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APRESENTAÇÃO 

Êste RelatÓ1"io Prelimina1- dos trabalhos de reforma do Afi
nistéTio da Fazenda, levados a efeito pela Fundação Getúlio 
Vargas , até 31 de março de 1964, nos têrrnos do convênio exis
tente, foi submetido à apreciação do MinistrO' da Fazenda, 
Dr. Otávio Gouveia de Bulhões, no dia 14 de maio de 1964 . 

Além de uma exposição factual sôbre a crigem, os fins e as 
realizações da Comissão de Refonn a do Ministério da Fazenda, 
contém êste relató1'Ío o plano de trabalho (Anexo nY 2) me
diante cuja realização esperamos completar a tarefa de pesquisa, 
análise e crítica de dados e projetação dos instrumentos de 
reorganização do Ministério, desde os anteprojetos de leis tri
butárias, até a remodelação da rêde arrecadadora e de suas 
práticas, rotinas e formulários. 

Pt~blica-se o RelatÓ1"io Preliminar para ser distribuído às 
autoridades e principais servido1'es do Ministério, no propósito 
de os manter informados relativamente ao rumo e marcha das 
atividades da Comissão de Reforma do MinistériO'. 

Subseqüentemente, nas ocasiões oportunas, a Comissão pu
blicará Out1'OS relatórios parciais, progressivamente mais minu
ciosos, sôbre o andamento dos trabalhos a seu cargo. 

LUIZ SIMÕES LOPES 

Presidento da Fundação Getúlio Vargas e da 

Comissão de R eforma do Minist ério da Faze:lda 
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C APÍTULO I 

PRELIMINARES 

o mundo, as Américas e a cultura contemporânea passaram 
por transformações drásticas e abaladoras de 1930 para cá. 

O advento do New Deal, nos Estados Unidos, a ascensão 
e queda do Nazismo, na Alemanha, a Guerra Civil , na Espanha, 
a derrocada do Fascismo, na Itália, a Segunda Guerra Mundial, 
com os seus horrores, a descoberta dos antibióticos, a vinda da 
eletrônica, o raiar da Era Nuclear, a indepe ndência da índia, 
o surgimento da China Comunista, o aparecimento de dezenas 
de novos países na África e na Asia, o lançamento de satélites 
artificiais, as viagens dos astronautas - tudo isto ocorreu depois 
de 1930. 

Como componente do mundo, membro das Américas e par
tícipe da cultura contemporânea, o Brasil destaca-se entre os 
países mais profundamente afetados por essas transformações: 
cresceu, avançou cEJeremente rumo à industrialização, assomou 
no cenário mundial como presença cultural e não apenas como 
área geográfica . A população brasi leira quase se triplicou nos 
últimos três decênios, elevando o Brasil ao oitavo lugar na lista 
dos países mais populosos. O produto nacional bruto aumen
tou desmesuradamente, embora a renda per capita não o haja 
acompanhado. Novas universidades foram criadas. Milhares 
de ginásios e colégios apareceram. Adveio a rêde rodoviária 
nacional, juntamente com a indústria automobilíst ica. Cons
truíram-se as centrais elétricas de Paulo Afonso, Cachoeira Dou-
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rada, Três Marias, Furnas e outras menores . Surgiu Brasília. 
O Govêrno Federal começou, em 1960, a transferir sua sede 
para a Nova Capital. Improvisamos o interregno parlamenta
rista. Tudo isso, e muito mais, a partir de 1930. 

Não obstante, a estrutura obsoleta do Ministério da Fa
zenda, a mesma que lhe foi dada pela Reforma Oswaldo Ara
nha, em 1934, ainda permanece de pé, quase intacta, não por 
falta de iniciativas reformistas, mas por fôrça da inércia. 

Em verdade, a reorganização, geral ou parcial, do Minis
tério da Fazenda tem estado na agenda do Govêrno d esde 1941. 
~umerosas iniciativas tomadas, ora pelos titulares, ora pelo 
DASP, ora por técnicos e servidores do Min istério, documentam 
o empenho do Govêrno em modernizar e reaparelhar sua má
quina de administração fiscal e econômico-financeira. 

Mas, apesar de tantas vêzes manifestado, somente em fins 
de 1962 e, novamente, em princípios de 1963, êsse empenho lo
grou impulso criador, assumindo a forma de providências obje
tivas. Com efeito, o Congresso Nacional decretou e o Presi
dente da R epública sancionou a Lei n.O 4 155, de 28 de no
vembro daquele ano, a qual, entre outros objetivos complemen
tares, autoriza o Poder Executivo a reorganizar as repartições 
arrecadadoras e abrir, para êsse fim, o crédito especial de três 
bilhões de cruzeiros, com vigência em cinco exercícios finan
ceiros consecutivos. 

Com base nessa le i, o Ministro r-.-1iguel Calmon propôs à 
Fundação Getúlio Vargas a negociação de contrato de presta
ção de serviços técnicos, que foi celebrado em fins de 1963 . 

Logo depois, em janeiro de 1963, o Presidente da República 
nomeou o D eputado Ernani do Amaral Peixoto Ministro Extra
ordinário para a Reforma Administrativa . No Decreto nú
mero 51705, de 14 do mês seguinte, que "dispõe sôbre o escopo 
da reforma dos serviços públicos federais e as atribuições do 
Ministro Extraordinário para a Reforma Administrativa", o 
Presidente da República fixou os fins imediatos da missão atri
buída ao Ministro Amaral Peixoto e a lista prioritária dos ór
gãos e aspectos que deveriam ser estudados e reformados. 
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o dispositivo que expressa a polít ica da Reforma Adminis
trativa de 1963 diz o seguinte: 

"Art. 3.° - Os estudos ·e pesquisas que se realizarem 
para instruir a Reforma Administrativa serão orientados 
no sentido de identificar as causas de ineficiência, desper
dício, inadequação e obsoletismo funcionais, resultantes 
seja da estrutura, seja do funcionamento dos serviços pú
blicos federais. 

§ 1.0 - Terão prioridade na formulação das propostas, 
sugestões e Anteprojetos de Reforma Administrativa: 

a) o reexame do sistema administrat ivo fed eral, no
tadamente da estrutura e funcionamento da Chefia 
Executiva, dos Ministérios da Fazenda, da Justiça 
e Negócios Interiores, da Indústria e Comércio, das 
Minas e Energia, do Trabalho e Previdência Social , 
da Viação e Obras Públicas; 

b) a elaboração de normas efe tivas para assegurar o 
contrôle da execução orçamentária e dos planos 
governamentais; 

c) a revisão da política salarial das repartições e au
tarquias federais; 

d) o plano de estruturação administrativa do Distrito 
Federal" . 

O texto transcrito evidencia e corrobora o interêsse do Go
vêrno na reorganização do Ministério da Fazenda, que figura 
em segundo lugar na lista das prioridades, logo depois da Pre
sidência da República. 

O contrato de reforma do Ministério da Fazenda assinado 
em 1962 foi retificado e ratificado em 12 de março de 1963, na 
gestão do Ministro San Thiago Dantas. 

Embora def inido de modo lato, como convém para permitir 
flcxóilidade na interpretação e adaptação a condições advi
nientes ou descobertas, que as próprias investigações trarão 
a lume, o objetivo do contrato é a reestruturação completa e 
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profunda do Ministério da Fazenda, obr ;gando-se a Fundação 
a organizar, coordenar ou realizar os levantamentos e estudos 
necessários, elaborar e justificar os atos Ou projetos conducen
tes à reforma das instituições fiscais do Govêrno. 

A instalação do Ministro Extraordinário para a Reforma 
Administrativa e a ratificação do contrato d e reforma do Mi
nistério da Fazenda, celebrado com a Fundação Getúlio Var
gas, não se intercolidem. Trata-se de medidas convergentes, 
que podem tornar-se compl em entares. A tarefa do Min :stro 
da Reforma Administrativa era geral, abrangen te de todos os 
serviços públicos federais, incluindo as autarquias, as emprêsas 
pú blicas e as sociedades d e economia mista. A da reorgani
zação do Ministério da Fazenda é especial e circunscrita. A 
primeira teve a ver COm a divisão do trabalho entre os ser
viços constituintes do Poder Executivo. A segunda deverá ser 
uma reforma de profu ndidade do sistema tributário e do Mi
nistério da Fazenda, compreendendo o pessoal, os órgãos, os 
regulamentos, os regimentos, os formulários , as normas e mé
todos de trabalho . 

Em princípio, os dois movimentos de reforma poderão har
monizar-se e fund i r-se na instituição. 



CAPÍTULO II 

AS TENTATIVAS DE REFORMA ISOLADA DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Dentre os projetos de reforma isolada do Ministério d~ 

Fazenda elaborados ou semi-elaborados, alguns submetidos ao 
Congresso, outros arquivados ou aban donados durante a tra
mitação no Ministério, destacam-se os seguintes: 

1. PTimeiro P1'ojeto do DASP 

1941 - Anteprojeto de decreto-lei que "desdobra os servi
ços do Ministério da Fazenda, atribuindo-lhe mais outros ór
gãos e cria o Ministério do Tesouro". 

Entidade proponente: DASP 

Estrutura proposta: 

"Art. 2.° - O M inistério da Fazenda continuará a co
nhecer do que, econômica e financeiramente, interesse à 
vida do país, quer nas relações internas da União com os 
Estados, quer nas r elações externas da União com os outros 
países, exercitando a sua atividade funcional por meio dos 
departamentos, repartições e serviços diversos, subordina
dos à sua jurisdição ou orientação, tais sejam: 

a) o Departamento de Economia e Finanças; 

b) o Departamento de Administração; 

c) a Caixa de Amortização; 
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d) o Conselho Técnico de Economia e Finanças; 

e) o Conselho Superior das Caixas Econômicas; 

f) o Departamento ~acional do Café; 

g) o Instituto Nacional do Mate; 

h) o Instituto Nacional do Sal; 

i) o Instituto do Açúcar e do Alcool; 

j) o Instituto do Pinho; 

1) o Serviço Jurídico; 

m) a Seção de Segurança Nacional; 

n) a Comissão de Eficiência; 

o) o Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização; 

p) o Instituto de R esseguros do Brasil; 

q) o Departamento Nacional de Indústria e Comér
cio" . 

"Art. 4.° - Ao Ministério do Tesouro, destinado a cen
tralizar a administração superior do fisco federal , compete 
o estudo e solução de todos os assuntos relativos às ativi
dadt:s e serviços fiscais, compreendendo: 

a) o Departamento de Administração; 

b) a Diretoria do Domínio da União; 

c) a Diretoria da Despesa Pública; 

d) a Contadoria-Geral da R epública; 

e} a Diretoria das Rendas Internas; 

f) a Diretoria das Rendas Aduaneiras; 

g) a Procuradoria-Geral da Fazenda Pública; 

h) a Delegacia em Londres; 



i) a Casa da ~oeda; 

j) a Diretoria do Impôsto de Renda; 

1) as Delegacias Fiscais ; 

m) as alfândegas, mesas de rendas, superintendência 
da repressão ao contrabando, agências aduaneiras, 
postos e registros fiscais; 

n) o Laboratór 'o Nacional de Análises e os Laborató-
rios junto às alfândegas nos Estados; 

o) as Recebedorias; 

p ) as Coletorias; 

q) o Departamento Federal de Compras; 

r ) o Conselho Superior de Tarifa e os dos Contri
buintes; 

s ) o Serviço Jurídico; 

t ) a Seção de Segurança Nacional; 

u) a Comissão de Eficiência; 

v ) a Fiscalização de Loterias e Clubes de ~ercado
rias" . 

2. Segundo Projeto dO' DASP 

1942 - Anteprojeto de decreto-lei que "desdobra o ~i!1 i s 

tério da Fazenda em Minis tério do Tesouro e das Finanças e dá 
outras providências". 

Entidade proponente: DASP 

Estr utura proposta: 

"Art. 5.° - O ~inistério do Tesouro compõe-se de: 

a ) Departamento Nacional de Fazenda; 

b) Departamento Federal de Compras; 
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c) Contadoria-Geral da República; 

d) Serviço de Estatística Tributária; 

e) Conselho de Contribuintes; 

f) Departamento de Administração; 

g) Comissão de Eficiência; 

h) Seção de Segurança Nacional. 

§ 1.0 - Na capital de cada Estado haverá uma Dele
gacia do Ministério. 

§ 2.° - Na cidade de Londres, capital da Grã-Breta
nha, haverá uma Delegacia do Ministério. 

Art. 6.° - O Ministério das Finanças compõe-se de: 

a) Departamento de Bancos e Crédito; 

b) Departamento da Moeda e Câmbio; 

c) Departamento de Supervisão Financeira; 

d) Departamento de Aplicação de Reservas; 

e) Serviço de Estatística Financeira; 

f) Comissão de Orçamento; 

g) Departamento de Administração; 

h) Comissão de Eficiência; 

i) Seção de Segurança Nacional. 

§ 1.0 - Ficam sob a jurisdição e orientação do Minis
tério das Finanças os seguintes órgãos: 

a) Inst ituto de Resseguros do Brasil; 

hl Conselho Superior das Caixas Econômicas". 

3. Projeto Romero Estelita 

1943 - Anteprojeto de decreto-lei que "transforma a Di
reção-Geral da Fazenda Nacional em Subsecretaria de Estado 
dos Negócios do Tesouro Nacional, e dá outras providências". 
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Entidade proponente: Direção-Geral da Fazenda Nacional. 

Estrutura proposta: 

"Art. 1.0 - F ica transformada em Subsecretaria de Es
tado dos Negócios do Tesouro Nacional, a Direção-Geral 
da Fazenda Nacional de que trata o Decreto n.O 24036, de 
26 de março de 1934. 

Art. 2.° - A Subsecretaria de Estado dos Negócios do 
Tesouro Nacional será exercida pelo Subsecretário do Te
souro, agente de confiança do Presidente da República, es
colhido dentre brasileiros natos, maiores de 25 anos de 
idade. 

Parágrafo único - Ao Subsecretário do Tesouro será 
assegurado o mesmo tratamento deferido aos Ministros de 
Estado. 

Art. 3.0 - Fica mantida a atual organização do Minis
tério da Fazenda, com as alterações introduzidas por êsse 
Decreto-lei. 

Art. 4.° - Ficam sob a jurisdição imediata do Subse
cretário do Tesouro as diretorias, serviços e divisões que 
compõem o Tesouro Nacional e, bem assim, as suas repar
tições auxiliares e dependentes, inclusive a Contadoria
-Geral da República. 

Parágrafo único - O Serviço de Estatística Econômi
ca e Financeira, a Caixa de Amortização e a Casa da Moeda 
excluem-se dessa jurisdição, ficando subordinados direta
mente ao Ministro da Fazenda, que continua como gestor 
das finanças do país, na forma da Constituição e das leis 
vigentes" . 

4. Projeto Paulo Martins 

1947 - Anteprojeto de lei de reforma do Ministério da 
Fazenda. 

Entidade proponente: Direção-Geral da Fazenda Nacional. 

Comissão elaboradora: Paulo Martins, Paulo Ramos e Raul 
de Vasconcelos. 
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(Portarias ns. 9 e 68, de 16 de janeiro e 21 de maio de 
1947, da Direção-Geral da Fazenda Nacional). 
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Estrutura proposta: 

"Art. 1.0 - O Ministério da Fazenda, na sua organiza
ção funcional e na ordem hierárquica administrativa, com
põe-se de órgãos centrais que se desdobram e dirigem ou
tros, na sucessão de encargos e serviços, com jurisdição 
em todo o país. 

Os órgãos centrais exercitam a superior administra
ção da Fazenda e são os seguintes: 

1.0) A Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, 
de que o Ministro é o chefe, como supremo ges
tor da economia e finanças públicas, no exercício 
da qual dirige, imeàiata ou mediatamente, todos 
os serviços do Ministério. 

A Secretaria de Estado compõe-se: 

I - Gabinete do Ministro, compreendendo: 

a) Divisões Técn icas; 

b) Divisão de Expediente e Representa
ção, chefiada pelo Secretário e auxi
liado pelos oficiais de Gabinete. 

Cada Divisão, diretamente subor
dinada ao Ministro, será independen
te nas suas respectivas funções; 

II - Superintendência da Moeda e do Crédito; 

IH - Comissão de Financiamento da Produção; 

IV - Conselho Técnico de Economia e Finan
ças; 

V - Conselho Superior das Caixas Econômi
cas; 

VI - Junta Administrativa da Caixa de Amor
tização; 



VII - Seção de Segurança Nacional; 

VIII - Divisão da Economia Cafeeira. 

2.°) A Subsecretaria dos Negócios Administrativos 
da Fazenda, sob a direção imediata do Secretário

-Geral, que supervisiona todos os serviços fazen
dários, através de seus órgãos administrativos. 

A Subsecretaria, na sua formação administra
tiva, compreende: 

I Gabinete do Secretário-Geral ; 

II Inspeção da Fazenda; 

III - Conselho de Administração; 

IV - Serviço de Estatística Econômica e Finan
ceira. 

3.°) O DepGrtamento da Administração, que provê 
t ôdas as repartições de Fazenda à medida de suas 
necess idades e serviços. 

O Departamento da Administração é formado 
das seguintes divisões e serviços: 

a ) Divisão do P essoal; 

b) Divisão de Obras; 

c) Divisão de Documentação; 

d) Serviço de Seleção e Aperfeiçoamento; 

e) Serviço Médico e de Higiene do Trabalho; 

f) Serviço de Comunicações; 

g) S erviço de Administração e Polícia do Edi
fício da Fazenda . 

4.°) O Departamento da Receita Pública, qUe centra
liza a fiscalização da receita da União, supervisio
na os seus serviços, sem quebra da autonomia dos 
órgãos gerais que os superintendem; e dirime, pe-
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las instâncias julgadoras, os litígios entre o fisco 
e os contribuintes . 

Integram êste Departamento: 

a) Inspetoria-Geral das Alfândegas; 

b) Inspetoria-Geral do Impôsto de Renda; 

c) Inspetoria -Geral de Consumo e demais im-
postos; 

d) Conselho de Recursos; 

e) Secretarias e Seções. 

5.°) O Departamento da Despesa Pública, que regis
tra e distribui os créditos, autoriza os pagamen
tos de pessoal e de material nos processos de suas 
dependências e fiscaliza os que decorrem de cré
d itos e adiantamentos. 

Constituem êste Departamento: 

a) Serviço de Créditos; 

b) Serviço de pagamento do pessoal ativo; 

c) Serviço de pagamento do pessoal inativo e de 

pensionistas; 

d) Serviço de habilitação e de aposentadorias e 

pensões; 

e,) Tesouraria; 

f) Pagadorias (de pessoal e material); 

g) Seção de Administração. 

(l.0) O Departamento de Contabilidade Pública, que 
superintende os serviços, centraliza, registra e fis
caliza todos os fatos contábeis, digam respeito à 
vida orçamentária Ol1 aos bens patrimoniais da 
União. 



1!:ste Departamento se desdobra em contadorias 
seccionais junto aos Ministérios, delegacias do Mi
nistério da Fazenda e Departamentos Públicos que 
arrecadem impostos e taxas ou efetuem paga
mentos. 

Art. 2.0 - A Superior Administração da Fazenda tem 
mais os seguintes órgãos complementares: 

1.0) A Procuradoria-Geral da Fazenda, qUe funciona 
como assessor jurídico do Ministério, além de ór
gão registrador da dívida ativa, da sua cobrança 
amigável e da remessa a juízo da que 'l1ão fôr 
assim cobrada; 

2.°) O Serviço do Patrimônio da União, que tem a seu 
cargo o tombamento dos bens patrimoniais da Na
ção, o arquivo de sua tradição, a guarda e con
servação dos não ocupados e a exploração dos que 
possam ser destinados a êsse fim. 

Parágrafo único - São ainda repartições dependentes 
dessa formação administrativa, por suas condições espe
ciais: 

a) a Caixa d e Amortização, que centraliza a inscri
ção da dívida pública interna e registra o papel
-moeda, destinado à circulação e ao trôco; 

b) a Casa da Moeda, que prepara a moeda subdivi
sionária, destinada ao trôco, e imprime papel-moe
da e os selos e fórmulas dos impostos arrecada
dos por êsse meio; 

c) os Laboratórios que fazem as análises e as perí
cias nas mercadorias importadas, para os efeitos 
de classificação tarifária, cooperando também com 
a Saúde Pública para impedir a entrada, no país, 
de gêneros e produtos alimentícios e farmacêuti
cos em mau estado de conservação ou contendo 
substâncias nocivas à nutrição e à saúde. 

Art. 3.° - Constituem órgãos de direção-geral, em re· 
gime de autonomia na execução dos serviços que lhes são 
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d pendentes, sem prejuízo das condições normativas esta
belecidas pela superior administração: 

1.0) a Inspetoria-Geral das Alfândegas, que suparin
tende todos os serviços aduaneiros; 

2.°) a Inspetoria-Geral do Impôsto de Renda, que diri
ge, cadastra e fiscaliza o lançamento e a arreca
dação dêsse impôsto; 

3.°) a Inspetoria-Geral do Consumo e outros impos
tos, que se encarrega de sua fiscalização, através 
das repartições a~recadadoras ; 

4.°) o Comissariado do Material, que adquire e for
nece às repartições da União material de expe
diente e consumo, móveis e utensílios necessários 
à execução de seus serviços. 

§ 1.0 - São dependentes da Inspetoria-Geral das Al
fândegas e obedecem a sua orientação s istemática: 

a) as alfândegas; 

b) as mesas de r endas, alfandegadas ou não; 

c) as agências aduaneiras; 

d) os postos e r egistros fiscais . 

§ 2.0 - As seções e agências formam a rêde coletora 
do impôsto de renda, superintendidas pela respectiva Ins
petoria-Geral; 

§ 3.° - As delegacias, r ecebedorias, alfândegas, coleto
rias, mesas de rendas e demais estações fiscais, sob a dire
ção geral da respectiva Inspetoria-Geral, arrecadam e fis
calizam, nos processos e casos de sua competência, o impôs
to de consumo e demais impostos internos. 

§ 4,° - Junto a cada delegacia do Ministério da Fazen
da funcionará uma sucunal do Comissariado do Material. 



Art. 5.° - Os laboratórios de análises, junto às alfân
degas, possuem autonomia técnica e administrativa, embo
ra funcionem como auxiliares do serviço aduaneiro. 

Art. 7.° - Haverá, no exterior, uma Delegacia do Te
souro, subordinada diretamente ao Ministro, à qual compe
te, além da função de observador financeiro, atribuída ao 
respectivo Delegado, pagar ali os serviços da Nação, regis
trando devidamente tais pagamentos; distribuir os selos con
sulares e registrar e fiscalizar essa renda; e pagar, regis
trar e fiscalizar os juros e amortizações da dívida externa". 

5. Projeto Sá Filho 

1953 - Em fevereiro de 1953, uma Comissão designada 
pelo Ministro da Fazenda, pela Portaria n.o 415, de 25, e 434, 
de 31 de julho de 1951, para planejar a reforma dos serviços 
do Ministério da Fazenda, sob a presidência do Professor Fran
cisco Sá Filho, apresentou o projeto que ficou conhecido pelo 
nome do Presidente da Comissão - Projeto Sá Filho. Trata-se 
do estudo mais profundo e completo de todos quantos, até en
tão, versaram a reforma isolada do Ministério da Fazenda. 

Estrutura proposta: 

"DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Fina!idades 

Art. 1.0 - O Ministério da Fazenda tem por objetivo a ad
ministração das finanças públicas nacionais, cabendo a sua che
fia ao Mini stro de Estado dos Negócios da Fazenda, como au
xiliar do Presidente da República. 

Art. 2.0 - A administração das finanças nacionais com
preende: 
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I - como atribuições especificamente financeiras: 

a) a direção das atividades financeiras da 
União; 

b) a elaboração anual da proposta do orçamen
to da União e das entidades autárquicas fe
derais, com base nas propostas parciais, uni
formizadas e harmonizadas, dos outros Mi
nistérios e dos demais órgãos centralizados 
ou descentralizados da- administração; 

c) a instrução e o encaminhamento dos pedi
dos de autorização para a abertura de cré
di tos adicionais; 

d) a realização das operações de crédito, devi
damente autorizadas; 

e) o serviço de contabilidade geral da União, 
ex tensivo a todos os órgãos, dependentes ou 
não ao Ministério, que tenham a seu cargo 
escriturar receita e despesa pública; 

f) o estudo da situação econômica do País, as
sim como das finanças dos Estados, dos Ter
r itórios, do Distrito Federal e dos Municí
pios, mediante o levantamento de estatísti
cas sistematizadas e a realização de pesqui
sas adequadas; 

g) a política monetária e cambial, bem como a 
defesa do crédito público, interno e externo, 
e a fiscalização dos estabelecimentos ban
cá rios; 

h) a superintendência do comércio exterior e o 
exame dos tratados, convênios e acôrdos 'eco
nômicos, comerciais e financeiros; 

i) a planificação econômica da produção bási
ca do país e a intervenção no domínio eco
nômico, conforme forem traçadas pela lei 
(art. 146 da Constituição); 



j) a tutela financeira das entidades autônomas 
de crédito popular e outras, que exerçam 
atividades relacionadas com as finanças pú
blicas; 

1) a fiscalização das atividades comerciais, que 
a exijam por lei. 

II - como atribuições gerais de ordem fiscal: 

a) a apuração e arrecadação da receita federal, 
assim como a promoção de sua cobrança ju
dicial; 

b) a reaHzação da despesa autorizada; 

c) a administração e o serviço da dívida públi
ca, interna e externa; 

d) a fiscalização administrativa da execução 
das lejs orçamentárias e o preparo da pres
tação anual de contas ao Congresso Nacio
nal (art. 77, § 4.° da Constituição); 

e) o preparo dos processos de tomadas de con
tas dos responsáveis por dinheiros e outros 
bens públicos, a serem remetidos ao Tribu
nal de Contas (art. 77, § 1.0 da Constitui
ção); 

f) a organização e o funcionamento da justiça 
fiscal administrativa, através das suas vá
rias instâncias; 

g) a cooperação e o fornecimento de dados para 
a defesa da Fazenda -em Juízo; 

h) a guarda, defesa, fiscalização e o tomba
mento dos bens imóveis da União, assim 
como a exploração e o destino legal dos que 
estão a cargo dêste e dos outros Ministérios; 

i) a defesa dos interêsses e capitais da União, 
nas sociedades de economia mista e congê
neres; 

j) a aprovação, celebração e fiscalização de 
contratos que interessem à Fazenda Nacio
nal; 
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1) o cumprimento das leis e dos decretos ati
nentes ao Ministério, a elaboração de pro
jetos de regulamentos e a expedição de re
gimentos, circulares, instruções € demais 
atos, destinados à al udida execução; 

lU - atribuições gerais de ordem administrativa, que 
in teressem a todos os órgãos do Ministério. 

Art. 3.° - A jurisdição do Ministério da Fazenda estende-se 
a todo o território nacional e ao estrangeiro, até onde fôr reco
nhecida a aplicação extraterritorial das leis brasileiras sôbre 
finanças públicas. 

Art. 4.0 - Nos limites de sua jurisdição legal , o Ministério 
da Fazenda tem competência para arrecadar, fiscalizar, aplicar 
as rendas da União, defender os interêsses patrimoniais dessa 
e, em geral, praticar todos os atos da gestão das finanças fe
derais , cumprindo às autoridades públicas, civis e militares, pres
tar aos seus servidores a assistência que se tornar necessária. 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

Art. 5.° - A direção superior dos serviços corresponden
tes aos objetivos enumerados no art. 2.°, compete ao Minis
tro da Fazenda, que será imediata e tecnicamente auxiliado 
pela Secretaria-Geral do Tesouro, pela Secretaria-Geral de Fi
nanças e pelo Departamento de Serviços Gerais de Adminis
tração. 

Parágrafo único - Ao Ministro da Fazenda incumbe, es
pecialmente: 
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a) refer endar os atos assinados pelo Presidente da 
República, relativos ao Ministério (art. 91, § 1.0 
da Constituição); 

b) gerir as finanças da União, de modo a assegurar 
a sua estabilidade; 

c) apresentar a proposta do orçamento da União, com 
fundamentada exposição de motivos, ao Presiden-



te da República, a fim de ser encaminhada à Câ
mara dos Deputados, nos prazos constitucionais; 

d) opinar em todos os pedidos de autorização para 
abertura de créditos adicionais e propor a abertura 
dos que forem autorizados por lei e se tornarem 
necessários à execução dos serviços do Ministério; 

e) promover e realizar as operações de crédito que 
forem legalmente autorizadas; 

f) zelar pelo fiel cumprimento das leis, dos decretos, 
referentes aos serviços do Ministério, e expedir os 
regimentos, instruções e circulares, que se fiz erem 
mister (art. 91, § II da Const.); 

g) superintender a elaboração dos projetos de leis f j
nanceiras a serem encaminhados ao Poder Legisla
tivo, bem como os de regulamentos; 

h) dirigir a política monetária e cambial, de acôrdo 
com as normas legais, dando ao Banco do Brasil e 

demais órgãos interessados, as instruções destina
das a êsse fim; 

i) determinar as emissões do papel-moeda, autoriza
das por lei; 

j) deliberar ou participar das decisões a respeito da 
intervenção do Estado nas atividades econômicas e, 
especialmente, no comércio exterior; 

k ) quando houver lei autorizativa, permitir aos Ban
cos de economia mista ou autarquias fazerem em
préstimos às entidades de direito público ou dar a 
garantia do Tesouro Nacional às operações de cré
dito; 

1) determinar a alienação dos bens do patrimônio na
cional, quando autorizada por ato legislativo; 

m) apresentar, anualmente, ao Presidente da Repúbli
ca, o Relatório circunstanciado das atividades do 

Ministério (art. 91, § III da Constituição); 
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h) propor ao Presidente da República a nomeação e 
demissão de funcionários; 

o) indicar os nomes dos diretores e membros dos ór
gãos f iscais d as sociedades de economia mista, a 
serem escolhidos pelos órgãos competentes; 

p) dar instruções ao Presidente do Banco do Brasil 
e aos Dir etores, nomeados pelo Govêrno, para me
lhor dp.sempenho das suas atribuições estatutárias; 

q) comparecer à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal, nos casos previstos na Constituição (arti
go 91, § IV); 

r) cumprir ·e fazer cumprir as sentenças judiciais re
ferentes à Fazenda Nacional . 

Art. 6.0 - É o Ministro da Fazenda responsável pelas or
dens dadas e pelos atos que assinar, ainda que juntamente 
com o Presidente da República, ou que praticar por determi
nação dêste (art. 93, § único da Constituição) . 

Art. 7.° - O Ministro da Fazenda tem como auxiliares de 
imediata confiança e livre escolha, Um secretário, oficiais de 
gabinete e auxiliares, que compõem o seu Gabinete. 

Art. 8.° - Dirigido pelo Secretário, o Gabinete do Minis
tro constitui-se de suas seções: 

a) de representação; 

b) de expediente. 

§ 1.0 - Incumbe-se a primeira dessas seções de represen
tar o Ministro e de preparar a sua correspondência. 

§ 2.° - Encarrega-se a seção de expediente de encaminhar 
as ordens e os processos despachados pelo Ministro. 

Art. 9.° - Ao Secretário cabe proferir os despachos inter
locutórios, necessários à instrução dos processos, excetuados 
os de natureza urgente ou relevante. 
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DAS SECRETARIAS-GERAIS 

Art. 10 - Ao Secretário-Geral do Tesouro, designado por 
decreto do Presidente da República, por proposta do Ministro 
da Fazenda, dentre funcionários do Ministério, de competência 
comprovada, cabe superintender, imediata e especialmente, os 
serviços correspondentes às funções enumeradas no n .o II do 
art. 2.°. 

Parágrafo UlllCO - A Secretaria-Geral do Tesouro com
preende os seguintes órgãos: 

Departamento da Receita P ública 
Departamento da Despesa Pública 
Departamento da Dívida Pública 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Departamento do Patrimônio da União 
Conselho de Recursos Fiscais 
Delegacias Fiscais nos Estados 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 
Casa da Moeda 
Serviço de Contrôle dos Capitais da União 
Inspeção de Fazenda 

Art. 11 - Ao Secretário-Geral das Finanças, designado 
por decreto do Presidente da República, sob proposta do Minis
tro da Fazenda, dentre pessoas de notória competência técni
ca, compete superintender, imediata e especialmente, os ser
viços correspondentes às finalidades indicadas no n.o 1 do ar
tigo 2.°. 

Parágrafo umco - A Secretaria-Geral das Finanças com
preende os seguintes órgãos: 

Conselho Superior do Orçamento 
Conselho Técnico de Economia e Finanças 
Superintendência da Moeda e do Crédito 
Superintendência do Comércio Exterior 
Serviço de Defesa Financeira da Produção 
Serviço de Estatística Econômica e Financeira 
Inspetoria-Geral de Bancos 
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Conselho Superior das Caixas Econômicas F'ederaís 
Departamento de Contabilidade da União. 

Art. 12 - 1\0 desempenho das incumbências aludidas nos 
arts . 10 e 11, é da competência dos Secretários-Gerais: 

a) orientar, coordenar e fiscalizar, respectivamente, as 
atividades dos órgãos administrativos, enumerados 
nos artigos referidos; 

b) proferir decisão em todos os processos que transi
tem pela respectiva Secretaria-Geral e que não es
tejam r eservados ao dEspacho do Ministro ou de 
outros chefes de serviço; 

c) despachar com o Ministro o expediente que depen
de de decisão dêsse, promovendo as diligências ou 
audiências necessárias ao esclarecimento dos pro
cessos; 

d) dar instruções para assegurar o andamento rápido 
e normal dos processos; 

e) praticar os atos referentes ao pessoal, que lhes fo
rem atribuídos por lei; 

f) relatar ao Ministro as realizações de sua Secre
taria e dos órgãos subordinados, assim como apre
sentar sugestões que visem a maior eficiência da 
administração; 

g) manter entendimento mútuo nas questões de in
terêsse comum do Ministério; 

h) velar pelo fiel cumprimento das leis e dos regu
lamentos relativos à F azenda Nacional. 

ArL 13 - Compete, especialme::1te, ao Secret ário-Geral do 
Tesouro : 
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a ) substituir o Ministro nos seus impedimentos, para 
a prática exclusiva d e atos de ordem interna; 

b) zelar pela ordem e disciplina, que d evem reinar 
nas repartições de Fazenda; 



c) promover a simplificação e uniformização dos pro
cessos administrativos; 

d) praticar os atos concernentes à realização de des
pesa, a que se refere o Capítulo IV; 

e) ordenar a prisão dos responsáveis perante a Fa
zenda Nacional, nos casos previstos de lei; 

f) acompanhar o andamento dos projetos de lei, que 
interessem às suas atribuições, informando ao Mi
nistro o que ocorre. 

Art. 14 - São atribuições específicas do Secretário-Geral 
das Finanças: 

a) acompanhar o desenvolvimento dos serviços finan
ceiros do Ministério da Fazenda e tomar ou pro
por as medidas asseguradoras da estabilidade das 
finanças da União; 

b) manter contacto com os órgãos responsáveis pelas 
principais atividades econômicas e especialmente 
bancárias, industriais e comerciais do país, a fim 
de informar ao Ministro da situação e perspectivas 
da economia nacional; 

c) estabelecer relações constantes COm os dirigentes 
das finanças das unidades federativas e sugerir as 
medidas convenientes à preservação do crédito pú
blico e à boa ordem financeira; 

d) encaminhar ao Ministro a proposta orçamentária, 
elaborada pelo órgão competente, propondo as pro
vidências que estabeleçam relações entre a receita 
e a despesa, conforme as exigências da conjuntura 
econômica; 

e) preparar e apresentar ao Ministro os anteprojetos 
de leis e reformas financeiras que se fizerem ne
cessárias; 

f) acompanhar a elaboração parlamentar dos proje
tos de leis econômicas e financeiras. 
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Art. 15 - Os Secretários-Gerais são auxiliados pelo Secre
tário e pelos auxiliares que escolherem, dentre os servidores 
do Ministério e que se incumbem da representação bem como 
do preparo do expediente da respectiva Secretaria . 

DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS 

DE ADlVIINISTRAÇAO 

Art. 16 - O Departamento de Serviços Gerais de Admi
nistração do Ministério da Fazenda, diretamente subordinado 
ao Ministro de Estado, é o órgão central de administração geral 
do Ministério, e tem por finalidade promover ou superintender 
a execução das atividades relativas a p essoal, material, orça
mento, organização, documentação, comunicações, bem como a 
administração do Edifício da Fazenda. 

Art. 17 - O Departamento de Administração é constituí

do dos seguintes órgãos: 

Divisão do Pessoal 
Divisão do Material 
Divisão do Orçamento e Organização 
Serviço de Comunicações 
Serviço de Documentação 
Administração do Edifício da Fazenda 
Cursos de Aperfeiçoamento de Administração." 

6. Projeto de A. M. Lederer 

1954 - Anteprojeto de lei que "dispõe sôbr,e a organiza
ção do Ministério da Fazenda e dá outras providências". 

Entidade responsável: - Gabinete do Ministro da Fazenda 

E:ste projeto foi elaborado por um grupo de americanos, sob 
a responsabilidade de A . M. Lederer, chefe de uma firma de 
consultores em Administração Pública de Nova Iorque, a qual 
foi contratada pelo Ministro da Fazenda de então para estudar 
e propor a reforma do Ministér io da Fazenda. 
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Estru tura proposta: 

"Art. 15 - São subordinados ao Ministro e ao Vice-Minis~ 
tro os Assistentes do Ministro, bem corno os seguintes órgãos 
integrantes do Ministério: 

I - Procuradoria-Geral 

II - Conselho Consultivo de Economia e Finanças 

In - Serviço de Pesquisas Administrativas 

IV - Departamento Federal do Orçamento 

V - Conselho da Moeda e do Crédito 

VI - Departamento Federal de Aposentadorias e 
Pensões 

VII - Contadoria-Geral da República 

Vln - Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos 
Estados 

IX - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 

Art. 16 - Aos Assistentes do Ministro, consoante as dis
posições do art. 11, ficam subordinados os seguintes órgãos: 

I - Ao Assistente do Ministro para as Rendas PÚ
blicas: 

a) Departamento do Impôsto de Consumo, Sêlo 
e Afins; 

b) Departamento do Impôsto de Renda; 

c) Departamento de Rendas Aduaneiras; 

d) Conselho de Recursos Fiscais; 

e) Laboratório Nacional de Análises. 

n - Ao Assistente do Ministro para Fiscalização de 
Dinheiros Públicos: 

a) Departamento da Receita e da Despesa PÚ
blica; 
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b) Departamento da Dívida Pública e do Meio 
Circulante; 

c) Casa da Moeda. 

III - Ao Assistente do Ministro para Bancos e Fi
nanças: 

a) Departamento de Fiscalização Bancária e 
da Moeda; 

b) Conselho Superior das Caixas Econômicas 
Federais (Caixas Econômicas Federais); 

c) E ntidades Estatais, Autárquicas e de Econo
mia Mista: Banco do Brasil, Banco do Nor

d este, Banco de Crédito da Amazônia, Ban
co Nacional do Desenvolvimento Econô
mico. 

IV - Ao Assistente do Ministro para Administração 
Interna: 

a) Departamento do Pessoal - Cursos de 
A perfeiçoamen to; 

b) Departamento de Orçamento; 

c) Departamento do Material; 

d) Serviços Gerais do Edifício do Ministério 
da Fazenda - compreendendo o Serviço de 
Comunicações e a Administração do Edifício; , 

e) S erviço de Documentação - Biblioteca. 

V - Ao Assistente do Ministro para Comércio e Pro
dução: 

a) Serviço de Desenvolvimento da Produção; 

b) Serviço de Estatística Econômica e Finan-
ceira; 

c) S erviço de Desenvolvimento Industrial; 

d) Serviço Técnico de Economia e Finanças. 



VI - Ao Assistente do Ministro para Patrimônio e 
Compras da União: 

a) Departamento Federal de Compras; 

b) Departamento do Patrimônio da União; 

c) Departamento de Proj etos e Obras. 

§ 1.0 - Os Assistentes do Ministro são auxiliados por um 
(1) Secretário, de sua livre escolha e designação, e auxiliares, 
mediante aprovação prévia do Vice-Ministro". 

7. Projeto Mário da Câmara 

1956 - Anteprojeto de lei que "dá nova organização ao 
Ministério da Fazenda" . 

Entidade responsável: - Gabinete do Ministro da Fazenda. 

Estrutura proposta: 

"DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Art . 1. 0 
- O Ministério da Fazenda tem por obje tivo a 

administração das finanças públicas nacionais, cabendo a sua 
chefia ao Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, como 
auxiliar do Presidente da República. 

Art. 5.° - A direção superior dos serviços correspondentes 
aos obj etivos e:mmerados no art 2.°, compete ao Ministro da 
Fazenda, que será imediata e tecnicamente auxiliado pelo Se
cretário-Geral das Rendas Públicas, pelo Secretário-Geral do 
Tesouro e pelo Secretár:o-Geral das Finanças. 

Art. 8. ° - O Ministro da F azenda é assistido por um Se
cretário-Chefe, Oficiais de Gabinete, Assessôres e Auxiliares, os 
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quais, de sua livre escolha e por êle designados, compõem o 
seu Gabinete. 

Parágrafo umco - Dirigido pelo Secretário-Chefe, o Ga
binete do Ministro desempenha as seguintes funções: 

a) de representação; 

b) de expediente; 

c) de assessoria econômico-financeira . 

......... . . . . .... . ... ......... . .. . . .... . ..... . .... ....... ... . 

Art. 12 - A Secretaria-Geral das Rendas Públicas com
preende os seguintes órgãos: 

Departamento do Impôsto de Renda; 
Departamento das Rendas Aduaneiras; 
Departamento das Rendas Internas; 
Departamento do Patrimônio da União; 
Laboratório Nacional de Análises; 
Conselho de Recursos Fiscais. 

Art. 13 - A Secretaria-Geral do Tesouro compr~ende os 
seguintes órgãos: 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
Departamento de Administração; 
Departamento da Despesa Pública; 
Casa da Moeda; 
Serviço de Conttôle dos Capitais da União; 
Serviço de Inspeção Geral da Fazenda; 
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimô

nio Nacional; 
Delegacias Fiscais nos Estados. 

Art. 14 - A Secretaria-Gera] das Finanças compreende 
os seguintes órgãos: 
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Conselho Superior do Orçamento; 
Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais; 
Conselho Técnico de Economia e Finanças; 



Departamento de Contabilidade da União; 
Departamento da Dívida Pública Fundada e Meio Cir-

culante; 
Superintendência da Defesa Financeira da Produção; 
Serviço de Estatística Econômica e Financeira; 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Art. 15 - Integram a Secretaria-Geral das Finanças a Su
perintendência da Moeda ·e do Crédito, criada pelo Decreto-lei 
n.o 7 293, de 2 de fevereiro de 1945, e a Carteira de Comércio 
Exterior, instituída pela Lei n.o 2 145, de 29 de dezembro de 
1953, que continuam a reger-se pela legislação vigente. 

Art. 262 - A Seção de Segurança Nacional continuará 
a reger-se pela legislação própria em vigor. 

Art. 263 - Permanecem no âmbito das atribuições do Mi
nistério da Fazenda o Banco do Brasil S.A., o Banco de Cré
dito da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste do Brasil S .A. 
e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. 

[T 
Art. 264 - O Departamento Federal de Compras fica su-

bordinado ao Departamento Administrativo do Serviço Públi
co, no qual será integrado, com as atribuições que lhe são da
das nas disposições vigentes." 
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CAPÍTULO IH 

o MINISTÉRIO DA FAZENDA NOS PROJETOS DE 
REFORMA ADMINISTRATIVA GERAL 

Além dessas tentativas de reorganização isolada, quase 
tôdas de iniciativa do próprio órgão, o Ministério da Fazenda 
foi objeto de estudos e propostas para fins de reorganização 
em numerosas outras ocasiões, a saber: 

1. Anteprojeto de Reforma Administrativa do 
Presidente Getúlio Vargas 

Em 1952, o Presidente Getúlio Vargas mandou elaborar um 
projeto de reorganização administrativa de todos os órgãos in
tegrantes do Poder Executivo. Nesse anteprojeto, o Ministé
rio da Fazenda aparece com a seguinte estrutura: 

"XI - MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Art. 22 - O Ministério da Fazenda tem a seu cargo a exe
cução da política financeira e fiscal do Govêrno Federal e, no
tadamente: 

a) estudo e despacho de todos os assuntos relaciona
dos com a vida financeira do país; 

b) arrecadação e fiscalização das rendas que compe
tiam à União; 
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c) centralização das operações financeiras de receita 
e despesa e execução dos serviços de contabilidade 
da União; 

d) administração da dívida pública, interna e exter
na, da União; 

e) r ealização, no exterior, dos pagamentos do Govêr
no Brasileiro; 

f) aquisição do material permanente e de consumo 
destinado aos serviços civis da União; 

g) contrôle do mercado monetário, das operações ban
cárias, de câmbio e de seguros privados e capita
lização; 

h) defesa, guarda e conservação dos bens imóveis da 
União; 

i) compra e venda de títulos federais em Bôlsa; 

j) cunhagem de moedas divisionárias, emissão de 
valôres da União e SUa inutilização quando torna
dos sem aplicação, assim como verificação da le
gitimidade ou falsidade dos mesmos; 

1) estatísticas financeiras e fiscais. 

Art. 23 - O Ministério da Fazenda compreende: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Alfândegas; 

c) Biblioteca; 

d) Caixa de Amortização; 

e) Câmara de Reajustamento Econômico; 

f) Casa da Moeda; 

g) Comissão de Investimentos; 

h) Comissão de Reparações de Guerra (transferida 
do Ministério das Relações Exteriores) ; 
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c) centralização das operações financeiras de receita 
e despesa e execução dos serviços de contabilidade 
da União; 

d) administração da dívida pública, interna 'e exter~ 

na, da União; 

e) realização, no exterior, dos pagamentos do Govêr
no Brasileiro; 

f) aquisição do material permanente e de consumo 
destinado aos serviços civis da União; 

g) contrô1e do mercado monetário, das operações ban
cárias, de câmbio e de seguros privados e capita
lização; 

h) defesa, guarda e conservação dos bens imóveis da 
União; 

i) compra e venda de títulos federais em Bôlsa; 

j) cunhagem de moedas divisionárias, emissão de 
valôres da União e sua inutilização quando torna
dos sem aplicação, assim como verificação da le~ 

gitimidade ou falsidade dos mesmos; 

1) estatísticas financeiras e fiscais. 

Art. 23 - O Ministério da Fazenda compreende: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Alfândegas; 

c) Biblioteca; 

d) Caixa de Amortização; 

e) Câmara de Reajustamento Econômico; 

f) Casa da Moeda; 

g) Comissão de Investimentos; 

h) Comissão de Reparações de Guerra (transferida 
do Ministério das Relações Exteriores) ; 



i) Conselho de Contribuintes (1.0); 

j) Conselho de Contribuintes (2.°); 

1) Conselho Superior de Tarifa; 

m) Conselho Técnico de Economia e Finanças; 

n) Conselho de Terras da União; 

o) Contadoria-Geral da República; 

p) Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior; 

r) Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional; 

s) Departamento Federal de Compras; 

t) Departamento de Seguros Privados e Capitalização 
(transferido do antigo Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio); 

u) Direção-Geral da Fazenda Nacional; 

v) Diretoria da Despesa Pública; 

x) Diretoria das Rendas Aduaneiras; 

z) Diretoria das Rendas Internas; 

aa) Divisão do Impôsto de Renda; 

bb) Divisão do Material; 

cc) Divisão de Obras; 

dd) Divisão de Orçamento; 

ee) Divisão de P essoal; 

ff) Laboratório Nacional de Anál ises; 

gg) Procuradoria-Geral da Fazenda 

hh) Serviço de Comunicações; 

ii) Serviço de Estatística; 

jj) Serviço do Patrimônio da União; 

11) Superintendência da Moeda e do 

Pública ; 

Crédito. 
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Parágrafo único - Ficam sob a jurisdição do Ministério 
da Fazenda: 

a) Banco do Brasil S.A.; 

b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico; 

c) Caixa de Mobilização Bancária; 

d) Instituto de Resseguros do Brasil. 

Art. 24 - Além dos membros atuais do Conselho da Su
perintendência da Moeda e do Crédito passam a integrá-lo os 
Minhtros de Estado da Agricultura, da Indústria e Comércio 
e do Interior." 

2. Substitutivo do Partido Social Progressista 

Apresentando substitu tivo ao projeto do Poder Executivo, 
o Partido Social Progressista deu ao Ministério da Fazenda, no 
capítulo correspondente, a organização seguinte, quase idênti
ca à do projeto inicial. 

"MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Art. 20 - O Ministério da F azenda tem a seu cargo a exe
cução da política financeira e fiscal do Govêrno Federal e, no
tadamente: 

S4 

a) estudo e despacho de todos assuntos relacionados 
com a vida financeira do país; 

b) arrecadação e fiscalização das rendas qUe compe
tirem à União; 

c) centralização das operações financeiras de receita 
e despesa e execução dos serviços de contabilidade 
da União; 

d) administração da dívida pública, interna e exter
na, da União; 



e) realização, no exterior, dos pagamentos do Govêr
no brasileiro; 

f) aquisição do material permanente e de consumo 
destinado aos serviços civis da União; 

g) contrôle do mercado monetário, das operações ban
cárias e de càm bio; 

h) defesa, guarda e conservação dos bens imóveis da 
União; 

i) compra e venda de títulos federais em Bôlsa; 

j) cunhagem de moedas divisionárias, emissão de 
valôres da União e sua inutilização quando torna
dos sem aplicação, assim como verificação da legi
timidade ou falsidade dos mesmos; 

1) estatísticas financeiras e fiscais. 

Art. 21 - O Ministério da Faz·enda compreende: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Alfândegas ; 

c) Biblioteca; 

d) Caixa de Amortização; 

e) Câmara de Reajustamento Econômico; 

f) Casa da Moeda; 

g) Comissão de Investimentos; 

h) Comissão de Reparações de Guerra (transferida do 
Ministério das Relações Exteriores); 

i) Conselho de Contribuintes (1.0); 

j) Conselho de Contribuintes (2.°); 

1) Conselho Superior de Tarifas ; 

m) Conselho Técnico de Economia e Finanças; 

n ) Conselho de Terras da União; 
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o) Contadoria-Geral da República; 

p) Cursos de Aperfeiçoamento; 

q) D elegacias do Tesouro Brasileiro no Exterior; 

r) Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional; 

s) Departamento Federal de Compras; 

t ) Direção-Geral da Fazenda Nacional; 

u) Diretoria da Despesa Pública; 

v ) Diretoria das Rendas Aduaneiras; 

x ) Diretoria das Rendas Internas ; 

z) Divisão do Impôsto de Renda ; 

aa) Divisão do Material; 

bb) Divisão de Obras; 

cc) Divisão do Pessoal; 

dd) Laboratório Nacional de Análises; 

ee) Procuradoria-Geral da Fazenda Pública; 

ff) Serviço de Comunicações; 

gg) Serviço de Estatística; 

hh) Serviço do Patrimônio da União; 

ii) Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Parágrafo único - Ficam sob a jurisdição do Ministério 
da Fazenda: 

a) Banco do Brasil S .A.; 

b) Banco de Crédito da Amazônia; 

c) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico; 

d) Banco do Nordeste; 

e) Caixas Econômicas Federais; 
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1) Caixa de Mobilização Bancária; 

g) Conselho Superior das Caixas Econômicas F ederais . 

Art. 22 - Além dos membros atuais do Conselho da Supe
rintendência da Moeda e do Crédito, passam a integrá-lo os 
Ministros de Estado da Produção e do Trabalho, Indústria e 
Comércio." 

3. Anteprojeto da Associação Brasileira de Planejamento 

A propósito do movimento de reforma administrativa de
sencadeado pelo Presidente Getúlio Vargas em 1952, a Asso
ciação Brasileira de Planejamento, solicitada pelo Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência, elaborou um projeto substitu
tivo, a que deu a denominação de Esbôço de anteprojeto de 
reorganização administrativa do Poder Executivo, cujo texto, na 
parte relativa ao Ministério da Fazenda, fi o seguinte: 

"MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (órgão executivo geral) 

Art. 14 - São órgãos diretamente subordinados ao Minis
tro das Finanças: 

Úrgãos Auxiliares 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Serviços de Preparação e Contrôle; 

c) Serviços de Administração; 

d) Serviços de Engenharia. 

Úrgãos Executivos Cent7"Q1S 

a) Departamento da Despesa; 

b) Departamento de Impôsto de Renda; 

c) Departamento de Rendas Aduaneiras; 

d) Departamento de Rendas Internas; 
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e) Contadoria-Geral da República; 

f) Procuradoria-Geral da Fazenda Pública. 

Órgãos Consultivos Normativos 

a) Conselho Superior das Caixas Econômicas F€derais; 

b) Conselho dos Contribuintes. 

Órgãos Executivos Regionais e Locais 

a) Delegacias Regionais; 

b) Centros de Fiscalização; 

c) Centros de Execução; 

d) Alfândegas. 

Órgão Executivo do Exterior 

Delegacia do Tesouro Brasileiro. 

§ 1.0 - Ficam vinculados ao Ministério das Finanças os 
seguintes órgãos autônomos: 

a) Superintendência da Moeda e do Crédito; 

b) Caixa de Mobilização Bancária; 

c) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 

d) Caixas Econômicas Federais; 

e) Casa da Moeda; 

f) Banco Central. 

§ 2.° - É considerada entidade paraestatal, atuando no âm
bito das atividades do Ministério das Finanças: 

Banco do Brasil S. A. " 
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4. Projeto de Reforma Administrativa GeraL do 
Presidente Getú lio Vargas 

Revendo o seu projeto, que submetera oficiosamente aos 
vários partidos políticos antes de o enviar ao Congresso, o Pre
sidente Getúlio Vargas alterou a proposta inicial, conforme se 
verifica pela transcrição do capítulo correspondente ao Minis
tério da Fazenda: 

"MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Art. 24 - Passa a integrar o Ministério da Fazenda o De
partamento Nacional de Seguros e Capitalização, transferido 
do antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio . 

Art. 25 - Ficam sob a jurisdição do Ministério da Fa
zenda: 

a) Banco do Brasil S.A.; 

b) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 

c) Caixa de Mobilização Bancária; 

d) Instituto de Resseguros do Brasil; 

e) Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional. 

Art. 26 - Far-se-ão representar no Conselho da Superin
tendência da Moeda e do Crédito, o Ministério dó. Agricultura, 
o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores." 

Êste projeto foi enviado ao Congresso em agôsto de 1953. 

5. Substitutivo Gustavo Capanema 

No Congresso Nacional, o Relator do Projeto de Lei de 
Reforma Administrativa de 1953, Deputado Gustavo Capane
ma, depois de vários entendimentos e consultas com funcioná
rios e autoridades do Ministério da Fazenda, incluiu em seu 

39 



substitutivo o seguinte capítulo referente ao Ministério da Fa
zenda: 

"SEÇÃO VII - Do Ministério da Fazenda 

Art. 22 - O Ministério da Fazenda compreende os órgãos 
s-eguintes, todos êles estatais dependentes: 

I - Gabinete do Ministro 

II - Direção-Geral da Fazenda Nacional 

III - Conselho Técnico de Economia e Finanças 

IV - 1.0 Conselho de Contribuintes 

V - 2.° Conselho de Contribuintes 

VI - Conselho Superior de Tarifa 

VII - Conselho de Terras da União 

VIII - Contadoria-Geral da República 

IX - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

X - Departamento Federal de Compras 

XI - Seção de Segurança Nacional 

XII - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 

XIII - Comissão Executiva de Defesa da Borracha 

XIV - Comissão de Financiamento da Produção 

XV - Comissão de Investimentos. 

Art. 23 - Subordinados à Direção-Geral da Fazenda Na
cional, estarão os seguintes serviços estatais dependentes: 
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1 - Serviço do Pessoal 

2 - Divisão do Material 

3 - Divisão de Obras 

4 - Serviço de Comunicações 

5 - Seção de Organização 



6 - Administraç&o do Edifício da Fazenda 

7 - Biblioteca do Ministério da Fazenda 

B - Serviço de Estatística Econômica e Financeira 

9 Serviço do Patrimônio da União 

10 Casa da Moeda 

11 - Laboratório Nacional de Análises 

12 - Caixa de Amortização 

13 - Diretoria da Despesa Pública 

14 - Divisão do Impôsto de Renda 

15 - Diretoria das Rendas Aduaneiras 

16 - Diretoria das Rendas Internas 

17 - Delegacias Fiscais. 

Art. 24 - Ainda se incluem, na estrutura do Ministério da 
Fazenda, as seguintes entidades autárquicas: 

1 - Superintendência da Moeda e do Crédito 

2 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

3 - Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais 

4 - Caixas Econômicas Federais 

5 - Instituto Brasileiro do Café 

6 - Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Pa
trimônio Nacional. 

§ 1.0 - O Poder Executivo promoverá a reorganização da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, como um conjunto 
autárquico, no qual se integrem as Carteiras de Comércio Ex
terior, de Câmbio e de Redescontos, e a Caixa de Mobilização 
Bancária, ora vinculadas ao Banco do Brasil S. A. 

§ 2.° - No prazo de seis m eses da data da publicação desta 
lei, o Presidente da República apresentará ao Congresso Na-
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cionaI projeto de lei, dispondo sôbre a alienação dos bens incor
porados, em diferentes oportunidades, ao patrimônio federal, 
salvo dos que devam ser transformados em serviços estafais 
permanentes. Com relação a êstes, proporá o Presidente da 
República os têrmos básicos da sua estruturação e organização. 

Art. 25 - Sob o contrôle do Ministério da Fazenda, Lcarão 
as seguintes entidades paraestatais : 

1 - Banco do Brasil S . A. 

2 - Banco do Nordeste do Brasil S. A. 

3 - Banco de Crédito da Amazônia S. A." 

6. Substitutivo da Comissão Parlamentar de 
Reforma Administrativa 

A Comissão Parlamentar de Reforma Administrativa, pre
sidida pelo Deputado Horácio Lafer e integrada pelos Senado
res Carlos Gomes de Oliveira, Caiado de Castro, Ary Viana, 
Remy Archer e Coimbra Bueno, e pelos Deputados Gustavo 
Capanema (Relator), Lopo Coelho, Arnaldo Cerdeira, Aluízio 
Alves e Batista Ramos, por sua vez, alterou ligeiramente o 
substitutitivo de Gustavo Capanema, propondo o seguinte para 
o Ministério da Fazenda: 

"SEÇÃO VII - Do Ministério da Fazenda 

Art. 23 - O Ministério da Fazenda compreende os órgãos 
seguintes, todos êles serviços estatais dependentes: 
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I - Gabinete do Ministro 

II - Direção-Geral da Fazenda Nacional 

Ilr - Conselho Técnico de Economia e Finanças 

IV - 1.0 Conselho de Contribuintes 

V - 2.° Conselho de Contribuintes 

VI - Conselho Superior de Tarifa 



VII - Conselho de Terras da União 

VIII - Contadoria-Geral da República 

IX - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

X - Departamento Federal de Compras 

XI - Seção de Segurança Nacional 

XII - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 

XIII - Comissão Executiva de Defesa da Borracha 

XIV - Comissão de FinaNciamento da Produção . 

XV - Comissão de Investimentos. 

Art. 24 - Subordinados à Direção-Geral da Fazenda Nacio
nal estarão os seguintes serviços estatais dependentes: 

1 - Serviço do P essoal 

2 - Divisão do Material 

3 - Divisão de Obras 

4 - Serviço de Comunicações 

5 - Seção de Organização 

6 - Administração do Edifício da Fazenda 

7 - Biblioteca do Ministério da Fazenda 

8 - Serviço de Estatística Econômica e Financeira 

9 - Serviço do Patrimônio da União 

10 - Casa da Moeda 

11 - Laboratór io Nacional de Análises 

12 - Caixa de Amortização 

13 - Diretor:a da Despesa Pública 

14 - Divisão do Impôsto de Renda 

15 - Diretoria das Rendas Aduaneiras 
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16 - Diretoria das Rendas Internas 

17 - Delegacias Fiscais. 

Art. 25 - Ai nda se incluem, na estrutura do Ministério da 
Fazenda, as seguintes entidades autárquicas: 

1 - Superintendência da Moeda e do Crédito 

2 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

3 - Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais 

4 - Caixas Econômicas Federais 

5 - Instituto Brasileiro do Café 

6 - Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Pa
trimônio Nacional. 

§ 1.0 - Fica criado o Banco Central do Brasil, como uma 
entidade a utárquica em que se integre a Superintendência da 
Moeda e do Crédito, assim como as Carteiras de Redescontos, 
de Câmbio e de Comércio Exterior e a Caixa de Mobilização 
Bancária ora vinculadas ao Banco do Brasil S . A. Uma lei 
especial estabelecerá as normas de organização e funcionamento 
do Banco Central do Brasil. 

§ 2.0 - No prazo de seis meses da data da publicação desta 
lei, o Presidente da República apresentará ao Congresso Na
cional projeto de lei, dispondo sôbre a alienação dos bens incor
porados, em diferentes oportunidades, ao patrimônio federal, 
salvo dos que devam ser transformados em serviços estatais 
permanentes. Com relação a êstes, proporá o Presidente da 
República os têrmos básicos da sua estrutura e organização. 

i'''''' 
Art. 26 - Sob o contrôle do Ministério da Fazenda, ficarão 

as seguintes entidades paraestatais: 

1 - Banco do Brasil S. A. 

2 - Banco do Nordeste do Brasil Sociedade Anônima 

3 - Banco de Crédito da Amazônia Sociedade Anônima." 
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7. Projeto apresentado ao Presidente do 
Conselho de Ministros Brochado da Rocha 

Em 1962, durante o interregno neoparlamentarista, por 50· 

licitação do então Presidente do Conselho de Ministros, Fran
cisco Brochado da Rocha, um técnico da Fundação Getúlio 
Vargas, B enedicto Silva, foi chamado a Brasília e incumbido 
de elaborar um anteprojeto de reforma administrativa geral. 

Nesse projeto o capítulo correspondente ao Ministério da 
Fazenda foi concebido nos seguintes têrmos: 

"SEÇÃO II - Do Ministério da Fazenda 

Art. - O Ministério da Fazenda tem a seu cargo a exe-
cução da política f ~nanceira e fiscal do Govêrno Federal, e no
tadamente: 

I - o estudo e despacho de todos os assuntos relacio
nados com a vida financeira do país; 

II - a arrecadação e fiscalização das rendas que com
petirem à União; 

IH - a centralização das operações financeiras de recei
ta e despesa e execução dos serviços de contabili
dade da União; 

IV - a administração da dívida pública, interna e ex
terna, da União; 

V - a realização, 1: 0 ex terior, dos pagamentos do Go
vêrno Brasileiro; 

VI - o contrôle do mercado monetário, das operações 
bancárias e de câmbio; 

VII - é< compra e venda de títulos federais em Bôlsa; 

VIII - a cunhagem de moedas divisionárias, emissão de 
valôres da União e sua inutilização quando torna
das sem aplicação, assim como verificação de sua 
legitimidade ou ilegitimidade; 
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IX - a defesa, guarda e conservação dos bens imóveis 
da U nião; 

X - a aquis:ção do material permanente e de consumo 
destinado aos serviços civis da União; 

XI - a elaboração das estatísticas financeiras e fiscais. 

Art. - O Ministério da Fazenda compreende os órgãos 
segu ~ntes: 

I - Gabinete do Ministro 

II - Subsecretaria de Estado dos Assuntos Fazendários 

III - Subsecretaria de Estado dos Assuntos Econômicos. 

§ 1.0 - A Subsecretaria de Estado dos Assuntos Fazendá
rios compreende os órgãos seguintes, todos êles serviços es
tatais depend entes: 
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I - órgãos de Administração Geral: 

Execubros : 

1 - Gab~nete do Subsecretár io; 

2 - Departam.ento de Administração; 

3 - Serviço do Pa trim ônio da União; 

4 - Departamento Federal de Compras; 

5 - Contadoria-GEral da República; 

6 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

7 - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior; 

8 - Serviço de Segurança Nacional; 

9 - Serviço de Estatística Econômica e Financeira. 

II - Órgãos Fazendários: 

Executivos: 

1 - Caixa de Amortização; 



2 - Diretoria da Despesa Pública; 

3 - Divisão do Impôsto de Renda; 

4 - Diretoria das Rendas Aduaneiras; 

5 - Diretoria das Rendas Internas; 

6 - Delegacias Fiscais. 

Consul tivos: 

1 - Conselho de Contribuintes: 

a) Primeira Câmara do Conselho de Contri
buintes; 

b) Segunda Câmara do Conselho de Contri
buintes; 

2 - Conselho Superior de Tarifas; 

3 - Conselho de Terras da União. 

III - Órgãos técnico-industriais: 

Executivo: 

1 - Casa da Moeda. 

Normativo: 

1 - Laboratório Nacional de Análises. 

§ 2.° - A Subsecretaria de Estado dos Assuntos Econômi
cos compreende os seguintes serviços estatais dependentes: 

Executivo: 

1 - Comissão Executiva de Defesa da Borracha. 

Consultivo: 

1 - Conselho Téc~ico de Economia e Finanças; 

2 - Comissão de Investimentos. 

Art. - Incluem-se na estrutura do Ministério da Fa-
zenda as seguintes entidades autárquicas, subordinadas ao Mi-
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nistro de Estado çor intermédio da Subsecretaria de Estado dos 
Assuntos Econômicos: 

I - Superi:-1tendência da Moeda e do Crédito; 

H - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico; 

IH - Consebo Superior das Caixas Econômicas Federais; 

IV - Caixas Econômicas F ederais; 

V - Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Pa
trimônio Nacional. 

Art. - Sob o contrôle do Ministério da Fazenda, por in-
termédio da Secretaria de Estado dos Assuntos Econômicos, fi
carão as seguintes entidades paraestatais: 
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I - Banco do Brasil S. A. 

II - Banco do Nordeste do Brasil S. A. 

HI - Banco de Crédito da Amazônia S. A. 

Art. - P<:.ra efeito da organização prevista nesta seção: 

I - Fica criado o Departamento de Administração do 
Ministério da Fazenda, integrando-se nêle os seguin
tes órgãos ora existentes: 

a) Serviço de Pessoal; 

b) Divisão do Material; 

c) Divisão de Obras; 

d) Serviço de Comunicações; 

e) Seção de Organização, que passará a denomi
nar-se Divisão de Organização e Métodos; 

f) Administração do Edifício da Fazenda; 

g) Biblioteca do Ministério da Fazenda. 

II - É extinta a Direção-Geral da Fazenda Nacional. 



III - Ficam criadas a Subsecretaria de Estado dos Assun
tos Fazendários e a Subsecretaria de Estado dos As
suntos Econômicos. 

Art. - Fica criado o Banco Central do Brasil, entidade 
autàrquica, em que se integram a Superintendência da Moeda e 
do Crédito, a Carteira de Redescontos, a Carteira de Câmbio, a 
Carteira de Comércio Exterior e a Caixa de Mobilização Ban
cária, ora vinculadas ao Banco do Brasil S. A. 

Parágrafo único - Uma lei especial estabelecerá as normas 
de organização e funcionamento do Banco Central do Brasil. 

Art. - No prazo de seis meses da data da publicação 
desta lei, o Presidente da República apresentará ao Congresso 
Nacional projeto de lei dispondo sôbre a alienação dos bens 
incorporados, em diferentes oportunidades, ao patrimônio fe
deral, salvo os que devam ser transformados em serviços es
tatais permanentes, e propondo, com relação a êstes, os têrmos 
básicos de sua estrutura e organização." 

8 - Antep1·ojeto da Consultoria-Geral da República 

Em 6 de dezembro de 1962, atuando como substituto do 
Consultor-Geral da República, o Dr. Gilvan de Queiroz propôs 
um anteprojeto de reforma administrativa geral, cujo capítu
lo XIII, referente ao Ministério da Fazenda, foi concebido nos 
seguintes têrmos: 

"XIII - MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Art. 42 - O Ministério da Fazenda tem a seu cargo a exe
cução da política financeira e fiscal do Govêrno Federal e no
tadamente: 

a) o estudo e despacho de todos os assuntos relacionados 
com a vida financeira do País; 

b) a arrecadação e fiscalização das rendas que compet!
rem à União; 
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c) a centralização das operações financeiras de receita Il 

despesa e execução dos serviços de contabilidade da 
União; 

d) a administração da dívida pública, interna e extern~ ; 

da União; 

e) a realização, no exterior, dos pagamentos do Govêrno 
Brasileiro; 

f) a aquisição do material permanente e de consumo des·· 
tinado aos serviços civis da União; 

g) o contrôle do mercado monetário, das operações ban
cárias e de câmbio; 

h) a defesa, guarda e conservação dos bens imóveis da 
União; 

i) a compra e venda de títulos federais em Bôlsa ; 

j) a cunhagem de moedas divisionárias, emissão de valô
res da União e sua inutilização quando tornadas sem 
aplicação assim como verificação da legitimidade ou 
fals :dade dos mesmos; 

I) as ~statísticas fina :1ceiras e fiscais. 

Art. 43 - O Ministério da Fazenda compreende: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Chefe do Gabinete; 

c) Departamento de Planejamento e Coordenação (a or-
ganizar) ; 

d) Direção-Geral da Fazenda Nacional; 

e) Conselho da Política Aduaneira; 

f) Diretoria da Despesa Pública; 

g) Diretoria das Rendas Aduaneiras; 

h) Diretoria das Rendas Internas; 

i) Divisão do Impôsto de Renda: 



j) Departamento de Administração (a organizar); 

k) Procuradoria-Geral da Fazenda Pública; 

1) Serviço do Patrimônio da União; 

m) Superintendência da Moeda e do Crédito; 

n) Departamento Federal de Compras; 

o) Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional; 

p) Alfândegas; 

q) Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior; 

r) Contadoria-Geral da República; 

s) Conselho Técnico de Economia e F inanças; 

t) Caixa de Amortização; 

u) Casa da Moeda; 

v) Conselhos de Contribuintes (1.0 e 2.°); 

w) Comissão de Reparações de Guerra (transferida do 
Ministério das Relações Exteriores) ; 

x) Conselho Superior de Tarifa; 

y) Laboratório Nacional de Análises; 

z) Conselho de Terras da União; 

aa) Serviço de Documentação; 

bb) Serviço de Estatística. 

Art. 44 - Ficam sob a jurisdição do Ministério da Fazenda: 

a) Banco do Brasil S. A.; 

b) Caixa de Mobilização Bancária; 

c) Banco do Desenvolvim ento Econômico. 

Parágrafo único - Até que seja efetuada a reforma ban
cária , fica o Ministério da Fazenda autorizado a contratar com 



as entidades mencionadas neste artigo a execução de atividades 
próprias, conforme definidas nesta Lei . 

Art. 45 - Integrarão o plenário da Superintendência d:l 
Moeda e do Crédito, além dos atuais, os seguintes membros: 

a.) Ministro do Desenvolvimento Interior; 

b) Ministro da Agricultura e Pecuária. 

Parágrafo único - Em qualquer caso, fica ressalvado o di· 
reito de veto às decisões plenárias, que é exclusivamente con
ferido ao Ministro da Fazenda e ao Ministro do Desenvolvl
mento Interior." 

9. Substitutivo ao Anteprojeto da Consultoria-Geral 
da República 

o Ministro da Fazenda designou (Portaria n.o BR-1, de 
11/1/1963) um Grupo de Trabalho encarregado de reunir sub~ 
sídios necessários à apresentação de informações e sugestões 
sôbre o Anteprojeto de Reforma Administrativa da Consulto
ria-Geral da República, publicado no D . O. de 14/12/1962. 

o Grupo de Trabalho compunha-se dos seguintes servido

res do Ministério da Fazenda: 

Marcos Botelho, então Procurador-Geral da Fazenda Na
cional; 

Alva1'o Brandão, Contador; 

Domingos Marques GreIlo, Agente Fiscal do Impôsto de 
Renda; 

Maria José de' AbTeu Ruas, Oficial de Administração; 

Alceu Mathias Raposo Filho, Técnico de Economia e Fi
nanças; 

Guilherme dos Santos Deveza, Agente Fiscal do Impôsto de 
Renda, que funcionou como Coordenador do Grupo. 
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Em 8 de fevereiro de 1963, êste Grupo de Trabalho apre
sentou ao Ministro da Fazenda Francisco San Thiago Dantas um 
substitutivo ao Anteprojeto da Consultoria-Geral da República, 
na parte referente ao Minjstério da Fazenda. 

O substitutivo do Grupo de Trabalho é precedido de uma 
crítica analítica do Anteprojeto substituído. 

É o seguinte o texto do substitutivo do Grupo de Trabalho: 

"Art. - O Ministério da Fazenda tem a seu cargo a exe
cução da política financeira do Govêrno Federal e, notadamente: 

a) o estudo e despacho de todos os assuntos relacionados 
COm a vida financeira do país; 

b) a elaboração da proposta do Orçamento da União, com 
base nas propostas parciais, uniformizadas e harmoni
zadas, de todos os Ministérios e dos demais órgãos da 
Administração; 

c) a instrução e o encaminhamento dos pedidos de auto
rização para a abertura de créditos adicionais; 

d) a realização das operações de crédito, devidamente au
torizadas; 

e) a administração da dívida pública, interna e externa, 
da União ; 

f) a política cambial e as medidas concernentes à circula
ção monetária e à defesa do crédito público, interno e 
externo, bem como a fiscalização dos estabelecimentos 
bancários; 

g) o registro da dívida pública dos Estados e Municípios, 
interna e externa, e o contrôle das operações concer
nentes aos empréstimos externos, a fim de regular a 
remessa de fundos; 

h) a tutela financeira das entidades autônomas de crédi
to popular e outras, que exerçam atividades relaciona
das com as finanças públicas; 

i) a apuração e arrecadação da receita federal, assim 
como a promoção de sua cobrança judicial; 
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j) o serviço de contabHidade geral da União, extensivo 3 

todos os órgãos, dependentes ou não do Ministério, que 
tenham a seu cargo escriturar receita e despesa pú
blica; 

k) a fiscalização administrativa da execução das leis oro 
çamentárias e o preparo da prestação anual de contas 
da União ao Congresso Nacional (art. 77, § 4.° da Cons
tituição) ; 

1) o preparo dos processos de tomadas de contas dos res
ponsáveis por dinheiros e outros bens públicos, a se
rem remetidos ao Tribunal de Contas; 

m) a organização e o funcionamento da justiça fiscal-arf
ministrativa, através das suas várias instâncias; 

n) a guarda, defesa, fiscalização, utilização e o tomba
mento dos bens imóveis da União; 

o) a defesa dos interêsses e capitais da União, nas socie
dades de economia mista e congêneres; 

p) a aprovação, celebração e fiscalização de contratos que 
interêssem à Fazenda Nacional; 

q) a aquisição do material permanente e de consumo des
tinado aos serviços da União; 

r) a compra e venda de título!'" federais em Bôlsa; 

s) o levantamento de estatístIca~; e a realização de pesqui
sas sôbre a situação econômico-financeira do País. 

Art. - O Ministério da Fazenda compreende: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Assessoria Econômico-Financeira; 

c) Departamento do Orçamento da União; 

d) Departamento de Planificação e Coordenação; 

e) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

f) Departamento de Contabilidade da União; 

g) Secretaria-Geral das Rendas Públicas: 



I - Departamento do Impôsto de Renda; 

I! - Departam2nto das Rendas Aduaneiras; 

III - Departamento das Rendas Internas; 

IV - Conselho de Recursos Fiscais; 

V - Conselho de Política Aduaneira; 

h) Secretaria-Geral das Finanças: 

I - Departamento de Economia e Finanças; 

I! - Departamento da Dívida Pública ; 

lI! - Serviço de Estatística Econômica e Financeira; 

i) Secretaria-Geral do Tesouro: 

I - Departamento da Despesa Pública; 

I! - Departamento do Patrimônio da União; 

III - Departamento de Administração; 

IV - Departamento Federal de Compras; 

V - Casa da Moeda; 

VI - Serviço de Documentação; 

VI! - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior o 

Art. - Ficam sob a jurisdição do Ministério da Fazenda: 

a) Banco do Brasil So A o; 

b) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 

c) Superintendência da Moeda e do Crédito; 

d) Carteira de Comércio Exterior; 

e) Caixa de Mobilização Bancária; 

f) Caixas Econômicas Federais; 

g) Conselho Superior das Caixas Eco::ôm:cas; 
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h) Comissão de Investimentos; 

i) Comissão Consultiva dos Assuntos de Acôrdo Geral de 
Tarifas e Comércio. 

Art. - Haverá no Distrito Federal e na capital de cada 
Estado uma Delegacia Regional das Rendas Internas, direta
mente subordinada ao Departamento das Rendas Internas. 

§ 1.0 - As Recebedorias Federais nos Estados passarão a 
integrar as respectivas Delegacias Regionais das Rendas In
ternas. 

§ 2.0 - Os Delegados Regionais das Rendas Internas nos 
Estados passarão a julgar as questões fiscais, cujo julgamento 
era da competência dos Diretores das Recebedorias Federais. 

Art. - Haverá Delegacias Seccionais das Rendas Inter
nas no interior dos Estados de São Paulo (quatro) , Minas Ge
rais (quatro), P ernambuco (duas), Bahia (duas), Rio de Ja
neiro (duas), Paraná (duas) e Rio Grande do Sul (duas) , su
bordinadas aos respectivos Delegados Regionais das Rendas In
ternas. 

Parágrafo ún:co - As D elegacias Seccionais das Rendas In
ternas terão a sede e a jurisdição fixadas em regulamento bai
xado pelo Poder Executivo. 

Art. - As Coletorias Federais f icam diretamente subor
dinadas às Delegacias Regionais e Seccionais das Rendas Inter
nas, de acôrdo com a jurisdição a que pertencerem. 

Art. - As Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos 
Estados são transformadas em Delegacias Regionais da Despesa 
Pública nos Estados. 

Parágrafo único - Os Delegados Regionais das Rendas In
ternas nos Estados passarão a julgar as questões fiscais, cujo 
julgamento era da competência dos Delegados Fiscais do Te
souro Nacional nos Estados. 

Art. - O Laboratório Nacional de Análises passa a in-
tegrar, no Estado da Guanabara, a Alfândega do Rio de Janeiro, 
e seus órgãos regionais, as Alfândegas das cidades em que es
tiverem localizados . 
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Art. - o Conselho de Recursos Fiscais, que passa a subs
tituir o 1.0 e 2.° Conselho de Contribuintes, bem como o Con
selho Superior de Tarifa , será constituído de oito Câmaras, cujas 
atribuições serão reguladas pelo Poder Executivo. 

Art. - Haverá um Serviço Regional da Dívida Públic::t 
no Distrito Feder al e na capital d os Estados de Sã o Paulo, M~

nas Gerais, P ernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, e um Se
tor Regional da Dívida Pública na capital dos demais Estados, 
aquêle 'e êste diretamente subordinados ao Departamento d 'l 
Dívida Pública. 

Art. - O Departamento de Administração do Ministério 
da Fazenda compreenderá: 

a) Divisão de Orçamento; 

b) Divisão do P essoal ; 

c) Divisão de Material; 

d) Divisão de Obras; 

e) Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento; 

f) Serviço d e Comunicações; 

g) Serviço de Relações P ú blicas; 

h) Serviço Médico-Social; 

i) Serviço de Organização e Métodos; 

j) Administração do Edifício da Fazenda. 

Art. - A Biblioteca integrará o Serviço de Documenta
ção da Secretaria-Geral do Tesouro." 

10. Projeto Amaral Peixoto 

Finalmente, no anteprojeto de lei org5nica do sistema ad· 
ministrativo federal apresentado ao Pres idente da República, 
em novembro de 1963, pelo M inistro Extraordinário para aRe· 
forma Administrativa, Ernani do Amaral Peixoto, anteprojeto 
êsse que já se encontra em tramitação no Congresso, o Minis· 
tério aparece com a estrutur a seguinte: 
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"DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECÇÃO I 

Da finalidade e das atribuições 

Art. 335 - O Ministério da Fazenda tem por finalidade a 
proposição e execução da política monetária, bancária, finan
ceira e fiscal do Govêrno; a elaboração, execução e contrôl:: 
dos planos e programas financeiros; o exercício das atividades 
de tesouraria e de administração do patrimônio da União; a 
execução e superintendência da contabilidade pública. 

Art. 336 - Ao Ministério da Fazenda compete, especifica
mente, para o cumprimento de sua finalidade: 

58 

I - a elaboração, coordenação, execução e contrôle do;:; 
programas financeiros do Govêrno; 

II - a formulação e execução das medidas relativas a 
moeda e crédito; 

lU - a proposição de medidas para o aperfeiçoamento 
do sistema tributário; 

IV - a aplicação da legislação fiscal, financeira e de con
tabilidade pública; 

V - a elaboração e análise das estatísticas econômicas e 
financeiras; 

VI - a administração do patrimônio da União; 

VII - a centralização das compras para os serviços esta
tais dependentes, excetuados os órgãos militares. 

SECÇÃO II 

Da estrutura 

Art. 337 - O Ministério da Fazenda compreende: 

1 - Serviços estatais dependentes: 

a) Órgãos de administração específica: 



Deliberativos: 

1. Conselho de Política Monetária; 

2. Conselho de Política Aduaneira; 

3. Conselho Técnico de Finanças; 

4. Conselho Superior das Caixas Econômicas; 

5. Comissão de Defesa dos Capitais Nacionais. 

Executivos: 

6. Secretaria da Receita; 

7. Secretaria do Tesouro; 

8. Contadoria-Geral da República; 

9. Inspetoria-Geral da Fazenda. 

b) Órgãos de administração geral: 

Auxiliar: 

10. Gabinete do Ministro; 

Assessoriais-executivos: 

11. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

12 . Comissão de Planejamento; 

Executivos: 

13. Secretaria da Administração; 

14 . Contrôle das Entidades Vinculadas. 

II - Autarquias: 

1. Superintendência da Moeda e do Crédito; 

2. Caixas Econômicas Federais; 

3. Serviço de Assistência e Seguro Social dos Eco
nomiários. 
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IH - Sociedades de economia m ista: 

1. Banco do Brasil S. A.; 

2. Banco do Nordeste do Brasil S. A.; 

3. Banco de Crédito da Amazônia S. A. 

IV - Emp1'êsas públicas: 

1. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 

2. Fábrica Nacional de Valôres." 



C APÍTULO IV 

A TAREFA CONFIADA À FUNDAÇÃO 
GETúLIO VARGAS 

A despeito de tantas propostas e tentativas de reforma, o 
Ministério da Fazenda conserva hoje, com pequenos acrésci
mos e modificações, a mesma estrutura dada em 1934 pelo Mi
nistro Oswaldo Aranha. 

Havendo aceitado a honrosa e tremenda responsabilidade 
de executar a reforma do Ministério da Fazenda, sempre em 
cogitação e pelo menos 25 vêzes tentada no curso d05 últimos 
dois decênios, a Fundação Getúlio Vargas deseja dar cumpri
men to integral ao contrato, estando para isso empenhada em 
vários projetos de pesquisas e outros trabalhos preliminares 
que se indicam e comentam no texto do presente relatório. 

Negociado pelo Ministro Miguel Calmon, em dezembro de 
1962, e retificado e ratificado pelo Ministro San Thiago Dantas, 
em março de 1963, o contrato de reforma do Ministério da Fa
zenda começou a ser executado já na gestão do Ministro Car
valho Pinto, em outubro de 1963. 

Dando cumprimento às cláusulas correspondentes, o Minis
tro Carvalho Pinto possibilitou à Fundação Getúlio Vargas a 
prática dos atos e providências preparatórios dos estudos e tra· 
balhos de reforma do Ministério da Fazenda. 
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1 . Extensão e profundidade 

A extensão e profundidade dêsses trabalhos não podem, 
evidentemente, ser determinadas a priori. Sente-se a impres
cindibilidade da reorganização do Ministério da Fazenda, mas 
somente à luz dos dados colhidos através de pesquisas minu
ciosas e exaustivas é que se poderá demarcar a extensão e in
dicar a profundidade da tarefa reorganizadora. 

Preliminarmente, o que se pode afirmar, porque se trata 
de conhecimento geral. derivado do comportamento do fisc0 
federal e da opinião que sôbre êle o País tem firmada, é que 
tanto a administração financeira e a rêde arrecadadora, o seu 
equipamento, o seu pessoal, quanto os métodos e rotinas do 
trabalho, necessitam de revisão. 

O Brasil grangeou a má fama de ser paraíso de contraban
distas. Ademais, na opinião de alguns técnicos do próprio Mi· 
nistério da Fazenda, o que a União perde mensalmente atravé., 
da evasão e sonegação de impostos sobe a somas fabulosas . 

É corrente e insistente a afirmação de que, se o fisco es
tivesse à altura d as necessidades da União e tornasse, senão 
impossível, pelo menos realmente perigosas a evasão e a sone
gação de impostos, o orçamento federal estaria equilibrado, ou} 
pelo menos, não estaria tão desequilibrado quanto se encontra. 

Não é prudente endossar semelhante opinião, sem subme
tê-la à contraprova da pesquisa, precisamente o que pretende 
fazer a Fundação Getúlio Vargas por meio dos levantamentos e 
análises que está realizando, ou vai realizar. 

Parece, assim, que a tarefa mais urgente é a modernização 
da administração financeira e a tecnificação da máquina arre
cadadora em tôdas as suas dependências, ao longo e através do 
País. 

Cumpre que a reforma contratada com a Fundação Getúlio 
Vargas proporcione ao Govêrno da União instrumentos e dispo
sitivos gerenciais que lhe tornem eficiente e aguda a adminis
tração financeira em geral, além de um aparelho fiscal apto a 
arrecadar para os cofres públicos, de todos os contribuintes, in-
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distintamente, todos os impostos 
criados por lei e que constituem 
tário. 

e contribuições compulsórios 
a base do seu sistema tribu

!l 
" 

Sabe-se, também, ser indispensável e urgente a revisão do 
sistema tributário . Os principais tributos, em que repousa a 
renda federal, nomeadamente o impôsto de consumo, o impôs to 
de renda, o impôsto de importação e o impôsto de sêlo preci
sam de ser revistos e atualizados. Não se trata, no caso, pro
priamente de majoração de taxas, mas de exame profundo d-3. 
estrutura fiscal, a fim de colocá-la em dia com as novas con
dições do País. 

Uma das tarefas imper iosas e delicadas do Govêrno Federal 
é o contrôle da inflação. O País marchará celeremente rumo 
a catástrofes de conseqüências imprevisíveis, se o Govêrno não 
conseguir aplicar exitosamente os recursos específicos para ju
guIar o surto inflacionário, que, aliás, já atingiu a maioridade, 
pois surgiu durante os primeiros anos da Segunda Guerra 
Mundial. 

A reforma do Ministério da Fazenda pode e deve constituir 
element0 precioso entre os que o Govêrno mobilizar para o fim 
de pôr paradeiro à ascensão dos preços e dos salários. 

Até há dois ou três anos passados, o Brasil já era um país 
de taxa inflacionária alta e perigosa. Mas, nestes últimos tem
pos, não sabemos de outro em que a inflação se haja exacer
bado mais acentuadamente do que no Brasil. 

Um aparelho fiscal adequado representa arma poderosa no 
combate à inflação. O contrabando, o descaminho, as manipu
lações de balanços, as escamoteações de lucros e outras mano
bras Que estimulam a inflação, retendo em mãos de particulares 
consideráveis recursos públicos ilicitamente sonegados e assim 
tornados disponíveis para investimentos e aplicações oportunís
ticas e aventurosas, deixam de existir, ou são atenuados, se um 
aparelho fiscal competente e bem equipado entra em ação 13 

estabelece a ortodoxia fiscal. 

Formulam-se estas considerações preliminares para subli
nhar a sabedoria e oportunidade com que o Govêrno, através de 
uma cadeia de atos de vários Ministros, decidiu reorganizar o 
Ministério da Fazenda. 
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Sem dúvida, a reforma administrativa do Govêrno Federal 
é necessidade imperiosa, mas, dentro dela , a do Ministério da 
Fazenda impõe-se como medida de salvação. 

2. Início dos t1'abaIhos 

Ao receber o sinal de partida do Ministro Carvalho Pinto, 
a Fundação Getúlio Vargas constituiu imediatamente a Comis
são de Reforma do Ministério da Fazenda, convocando, para co
laborar nos trabalhos respectivos, vários especialistas e pessoal 
de secretaria pertencentes aos seus quadros, aos quadros do Mi
nistério e aos quadros de outras organizações públicas e enti
dades particulares. 

A tarefa global foi tentativamente decomposta em suas par
tes integrantes, atribuindo-se cada uma destas a grupos de tra
balho organizados em unidades especializadas. 

Por dever de justiça, cumpre declarar que o Ministro Ney 
Galvão apoiou e animou as providências postas em prática ou 
solicitadas pela Fundação Getúlio Vargas para facilitar e acele
rar o funcionamento, nas adjacências do próprio Gabinete do 
Ministro, da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda. 

Pode afirmar-se que, em relação ao contrato de reforma do 
Ministério da Fazenda celebrado com a Fundação Getúlio Var
gas, existe uma política de continuidade não formalmente es
tabelecida, mas até agora uniformemente seguida por todos os 
ocupantes da pasta: o Ministro Miguel Calmon teve a iniciativa 
de negociar o contrato; o Ministro San Thiago Dantas promo
veu-lhe a retificação e ratificação; o Ministro Carvalho Pinto 
iniciou a execução; e o Ministro Ney Galvão estimulou e presti
g iou, por todos os meios, os esforços da Comissão de Reforma 
do Ministério da Fazenda. 

3. Orientação gemI 

Nos exatos têrmos da cláusula segunda do contrato vigen
te, os serviços técnicos da Fundação Getúlio Vargas são presta
dos sob a supervisão e orientação geral e direta do Ministro da 
Fazenda, através do Núcleo de Planejamento do Ministério da 

64 



Fazenda, o qual, sob a presidência do próprio titular da Pasta, 
é integrado pelas seguintes autoridades: 

Diretor-Geral da Fazenda 
Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda 
Procurador-Geral da Fazenda 
Contador-Geral da República 
Secretário-Exec:,Üivo 

Além das reuniões com todos ou com alguns dos membros 
do Núcleo de Planejamento do lVllnistério da Fazenda, que a 
Ministro poderá convocar a qualquer hora, a orientação dos es
tudos r elativos a sua organização está assegurada pela presença 
do Coordenador-Geral, Dr. Gerson Augusto da Silva, cuja mis
são é acompanhar, em regime de tempo integral, como r epre
sentante da casa, os trabalhos a cargo da Comissão de Reforma . 

Compete ao Núcleo de Planejamento do Ministério da Fa
zenda: 

a) aprovar os programas de estudos e levantamentos apre
sentados pe~a Fundação para cada tarefa específica; 

b) definir a política da Reforma e dar a orientação geral; 

c) optar dentre soluções alternativas apresentadas pela 
Fundação; 

d) indicar as tarefas específicas que, a seu juízo, devam 
ser encaminhadas pela Fundação, prioritàriamente . 

Conseqüentemente, todos os programas de estudos e leva:1-
tamentos até agora adotados pela Fundação, para efei to dê 
lastrear e documentar a reforma do Ministério da Fazenda, fo
ram discutidos e aprovados pelo representante do Ministério, 
tudo de acôrdo com as cláusulas do contrato vigente . 
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CAPÍTULO V 

A COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

1. Estrutura pragmática. 

Para a fase inicial dos trabalhos, em que predominam a 
coleta de dados, a pesquisa e a análise de fatos, constituÍram
se no Rio de Janeiro as seguintes unidades técnicas e adminis
trativas enumeradas em ordem alfabética (tôdas instaladas n~ 
décimo andar do Palácio da Fazenda, em dependências contí
guas ao Gabinete do Ministro): 

1 - Secretaria-Executiva; 

2 - Setor de Acompanhamento e Documentação; 

3 - Setor de Automação; 

4 - Setor de Instalações e Equipamentos; 

5 - Setor de Legislação; 

6 - Setor de Organização e Métodos; 

7 - Setor de Pessoal. 

Simultâneamente, a Fundação Getúlio Vargas instalou, com'.) 
contrapartida, o Escritório de São Paulo, dividido nas seguin
tes unidades operacionais: 
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1 - Setor de Automação; 

2 - Setor de Organização e Métodos; 

3 - Setor de Pessoal. 

2. Distribuição de responsabilidades 

É evidente que não se deve dar caráter rígido à estrutura 
da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda . T em de 
ser necessàriamen te flexível, algo fluida, dócil às mudanças 
e adaptações exigidas ou indicadas pela própria marcha dos 
trabalhos. 

Sujeita a êsse critério pragmático, a responsabilidade pela 
direção das tarefas a cargo de cada Setor acha-se distribuíd::! 
da maneira seguinte: 

68 

Secretaria-Executiva: 

- Secretária-Executiva: - Maria Joana de Almeida Fer
nandes 

Setor de Acompanhamento e Documentação: 

- Coordenador: - Benedicto Silva 

Setor de Automação: 

- Coordenador: - Henrique Silveira de Almeida 

Setor de Instalações e Equipamentos: 

- Coordenador: - Syndôro Carneiro de Souza 

Setor de Legislação: 

- Coordenador: - Marcos Botelho 

Setor de Organização e Métodos: 

- Coordenador: - Newton Corrêa Ramalho 

Setor de Pessoal: 

- Coordenador: - Astério Dardeau Vieira, até janei
ro de 1964, quando foi designado 
para coordenar as atividades do Es
critório de São Paulo. 



Ainda não se recrutou outro especialitsa para preencher o 
lugar. Trata-se de uma das funções técnicas mais difíceis e de
licadas da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, exi
gindo profissional de grande tirocínio e autoridade em matéria 
de administração de pessoal. 

3. ESc1-itório de São Pa'ulo 

Coordenador: Astério Dardeau Vieira 

Setor de Automação: 

- Coordenador : - Henrique Silveira de Almeida 

Setor de Organização e Métodos: 

- Coordenador: - Geraldo Pinheiro Machado 

Setor de Pessoal: 

- Coordenador: - Antônio Amilcar de Oliveira Lima. 

Nenhum dos setores dispõe de todo o pessoal qualificado 
de que necessita. A medida que prosseguem as providências 
para o recrutamento e seleção de pessoas com as habilitações 
requeridas em cada caso, os responsáveis pelos diferentes setores 
estão revendo e desenvolvendo os respectivos programas, al
guns com mais recursos de pessoal, outros com menos . Nã.:> 
obstante, todos os setores se acham em atividade, inclusive os 
mal instalados e sublotados. Vários projetos de curto prazo 
já foram concluídos ou estão em vésperas de concluir-se. 

O Anexo n.O 3 indica a distribuição e a lotação, por setor, 
de pessoal a serviço da Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda, 'em 31 de m arço de 1964. 

As unidades instaladas no Rio e em São Paulo, sob o co_
mando e como partes integrantes da Comissão de Reforma do 
Ministério da Fazenda, deverão levantar, por meio dos projetos 
de pesquisas constantes do plano de atividades aprovado e já 
em execução (V. Anexo n.o 2), as informações e os dados de 
que os analistas necessitam para diagnosticar os vícios, iden
tificar as falhas, as deficiências, os pontos de congestionamen--
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to patológico e outras anomalias da administração financeira 
e fiscal. 

Uma vez encerrada a fase das pesquisas e colhidos, verifica
dos e comprovados os fatos e as informações, outras unidades 
e outros grupos de trabalho poderão ser estabelecidos, ou 05 

atuais modificados, segundo as exigências e conveniências da 
tarefa, para a realização das análises e diagnósticos, com base 
nos quais serão formulados os projetos e recomendações que, 
se adotados, virão a corporificar a reforma do Ministério da 
Fazenda . 

4. A Reforma Tributária 

Os estudos da reforma tributária foram encomendados ao 
Instituto Brasileiro de Economia, da própria Fundação Getúli.o 
Vargas, o qual dispõe dos elementos necessários no caso: pro· 
fissionais, pesquisadores, pessoal de secretaria, equipamento e 
documentação, suficientes para enfrentar com grande proba
bilidade de êxito tôdas as dificuldades inerentes à tarefa. Além 
disso, a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda consti
tuiu um corpo consultivo integrado por economistas e juristas 
brasileiros de reconhecida capacidade, para orientar relativs·· 
mente aos aspectos econômicos da reforma tributária . 

tsse conjunto de conhecidos especialistas brasileiros com
preende as seguintes pessoas (em ordem alfabética): 
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Aloysio Sant'Ana Avila 
Carlos Lessa 
Casemiro Antônio Ribeiro 
Gerson Augusto da Silva 
Gilberto Ulhôa Canto 
Hernandes de Araújo Pinto 
Jayme Magrassi de Sá 
João Paulo de Almeida Magalhães 
Joaquim Ferreira Mangia 
José Luiz Bulhões Pedreira 
Mario Simonsen 
Octavio Gouvêa de Bulhões 
Octavio Knaack de Souza 



Concomitantemente, a Comissão de Reforma do Ministé
r io da F azenda contratou com o Dr . Gilberto Ulhôa Canto a 
elaboração do Código de Processo Fiscal Brasileiro, e, com.:> 
no exemplo anterior, constituiu um corpo para a assessorar 
sôbre o conteúdo e extensão do diploma em elaboração. 

São membros dêste grupo os seguintes especialistas (em 
ordem alfabética) : 

Amilcar Falcão 
Caio Tácito 
Carlos Medeiros Silva 
Carlos da Rocha Guimarães 
Edmilson Arrais 
Francisco S á Filho 
Gerson Augusto da Silva 
J osé Neves Cavalcanti 
Marcos Botelho 
Miguel Seabra Fagundes. 
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CAPÍTULO VI 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

As atividades até aqui realizadas pelas diferentes unida
des de pesquisas e estudos integrantes da estrutura provisória 
da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda dividem
se em dois grupos: atividades de planejamento e atividades de 
execução. 

As atividades de planejamento estão representadas, em 
grande parte, pela elaboração dos oito programas parciais de 
trabalho já submetidos ao Ministro da Fazenda (v. Anexo n.'-
2) , pela sua revisão e adaptação gradativa e pela sua decompo
sição em tarefas e projetos progressivamente mais específicos. 

As atividades de execução estão r epresentadas pelas tare
fas a cargo das diferentes unidades e que se encontram, algu
mas já concluídas, as outras em diferentes estágios de adian
tamento. 

Nesta altura dos trabalhos, não é possível, nem convenien
te, traçar uma linha divisória nítida entre as atividades pura
mente de planejamento e as atividades puramente de execução. 
Devendo a reforma do Ministério da Fazenda ser presidida e 
testada por critérios pragmáticos e n ão por dogmas e princí
pios doutrinários, a própria execução das tarefas indica revi
sões, reformulações, adições, o que torna indispensável o reexa
me contínuo das tarefas planejadas à luz dos fatos revelados 
pelas pesquisas. 
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05 múltiplos aspectos desconhecidos, rr'I que se divide à 

tarefa total e, sobretudo, o volume do trabalho material, im
pedem que se possam estabelecer, a pl'iori, calendários e crono
gramas minuciosos e realísticos para cada projeto e su bproje
to parcial. 

Os esforços até aqui produziram a delimitação da tarefa 
geral e seu desdobramento em tarefas componentes. Mas, c 
desconhecimento do volume de trabalho envolvido em cada caso 
e das dificuldades inerentes obstaculiza o planejamento tempo
ral, isto é, o estabelecimento de cronogram as e calendários. 

Os diferentes setores já sabem o que lhes cumpre fazer . 
Todavia, ainda n ão se aprofundaram no trabalho o suficiente 
para estimar, com realismo e precisão, o tempo necessário :1 
execução da maioria dos projetos de pesqu isa, análise e elabo
ração . 

Em matéria de cronometria dos trabalhos da reforma, a té 
agora somente foi possível dividi-los em "tarefas de longo pra
zo", e "tarefas d e curto prazo". O progresso das análises e o 
aumento de familiaridade com o trabalho irão facilitando, en
tretanto, m ais e mais, aos distintos setores, o planejamento tem
poral. 

Conseqüentemente, cumpre rever e completar, como pre
visto, o plano já submetido ao Ministro da Fazenda (Anexo 
n.O 2). A revisão é indispensável para torná-lo gradativamente 
mais objetivo, mediante a incorporação de fatos e conhecimen
tos novos postos em relêvo pela pesquisa e análise. A comple
fação do plano consistirá na preparação das estimativas de cro
nogramas, isto é, na estimativa das divisões de tempo neces
sárias, em cada caso, à terminação das distintas tarefas refor
madoras. 

F eitas estas advertências e reservas, relataremos, sucinta
mente, as realizações das diferentes unidades da Comissão de 
Reforma do Ministério da Fazenda, até o dia 31 de março 
de 1964. 

1. Secretaria-Executiva 

A Secretaria-Executiva tem por fim proporcionar às dife
rentes unidades t écnicas os meios materiais de ação, notada-
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mente os locais de trabalho, os móveis e equipamentos, a admi
nistração de pessoal, os serviços secretariais, taquigrafia e da
tilografia e outros serviços comuns a tôdas as unidades téc~ 

nicas. 

A Secretaria-Executiva, diretamente subordinada ao Pre
sidente da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, 
acha-se instalada na sala 1 011 do Ministério da Fazenda, com 
as suas equipes formadas, organizadas e em pleno funciona
mento. 

2. Setor de Acompanhamento e Documentação 

Estabelecido em último lugar e ainda não completamente 
instalado, o Setor de Acompanhamento e Documentação não 
dispôs de tempo para completar a formulação de seu esquema 
de trabalho. Por enquanto, conta apenas com o coordenador ~ 
uma pesquisadora . 

Não obstante, êste setor já reuniu e está examinando .2 

confrontando as dezenas de projetos e anteprojetos de lei e 
regulamentos elaborados a partir de 1941 , para o fim de refor
mar, no todo ou em parte, o Ministério da Fazenda. 

Tem êste setor duas incumbências distintas, mas comple
m entares: a) acompanhar a execução das tarefas e projetos afe
tos aos demais setores, referindo-as aos cronogramas e calen
dários; b) preparar relatórios parciais de andamento , e outros 
que competem à Fundação Getúlio Vargas submeter periodica
mente ao Ministro da Fazenda. 

Dentre outros instrumentos de trabalho, que êste setor de
verá desenvolver, apontam-se: a) o registro minucioso das ta
refas e projetos da reforma e respectivos cronogramas; b) a 
elaboração de modelos de relatório-questionário, destinados a 
regularizar e uniformizar a apresentação dos relatórios seto· 
riais. 

Ao estabelecer o Setor de Acompanhamento e Documenta
ção, o propósito da Comissão de Reforma do Ministério da Fa
zenda é atender à organ ização concomitante da documentação 
correspondente aos estudos, relatórios, propostas e demais co
municações escritas dos especialistas, sôbre as sucessivas etapas 
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de trabalho. Paralelamente, os relatórios e comunicações que 
forem preparados para consolidar, resumir ou articular os re
latórios parciais, passarão a constituir um fundo cumulativo de 
conhecimentos e informações propícios ao entendimento e às 
comunicações dentro da própr ia Comissão, e desta com os ser
vidores e autoridades do Ministério e com o público em geral. 

3. Setor de Automação 

o objetivo imediato dos estudos e demais tarefas confiada.,; 
a êste setor é abrir as portas do Ministério da Fazenda aos mo
dernos recursos oferecidos pela automação e pela mecanização, 
para acelerar os serviços de administração financeira, os de 
arrecadação, os de previsão, os de contrôle da arrecadação, os 
de combate à sonegação, e à evasão de impostos, e outros da 
mesma família. 

Sabe-se que o~ horizontes institucionais das organizações 
fiscais têm-se alargado e continuam a alargar-se indefinidamen
te, graças às recentes contribuições da ciência e da tecnologia, 
"s quais permitem resultados inimagináveis há apenas um 
quarto de século. 

Na automação há todo um f ilão de recursos organizacio
nais e administrativos que cumpre explorar a fundo, em provei
to do refinamento e eficiência dos processos e instituições fis
cais. 

Trata-se de métodos e caminhos novos, abertos pela ciên
cia e tecnologia modernas às operações fiscais, que multipli
cam a acuidade dos órgãos e a eficiência dos servidores. Mas, 
o fisco brasileiro ainda não soube adotá-los com propriedade 
e pô-los a seu serviço . 

Em verdade, os estudos e levantamentos iniciais parecem 
indicar que o nosso sistema fiscal, talvez por falta de expe
riência e orientação segura, nem sequer está utilizando ple
namente o equipamento de que dispõe, constante de apare
lhos e instrumentos custosos, inclusive computadores eletrô
nicos, de manutenção difícil, que são subutilizados, às vêzes 
r.ão utilizados de todo. 
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Para a assimilação e utilização judiciosa dêsses recursos 
modernos, incluindo os computadores eletrônicos, pouco foi feito 
até agora nas proporções requeridas pela máquina fiscal brasi
leira. Cumpre atualizá-la e dotá-la de equipamentos e métodos 
capazes de lhe assegurarem meios de previsão, contrôle, verifi
cação e prevenção de abusos e fraudes em tôda a extensão do 
território nacional. 

Boa parte das atividades iniciais dêsse setor é dirigida no 
sentido da preparação dos cadastros de contribuintes de cada 
impôsto e do cadastro geral dos contribuintes brasileiros, tare
fa que, pelo número da clientela abrangida e pela extensão c.o 
território compreendido, assume proporções esmagadoras. 

Além disso, o setor está engajado no levantamento do equi
pamento de mecanização do Ministério da Fazenda, composto 
essencialmen~ de máquinas e aparelhos IBM e Remington . 

A utilização dêsse equipamento, o estudo de problemas es
pecíficos quanto ao seu funcionamento, a preparação de cursos 
de equipamento eletrônico, o estudo dos requisitos exigidos ao 
pessoal incumbido de operar o equipamento eletrônico e ta
refas similares, constituem o núcleo principal de interêsse t! 

funcionamento do setor de automação. 

o programa de trabalho do Setor de Automação compreen
de os seguintes itens: 

Tarefas de longo prazo 

I - Específicas do setor 

a) Cadastro dos contribuintes dos vários impostos 
na Guanabara; 

b) Levantamento do equipamento mecanizado da 
Fazenda, sua utilização e problemas específicos 
de manutenção; 

c) Realização de estudos visando preparação de cur
sos de automação a serem m inistrados ao pessoal 
dos setores mecanizados ou que nêles possam 
eventualmente atuar; 
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d) Estudos para estabelecer os requisitos e tipo de 
responsabilidade exigidos para o trabalho meca
nizado, visando a uma adequada classificação de 
cargos; 

e) Avaliação da eficiência do pessoal dos setores 
mecanizados; 

f) Levantamento das rotinas das seções mecani
zadas; 

g) Estudos para elaboração de um projeto técnico 
estabelecendo critérios válidos para escolha da 
solução de compra ou aluguel de máquinas e de 
um fi chário m ecanizado da legislação fazendária. 

II - Complementares 

a) "Lay-out" e organograma legal e real da Rece
bedoria Federal e da Delegacia Regional do Im
pôsto de Renda em São Paulo ; 

b) Levantamento das rotinas da seção m ecanizada 
e das mecanizáveis na Recebedoria Federal e:.o 
São Paulo; 

c) Simplificação dos formulários do Ministério da 
Fazenda; 

d) Estudo para organização de unidade, na Fazen
da, que reúna, processe e utilize as informações 
estatís ticas visando a um planejamento racional . 

Tarefas de CU1"to prazo 

I - Específicas do setor 

a) Nova instalação elétrica na Recebedoria Federal 
em São Paulo, inclusive de um estabilizador de 
voltagem; 

b) Relação dos contribuintes do Impôsto de Consu
mo em débito com a F azenda Nacional; 



c) Avaliação do volume do numerário desviado da 
Recebedoria Federal em São Paulo; 

d) Preparação de fôlhas de instrução para a seção 
mecanizada da Recebedoria Federal em S. Paulo; 

e) Interpretação do Alfabeto do Cadastro da Alfân
dega do Rio de Janeiro e sua adaptação ao equi
pamento IBM da Fazenda; 

f) Elaboração de um projeto para cotejo entre de
claração do Impôsto de Renda de pessoas fís icas 
e jurídicas no Estado da Guanabara. 

II - Complementares 

a) Revisão geral das instalações da Recebedoria Fe
deral em S. Paulo; 

b) Levantamento sumário dos processos do Serviço 
de Preparação de Processos da Recebedoria Fe
deral em S. Paulo; 

c) Previsão da arrecadação de impostos no Brasil; 

d) Previsão da arrecadação do Impôsto de Consumo 
para a Recebedoria F ederal em S. Paulo; 

e) Levantamento do equipamento auxiliar de escri
tório na Recebedoria Federal em S. Paulo . 

Como ramificação imediata das atividades do S etor de Au
tomação, e em resposta à solicitação da Delegacia Regional do 
Impôsto de Renda da Guanabara, a Comissão de R eforma do 
Ministério da Fazenda procedeu a estudos destinados a sim
plificar as operações mecanizadas relativas à baixa dos débitos 
de contribuintes, bem como à contabilização da arrecadação. 
Dêsses estudos está emergindo um plano provisório para aten
der, no corrente exercício, à administração do impôsto de renda . 
O plano, que não consideramos definitivo, menos ainda a refor
mulação geral do processo de lançamento, arrecadação e con
trôle do tributo, consiste bàsicamente na substituição de for
muléi.rios e cartões atualmente util izados, por outros comprova-
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damente mais simples e de op ação mais rápida. As mu
danças e ajustamentos já estudados e em vésperas de adoção 
simplificam e aceleram as operações de lançam ento, contrôle 
dos débitos, baixa, contabilização e outras afins. As vantagens 
dêste plano provisório são, entre outras, as seguintes: 

a) baixa diária obrigatória dos débitos liquidados; 

b) indicação automática dos contribuintes que ultrapas
sarem o prazo de cobrança amigável; 

c) redução do número de cartões processados (de 500000 
para 150000, aproximadamente); 

d) eliminação de duas operações no computador; 

e) redução geral do número de cartões a serem proces
sados. 

4 . Setor de Instalações e Equipamentos 

o objetivo imediato dos trabalhos confiados a êste setor é 
identificar os meios e modos para tornar possível a adequação 
de edifícios e instalações às necessidades operacionais do Mi
nistério. 

Além dêsse objetivo imediato, está nos horizontes do Setor 
de Instalações e Equipamentos o de formular o plano nacional 
de edifícios públicos fazendários e projetar a organização do 
serviço de recuperação dos equipamentos especiais e comuns. 

As atividades iniciais dêsse setor consistem em levantamen
tos das bases fís icas das repartições da Fazenda, levantamen
tos que são contrastados à luz dos seguintes critérios e fatôres : 
prioridade de conservação dos edifícios para o fim de determi
nação de sua vida útil; edifícios construídos para atender ape
nas às necessidades atuais, sem considerar a ampliação futura 
dos serviços; subocupação de edifícios e subuso de instalações e 
equipamentos; repartições fazendárias instaladas em edifícios 
inadequados, inclusive em pardieiros; repartições fazendárias 
instaladas em edifícios alugados. 

O programa de trabalho do Setor de Instalações e Equipa
mentos compreende os seguintes itens: 
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I - Levantamento da rêde arrecadadora e de dados es
tatísticos de natureza social-econômica que permi
tam configurar, através de índices, as diversas re
giões do País; 

II - Levantamento dos prédios e equipamentos especiais 
'e comuns; 

III - Elaboração de cartograma dos órgãos componentes 
da rêde arrecadadora; 

IV - Elaboração de projetos, especificações e orçamento 
de prédios modulados permitindo ampliações, segun
do o aumento de serviço, bem como oferecer insta
lação para residência da autoridade exatora. 

5. Setor de Legislação 

A tarefa confiada a êste Setor tem por objetivo recolher, 
digerir e reunir, 'em grupos homogêneos, as leis, decretos-leis, 
decretos-executivos, assim como ordens de serviços, circulares, 
portarias, instruções e pareceres necessários aos trabalhos da 
Reforma. 

Como subproduto, e para o fim de aumentar a utilidade dos 
trabalhos dêste Setor, deverá o mesmo organizar uma documen
tação de referência legislativa, que possa ser consultada ou 
utilizada não só pelos demais órgãos fazendários, como também 
pelo público, através da Biblioteca do Ministério da Fazenda. 

O programa de trabalho do Setor de Legislação compre
ende os itens seguintes: 

I - preparação de um fichário analítico da legislação fa
zendária para atender aos trabalhos da reforma do 
Ministério e constituir documentação permanente de 
referência legislativa, o qual já conta, no momento, 
com 4.500 fichas, cobrindo o período de 1963/1958; 

II - preparação de um fichário básico (de múltipla refe
rência) de ementas de leis e decretos, segundo os 
assuntos principais de cada d iploma; êste fichário 
já possui mais de 5.000 fichas; 
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III - preparação de um fichário de decisões judiciais 
referentes a assuntos fazendários; 

IV - elaboração de um fichário de pareceres e decisões 
administrativas emanados das autoridades do M inis
tério da Fazenda; 

V - elaboração dos "Cadernos de Legislação", já estando 
concluídos os cinco primeiros : Impôsto de Renda, 
Delegacia do Tesouro no Exterior, Recebedorias Fe
derais , Delegacias F iscais e Conselhos de Contri
buintes; 

VI - exame de projetos de lei de reforma da Procurado
ria da Fazenda Nacional, da Comissão de Defesa dos 
Capitais Nacionais e dos Conselhos de Contribuintes . 

6. Setor de Organização e Métodos 

Inicialmente, êste Setor tem por finalidade reunir dados e 
informações sôbre formulários e as rotinas de trabalho corren
tias no Ministério da Fazenda e diagnosticar, com base na aná
lise dêsse material, as falhas de organização ou de métodos, 
encontradas no aparelho fiscal do País. 

O primeiro programa de trabalho dêsse Setor compreende 
o levantamento das 15 rotinas seguintes (já concluído e em 
fase de análise) : 
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1 - Impôsto de Renda (pagamento por via postal); 

2 - Impôsto do Sêlo (pagamento por verba); 

2 .1 - Papéis de valor certo; 

2.2 - Papéis de valor estimado; 

2 .3 - Promissórias; 

2.4 - Atos lavrados em cartórios ou repartições pú
blicas; 

3 - Abastecimento de selos à Tesouraria da Recebedoria; 

4 - Requisição de selos por Tesoureiros-auxiliares; 



5 - Requisição de selos pelas Agências da Recebedoría; 

6 - Contrôle da venda de selos; 

6.1- Venda avulsa; 

6.2 - Venda a revendedores; 

6.3 - Selagem mecânica; 

6.3.1 - Por cartões; 

6.3.2 - Por carga direta. 

Além dessas rotinas, cujo levantamento ocupou o tempo e 
as energias dos servidores lotados no Setor de Organização e 
Métodos, outro projeto específico e completo de reorganização 
administrativa constituiu matéria de suas cogitações e ativida
des, já estando elaborado e em fase de crítica e polimento 
finais. 

Trata-se do projeto de simplificação do pagamento mensal 
aos servidores públicos, aos reformados, aposentados e pensio
nistas do Govêrno Federal. 

Indica o proj eto as medidas que devem ser tomadas e a se
qüência respectiva para promover a descentralização total dos 
pagamentos mediante a utilização da rêde bancária oficial e 
particular, em vez dos atuais bottle-necks e da perturbação 
completa dos serviços públicos nos dias de pagamento. O pro
jeto trará, desde logo, as seguintes vantagens indiscutíveis: 

1. descongestionam~nto das repartições pagadoras; 

2. alívio para o público em geral; 

3. economia de tempo, espaço e dinheiro para tôda a ad
ministração; 

4. estímulo à poupança e ao uso do cheque. 

o projeto de portaria constante do Anexo n .o 5 descreve e 
regula o mecanismo para a adoção, por todo o serviço público, 
do pagamento dos vencimentos mediante depósito em contas 
bancárias e aviso aos interessados que, no caso, não precisarão 
de deixar os locais de trabalho por um minuto sequer. 
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Será ocioso encarecer a significação desta reforma em têr
mos de economia e racionalização. Trata-se de providência de 
há muito recomendada, cuja adoção não envolve risco algum 
para as partes interessadas. 

Com efeito, o Govêrno Federal já havia recebido, da Co
missão de Estudos e Projetos Administrativos, criada pelo De
deto n.o 39855, de 24 de agôsto de 1956, entre outra~, é. ::.eguin. 
te recomendação: 

lia) Simplificação do sistema de pagamento dos ser

vidores públicos. 

A CEPA recomenda firmemente que o atual sistema de pa
gamento dos servidores públicos, com as suas filas diante dos 
guichês e os hiatos que provocam no expediente das reparti
ções, seja substituído pelo sistema de pagamento por intermé
d io de estabelecimentos bancários. A CEPA recomenda que o 
serviço encarregado de processar o pagamento de pessoal em 
cada unidade se articule com as autoridades ordenadoras e 
mande transferir, para bancos, dos fundos apropriados, a cré
dito dos servidores em exercício, as importâncias corresponden
tes aos respectivos vencimentos mensais. A princípio, os esta
belecimentos bancários serão escolhidos pelo Govêrno e os pa
gamentos continuarão a ser efetuados mensalmente. Mais tarde, 
uma vez implantado o sistema, será facultado a grupos de ser
vidores indicar os estabelecimentos de sua preferência ou con
veniência, e os pagamentos poderão passar a quinzenais. 

Esta prática, simples, econômica, funcional, provada eficaz 
nas emprêsas particulares e em muitas emprêsas públicas, virá 
produzir, todos os meses, economias de milhões de cruzeiros, 
correspondentes às horas de espera e aos passos perdidos que 
os funcionários são obrigados a dar, movendo-se das filas dos 
guichês onde recebem os cheques, para as filas dos guichês 
onde recebem o dinheiro, não raro em andares diversos e até 
em prédios diferentes". 

7 . Setor de Pessoal 

:f:ste setor tem por missão estabelecer as linhas de hierar
quia, estudar as possibilidades de acesso e promoção, os proble-
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mas de classificação de cargos, os de treinamento e os demais 
relacionados com a administração de pessoal do Ministério da 
Fazenda. O objetivo final da reforma da administração de pes
soal é atrair para os quadros do Ministério os melhores candi
datos ao serviço público existentes no mercado de trabalho, e 
reter no serviço os melhores servidores. 

Responsável pela arrecadação, custódia, desembôlso, conta
bilização e prestação de contas dos dinheiros públicos, o Minis
tério da Fazenda necessita, talvez em grau maior do que os de
mais Ministérios, em tôda a linha e em todos os níveis da hie
rarquia, de servidores não só idôneos do ponto de vista profis
sional e funcional, senão também de conduta ilibada. Um dos 
efeitos da atual reforma deverá ser a modernização e adequa
ção do quadro de servidores do Ministério às novas condições 
econômicas e culturais do Brasil. 

O programa de trabalho do Setor de Pessoal foi elaborado 
de acôrdo com essa filosofia. 

Tal como concebido, tem por fim imediato a formulação e 
orientação de providências destinadas a melhorar, a curto prazo, 
a produtividade de trabalho do Ministério. Concomitantemen
te, deverá identificar, indicar e orientar providências para in
tegrar o pessoal na execução do trabalho e nas modificações de 
estrutura e métodos resultantes da r eforma. Para atingir tais 
fins, o Setor de Pessoal deverá realizar as seguintes pesquisas, 
algumas das quais já em execução: 

a) o "Quadro Atualizado" do Ministério, com indicação 
dos níveis d e classe, seu grupamento em séries, quais 
as privativas da Fazenda e outros, elementos perti
nentes; 

b) as discr epâncias entre os regimes de remuneração no 
Ministério e o regime geral; 

c) a percentagem de pessoal selecionado por concurso ou 
prova de habilitação, sôbre o admitido sem prévia afe
rição de conhecimentos; 

d) as providências adotadas para corrigir deficiências de 
seleção e promover a integração do servidor no tra
balho; 
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e) as eventuais def iciências em matéria de promoção, re
moção, transfer ência, aposentador ia e outros aspectos 
da administração de pessoal. 

Levantar, em colaboração com os técnicos de organização 
e métodos: 

a) a eventual necessidade de alteração da nomenclatura, 
atribuições e vencimentos dos cargos de direção e che
fia, em decorrência de modificações estruturais pro
postas; 

b) idem quanto a funções gratificadas e outros cargos; 

c) as necessidades de adestramento do pessoal, decorren
tes dos novos métodos e estrutura, propostos na Re
forma. 

Os r esultados das atividades do Setor de Pessoal assumi
rão a forma: 

a) de projetos de cursos e outras modalidades de treina
mento, tendo em vista as atribuições gerais dos cargos 
e o trabalho a ser especificamente atribuído aos servi
dores; 

b) de projetos de ajustamento do quadro do Ministério às 
modificações estruturais e de métodos resultantes da 
reforma; 

c) de propostas e recomendações de providências para cor
rigir ou minorar os efeitos porventura indesejáveis dos 
regimes especiais de remuneração existentes no Minis
tério. 

8. Os gastos da reforma 

Até o dia 31 de março de 1964, a Fundação Getúlio Vargas 
despendeu, COm os trabalhos da reforma do Ministério da Fa
zenda, a importância total de Cr$ 60.530.830,10 (sessenta mi
lhões, quinhentos e trinta mil oitocentos e trinta cruzeiros e dez 
centavos), desdobrados pelos seguintes itens: 
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Cr$ Cr$ 

Pessoal: 

Sede Rio . .... .. . . . .. . . . 31.253.656,70 
São Paulo .. .... . . .. .. .. 13.870.249,70 45.123.906,40 

Material: 

Permanente 13.181.214,00 
De Consumo .... . . ... .. . 1.066.283,60 14 .247 .497,60 

Encargos Ge7'ais .. .. .. . .... . . 1.159 .426,10 

TOTAL GERAL .... 60 .530.830,10 

A distr ibuição dos gastos pelos vários setores consta do 
Anexo n.O 5. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Demonstra o presente Relatório que as partes estão cum
prindo plenamente as cláusulas do contrato firmado entre o Mi
nistério da Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas. 

Os fatos até aqui levantados, o acervo de informações reu
nidas, as pesquisas feitas, os estudos realizados e os projetos 
em andamento parecem indicar que a reorganização do Minis
tério da l"azenda, cometida à Fundação Getúlio Vargas, será 
levada a têrmo dentro dos prazos estabelecidos e de acôrdo 
com as expectativas existentes . 

Apesar de previsto na cláusula terceira do contrato, a Fun
dação Getúlio Vargas até o momento não solicitou , para coope
rar em qualquer das tarefas de reforma do Ministério da Fa
zenda, assistência técnica estrangeira de órgãos especializados. 
Por enquanto, está utilizando exclusivamente especialistas bra
sileiros. Mas, a hipótese do r ecurso a especialü·,tal: estrangei
ros, sobretudo se obtidos sob a égide de organizações interna
cionais, não está excluída. 

A Fundação Getúlio Vargas e os órgãos competentes do Mi
nistério da Fazenda mantêm-se em perfeito entrosamento, per
mutando consultas e ajuda relativamente à reforma do Minis
tério. 

A Fundação Getúlio Vargas espera que os primeiros frutos 
de suas r ecomendações e proj etos começarão a fazer-se notados 
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a partir do segundo semestre de 1964, principalmente m dois 
setores: no de pagamento dos servidores públicos, e no de pro
cesso de lançamento, arrecadação e contrôle do impôsto de 
renda. 

Quanto ao pagamento dos servidores públicos, dos refor. 
mados, aposentados e pensionistas, a modificação já formulada 
e em vias de ser proposta ao Ministro da Fazenda prevê a total 
descen tralização dos pagamentos por m eio da rêde ba ncária 
oficial e particular, o que representará considerável desconges
tionamento das repartições pagadoras, alívio para o público 
em geral, além de economia de grande vulto, de tempo, espaço 
e dinheiro para a administração federal. 

Quanto ao processo de lançamento. arrecadação e contrôle 
do impôsto de renda, a primeira reforma , já em fas e final de 
formulação, consiste bàsicamente em modificações a serem in
troduz:das nas operações de baixa, contabilização e contrôle do 
lançamento e dos débitos. Essas operações serão grandemente 
simplificadas, eliminando-se de seu processamento várias eta
pas parasitárias, o que permitirá maior rapidez e verdadeira 
fluência nas relações dos órgãos de arrecadação do impôsto de 
renda com os respectivos contribuintes. 

Além de executar a tarefa principal que lhe foi confiada, a 
Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda funciona à ma
neira de laboratório administrativo e de centro de treinamento, 
onde técnicos sazonados estão ampliando e refinando sua expe
riência, e aprendizes e assistentes estão recebendo treinamen
to val:oso, somente possível nas condições criadas pela ,exe
cução do contrato vigente. 
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ANE X O S 

ANEXO N.o 1 - Têrmo de retificação e ratificação ao Contrato 
de prestação de serviços técnicos que entre si 
fazem o Ministério da Fazenda e a Fundação 
Getúlio Vargas. 

ANEXO N.o 2 - COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA - PLANO GERAL DE ATIVI
DADES. 

ANEXO N.o 3 - PESSOAL DA COMISSÃO DE REFORMA DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

ANEXO N.o 4 - Projeto de simplificação das operações mecani
zadas atinentes à baixa dos débitos de contri
buintes de impôsto de renda, bem como à con
tabilização da arrecadação. 

ANEXO N.o 5 - Projeto de Portaria - Descongestionamento 
dos pagamentos a cargo da Diretoria da Des
pesa Pública e melhor utilização da rêde ban
cária nacional . 

ANEXO N.o 6 - COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA - Despesas efetuadas até 31 de 
março de 1964. 
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ANEXO N .o 1 

"DIARIO OFICIAL - Seção I - Parte I 

Têrça-feira, 12 de março de 1963 - FI. 2658 

Têrmo de retificação e ratificação ao Con
trato de prestação de serviços técnicos que 
entre si fazem o Ministério da Fazenda e 
a Fundação Getúlio Vargas, na forma 
abaixo 

o Ministério da Fazenda, adiante chamado simplesmente 
Ministério, representado pelo Ministro de Estado dos Negócios 
da Fazenda, Dr. Francisco Clementino de San Tiago Dantas 
com fundamento no art. 4.° da Lei n.o 4155, de 28 de novembro 
de 1962, e com dispensa de concorrência pública, nos têrmos do 
art. 246 alínea a, do Regulamento Geral de Contabilidade Pú
blica, conforme autorização decorrente da resolução do antigo 
Conselho de Ministros publicada no Diário Oficia l da União de 
17 de dezembro de 1962 e a Fundação Getúlio Vargas, adiant~ 
chamada simplesmente Fundação, instituída nos têrmos do De
creto-lei n.O 6693, de 14 de julho de 1944, com sede na Praia de 
Botafogo, n.O 186, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Gua
nabara, neste ato representada pelo seu Presidente Dr. Luiz 
Simões Lopes, têm justo e contrat.ado o que se contém nas cláu
sulas seguintes : 
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PRIMEIRA - Objeto do Contrato 

A Fundação se obriga a organizar, coordenar ou realizar 
os levantamentos, estudos, elaboração de atos ou projetos de 
implantação de rotinas necessárias à reestruturação das repar
tições arrecadadoras federais, tendo em vista: 

a) as necessidades de planejamento sistemático, da asses
soria permanente e de chefia, de aperfeiçoamento de pessoal e 
de melhoria dos processos mecânicos de arrecadação; 

b) a conveniência da descentralização dos órgãos arreca
dadores ou exatores e da centralização dos órgãos permanentes; 

c) a conveniência de remodelar os Co nselhos de Contri
buintes e Superior de Tarifas, desmembrando as suas Câmaras, 
descentralizando-os geogràficamente, e aperfeiçoando a sua dis
posição interna; 

d) a necessidade de modernizar as Procuradorias Regio
nais da Fazenda Nacional no sentido de qUe possam desincum
bir-se de seus encargos, com eficiência, principalmente no que 
se refere à cobrança da dívida ativa da União; 

e) a necessidade do reaparelhamento dos órgãos fazendá
rios, a que se refere o contrato. 

§ 1.0 A reestruturação das repartições arrecadadoras fe
derais, compreenderá as seguintes tarefas: 

a) levantamento da atual estrutura administrativa do Mi
nistério, das rotinas das diversas atividades e órgãos e dos re
cursos disponíveis, em pessoal, material e equipamentos; 

b) definição da estrutura administrativa adequada às es
truturas tributárias convenientes às necessidades do país em 
seu atual estágio de desenvolvimento, tendo em vista a raciona
lização e mecanização dos processos de exação de tributos e 
instituição de instrumentos eficientes de contrôle da arreca
dação; 

c) a análise crítica das rotinas administrativas e defini
ção das novas rotinas a serem adotadas para ° desempenho das 
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atribuições das repartições arrecadadoras, com a utilização eco
nômica do processamento mecânico de dados administrativos; 

d) elaboração de modelos ou padrões de projetos concre
tos para a implantação da estrutura administrativa e das roti
nas aprovadas pelo Ministério da Fazenda, com o dimensiona
mento e a orçamentação dos recursos humanos, materiais e fi
nanceiros necessários para investimento e funcionamento. 

§ 2.° A adaptação do pessoal existente às novas rotinas e 
métodos administrativos, compreendendo com o dimensiona
mento e orçamentação de recursos humanos, materiais, a orga
nização e a implantação de proj~tos de treinamento de pessoal 
e financeiros necessários para a formação de pessoal nas quan
tidades e COm as qualificações exigidas. 

SEGUNDA - Orientação Geral 

Os serviços da Fundação serão prestados sob a supervisão 
e orientação geral e direta do Ministro da Fazenda, através do 
Núcleo de Planejamento do Ministério da Fazenda, adiante 
chamado simplesmente Núcleo. 

§ 1.0 Ao Núcleo caberá: 

a) aprovação do programa de estudos e levantamentos 
apresentados pela Fundação para cada tarefa específica; 

b) definições de política ou orientação geral; 

c) escolha de soluções alternativas apresentadas pela Fun
dação; 

d) indicação de tarefas específicas, que devam ser exami
nadas pela Fundação, a juízo do Núcleo, em caráter priori
tário. 

TERCEIRA - Organização das Tarefas 

Caberá à Fundação defin ir as tarefas concretas de levanta
mentos, estudos, implantação ou elaboração de projetos e o pro
grama de trabalho relativo a cada fase dos estudos, bem como 
organizar a execução dessas tarefas concretas, reunindo os re-
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cursos humanos e materiais nec ssarios, ou subconLratando-as 
COm técnicos ou emprêsas sob sua orientação, coordenação e su
pervisão geral. 

§ 1.0 Na realização das tarefas ou trabalhos gerais de su
pervisão, coordenação e implantação, a Fundação utilizará o 
seu pessoal, ou técnicos especialmente por ela contratados para 
êsse fim . 

§ 2.° Na execução dessas tarefas a Fundação manterá es
treita coordenação com os órgãos competentes do Ministério 
que prestarão ampla cooperação à Fundação, no~ têrmos das 
instruções a serem baixadas pelo Núcleo. 

§ 3.° A Fundação poderá solicitar assistência técn ica es
trangeira de órgãos especializados para cooperar em determi
n adas tarefas. 

QUARTA - Pagamento de Despesas 

A Fundação será paga pelo Ministério pelas despesas que 
realizar com a execução dos serviços previstos neste Contrato, 
inclusive das que se destinarem à aquisição dos materiais e 
equipamentos necessários ao reaparelhamento referido no in
ciso e, da cláusula primeira. 

§ 1.0 A Fundacão abrirá em seus livros uma conta espe
cial na qual registrará: 

a) as importâncias fornecidas pelo M inistério nos têrmos 
dos §§ 2.° e 3.° abaixo; 

b) as despesas realizadas para a execução dos serviços e 
aquisição de materiais e equipamentos. 

§ 2.° Dentro de trinta (30) dias do registro dêste contrato 
no Tribunal de Contas, o Ministério instruirá o Banco do Brasil 
S .A . a abrir uma conta de depósitos à vista em nome da Fun
dação a qual será creditada a importância de Cr$ 200.000.000,00 
(duzentos milhões de cruzeiros) . 

§ 3.0 A Fundação demonstrará m ensalmente saldo da con
ta referida no § 1.0 desta cláusula e o Ministério dentro de 30 
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(trinta) dias da demonstração mandará creditar na conta de 
d epósitos referidos a importância das despesas comprovadas em 
cada mês, restabelecendo a quantia de que trata o § 2.° após 
o exame das contas pelo Núcleo. 

§ 4.° Findo o prazo dêste contrato, o saldo da conta refe
rida no § 2.° ficará à disposição do Tesouro Nacional. 

§ 5.° Tôdas as despesas dêste contrato correrão por conta 
do crédito referido no § 2.° do art. 4.° da Lei n.o 4155, de 28 
de novembro de 1962, e serão efetivadas pela Fundação. 

QUINTA - Prazo 

Os trabalhos previstos neste contrato serão complementa
dos no prazo de 3 (três) anos contados a partir de seu registro 
pelo Tribunal de Contas da União. 

SEXTA - O valor do contrato é fixado em .. ......... . 
Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), correndo a d es
pesa à conta do crédito especial autorizado no § 2.° do art. 4.° 
da Lei n.O 4155, de 28 de novembro de 1962. 

SÉTIMA - O valor do contrato, fica desde já deduzido do 
crédito especial aberto pelo Decreto nO 1980, de 8 de janeiro 
de 1963, e r egistrado, nesta data, pelo Tribunal de Contas. 

OITAVO - Registro 

1!:ste contrato não entrará em vigor a não ser depois do seu 
registro pelo Tribunal de Contas não se responsabilizando o 
Tesouro Nacional por quaisquer prejuízos d ecorrentes de even
tual denegação do Registro. 

Pelo Senhor Procurador Geral Dr. Marcos Botelho, tam
bém presente por fôrça do art. 3. 0 , n.O IX da Lei nO 2642, de 9 de 
novembro de 1955, foi determinada a leitura e conferência dêste 
têrmo, que depois de l ido e achado conforme, vai assinado por 
ambas as partes contratantes e por êle bem como pelas 2 
(duas) testemunhas abaixo, a tudo presentes. E eu Donayde 

Lemos França encarregada dos Contratos desta Procuradoria 
Geral, lavrei êste têrmo às fôlhas 84 verso a 85 verso dêste 
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Livro n.O 2 (dois) de Têrmos de Contratos. - Rio de Janeiro 
em 6 de março de 1963. 

Observação: O presente têrmo de retificação e ratificação 
substitui o contrato de fls. 68 verso a 69 verso e o têrmo aditivo 
de fôlhas 78 verso, dêste Livro, já publicados no Diário Oficial 
de 17 de janeiro de 1963. - Assinados: Francisco Clementino 
de San Tiago Dantas. - Luiz Simões Lopes. - Marcos Bote
lho. - Testemunhas: José Hildo da Conceição V itório - Dyo
néa Galvar1'Os Adams. 

(N.o 8765 - 8-3-63 - Cr$ 12.240,00)." 
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ANEXO N.O 2 

COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 
PLANO GERAL DE ATIVIDADES 

PROGRAMA N.o 1 

Fins 

- Revisão da Legislação Tributária, com o objetivo de adaptá
la às necessidades do P aís em SEU atual estágio de desen
volvimento econômico. 

Essa revisão subordinar-se-á às seguintes diretrizes e obje
tivos: 

1.1 - Metas gerais de política econômica: 

1.1.1 - Desenvolvimento econômico: 

a) aumento da taxa de capitalização; 

b) melhoria da estrutura dos investimentos. 

1.1 .2 - Correção de desequilíbrios cíclicos. 

1.1 .3 - Redução dos desníveis na distribuição social 
da renda. 

1.1.4 - Integração econômica . 

1. 2 - Papel dos incentivos tributários em função das notas 
gerais de política econômica. 
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1.2.1 - Política tributária de estímulo ao desenvol
vimento econômico e de instrumento anti
cíclico. 

1 .2.2 - Compatibilização das diretrizes de uma po
lítica tributária objetivando: 

a) o desenvolvimento econômico; 

b) melhoria da distribuição social da renda; 

c) a integração econômica. 

1.3 - Instrumentos de política tributária anticícl ica. Os 
estabilizadores automáticos. 

1.4 - Objetivos específicos de uma política tributária para 
o desenvolvimento . O estímulo à poupança e à 
orientação dos investimentos. 

1.4.1 - A coordenação de objetivos que visam ao 
desenvolvimento econômico. 

1.4 .2 - Instrumentos tributários que favorecem a 
capitalização das emprêsas. 

1.4.3 Instrumentos tributários que estimulam a 
poupança individual. 

1.4.4 - Instrumentos tributários que orientam os 
investimentos. 

1.4.5 - Instrumentos tributários que contribuem 
para estimular e orientar a produção agro
pecuária. 

1 .5 - Graduação dos impostos de acordo Com o poder aqui
sitivo dos contribuintes, objetivando melhorar a dis
tribuição social da renda. 

1.6 - Coordenação das políticas tributárias da União, Es
tados e Municípios. 

Pesquisas 

- Considerando as diretrizes e obj etivos do Programa, levan
tar , com a pormenorização conveniente : 

1 - Composição do Sistema Tributário Brasileiro: 
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Í,I Sistema de impostos sôbre a renda e o capitaÍ: 

a) impôsto sôbre a renda; 

b) impostos sôbre a propriedade imobiliária, 
rural e urbana; 

c) impostos sôbre transmissão de propriedade, 
inter vivos e causa mortis. 

1.2 - Sistema de impostos sôbre consumo e comércio 
interno: 

a) impôsto sôbre vendas e consignações ; 

b) impôsto de consumo; 

c) impôsto único sôbre combustíveis e lubrif i
cantes; 

d) impôsto único sôbre energia elétrica; 

e) impôsto único sôbTe minerais; 

f) impôsto sôbre diversões públicas. 

1.3 - Sistema de impostos sôbre o comércio exterior; 

a) impôsto de importação; 

b) impôsto de exportação. 

1.4 - Impostos sôbre atos diversos: 

a) impôsto do sêlo; 

b) impôsto sôbre indústrias e profissões. 

Análises de Dados e Elaboração de Documentos 

1 - Análise da função econômica de cada um dos impostos 
que compõem o sistema tributário brasileiro. 

2 - Análise da adequacidade da atual discriminação de rendas. 
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2.1 - Do ponto de vista do confinam nto geográf ico de 
sua base de incidência . Problema dos impostos de 
vendas e consignações e causa mortis . 

2.2 - Do ponto d e vista jurídico. O impôs to e a compe
tência para legislar sôbre os atos por êle tributa
dos. O problema dos impostos de transmissão. 

2 .3 - Do ponto d e vista da utilização do impôsto como 
instrumento de política econômica. Problema es
pecial dos impostos territorial rural e de expor
tação. 

2.4 - O problema da contribuição de melhoria. 

3 - Bases para uma política de coordenação das políticas tri
butárias da União, Estados e Municípios. 

3.1 - Sugestões para uma revisão da atual d iscriminação 
constitucional de rendas. 

3.2 - Compensação da perda de competência pela parti
cipação no produto da arrecadação. 

4 - Código Tributário Nacional: 

4 .1 - Exame do projeto do Código Tributário em trami
tação no Congresso. 

4.2 - Sugestões básicas ao projeto. 

5 - Sistema Tributário Fed&ral: 
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5.1 - O impôsto de renda: 

5.1.1 - Principais tendências das modificações da 
legislação nos últimos anos. 

5.1.2 - A in adaptação da atual legislação à con
juntura inflacionária: 

a) a tributação de lucros ilusórios das 
pessoas jurídicas; o cálculo da depre
ciação pelo custo histórico; o problema 



da reposição inflacionária do capital de 
giro; 

b) o impôsto sôbre o lucro imobiliário; 

c) o impôsto sôbre a correção monetária 
do ativo; 

• 
d) o pagamento do impôsto em moeda 

desvalorizada; 

e) o impôsto sôbre deságios; 

f) o conceito de lucro extraordinário. 

5.1.3 - A tributação sôbre as pessoas físicas . O 
impôs to cedular. Comparação da progres· 
sividade do sistema brasileiro com a de 
outros países. 

5.1.4 - O problema do estímulo às poupanças. O 
mecanismo das holdi71.gs. 

5.1. 5 - A agricultura e a incidência efetiva do 
impôsto de renda. 

5.1.6 - O problema do estímulo à democratização 
do capital das emprêsas. 

5.1.7 - O atual empréstimo compulsório e a sua 
superposição com o impôsto de renda. 

5.1.8 - Outros aspectos da atual legislação do im
pôsto de renda. 

5. 1. 9 - Diretrizes fundamentais para uma refor
ma do impôsto de renda. 

5.2 - O impôs to de consumo 

5.2.1 - O papel do impôsto de consumo em um 
sistema tributário que contenha medidas 
de estímulo ao desenvolvimento. 

5.2.2 - A evolução da legislação do impôs to de 
consumo nos últimos anos. A generaliza-
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ção de tributa ão Ilad valorem" e a tri
butaç-o sôbr o valor adicionado. 

5.2.3 - Levantamento estatís tico da participação 
relativa de cada categoria de produtos na 
arrecadação total do impôsto com o fim 
de se poder estimar o impacto financeiro 
de qualquer alteração dos níveis de tribll
tação. 

5 . 2.4 - Análise das coincidências e discrepâncias 
de níveis de tributação aplicáveis aos: 

a) bens de capital; 

b) matérias-primas e outros bens de pro
dução; 

c) bens de consumo durável; 

d) bens de consumo corrente. 

5.2 .5 - Análise comparativa dos níveis de tribll
tação aplicáveis a categorias similares de 
produtos pelos impostos de importação e 
consumo. O problema da coordenação do 
impôsto de consumo com as tarefas adua
neiras. 

5 . 2 . 6 - Formulação de critérios básicos para a re
visão dos atuais níveis de taxação do im
pôsto de consumo, objetivando: 

a) correlacionar, adequadamente, os ní
veIs de tributação das várias catego
rias de bens de produção e de consumo; 

b) corrigir, por meio de adequada tribu
tação da produção interna, as distor
ções na estrutura dos investimentos 
decorrentes da super taxação aduanei
ra dos produtos de importação consi
derada "não essencial". 



5.2.7 - Revisão da atual discriminação do impôs
to em alíneas e incisos, objetivando: 

a) simplificação das tabelas ; 

b) estabelecimento de um número limi
tado de faixas de tributação; 

c) racionalização da nomenclatura. 

5.2 .8 - Diretrizes básicas para uma reforma do 
impôsto de consumo. 

5.3 - O impôsto de importação 

5.3 . 1 - A evolução do impôsto d e importação. 

5.3.2 - A Lei n.o 3.244 e seus objetivos. O obje
tivo "economia de divisas" e o obj etivo 
protecionista. A influência do antigo sis
tema de 5 categorias. 

5 .3.5 - Efeitos econômicos ela atual tarifa adua
neira: 

a) linhas gerais da atual polít ica protecio
nista ou promocional, relativamente às 
produções internas de: 
- equipamentos, matérias-primas e 

outros bens de produção; 
- bens de consumo, durável e cor

rente; 

b) efeitos prováveis da tarifa sôbre: 
- a formação de custos e preços, in

dustriais e agrícolas; 
- a produtividade industrial; 
- a orientação dos investimentos pri-

vados. 

5 .3.4 - Estudos para o enquadramento da atual 
nomenclatura aduaneira segundo as bases 
da Nomenclatura de Bruxelas. 
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5.3.5 - Exame comparativo das escalas de inci
dência. O problema da descoordenação 
com o impôsto de consumo. 

5.3.6 - Diretrizes para uma reforma da lei de Ta
rifas Aduaneiras. 

5.4 - O impôsto do sêlo 

5.4.1 - A debilidade funcional do impôsto do sêlo. 

5.4 .2 - Evolução e tendências da legislação nos 
ú l timos anos. 

5.4.3 - O problema das diferenças de incidência. 
Os artifícios jurídicos para minoração dos 
encargos do sêlo. As incidências comple
mentares. 

5.4.4 - Sugestões para uma simplificação do im
pôs to do sêlo e afins. 

G - Anteprojeto de Lei sôbre Reforma Tributária e Justifi
cações 

6.1 - Normas g€rais complementares do Código Tribu
tário Nacional. 

6 .2 - Impôsto de R enda. 

6.3 - Impôsto de Consumo. 

6.4 - Impôsto do Sêlo e afins. 

6.5 - Contribuição de Melhoria. 

PROGRAMA N.o 2 
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Fins: 

- Racionalização dos processos de Administração Tribu
tária, com o objetivo de evitar a evasão de rendas e 
aumentar a produtividade, reduzindo-se custos adminis
trativos e dos contribuintes. 



Pesquisas : 

2. A - Levantamento da legislação, substantiva e adje
tiva, nferen te aos diversos tributos federais. Le
vantamento da legislação orgânica das repartições 
fiscais. 

2 .B - Levantamento dos processos atuais de lançamen
to, cobrança, arrecadação e contrôle e fiscalização 
dos diversos tributos federais . 

2 .1.A - L evantamento da legislação substantiva e adjeti
va do Impôsto de Renda e da legislação orgânica 
das repartições arrecadadoras do tributo. 

Análises de Dados e Elaboração de Documentos: 

2 .1 - Estudo das rotinas levantadas, em si e em função 
do "lay out" atual. 

2.2 - Elaboração de proj etos de rotinas simplificadas; 

2.3 - Elaboração do nôvo "lay out" das repartições, em 
função das rotinas simplificadas; 

2.4 - Elaboração de manuais de serviço para os órgãos 
estudados. 

2.5 - Eventualmente, apresentação de indicações de mo
dificação das normas legais, ou re'gulamentares, 
substantivas ou adj etivas, com o objetivo de sim
plificar a administração tributária e reduzir custos. 

SUBPROGRAMA 2.1 - Impôsto de Renda 

- TAREFA 2.1 .1 - Divisão do Impôsto de Renda 

- TAREFA 2 .1.2 - Delegacia Regional de São Paulo 

- TAREFA 2 .1.3 - Recebedoria Federal de São Paulo 

- TAREFA 2.1. 4 - Recebedoria Federal da Guanabara 

- TAREFA 2 .1.5 - Coletoria de 
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Pesquisas 

2.1.1. B - a) Levantamento dos organogramas, legal e de 
fato. Subordinação. 

b) Levantamento da planta baixa (disposição, 
em escala, dos móveis e equipamentos). 

c) Levantamento dos fluxogramas, com refe
rência aos formulários em uso, que serão 
apresentados anexos. 

d) Representação dos fluxogramas sôbre a 
planta baixa. 

e) Descrição sumária das atribu ições e ativida
des não rotinizadas ou rotinizáveis. 

f) Lotação do órgão. Apreciação. 

g) Levantamento das rotinas mecanizadas, do 
estado e utilização dos equipamentos. 

2.1.2.B - a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - idem. 

2.1.3.B - a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - idem. 

2.1.4.B - a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - idem. 

2.1.5.B-a) -b) -c) -d) -e) -f) - idem. 

SUBPROGRAMA 2.2 - Impôsto de Consumo 

- TAREFA 2.2. 1 - Diretoria de Rendas In ternas 

- TAREFA 2.2.2 - Delegacia Fiscal de São Paulo 

- TAREFA 2.2.3 - Delegacia F iscal de B elo Horizonte 

- TAREFA 2.2.4 - Recebedorias Federais de São Paulo 
e Guanabara, Coletoria de .. . . .. . . 

Pesquisas 

108 

2.2.A - Levantamento de legislação substantiva e adjeti
va do Impôsto de Consumo e da legislação orgâ
nica das repartições administradoras do tributo. 



2.2.1. B - Realizar, na D.R. I. , os trabalhos enumerados 
acima, em 2.1.1.B de a) a g) . 

Obs.: - O levantamento será completo; poste
riormente serão destacados os fluxogra
mas e outras partes do levantamento 
que interessem especificamente ao Im
pôsto de Consumo. 

2.2.2.B - (idem - idem) . 

2.2.3.B - (idem - idem) . 

2.2.4.B (Destacar, dos levantamentos determinados aci
ma, os fluxogramas e outras partes que inte
ressem especificamente ao Impôsto de Consu
mo) . 

SUBPROGRAMA 2.3 - Impôsto do Sêlo 

- TAREFA 2.3.1 - Delegacias Fiscais de São Paulo e 
Belo Horizonte - Recebedorias Fe
derais de São Paulo e Guanabara -
Coletoria de .. .. .. ............ . . .. . 

Pesquisas 

2.3.A - Levantamento da legislação substantiva e ad je
tiva do Impôsto do Sêlo e da legislação orgâni
ca das repartições administradoras do tributo. 

2.3.1.B - (Destacar, dos levantamentos determinados 
acima, as partes de int-e rêsse do Impôsto do 
Sêlo) . 

SUBPROGRAMA 2.4 - Impôsto de Importação e afins 

- TAREFA 2.4.1 - Diretoria de Rendas Aduaneiras 

- TAREFA 2.4.2 - Alfândegas da Guanabara 

Pesquisas 

2.4.A - Levantamento da legislação substantiva e adje
tiva do Impôsto de Importação e afins, e da 

109 



legislação orgânica das repartições administra
doras dêsses tributos. 

2.4.l.B - Realizar, na D.R .A. , os trabalhos enumerados 
acima, em 2.1.1.B, de a) a g). 

2.4.2.B - (Idem) . 

PROGRAMA N.o 3 

Fins: 

- Formulação e orientação de providências de administra
ção de pessoal destinadas a melhorar, a curto prazo, a 
produtividade do trabalho, no Ministério da Fazenda . 
Indicação e orientação de providências destinadas a in
tegrar o pessoal na execução do trabalho, a tendendo às 
modificações de estrutura e métodos, propostas na Re
forma. 

Pesquisas 
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Levantar: 

a) o "Quadro Atualizado" do Ministério, com indicação 
dos níveis de classe, seu grupamento em séries, quais 
as privativas da Fazenda e outros elementos perti
nentes; 

b) as discrepâncias entre os regimes de remuneração no 
Ministério e o regime geral; 

c) a percentagem de pessoal selecionado por concurso ou 
prova de habilitação sôbre o admitido sem prévia afe
rição de conhecimentos; 

d) as providências adotadas para corngIr deficiências de 
seleção e promover a integração do servidor no tra
balho; 

e) as eventuais deficiências em matéria de promoção, re
moção, transferência, aposentadoria e outros aspectos 
da administração de pessoal. 



Levantar, em colaboração com os técnicos de organização 
e métodos: 

a) a eventual necessidade de alteração da nomenclatura, 
atribuições e vencimentos dos cargos de direção e che
fia, em decorrência de modificações estruturais pro
postas; 

b) idem quanto a funções gratificadas e outros cargos; 

c) as necessidades de adestramento do pessoal, decorren
tes dos novos métodos e estrutura, propostos na re
forma. 

Análises de Dados e Elaboração de Documentos 

3.1 - Projetar cursos e outras modalidades de treinamen
to, tendo em vista as atribuições gerais dos cargos 
e o trabalho a ser especificamente atribuído aos ser
vidores, em conseqüência da Reforma. 

3.2 - Apresentar projetos de ajustamento do Quadro do 
Ministério às modificações estruturais e de métodos, 
decorrentes da Reforma. 

3.3 - Propor providências para corrig:r ou minorar even
tuais efeitos indesejáveis dos regimes especiais de 
remuneração existentes no Ministério. 

PROGRAMA N .o 4 

Fins: 

- Organização de um fichário analítico da legislação fa
zendária, para atender aos trabalhos da Reforma e, per
manentemente, para constituir documentação de referên
cia legislativa, a serviço dos órgãos do Ministério e, por 
intermédio de sua Biblioteca, também ao público. 

O fichário abrangerá : 

1. Preceitos constitucionais: 

2. Leis cons ti tucionais ; 
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3. Leis orgânicas ; 

4 . Leis ordinárias; 

5. Decretos-leis; 

6. Decretos legislativos; 

7 . Decretos -executivos; 

7.1 - Regulamentos 

7.2 - Reg imentos 

7.3 - Normas gerais; 

8 . Circulares, Ordens de Serviço, Portarias, Instruções, 
Pareceres normativos dos órgãos de as~·essoramento 

das autoridades d e comando . 

TAREFA 1 - Organização de um fichário básico de emen
tas de leis e decretos. 

TAREFA 2 - Organização de um fichário básico de atos 
normativos baixados por órgãos e autorida
des do Ministério. 

TAREFA 3 - P esquisa e recolhimento da legislação seto
rial básica, compreendendo: 

3. 1 - eleição e conceituação dos setores 

3.1.1 - órgãos; 
3 . 1.2 . - assuntos. 

3.2 - seleção da legislação fundamental de 
cada setor, com indicação das leis 
em vigor e dos decretos regulamen
tares e demais elementos porventu
ra existentes . 

3.3 - indicação sumária da legislação cor
relacionada, para efeito de compara
ção e análise dos temas respectivos. 
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3. Leis orgâ:1icas; 

4 . Leis ordinárias; 

5. Decretos-leis; 

6. Decretos legislat ivos; 

7. Decretos executivos; 

7.1 - Regulamentos 

7.2 - Regimentos 

7 .3 - Normas gerais; 

8. Circulares, Ordens de Serviço, Portarias, Instruções, 
Pareceres normativos dos órgãos de asse ssoramento 
das autoridades de comando . 

TAREFA 1 - Organização de um fichário básico de emen
tas de leis e decretos. 

TAREFA 2 - Organização de um fichário básico de atos 
normativos baixados por órgãos e autorida
des do Ministério. 

TAREFA 3 - P esquisa e recolhimento da legislação seto
rial básica, compreendendo: 

3.1 - eleição e conceituação dos setores 

3.1.1 - órgãos; 
3.1.2. - assuntos. 

3.2 - seleção da legislação fundamental de 
cada setor, com indicação das leis 
em vigor e dos decretos regulamen
tares e demais elementos porventu
ra exist'entes. 

3. 3 - indicação sumária da legislação cor
relacionada, para efeito de compara
ção e análise dos temas respectivos. 



TAREFA 4 - Organização de um fichário analítico da le~ 

gislação fazendária lato sensu capaz de, fu
turamente, permitir a adição de informações 
sôbre decisões judiciais. 

Pesquisas 

1.1 - Exame dos fichários de ementa existentes no Minis
tério, para selecionar a legislação atinente aos ór
gãos ministeriais e suas atribuições, principalmen
te as relativas a assuntos financeiros e fiscais . 

1 .2 - Exame direto das coleções de leis e decretos exis~ 
tentes na Biblioteca do Ministério. 

1 .3 - Consulta dos indicadores de legislação, coleções de 
leis específicas, índice de jurisprudência administra
tiva, etc., para controle de legislação. 

2.1 - L evantamento direto, perante as unidades adminis
trativas da Fazenda, dos elementos a que se refere 
o número 8. 

2.2 - Consulta às coleções do Diário Oficinl, de boletins . 
publicações internas, revis tns fi sca :s e administrati
vas para complementar a pesquisa a que se refere o 
n.O 8 da Tarefa. 

2 .3 - Repasse das decisões dos Conselhos Fiscais . 

2.4 - P esquisa direta de pareceres. 

3.1 - Consulta aos setores da Comissão de Reforma, a fjm 
de identif'car os órgãos e assuntos relativamente aos 
quais se torne necessário reunir legislação, para o 
trabalho de levantamento . 

3.2 - Exame dos índices e outros elementos referidos em 
1 .1 a 2.4, para seleção e coleta da legislação. 

3.3 - Exame analítico e comparativo da legislação cole
tada. 

4.1 - Os r eferidos nos itens 1.1 a 3.3. 
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Análises de Dados e Elaboração de Docu.mento 

- Elaborar as fichas de ementa com indicação dos temas 
correspondentes ao fichário analítico. 

- Elaborar as fichas de ementa Com indicação dos temas 
correspondentes ao fichário analítico, e das normas le
gais a que se refere o ato. 

- Estudo e interpretação de cada lei, a fim de serem iden
tificados os seus temas fundamentais. 

- Redação de ficha ou fichas analíticas, uma para cada 
tema (assunto fundamental) da lei . 

- Redação de fichas de desdobramento das fichas analíti
cas, segundo os elementos componentes dos temas fun
damentais. 

- Estudos e interpretação de cada lei, a fim de serem iden
tificados os seus temas fundamentais. Lançamento das 
conclusões na "fôlha de pesquisa" . 

- Redação de ficha ou fichas analíticas, uma para cada 
tema (assunto fundamental) da lei. 

- Redação de fichas de desdobramento das fichas analí
ticas, segundo os elementos componentes dos temas fun
damentais. 

PROGRAMA N.o 5 

Fins: 

- Proporcionar aos órgãos do Ministério edifícios e insta
lações funcionalmente adequados. 

Pesquisas 
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- LEvantar dados relativos a localização, a área, estado 
de conservação e instalações das repartições fazendá
rias atuais; caracterizar o grau de urgência das provi
dências corretivas necessárias e orçar os custos respec
tivos . 



Levantar a planta, com localização dos equipamentos 
especializados e comuns, na qual serão realizados le
vantamentos de rotinas e estudos de "lay out" . 

Levantar as obras em projeto e em execução, referindo 
prazos e custos previstos para início e conclusão. 

- Estudar a implantação de novos equipamentos especiali
zados e comuns nas repartições fazendárias. 

A nálises de Dados e Elaboração de Documentos 

- À vista dos estudos de "lay out" decorrentes dos novos 
métodos de operação, formular o Plano Nacional de Edi
fícios Públicos Fazendários levando em consideração as 
demandas em área, atuais e fu turas, a melhoria dos imó
veis exis tentes , o maior rendimento das construções em 
andamento, as possibilidades orçamentárias, as diretrizes 
mais indicadas dos pontos de vista técnico e econômico 
e a util ização mais racional do prédio propriamente dito 
e dos equipamentos. 

Planejar o Serviço de Recuperação dos Equipamentos 
especializados e comuns. 

Opinar sôbre a implantação de novos equipamentos es
pecializados e comuns nas repartições fazend ár ias. 

Estabelecer Cronogramas de Conservação e Manuten
ção para os prédios e equipamentos. 

PROGRAMA N.o 6 

Fins: 

- Constituição de um Sistema de Estatística Econômico
Financeira para orientação das atividades fiscais e mo
netárias do Ministério e divulgação entre órgãos e enti
dades interessados. 
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Pesquisas 
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1. Identificar as unidades (turmas, seções, serviços) que 
são responsáveis por levantamentos estatísticos no Mi
nistério. 
Referências: 

a) Serviço de Estatística Econômica e Financeira; 

b) Diretoria de Rendas Aduaneiras; 

c) Diretoria de Rendas Internas; 

d) Divisão do Impôsto de Renda; 

e) Contadoria-Geral da República; 

f) Conselho Técnico de Economia e Finanças . 

2. Apurar quais as estatísticas atualmente levantadas, 
seus objetivos, consumidores e fundamento legal das 
apurações. 

3. Apurar o processo de levantamento tendo em vista: 

a) documentos de coleto. estatística; 

b) forma de preenchimento; 

c) freqüência com que são preenchidos e entregues 
às unidades de estatística; 

d) forma de classificação e codificação; 

e) tratamento mecanizado; 

- perfuração; e 
- conferência; 

f) processamen to dos dados; 

g) envio para órgãos incumbidos da centralização de 
informações: ocorrênc'a e tipo de síntese proces
sada; 

h) impressão e divulgação. 

4. Apurar se há programas de desenvolvimento dos ser
viços e, em caso afirmativo, quais os fundamentos, obje
tivos e estágio de execuç3.o. 



5. Apurar as deficiências dos serviços atuai s no que diz 
r espeito a pessoal (lotação, qualificação, recrutamen
to, seleção e manutenção), material (documentos, fon
tes das informações e equipamentos, material d e ex
pediente) i nstalações e equipamentos inclusive de me
canização, e organização (relações horizontais e verti
cais de trabalho). 

6. Apurar em têrmos de fontes (quantidade e qualida
de) as disponibilidades atuais de informações estatís
ticas sôbre os diversos setores de atividades do Minis
tério, a saber: 

6.1 Setor Aduaneiro: 

a) Estatística Financeira: 

- impôs to de importação; 
- demais tributos aduaneiros; 

b) Estatística Econômica: 
- importações; 
- exportações; 

6.2 Setor da Tributação Indireta: 

a) Estatística Financeira: 

impôsto de consumo; 

impôsto de sêlo; 

demais tributos indiretos; 

b) Estatística Econômica: 

produção industrial; 
operações bancárias; 

6.3 Setor da Tributação Direta: 

a) Estatística Financeira: 

- impôsto s/pessoas jurídicas; 
impôsto s/pessoas físicas; 

- impôsto s/ ganhos de capital; 
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b) Estatística EconÔmica ~ 

- pessoas jurídicas: 

- composição do Ativo e Passivo; 
- lucro retido, distribuído e total; 

- pessoas físicas: 

- rendimento do trabalho; 
- rendimento do capital; 
- rendimentos agrícolas; 

- ganhos de capital: 

- operações imobiliárias; 
- outros ganhos de capital; 

6.4 Setor de Rendas Diversas: 

a) Rendas do Patrimõnio da União; 

b) Outras Rendas; 

6.5 Setor da Despesa: 

a) Despesas Correntes: 

- pessoal; 
- material; 
- transferência!>; 

b) Despesas de Capital: 

- investimentos diretos; 
- transferências; 

6.6 Setor Estadual e Municipal: 

a) Finanças Estaduais; 

b) F inanças Municipais . 

7 . Realizar consultas a consumidores importantes de esta
tísticas do Ministério: 



(Fundação Getúlio Vargas - Banco cio Desenvolvimen
to Econômico - Coordenação do Planejamento Econô
mico, etc.). 

PROGRAMA N.- 7 

Fins: 

- DESPESA - Revisão das normas e métodos relativos 
à despesa, com o objetivo de : 

a) facilitar a execução do planejamento fina n ceiro; 

b) facilitar a execução dos pagamentos nas épocas e 
lugares devidos; 

c) reforçar o contrôle externo e interno; 

d) reduzir custos . 

Pesquisas 

7 . a Levantar, relativamente aos instrumentos já aplica
dos pelo Ministério (Planos de Economia, Plano de 
Construção, etc.), no planejamento financeiro da 
execução orçamentária: 

a) concepção e objetivos; 

b) métodos; 

c) resultados práticos do ponto de vista financeiro; 

d) efeitos sôbre o cumprimento dos programas de 
trabalho dos demais Ministérios. 

7.a.l Pesquisar processos de planejamento financeiro em
pregados em outros países, especialmente os sistemas 
de "allotments" e "apportionments". 

7. b Levantar as normas ·e respectivas rotinas de exe
cução relativas à despesa com vencimentos, vanta
gens e aposentadoria dos servidores (distribuição de 

119 



créditos, suprimento de fundos, elaboração de fôlhas 
de pagamento, expedição de ordens de pagamento, 
contabilização, prestação e tomada de contas). 

Idem, com relação à despesa de material . 

Idem, com relação à despesa de obras. 

Idem, com relação à despesa de serviços de terceiros. 

Análises de Dados e Elabomção de Documentos 

7 . 1 Crítica das normas e processos vigentes, dos pontos 
de vista de eficiência em relação aos objetivos, segu
rança, custos e outros aspectos relevantes; 

7.2 Elaboração de proj etos de normas financeiras, consi
derando os resultados dos levantamentos e análises 
bem como os objetivos do Programa; 

7 .3 Estudo das rotinas levantadas, em si e em função do 
"lay out" atual; 

7 .4 Elaboração de projetos de rotinas simplificadas; 

7 . 5 Elaboração de nôvo "lay out" das repartições estuda
das, em função das rot inas simplificadas; 

7 . 6 Elaboração de manuais de serviço para os órgãos es
tudados. 

PROGRAMA N.o 8 
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Fins: 

- Elaboração de obra jurídica sôbre o processo tributário 
brasileiro. 

(Obs .: Trabalho subcontestado com o ProL Gilberto 
de Ulhôa Canto) 



Pesquisas 

- Pesquisa de direito comparado e respectivo grupamento 
em categorias típ icas. 

Análises de Dados e Elabomção de Documentos 

8.1 Formulação dos princípios básicos a serem adotados 
na elaboração do anteprojeto . 

8.2 Audiência de opiniões sôbre os resultados do levan
tamento e a formulação de princípios . 

8.3 Elaboração da obra, que inclu irá um anteprojeto de 
lei de processo tributár io. 
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ANEXO N.o 3 

PESSOAL DA COMISSÃO DE REFORMA 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

S EDE: RIO DE J ANEIRO 

Presidente 
Luiz Simões Lopes - Presidente da F undação 

Getúlio Vargas 

SECRETARIA-EXECUTIVA 

Secretária-executiva 

Maria J oana de Almeida Fer - - Ag. Fiscal do Impôsto de 
nandes Renda 

Assist entes 

Esther Silva Ramos 

Maria Orfila Melo 
Sabi no Pereira da Silva 

Chefe da Equipe do Arquivo 

Waldemar Chamarelli 

Chefe da Mecanografia 

Maria de Lourdes Rodrigues 
Diniz 

- Of. de Administração do 
DASP 

- Escriturário do MF 
- Escrevente-datilógrafo do 

MF 

- Oficial de Admin istração 
do MF 

- Oficial de Administração 
do DASP 
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Taquígrafas 

Irene Pereira de Souza 
Ivone de Moraes 

Datilógrafas 

Atir Valente Bittencourt 
Azely Maria Borges Fattini 
Carmen Gomes 
Dalva Lima Costa 
Erimita Benevides Kolesza 
Eunice Aguiar D'Amaral 
Joana Silva Braga 
Lina Mangia Vianna 
Rharia Diehl Travassos 

Portmoia 

Chefe da Portaria 

Antônio Carlos Pires Serrano 

Orlando Grandinetti Viola 

- Taquígrafa do MF 
- Idem 

- Datilógrafa do MF 

- Datilógrafa do DASP 

- Datilógrafa do MF 
- Escriturária do },lIF 

- Escri turária do DASP 
- Datilógrafa do DASP 
- Escrevente-datilógrafo do 

MF 

- Servente do ~1F 

- Servente do MF 

SUBCOMISSÃO DE REFORMA ADMINISTRA TIV A 

C o01odenador-Ge1"a I 

Gerson Augusto da Silva 

Assesso?O-Geral 

Newton Corrêa Ramalho 

Assessôres 

Célia Neves Lazzarotto 

Hernandes de Araújo Pinto 
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- Técnico de Econo e Fino do 
MF - Representante do 
MF 

- Técnico de Administro do 
MJNI 

- Técnico de Administr. do 
DASP 

- Agente Fiscal do Imp. de 
Conso 



SETOR DE ACOMPANHAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 

CooTdenador 

Benedicto Silva 

Assessôra 

Ana Maria Bernardes Goffi 
lVIarquesini 

- Técnico de Administr. do 
DASP 
EBAP 

Professor da 

- Auxiliar de Pesq. da FGV 

SETOR DE AUTOMAÇÃO 

Assistente 

Elson dos Santos Mattos - Técn . de Mecaniz . do IBGE 

SETOR DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMEKTOS 

CooTdenador 

Syndôro Carneiro de Souza 

Assistente 

J ayme Bueno Brandão 
Lione Spivak 

- Engenheiro do DASP 

- Engenheiro do DASP 
- Engenheiro do DASP 

SETOR DE LEGISLAÇÃO 

Coordenador 

Marcos Botelho 

Coordenador do Grupo de 
Análise da Legislação 

- Procurador da Faz. Nac. 
MF 

Arthur Ribeiro da Silva Filho - Oficial de Administr. do 
MF 

Assistentes 

A nna Luiza da Silva Barbosa - Oficia l de Administr. do 
]\1F 
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LuÍza Villela dQ Andrade da 
Silva 

Coordenador do Grupo de Pes
quisa da Legislação Setorial 

Lauro de Alencar Castello 
Branco 

Assistente 

Milton Acácio de Araújo 

Pesquisadora 

Maria Tatiana da Gama Ba
randier 

Estagiário 

Cláudio Mota de Almeida 

- Oficial de Administr. do 
MF 

- Agente Fiscal do Imp. de 
Renda 

- Oficial de Administr . do 
MEC 

- Escrev.-datilógrafa do MF 

- Aluno da Esc. Bras. de 
Administração Pública 
(FGV) 

SETOR DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 

Coordenador 

Newton Corrêa Ramalho 

A ssessôres 

Breno Genari 

Cél ia Neves Lazzarotto 

Daisy Flor je Passarinho Pe
reira 

Hernande~ de Araújo Pinto 

126 

- Técnico de Administr. do 
MJNI 

- Prof. da Fund. Getúlio 
Vargas 

- Téc. de Administração do 
DASP 

- Téc. de Administração do 
DASP - Professôra da 
FGV 

- Agente Fiscal do Imp. d e 
Cons. 



Jorge Gustavo da Costa 

Assistentes 

Dulcy Melgaço Filgueiras 

Edson Ferreira dos Santos 
Flávio Borges Mota Filho 

Analistas de Organização 

Débora Sampaio 
Liliana Neinberger 

Assistente de Pesquisa 

Armando Barros de Castro 

Técnico de PessoaZ 

Ruggieri Roedel Miranda 

Estagiários 

Gerson Alves Cabral 

J osé Giovani Pacífico de 
Oliveira 

Maria Carmen Soares Machado 

- Prof. da Funà. Getúlio 
Vargas 

- Téc. de Administração do 
DASP 

- E scriturária do MME 

- Alu no da Esc. Bras . de 
Adm. P úbl. 

Idem 
- Idem 

SETOR DE PESSOAL 

Coo1·denador da Equipe de 
Levantamento da Administra
ção de Pessoal Fazendário 

Júlio de Almeida França 

A ssistentes 

Dalba Vasconcelos 
Estela Feijó Cardoso 

- Oficial de Adm. do MF 

- Oficial de Adm . do MF 
- Agente Fiscal do Imp. de 

Renda 
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Ginette P reira da Cunha 
Hilda Marques 

- Oficial de Adm, do MJNI 
- Agente Fiscal do Imp, 

Aduaneiro 

ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO 

Coo1'denadoT 

Astério Dardeau Vieira 

Datilógmfa 

Maria Celeste Martins Ferreira 
Gomes 

Zelado?" 

José Carlos Castejon 

- Téc, de Administração do 
DASP 

SETOR DE AUTOMAÇAO 

C007'denadoT e ConsultOT 
Especial de Mecanização 

Henrique Silveira de Almeida 

Engenhei1'O E specialista, 
Mecanização 

Salvador Perrotti 

Engenhei1'O Especialista, 
OTganização 

Sansão W oiler 

Engenhei1'Os A uxiliaTes, 

Mecanização 

Firmato Luís Machado Neto 
Fukuhara Tak:atika 
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- Assist. da Esc, Politéc, de 
SP 



SETOR DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 

COO1'denador 

Geraldo Pinheiro Machado 

Assesso1' Técnico 

Dorval Rodrigues Façanha 

Assistente 

Marly Ferreira Pinto 

Técnicos de Organização 

Flávio José Fernandes Prada 
Regina Helena Veiga Silveira 

Estagiário 

Sebastião Hermano Leite 
Cintra 

- Téc. de Administração do 
DASP 

- Auxiliar de Estatíst. de SP 

- Estatíst. do Est. de S. Paulo 

- Subsecretário Subst. do 
TRT 

SETOR DO PESSOAL 
Coordenador 

Antônio Amilcar de Oliveira 
Lima 

Técnicos de Pessoal 

Ary Ribeiro de Carvalho 

l\1aria Lúcia Lorenzo Rivera 

- Téc. de Adm. do Est. de 
S. Paulo 

- Professor da E .A.E .S.P. 
da FGV 

SUBCOMISSÃO DE REFORMA TRIBUTARIA 

Assessor Técnico em Orçamento 

Roberto José de Andrade 
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ANEXO N.o 4 

Projeto de simplificação das operações me
canizadas atinentes à baixa dos d ébitos de 
contribuintes de impôsto de renda, bem 
como à contabilização da arrecadação. 

Senhor Presidente 

Atendendo a solicitação da Delegacia Regional do Impôsto 
d o Renda da Guanabara, a Comissão de Reforma do Ministé
rio da Fazenda procedeu a estudos com vistas à simplificação 
das operações mecanizadas atinentes à baixa dos débitos de con
tribuintes, bem como à contabilização da arrecadação. 

2. O resultado dêsses estudos corporificou-se no "Plano" a 
sEguir apresentado . Releva desde logo ponderar que se trata 
de solução de problema de emergência, não de uma reformu
lação geral do processo de lançamento, arrecadação e contrôle 
do tributo. Com efeito, a circunstância de dever iniciar-se, den
tro em pouco, o lançamento do impôsto do corrente exercício, 
tornou extremamente exíguo o prazo para as análises e con

seqüente elaboração de projeto que explorasse tôdas as pos

sibilidades de racionalização, ao longo daquele processo com
pleto . 

3. Não obstante, contemplam-se resultados muito significati
vos, da revisão parcial realizada, o que justifica sua imediata 
implantação. Para êsse fim, a Comissão de Reforma fornece
ria o pessoal complementar necessár io, bem como prestaria as
sistência à orientação da execução segundo os novos métodos . 
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ESQUEMA DO LANO 

4. Bàsicamente o plano consiste na substituição dos cartóes
cotas (C. I. R .15), na quantidade aproximada de 500 000, atual
mente utilizados para "Baixa e Contabilização", por um cartão 
único (C .I.R. 15) por contribuinte, com função idêntica. De 
cada cartão (C.I.R. 15) será tirada uma cópia, que ficará em 
poder da Seção de Mecanização, para solucionar eventuais dú
vidas. 

5 . Em cada recibo de cota do impôsto, imprimir-se-ão a data 
de cobrança amigável e o número total de cotas corresponden
te ao débito de cada contribuinte . 

o cartão (C.I.R. 15) conterá os seguintes elementos: 

1 - código do cartão . . . . ........ .. .. . .. . . . . . 
2 - número de cotas ..... . . . .. ...... .. .. . . 
3 - espécie de lançamento . . . . ... . .. .. .. .. .. . . 
4 - ano do lançamento .. .... . .... . ..... ... . . 
5 - origem do lançamento ...... . . .. .. . . . . . .. . 
6 - número da notificação ... . . .. ..... ...... . . 
7 - vencimento da cobrança amigável . . .... . . 
8 - valor de cada cota .. .. .............. . ... . 
9 - valor Decreto n.O 3200 . . . . . .... . ... .. .. . . 

10 - valor de multas e juros de mora . .... . ... . 
11 - valor Adicional Restituível . . ...... . ..... . 
12 - valor do arredondamento a ser pago com 

a La cota .. ... ........ . ......... . .. ..... . 
13 - data de vencimento La cota ............ . . 
14 - datas de pagamento de : 

La cota 
2.a cota 
3.a cota 
4.a cota 
5.a cota 
Adicional restituível . .. . _ . .. ..... . . ...... . 

15 - Código de cota ou cotas pagas ... . ....... . 

1 colLma 
1 coltma 
1 coluna 
1 coluna 
1 colLma 
6 colunas 
4 colunas 
8 colunas 
7 colunas 
8 colLmas 
7 colunas 

3 cohmas 
4 colunas 

4 colunas 
4 colunas 
4 colunas 
4 colunas 
4 colunas 
4 colunas 
2 colunas 

Obs.: Além dos dados enumerados, o cartão conterá local 
para o pesquisador assinar a cota ou cotas pagas. 
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60 Os cartões-cotas (C oI. R o 15) serão arquivados no setor de 
pesquisas, segundo a data de vencimento da "Cobrança Amigá
vel", o número da Notificação e o número de cotas do contri
buinte o 

BAIXA E CONTABILIZAÇÃO 

7 o No tocante a Baixa e Contabilização as operações seriam 
as seguintes: 

a) a baixa se processará pela retirada manual do cartão 
(CoLR. 15) do Arquivo e marcação da cota paga, à vista 
do "canhoto" de recibo, devidamente autenticado; 

b) tanto os "canhotos", como os cartões pesquisados, se
rão grupados de acôrdo com a sua procedência, isto é, 
Guichês, Agências, Bancos e Caixa Econômica; 

c) os cartões assim pesquisados e marcados, juntamente 
com os "canhotos", serão levados à perfuradora, onde, 
após verificarem-se a exatidão do número da notifica 
ção e a marcação da cota paga, far-se-á a perfuração 
da característica da cota paga; 

d) os cartões serão levados ao computador 1401 , que rea
lizará a perfuração da data de pagamento, verificará 
o cálculo da multa cobrada e fornecerá a "listagem" 
com os totais por Caixa e procedência, de acôrdo com 
o seguinte esquema: 

I VALÔRES ARRECADADOS < (}~ el Noo I Noo <I d 
, ~< Z...l l O ...... rn ~§ ~~+ DE DA ~f-< « E- < o 0 ;:J oCzlO~ :2 1°0 ~~ r:l 0 E-< U' UE-...:l 

INSCR. COTA ...lU I ...l ~~ ....l~~ ............ ~ ~~:s f-< ~< 

~~ I ~~ UM ;:Jel elE-;> p., ...... o o < QO ~ ....l <(/) ~f-<u E-< U l:l ~ O P:: ~ 

Total do Caixa 

c) concluídos os trabalhos de conferência e fechamento 
do Caixa, os cartões correspondentes à arrecadação do 
dia serão classificados pelo número da notificação pro-
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cedendo-se a extração de mapa da receita arrecadada, 
segundo as diversas rubricas. Os valôres da receita se
rão acumulados na m emória e impressos somente no 
final. Ainda nesta operação, periurar-se-á um cartão 
por contribuinte com os dados de sua situação até a 
data (C.LR . 16). 

Obs.: O cartão C. r. R. 16 terá por finalidade o con
trôle de extravios e outras ocorrências com os 
cartões C. L R. 15. :Êstes cartões C. L R . 16 po
derão, ainda, atender aos trabalhos de contabi~ 
lização da receita, bem como a elaboração de 
costaneiras permanentemente atualizadas; 

f) os cartões C. r. R. 15 serão classificados por número de 
inscrição, data da cobrança amigável e número de co
tas a pagar, e devolvidos, em seguida, ao Setor de Pes
quisa, para serem intercalados nos arquivos. 

CONTROLE DOS DÉBITOS 

8. Trinta dias após o têrmo final do prazo de cobrança ami
gável, o Setor de Pesquisas remeterá à Seção de Mecanização 
os cartões C. I . R. 15, correspondentes aos contribuintes nessa 
situação. 

9. Para contrôle da exatidão dos débitos em aberto, êsses car
tões C. r. R. 15 serão reunidos aos últimos C. 1.R. 16, de cada 
contribuinte. Dêstes últimos cartões serão obtidos os valôres 
lançados, os pagos e aquêles a serem inscritos na dívida ativa, 
por contribuinte . 

10. O cartões C. L R. 15, com todos os débitos saldados e cuja 
data de cobrança amigável há mais de 30 dias foi atingida, 
serão também r eunidos ao último cartão C . L R. 16, e incorpo
rados aos demais, para totalização. 

DO LAN ÇAMENTO 

11. Ao ser examinada a rotina descritiva elaborada pela IBM, 
verificou-se a possibilidade de emitirem-se em uma única ope
ração a "Relação do Correio", e o mapa "Notificações Expedi-
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das". Para tanto bastará colocar, no mapa "Notificações Ex
pedidas", os números do Registro Postal, e aumentar, de duas 
(2) para quatro (4), o número de vias. Após a impressão, se
paradas as vias, duas (2) delas , a serem encaminhadas ao 
Correio, teriam cortada a parte em que foram registrados os 
valôres. 

12 . Ainda em relação à mencionada rotina descritiva, verifi
cou-se que a perfuração dos cartões-bases poderia ser alterada, 
com vantagens para a fase de conferência, possibilitando-se, 
ainda, ,em grande número de casos, a perfuração automática 
dos cartões certos . Dêsse modo melhor se utilizaria o compu
tador, liberando-se mão-de-obra para outras tarefas. 
13. O Plano acima esquematizado não inclui as operações 
necessárias à apuração das estatísticas. Todavia, o estudo da 
matéria encontra-se em vias de conclusão, podendo-se adian
tar que simplificações consideráveis decerto resultarão. 
14. Entre as vantagens que a aprovação do Plano proporcio , 
naria. merecem referência: 

a) a instituição da baixa diária obrigatória, dos débitos 
"liquidados" ; 

b) indicação imediata dos contribuintes que houverem ul
trapassado o prazo de cobrança amigável; 

c) redução do número de cartões a serem "pesquisados", 
de 500 000 para 150 000, aproximadamente; 

d) redução de 2 passagens no computador; 

e) redução do número de cartões a serem processados. 

15 . Se V. Sa. aprovar, em princípio, o Plano apresentado e 
as providências sugeridas no item 3 desta exposição, serão en
caminhados aos Senhores Diretor-Geral da Fazenda Nacional, 
Diretor da Divisão do Impôsto de Renda e Delegado Regional 
do Impôsto de Renda da Guanabara os ofícios em minuta ofe· 
r ecidos, como anexos. 

Gerson Augusto da Silva 
Coordenador-Geral 

Elson dos Santos Mattos 
Relator 
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ANEXO N.O 5 

PROJETO DE PORTARIA N.o 

Descongestionamento dos pagamentos a 
cargo da Diretoria da Despesa Pública e 
melhor utilização da rêdli bancária na
cional. 

O MINISTRO DE ESTADO DOS NEGóGIOS DA FAZEN
DA, tendo em vista o descongestionamento dos pagamentos a 
cargo da Diretoria da Despesa Pública e a melhor utilização da 
rêde bancária nacional, 

RESOL VE expedir as seguintes instruções: 

1. A partir do mês de .... .. ........ , o pagamento de ven-
cimentos, proventos e pensões, no Estado da Guanabara, será 
efetuado por meio de depósitos em contas individuais, abertas 
nos estabelecimentos bancários escolhidos pelos servidores ou 
pensionistas , dentre os que satisfaçam as seguintes condições: 

a) P3rticipar da Câmara de Compensação do Banco do 
Brasil; 

b) possuir capital e reservas livres em montante não infe
rior a quinhentos milhões de cruzeiros; 

c) dispor de no mínimo sete agências no Estado da Gua
nabara; 

d) haver sido indicado por, no mínimo: 
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I - 10 servidores ativos, no caso de Minist' rio ou 6r
gão diretamente subordinado à Presidência da 
República cuja lotação numérica, na Guanabara, 
seja inferior a 500 servidores; 

U - 50 servidores ativos, no caso de Ministério ou ór
gão diretamente subordinado à Presidência da 
República cuja lotação numérica, na Guanabara, 
seja de 501 a 1500; 

lU - 100 servidores ativos, no caso de Ministério ou 
órgão diretamente subordinado à Presidência da 
República, cuja lotação numérica, na Guanaba
ra, seja de 1501 a 3000; 

IV - 200 servidores ativos, no caso de Ministério ou 
órgão diretamente subordinado à Presidência da 
República, cuja lotação numérica, na Guanabara, 
seja superior a 3000; 

V - 200 inativos ou pensionistas. 

e) assinar convênio com o Ministério da Fazenda, para a 
execução dos serviços a que se refere esta Portaria. 

2. Se a escolha ào servidor ou pensionista recair em esta
belecimento bancário que não satisfaça a qualquer dos requisi
tos do item anterior, o pagamento será feito através da agência 
do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal do Rio de 
Janeiro mais próxima da agência bancária de sua escolha inicial. 

3. Ao entrar em exercício, o nôvo servidor indicará, à 
Seção Financeira do órgão de pessoal competente para proces
sar o seu pagamento, o Banco que constitui seu procurador para 
efeito de receber do Tesouro Nacional as quantias líquidas a 
que faça jus, em virtude de seu status ou relação de emprêgo, 
bem como a agência pela qual deseja ser pago . 

4. Ao habilitar-se ao recebimento de pensão ou proventos 
de aposentadoria, o beneficiário indicará, ao Serviço de Inati
vos e Pensionistas da Diretoria da Despesa Pública, o Banco 
que constitui seu procurador para efeito de receber do Tesouro 
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Nacional as quantias a que faça jus, em virtude de sua situação 
de pensionista, bem como a agência pela qual deseja receber. 

5. A qualquer tempo o servidor ou pensionista poderá so
licitar ao órgão de pessoal, se fôr servidor ativo, ou ao Serviço 
de Contrôle da Diretoria da Despesa Pública, se fôr inativo ou 
pensionista, a transferência de sua conta para outro estabeleci
mento bancário participante do sistema instituído nesta Por
taria. 

6. O pedido de transferência importará em cassação do 
mandato anterior e outorga de nôvo mandato, a efetivar-se na 
data do primeiro depósito efetuado por ordem da Diretoria da 
Despesa Pública, no nôvo estabelecimento bancário indicado. 

7. A não ser em casos excepcionais , a critério do Diretor 
da Despesa Pública, as transferências de contas serão notifica
das aos Bancos interessados nos meses de fevereiro e agôsto. 

8. Na hipótese de denúncia de convênio celebrado com es
tabelecimento bancário, para execução dos serviços a que se re
fere esta portaria, as contas dos servidores e pensionistas pagos 
por seu intermédio transferir-se-ão ex officio para a agência do 
Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal do Rio de Ja 
neiro mais próxima da agência bancária de escolha inicial dos 
interessados . 

9. A fim de que não sofram interrupção em seus paga
mentos, os. beneficiários apresentarão: 

I - no caso de inativos e pensionistas, diretamente à S e
ção Financeira e de Cadastro do Serviço de Contrôle 
da Diretoria da Despesa Pública: 

a) atestado de vida, nos meses de janeiro e junho; 

b) prova de haver fe ito declaração do impôsto de 
renda, nos casos e prazos da lei ; 

c) prova de exercício do direito de voto, nos casos e 
prazos da lei. 

II - no caso de servidores ativos, diretamente à Seção 
Financeira do órgão de pessoal que processar o paga. 
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mento, as provas exigidas nas alíneas b e c do inciso 
I supra. 

10. Os inativos e pensionistas poderão conceder procuração 
a terceiros, para movimentação das contas bancárias a que se 
refere a presente Portaria, desde que o façam COm prazo certo 
e máximo de seis meses, vencivel a 30 de junho ou 31 de de
zembro. 

11. O saque sem suficiente provisão de fundos, bem como 
o efetuado por cheque sem data ou com data falsa, será imedia
tamente comunicado pelo sacado à Diretoria da Despesa Públi
ca, se o responsável fôr servidor inativo ou pensionista, e se fôr 
servidor ativo, ao órgão a que pertença. 

12. O órgão de pessoal (servidores ativos) e o Serviço de 
Contrôle da Diretoria da Despesa Pública (inativos e pensio
nistas) comunicarão ao Banco interessado o falecimento do ser
vidor ou pensionista, e anotará o óbito na respectiva ficha fi
nanceira, para oportuno encerramento. 

13. Mensalmente, a Seção Financeira do órgão de pessoal 
(ativos) e a Seção Financeira e de Cadastro do Serviço de 
Contrôle da Despesa Pública (aposentados e pensionistas), for
necerão às unidades de mecanização os elementos necessários à 
impressão dos Avisos de Crédito (mod. 1), Um para cada be
neficiado, dos quais constarão, discriminadamente, a retribuição, 
os descontos e o líquido a creditar. 

14. As unidades de mecanização encaminharão os Avisos 
de Crédito à Seção Financeira (servidores ativos), ou à Seção 
Financeira e de Cadastro do Serviço de Contrôle da Despesa 
Pública (inativos e pensionistas), para conferência. 

15. A Seção Financeira do órgão de pessoal e a Seção Fi
nanceira e de Cadastro do Serviço de Contrôle da Despesa PÚ
blica, conferidos os Avisos de Crédito, autorizarão as unidades 
de mecanização a emitirem: 
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a) Relação dos Avisos de Crédito (mod. 2), em quatro 
(4) vias; 

b) Relação de Descontos (mod. 3), em quatro (4) vias; 



c) Demonstração de Consignações (mod. 4), em quatro 

(4) vias, uma para cada consignatário, das quais cons· 
tem o nome de cada consignante, o tipo da consignação, 
a importância consignada, a soma de cada tipo de con
signação e o total geral consignado; 

d) Resumo para contabilização em três (3) vias. 

16. As unidades de mecanização remeterão êsses documen· 
tos à Seção Financeira do órgão de pessoal ou à Seção Fi
nanceira e de Cadastro do Serviço de Contrôle da Despesa pú · 
blica (conforme o caso), que, após autenticá-los, reterá as quar
tas vias das Relações de Avisos de Crédito, das Relações de 
Descontos e das Demonstrações de Consignações, bem como as 
terceiras vias do Resumo para Contabilização; e remeterá, à 
Contadoria Seccional, as primeiras, segundas e terceiras vias 
das Relações e Demonstrações, bem como as primeiras e s o:.' 
gundas vias dos Resumos para Contabilização . 

17. A Contadoria Seccional, após conferir o Resumo para 
Contabilização, as Relações e as Demonstrações com os Avisos 
de Crédito Emitidos, procederá aos devidos registros contábeis ; 
anotará nas Relações, Demonstrações e nos Avisos de Crédito 
a conferência e a contabilização, mediante carimbo e rubrica 
do funcionário responsável; transmitirá à Tesouraria Geral da 
Despesa Pública as primeiras e segundas vias da Relação de 
Avisos de Créditos Emitidos, acompanhadas dos respectivos 
Avisos e as primeiras e segundas vias da Relação de Descontos, 
acompanhadas das respectivas Demonstrações de consignações ; 

transmitirá ao Serviço de Crédito da Diretoria da Despesa PÚ~ 
blica a segunda via do Resumo para Contabilização, e reterá 
a terceira via das Relações de Avisos de Crédito e de Descon
tos e das Demonstrações de Consignações, bem como a primeira 

via do Resumo para Contabilização. 
!. ~ -. 

18. o Tesoureiro-Geral da Diretoria da Despesa Pública 
emitirá cheques nominativos a favor dos Bancos e contra o 
Banco do Brasil, cruzados aos beneficiários, correspondentes ao 
valor líquido de cada Relação de Avisos de Crédito; emitirá 
cheque nominativo ao Banco do Brasil , correspondente ao valor 
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total de cada Relação de Descontos; assinará os cheques; aporá 
seu visto nas Relações e Demonstrações; colherá a assinatura do 
Diretor da Despesa Pública nos cheques, Relações e Demons
trações; colherá, na Contadoria Seccional , a anotação, nos che
ques nominativos, de que foram conferidos e a respectiva des
pesa contabilizada; remeterá, aos diversos Bancos, mediante ofí
cio (mod. 6) as primeiras e segundas vias da Relação de Avisos 
de Crédito , acompanhadas dêstes documentos e dos correspon
dentes cheques nominativos; remeterá ao Banco do Brasil as 
primeiras e segundas vias das Relações de Descontos, acompa
nhadas da respectiva Demonstração de Consignações e dos cor
respondentes cheques nominativos, autorizando-o, mediante 
ofício (mod. 7) , a creditar na conta de cada consignatário as 
importâncias especificadas nas Relações de Descontos; receberá, 
posteriormente, a primeira via da Relação de Avisos de Crédito 
Emitidos, com quitação dos Bancos, e a primeira via da De · 
monstração de Consignações, com quitação do Banco do Brasil; 
encaminhará sua prestação de co ntas à Contadoria Seccional. 

19. As importâncias dos cheques nominativos contra o 
Banco do Brasil, visto se destinarem à cobertura de pagamen
tos por conta e ordem do Tesouro Nacional, só serão conside
radas como depósitos, para efeito de recolhimento à Superin
tendência da Moeda e do Crédito das parcelas percentuais por 
essa entidade determinadas, a partir da data fixada pela Direto 
ria da Despesa Pública para movimentação dos depósitos indi
viduais. 

20. O pagamento de vencimento, remuneração ou proven
to de servidor falecido será feito por cheque nominativo contra 
o Banco do Brasil, a qualquer dos beneficiários constantes do 
assentamento individual, nos têrmos do Art. 241 da Lei n.o 1 711, 
de 28 de outubro de 1952, desde que se apresente com mandato 
dos demais ou que receba a importância devida na qualidade 
de depositário, para ser partilhada. 

21. O pagamento do auxílio-funeral de que trata o Art. 
156 da Lei n.o 1 711 , de 28 de outubro de 1952, será feito por 
cheque nominativo contra o Banco do BrasiL Respeitado o li
mite da lei, o pagamento a terceiro não ultrapassará a despesa 
comprovada, ficando o saldo, se houver, à disposição da família. 

142 



Observações: 

1) Os Bancos reterão para seu contrôle as segundas vias 
da Relação de Avisos de Créditos Emitidos. 

2) O Banco do Brasil reterá, para seu contrôle, as segun
das vias das Relações de Descontos e das Demonstra
ções de Consignações; e apensará, aos extratos de con
tas dos consignatários, a primeira via das respectivas 
Demonstrações de Comunicações. 
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ANEXO N.o 6 

COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

Despesas efetuadas até 31 de março de 1964 

PESSOAL 

Setores 

Sede: 

Coordenação .. .. .. .. ........... . 
Acompanhamento e Documentação 
Automação .... ..... . .. .. .. ..... . 
Instalações e Equipamentos .. ... . 
Legislação .... ..... . .. . . .. .. . . . . . 
Organização e Métodos .... .. . . . . . 
P essoal ..................... .. .. . . 
Reforma Tributária ......... . . .. . 
Secretaria-Executiva ... .. . ... .. . . 
Portaria .... ..... .. .... .. . .. . . . . . 
Código de Processo Fiscal . . .. .. . . 

Escritório São Paulc: 

Coordenação . . .. ..... . ..... . 
Automação ....... . . .... .. . .... . . 
Organização e Métodos .. .. .... . . . . 
Pessoal .. . .. . . . . ..... . . . ....... . . 

Total ...... . . .... . ... . . 

Gratificações 
Cr$ 

1.500.000,00 
1.192.903 ,20 

700 .000,00 
1.500.000 ,00 
2.289.103,40 
7.590.429,00 

878.595,40 
6.197.769,50 
3.868.662,70 

136.193,50 

Totais 
Cr$ 

5.400.000,00 31 .253.656,70 

1.144.249,00 
8.356.923,00 
3.008.410,30 
1.360.667,40 13.870.249,70 

45.123.906,40 
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COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

Despesas efet uadas até 31 de março de 1964 

M AT E RIAL 

DiscTiminação 

Mat erial PeTmanente: 

Novembro de 1963 
Dezembro de 1963 

Despesa 
Mensal 

CT$ 

3.734.924,00 
2.803.120,00 

Despesa 
To tal 
C1'$ 

Jan. , f ev. e março de 1964 . 6.643.170,00 13 .1 81.214,00 

M at eTial de Co nsumO': 

Novembro de 1963 ... . .. .. . .. . . . . . 
Dezembr o de 1963 . . . .. . . . . . .... . . 

113.190,00 
646 .257,90 

Jan., fev . e março de 1964 . ... .. . . 306.835,70 1.066.283,60 

Total .. ......... .. .. . .. . 14.247.497,60 

ENCARGOS GERAIS 

Discrim inação Despesa 
Cr$ 

Passagens, hospedagem e diárias . . . . . . . . . . . . . . 1.040.950,00 
Desembaraço alfandegário de duas part idas de 

papel importado para a Casa da Moeda . . . . 45.007,30 
D esembaraço alfandegár io de material necessário 

à impressão de matrizes .. . . . ... . . . . .. . . . . . 73.468,80 

T o tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.159.426,10 
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COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

Despesas efetuadas até 31 de março de 1964 

P essoal 

Material 

RESUMO 

Cr$ 

45.l 23 .906,40 

14.247 .497,60 

Encargos Gerais . . .. .. . . ...... 1.159.426,10 

T o tal. ... . . . . . . . . . . . . 60.530.830,10 
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