
consignados à "Companhia Empório Industrial do Norte", de 
Salvador. 



Decreto n.o 53.545, de 6 de fevereiro de 1964 

D.O. de 13 de fevereiro de 1964 
Proíbe seja autorizada a importação de máquina com bene
fícios cambiais, fiscais ou creditícios. 

LEILÕES 

Lei n. ° 3. 454, de 6 de janeiro de 1918 (art. 184) 

Dispõe sôbre comissão a ser paga pelo arrematante e a ser dis
tribuída ao escrivão e contínuos. 

Decreto n.o 3.704, de 8 de janeiro de 1919 

Eleva a 6 % a percentagem sôbre o preço da arrematação nos 
leilões realizados na Alfândega e suas dependências. 

Lei n.o 3.496, de 21 de dezembro de 1958 (Art. 14) 

D.O. de 21 de dezembro de 1958 
Autoriza a importação de automóveis para o serviço de trans
porte de passageiros, dispõe sôbre a venda de automóveis 
apreendidos. 

Decreto n.o 809, de 30 de março de 1962 

Regulamenta os leilões nas repartições fiscais do Ministério da 
Fazenda, e dá outras providências. 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 (Art. 9.(), § 7.°) 

Fixa em 35 % a participação dos funcionários nas importâncias 
arrecadadas em virtude de leilão de mercadorias. 

LICENÇA PRtVIA 

Lei n.o 262, de 23 de fevereiro de 1948 

D.O. de 25 de fevereiro de 1948 
Subordina ao regime de licença preVla o intercâmbio de im
portação e exportação com o exterior. 

Decreto n.o 24.697, de 23 de março de 1948 

D . O. de 29 de março de 1948 
Aprova o Regulamento expedido em virtude da Lei 262, de 23 
de fevereiro de 1948. 
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Decreto n.o 25.314, de 3 de agôsto de 1948 

Inclu.i, no regime de licença prévia de que tra ta a Lei n.o 262 , 
de 23 de fevereiro de 1948, a importação de trigo em grão. 
ou far lnha. 

Decreto n .o 25 .387, de 20 de a gôsto de 1948 

D. O . de 23 de agõsto de 1948 
Exclui, do regime de licença prévia de que trata a Lei n. ° 262, 
de 23-2-48, a importação do produto B.H.C. (hexacloreto de 
benzeno) e de materiais destinados ao combate à "broca do 
café" . 

Decreto n.o 26.549, de 4 de abril de 1949 

D.O. de 6 de abril de 1949 
Isenta, do regime de licença prévia de importação de que trata 
a Lei n .o 262, de 23 de fevereiro d e 1948, os bens e instrumen
tos de trabalho de imigrantes. 

Decreto n.o 26.669, de 12 de maio de 1949 

D . O . de 16 de maio de 1949 
Inclui, no regime de licença prévia de que trata a Lei n.o 262, 
de 23-2-48, a importação de banha. 

Lei n.o 752, de 30 de junho de 1949 

Prorroga a vigência da Lei n.o 262, de 23 ele fevereiro de 1948. 

Decreto 11.° 26.906, de 15 de julho de 1949 

D. O . de 19 de julho de 1949 
Inclui, no regime de licença prévia de que trata a Lei n.o 262, 
de 23·2-48, a import a ção de alhos. 

Decreto n .o 2tl.911, de 20 de julho de 1949 

D. O. de 23 de julho de 1949 
Inclui, no regime de licença prévia de que trata a Lei n.() 262. 
de 23 de fevereiro de 194.8, a importação de cebolas. 

Decreto n.o 2'7 .188, de 16 de setembro de 1949 

D.O. de 19 de setembro de 1949 
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Inclui, na regime de licença prévia, de que trata a Lei n.() 262 , 
de 23 de fevereiro de 1948, a importação de aveia . 



Decreto n.o 27.218, de 23 de setembro de 1949 

D. O. de 26 de setembro de 1949 
Inclui, no regime de licença prévia, de que trata a Lei n.o 262, 
de 23 de fevereiro de 1948, a importação de açúcar e arroz. 

Lei n.o 842, de 4 de outubro de 1949 

D. O. de 5 de outubro de 1949 
Retificado no D. O. de 15 de outubro de 1949 
Prorroga o prazo da Lei n.o 262, de 23-2-48, que subordina ao 
regime de licença prévia o intercâmbio de importação e expor
tação para o exterior. 
(Ver também "Exportação"). 

MARINHA MERCANTE 

Decreto n. o 10.524, de 23 de outubro de 1913 

Aprova o nôvo Regulamento da Marinha Mercante e de Nave
gação de Cabotagem. 

Decreto n.o 20.829, de 21 de dezembro de 1931 

Cria a Diretoria da Marinha Mercante. 

Decreto n.o 20.981, de 20 de janeiro de 1932 

Retifica o art. 4.° e seus parágrafos, do Decreto n.o 20.829, de 
21-12-31, que criou a Diretoria da Marinha Mercante. 

MEDIDOR DA ALFÂNDEGA 

Decisão TI.o 7 - REINO - Em 11 de março de 1817 

Manda observar na Alfàndega de Pernambuco o mesmo que se 
pratica nesta Côrte (do Rio de Janeiro), relativo ao ofício de 
medidor da Alfândega. 

MERCADORIAS 

Decreto n.o 1. 746, de 13 de outubro de 1869 

Autoriza o Govêrno a contratar a construção, nos diferentes 
portos do Império, de docas e armazéns para carga, descarga, 
guarda e conservação das mercadorias de importação e expor
tação. 
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Decreto n .o 169, de 25 de abril de 1891 

Entre os documentos mencionados no § 1.0 do art. 491, da 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, para 
os despachos de gêneros ou mercadorias sujeitos a direitos, estão 
também compreendidas as faturas consulares. 

Decreto n.o 19.473, de 10 de dezembro de 1930 

Regula os conhecimentos de transporte de mercadorias por 
terra, água ou ar. 

Decreto n.o 19.754, de 18 de março de 1931 

Esclarece e simplifica algumas disposições do Decreto n.o 
19.473, de 10-12-30. 

Decreto n.o 994, de 28 de julho de 1936 

Institui o "draw back" para as matérias-primas necessárias à 
produção de mercadorias reconhecidas em condições de con
correr, fora do país, com as similares estrangeiras. 

Decreto-Lei n.o 4.938, de 9 de novembro de 1942 

D. O. de 12 de novembro de 1942 
Dá nova redação ao § 7.° do art. 9.° do Decreto n.o 19.473, de 
10 de dezembro de 1930, modificado pelo de n.o 19.754, de 18 
de março de 1931. 

Decreto n.o 14.167, de 3 de dezembro de 1943 

D. O. de 6 de dezembro de 1943 
Dispõe sôbre as análises de mercadorias em trânsito pelas 
Alfândegas. 

Lei n.o 2.196, de 1.0 de abril de 1954 

D.O. de 6 de abril de 1954 
Apresenta nôvo item ao parágrafo único do art. 285 da Con
solidação das Leis do Trabalho, dispondo sôbre o serviço dos 
trabalhadores na movimentação de mercadorias. 

Decreto n .o 36.784, de 18 de janeiro de 1955 

D.O. de 18 de janeiro de 1955 
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Dispõe sôbre o desembaraço de bens e mercadorias introduzi
das no país sem licença de importação. 



Lei n.o, 2. 653, de 24 de novembro de 1955 (art. 11) 

Considera contrabando, para efeitos fiscais, as mercadorias in
troduzidas clandestinamente no país e encontradas à venda ou 
em depósito. 

Decreto n.o 38.489, de 31 de dezembro de 1955 

D.O. de 31 de dezembro de 1955 
Dispõe sôbre o registro de atos administrativos referentes ao 
desembaraço aduaneiro de bens e mercadorias. 

Lei n.o 2.770, de 4 de maio de 1956 

D.O. de 5 de maio de 1956 
Suprime a concessão de medidas liminares nas ações e procedi
mentos judiciais de qualquer natureza que visem a liberação 
de bens, mercadorias ou coisas de procedência estrangeira. 

Decreto n.o 47.225, de 12 de novembro de 1959 

D. O. de 12 de novembro de 1959 
Retificado no D. O. de 18 de novembro de 1959 
Dispõe sôbre o transporte de mercadorias importadas com o 
benefício de favores governamentais. 

Decreto n.o 374, de 19 de dezembro de 1961 

D. O. de 20 de dezembro de 1961 
Altera o § 7.° do art. 9.° do Decreto n.o 19.754, de 18 de março 
de 1931. 

Decreto n.o 1. 936, de 20 de dezembro de 1962 

D . O. de 26 de dezembro de 1962 
Dispõe sôbre a obrigatoriedade da indicação de pêso líquido e 
dos valôres das mercadorias acondicionadas. 

Lei n.o 4.503, de 29 de novembro de 1964 

D . o. de 30 de novembro de 1964 - Suplemento 
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso Nacional - D.O. de 30 de maio de 1965 (art. 19) . 
Dispõe sôbre a criação de um serviço de âmbito nacional visan
do à fiscalização das mercadorias estrangeiras em qualquer 
pon to do País. 
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MESA DO CONSULADO 

Decreto de 7 de julho de 1818 

Cria na Alfândega desta Côrte uma Mesa do Consulado para 
o despacho de gêneros que forem exportados. 

MESA DO DESPACHO MARiTIMO 

Alvará de 3 de fevereiro de 1810 

Cria a Mesa do Despacho Maritimo. 

MESA DE DIVERSAS RENDAS 

Decreto A, de 30 de maio de 1836 

Mandando que na organização das Mesas de Diversas Rendas 
da Côrte, Bahia e Pernambuco se observe a Tabela e Regula
mento anexos. 

MESA DE INSPEÇÃO DE PERNAMBUCO 

Decreto de 11 de janeiro de 1819 

Determina que a Mesa de Inspeção de Pernambuco se deno
mine - Alfândega do Algodão. 

MESAS DE ADMINISTRAÇÃO 

Decreto de 26 de março de 1833 

Regulamento das Mesas de Administração das Diversas Rendas 
Nacionais do Império. 

MESAS DE R.ENDAS 

Decreto n.o 1.583, de 2 de abril de 1855 

Cria uma Mesa de Rendas na Vila de Antonina (PR) . 

Decreto n.o 2.486, de 29 de setembro de 1859 

Cria Mesas de Rendas nas cidades de Pelotas e Alegrete, Vilas 
de Bagé, Santana do Livramento e Freguezia de Santa Vitó
ria do Palmar. 

Decreto n.o 2.647, de 19 de setembro de 1860 

Regulamento das Alfândegas e Mesas de Rendas. 
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Decreto n .o 1. 583, de 2 de abril de 1855 

Cria uma Mesa de Rendas na Vila de Antonina (PR). 
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Decreto n .o 5.204, de 25 de ja.neiro de 1873 

Cria no pôrto de Santo Antônio, no rio Madeira, uma Mesa de 
Rendas e, no põrto do Serpa, uma Alfândega_ 

Decreto n.o 5.223, de 15 de fevereiro de 1873 

Cria uma Mesa de Rendas de Segunda Ordem no pôrto de 
Mossoró da Província do Rio Grande do Norte. 

Decreto n.o 7 _ 063, de 31 de outubro de 1878 

Mesas de Rendas de Pelotas e Antonina: jurisdição e atri
buições_ 

Decreto n.o 7 .470, de 6 de setembro de 1879 

Eleva à categoria de primeira ordem, a Mesa de Rendas de 
Laguna (SC). 

Decreto n_o 8.155, de 1.0 de julho de 1881 

Altera o art. 9.0 do Decreto n.o 7.063, de 31 de outubro de 
1878, na parte relativa à Mesa de Rendas de Pelotas. 

Decreto n.o 8.912, de 24 de março de 1883 

Reorganiza as Mesas de Rendas. 

Decreto n.o 148-A, de 13 de julho de 1893 

Alfandega as Mesas de Rendas das cidade~ de Itajaí e Lagu
na (Se), a de Antonina (PR) e a de Itapemirim (RS). 

Decreto 11.0 1.863-A, de 31 de outubro de 1894 

Revoga o Decreto n.o 8.155, de 1-7-1381, para o efeito de vigorar 
o de n.o 7.063, de 31 de outubro de 1878. 

Decreto n.o 361, de janeiro de 1896 

Eleva, à categoria de 4.a Ordem, a Mesa de Rendas da Cidade 
de Pelotas. 

Decreto n. o 2 _ 335, de 3 de setembro de 1896 

Mesa de Rendas de Itajaí': jurisdição e atribuições. 

Decreto n.o 409, de 11 de novembro de 1896 

Cria uma Mesa de Rendas de l.a Ordem em São João da 
Barra (RJ). 
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Decreto n .o 2.630, de 5 de outubro de 1897 

Mesa de Rendas de Vila Nova (8E) : jurisdição . 

Decreto n . ° 2 o 811, de 1.0 de fevereiro de 1898 

Revoga o Decreto n oo 1. 863-A, de 31-10-1894, e outras dispo
sições sôbre a Mesa de Rendas de Pelotas (RS). 

Decreto n.o 20853, de 24 de de março de 1898 

Cria uma Mesa de Rendas Alfandegada em Pôrto Murtinho 
(MT) . 

Lei noo 1 . 145, de 31 de dezembro de 1903 

Fica sob a jurisdição da Delegacia Fiscal no Estado de Sergipe, 
a Mesa de Rendas de Vila Nova. 

Decreto noo 1.147, de 2 de janeiro de 1904 

Cria uma Mesa de Rendas de 1.8 Ordem em Bela Vista (MT). 

Decreto n oo 1.164, de 9 de janeiro de 1904 

Autoriza o Govêrno a criar uma Mesa de Rendas de 1.a Ordem 
na Baía de Tutóia. 

Decreto noo 50140, de 27 de fevereiro de 1904 

Transfere para a cidade de óbidos e eleva à categoria de La 
Ordem a Mesa de Rendas de Cametá (PA) o 

Decreto noo 1. 209, de 30 de julho de 1904 

Cria uma Mesa de Rendas de 1.8 classe na Foz do Iguaçu (PR) . 

Decreto n oo 50282, de 9 de agôsto de 1904 

Cria uma Mesa de Rendas de 1.8 Ordem na Vila de 8alinas, 
Baía de Tutóia (MA) o 

Decreto noo 60245, de 22 de novembro de 1906 

Passa à jurisdição da Alfândega de Corumbá a Mesa de Rendas 
de Bela Vista (MT) o 

Decreto noo 1. 614, de 29 de dezembro de 1906 
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Eleva à categoria de Alfândega de 4.a Ordem, a Mesa de Rendas 
da cidade de Pelotas o 



Decreto n.o 2.528, de 31 de dezembro de 1911 

Eleva à La ordem, a Mesa de Rendas de Vila Nova, no Estado 
de Sergipe. 

Decreto n.o 8.569, de 15 de fevereiro de 1911 

Transfere para Pôrto Velho a Mesa de Rendas de La ordem em 
Santo Antônio, no rio Madeira. 

Decreto n.o 2.540, de 3 de janeiro de 1912 

Autoriza o Presidente da República a dar, às M.R. de Itacoa
tiara, de Pôrto Velho e de Laguna, o mesmo regime da de 
Antonina. 

Decreto n.o 11.996, de 17 de março de 1916 

Extingue a M.R.A. de Itacoatiara. 

Decreto n.o 4.387, de 10 de setembro de 1921 

Subordina a Mesa de Rendas da Foz do Iguaçu à Delegacia 
Fiscal no Estad{) do Paraná. 

Decreto n.o 4.555, de 10 de agôsto de 1922 

Cria Mesas de Rendas. 

Decreto n.o 15.878, de 15 de dezembro de 1922 

Cria uma M.R.A. em Guajará-Mirim (MT). 

Decreto n.o 16.999, de 12 de agôsto de 1925 

Suprime a M. R. de Cananéa. 

Decreto n.o 19.146, de 9 de março de 1930 

Suprime a M.R. de Valença. 

Decreto n.o 19.824, de 1.0 de abril de 1931 

Suprime algumas Mesas de Rendas e cria outras. 

Decreto n.o 20.095 , de 11 de junho de 1931 

Extingue a M.R.A. em Ponta Porã (MT) e cria, em seu lugar, 
uma M.R. de 1.8 ordem. 

173 



Decreto n.o 20 . 382, de 9 de setembro de 1931 

Cria uma M. R. em Angra dos Reis e extingue a de Macaé. 

D~creto n.o 20.850, de 23 de dezembro de 1931 

Transforma em M. R . A . a Mesa àe R enda.s de l.a ordem de 
Ilhéus. 

Decreto n.o 21. 249, de 6 de abril de 1932 

Cria a M . R .A. do Amapá. 

Decreto n.o 21.466, de 6 de junho de 1932 

Eleva à categoria de M.R.A. a atual M.R. de l.a ordem de 
Camocim. 

Lei n .o 217, de 29 de junho de 1936 

Cria uma M . R .A. na cidade de São Sebastião (SP). 

Decreto-Lei n.o 1.139, de 7 de março de 1939 

Transforma em M. R. A. a M. R. de La ordem de Bela Vista. 

Decreto-Lei n .o 4.394, de 19 de junho de 1942 

D. O. de 22 de junho de 1942 
Determina o alfandegamento da M . R. de l.a ordem em Jagua
rão (RS). 

Decreto-Lei n.o 5.227, de 4 de fevereiro de 1943 

Transfere a M.R.A. em Pôrto Xavier (RS) para Pôrto Lucena. 

Decr eto-Lei n. ° 7 . 837, de 8 de agôsto de 1945 

D . O . de 10 de agôsto de 1945 
Eleva a M.R .A. de Jaguarão (RS) à categoria de Alfândega. 

Decreto-Lei n.o 7.871, de 16 de agôsto de 1945 

D. O. de 18 de agôsto de 1945 
Extigue a M.R.A. de Amapá, sediada no Oiapoque; cria uma 
M.R.A. em Macapá. 

Decreto-Lei n.o 9.717, de 3 de setembro de 1946 

D . O. de 6 de setembro de 1946 
Cria a M.R.A. em Boa Vista. 
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Decreto n.o 30 .857, de 15 de maio de 1952 

D.O . de 17 de maio de 1952 
Regimento da Mesa de Rendas de Macapá, no Território do 
Amapá . 

Lei n .o 2.413, de 5 de fevereiro de 1955 

D. O. de 9 de fevereiro de 1955 
Transforma em Alfândega a Mesa de Rendas Alfandegada de 
Itajaí. 

Decreto n.o 44.189, de 28 de julho de 1958 

D. O . de 31 de julho de 1958 
Dispõe sôbre a subordinação das Mesas de Rendas. 

Decreto n .o 44.581, de 26 de setembro de 1958 

D. O. de 30 de setembro de 1958 
Altera o Decreto n.o 44 .189, de 1958, que dispõe sôbre a subor
dinação das Mesas de Rendas. 

MULTAS 

Decreto n.o 2.486, de 29 de setembro de 1859 

Regula o processo administrativo das apreensões e execução 
das multas impostas pelas autoridades administrativas. 
Ver art. 588 da Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas 
de Rendas. 

OFICIAIS ADUANEIROS 

Decreto n.o 3.705, de 8 de janeiro de 1919 

Considera os atuais oficiais aduaneiros empregados de entrân
cia nas alfândegas onde servem. 

OPERAÇÕES DE CÂMBIO 

Decret.o-Lei n.o 7.797, de 30 de julho de 1945 

D.O. de 1-8-45 
Dispõe sôbre o procedimento fiscal tendente a reprimir a prá
tica ilegal de operações de câmbio. 

Decreto--Lei n .o 9.025, de 27 de fevereiro de 194~ 

Dispõe sôbre as operações de câmbio, regulamenta o retôrno de 
capitais estrangeiros e dá outras providências. 
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Decreto-Lei n.o 9.602, de 16 de agôsto de 1946 

D . O. de 19-8-46 
Dispõe sôbre operações de câmbio e dá outras providências. 

Lei n.o 1. 807, de 7 de janeiro de 1953 

Dispõe sôbre operações de câmbio e dá outras providências. 

Decreto n.o 42.820, de 16 de dezembro de 957 

D.O. de 16-12-57 
Reprod. D.O. de 28-12-57 
Regulamenta a execução do disposto nas Leis n.OS 1. 807, de 
7-1-43, 2.145, de 29-12-53, e 3.244, de 14-8-57, relativamente às 
operações de câmbio e ao intercâmbio comercial com o exterior. 

Decreto n.o 43.997, de 8 de julho de 1958 

D.O. de 14-7-58 
Dá nova redação ao art. 96 do Decreto 42.820, de 16-12-57. 

Decreto n.o 44.187, de 28 de julho de 1958 

D.O . de 31-7-58 
Dá nova redação ao art. 44 do Decreto n.o 42.820, de 16-12-57. 

Decreto n .o 44.507, de 24 de setembro de 1958 

D . O. de 24-9-48 
Altera disposições dos Decretos n.OS 15.813, de 13-11-22, e 42.820, 
de 16-12-57. 

Decreto n .o 44.916, de 28 de novembro de 1958 

D.O. de 28-11-58 - Retif. D .O. de 12-12--58 
Reprod. D . O . de 30-12-58 
Altera disposições dos Decretos n.OS 15.813, de 13-11-22, e 
42.820, de 16-12-57 . 

Decreto n.o 48.765, de 11 de agôsto de 1960 

D. O . de 19-8-60 
Acrescenta dois §§ ao art. 58 do Decreto 42.820, de 16-12-57. 

Decreto n.o 49.487, de 9 de dezembro de 1960 

D.O. de 20-12-60 
Dá nova redação ao art. 66 do Decreto n.o 42.820, de 16-12-57. 
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PASSACEIROS 

Decreto n.o 32.040, de 31 de dezembro de 1952 

D.O. de 5-1-53 
Dispõe sôbre a lista de passageiros de aeronaves em serviço 
internacional. 

Decreto n.o 49. 621-B, de 29 de dezembro de 1960 

D.O. de 9-1-61 
Retif.: D.O. de 18-1-61 
Dispõe sôbre ~ocumentos e procedimentos para despacho de 
aeronaves em serviço internacional. 

PERCENTACEM 

Decreto n.o 3.704, de 8 de janeiro de 1919 

Eleva a 6 % a percentagem sôbre o preço da arrematação nos 
leilões realizados na Alfândega e suas dependências. 

Decreto n.o 43.717, de 19 de maio de 1958 

D. O. d€ 19-5-58 
Regulamenta a concessão da percentagem prevista no artigo 
64 e seus §§ da Lei n.O 3.244, de 14-8-57. 

Decreto n.o 46.121, de 26 de maio de 1959 

D.O. d€ 2-6-59 
Dá nova redação aos arts. 1.0 e 2.° do Decreto n.o 43.717/58. 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

, Fixa em 9% sôbre o vencimento, ° limite da percentagem de 
que trata o art. 64 da Lei n.o 3.244/ 57 (art. 9.°, § 2.°, alínea "a"). 

Lei n.o 4 . 345, de 26 de junho de 1964 

D . O. de 26-6-64 
Fixa em 40 % sôbre o vencimento, o limite da percentagem de 
que trata o art. 64 da Lei n.o 3.244/ 57. 
(Ver também "Leilões") . 

POLfCIA FISCAL 

Decreto-Lei n.o 4.401, de 24 de junho de 1942 

D . O. de 26-6-42 
Dispõe sôbre as carreiras de Comandante Aduaneiro e Polícia 
Fiscal do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda. 
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Decreto-Lei n .o 8_539, de 4 de janeiro de 1946 

D.O. de 4-1-46 
Altera a denominação da carreira de Policia Fiscal do Minis
tério da Fazenda. 
(Ver também "Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro") . 

PORTOS 

Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 

Abre os portos do Brasil ao comércio direto estrangeiro com 
exceção dos gêneros estancados. 

Lei n.o 31, de 12 de janeiro de 1892 

Autoriza o poder executivo a alfandegar os portos de Gargaliu, 
Magé e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. 

Decreto n.o 15.693, de 22 de setembro de 1922 

Aprova o Regulamento de portos organizados. 

Decreto n.o 20.521, de 15 de outubro de 1931 

D.O. de 20-11-31 
Aprova ,o Regulamento para o Serviço de Estiva do Pôrto do 
Rio de Janeiro. 

Decreto n .o 24.447, de 22 de junho de 1934 

D.O. de 10-7-34 
Retif.: D. O. de 6-8-34 
Define, nos portos organizados, as atribuições conferidas a di
ferentes Ministérios pelo art. 1.0 do Decreto n.o 20.829, de 
21-12-31. 

Decreto n .o 24.508, de 29 de junho de 1934 

D.O. de 10-7-34 
Define os serviços prestados pelas administrações dos portos 
organizados, uniformiza as taxas portuárias quanto à sua es
pécie, incidência e denominação. 

Decreto n. ° 24. 511, de 29 de j unho de 1934 

D.O. de 10-7-34 
Regula a utilização das instalações portuárias. 
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Decreto n. o 24 .600, de 6 de julho de 1934 

D .O. de 12-7-34 
Dispõe sôbre remessa das listas do movimento marítimo nos 
portos em que não houver Alfândega nem Mesa de Rendas. 

Lei n.o 190, de 16 de janeiro de 1936 

Estabelece as bases para exploração e para os melhoramentos 
do Pôrto do Rio de Janeiro, que ficará a cargo de uma admi
nistração autônoma com a participação da União. 

Decreto n.o 621, de 1.0 de fevereiro de 1936 

D.O. de 6-2-36 
Aprova o regulamento para execução da Lei n.o 190, de 16-1-36. 

Lei n.o 209, de 30 de maio de 1936 

Providencia sôbre o pagamento de entradas no Cais do Pôrto 
do Rio de Janeiro. 

Decreto n.o 8.680, de 5 de fevereiro de 1942 

D.O. 7-2-42 
Aprova o Regulamento dos Serviços do Pôrto do Rio de Janeiro. 

Decreto n.o 18.846, de 11 de junho de 1945 

D .O. de 19-6-45 
Retif.: D.O. de 29-1-46 
Aprova e manda executar o Regulamento Geral do Serviço de 
Praticagem dos Portos, Costas, Lagoas e Rios Navegáveis do 
Brasil. 

Decreto-Lei n.o 8.806, de 24 de janeiro de 1946 

D.O. de 25-1-46 
Dispõe sôbre a Delegacia Geral de Portos e Litoral (D.G.P.L.) 

Decreto-Lei n.o 9.462, de 15 de julho de 1946 

D.O. de 17-7-46 
Dispõe sôbre a nacionalização do trabalho nos portos. 

Decreto n.o 30 .334, de 21 de dezembro de 1951 

D.O. de 22-12-51 
Dispõe sôbre o reaparelhamento e ampliação dos portos nacio
nais e de navegação. 
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Decreto n.o 31. 838, de 25 de novembro de 1952 

D.O. de 26-11-52 
Altera o Regimento do Serviço de Saúde dos Portos, aprovado 
pelo Decreto n.o 9.302, de 1942. 

Decreto n.o 33.195, de 29 de junho de 1953 

D.O. de 9-7-53 
Aprova o Regulamento para a Diretoria de Portos e Costas. 

Lei n.o 2.191, de 5 de março de 1954 

D. O . de 18-3-54 
Dispõe sôbre o consêrto de carga e descarga, nos portos orga
nizados, que será feito, com exclusividade, por profissionais 
matriculados nas Delegacias do Trabalho Marítimo. 

Lei n.o 3.421, de 10 de julho de 1958 

D.O. de 11-7-58 
Cria o Fundo Portuário Nacional, a Taxa de Melhoramento dos 
Portos, e dá outras providências. 

Decreto n.o 44.203, de 30 de julho de 1958 

D .0. de 31-7-58 
Cria a Comissão do Plano Portuário Nacional. 

Decreto n.o 45.058, de 18 de dezembro de 1958 

D.O. de 20-12-58 
Aprova o Plano Diretor para o desenvolvimento do Pôr to do Rio 
de Janeiro. 

Decreto n.o 46.434, de 15 de julho de 1959 

D. o. de 18-7-59 
Retif.: D.O. de 20-7-59 
Aprova o Regulamento de disposição da Lei n.o 3.421, que criou 
o Fundo Portuário e a Taxa de Melhoramento. 

Decreto n.O 48.524, de 14 de julho de 1960 

D.O. de 14-7-60 
Atualiza o Plano Portuário Nacional. 

Decreto n.o 49.530, de 24 de novembro de 1960 

D.O. de 5-12-60 
Altera o item II do art. 2.° do Decreto 48.524, de 14-7-60. 
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Decreto n.o 50.322, de 7 de março de 1961 

D.O. de 7-3-61 
Dispõe sôbre apresentação de relatórios de serviços portuários. 

Decreto n.o 60, de 20 de outubro de 1961 

D.O. de 20-10-61 
Disciplina a aplicação dos recursos previstos para a execução 
do Plano Portuário Nacional, de que trata a Lei n.o 3.421, de 
10-7-58. 

Decreto n.o 1. 895, de 18 de dezembro de 1962 

D .O . de 21-12-62 
Apresentação de re~atórios de serviços portuários (Revogado 
pelo Decreto 53.976, de 19-6-64). 
D . O. de 30-6-64 

Decreto n.o 51. 899, de 17 de abril de 1963 

D.O. de 17-4-63 
Atualiza o Plano Portuário Nacional. 

Lei n.o 4.309, de 23 de dezembro de 1963 

D.O. de 14-1-64 
Prevê sôbre a rescisão de concessão dos portos do Rio Grande 
do Sul, e dá outras providê:!c!as. 

Decreto n.o 54 .046, de 23 de julho de 1964 

D. O. de 24-7-64 
Estabelece diretrizes para a reorganização do Sistema Portuá
rio Nacional . 

Decreto n.o 54 .295, de 23 de setembro dé 1964 

Retif.: D. O. de 30-9-64 
Regulamenta artigos da Lei n.o 3.421, de 10-7-58, que criou o 
Fundo Portuário Nacional e a 'Taxa de Melhoramento dos 
Portos. 

POSTOS 

Decreto n.o 5.849, de 15 de janeiro de 1906 

Cria dois postos fiscais no Território do Amapá. 

Decreto n.o 5.853, de 15 de janeiro de 1906 

Cria um pôsto fiscal na cidade de Bagé (RS). 
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Decreto n.o 6.090, de 21 de julho de 1906 

Cria um pôsto no rio Içá, nas proximidades do Cotihé. 

Decreto n.o 6.181, de 20 de outubro de 1906 

Cria um Pôsto Fiscal em Alegrete (RS). 

Decreto n.o 6.965, de 29 de maio de 1908 

Cria um Pôsto Fiscal no rio Japurá (AM). 

Decreto n .o 7.473, de 29 de julho de 1909 

Dispõe sôbre o prazo de remessa de lista de movimento do pôsto 
à Repartição de Estatística Com:.cial. 

Decreto n.o 7.964, de 22 de abril de 1910 

Cria postos fiscais em São Borja, Uruguaiana, Livramento e 
Jaguarão . 

Decreto n.o 11.996, de 17 de março de 1916 

Extingue os postos fiscais criados pelos Decretos n.os 5.206, de 
30-4-1904, e 7 .495, de 12-8-1909, e o pôsto fiscal em Sta. Rosa 
no Departamento do Alto Purus. 
Cria 3 postos fiscais no Alto Acre, Campinas, Alto Purus e outro 
€m Vila Feijó, Alto Juruá e um em substituição à M.R. em 
Itacoatiara. 

Decreto n.o 3.703, de 8 de janeiro de 1919 

Autoriza o Presidente da República a criar postos fiscais nos 
pontos em que sejam necessários . 

Decreto n.o 5.544, de 3 de outubro de 1928 

Cria um pôsto fiscal em Rosário do Sul (RS). 

Decreto n.o 19.824, de 1.0 de abril de 1931 

Suprime postos fiscais. 

Decreto n.o 21.249, de 6 de abril de 1932 

Suprime os postos fiscais de Montenegro e Oiapoque. 

Decreto-Lei n.o 2.321, de 20 de junho de 1940 
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Dispõe sôbre a criação de um pôs to fiscal alfandegado na Foz 
do Xiborema, subordinado à Alfândega de Manaus. 



Decreto-Lei n.o 7.871, de 16 de agôsto de 1945 

Cria um pôsto em Oiapoque e outro em Montenegro. 

Decreto-Lei n .o 9.634, de 22 de agôsto de 1946 

D . o. de 24 de agôsto de 1946 
Retifica o nome do Pôsto Fiscal em Montenegro. 

Decreto-Lei n.o 9.717, de 3 de setembro de 1946 

D. O. de 6 de setembro de 1946 
Cria Mesa de Rendas Alfandegada em Boa Vista. 

Decreto n.o 48.117, de 13 de abril de 1960 

D. O. de 19 de abril de 1960 
Estabelece em Brasilia um Pôsto Aduaneiro. 

Decreto n.o 49.136, de 22 de outubro de 1960 

D. O. de 22 de outubro de 1960 
Estabelece em Campinas, Estado de São Paulo, um Pôsto Fiscal 
Aduaneiro. 

PROCURADOR FISCAL 

Decreto n.o 1.178, de 16 de janeiro de 1904 

Cria os lugares de contador e procurador fiscal nas Delegacias 
Fiscais do Tesouro Nacional. 

RECISTROS FISCAIS 

Decreto de 10 de janeiro de 1820 

Cria uma Casa de Registro na foz do rio Doce. 

Decreto n.o 11.996, de 17 de março de 1916 

Criados 8 registros fiscais: 2 no Alto Acre e 6 no Alto Juruá. 

Decreto n.o 19.824, de 1.0 de abril de 1931 

Os registros fiscais de Antimari, Iquiri, Amonea, Japurá, Juruá, 
Riozinho de Liberdade, São Salvador e Tarauacá, no Território 
do Acre, passam a denominar-se 1.0, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, e 
8.° registros fiscais do Território do Acre . 
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REMESSAS POSTAIS INTERNACIONAIS 

Ver "SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS". 

SALVADOS 

Decreto-Lei n.o 5.629, de 29 de junho de 1943 

D .O. de 1.0 de julho de 1943 
Dispõe sôbre a arrecadação e vendas de salvados constituídos 
por borracha e seus artefatos. 

Decreto-Lei n.o 6.330, de 9 de março de 1944 

D.O. de 11 de março de 1944 
Isenta de direitos de importação, impôsto de consumo e demais 
taxas aduaneiras os salvados constituídos por borracha e seus 
artefatos, adquiridos pelo Banco de Crédito da Borracha. 

SERViÇO ADUANEIRO 

Decreto n .o 50.395, de 29 de março de 1961 

D.O. de 29 de março de 1961 
Dispõe sôbre a lotação dos órgãos do Serviço Aduaneiro e dá 
outras providências. 

SERViÇO DE CAPATAZIAS 

Decreto-Lei n.o 3 .389, de 4 de julho de 1941 

D .O. de 8 de julho de 1941 
Estabelece a remuneração, por unidade, de mão-de-obra do 
Serviço de Capatazias nos portos organizados. 

Decreto-Lei n.o 3.597, de 5 de setembro de 1941 , 

D. O. de 9 de setembro de 1941 
Prorroga, por 60 dias, o prazo de que trata o art. 2.° do Decre
to-Lei n.o 3.389, de 4-7-41 (Serviço de Capatazias). 

Decreto-Lei n .o 3.844, de 20 de novembro de 1941 

D.O. de 22 de novembro de 1941 
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Revê a legislação referente à remuneração. por unidade, de 
mão-de-obra do Serviço de Capatazias nos portos organizados. 



SERViÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS 

Decreto n.o 15.153, de 5 de dezembro de 1921 

Aprova o regulamento para os serviços de encomendas postais 
procedentes de países estrangeiros. 

Decreto n.o 16.712, de 23 de dezembro de 1924 

Aprova o Regulamento para o Serviço de Encomendas Postais 
Internacionais (Colis-postaux). 

Decreto n .o 50.439, de 11 de abril de 1961 

Estabelece normas para a fiscalização aduaneira de remessas 
postais internacionais. 

Decreto n. ° 55.870, de 26 de março de 1965 

D . O. de 5 de maio de 1965 - Suplemento 
Aprova o Regulamento para o Serviço de Remessas Postais 
Internacionais sujeitas à fiscalização aduaneira. 

SERViÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Decreto-Lei n.o 8.663, de 14 de janeiro de 1946 

D.O. de 16 de janeiro de 1946 
Dispõe sôbre os serviços extraordinários nas Alfândegas e dá 
outras providências. 

SERViÇO FEDERAL DE PREVENÇÁO E REPRESSÃO 

DAS INFRAçõES CONTRA A FAZENDA NACIONAL 

Decreto n.o 50.375, de 22 de março de 1961 

D. O. de 23 de março de 1961 
Cria, no Departamento Federal de Segurança Pública, o Ser
viço Federal de Prevenção e Repressão das InfJ;ações contra 
a Fazenda Nacional. 

Decreto n.o 51.753, de 22 de fevereiro de 1963 

D . O. de 27 de fevereiro de 1963 
Retificado no D .O. de 1.0 de março de 1963 
Dispõe sôbre as atribuições do Serviço Federal de Prevenção 
e Repressão das Infrações contra a Fazenda Nacional. 
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SERViÇO DE IMPORTAÇÃO AfREA 

Decreto-Lei n.o 8.854, de 24 de janeiro de 1946 

D . O. de 28 de janeiro de 1946 
Cria o Serviço de Importação Aérea. 

Decreto-Lei n .o 9.252, de 13 de maio de 1946 

D.O. de 15 de maio de 1946 
Altera a redação do art. 8.° do Decreto-Lei n.o 8.854, de 24 de 
janeiro de 1946. 

Decreto n.o 21. 809, de 3 de setembro de 1946 

D . O. de 6 de setembro de 1946 
Aprova o Regimento da Estação Aduaneira de Importação Aérea 
em São Paulo. 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE FAZENDA 

Decreto n.o 16. O 11, de 20 de abril de 1923 

Aprova o Regulamento para o Serviço de Inspeção de Fazenda. 

SERVIÇO DE PRATICACEM 

Decreto n.o 40.704, de 31 de dezembro de 1956 

D .O. de 5-1-57 
Aprova o Regulamento Geral dos Serviços de Praticagem. 

Decreto n.o 40.874, de 8 de fevereiro de 1957 

D. O. de 12-2-57 
Retifica dispositivo do Regulamento Geral dos Serviços de Pra
ticagem Geral. 

Decreto n.o 45.801, de 15 de abril de 1959 

D.O. de 17-4-59 
Altera o Regulamento Geral dos Serviços de Praticagem. 

Decreto n.o 47.300, de 30 de novembro de 1959 

D.O. de 30-11-59 
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Retif.: D. O. de 5-12-59 
Institui Comissão para estudar a situação dos serviços de 
praticagem. 



Decreto n.o 47.482, de 23 de dezembro de 1959 

D.O. 23-12-59 
Revoga o Decreto n.o 40.704, de 1956, que aprovou o Regula
mento Geral dos Serviços de Praticagem. 

Decreto n.o 47 . 896, de 11 de março de 1960 

D. O. 16-3-60 
Prorroga o prazo a que se refere o art. 3.° do Decreto n.o 

47.482, de 23-12-59. 

TARIFA 

Decreto n.o 1.914, de 28 de março de 1857 

Manda executar a nova Tarifa das Alfândegas e as suas dispo
sições preliminares. 

Decreto n.o 2.684, de 3 de novembro de 1860 

Manda executar a nova Tarifa das Alfândegas. 

Decreto n .o 7.552, de 22 de novembro de 1879 

Manda executar a Tarifa das Alfândegas e suas disposições 
preliminares. 

Decreto n.o 836, de 11 de outubro de 1890 

Manda executar em tôdas as Alfândegas e Mesas de Rendas 
habilitadas da República a nova Tarifa e suas disposições 
preliminares. 

Decreto n.o 2.469, de 4 de março de 1897 

Manda executar em tôdas as Alfândegas e Mesas de Rendas 
habilitadas da República a nova Tarifa e suas disposições 
preliminares. 

Lei n.o 651, de 22 de novembro de 1899 

Altera várias disposições da Tarifa das Alfândegas e Mesas de 
Rendas . 

Decreto n.o 3.529, de 15 de dezembro de 1899 

Manda observar as instruções expedidas para execução de 
dispositivos das Leis n .OS 640 e 651, de 1899. 
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Lei n.o 313, de 30 de julho de 1948 

Autoriza o Poder Executivo a aplicar, provisoriamente, o 
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio; reajusta a 
Tarifa das Alfândegas. 

Decreto n.o 27.542, de 3 de dezembro de 1949 

D . O. de 5 de dezembro de 1949 
Dá nova redação ao Decreto n.o 25.474, de 10 de setembro de 
1948. 

Decreto Legislativo n.o 43, de 20 de junho de 1950 

Aprova o Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(Genebra) . 

Lei n.o 1. 205, de 24 de outubro de 1950 

D. O. de 24 de outubro de 1950 
Exclui os automóveis dos objetos enumerados, como bagagem 
de passageiros, na Tarifa das Alfândegas. 

Lei n.o 1.342, de 1.0 de fevereiro de 1951 

D. O. de 7 de fevereiro de 1951 
Dispõe sôbre o produto do impôsto de 10 % sôbre a importância 
dos direitos de importação, criado pelo art. 2.° do Decreto 
n.o 24.343, de 5 de junho de 1934. 

Decreto Legislativo n.o 30. de 3 de setembro de 1951 

D. O. de 8 de setembro de 1951 
Aprova o art. XXVI do Acôrdo Geral sôbre 'Tarifas Aduaneiras 
e Comércio (Annecy-França). 

Decreto Legislativo n.o 76, de 20 de dezembro de 1951 

D . O. de 22 de fevereiro de 1952 
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Annecy
França) . 

Decreto Legislativo n.o 80, de 15 -de dezembro de 1952 

D. O. de 7 de fevereiro de 1953 
Acôrdo Geral das Tarifas Aduaneiras e Comércio (Torquay). 

Lei n. ° 1. 827, de 23 de março de 1953 

188 

D . O. de 28 de março de 1953 
Modifica as Tarifas das Alfândegas. 



Decreto n .o 35.482, de 7 de maio de 1954 

D.O. de 15 de maio de 1954 
Cria, no Ministério da Fazenda, a Comissão Consultiva dos 
Assuntos do Acôrdo Geral de Tarifas e Comércio. (Alterado 
pelo Decreto n.o 50.217, de 28-1-61). 

Lei n.o 3.244, de 14 de agôsto de 1957 

D.O. de 14 de agôsto de 1957 
Dispõe sôbre a Reforma das Tarifas das Alfândegas. 

Decreto n.o 42.820, de 16 de dezembro de 1957 

D. O. de 16 de dezembro de 1957 
Reprod.: D. o. de 28 de dezembro de 1957 
Regulamenta a execução do disposto nas Leis n.os 1.807, de 
7 de janeiro de 1953, 2.145, de 29-12-53, e 3.244, de 14-8-57, 
relativamente às operações de câmbio e ao intercâmbio comer
cial com o exterior. 

Decreto Legislativo n.o 14, de 26 de agôsto de 1960 

D. O. de 1.0 de setembro de 1960 
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio - Lista lU 
- Brasil. 

Decreto n.o 48.911, de 31 de agôsto de 1960 

D. O. de 1.0 de setembro de 1960 
Retificado: D. O. de 8 e 15 de setembro de 1960 
Manda executar os instrumentos resultantes das negociações 
para o estabelecimento da nova lista UI (Brasil), do Acôrdo 
Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio, realizadas em 
Genebra. 

Decreto n.o 55.885, de 31 de março de 1965 

D. O. de 23 de abril de 1965 
Manda executar os Protocolos de Negociações Tarifárias reali
zadas com Austria, Austrália, Dinamarca, Estados Unidos da 
América, Finlândia, Japão e Suécia no Acôrdo Geral de Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (GATT), no período de novembro de 
1960 a junho de 1961. 

TAXAS 

Decreto n.o 5.623, de 29 de dezembro de 1928 

Altera a taxa do papel para embalagem de frutas (art. 4.°) . 
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Decreto n.o 24.508, de 29 de junho de 1934 

D . O. de 10 de junho de 1934 
Uniformiza as taxas portuárias quanto a sua espécie, incidência 
e denominação. 

Decreto n .o 1.079, de 2 de setembro de 1936 

D . o . de 5 de setembro de 1936 
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização da taxa 
de entrada no Cais do Pôrto do Rio de Janeiro, de que trata a 
Lei n.o 209, de 30 de maio de 1936. 

Decreto-Lei n.o 3.445, de 21 de junho de 1941 

Dispõe sôbre a taxa de fiscalização de Emprêsas Moageiras. 

Decreto-Lei n .o 4.695, de 16 de setembro de 1942 

D . O. de 18 de setembro de 1942 
Dispõe sôbre a taxa a que se refere o art. 25, da Lei n.o 549, 
de 20 de outubro de 1937, modificada pelo Decreto-Lei n.o 827, 
de 28 de outubro de 1938. (Vinhos). 

Decreto-Lei n.o 5.825, de 16 de setembro de 1943 

D . O. de 18 de setembro de 1943 
Estabelece a taxação dos filmes de procedência americana sob 
base do pêso real. 

Decreto-Lei n.o 9.792, de 6 de setembro de 1946 

D.O. de 10 de setembro de 1946 
Regula a utilização dos aeroportos e define os serviços e taxas 
correspondentes. 

Lei n.o 3.421, de 10 de julho de 1958 

Cria o Fundo Portuário Nacional e a Taxa de Melhoramento dos 
PortQs. 

Decreto n.o 48.242, de 24 de maio de 1960 

D.O. de 3 de junho de 1960 
Dispõe sôbre a cobrança da Taxa de Melhoramento dos Portos, 
criada pela Lei n.o 3.421, de 10 de julho de 1958, relativamente 
às mercadorias em trânsito pelos portos organizados. 

Decreto n. ° 55.573, de 20 de fevereiro de 1964 
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Dispõe sôbre a aplicação da taxa prevista no art. 12, da Lei 
n. ° 4.200, de 5 de fevereiro de 1963. 



Lei n .o 4.349, de 6 de julho de 1964 

D.O . de 17 de julho de 1964 
Prorroga, até 31 de dezembro de 1965, a suspensão da cobrança 
das taxas aeroportuárias aplicadas às aeronaves das emprêsas 
brasileiras, na execução de suas linhas domésticas. 

TERRITÓRIOS 

Decreto n.o 7.495, de 12 de agôsto de 1909 

Modifica a organização dada à administração fiscal no Terri
tório do Acre pelo Decreto n.o 5.206, de 30-4-1904. 

Decreto-Lei n.o 6.269, de 14 de fevereiro de 1944 

D.O. de 16-2-44 
Dispõe sôbre a administração fiscal nos Territórios Federais 
do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta porã, do 
Iguaçu e de Fernando de Noronha . 

TRANSPORTES AUEOS 

Decreto n.o 11.107, de 16 de dezembro de 1942 

D. O. de 19 de dezembro de 1942 
Aprova o regulamento para fiscalização aduaneira dos trans
portes aéreos. 

Decreto-Lei n.o 5.181, de 11 de janeiro de 1943 

D.O. de 13 de janeiro de 1943 
Dispõe sôbre o transporte de artrópodes vivos por aeronaves. 

Decreto n.o 20.491, de 24 de janeiro de 1946 

D . O. de 1.0 de fevereiro de 1946 
Retif . D. O. de 18 de março de 1946 
Altera o Decreto n.o 11.107, de 16 de dezembro de 1942 . 

VEiCULOS 

Decreto n .o 53.313, de 16 de dezembro de 1963 

D.O. de 19 de dezembro de 1963 
Estabelece normas para a entrada no País de veículos auto
motores de turistas. 
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VISITA A BORDO 

Decreto-Lei n.o 3.761, de 25 de outubro de 1941 

D.O. de 4-11-41 
Dispõe sôbre a visita a embarcações no fundeadouro, reestru
tura carreiras e dá outras providências. 

Decreto n. ° 12. 217, de 9 de abril de 1943 

D . O. de 12-4-43 
Fixa normas para visitas a bordo. 

Decreto n .o 12.418, de 13 de maio de 1943 

D. o. de 15-5-43 
Revoga o Decreto n .o 12.217, de 9 de abril de 1943, e dá outras 
providências. 

VISTO CONSULAR 

Lei n.o 2.526, de 5 de julho de 1955 

D. O. de 12 de julho de 1955 
Isen ta do visto consular os turistas, cidadãos de países 
americanos. 

Decreto n.o 37.656, de 27 de julho de 1955 

D. O. de 29 de julho de 1955 
Regulamenta a Lei n.o 2.526, de 5 de julho de 1955. 

Decreto n.o 38.315, de 16 de dezembro de 1955 

D. o. de 19 de dezembro de 1955 
Dá nova regulamentação à Lei n.o 2.526, de 5 de julho _de 1955 . 

Decreto n.o 42.916, de 30 de dezembro de 1957 

D. o. de 30 de dezembro de 1957 
Retificado no D. O. de 8 de janeiro de 1958 
Dispõe sôbre o visto consular nas faturas comerciais. 

Decreto n.o 47.712, de 29 de janeiro de 1960 

D. O. de 2 de fevereiro de 1960 
Reprod. D. o. de 4 de março de 1960 
Modifica o Decreto n.o 42.916, de 30 de dezembro de 1957. 
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Decreto n.o 49.977, de 23 de janeiro de 1961 

D.O. de 31 de janeiro de 1961 
Modifica o Decreto n.o 47.712, de 29 de janeiro de 1960 que 
dispõe sõbre o visto consular nas Faturas Comerciais. 

Decreto n.o 1. 640, de 23 de novembro de 1962 

D. O. de 28 de novembro de 1962 
Dá nova redação aos arts. 3.°, 4.°, 8.° e 44 do Decreto n.o 
49.977, de 23 de janeiro de 1961. 

VOLUMES 

Decreto n.o 23.485, de 22 de novembro de 1933 

Regulamento para a marcação de volumes que contenham 
artigos e produtos nacionais . 

Decreto n.o 24 . 057, de 14 de novembro de 1947 

D.a. de 17 de novembro de 1947 
Suspende, a titulo precário, a proibição de que trata o art. 7.° 
do Regulamento aprovado pelo Dec . 23.485, de 22 de novem
bro de 1933. 

Decreto n.o 30.382, de 11 de janeiro de 1952 

D.C. de 14 de janeiro de 1952 
Revoga o art. 1.° do Decreto n.o 24.057, de 14 de novembro 
de 1947. 

Lei n.o 1. 563, de 1.° de março de 1952 

Dispõe sõbre a marcação de volumes que contiverem produtos 
brasileiros destinados à exportação para o estrangeiro. 

Lei n.o 1.971, de 31 de agõsto de 1'953 

D. O. de 5 de setembro de 1953 
Prorroga, por mais 120 dias, o prazo estipulado no art. 13, da 
Lei n.o 1. 563, de 1.0 de março de 1952. 

Lei n.o 4.557, de 10 de dezembro de 1964 

D.a. de 16 de dezembro de 1964 
Dispõe sõbre a marcação de volumes para a exportação e dá 
outras providências . 
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Decreto n.o 55.760, de 15 de fevereiro de 1965 

D. O. de 17 de fevereiro de 1965 
Regulamenta a Lei n.o 4.557, de 10 de dezembro de 1964, que 
dispõe sôbre a marcação de volumes para exportação e dá 
outras providências. 

ZONA FRANCA 

Lei n.o 3.173, de 6 de junho de 1957 

D. O. de 12 de junho de 1957 
Cria uma zona franca em Manaus. 

Decreto Legislativo n.o 23, de 24 de julho de 1957 

D. O. de 25 de julho de 1957 
Aprova os convênios firmados entre o Brasil e o Paraguai para 
a criação de uma zona franca de depósitos de mercadorias 
em Paranaguá. 

Decreto n.o 43.798, de 22 de maio de 1958 

D.O. de 28 de maio de 1958 
Cria a Comissão Mista de- Regulamentação da Lei n. o 3.173, 
de 6. de junho de 1957. , 

Decreto n.o 47.757, de 3 de fevereiro de 1960 

D. O. de 4 de fevereiro de 1960 
Baixa Regulamento estabelecendo normas de execução da Lei 
n.o 3. 173, de 6 de junho de 1957. 

DIVISÃO DE OBRAS 

Decreto-Lei n.o 6.872, de 15 de setembro de 1944 

D. O. de 18-9-44 
Cria a Divisão de Obras do Ministério da Fazenda, extingue a 
Divisão de Engenharia e Obras da Diretoria do Dominio da 
União e dá outras providências. 

Decreto n.o 16.603, de 15 de setembro de 1944 

D. O . de 18-9-44 

194 

Aprova o Regimento da Divisão de Obras do Ministério da 
Fazenda. 



Decreto n.o 18. 145, de 23 de março de 1945 

D. O. de 26-3-45 
Altera o Regimento da Divisão de Obras do Ministério da 
Fazenda. 

DIVISÃO DO MATERIAL 

Decreto n.o 21.063, de 19 de fevereiro de 1932 

Regula a forma de cessão e permuta de material vell10 ou 
inservível e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 2.206, de 20 de maio de 1940 

D. O . de 20-5-40 
Dispõe sôbre serviços de material, reforma a Comissão Central 
de Compras e dá outras providências . 

Decreto n.0 6.606, de 18 de dezembro de 1940 

Aprova o Regimento da Divisão do Material . 

Decreto-Lei n.o 6 .046, de 29 de novembro de 1943 

Cria a Oficina de Encadernação na Divisão do Material do 
Ministério da Fazenda, extingue a Turma de Encadernação 
(T. Enc.) da Seção de Administração (8. A.) da Recebedoria 
do Distrito Federal (R.D.F.) e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 7.103, de 30 de novembro de 1944 

D.O. de 2-12-44 
Dispõe sôbre a elaboração de normas, especificações e métodos 
de ensaios de material necessários ao progresso da indústria 
nacional e especificadamente, tendo em vista as necessidades 
dos serviços públicos da União. 

Decreto n.o 17.735, de 2 de fevereiro de 1945 

Centraliza os almoxarüados do Ministério da Fazenda e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei D.o 9.633, de 22 de agôsto de 1946 

Dispõe sôbre o arrolamento e inventário do material do MinIs
tério da Agricultura e dá outras providências. 
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Decreto-Lei n.o 9.824, de 10 de setembro de 1946 

Torna extensivo ao Ministério da Educação e Saúde, da 
Fazenda, da Justiça e Negócios Interiores e ao da Viação e 
Obras Públicas o disposto no Decreto-Lei n.o 9.633, de 22 de 
agôsto de 1946, e dá outras providências. 

Lei n.o 1.815, de 18 de fevereiro de 1953 

Beneficia as emprêsas nacionais concessionârias de linhas 
regulares de navegação aérea e dâ outras providências. 

Decreto n.o 33.217, de 1 de julho de 1953 

Regulamenta a concessão da isenção fiscal a que se refere 
a Lei n.o 1. 815/ 53 e as requisições de passagens aéreas com 
desconto. 

Decreto n.o 48.111, de 13 de abril de 1960 

Dispõe sôbre o Parque do Material em Brasllia. 

Decreto n.o 805, de 30 de março de 1962 

Cria o Grupo de Trabalho para elaborar projeto de normas 
reguladoras dos inventários dos bens móveis da União. 

Lei n.o 4.583, de 11 de dezembro de 1964 

D.O. de 17-12-64 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 125.251.270,60 (cento e vinte e cinco 
milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, dUZentos e setenta 
cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento de débitos da 
Divisão do Material do mesmo Ministério. . 

GABINETE DO MINISTRO 

Decreto n.o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da Administração Geral da Fazenda 
Nacional e dá outras providências (art. 10). 

NOTA.: Pelo Decreto n .o 57 .271, de 16 de novembro de 1965, pUbllc&do no D .O. de 17-11-65, foi 
instituída a CONEP, a fim de superintender o sistema de incentivos à estabU1zação 
de preços. 
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Decreto n.o 24.144, de 18 de abril de 1934 

Dispõe sôbre o pessoal do Gabinete do Ministro da Fazenda, 
da Administração Geral da Fazenda Nacional e do Tesouro 
Nacional e dá outras providências. 

Decreto n.o 51. 979, de 30 de abril de 1963 

D.O. de 2 de maio de 1963 
Dispõe sôbre a organização do Gabinete do Ministro da 
Fazenda . 

. Decreto n.o 52.414, de 28 de agôsto de 1963 

D. O. de 29 de agôsto de 1963 
Dispõe sôbre o Gabinete do Ministro da Fazenda. 

LABORATÓRIO NACIONAL DE ANALISES 

Decreto n.o 4.050, de 13 de janeiro de 1920 

Reorganiza o Laboratório Nacional de Análises, cria Labora
tórios nas Alfândegas. 

Decreto n.o 19.824, de 1 de abril de 1931 

Suprime os Laboratórios Nacional de Análises de Belém, São 
Luís do Maranhão, Fortaleza, Paraíba, Bahia, Santos e Co
rumbá. 

Decreto n.o 23 .280, de 25 de outubro de 1933 

O Laboratório Nacional de Análises junto à Alfândega. de 
Manaus passa para a Alfândega de Belém do Pará. 

Decreto-Lei n.o 6.067, de 3 de dezembro de 1943 

D.O. de 6-12-43 
Reorganiza o Laboratório Nacional de Análises do Ministério 
da Fazenda. 

Decreto-Lei n.o 6.068, de 3 de dezembro de 1943 

D .O. de 6-12-43 
Dispõe sôbre penalidade para os infratores de disposições do 
Decreto n. ° 14. 167, de 3-12-43 . 
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Decreto D.o 14.167, de 3 de dezembro de 1943 

0.0. de 6·12-43 
Dispõe sôbre as análises de mercadorias em trânsito pelas 
Alfândegas. 

Decreto D.o 14.168, de 3 de dezembro de 1943 

D.O. de 6-12-43 
Aprova o Regimento do Laboratório Nacional de Análises do 
Ministério da Fazenda. 

Decreto-Lei n.o 7 .397, de 19 de março de 1945 

D.O. de 21-3-45 
AI ter a o Decreto-Lei n. o 6. 067, de 3-12-43. 

Decreto n.o 36.756, de 7 de janeiro de 1955 

D.O. de 14-1-55 
Altera dispositivos do Regimento aprovado pelo Decreto n.o 
14.168, de 3-12-43. 

Decreto n.o 43.850, de 9 de junho de 1958 

D.C. de 17-6-58 
Altera dispositivo do Regimento aprovado pelo Decreto n.o 
14.168, de 3-12-43. 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

Lei n.o 2.642, de 9 de novembro de 1955 

D. O. de 12 de novembro de 1955 
Reorganiza e dá nova denominação à Procuradoria Geral da 
Fazenda Pública, do Ministério da Fazenda, consolida suas 
atribuições e dispõe sôbre o pessoal que a compõe. 

Decreto n. o 39. 087, de 30 de abril de 1956 

D.O. de 10 de maio de 1956 
Aprova o Regimento da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. 

Decreto n.o 41.638, de 29 de maio de 1957 

D.O. de 4 de junho de 1957 
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Inclui funções gratificadas no Quadro Permanente do Minis
tério da Fazenda . 



Decreto n.o 46.456, de 6 de agôsto de 1959 

Altera símbolo de funções gratificadas no Ministério da 
Fazenda. 

Decreto n .o 48.684, de 14 de agõsto de 1960 

D.O. de 17 de agôsto de 1960 
Estende ao Distrito Federal provisoriamente a jurisdição da 
Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Goiás. 

Decr-eto n.o 129, de 9 de novembro de 1961 

D.O. de 9 de novembro de 1961 
Retificado no D.O. de 10 de novembro de 1961 
Acrescenta uma disposição transitória ao Regimento da 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 

Decreto n.o 51.943, de 26 de abril de 1963 

D.O . de 2 de maio de 1963 
Declara instalada, a título provisório, a Procuradoria da 
Fazenda Nacional no Distrito Federal e dá outras providências. 

RECEBEDORIAS FEDERAIS 

ACtNCIAS 

Decreto n.O 42.486, de 17 de outubro de 1957 

D.O. de 23-10-1957 
Dispõe sôbre o funcionamento de Agências da Recebedoria do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

ACENTE FISCAL DO IMPOSTO DE CONSUMO 

Lei n.o 4.632, de 6 de janeiro de 1923 

Vencimento; percentagem. 

Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-1964 - Suplemento 
A série de classe de agente fiscal do impôsto de consumo passa 
a denoIllinar-se "Agente Fiscal de Rendas Internas". 
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ÁCUA 

Decreto n.o 2.794, de 13 de janeiro de 1898 

Dá regulamento para a arrecadação das taxas de consumo de 
água na Capital Federal. 

Decreto n .o 3.979, de 31 de dezembro de 1919 

Dispõe sôbre a cobrança das taxas de consumo de água à bôca 
do cofre, precedendo-a da publicação de editais. 

AJUDANTE DE TESOUREIRO 

Decreto-Lei n.o 8 .020, de 29 de setembro de 1945 

0.0. de 2-10-1945 
Transforma em ajudantes de tesoureiro os cobradores da divida 
ativa da União e dá outras providências. 

AJUDANTE DE TESOUREIRO DO SILO 
AJUDANTE DE TESOUREIRO CERAL 

Decreto-Lei n.o 255, de 8 de fevereiro de 1938 

Cria sete lugares de Ajudante de Tesoureiro na RecebedOlia 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

ARRECADAÇÃO 

Lei n.o 23, de 30 de outubro de 1891 (art . 12) . 

Reorganiza os serviços da Administração Federal. 

Decreta n.o 1.166, de 17 de dezembro de 1892 (art. 90) 

Repartições competentes. 

Decreto n.o 15.210, de 28 de dezembro de 1921 (art. 18) 

Fiscalização permanente. 

Decreto-Lei n.o 867, de 17 de novembro de 1938 

Recolhimento ao Banco do Brasil. 

Decreto-Lei n.o 9.813, de 9 de setembro de 1946 (art. 12) 

0 .0. de 11-9-1946 
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Recolhimento da arrecadação das Delegacias Fiscais e outras 
repartições ao Banco do Brasil. 

(Ver também "Departamento de Arrecadação") . 



AUXILIARES DA FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS INTERNOS 

Decreto n.o 19.827, de 2 de abril de 1931 

Sôbre criação de 20 cargos de auxiliares da fiscalização de 
impostos internos. 

(Ver também "Fiscal Auxiliar de Impostos Internos") . 

BENS 

Lei n. o 1. 134, de 27 de setembro de 1860 

Arrematação - preço . 

BILHETES DE LOTERIA 

Lei n.o 1. 114, de 27 de setembro de 1860 

Prescrição . 

CADASTRO CERAL DE PESSOAS JURfDICAS 

Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11764 - Suplemento 
Institui no Ministério da Fazenda o Cadastro Geral de Pessoas 
Jur1dicas, cria o Departamento de Arrecadação e dá outras 
providências . 

CAIXA DE AUXILIO E DE BENEFICfNCIA DO PESSOAL 

DA RECEBEDORIA DO DISTRITO FEDERAL 

Decreto n .o 20.600, de 4 de novembro de 1931 

D.O. de 13-11-1931 
Aprova a reforma dos estatutos e concede autorização à Caixa 
de Auxílios e de Beneficência do Pessoal da Recebedoria do 
Distrito Federal, para operar com seus associados, mediante 
consignação em fôlha de pagamento. 

CHEQUES 

Decreto-Lei n.o 6.895, de 23 de setembro de 1944 

D.O. de 26-9-1944 
Dispõe sôbre o pagamento por cheque à Fazenda Nacional . 
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CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

Lei n.o 3 .780, de 12 de julho de 1960 

D.O. de 12-7-1960 
Retificada no D.O. de 18-7 e 20-9-1960 
Dispõe sôbre a Classificação de Cargos do Serviço Civil do 
Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes, 
e dã outras providências. 

COBRADORES DA DIVIDA A.TIVA 

Decreto-Lei n .o 8 . 020, de 29 de setembro de 1945 

D.O. de 2-10-1945 
Transforma em ajudantes de tesoureiro os cobradores da divida 
ativa da União e dá outras providências. 

COFRE DOS DEPóSITOS PÚBLICOS 

Decreto n.o 2.846, de 19 de março de 1898 

Dá regulamento para o Cofre dos Depósitos Públicos da Capital 
Federal. 

Decreto n.o 5.080, de 27 de novembro de 1926 

Cria o cargo de tesoureiro para o Cofre dos Depósitos 
Públicos. 

COMISSÃO PARA APURAR DENÚNCIAS RELACIONADAS AS 

ATIVIDADES FISCAIS. fAZENDÁRIAS E POLICIAIS 

Decreto n.o 52.362 "A", de 16 de agôsto de 1963 

D.O. de 20-8-63. 
Retif. no D. O. de 22-8-63 
Institui comissão para realizar sindicâncias sôbre denúncias 
de infrações contra a Fazenda Nacional e propor as medidas 
que menciona. 

CONFERENTE 

Lei n.o 4.061, de 8 de maio de 1962 (art. 4.°) 

D.O. de 8-5-1962 
Os cargos de Conferente do Ministério da Fazenda (C.A. ·e 
C.M.) passam a denominar-se Conferente de Valôres. 
(Ver também "Fiel do Tesouro") . 



CONFERENTE DI! VALORES 

Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964 

D. O. de 26-6-64 
Republ. no D.O. de 29-6-1964 
Retif. no D.O. de 3-7-1964 
Os cargos de Conferente de Valôres passam a denominar-se 
Fiel do Tesouro . 

. (Ver também "Fiel do Tesouro"). 

CONSELHO DE FAZENDA 

Alvará de 28 de junho de 1808 

Cria o Erário Régio e o Conselho de Fazenda. 

DtCIMA URBANA 

Lei n.o 1.114, de 27 de setembro de 1860 (art. 12, § 8.°) 

Demarcação para pagamento. 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-1964 - Suplemento 
Institui no Ministério da Fazenda o Cadastro Geral de Pessoas 
Jurídicas, cria o Departamento de Arrecadação e dá outras 
providências. 

DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 

0.0. de 30-11-64 - Suplemento 
Dispõe sôbre o Impôsto de Consumo e reorganiza a Diretoria 
das Rendas Internas. 
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Decreto D.o 55.853, de 22 de março de 1965 

D. o. de 29-3-1965 
Aprova o Regimento do Departamento de Rendas Internas e 
dá outras providências. 

DESPACHANTES 

Lei D.o 1.236, de 15 de novembro de 1950 

D.O. de 20-11-1950 
Dispõe sõbre o Quadro de Despachantes da Recebedoria 
Federal de São Paulo. 

D'ÁRIAS CORRIDAS 

Lei n.o 4.632, de 6 de janeiro de 1923 

Limite de 120 em um ano, exceto em função de fiscalização 
de arrecadação. 

DIRETOR. DA RECEBEDORIA 

Decreto n.o 358, de 26 de dezembro de 1895 

Nomeação. 

DIRETORIA DAS RENDAS INTERNAS 

Decreto n.o 39.964, de 11 de setembro de 1956 

D.O. de 13-9-1956 
Aprova o Regimento da Diretoria das Rendas Internas. 

Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-1964 (Suplemento) 
Dispõe sôbre o Impôsto de Consumo e reorganiza a Diretoria 
das Rendas Internas. 

Lei D.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-1964 (Suplemento) 
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Passam a integrar o Departamento de Arrecadação os serviços 
de sua competência que estejam a cargo da Diretoria das 
Rendas Internas. 



DIVIDA ATIVA 

Decreto n. ° 2.354, de 16 de fevereiro de 1859 

Mandando observar as Instruções sôbre a liquidação e cobrança 
da divida ativa. 

Decreto n.o 4.153, de 6 de abril de 1868 

Dispõe sôbre a escrituração da divida ativa de impostos lança.. 
dos pela Recebedoria (art. 6.°, § 6.°) . 

Decreto n.o 24.036, de 26 de março de 1934 

Apuração e procedência da divida, inscrição, cobrança exe
cutiva . 

Decreto-Lei D.o 960, de 17 de dezembro de 1938 

0 . 0 . de 21-12-1938 
~ispõe sôbre a cobrança judicial da divida ativa da Fazenda 
Pública, em todo o Território Nacional. 

Decreto-Lei n.o 1.052, de 17 de janeiro de 1939 

D.O. de 19-1-1939 
Revoga os artigos 69 e 70 do Decreto-Lei D.o 960, de 17-12-1938 . 

Decreto-Lei n . ° 5 .455, de 3 de maiQ de 1943 

0.0. de 5-5-1943 
Modifica o Oecreto-Lei D.o 986, de 27-12-1938 . 

Lei n,o 3.937, de 9 de agôsto de 1961 

D. O. de 10-8-1961 
Modifica o artigo 24 do Decreto-Lei n .o 960, de 17 de dezembro 
de 1938. 

EQUIPAMENTO MECANICO 

Decreto-Lei n,o 6.675, de 11 de julho de 1944 

D . O. de 13-7-1944 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de .. .. . . 
Cr$ 2.254.480,00, para aquisição de equipamento mecânico 
para a Recebedoria do Distrito Federal . 
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ERÁRIO RtCIO 

Alvará de 28 de junho de 1808 

Cria o Erário Régio e o Conselho de Fazenda. 

ESCRAVOS 

Decreto n.o 2.699, de 28 de novembro de 1860 

Regula a arrecadação do impôsto da meia siza. 

Decreto n.o 4.129, de 28 de março de 1868 

Manda proceder à nova matrícula geral dos escravos, e dá 
regulamento para a arrecadação da respectiva taxa. 

Decreto n .O 7.536, de 15 de novembro de 1879 

Reorganiza o serviço de matricula dos escravos e dá regula
mento para a arrecadação da respectiva taxa . 

ESTAMPILHAS 

Decreto n.o 20.084, de 8 de junho de 1931 

Venda, renovação de estoques. 

ESTAT(STICA DAS RENDAS CERAIS 

Lei n.o 2.792, de 20 de outubro de 1877 (art. 17) 

Criação. 
EXPEDIENTE NAS REPARTiÇõES 

Decreto n.o 51.320, de 2 de setembro de 1961 

D.C. de 4-9-61 
Retif. no D. O. de 5-9-61 
Dispõe sôbre o expediente das repartições e o horário de 
trabalho do funcionalismo. 

FIEL DO TESOURO 

Lei n.o 403, de 24 de setembro de 1948. 
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D. C. de 25-9-1948 
Reestrutura os cargos de Tesoureiro do Serviço Público Federal 
e dá outras providências. 



Lei n.o 3.205, de 15 de julho de 1957 

D.C. de 16-7-1957 
Altera o art. 1.0 da Lei n.o 403, de 24 de setembro de 1948, que 
reestrutura os cargos de tesoureiro e ajudante de tesoureiro 
do Serviço Público Federal . 

Lei n.o 3.826, de 23 de novembro de 1960 

D.C. de 1-12-1960 
Dispõe sôbre novos níveis de vencimentos dos funcionários 
civis do Poder Executivo, e dá· outras providências. 

Lei n .o 4 . 061, de 8 de maio de 1962 

D.C. de 8-5-1962 
Altera o art. 1.0 da Lei n.o 3.205, de 15 de julho de 1957, que 
reestruturou os cargos de tesoureiros do Serviço Público 
Federal. 

Lei n.o 4.069, de 11 de junho de 1962 

D. C. de 15-6-1962 
Retif. no D. O . de 18-6-1962 
Fixa novos va!ôres para os vencimentos dos servidores da 
União, institui empréstimo compulsório e altera legislação 
do Impôsto de Renda, autoriza emissão de títulos de recupera
ção financeira, modifica legislação sôbre emissão de letras e 
obrigações do Tesouro Nacional e dá outras providências. 

Lei n.O 4.242, de 17 de julho de 1963 

D.C. de 18-7-1963, 6-8-1963 e 4-9-1963 
Fixa novos valôres para os vencimentos dos servidores do Poder 
Executivo, Civis e Militares; institui o empréstimo compulsó
rio; cria o Fundo Nacional de Investimentos, e dá outras pro
vidências . 

Lei n.o 4 .345, de 26 de junho de 1964 

D . C . de 26-6-1964 
Republicado no D.C. de 29·6-1964 
Retif. no D. C. d.e 3-7 e 7-8-1964 
Partes vetadas pelo Presidente da República mantidas pelo 
Congresso Nacional: D.C. de 25-8-1964. 
Institui novos va!ôres de vencimentos para os servidores públi
cos civis do Poder Executivo e dá outras providências . 
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Decreto n.o 55.813, de 8 de março de 1965 

D .O. de 9-3-65 
Aprova a lotação numérica e nominal dos cargos de Fiel do 
Tesouro . 

Decreto n.o 55 .901, de 7 de abril de 1965 

D.O. de 8-4-65 
Acrescenta um parágrafo ao artigo 9.° do Decreto n.o 55.813, 
de 8-3-65 . 

FISCAL ADUANEIRO 

Lei n.o 1.325, de 23 de janeiro de 1951 

D.O. de 23-1-1951 
Dispõe sôbre a carreira de Fiscal Aduaneiro dos Quadros Per
manente e Suplementar do Ministério da Fazenda . 

FISCAL AUXILIAR DE IMPOSTOS INTERNOS 

Lei D.o 1.325, de 23 de janeiro de 1951 

Atribuições . 

Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 1960 

D.O. de 27-4-60 
Reprod. no D. O. de 4-5-60 
Retif. no D. O. de 5-5-60 
Regime de remuneração. 

FISCAL DE RENDAS FEDERAIS 

Decreto n .o 2.911, de 12 de outubro de 1956 

D.O. de 13-10-56 
Retif. no D.O. de 19-10-56 
Estende aos fiscais de rendas federais, lotados na Recebedoria 
Federal, em São Paulo, as obrigações constantes da Lei 
n.o 1. 325, de 23 de janeiro de 1951. 

Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 1960 

D.O. de 27-4-1960 

2.08 

Reprod. no D. O. de 4-5-60 
Retif. no D. O. de 5-5-60 
Parte mantida pelo Congresso Nacional após veto presidencial. 
D.O. de 8-11-60 
Regime de remuneração (§ 6.° do art. 8.°). 



Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960 

D.a. de 12-7-60 
Retif. no D. a. de 18-7-60 e 20-9-60 
Passaram a integrar a série de classes de Fiscal Auxiliar de 
Impostos Internos. 

FISCAL DO SILO ADESIVO 

Decreto n.o 15.210, de 28 de dezembro de 1921 

Nomeação, vencimento, percentagem. 

FISCALIZAÇÃO 

Decreto n.o 4.632, de 6 de janeiro de 1923 (art . 127) 

Reorganização dos serviços. 

Decreto-Lei n.o 3.461, de 25 de julho de 1941 

D.O. de 28-7-41 
Dispõe sõbre a execução das leis e regulamentos fiscais . 

IMPOSTO DE CONSUMO 

Decreto n.o 5.890, de 10 de fevereiro de 1906 

Dá nôvo regulamento para a arrecadação e fiscalização dos im
postos de consumo. 

Lei n.o 2.356, de 31 de dezembro de 1910 

Autoriza o Govêrno a expedir instruções a bem da fiscalização 
dos impostos de consumo. 

Lei n.o 2.653, de 24 de novembro de 1955 

Institui adicional e altera disposições da legislação do impôsto 
de consumo e dá outras providências. 

Decreto n .o 45.422, de 12 de fevereiro de 1959 

D.a. de 12-2-59 (Suplemento) 
Consolida ,e regulamenta as disposições legais de que tratam 
o Decreto-Lei n.o 7.404, de 22 de março de 1945, e suas altera
ções posteriores . 
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Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964 

D.O . de 30-11-1964 (Suplemento) 
Dispõe sôbre o Impôsto de Consumo e reorganiza a Diretoria 
das Rendas Internas. 

IMPOSTO DO SILO 

Decreto n .o 2.713, de 26 de dezembro de 1860 

Manda executar o Regulamento do Impôsto do Sêlo e de sua 
arrecadação. 

Decreto n.O 3.139, de 13 de agôsto de 1863 

Declara e modifica o Regulamento do Sêlo n.o 2.713" de 26 de 
dezembro de 1860. 

Decreto n.o 4.354, de 17 de abril de 1869 

Manda executar o Regulamento para a arrecadação do 1m
pôsto do sêlo. 

Decreto n.o 7 .540, de 15 de novembro de 1879 

Dá nôvo Regulamento para cobrança do impôsto do sêlo. 

Decreto n.o 14.339, de 1.° de setembro de 1920 

Aprova o nôvo regulamento para a cobrança e fiscalização do 
impôsto do sêlo. 

Decreto n.o 45.421, de 12 de fevereiro de 1.959 

0.0. de 12-2-1959 
Dá nova publicação à Consolidação das Leis ' do Impôsto do 

. Sêlo, baixada com o Decreto n.o 32 .. 392, de 9 de março de 1953, 
com as disposições posteriores e outras em vigor. 

Lei n.o 4.388, de 28 de agôsto de 1964 

0.0. de 31-8-1964 
Retif. no 0.0. de 4 e 9-9-1964 
Modifica a legislação dos impostos de consumo e do sêlo e dá 
outras providências. 

Lei n.o 4.481, de 14 de novembro de 1964 

D.O. de 17-11-1964 

210' 

Altera disposições das Leis n.O' 4.357, de 16-7-1964, e 4.388, 
de 28-8-1964. 



Lei n .o 4.505, de 30 de novembro de 1964 · 

D .O. de 30-11-1964 (Suplemento) 
Dispõe sôbre o Impôsto do Sêlo e dá outras providências. 

Decreto D.o 55 .852, de 22 de março de 1965 

D.O. de 29-3-1965 
Aprova o Regulamento do Impôsto do Sêlo. 

IMPOSTOS EN CERAL 

Decreto D.o 1.849, de 10 de dezembro de 1856 

Regula a cobrança do impâsto sôbre seges no Município da 
Côrte. 

Decreto D.o 4.346, de 23 de março de 1869 

Dá Regulamento para arrecadação do imp6sto sôbre indústria 
e profissões. 

Decreto D.o 5.843, de 26 de dezembro de 1874 

Dá providências a bem da arrecadação dos impostos sujeitos 
a lançamento. 

Decreto n .o 7.051, de 18 de outubro de 1878 

Dá regulamento para arrecadação do impôsto predial. 

Decreto n .o 9 .766, de 14 de julho de 1887 

Estabelece regras para cobrança dos impostos sujeitos a lan
çamento. 

Lei n.o 3.348, de 20 de outubro de 1887 

Isenta a Recebedorla de lançar e arrecadar o impôsto sôbre 
seges e carros. 

Decreto n.O 9.870, de 22 de fevereiro de 1888 

Dá Regulamento para a arrecadação do impôsto de indústria 
e profissões . 

Decreto n .o 2.792, de 11 de janeiro de 1898 

Dá regulamento para a arrecadação do impôsto de indústria e 
profissões . 
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Decreto n.o 26.662, de 11 de maio de 1949 

D.C. de 13-5-1949 
Sõbre fiscalização do impôsto sôbre vendas e consignações por 
agentes fiscais do impôsto de consumo. 

LOTAÇÃO NUMtRICA 

Decreto n.o 14.110, de 29 de novembro de 1943 

D.O. de 1-12-1943 
Altera a lotação numérica da Recebedoria do Distrito Federal, 
do Ministério da Fazenda. 

MERCADORIAS EM TRÂNSITO 

Decreto n .o 19 . 827, de 2 de abril de 1931 

Estabelece físcalização permanente sôbre as mercadorias em 
trânsito pelas estradas de rodagem entre a Capital Federal e 
os Estados de São Paulo. Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Decreto n.o 24.058, de 28 de março de 1934 

Estende ao Estado de São Paulo as medidas de fisca.lJzação 
sôbre mercadorias em trânsito por estradas de rodagem pela 
forma estabelecida no Decreto n .o 19.827. de 2 de abril de 1931. 

MONTEPIO DOS EMPRECADOS DO MINISTtRIO DA FAZENDA 

Decreto n.o 942-A, de 31 de outubro de 1890 

Cria o Montepio obrigatório dos empregados do Ministério da 
Fazenda. 

NOMERO; CLASSES; VENCIMENTOS 

Decreto n.o 2.807, de 31 de janeiro de 1898 

Reorganiza as repartições de Fazenda. 

Lei n.o 2.083, de 30 de julho de 1909 
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Reforma o Tesouro Nacional e dá outras providências .. 
(Ver também "Vencimentos") . 



PACAMENTOS 

Decreto-Lei n.o 9.813, de 9 de setembro de 1946 

D.O. de 11-9-46 
Centraliza no Ministério da Fazenda os pagamentos à conta 
de diversos Ministérios, dispõe sôbre o recollúmento da arreca
dação federal, e dá outras providências. 

PERCENTACENS; QUOTAS 

Decreto n .o 1. 180, de 25 de maio de 1853 

Regula a percentagem dos empregados das Recebedorias de 
rendas internas das cidades do Rio de Janeiro, Bahia e Per
nambuco. 

Decreto n.o 4.024, de 27 de novembro de 18~7 

Regula, provisoriamente, a quota das percentagens dos empre
gados das Alfândegas, Recebedorias e Mesas de Rendas. 

Lei n.o 3.018, de 5 de novembro de 1880 

Percentagem aos empregados da arrecadação, contadas do total 
da renda liquida . 

. Decreto n.o 7.982, de 5 de fevereiro de 1881 

Manda executar a tabela da percentagem que cabe aos em
pregados das Recebedorias. 

Decreto n.o 19.824, de 1 de abril de 1931 

Reduz percentagens . 

. Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 19150 

0 .0. de 27 e 28-4-60 
Republ. no D. O. de 4-5-60 
Parte mantida pelo Congresso Nacional - D.O. de 8-11-60. 
Percentagem sôbre a arrecadação. 

Decreto n .o 48.656, de 3 de agôsto de 1960 

D.O. de 3-8-1960 
Regulamenta o disposto nos arts. 8.° e g.o da Lei n.o 3.756, 
de 20 de abril de 1960. 
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POSTOS PlSCAIS 

Ver "rAERCADORIAS EM TRANSITO" . 

QUADROS DO tA .' . 

Decreto-Lei n.o 1. 847, de 7 de dezembro de 1939 

Reorganiza os quadros do Ministério da Fazenda e dá outras 
providências . 

Decreto n.o 1.482-A, de 24 de julho de 1893 

Altera o quadro do pessoal da Recebedorla da Capital Federal. 

RECEBEDORES 

Decreto n.o 2.059, de 19 de dezembro de 1857 

Fixa o número dos Recebedores da Recebedoria do Município 
e designa os impostos e rendas que podem ser cobrados no 
domicilio dos contribuintes. 

RECIBEDORIAS 

Decreto de 25 de novembro de 1834 

Sôbre a organização da Recebedoria das Rendas do Município. 

Decreto A, de 30 de maio de 1836 

Dispõe sôbre a criação de Recebedoria nas cidades da Bahia, 
Pernambuco e Maranhão. 

Decreto n.o 451, de 15 de junho de 1846 

Sõbre a criação de uma Recebedoria na Capital do Pará e outra 
na Cidade do Rio Grande de São Pedro do Sul. 

~ecreto n.o 1.045, de 29 de setembro de 1852 

Extingue as Recebedorias de Rendas Internas das Províncias 
do Maranhão, Pará e Rio Grande do Sul. 

Decreto n,o 4.677, de 14 de janeiro de 1871 

Faz diversas alterações no Regulamento das Recebedorias do 
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. 
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Decreto n.o 5.323, de 10 de junho de 1873 

Promulga o nôvo quadro do número e vencimentos dos em
pregados das Recebedorias e faz algumas alterações no respec
tivo Regulamento. 

Decreto n.o 58-B, de 14 de dezembro de 1889 

Extingue as Recebedorias de Rendas Internas na Bahia e 
Pernambuco . 

Decreto n.o 2.083, de 30 de julho de 1909 

Passa a Recebedoria do Distrito Federal a ter duas sub
diretorias . 

Decreto n.o 14.162, de 12 de maio de 1920 

Reorganiza e dá regulamento aos serviços a cargo da Recebe
doria do Distrito Federal. 

Decreto n.o 14.195,- de 29 de maio de 1920 

Corrige o regulamento que baixou com o Decreto n.o 14.162, 
de 12 de maio do corrente ano. 

Decreto n.o 21.974, de 17 de outubro de 1932 

Cria a Recebedoria Federal em São Paulo, na Capital do mesmo 
Estado, e regula seus serviços. 

Decreto-Lei n. o 4. 107, de 11 de fevereiro de 1942 

D.O. de 13-2-1942 
Reorganiza a Recebedoria do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. 

Decreto n.o 8.739, de 11 de fevereiro de 1942 

D.O. de 13-2-1942 
,Aprova o Regimento da Recebedoria do Distrito Federal 
(R.D.F.) . 

Decreto n.o 42.486, de 17 de outubro de 1957 

D.O. de 23-10-1957 

Dispõe sôbre o funcionamento de Agências da Recebedoria do 
Distrito Federal e dá outras providências. 
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Lei n.o 3.756, de 20 de abril de 1960 

D.O. de 28-4-1960, reproduzida no 0.0. de 4-5-1960 
Reti!. no D. O. de 5-5-1960 
Cria uma Recebedoria de Rendas em Belo Horizonte e dá. outras 
providências . 

Decreto n.o 48.137, de 22 de abril de 1960 

D.O. de 22-4-1960 
A Recebedoria do Distrito Federal passa a denominar-se Rece
bedoria Federal no Estado da Guanabara. 

Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964 

D.O. de 30-11-1964 (Suplemento) 
Passam a integrar o Departamento de Arrecadação, os serviços 
de sua competência que estejam a cargo das Recebedorias 
Federais. 

SILO 

Ver "IMPOSTO DO S1!:LO". 

TESOURARIAS 

Decreto n.o 4.153, de 6 de abril de 1868 

Reorganiza o Tesouro Nacional e Tesourarias e estabelece al
gumas regras sôbre Empregados de Fazenda. 

Decreto n.o 4.644, de 24 de dezembro de 1870 

Amplia as atribuições dos presidentes de Província e ~peto
res das Tesourarias de Fazenda na solução dos negóP'ios do 
Ministério da Fazenda. . 

Decreto n.o 8.740, de 11 de fevereiro de 1942 

D.O. de 14-2-1942 / 
Aprova o regimento-padrão das Tesourarias dos serviços públi-
cos civis da União. I 

Decreto n.O 12.571, de 15 de junho de 1943 

D.O. de 17-6-1943 
Modifica o art. 14 do regimento-padrão das TeSourarias dos 
serviços públicos civis da União, aprovado pelo Decreto 
n.o 8.740, de 11 de fevereiro de 1942. 
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Decreto n.o 21.948, de 14 de outubro de 1946 

D.O. de 16-10-1946 
Modifica o regimento-padrão das Tesourarias dos serviços pú
blicos civis da União. 

Decreto n.o 37.179, de 15 de abril de 1955 

D.O. de 16-4-1955 
Altera dispositivo do Decreto n.o 12.571, de 15 de junho de 1943, 
que dispõe sôbre o regimento-padrão das Tesourarias. 

TESOUREIRO 

Decreto n.o 54.006, de 3 de julho de 1964 

0 .0. de 6-7-1964 
Regulamenta o § 4.° do artigo 7.° da Lei n.o 4 .345, de 26 de 
junho de 1964. 

(Ver também "Fiel do Tesouro") . 

TESOU REI RO-AUXILlAR 

Ver "FIEL DO TESOURO" . 

VENCIMENTOS 

Decreto A, de 30 de maIo de 1836 

Mandando que na organização das Mesas de Diversas Rendas 
da Côrte, Bahia e Pernambuco, se observe a Tabela e Regula
mento anexos. 

Decreto n.o 5.323, de 30 de junho de 1873 

Promulga o nôvo quadro do número e vencimentos dos empre
gados das Recebedorias, e faz algumas alterações no respectivo 
Regulamento. 

Decreto n.o 10.169, de 26 de janeiro de 1889 

Manda executar a tabela dos vencimentos dos empregados da 
Recebedoria do Rio de Janeiro. 

Decreto n.o 172, de 21 de janeiro de 1890 

Altera o número e vencimentos dos empregados da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Fazenda, do Tesouro Nacional e da 
Recebedoria da Capital, e dá outras providências. 
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Decreto n.o 1.166, de 17 de dezembro de 1892 

Estabelece o número, as classes e os vencimentos dos empre
gados da Fazenda Nacional (art. 101). 

Decreto n .o 358, de 26 de dezembro de 1895 

Fixa os vencimentos dos servidores da Recebedoria da Capital 
Federal (art. 5.°) . 

Decreto n.o 2.807, de 31 de janeiro de 1898 

Reorganiza as repartições de Fazenda e fixa o número, as 
classes e os vencimentos dos seus servidores. 

Lei n.o 2.083, de 30 de julho de 1909 

Refonna as repartições do Tesouro Nacional e fixa o número, 
as classes e os vencimentos dos seus servidores. 

Lei n.o 7.751, de 23 de dezembro de 1909 

Regulamenta a aplicação da Lei n.o 2.083, de 30 de julho 
de 1909. 

SEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 

Lei n. o 1.650, de 19 de julho de 1952 

Cria uma Seção de Organização na Direção-Geral da Fazenda 
Nacional do Ministério da Fazenda, e outra em cada um dos 
Departamentos de Administração dos demais Ministérios Civis, 
e dá outras providências. 

Decreto n.o 36.757, de 7 de janeiro de 1955 

D.O. de 14 de janeiro de 1955 
Aprova o Regimento-Padrão das Seções de Organização dos 
Ministérios Civis. 

SEÇÃO DE S~GURANÇA NACIONAL 

Decreto n.o 4.631, de 6 de setembro de 1939 
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Dá organização à Seção de Segurança Nacional do Ministério 
da Fazenda .. 



Decreto-Lei n .o 4.783, de 5 de outubro de 1942 

0.0. de 7-10-42 
Dispõe sôbre a organização do Conselho de Segurança Nacional . 

Decreto-Lei n.o 9.775, de 6 de setembro de 1946 

0.0. de 10-9-46 
Dispõe sôbre as atribuições do Conselho de Segurança Nacional 
e de seus órgãos complementares e dá outras providências. 

Decreto n.o 28.725, de 9 de outubro de 1950 

0.0. de 11-10-50 
Aprova o Regimento da Seção de Segurança Nacional do Mi
nistério da Fazenda. 

( * ) SERViÇO DE COMUNICAÇõES 

Decreto-Lei n.o 980, de 23 de dezembro de 1938 

0.0. de 27-12-38 
Cria o Serviço de Comunicações. 

Decreto-Lei n.o 6.210, de 20 de janeiro de 1944 

0.0. de 22-1-44 
Dispõe sÔbre o Serviço de Comunicações . 

Decreto n.o 14.588, de 20 de janeiro de 1944 

0.0. de 22-1-44 
Retif. no D . O. de 16-3-44 
Aprova o Regimento do Serviço de Comunicações . 

SERViÇO DE ESTATfSTICA ECONOMICA E FINANCEIRA 

ESTATrSTICA DE CABOTACEM 

Decreto-Lei n.o 4.736, de 23 de setembro de 1942 

Torna extensivas ao comércio de cabotagem as guias de expor
tação regulamentadas pelo Decreto n.o 15.813, de 13 de no
vembro de 1922 (art. 14). 

( 0) Ver Ordem de lServlço DG-2 de 2-11-:15 . - D.O. de 6-l!-!!:I . 



ESTATISTICA DE EXPORTAÇÃO 

Decreto n.o 15 .813, de 13 de novembro de 1922 

D.a. de 19-11-22 
Aprova o nôvo regulamento sôbre guias de exportação. 

Decreto-Lei n.o 2.538, de 27 de agôsto de 1940 

D. a. de 30-8-40 
Dispõe sôbre a navegação entre portos e aeroportos nacionais. 

Decreto n.o 32.746, de 8 de maio de 1953 

Dispõe sôbre o preenchimento das guias de exportação, modêlo 
"B", faturas consulares e conhecimentos aéreos. 

Decreto n.o 44 .916, de 28 de novembro de 1958 

D.a. de 28-11-58 
Reproduzido no D. O . de 30-12-58 
Altera disposições dos Decretos números 15.813, de 13 de 
novembro de 1922, e 42.820, de 16 de dezembro de 1957. 

ESTATISTICA DE IMPORTAÇÁO 

Decreto n.o 42.914, de 27 de dezembro de 1957 

D.a. de 30-12-57 
Institui a Guia de Importação para fins estatísticos. 

ESTATISTICA DO MOVIMENTO BANCÁRIO 

Decreto n.o 14.728, de 16 de março de 1921 

Aprova o regulamento para a fiscalização dos bancos e casas 
bancárias. 

Decreto n.o 44.559, de 23 de setembro de 1958 

D. O. de 30-9-58 
Altera o prazo para a publicação dos balancetes dos estabele
cimentos bancários . 

ESTATrSTICA DO MOVIMENTO IMOBILIÁRIO 

Decreto n.o 4.857, de 9 de novembro de 1939 

D.a. de 23-11-39 
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Dispõe sôbre a execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos estabelecidos pelo Código Civil. 



Decreto n. o 5.318, de 29 de fevereiro de 1940 

Faz alterações de redação no Decreto n.o 4.857, de 9 de novem
bro de 1939. Com base nos textos legais referidos, são lançados 
os inquéritos sôbre as transcrições hipotecárias. 

ESTATISTICA DO MOVIMENTO MARITIMO 

Decreto n. 7.473, de 29 de julho de 1909 

Dispõe sôbre o prazo de remessa de lista de movimento do pôrto 
à Repartição de Estatística Comercial. 

Decreto n.o 24.600, de 6 de julho de 1934 

D.O. de 12-7-34 
Dispõe sôbre remessa das listas do movimento maritimo nos 
portos em que não houver Alfândega nem Mesa de Rendas. 

Decreto-Lei n.o 4.462, de 10 de julho de 1942 

D.O. de 13-7-42 
Dispõe sôbre a obrigação de tôda pessoa, natural ou jurídica, 
dar informações para fins estatísticos. 

SERViço DE ESTAT(STICA ECONôMICA E FINANCEIRA 

Decreto n.o 24. 036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços de administração geral da Fazenda Na
cional (art. 39) . 

Decreto-Lei n.o 1.360, de 20 de junho de 1939 

Estabelece disposições padronizadoras para o núcleo das Repar
tições Centrais do Instituto Brasileiro de Geografia e EstatiBtica, 
e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 6.993, de 27 de outubro de 1944 

D.O. de 30-10-44 
Reorganiza o Serviço de Estatística EconÔmica e Financeira do 
Ministério da Fazenda. 

Decreto n.o 17.012, de 27 de outubro de 1944 

D.O. de 30-10-44 
Aprova o Regimento do Serviço de Estatística Econômica e 
Financeira. 
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Decreto n.o 18.144, de 23 de março de 1945 

D. O. de 26-3-45 
Altera o Regimento do Serviço de Estatistica Econômica e 
Financeira. 

SERViÇO DO PATRIMONIO DA UNIÃO 

ALUCUEL 

Decreto-Lei n.o 6.874, de 15 de setembro de 1944 

D . O. de 18 de setembro de 1944 
Dispõe sôbre aluguel de próprios nacionais ocupados por servi
dores civis da União. 

Decreto n.o 16.604, de 15 de setembro de 1944 

D. O. de 18 de setembro de 1944 
Dispõe sôbre o limite dos aluguéis devidos pelos servidores civis 
da União, pela ocupação de próprios nacionais em caráter de 
residência obrigatória. 

C6DICO DE ÁCUAS 

Decreto n.o 24.643, de 10 de julho de 1934 

Decreta o Código de Aguas. 

Decreto-Lei n.o 852, de 11 de novembro de 1938 

D. O. de 12 de novembro de 1938 
Mantém, com modificações, o Decreto n. ° 24.643, de 10 de 
julho de 1934, e dá outras providências. 

Decreto n.o 35.851, de 16 de-julho de 1954 

D. O. de 19 de julho de 1954 
Regulamenta o art. 151, alínea c, do Código de Aguas. 

COLONIAS MILITARES 

Decreto-Lei n.o 1.351, de 16 de junho de 1939 

D . O. de 23 de julho de 1939 
Cria colônias militares de fronteiras (art. 22). 



DESAPROPRIAÇAO 

Decreto n.o 24.606, de 6 de julho de 1934 

D.O. de 14 de julho de 1934 
Autoriza a desapropriação, por utilidade e necessidade pública, 
de terras foreiras à União e dá outras providências. 

Decl"eto n.o 2.201, de 23 de dezembro de 1937 

Aprova a planta das obras necessárias à ampliação das insta
lações da Aviação Naval, na parte ocidental da ilha do Gover
nador e declara a urgência de desapropriação necessária à 
execução da referida ampliação . 

Decreto-Lei n.o 1. 343, de 13 de junho de 1939 

D. O. de 15 de junho de 1939 
Dispõe sôbre as desapropriações de que trata o Decreto n.o 
2.201, de 23 de dezembro de 1937. 

Decreto-Lei n.o 3.365, de 21 de junho de 1941 

D. O. de 18 de julho de 1941 
Dispõe sôbre desapropriações por utilidade pública. 

Decreto-Lein.o 4.152, de 6 de março de 1943 

D.O. de 9 de março de 1942 
Acrescenta um parágrafo único ao art. 15, do Decreto-Lei n.o 
3.365, de 21 de junho de 1941. 

Decreto-Lei n.o 7.426, de 31 de março de 1945 

D.C. de 3 de abril de 1945 
Define o caso de utilidade pública, nos têrmos da letra 44p" 
do art. 5.°, do Decreto-Lei Federal n.o 3.365, de 21 de junho 
de 1941. 

Decreto-Lei n.o 9.282, de 23 de maio de 1946 

D.C. de 25 de maio de 1946 
Suspende por dois anos no Distrito Federal o disposto no art. 
10 do Decreto-Lei n.o 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Decreto-Lei n.o 9.810, de 9 de setembro de 1946 

D . C. de 11 de setembro de 1946 
Dispõe sôbre as atribuições da Comissão incumbida das desa

. propriações referidas na Lei n.o 439, de 20 de maio de 1937, 
e no Decreto n.o 2.201, de 23 de dezembro de 1937. 
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Decreto-Lei n.o 9.811', de 9 de setembro de 1946 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 15 do Decreto-Lei 
n.o 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Decreto-Lei n.o 9.866, de 13 de setembro de 1946 

D . O. de 16 de setembro de 1946 
Autoriza a permuta de imóveis que menciona, revoga o Decret~ 
Lei n.o 2.803, de 21 de novembro de 1940, e dá outras provi
dências. 

Lei n.o 2.786, de 31 de maio de 1956 

Altera a Lei sôbre desapropriação por utilidade pública. 

Lei n .o 3.833, de 8 de dezembro de 1960 

D. O. de 10 de dezembro de 1960 
Cria regime especial de desapropriação por utilidade pública, 
para execução de obras no poligono das sêcas. 

Lei n.o 4.132, de 10 de setembro de 1962 

D.O. de 7 de novembro de 1962 
Define os casos de desapropriação por interêsse social e dispõe 
sôbre sua aplicação. 

Decreto n .o 53.700, de 13 de março de 1964 

D . O. de 13 de março de 1964 
Declara de interêsse social para fins de desapropriação, as áreas 
rurais que ladeiam os eixos rodoviários federais, os leitos das 
ferrovias nacionais e as terras beneficiadas ou recuperadas por 
investimentos exclusivos da União em obras de irrigação, dre
nagem e açudagem, atualmente inexploradas ou exploradas 
contràriarnente à função social da propriedade, e dá outras 
providências . 

Decreto n.o 53.883, de 13 de abril de 1964 

D . O. de 13 de abril de 1964 
Revoga o Decreto n.o 53.700, de 13 de março de 1964. 

Lei n.o 4.593, de 29 de dezembro de 1964 

D . O. de 5 de janeiro de 1965 

224 

Disciplina a desapropriação para as obras de combate às sêcas 
do nordeste. 



Lei n.o 4.686, de 21 de junho de 1965 

Acrescenta parágrafo ao art. 26 do Decreto-Lei n.o 3.365, de 
21 de junho de 1941 (Lei de desapropriação por utilidade 
pública) . 

CIRETORIA DO DOMrNIO DA UNIÃO 

Decreto n. ° 22.250, de 23 de dezembro de 1932 

A Diretoria do Patrimônio Nacional passa a denominar-se 
Diretoria do Domínio da União. 

Decreto n.o 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços de Administração Geral da Fazenda 
Nacional, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 710, de 17 de setembro de 1938 

D. O . de 22 de setembro de 1938 
Reorganiza a. Diretoria do Domínio da União. 

Decreto n.o 3.102, de 23 de setembro de 1938 

D. O. de 26 de setembro de 1938 
Aprova o Regimento da Diretoria do Domínio da União. 

Decreto-Lei n.o 994, de 29 de dezembro de 1938 

D. O. de 30 de dezembro de 1938 
Prorroga po~ mais 60 dias o prazo para vigência do art. 5.° e 
parágrafo único do Decreto-Lei n .o 710, de 17 de setembro 
de 1938. 

Decreto-Lei n.o 6 .871, de 15 de setembro de 1944 

D. O . de 18 de setembro de 1944 
Transforma a Diretoria do Domínio da União em Serviço do 
Patrimônio da União e dá outras providências . 

Decreto-Lei n.o 6 .872, de 15 de setembro de 1944 

D. O. de 18 de setembro de 1944 
Cria a Divisão de Obras do Ministério da Fazenda, extingue a 
Divisão de Engenharia e Obras da Diretoria do Domínio da 
União e dá outras providências. 
(Ver também "Serviço do Patrimôn io da União"). 
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ESPÓLIOS 

Decreto-Lei n.o 6.609, de 21 de junho de 1944 

D . O. de 26 de junho de 1944 
Dispõe sôbre bens e dívidas de espólios. 

CRUPO EXECUTIVO 

Decreto n.o 51.431, de 19 de março de 1962 

D . O. de 19 de março de 1962 
Cria o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná. 
(art. 2.°) 

Decreto n.o 51.514, de 25 de junho de 1962 

D.O. de 26 de junho de 1962 
Institui o órgão Misto Unjão Federal- Estado do Paraná e dá 
outras providências. 

HERANÇA JACENTE 

Decreto-Lei n.o 1.907, de 26 de dezembro de 1939 

D.O .de 27 de dezembro de 1939 
Dispõe sôbre a herança jacente. 

Decreto-Lei n.o 2.859, de 12 de dezembro de 1940 

D.O. de 17 de fevereiro de 1941 
Dispõe sôbre o recolhimento dos bens vacantes proveníentes de 
herança jacente. 

Decreto-Lei n.o 6.277, de 16 de fevereiro de 1944 

D. o. de 18 de fevereiro de 1944 
Autoriza a alienação de imóveis provenientes de herança 
jacente e constante da relação anexa. 

Decreto-Lei n.o 8.207, de 22 de novembro de 1945 

D . O. de 27 de novembro de 1945 
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Altera a redação dos arts. 1.594 e 1.612 do Código Civil, revoga 
o Decreto-Lei n.o 1. 907, de 26 de dezembro de 1939, e dá outras 
providências. 



Decreto n.o 29.742, de 12 de julho de 1951 

D.O. de 14 de julho de 1951 
Autoriza a alienação de bens da União, no Estado de São 
Paulo, oriundos de herança jacente. 

IMÓVEIS DA UNIÃO 

Decreto n.o 22.005, de 24 de outubro de 1932 

Dispõe sôbre a renda dos próprios nacionais, não utilizados em 
serviços públicos. 

Decreto n.o 24.515, de 30 de junho de 1934 

Reconhece, como pleno domínio da União, os terrenos compre
endidos pelos morros, outeiros e mamelões da Babilônia, Leme, 
Anel, Urubu, Inhangá e suas circunvizinhanças, e dá outras 
providências. 

Decreto-Lei n.o 893, de 26 de novembro de 1938 

D. o. de 1 de dezembro de 1938 
Republicado no D. o. de 26 de dezembro de 1938 
Dispõe sôbre o aproveitamento agrícola da Fazenda Nacional 
de Santa Cruz e de outros imóveis da União. 

Decreto-Lei n.o 1. 146, de 13 de março de 1939 

Dispõe sôbre permuta de imóveis entre os patlimônios da 
União e da Prefeitura do Distrito Federal. 

Decreto-Lei n.o 1. 651, de 4 de outubro de 1939 

D. O. de 6 de outubro de 1939 
Estabelece nôvo prazo para satisfação das exigências constan
tes do art . 2.° do Decreto-Lei n.o 893, de 26 de novembro de 
1938. 

Decreto-Lei n.o 1.763, de 10 de novembro de 1939 

D.O. de 13 de novembro de 1939 
Aprova o laudo da Comissão Demarcadora Mista, criada pelo 
Decreto n.o 24.515, de 30 de junho de 1934. 

Decreto n.o 5.110, de 12 de janeiro de 1940 

D. O. de 15 de janeiro de 1940 
Estende as medidas constantes do Decreto-Lei n.o 893, de 26 
de novembro de 1938, a outros imóveis do domínio da União. 
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Decreto n.o 5.422, de 30 de março de 1940 

D . O. de 2 de abril de 1940 
Estende a jurisdição da Primeira Comissão Especial Revisora 
de Títulos de Terras, organizada nos têrmos do artigo 2.° do 
Decret o-Lei n. ° 893, de 26 de novembro de 1938. 

Decreto-Lei n.o 2.175, de 6 de maio de 1940 

Autoriza a alienação do domínio direto dos imóveis compreen
didos nas áreas de sesmaria referidas no art. 18 do Decreto
Lei n.o 96, de 22 de dezembro de 1937, que estiverem 
incorporadas ao domínio particular, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 2.289, de 7 de junho de 1940 

D. O. de 10 de junho de 1940 
Excetua da autorização constante do art. 1.0 do Decreto-Lei 
n.o 2.175, de 6 de maio de 1940, os terrenos de marinha, 
acrescidos e de mangue, encravados nas áreas de sesmaria, 
referidas no art. 18 do Decreto-Lei n.o 96, de 22 de dezembro 
de 1937, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 2.504, de 19 de agôsto de 1940 

D . O. de 21 de agôsto de 1940 
Estabelece nôvo prazo para satisfação das exigências constan
tes do art. 2.° do Decreto-Lei n.o 893, de 26 de novembro de 
1938, em relação aos imóveis do Domínio da União referidos 
no Decreto n.o 5.110, de 12 de janeiro de 1940, observada a 
retificação publicada à página 2.045, do "Diário Oficial" de 
3 de fevereiro do mesmo ano. 

Decreto-Lei n.o 3 .774, de 29 de outubro de 1941 

D.O. de 31 de outubro de 1941 
Estabelece nôvo prazo para a satisfação das exigências cons
tantes do art. 2.° do Decreto-Lei n.o 893, de 26 de novembro 
de 1938, extensivo aos imóveis do domínio da União a que se 
refere o Decreto n .o 5.110, de 12 de janeiro de 1940. 

Decreto-Lei n.o 7.279, de 29 de janeiro de 1945 

Prorroga o prazo a que se refere o art. 4.° do Decreto-Lei n.o 
1.763, de 10 de novembro de 1939. 

Decreto-Lei n.o 9.760, de 5 de setembro de 1946 

Dispõe sôbre os bens imóveis da União. 
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Lei n.o 225, de 3 de fevereiro de 1948 

D. O. de 18 de fevereiro de 1948 
Acrescenta o § 4.° ao art. 81, e modifica a redação dos arts. 82 
e 84 do Decreto-Lei n.o 9.760, de 1946, que dispõe sôbre bens 
imóveis da União. 

INDENIZAÇÕES 

Decreto-Lei n.o 4.166, de 11 de março de 1942 

D. O. de 12 de março de 1942 
Dispõe sôbre as indenizações devidas por atos de agressão 
contra bens do Estado brasileiro e contra a vida e bens de 
brasileiros ou de estrangeiros residentes no Brasil. 

Decreto-Lei n.o 7.723, de 10 de julho de 1945 

D.O. de 12 de julho de 1945 
Suspende os efeitos dos Decretos-Leis nos. 3.911, de 9 de de
zembro de 1941, e 4 . 166, de 11 de março de 1942, em relação 
às pessoas físicas italianas, residentes no Brasil, e dá outras 
providências. 

NÚCLEOS COLONIAIS 

Decreto-Lei n.o 2.009, de 9 de fevereiro de 1940 

Dá nova organização aos núcleos coloniais. 

Decreto-Lei n.o 3 . 059, de 14 de fevereiro de 1941 

D. O. de 17 de fevereiro de 1941 
Dispõe sôbre a criação de Colônias Agrícolas Nacionais . 

Decreto-Lei n.o 3 . 266, de 12 de maio de ~941 

D.O. de 14 de maio de 1941 
Institui a colonização mediante a organização de granjas
modêlo, em terras pertencentes à União, e funda um Núcleo 
Colonial. 

Decreto-Lei n.o 3.383, de 3 de julho de 1941 

D.O. de 5 de julho de 1941 
Estende ao Núcleo Colonial emancipado "Senador Estêves 
Júnior", no Estado de Santa Catarina e, bem assim, a tôdas 
as terras sob o mes:no regime federal naquele Estado, os 
dispositivos do Decreto-Lei n.o 893, de 26 de novembro de 
1938. 
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Decreto-Lei n. ° 4. 504, de 22 de julho de 1942 

D . O. de 24 de julho de 1942 
Dispõe sôbre a criação de núcleos coloniais agro-industriais. 

Decreto-Lei n.o 6.117, de 16 de dezembro de 1943 

D . O. de 18 de dezembro de 1943 
Retificado no D . O. de 10 de fevereiro de 1944 
Regula a fundação dos Núcleos Coloniais e dá outras provi
dências. 

Decreto-Lei n.o 6.327, de 8 de março de 1944 

D. O . de 10 de março de 1944 
Altera o Decreto-Lei n.o 3.266, de 12 de maio de 1941. 

Decreto n.o 50 . 530, de 3 de maio de 1961 

D.O. de 3 de maio de 1961 
Declara emancipado o Núcleo Colonial Santa Cruz, e dá outras 
providências. 

PATRIMóNIO HISTÓRICO E ARTíSTICO NACIONAL 

Decreto-Lei n .o 25, de 30 de novembro de 1937 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Decreto-Lei n.o 4 . 648, de 2 de setembro de 1942 

D. O. de 4 de setembro de 1942 
Incorpora ao patrimônio nacional os bens e direitos das em
prêsas da chamada "Organização Lage" e do espólio de 
Henrique Lage, e dá outras providências. 

PATRIMÓNIO DA UNIÃO 

Decreto-Lei n.o 9.636, de 22 de agôsto de 1946 

D . O. de 20 de setembro de 1946 
Incorpora ao patrimônio da União o Hospital Geral São Fran
cisco de Assis, de propriedade da Prefeitura do Distrito Federal 
e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 9.727, de 3 de setembro de 1946 

D. O. de 5 de setembro de 1946 

230 

Incorpora bens ao patrimônio nacional e dá outras provi
dências. 



Decreto-Lei n.o 9.872, de 16 de setembro de 1946 

Dispõe sôbre a aplicação do Decreto-Lei n. o 9 . 727, de 3 de setem
bro de 1946. 

SERViÇO FLORESTAL DO BRASIL 

Decreto n.o 4.421, de 28 de dezembro de 1921 

Cria o Serviço Florestal do Brasil. 

SERViÇO DO PATRIMôNIO DA UNIÃO 

Decreto n.o 16.602, de 15 de setembro de 1944 

Aprova o regimento do Serviço do Patrimônio da União, do 
Ministério da Fazenda . 

Decreto n.o 19.814, de 16 de outubro de 1945 

D. O. de 16 de outubro de 1945 
Dispõe sôbre a estrutura das Delegacias do Serviço do Patri
mônio da União de São Paulo e Pernambuco. 

Decreto n.o 22.148, de 22 de novembro de 1946 

Aprova o Regimento do Serviço do Patrimônio da União, do 
Ministério da Fazenda. 

Decreto n.o 29.801, de 24 de julho de 1951 

D . O. de 26 de julho de 1951 
Altera a redação de disposições do Regimento do Serviço do 
Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda, aprovado pelo 
Decreto n.o 22.148, de 22 de novembro de 1946, e dá outras 
providências. 

Decreto n.o 48 . 137, de 22 de abril de 1960 

D . O. de 22 de abril de 1960 
A Delegacia do Serviço do Patrimônio da Uni9.o no Distrito 
Federal passa a denominar-se Delegacia do Serviço do Patri
mônio da União no Estado da Guanabara. 
(Ver também "Diretoria do Domínio da União"). 

TERRAS - CONCESSÃO DE LOTES 

Decreto n.o 844, de 9 de novembro de 1938 

D. O. de 12 de novembro de 1938 
Regula a concessão de lotes de terra, nos núcleos coloniais 

231 



custeados pelo Govêrno Federal, aos reservistas de prImeira 
categoria do Exército. 

Decreto-Lei n .o 1.164, de 18 de março de 1939 

Dispõe sôbre as concessões de terras e vias de comunicação na 
faixa de fronteira, bem como sôbre as indústrias ai situadas. 

Decreto n.o 4 .265, de 20 de junho de 1939 

D.O. de 22 de junho de 1939 
Aprova o Regimento da Comissão Especial constituída pelo 
art. 19 do Decreto-Lei n.o 1.164, de 18 de março de 1939. 

Decreto-Lei n.o 1.968, de 17 de janeiro de 1940 

D. o. de 19 de janeiro de 1940 
Regula as concessões de terras e vias de comunicação, bem 
como o estabelecimento de indústrias, na faixa de fronteira. 

Decreto-Lei n.o 2.610, de 20 de setembro de 1940 

D. O. de 23 de setembro de 1940 
Interpreta disposições do Decreto-Lei n.o 1.968, de 17 de ja
neiro de 1940, e dá outras providências. 

Lei n.o 2.932, de 31 de outubro dt.; 1956 

D. O. de 31 de outubro de 1956 
Torna inalienáveis, durante dez anos, os lotes para colonização 
concedidos pelo Govêrno Federal. 

TERRAS DEVOLUTAS DA UNIÃO 

Decreto n.o 10.105, de 5 de março de 1913 
Aprova o nôvo regulamento de terras devolutas da União. 

Decreto-Lei n.o 7.724, de 10 de julho de 1945 

D. O. de 12 de julho de 1945 
Submete ao regime de aforamento as terras devolutas dentro 
da faixa de sessenta e seis quilômetros ao longo das fronteiras, 
e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 7.916, de 30 de agôsto de 1945 

D.O. de 1 de setembro de 1945 
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Dispõe sôbre a distribuição das terras devolutas nos Territó
rios Federais, e dá outras providências. 



Decreto-Lei n.o 9.063, de 15 de março de 1946 

D . o. de 18 de marco de 1946 
Modifica a data de Meio da contagem do prazo a que se refere 
o § 1.0 do art. 2.° do Decreto-Lei n.o 7.724, de 10 de julho de 
1945. 

Decreto n.o 40.735, de 9 de janeiro de 1957 

Submete ao regime de aforamento as terras devolutas situadas 
dentro da faixa de cento e cinqüenta quilômetros ao longo da 
fronteira e nos Territórios Federais. 

TERRAS (Exibição de Títulos) 

Decreto-Lei n.o 6.569, de 8 de junho de 1944 

D. o. de 10 de junho de 1944 
Determina a exibição de títulos pelos ocupantes de terras e 
florestas pertencentes à União, e dá outras providências. 

Decreto n.o 24.155, de 4 de dezembro de 1947 

D .O. de 6 de dezembro de 1947 
Concede nôvo prazo para a apresentação de títulos de terras no 
Conselho de Terras da União, do Ministério da Fazenda. 

Lei n.o 2.185, de 11 de fevereiro de 1954 

D. o. de 15 de fevereiro de 1954 
Modifica a data de início da contagem do prazo para apresen
tação dos documentos e pedidos de regularização de posses de 
terrenos pertencentes ao domínio da União. 

TERRENOS (Aforamentos) 

Decreto n.o 22.785, de 31 de maio de 1933 

D.O. de 8 de julho de 1933 
Veda o resgate dos aforamentos de terrenos pertencentes ao 
domínio da União, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 3.437, de 17 de julho de 1941 

Dispõe sôbre o aforamento de terrenos e a construção de edi
fícios em tôrno das fortificações. 

Decreto-Lei n.o 3.964, de 20 de dezembro de 1941 

D.O. de 23 de dezembro de 1941 
Esclarece os Decretos-Leis nos. 3.437 e 3.438, ambos de 17 de 
julho de 1941. 
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Decreto-Lei n.o 6 . 714, de 19 de julho de 1944 

D.O. de 21 de julho de 1944 
Isenta do pagamento de foros as entidades de desportos náuti
cos, titulares de aforamentos concedidos antes da vigência do 
Decreto-Lei n.o 3.438, de 17 de julho de 1941. 

Decreto n.o 39 .635, de 19 de julho de 1956 

D.O. de 24 de julho de 1956 
Autoriza o aforamento, à Cruzada São Sebastião, das áreas, que 
menciona, para seu racional aproveitamento na urbanização e 
humanização das favelas do Rio de Janeiro. 

Decreto n.o 47.889, de 8 de março de 1960 

D.O . de 8 de março de 1960 
Altera a redação do art. 2.° do Decreto n.o 39.635, de 19 de 
julho de 1956. 

TERRENOS DE MARINHA 

Decreto n.o 14.594, de 31 de dezembro de 1920 

D. O. de 4 de janeiro de 1921 
Dá novas regras para o processo de aforamento de terrenos de 
marinha e seus acrescidos. 

Decreto n.o 14.595, de 31 de dezembro de 1920 

D. o. de 4 de janeiro de 1921 
Estabelece a cobrança da taxa de ocupação de terrenos de 
marinha. 

Decreto n.o 2.415, de 16 de julho de 1940 

D.O. de 18 de julho de 1940 
Dispõe sôbre a remissão de fôro, pela Prefeitura do Distrito 
Federal, de imóveis que compreendam terrenos de marinha. 

Decreto-Lei n.o 2.490, de 16 de agôsto de 1940 

Estabelece novas normas para o aforamento de terrenos de 
marinha e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 2.803, de 21 de novembro de 1940 
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Autoriza a alienação de direito preferencial ao aforamento de 
terrenos acrescidos de marinha, situados no Distrito Federal, 
dispõe sôbre a aplicação do produto da alienação e dá outras 
providências. 



Decreto-Lei n.o 3.050, de 13 de feverejro de 1941 

D . O. de 15 de fevereiro de 1941 
Prorroga o prazo estabelecido no art. 5.° do Decreto-Lei n.o 
2.490, de 16 de agôsto de 1940. 

Decreto-Lei n.o 3.205, de 22 de abril de 1941 

D. O. de 24 de abril de 1941 
Prorroga por mais 60 dias o prazo estabelecido no artigo 5.° do 
Decreto-Lei n.o 2 . 490, de 16 de agôsto de 1940. 

Decreto-Lei n.o 3.438, de 17 de julho de 1941 

Esclarece e amplia o Decreto-Lei n. ° 2.490, de 16 de agôsto 
de 1940 . 

Decreto-Lei n.o 3.674, de 1 de outubro de 1941 

D. O. de 3 de outubro de 1941 
Autoriza o Govêmo do Estado do Rio de Janeiro, para fins 
especiais, a utilizar terrenos de marinha e seus acrescidos 
situados naquele Estado e dá outras providências. 

Decreto-Lei n .o 3.721, de 16 de outubro de 1941 

D.O. de 18 de outubro de 1941 
Prorroga o prazo estabelecido no art . 20 do Decreto-Lei n.o 
3.438, de 17 de julho de 1941. 

Decreto-Lei n .o 4 .034, de 19 de janeiro de 1942 

D . O. de 21 de janeiro de 1942 
Prorroga os prazos estabelecidos no § 2.° do art. 3.° e no 
art. 20 do Decreto-Lei n.o 3.438, de 17 de julho de 1941. 

Decreto-Lei n.O 4.120, de 21 de fevereiro de 1942 

D . O. de 24 de fevereiro de 1942 
Altera a legislação sôbre terrenos de marinha . 

Decreto-Lei n.o 5.666, de 15 de julho de 1943 

D.O. de 17 de julho de 1943 
Esclarece e amplia o Deereto-Lei n .o 4.120, de 21 de fevereiro 
de 1942, e dá outras providências. 

Decreto-Lei n.o 7.278, de 29 de janeiro de 1945 

D.C. de 31 de janeiro de 1945 
Estabelece nôvo prazo para que os atuais posseiros ocupantes 
de terrenos de marinha regularizem sua situação. 
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Decreto-Lei n.o 7.937, de 5 de setembro de 1945 

D . O. de 10 de setembro de 1945 
Dispõe sôbre o loteamento de terrenos de marinha. 

Decreto-Lei n.o 9.866, de 13 de setembro de 1946 

D. O. de 16 de setembro de 1946 
Autoriza a pennuta de imóveis que menciona, revoga o Decreto
Lei n.o :2 .803, de 21 de novembro de 1940, e dá outras provi
dências. 

Decreto n .o 51. 935-B, de 26 de abril de 1963 

D.O. de 30 de maio de 1963 
Dispõe sôbre a execução de serviços e obras de saneamento e 
recuperação de terrenos de marinha, seus acrescidos e outros, 
em municípios que menciona, dos Estados de Pernambuco e 
da Bahia, e dá outras providências. 

TERRENOS DA UNIÃO 

Decreto n.o 14 .596, de 31 de dezembro de 1920 

Regula o arrendamento de terrenos de mangue de propriedade 
da União. 

Decreto n.o 24.515, de 30 de junho de 1934 

Reconhece, como de pleno domínio da União, os terrenos com
preendidos pelos morros, outeiros e mamelões da Babilônia, 
Leme, Anel, Urubu, Inhangá e suas circunvizinhanças, e dá 
outras providências. 

Decreto-Lei n.o 3.237, de 7 de maio de 1941 

D .0 . de 9 de maio de 1941 
Dispõe sôbre o uso e gôzo de terrenos da Baixada Fluminense, 
beneficiados com o seu saneamento. 

Decreto-Lei n .o 7.073, de 23 de novembro de 1944 

D .O. de 25 de novembro de 1944 
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Estende as medidas constantes do Decreto-Lei n.o 893, de 26 
de novembro de 1938, aos terrenos situados em Jacarepaguá, 
Distrito Federal, de que trata o Decreto-Lei n.o 5.877, de 4 de 
outubro de 1943. 



Decreto-Lei n.O 7.499, de 27 de abril de 1945. 

D . O. de 30 de abril de 1945 
Dispõe sôbre a alienação dos terrenos da antiga chácara das 
Catacumbas, no Distrito Federal. 

Decreto n.o 37.681, de 1 de agôsto de 1955 

D. O. de 2 de agôsto de 1~55 
Autoriza os cidadãos portuguêses a adquirirem, satisfeitas as 
mesmas exigências impostas aos nacionais, o domínio útil dos 
terrenos pertencentes à União, situados nas zonas referidas na 
letra "a" do art. 100 do Decreto-Lei n.o 9 .760, de 5 de setem
bro de 1946. 

Lei n.o 3.081, de 22 de dezembro de 1956 

Regula o processo nas ações discriminatórias de terras públicas. 

ZONAS INDISPENSÁVEIS À DEFESA DO PAíS 

Lei n. o 2 .597, de 12 de setembro de 1955 
D. O . de 21 de setembro de 1955 
Dispõe sôbre zonas indispensáveis à defesa do país, e dá 
outras providências. 

Decreto n.o 39 . 605-B, de 16 de julho de 1956 

Aprova o Regulamento da Lei n.o 2 .597, de 12 de setembro de 
1955. 

SERViÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - (SERPRO) 

Lei n .o 4.516, de 1.0 de dezembro de 1964 
D. O. de 4-12-64 
Cria o Serviço Federal de Processamento de Dados, vinculado 
ao Ministério da Fazenda. 

Decreto n.o 55.827, de 11 de março de 1965 

D. O . de 15-3-65 
Dispõe sôbre a organização e funcionamento do Serviço Federal 
de Processamento de Dados (SERPRO). 
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Portaria GM-GB 193, de 2 de junho de 1965 

D.O. de 9-6-65 
Regimento do SERPRO. 
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