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NOTA INTRODUTóRIA 

Embora o convênio firmado entre o Ministério e a Fundação 
tenha apenas tangenciado os problemas de Pessoal, a Comissão de 
Reforma não poderia deixar de abordá~los, senão com a mesma 
intensidade com que atacou os problemas de primeira linha, pelo 
menos o suficiente para traçar as diretrizes de um programa que 
faculte ao Ministério a melhor utilização de seu Elemento Humano, 
mola mestra de tôda a Administração. 

Diversos estudos foram realizados nos dois principais centros 
de arrecadação tributária - São Paulo e Guanabara e por fim 
criou~se um Grupo de Trabalho de Pessoal, para estudar o pro~ 
blema em conjunto e propor soluções. O Grupo foi constituído 
dos Diretores das principais repartições centrais do Ministério e 
Coordenadores de Setor da Comissão de Reforma, constantes da 
lista com que se abre o presente trabalho. 

Uma primeira tomada de contato com os próprios membros 
do Grupo e outras autoridades fazendárias resultou numa série de 
conclusões preliminares, constantes do Anexo 1, em que se pro .. 
curou registrar a' média das opiniões colhidas. 

Posteriormente, em reuniões sucessivas, foram amplamente de .. 
batidos os principais problemas com que se defronta o Ministério 
no campo da Administração de Pessoal, tendo o Grupo de Traba .. 
lho finalmente aprovado, por unanimidade, as conclusões dêste 
«Programa de Administração de Pessoal para' o Ministério da 
Fazenda:., que ora é submetido à elevada consideração do Senhor 
Ministro. ~ um traçado de linhas gerais para uma ação coordenada 
e global, acompanhado de estudos específicos que a Comissão rea .. 
lizou no decorrer de seus trabalhos e cujas conclusões ainda são 
oportunas para a solução de problemas setoriais (Anexo 6). 
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Ao fazer esta apresentação, cumpro o grato dever de salientar 
o elevado espírito de compreensão e colaboração revelado por todos 
os membros do Grupo, sendo de destacar o papel atuante exercido 
pelos Diretores que nêle tomaram parte e cujo interêsse pela causa 
pública foi fator decisivo na condução e conclusão dos trabalhos. 

Rio de Janeiro, abril de 1966. 

LUIZ SIMÕES loPES 

Presidente 



SúMULA DAS RECOMENDAÇõES 

1 . Promover legislação adequada para utilizar, em cargos 
compatíveis com suas habilitações e condições, os funcionários que 
se forem tornando excedentes em virtude da adoção de novos mé~ 
todos de trabalho. Extinguir os cargos dos que não forem pas~ 
síveis de aproveitamento e colocar em disponibilidade os respecti~ 
vos ocupantes (Cap. I). 

2. Promover legislação adequada para permitir a aposenta~ 
doria compulsória dos funcionários que a não requererem após 35 
anos de serviço e cujo afastamento se imponha, a juízo do Govêrno 
(Cap. I). 

3. Prosseguir na atual contenção de nomeações de interinos 
e admissões de pessoal temporário, «pago contra recibo», etc. 
(Cap. I). 

4. Promover a revisão geral do sistema de classificação de 
cargos do Ministério, objetivando o efetivo escalonamento das clas~ 
ses segundo as diferenças em grau de dificuldade, complexidade 
e responsabilidade das funções (Cap. 11). 

5. Dedicar especial atenção, nessa revisão geral, aos seguin~ 
tes problemas específicos (Cap. 11) : 

a) criação ou restabelecimento de uma série de classes des~ 
tinada ao policiamento da faixa portuária; 

b) criação de uma série de classes de retaguarda, para con~ 
trôle da tributação e arrecadação, devendo os respectivos ocupan~ 
tes ser lotados segundo especialização adquirida, após a nomeação, 
em cursos e outras formas de treinamento. O ingresso dar~se~ia 
por concurso público; . 

c) criação de um «Corpo Dirigente», altamente remunerado, 
escalonado em classes e constituído da elite do pessoal fazendário, 
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a quem caberiam as funções de direção das repartições e serviços 
do Ministério e assessoria de alto nível, por simples designação do 
Ministro, sem vinculação individual a qualquer cargo ou função. 
O ingresso dar~se~ia por acesso de pessoal das classes superiores 
das séries principais do Ministério. 

6. Promover a revisão geral do sistema salarial do Ministé
rio, para eliminar as desigualdades existentes e a competição in
traministeriaI. mediante aplicação do princípio de igual remunera
ção para iguais funções e responsabilidades, na base de um nôvo 
Plano de Classificação. Dedicar, nesse estudo, particular atenção 
ao problema de remuneração das Chefias (Cap. 11). 

7. Proceder ao estudo técnico de relotação geral do Minis
tério, na base de padrões de desempenhos, contratando, se neces

, sário, os serviços de entidade especializada idônea (Capo lU) o 

8. Considerar nesse trabalho, ou isoladamente, os estudos 
realizados pela Comissão de Reforma sôbre as necessidades de 
pessoal das Delegacias Regionais do Impôsto de Renda e de Ren
das Internas em São Paulo (Cap. IH e Anexo 6). 

9. Dentro do sistema de seleção centralizada no DASP, 
procurar melhor articulação com êsse órgão central para fins de 
(Cap. IV) : 

a) elaboração de programas: 

b) inclusão, nos concursos, de testes vocacionais e de perso
nalidade e exame dos antecedentes morais dos candidatos: e 

c) aceleração dos concursos. 

10. Instituir o treinamento de iniciação e adaptação funcional, 
subseqüente à nomeação, como parte integrante do estágio proba
tório (Cap. IV). 

11 . Proceder ao treinamento sistemático do pessoal para me
lhor desempenho de funções atuais e futuras (Caps. I e VI). 

12. Treinar os supervisores para uma atuação responsável em 
relação ao estágio probatório (Cap. IV) o 

13. Instituir, progressivamente, o aproveitamento em curso e 
outras formas de treinamento como elemento preponderante, ou 
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mesmo decisivo. na apuração do merecimento para efeito de pro
moção e acesso (Cap. V). 

14. Criar um Centro de Treinamento com ramificações regIo
nais (Cap. VI). 

15. Tomar a iniciativa da consolidação e simplificação da Je.. 
gislação de pessoal (Cap. VII). 

16. Criar uma rêde de órgãos regionais de pessoal. inclusive 
na Guanabara, para a coordenação dos trabalhos atualmente es
parsos por pequenas seções, turmas etc., concedendo~lhes uma 
soma de atribuições executivas capaz de desafogar, na medida de
sejável, o órgão central e propiciar aos servidores do Ministério 
rápido atendimento de seus interêsses (Cap. VII). 

17. Como condição para essa medida, promover a elaboração 
de manuais de serviço, treinamento do pessoal lotado nos órgãos 
regionais e inspeções periódicas de seus trabalhos (Cap. VII). 

18. Fixar nova estrutura para o órgão central de Pessoal. re
servando~lhe as funções normativas e de contrôle e o estudo dos 
problemas de caráter geral (Cap. VII). 

19. Racionalizar as rotinas do Serviço do Pessoal com a eli
minação de fases desnecessárias e a formulação adequada dos flu
xos de trabalho (Cap. VII). 

20. Racionalizar os cadastros e assentamentos individuais do 
Serviço do Pessoal. seja pelo emprêgo de fichas d~ preenchimento 
manual mais adequadas às necessidades do serviço, seja pela me
canização dos trabalhos por intermédio do Serviço Federal de 
Processamento de Dados, ou pelo emprêgo de microfilmagem, ou, 
ainda, pela utilização combinada dêsses instrumentos de raciona
lização (Cap. VII). 

21. Assegurar uniformidade de critério na anotação de in
formações nesses cadastros e assentamentos individuais (Cap. VII). 

22. Proceder à reunião topográfica das várias unidades que 
constituem o Serviço do Pessoal. agrupando.as pelo critério das 
relações de trabalho que mantenham entre si (Cap. VII). 
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23. Promover o equilíbrio entre as funções de perícia médica 
e as de assistência (Cap. VII). 

24. Estender os serviços médico~assistenciais aos Estados 
(Cap. VII). 

25 . Eliminar as causas que contribuem para o número exces· 
sivo de licenças e faltas justificadas (Cap. VII). 



CAPITULO I 

DIMENSõES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS 



Para que se possa identificar e equacionar os problemas de: 
pessoal do Ministério da Fazenda, necessário se torna, em primeiro 
lugar, conhecer na sua intimidade o Quadro de Pessoal do Minis
tério, suas dimensões quantitativas e qualitativas. Vale dizer, cum
pre indagar quantos e quais são os cargos que compõem êsse Qua
dro e qual o elemento humano respectivo. 

DIMENSõES QUANTITATIVAS 

o Sistema de Classificação de Cargos instituído pela Lei 
ne;> 3.780, de 12 de julho de 1960, ainda não foi totalmente implan~ 
tado. Embora aprovado, em caráter definitivo, o enquadramento. 
dos cargos, funções e empregos do Ministério (Decreto nQ 56.386. 
de 1 Q de junho de 1965), sua execução foi suspensa para apuraçãOo 
de possíveis enganos e irregularidades o que impede se retrate. em 
têrmos precisos, a composição do Quadro de Pessoal. Todavia, é 
possível obter. em números aproximados, uma idéia da realidade: 
l1umérica do pessoal do Ministério. 

A primeira informação diz respeito ao número de cargos que 
integram o Quadro de Pessoal. São. aproximadamente. 25.800 .. 
distribuídos por 92 séries de classes e classes singulares que, reu
nidas em Grupos Ocupacionais e êstes em Serviços. constituem 00 

Sistema de Classificação de Cargos do Ministério. Existem, ain
ta. cêrca de 70 cargos fora dêsse Sistema : Procurador da Fazen
da Nacional. Assistente jurídico, Auditor da Caixa de Amortiza
ção, Assessor Parlamentar e Consultor Jurídico. que no total re
presentam apenas 0.2 %. 

Do Anexo 2 consta a distribuição dêsses 25.800 cargos por :
a) repartições: b) faixas territoriais (regiões fisiográficas e fis
cais): e c) Serviços. Grupos OcupaciOilais, Séries de Classes e-
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Classes Singulares. Resumidamente, a distribuição apresenta as 
.seguintes características: 

a) DISTRIBUIÇÃO POR REPARTiÇÕES 

O fato mais significativo é que seis repartições, ou grupo de 
t'epartições afins, possuem, em, sua lotação, 84,4 % do total de car .. 
gos do Ministério. São elas : 

1 - Departamento de Arrecadação, com 7. 190 cargos, correspon .. 
dendo a 27,8 % do total: 

2 - Diretoria de Rendas Aduaneiras, com 5. 110 cargos - 20,0 % : 
3 - Departamento do Impôsto de Renda, com 4.900 cargos 

- 18,8 %: 
4 - Contadoria~Geral da República, com 1.620 cargos - 6,2 % : 
5 - Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional, com 1.510 cargos 

- 5,8 %: 
6 - Departamento de Rendas Internas, com 1.500 cargos - 5,8 %. 

Os 3.970 cargos restantes - ou seja, 15,6 % do total - es .. 
-tão distribuídos pelas demais 20 repartições do Ministério. 

Das seis repartições ou grupo de repartições acima referidas, 
5 são grandes departamentos com projeções em todo o território 
nacional. As Delegacias Fiscais não integram um departamento 
"específico, estando subordinadas diretamente à Direção~Geral da 
Fazenda Nacional. 

b) DISTRIBUIÇÃO POR FAIXAS TERRITORIAIS 

b - 1) Por Regiões Fisiográficas : 

A distribuição dos 25. 800 cargos pelas 5 regiões fisiográficas 
-em que se divide o país é a seguinte : 

Região Norte ••..•.••......••.•...•.•• 
Região Nordeste •.•••.........•.•...••• 
Região Leste ........................ .. 
Região Sul •••...•••••..•••.•..•.....•• 
Região Centro-Oeste .................. . 

Total .. 

800 
3.380 

12.760 
8.160 

700 

25.800 

3 % 
13% 
50.1% 
31.5% 
2.4% 

100.0% 
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Particularizando por Unidade Federada dentro de cada Re~ 
gião. a distribuição é a seguinte : 

Região Nexte : 

Rondônia ............................... 30 
Acre................................... 30 
Arr.azonas .............................• 270 
Roraima ..............................• 
Parã ..................................• 440 
Amapã ......... .......................• 30 

800 

Região Nordeste: 

Maranhão ••............................ 360 
Piauí .•................................ 290 
Cearã .................................. 680 
Rio Grande do Norte .................. 340 
Paraiba ................................ 410 
Pernambuco ............................ 960 
Alagoas ................................ 340 
Fernando Noronha ..................... . 

Região Leste: 

Sergipe ............................... . 
Bahia .................................• 
Minas Gerais .......................... . 
Espírito Santo ......................... . 
Rio de Janeiro ......................... . 
Guanabara ............................ . 

Região Sul: 

São Paulo 
Paranã ................................ . 
Santa Catarina ......................... . 
Rio Grande do Sul ..................... . 

3.380 

300 
1.030 
2.420 

370 
890 

7.750 

12.760 

4.740 
750 
610 

2.060 

8.160 
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RegUJo Cenfro-Oeste : 

Mato Grosso •..•........••.........•... 330 
Goiás ............... ................... 340 
Distrito Federal •.•..................... 30 

700 

Vê~se que a maioria do funcionalismo fazendário se concentra 
nas Regiões Leste e Sul, representando. respectivamente. 50,1 % 
e 31,5 % do total. 

Dentro da Região Leste. avulta a Guanabara com 7.750 car .. 
gos (30 % ), fenômeno decorrente de ainda se encontrarem neste 
Estado a alta direção do Ministério, todos os órgãos centrais do~ 
vários departamentos e demais repartições que funcionam na sede 
da administração fazendária. 

Em segundo lugar. já agora na Região Sul. apar~ce o Estado 
de São Paulo. com 4.740 cargos (18 %). Os dois reunidos con .. 
tribuem com 73 % da arrecadação (S. Paulo. 50 % e Guanabara, 
23 %). 

A seguir, Minas Gerais, na Região Leste, com 2.420 cargos; 
Rio Grande do Sul, na Região Sul, com 2.060 cargos e Bahia, na 
Região Leste, com 1.030 cargos. As demais Unidades Federadas 
contam com menos de 1.000 cargos. salientando~se, dentre elas. 
Pernambuco. com 960 e Rio de Janeiro. com 890. 

b - 2) Por Regiões Fiscais : 

Nos têrmos do Decreto n9 55.770. de 19/2/1965. dez são as 
Regiões Fiscais em que se divide o país. 

A distribuição dos 25.800 cargos do Ministério por essas Re .. 
giões é a seguinte : 

l- Região 
2- Região 
3- Região 
4- Região 
S- Região 
6- Região 

700 
800 

1.330 
2.0S0 
1.330 
2.i20 



7' Região 
8' Região 
9' Região 

10' Região 

9.010 
4.740 
1.360 
2.060 

25.800 

-1 

Aqui. também. avultam as regiões Fiscais em que estão situa~ 
dos os Estados da Guanabara e de São Paulo (7'1- e 8\\) como de~ 
tentoras do maior número de cargos. totalizando 13.750. 

c) DISTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS, GRUPOS OCUPACIONAIS, SÉRIES 

DE CLASSES E CLASSES SINGULARES 

Dentro da sistemática da Lei n9 3.780. de 12 de julho de 
1960. os 25.800 cargos que integram o Quadro de Pessoal do 
Ministério se enquadram em 92 séries de classes e classes singula~ 
res, estas em 43 grupos ocupacionais que, por sua vez, se congre~ 
9am em 7 dos 9 serviços existentes, ou seja, todos menos 2 : os 
serviços JUS - Justiça e POL - Polícia. • 

Além dêsses, há, como assinalamos de início, cêrca de 70 car~ 
90S não classificados (0,2 % do total). 

Fato a pôr em relêvo na composição do Quadro é que a gran~ 
de maioria dos cargos se encontra no Serviço Administração, Escri~ 
tório e Fisco - AF (20. 567) . Dêstes, 12.276 pertencem ao G~u~ 
po Ocupacional Fisco - AF - 300 e 6.849 ao Grupo Ocupa~ 
donal Administrativo - AF - 200. Com mais de 1.000 cargos 
cada um, aparecem, ainda. os Grupos 0cupacionais: a) Conser~ 
vação e Limpeza - GL - 100 (1.217), do Serviço Guarda, Con~ 
set'vação e Limpeza, e b) Atuária e Contabilidade - TC - 300 
( 1. 198). do Serviço T écnico~Científico. 

O Grupo Ocupacional Fisco compõe~se das seguintes séries 
de classes e classes singulares em ordem decrescente de número 
de cargos: 

1 ) Exator Federal .....•...........•... 4.520 
2) Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro.. 2.958 
3) Auxiliar de Exatorla ................ 1. 407 
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4) Agente Fiscal do Impôsto de Renda .• 1 .336 
5) Fiel do Tesouro.................... 843 
6) Agente Fiscal de Rendas Internas..... 837 
7) Guarda Aduaneiro .................. 221 
8) Fiscal Auxiliar de Impostos Internos ., 154 

12.276 

No Grupo Ocupacional Administrativo, encontram~se as se ... 
guintes séries de classes e classes singulares, também em ordem de ... 
crescente de número de cargos : 

1) Escrevente-Datilógrafo . . . . . . . . . . . . . . 3.932 
2) Oficial de Administração e Escriturârio 2.791 
3) Correntista .............•.•......... 126 

6.849 

Vemos, assim, que a grande massa do funcionalismo fazendá ... 
rio pertenée às chamadas carreiras fiscais e administrativas. Há, 
pois, interêsse em analisar mais detidamente essas carreiras. em 
particular aquelas que se relacionam mais de perto com a adminis ... 
tração, arrecadação e fiscalização dos diversos tributos. O Ane ... 
xo 3 contém essa análise em minúcia. 

CAPACIDADE OCIOSA 

Duas modificações importantes que estão sendo operadas no 
funcionamento do Ministério, por iniciativa da Comissão de Re ... 
forma, irão repercutir em breve em seu Quadro de Pessoal: a 
transferência do pagamento do funcionalismo público federal ativo 
e inativo e dos pensionistas para a Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil e rêde de bancos particulares, e a atribuição da 
arrecadação de tributos federais a essa rêde bancária. 

Quanto ao pagamento do pessoal, o sistema acha~se pràtica ... 
mente implantado em relação a 90 % do funcionalismo federal, ao 
passo que a arrecadação por intermédio da rêde bancária vigora, 
por enquanto, apenas no Distrito Federal e nos Estados da Gua ... 
nabara e São Paulo. Sua implantação será gradativa e prevê~se 



que em algumas regloes não será efetivada, dado o pequeno nú~ 
mero de estabelecimentos bancários em relação ao de repartições 
federais (Exatorias e Agências do Departamento de Correios e 
Telégrafos), o que aconselha a manutenção do sistema vigente. 

Não obstante, pode~se afirmar que grande parte dos serviços. 
de recebimento de tributos e pagamento de vencimentos, proventos. 
e pensões ao funcionalismo público federal estará, dentro de pouco 
tempo, a cargo das entidades acima mencionadas. 

Isto irá repercutir diretamente no pessoal que tem, como prin~ 
cipais atribuições, pagar e receber. São os Fiéis do Tesouro, os 
Exatores Federais e os Auxiliares de Exatoria, que somam um 
total de 6.740 servidores, ou seja, 26 % do total de funcionários 
do Ministério. 

Grande parte dês se pessoal ficará, portanto, pràticamente sem 
função. 

O mesmo naturalmente acontecerá em relação a outros grupos. 
à medida que forem sendo tomadas iniciativas de racionalização 
dos serviços. g o caso, aliás, dos técnicos de mecanização e seus 
auxiliares que não foram absorvidos pelo SERPRO. A providên~ 
cia que se sugere é promover legislação adequada para a utilização. 
dêsses funcionários em tarefas compatíveis com suas condições e 
habilitações. Aquêles que não forem passíveis de aproveitamento 
serão postos em disponibilidade, após extinção dos respectivos. 
cargos. 

DIMENSõES QUALITATIVAS 

o EXEMPLO DE SÃO PAULO 

Estudos realizados pela Comissão de Reforma no Estado de 
São Paulo permitiram coligir uma série de informações úteis sôbre 
o pessoal fazendário naquele Estado. As conclusões, embora não
possam ser generalizadas, constituem um acervo de inegável valor, 
tendo em vista que S. Paulo contribui com 50 % da' arrecadação 
e congrega 18 % do funcionalismo do Ministério, contingente de 
características semelhantes às do pessoal do Estado da Guanabara, 
onde se localizam mais 30 % do funcionalismo e que contribui com 
mais 23 % da arrecadação. 
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Chefias 

Um dêsses estudos (Anexo 4) refere-se às chefias na Capital 
<lo Estado e em Santos. As conclusões. em resumo, são as se-
1Juintes : 

Os supervisores (chefes e encarregados) dos órgãos fazendâ
J.'ios de São Paulo apresentam qualidades positivas tais como: 

19 ) Nível de instrução superior, como grau predominante, 
abrangendo 41.1 % do total: 

29 ) Considerável maioria (76,6 %) selecionada em concurso 
público de provas para os cargos efetivos que ocupam : 

39 ) Relativo interêsse pelo estudo, evidenciado pelos cursos 
que estão fazendo : 

Superior ....................... . 
Médio - 29 Ciclo .............. . 
[)e pequena duração ............. . 

3,5 % 
1,4 % 
7,8 % 

49 ) Predominância de supervisores do sexo masculino: 

59) Idade média de 45 anos. 

Outros aspectos importantes do problema das chefias são ob
servados, ainda, no referido estudo e podem ser sintetizados do se
iJuinte modo: 

- não há treinamento prévio de funcionários para as funções 
de chefia: 

- a escolha é feita através do conhecimento pessoal que a au
toridade superior tenha dos funcionários: 

- a correlação de matérias entre o cargo efetivo do funcio
nário e o encargo de chefia não é observada: unidades 
puramente administrativas são chefiadas por ocupantes de 
cargos específicos do Ministério: 

- a baixa remuneração da maioria das funções de chefia não 
constitui atrativo financeiro para os funcionários: os que 
aceitam êsses encargos o fazem, quase sempre, com o in
tuito de ajudar a autoridade que os convida ou por ver
dadeiro espírito de abnegação. 
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Funcionalismo em geral 

Ainda em relação a São Paulo. a Comissão efetuou pesquisa 
mais ampla. através. também. de questionários individuais e entre .. 
vistas. abrangendo a totalidade do funcionalismo fazendário no 
Estado. 

:Esse trabalho. que constitui o Anexo 5. proporciona uma idéia 
das característ:cas qualitativas do contingente humano que serve 
naquelas repartições e que são as seguintes: 

19 ) Sexo - Predominância do sexo masculino no total 
(70.2 %) e em quase todos os grupos funcionais; apenas nos 
grupos funcionais de Mecanização e Administração Geral o con .. 
tingente feminino é maior (69.8 % e 55.4 %. respectivamente). 

29 ) Estado Civil - Predominância de casados (73 %). 
39 ) Número de filhos - 70 % dos funcionários fazendários 

de São Paulo têm filhos. sendo dois o número de filhos que ocorre 
com maior freqüência; as famílias dos funcionários são. em geral. 
pouco numerosas : apenas 17 % têm quatro filhos e mais; 

49 ) Forma de provimento dos cargos que ocupam - Em 
sua quase totalidade (93.3 %) os funcionár:os fazendários de São 
Paulo não efetivos; não quer isto dizer. porém. que tenham sido 
nomeados por concurso; ao contrário : a percentagem de não con .. 
cursados é quase de 50 % ; 

59) Lotação; afastamentos - 96.8 % dos funcionários fa .. 
zendários de São Paulo têm exercício nas repartições onde estão 
lotados; 3.2 % estão afastados servindo em outras repartições: 

69 ) Loc·al de trabalho - A maioria dos funcionár:os fazen .. 
dários de São Paulo executa serviços internos (17.5 %) : dentro. 
porém. do grupo funcional de fiscalização. 55.2 % executam ser .. 
viços externos: 

79 ) Função gratificada - 4 % dos servidores fazendários de 
São Paulo exercem funções gratificadas (dados anteriores aos De .. 
eretos ns. 55.171/65 e 55.853/65). 

89 ) Experiência de trabalho anterior - 41 % ocuparam ou .. 
tros cargos no Serviço Público Federal. enquanto 52.2% exerce .. 
ram outras atividades fora do Serviço Público : 
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99 ) Forma de ingresso - Aproximadamente 50 % ingressa~ 
ram por concurso ; os restantes 50 % sem prestar concurso; releva 
notar que o grupo de funcionários fiscais possui a percentagem 
mais elevada de admitidos por concurso (86.4 %) ;' 

109 ) Grau de instrução -. Aproximadamente 34 % dos fun~ 
cionários fazendários têm como grau de instrução o médio - 2~ 

ciclo; 20.8 % possuem grau de instrução primário; 21.7 % médio 
- 19 ciclo e 21.1 %. superior; ainda aqui, o grupo funcional de 
fiscalização é que apresenta melhor nível de instrução (39.4 % 
têm curso superior) : 

11 9 ) Tempo de serviço - Mais da metade do funcionalismo 
fazendário de São Paulo (59.9 %) possui tempo de serviço situa~ 
do no intervalo de O a 19 anos: 6.2 % conta mais de 35 anos de 
serviço: no grupo funcional de fiscalização estão os que possuem 
maior tempo de serviço: 

129 ) Idade - Em seu conjunto. os funcionários fazendários 
de São Paulo apresentam. como idade característica. 48 anos: a 
idade modal. ou seja. a que aparece com maior freqüência. é de 
42,5 anos: o grupo funcional de fiscalização é o que possui idades 
média. mediana e modal mais elevadas (47.4 - 47.9 - 51.9). 
enquanto o grupo funcional de Administração apresenta as idades 
mais baixas (média - 36.1 : mediana - 34.8 e modal - 32.2). 

o PESSOAL EM CONJUNTO 

Foi opmlao dominante. entre as 19 autoridades fazendárias 
entrevistadas pela Comissão. que «a qualidade do pessoal. con
siderado em conjunto, oferece margem para sérias restrições» 
(Anexo 1). Ao lado de um numeroso grupo de funcionários com~ 
petentes. leais e dedicados. existiria no Ministério uma certa massa 
de pessoal deficiente. na maior parte recuperáveis através de trei~ 
namento maciço. de caráter geral ou específico. 

Essas manifestações não constituem surpresa. tendo em vista 
as sucessivas invasões que de longos anos a esta parte vem sofren
do o Quadro de Pessoal do Ministério. com a admissão e efetiva
ção de pessoal de tôda sorte sem a necessária verificação de ca
pacidade (interinos. extranumerários. pessoal «pago contra recibo~~ 
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servidores de entidades extintas como SEIPN, COFAP etc.), 
além da constituição de carreiras especializadas pela simples trans
formação de cargos e transferência automática de seus ocupantes 
(Agentes Fiscais de Impôsto de Renda e do Impôsto Aduaneiro). 

O problema, em grande parte. encontrará solução no treina
mento sistemático do pessoal. de que se cogita no Capítulo VI. 

Paralelamente. e com o mesmo objetivo de sanear e renovar 
os quadros de pessoal. seria desejável que o Govêrno dispusesse 
da faculdade de aposentar compulsõriamente os funcionários de 
baixa produtividade que. tendo atingido 35 anos de serviço. não 
tomassem a iniciativa da aposentadoria que a legislação atual lhes 
faculta. 

Por fim. não seria demais insistir na conveniência de prosse
guir na política atual de contenção de novas possíveis invasões 
dos quadros. evitando-se. como no presente. a nomeação de inte .. 
rinos e restringindo-se ao mínimo necessário. como também atual ... 
mente ocorre. a admissão de pessoal temporário. «pago contra re ... 
cibo» etc., que possa mais tarde se constituir em grupo de pressão 
para se perpetuar no serviço do Ministério. 

RECOMENDAÇõES 

1. Promover legislação adequada para utilizar. em cargos 
compatíveis com suas habilitações e condições, os funcionários que 
se forem tornando excedentes em virtude da adoção de novos mé
todos de trabalho. Extinguir os cargos dos que não forem pas
síveis de aproveitamento e colocar em disponibilidade os respecti
vos ocupantes. 

2 . Proceder ao treinamento sistemático do pessoal para me
lhor desempenho dos respectivos cargos. 

3. Promover legislação adequada para permitir a aposenta ... 
doria compulsória dos funcionários que 'a não requererem após 35 
anos de serviço e cujo afastamento se imponha, a juízo do Go
vêrno. 

4. Prosseguir na atual contenção de nomeações de interinos 
e admissão de pessoal temporário, «pago contra recibo» etc. 



CAPITULO n 

CLASSIFICAÇAO DE CARGOS 



EVOLUÇÃO HISTóRICA 

No Brasil. o problema da classificação de cargos só passou a 
ser encarado de forma adequada e sistemática na década de 1930, 
com os trabalhos de que resultou a Lei nl) 284, de 28 de outubro 
de 1936. embora anteriormente já tivesse sido objeto de iniciativas 
ligeiras e tímidas. que não frutificaram. 

Até 1936, a situação era caótica. As repartições possuíam 
seus quadros próprios e tinham suas próprias normas de adminis ... 
tração. As denominações eram imprecisas, não levando em conta 
o conteúdo ocupacional do cargo, e os vencimentos eram fixados 
de modo arbitrário e de acõrdo com conveniências outras. que não 
as da administração. Cargos eram criados e vencimentos altera ... 
dos nas leis de meios. como parte das famosas «caudas orçamentá ... 
rias». ao sabor do prestígio e conveniências pessoais. Seria. pois. 
de admirar ... se que, nesse caos. os problemas de pessoal pudessem 
ter um tratamento racional. Nada ~ais natural. portanto, que os 
legisladores e administradores. ao enfrentar o problema, fõssem 
tomados de perplexidade. 

No entanto, êsse estado de coisas não passava desapercebid.:> 
a alguns. Em geral. na oportunidade de aumentos e reajustamen ... 
tos de vencimentos. sentia ... se a necessidade de conhecer os cargos 
e estabelecer alguma ordem. que pudesse orientar uma solução ge ... 
ral e equitativa. 

Em 1907 Justiniano Serpa apresentou Projeto. que tomou o 
número 320 ... 1907, com a seguinte Ementa: 

«Determina que os funcionários e empregados civis 
da União. nomeados depois desta lei. não sejam vitalícios. 
salvo os funcionários que indica.» 
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Conhecida como a primeira tentativa de dar~se ao funcionalis
mo um Estatuto, êsse projeto no art. 6'1 estabelecia: 

«Art. 6'1 ~ o Poder Executivo autorizado a reorga
nizar o quadro dos funcionários e empregados da União, 
unificando os dispositivos que lhe são referentes e respei
tadas as seguintes bases : 

1'1) Reduzir o quadro das repartições de um quarto 
do seu efetivo, diminuindo o número dos serventuár~os de 
última classe; 

a) êsses serventuários ficarão adidos, sem perda de 
nenhuma vantagem, que gozarem; 

b) as vagas que posteriormente se derem nessa 
classe serão preenchidas pelos adidos. 

2'1) Distribuir tôdas as Repartições da República em 
quatro categorias. excetuados o Tesouro Federal e o Tri
bunal de Contas que terão classificação à parte. 

3(1) Classificar do mesmo modo em quatro catego
rias os funcionários e empregados de tôdas as Secretarias 
de Estado. Nas repartições de 4'" categoria haverá ape
nas 3 classes de empregados, sendo excluída a última. 

4'1) Uniformizar as horas de trabalho e equiparar 
vencimentos, segundo as categorias e classes: 

a) servirá de tipo de equiparação uma das reparti
ções recentemente cr:adas ou cujo pessoal haja obtido au
mento de vencimentos nos três últimos anos.» 

A matéria não chegou a ser aprovada. 

Em 191 L dois Projetos - de números 77~191l e 212-1911, 
de autoria, respectivamente. dos Deputados Graccho Cardoso e 
Camilo de Hollanda, estabeleciam providências destinadas a uni
formizar a nomenclatura dos cargos públicos. ou a hierarquizá~los. 
Tiveram o mesmo destno do anterior. 

O assunto voltou à baila. já agora. não mais através de sim
ples Projeto. porém sob a forma de determinação legal. Assim é 
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que o art. 49 do Decreto~legislativo nQ 3.990. de 2 de janeiro de 
1920. dispunha: 

«Art. 49 g igualmente autorizado o Presidente da 
República a rever os quadros do funcionalismo público 
civil. para o fim de cIassif"car os lugares por categorias. 
e de acôrdo com estas uniformizar~lhes os vencimentos. 

19 ) Com êste objetivo poderá o Govêrno alterar as 
denominações. número e atribuições dos empregados atuais. 

2Q
) Esta reforma entrará em vigor depois de apro~ 

vada pelo Congresso.» 

Conquanto tenham sido realizados os estudos e elaborado um 
sistema. embora com técnica rudimentar. ainda não foi desta vez 
que a classificação se converteu em realidade. 

A mensagem presidencial de 1929 voltou a abordar o assunto 
ao ressaltar que urgia «fazer uma reforma radical no funcionalismo 
federal». E propunha que fôsse estabelecido um serviço diário que 
absorvesse completamente a atividade do funcionário. transforman
do o funcionalismo em verdade:ra carreira. tal como a Mag:stra~ 
tura. o Exército e a Marinha. Preconizava. ainda. a adoção de 
diversos outros princípios e providências. A matéria não teve se
guimento. 

A Constituição Federal de 1934 determinou. entre muitos ou
tros d'spositivos sôbre o funcionalismo público. fôsse votado o Es~ 
tatuto dos Funcionários. no qual deveria ser incluído d'spositivo 
sôbre a formação de quadro. que compreendesse todos os cargos 
públicos. 

Estava aí lançada a base da grande reforma administrativa 
por que iria passar o Serviço Civil Brasile:ro. 

A REFORMA ADMINISTRATIVA DE 1936 

Em 1935. o Govêrno havia proposto a concessão de aumento 
aos militares. O Congresso julgou que a providência dever:a es~ 
tender~se aos funcionários civis e. por isso. votou a Lei nQ 51. de 
14 de maio de 1935. que estatuía : 

«Art. 1 Q Fica constituída uma comissão de dez mem~ 
bros. sendo cinco de nomeação do Presidente da Repúbll~ 



.lO -

ca e cinco por designação do Presidente da Câmara dos 
Deputados, dentre os seus membros, para, dentro do pra~ 
%0 de quatro meses, apresentar ao Poder Legislativo: 

a) ...................... , ............... , .. . 
b) sugestões tendentes a reduzir as despesas públi~ 

caso ainda que envolvendo reorganização administrativa. 
sem prejuízo. entretanto. dos serviços públicos de neces~ 
sidade permanente podendo considerar como inexistentes 
quaisquer equiparações de repartições. vencimentos. car~ 
gos. serviços ou vantagens: 

c) ............ , ........... , ... , ............ . 
d) projeto de revisão geral de vencimentos. civis e 

militares. dentro das possibilidades orçamentárias do país. 
observado o critério de igual remuneração para iguais fun~ 
ções e responsabilidades.» 

Nomeada a comissão. formou~se uma Subcomissão. encarre~ 
·gada dos estudos relativos aos vencimentos e que logo reconheceu 
a necessidade de classificar os cargos. para poder dar cumprimento 
.ao critério legal de igual remuneração para iguais funções e respon~ 
sabilidades. De outra forma. em face da balbúrdia reinante em 
matéria de nomenclatura de cargos e vencimentos que correspon~ 
diam a uma infinidade de importâncias. jamais poderia desincum~ 
bir~se de sua tarefa. O trabalho apresentado por essa Subcomis~ 
:são. conhecido como Relatório Nabuco. não chegou a ser aprovado. 
havendo a própria Comissão oferecido outro projeto de reajus~ 

tamento. 

Entrementes, e em obediência à Lei nq 183, de 13 de janeiro 
de 1936. que concedeu abono provisório ao funcionalismo, do qual 
foi excluído o então chamado pessoal contratado, foi baixado o 
Decreto nq 872, de 1 de junho do mesmo ano, que classificava o 
-citado pessoal. Conquanto possa ser chamada de elementar e in~ 
.suficiente, foi a primeira classificação geral adotada no Brasil. 

Como decorrência do movimento de reforma iniciado em 1935. 
surgiu a Lei n9 284. de 1936. Verdadeiro marco na história da 
.administração de pessoal no serviço civil brasileiro, ela se consti~ 
tuíu em fronteira que assinala o fim de uma época e o início de 

FUNDAÇÀO GETlJUOVARGAS ... 
BWUOTECA MARIO HEN.í.ÚQUE SIMONSm 
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outra. Como todo trabalho pioneiro, o seu valor cresce de impor .. 
tância, tanto mais se considerarmos que não havia experiência an .. 
terior, afora a alienígena, e que o seu ponto de partida foi o caos. 

Iniciou a lei a reforma de mentalidade, implantou a sistemati .. 
zação e a organicidade no trato dos problemas de pessoal, elevou 
e dignificou o funcionalismo, profissionalizando a função pública e, 
sobretudo, introduziu o sistema do mérito. 

A Lei nQ 284 dividiu os que prestavam serviços à União em 
duas grandes categorias : 

a) a dos funcionários, que ocupavam os cargos constantes 
das tabelas anexas à lei, devidamente classificados ; e 

b) a dos extranumerários, para os quais a lei, apenas, indi .. 
cou as modalidades de contratado, mensalista, diarista e tarefeiro. 

Em relação aos cargos, adotou a lei o princípio geral da for .. 
mação de carreiras. Excetuou, porém, alguns cargos que, pela sua 
natureza, não pudessem integrar carreira : - eram os chamados 
cargos isolados. As carreiras dividiam~se em classes, que realmen .. 
te nada mais representavam do que uma escala de vencimentos. 
Uma reunião de cargos isolados e carreiras formava um Quadro, 
que, em regra, não abrangia os cargos de uma única repartição. 
mas um conjunto delas e, até mesmo, todo um Ministério. As 
classes eram identificadas por uma das letras da escala~padrão de 
vencimentos, igualmente aprovada pela lei. a cada padrão corres .. 
pondendo um valor fixo. Suprimiu a lei o sistema de remuneração 
composto de ordenado e quotas. ressalvadas algumas situações no 
Ministério da Fazenda. 

Com a vigência da Lei n9 284. passaram a existir, no serviço 
público federal. oitenta e seis (86) quadros de pessoal. os quais, 
em 1956. estavam reduzidos a 25 permanentes, que se elevavam 
a 38, com os suplementares, especiais e extintos, de existência 
transitória. 

Em 4 de fevereiro de 1938, surgia o Decreto~lei nQ 240, que 
dispunha sôbre o pessoal extranumerário. Embora traçando algu
mas normas sôbre a classificação de mensalistas e diaristas, êle se 
destinou mais a regular o «status» e o processamento das ad .. 
missões. 



22 

Em 1939. pelo Decreto~lei n9 1.909. de 26 de dezembro. sur~ 
gia o primeiro sistema de classificação geral dos extranumerários~ 
~mensalistas. Adotando um esquema comum a tôdas as reparti~ 
ções. seguiu as mesmas diretrizes que a Lei n'! 284 estabelecera 
para os cargos. feitas as necessárias adaptações de nomenclatura. 

Ainda em 1939. deve ser assinalado o Decreto~lei n9 1.847, 
de dezembro. que reorganizou os quadros do Ministério da Fa~ 
zenda. A Secretaria de Estado. que pela Lei n9 284 contava com 
quinze quadros. passou a ter somente dois: um Permanente e outlO 
Suplementar. êste de natureza transitória e destinado a resguardar 
situações pessoais mantidas pela Lei n9 284. O regime de cotas 
foi abolido. mant:do o pagamento de percentagens aos Agentes 
Fiscais do Impôsto de Consumo. Coletores e Escrivães de Co~ 
letoria. 

Nesse mesmo ano. surgia outra lei de grande magnitude para 
a administração : o Decreto~lei n'! 1 .713. de 28 de outubro de 1939, 
que aprovou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 
Em matér:a de classificação. o Estatuto continha definições de 
têrmos. tais como cargo. classe. carreira e quadro. e reproduzia o 
princípio de que as atribuições de uma carreira poderiam ser co~ 
metidas indistintamente aos ocupantes de suas diversas classes. 

RETROCESSO 

Até 1945 o sistema de class:ficação instituído pela Lei n9 284 
funcionou com regularidade. mercê da uniformidade de critérios e 
da aplicação constante de seus princípios. Nessa época. porém. 
iniciou~se a derrocada do sistema. cujo equilíbrio foi abalado por 
um sem número de reclassificações isoladas. que culminaram com 
a famosa Lei nQ 200. de 30 de dezembro de 1947. e com as não 
menos notórias Tabelas Únicas. originadas de dispositivo da Lei 
n9 488, de 15 de novembro de 1948. 

O artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transi~ 
tórias de 1946. ao equiparar os extranumerários aos funcionários 
para efeito de estabilidade. aposentadoria. Lcenças. disponib:lidade 
e férias. desde que contassem cinco anos de serviço público ou 
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tivessem sido admitidos por concurso ou prova de habilitação, deu 
origem à alteração, não só do «status» dêsses servidores, como, 
também, de sua classificação. 

A menc~onada Lei nQ 488, que concedeu reajustamento de ven
cimentos aos servidores civis e militares, exerceu grande influência 
na administração, com repercusão, ainda que indireta, na classifica
ção de cargos e funções. Estabeleceu nova escala-padrão de ven
cimentos, limitando ao padrão «O» o vencimento máx:mo dos car
gos efetivos, e criou símbolos e valores próprios para identificar 
os vencimentos e gratificações dos cargos em comissão e das fun
ções gratificadas. Instituíu as citadas Tabelas Únicas dos M:nis
térios, que deveriam ser constituídas da fusão das tabelas das di
versas repartições integrantes de cada um, o que ainda mais acen
tuou a identificação entre os extranumerários-mensalistas e os fun
cionár:os. Na sua execução foram perpetrados os maiores abusos. 

A Lei nQ 1.765, de 18 de dezembro de 1952, extinguiu a mo
dalidade de extranumerário-diarista, transformando-a em mensalis
ta. Além disso, tornou legal a prática consuetudinária de pagar-se 
pessoal pela então designada Verba 3 - Serviços e Encargos, es
tabelecendo que as admissões seriam feitas para tabelas previa
mente aprovadas e que o pessoal delas integrante ficar~a sujeito 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Era o advento 
de uma nova categoria de pessoal, enquanto outra começava a de
saparecer. Na verdade, não houve alteração de fundo. 

NOVAS TENTATIVAS 

De há muito vinha o govêrno atentando para o problema da 
classificação de cargos. Sentia que sem uma solução racional para 
êsse assunto, apesar da codificação das normas legais relativas a 
pessoal, não seria possível administrar a contento os serv:dores pú
blicos e, muito menos, obter a eficiência reclamada pelo serviço. 
Em muitos documentos oficiais foi o assunto tratado, destacando-se 
as Mensagens Presidenciais enviadas ao Congresso em 1951 e 1952, 
em que se declarava que somente uma cIassif:cação de cargos, ela
borada com base nos deveres e responsabilidades, ofereceria o su
porte técnico necessário a uma solução adequada. 
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o nôvo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União 
(Lei n9 1.711. de 28 de outubro de 1952) determinou no art. 259 
de suas Disposições Transitórias: 

«Art. 259. O Presidente da República designará 
uma comissão de técnicos para organizar um plano de 
classificação dos Cargos do Serviço Público Federal, com 
base nos deveres, atribuições e responsabilidades funcio~ 
nais, respeitados, quanto possível, os seguintes princípios: 

a) aos cargos isolados de funções e responsabilida~ 
des iguais, na mesma localidade, caberá igual vencimento 
ou remuneração: 

b) as carreiras para o· ingresso nas quais seja exi~ 
gido o diploma de curso superior, ou a defesa de tese, 
terão os mesmos níveis de vencimento ou remuneração; 

c) igual vencimento ou remuneração terão os car~ 
gos isolados ou de carreiras, científicos ou técnico~cien~ 
tíficos. 

Parágrafo único. O plano a que se refere êste arti~ 
go será apresentado ao Congresso Nacional dentro do 
prazo de d.ois anos contados da publicação desta Lei.:. 

Conquanto determinando a elaboração de um plano de classi~ 
ficação de cargos, os princípios enunciados diziam respeito a um 
plano de remuneração. Muito comum, todavia, essa relação entre 
um e outro, pois, em regra, um plano de remuneração deve assen~ 
tar~se em outro de classificação. 

Aliás, a Comissão Provisória, designada para incumbir~se dos 
trabalhos preparatórios do Plano e coligir dados preliminares, jul~ 
gou de bom alvitre sugerir que, conjuntamente com a elaboração 
de um nôvo sistema, de classificação, fôssem revistos os níveis de 
remuneração. Em conseqüência, foi baixado o Decreto no;> 31.902. 
de 8 de dezembro de 1952, que dispôs sôbre a constituição e o 
funcionamento da Comissão de Técnicos prevista no citado art. 259. 
da Lei no;> 1. 711, de 1952. 
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Procurou essa Comissão elaborar um trabalho dentro da boa. 
técnica, obedecidos os princípios doutrinários, e concluíu a tarefa 
antes de findo o prazo estabelecido. 

No trabalho elaborado, seguiu~se, em linhas gerais, o Plano 
de Classificação do Govêrno Federal Americano. Adotou~se uma 
definição técnica de cargo, caracterizado por seus ,elementos intrín .. 
secos. Fêz~se a distinção preliminar entre cargos de provimento 
em comissão e cargos de provimento efetivo, os primeiros classifi .. 
cados diretamente, e de per si, em símbolos próprios e não integran~ 
do o sistema propriamente dito. 

Em resumo, o sistema de classificação sugerido agrupava os 
cargos em classes, que, por sua vez, eram sobrepostas em séries 
de classes, para integrarem Grupos Ocupacionais. Um conjunto 
de Grupos Ocupacionais formava um «Serviço». De modo geral. 
as séries eram compostas de três classes, correspondendo a mais, 
elevada aos encargos de chefia e assessoramento, com o que desa~ 
pareciam as antigas funções gratificadas para as chefias de primeira 
linha, subsistindo, apenas, para chefias especiais ou de assessora~ 
mento de direção superior, cujo cargo estivesse classificado nos· 
símbolos l~C e 2~C. Para êsses encargos, o recrutamento seria 
feito entre os funcionários da classe de nível mais elevado do grup~ 
ocupacional respectivo. As classes estavam classificadas em 18 ní .. 
veis de dificuldade e responsabilidade. 

No que diz respeito ao sistema de remuneração, instituía o an .. 
teprojeto, igualmente, dezoito níveis, os quais possuíam um valor 
básico e seis referências horizontais, que possibilitariam ao fun .. -
cionário outras tantas progressões, equivalentes a promoções hori
zontais, por triênio de efetivo exercício na classe. 

Extinguia-se, também, a categoria de extranumerário, mas se
criava em contrapartida o pessoal temporário, mantido o pessoal 
de obras. Uns e outros ficavam sujeitos ao regime da Consolida~ 
ção das Leis do Trabalho. Os extranumerários tarefeiros, não am .. · 
parados pelo art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Tran~ 
sitórias, passariam à condição de pessoal temporário. 

Apesar do cuidado com que foi elaborado, ressentia-se o an
teprojeto de algumas falhas, entre as quais o critério de constitui~· 
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ção numenca das classes e de enquadramento. Partindo de uma 
situação em que as atribuições de uma carreira eram cometidas in~ 
distintamente aos ocupantes de suas diversas classes e não estavam 
regulamentadas. não poderiam as denominações servir de base de 
enquadramento em um sistema onde os deveres de cada classe se~ 
riam definidos e d:ferenciados. 

Encaminhado. pela Mensagem nQ 398. de 6 de setembro de 
1954. ao Congresso. onde tomou o nQ 4. 844~ 1954, uma verdadeira 
batalha foi deflagrada. Grupos de pressão foram formados e en~ 
contraram ressonância fàcil às reivindicações apresentadas. Sur~ 

giram inúmeras emendas e substitutivos. 

A proposta enviada ao Congresso incluía. também. um aumen~ 
to de vencimentos. sob a forma de atualização do abono prov:sório 
concedido pela Lei nQ 1.765. de 1952. Decorridos dois anos. o 
Plano ainda não fnha sido votado pela Câmara. O aumento do 
custo de vida. porém. tornava premente a necessidade de nôvo au~ 
mento. Tendo em vista o tempo já perdido e a necessidade de 
estudos que demandariam talvez igual período. surgiu a solução 
que se concretizou na Lei nQ 2.745. de 12 de março de 1956. oriun~ 
da de subsftutivo do Senado Federal. Assim. mais uma vez foi 
adiada a aprovação de um sistema de classificação. com base nos 
deveres e responsabilidades dos cargos. 

Esta medida. todavia. não truncou a evolução do problema. 
reconhecida que estava a necessidade de uma solução definitiva; 
eis que o art. 25 da referida Lei nQ 2.745 concedia o prazo de 
-cento e oitenta dias ao Poder Execut:vo para elaborar nôvo siste~ 
ma de classificação de cargos para o Serviço Público Federal. 
-Claro está que o prazo concedido não permitiria um nôvo levan~ 
tamento completo da situação. mas simples atualização dos ele~ 

mentos já colhidos pela Comissão de Técnicos. 

Desta forma. o trabalho consistiu em uma revisão do anter:or~ 
mente apresentado. no qual foram levadas em conta algumas das 
tendências do Congresso. observadas por ocasião da tramitação do 
projeto anterior. 

O nôvo sistema de classificação foi enviado ao Congresso 
pela Mensagem nQ 452, de 12 de setembro de 1956. e constituíu 

.() Projeto nQ 1. 853~ 1956, da Câmara dos Deputados. 
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Como inovação, apresentava a supressão das classes cC» das 
séries, que correspondiam a chefia e assessoramento, encargos êsses 
que continuariam como funções gratificadas, semelhantes à forma 
então em vigor. Eliminava, também, o «Serviço», por julgar sua 
existência prescindível à ordenação sistemática das classes. De~ 

terminava o enquadramento dos contratados e tarefeiros, acatando 
tendência do Congresso, desde que fôssem brasileiros e prestassem 
prova de habilitação. 

Como decorrência da supressão das classes «C», o número de 
níveis foi reduzido de dezoito para quinze. 

Os cargos e funções existentes eram enquadrados. em sua 
maioria, ca priori», isto é, o projeto continha um anexo, do qual 
constava a situação anterior e a decorrente do nôvo sistema. 

~sse projeto não logrou aprovação do Congresso e sua tra~ 
mitação levou quase quatro anos. Enquanto isso, foi promulgada 
a Lei n9 3.483, de 8 de dezembro de 1958, que equiparou servi~ 
dores admitidos à conta de algumas dotações globais à categoria 
de extranumerári~mensalista. Foram excetuados dessa equipara~ 
ção os empregados admitidos em organismos mistos de cooperação 
internacional; o pessoal de obras (salvo o tabelado, pertencente 
aos serviços técnicos, administrativos e de fiscalização) ; os pagos 
à conta de fundo especial ou recurso próprio de serviço e os que 
prestassem serviços contra pagamento mediante recibo. 

Pouco após e até que fôsse aprovado o Plano de Classificação. 
foi concedido um abono provisório aos servidores, pela Lei núme~ 
ro 3. 531, d~ 19 de janeiro de 1959. 

A LEI NQ 3.780, DE 1960 

Finalmente, em 12 de julho de 1960, era sancionada a Lei 
nU 3.780, que dispôs sôbre a Classificação de Cargos do Serviço 
Civil do Poder Executivo e estabeleceu os vencimentos corres~ 

pondentes. 

Estruturalmente, o sistema aprovado obedece às linhas do que 
foi apresentado, em 1954, pela Comissão de Técnicos, designada 
em cumprimento ao art. 259 da Lei n9 1.711. Há, todavia, entre 
os dois trabalhos uma diferença fundamental. Enquanto o da Co-
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JnlSsaO procurou orientar~se por critérios técnicos. o que se con~ 
verteu em' lei sofre~ influências políticas e de grupos. Muitas 
classes ficaram em posição relativa superior àquela que lhe cabia 
e outras em situação oposta. Não obstante. a lei introduziu um 
critério nôvo. na conceituação das classes :' - a cada uma corres~ 
ponderia um grau de dificuldade e responsabilidade. no que se 
distanciou. fundamentalmente. da Lei nO 284/1936. 

Embora com menos de quatro anos de vigência. nova lei de~ 
terminou a revisão dêsse sistema de classificação de cargos. que, 
sobreleva assinalar. ainda não foi definitivamente implantado. 

Essa providência foi determinada pelo art. 39" da Lei n9 4.345, 
de 26 de junho de 1964. que assim dispõe: 

«Art. 39. Realizado o censo do funcionalismo, a 
que se refere a Lei nQ 4.242. de 17 de julho de 1963. o 
Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, dentro 
de 120 (cento e vinte) dias. projeto de lei sôbre a revisão 
do Plano de Classificação de Cargos do Funcionalismo 
Civil.:. 

"Deve ser ressaltado. também. que êsse diploma legal, entre 
outras alteraçeõs, criou mais quatro níveis. nos quais foram clas~ 
sificadas as chamadas séries de classe de nível universitário. 

PECULIARIDADES DO MINISTSRIO DA FAZENDA 

Sendo um dos mais antigos Ministérios, pois. também. exerce 
uma das primeiras atribuições do Estado - e de modo privativo 
- é claro que em seus quadros figuram algumas situações peculia~ 
res. Há uma série de atividades específicas que terão de refle~ 
tir~se. forçosamente. no plano de classificação de cargos. 

Assim, já na Lei nO 284. de 28 de outubro de 1936, figuravam 
diversos cargos e carreiras privativos do Ministério, como Agente 
Fiscal do Impôsto de Consumo, Coletor." Escrivão de Coletoria, 
Guarda~Mor, Conferente de Descarga, Sargento Aduaneiro e 
outras. 
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Todavia, nem tôdas as atividades específicas mereceram, en
tão, tratamento adequado. Muitas continuaram a ser" desempe
nhadas por ocupantes de carreiras gerais de atribuições atípicas. 
o que contribuiu, com o decorrer do tempo, para a formação de 
diversos problemas. pois. não estando os cargos classificados em 
classes homogêneas. difícil se tornava dispensar-lhes o tratamento 
adequado. 

Muito embora atuando em campos específicos e arrecadando 
uma multiplicidade de impostos. além de desempenhar outras fun
ções no campo econômico-financeiro, a rigor só possuía o Minis
tério as carreiras especializadas de Agente Fiscal do Impôsto de 
Consumo e Fiscal Auxiliar de Impostos Internos. Havia, também. 
os cargos isolados que se destinavam, igualmente, à execução de 
uma tarefa especializada - a cobrança da dívida ativa - e que 
são os Procuradores da Fazenda Nacional. 

Sõmente pela Lei n9 3.470, de 28 de novembro de 1958. foi 
criada a carreira de Agente Fiscal do Impôsto de Renda, consti
tuída de- antigos ocupantes de cargos de Contador e Oficial Ad
ministrativo, lotados, na época, na então Divisão do Impôstode 
Renda. Os funcionários nela incluídos pertenciam aos Quadros 
Permanente e Suplementar do Ministério e ficaram distribuídos 
em7 classes : H a M e O. E;sses cargos eram lotados. indistinta~ 
mente, quer no Órgão Central, quer nas Delegacias Regionais ou 
Seccionais do Impôsto de Renda. 

Com o advento da Lei n9 3.780/60, ficaram evidenciadasál
gumas atividades típicas do Ministério da Fazenda e que passaram 
a integrar o denominado Grupo Ocupacional Fisco, originàriamente 
integrado de oito séries de classes e classes singulares, a saber: 

11).) Agente Fiscal do Impôsto de Consumo; 

- 2') Agente Fiscal do Impôsto de Renda ; 

3") Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro; 

4"') Fiscal Auxiliar de Impostos Internos; 

5' ) Coletor; 

6') Escrivão de Coletoria; 
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7"') Auxiliar de Coletoria: 

8"') Guarda Aduaneiro. 

As séries de Agente Fiscal do Impôsto de Consumo e de Ren~ 
. da são constituídas de cinco classes. correspondendo a cada uma 
a fiscalização em circunscrições de categorias diferentes. A série 
de Agente Fiscal de Impôsto Aduaneiro. integrada também por 
cinco classes. foi criada pela citada Lei n'1 3.780. e a distribuição 
das. atribuições das classes não obedece ao critério daquelas duas 
outras. 

Os Coletores foram classificados em quatro níveis e os Escri~ 
vãese Auxiliares de Coletoria em três. As demais integrantes do 
GruPo Ocupacional Fisco constituem classes singulares. 

Essa situação. todavia. já sofreu algumas alterações. 

Assim, a Lei n9 4.345. de 26 de junho de 1964, transformou 
os cargos de Tesoureiro~Auxiliar e de Conferente de Valores do 
Mi~istério da Fazenda em Fiel do Tesouro. os quais. como classes 
singulares. ficaram claSsificados nos níveis 18. 17 e 16. segundo 
o mesmo critério utilizado para os cargos de Tesoureiro~Auxiliar 
dos demais órgãos do serviço público. A mesma lei transformou 
oscal;gos de Tesoureiro. anteriormente em comissão. em funções 
gratificadas. A Lei n'1 4.503, de 30 de novembro de 1964. a seu 
turno. determinou a inclusão dos cargos de Fiel do Tesouro no 
Grupo Ocupacional Fisco. 

Bste último diploma legal, também. fundiu as séries de classes 
de Coletor e Escrivão de Coletoria em uma só com a denominaçã~ 
de «Exator Federab. que ficou integrada de sete classes. distri~ 

buídas pelos níveis 12 a 18, caracterizando um caso único no sis
tema vigente. Essa mesma lei mudou a nomenclatura da série de 
Auxiliar de Coletoria para Auxiliar de Exatoria, mantidos os níveis 
e número de classes .. 

A Lei nQ 4.502, de 30 de novembro de 1964, determinou a 
mudança da denominação da série de Agente Fiscal do Impôsto 
de Consumo para Agente Fiscal de Rendas Internas. Alterou, 
também, a característica das classes D e E da série, cu jos ocupan~ 
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tes passaram a poder ser lotados, indistintamente, nas capitais. dos 
Estados de 1'1- Categoria e de Categoria Especial. 

As demais atividades do Ministério, embora envolvam, às vê .. 
zes, aspectos peculiares, são exercidas por ocupantes de cargos de 
séries comuns a outros órgãos da administração, como Contador, 
Economista, Oficial de Administração etc. 

PROBLEMAS EM FOCO 

A Lei nQ 3.780/60 fixou o número de classes de forma pouco 
ortodoxa, sem relação entre êsse número e a gradação de comp]e .. 
xidade na área ocupacional abrangida pela série, muito embora \ 
tivesse adotado o princípio de classificação segundo o grau de di .. 
ficuldade e responsabilidade dos cargos. As leis subseqüentes 
agravaram o problema, como no caso dos Exatores, que passaram 
a se distribuir por 7 classes, e dos Fiéis do Tesouro, agrupados em 
3 classes de diferentes níveis de vencimento mas que não se cons .. 
tituem em série. Nos outros casos o número de classes foi, igual .. 
mente, determinado de modo empírico. 

Tudo isso reclama revisão, como, aliás. foi preconizado pelos 
Diretores entrevistados (Anexo 1). 

Tecnicamente. um plano de classificação comporta três tipos 
de revisão. a saber : 

a) funcional 

b) organizacional 

c) geral 

A reVlsao funcional abrange uma determinada atividade, ou 
grupo de atividades. independentemente do órgão em que seja 
exercida. 

A revisão organizacional atinge todos os cargos pertencentes 
a um ou vários órgãos. 

A revisão geral alcança todos os cargos do sistema de elas .. 
sificação. 

Considerando as reformas introduzidas no Ministério, prin .. 
cipalmente as alterações de métodos de trabalho. que, em geral, 
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afetam o conteúdo ocupacional dos cargos, impõe-se o reexame 
geral da classificação, tanto mais quanto é patente a imperfeição 
d9 sistema em vigor. 

Do ponto de vista da posição dos cargos do Ministério no 
plano de classificação federal, tratar-se-ia de uma revisão organi
zacional. abrangendo todos os órgãos da Secretaria de Estado. 

ALFÂNDEGAS 

Nessa revisão, há que considerar vários problemas específicos. 
Uin dêles é a constituição de séries de classes adequadas ao fun
cionamento das alfândegas, notadamente o restabelecimento de uma 
série específica de polícia portuária, como já existiu. A criação da 
série de Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro, com a absorção dos 
funcionários que exerciam aquela atividade, deixou despoliciadas as 
faixas de cais, com graves prejuízos para a Fazenda Nacional. 

SERVIÇO DE RETAGUARDA 

Uma inovação que naturalmente se impõe é a criação de um 
conjunto de retaguarda, para contrôle da tributação e arrecadação. 
As modificações já introduzidas nos respectivos serviços, por ini
ciativa da Comissão de Reforma, obedecem a uma filosofia nova, 
pela qual a fiscalização passa a ser feita, não de modo esporádico 
e assistemático, ao sabor das preferências do Agente Fiscal, e sim 
como resultante de um contrôle interno, pelo qual se observa o 
comportamento dos contribuintes, para fiscalizar diretamente aquê
les que se distanciem do comportamento normal. 

asse serviço de contrôle, aliado à instrução de processos fis
cais, que atualmente é feita por Agentes Fiscais, Oficiais de Ad
ministração, Escriturários etc., requer a formação de uma série de 
classes específica, como ~eclamaram os Diretores entrevistados 
(Anexo 1). 

Aproveitando a lição da má experiência adquirida em casos 
anteriores, a nova série de classes deveria ser preenchida por con
curso público e não por transformação de cargos e transferência 
dos respectivos ocupantes. :a essa, aliás, a opinião dos Diretores 
entrevistados (Anexo 1). 
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ENCARGOS DE CHEFIA - PROBLEMA SALARIAL 

Posição destacada deve ser dada aos encargos de chefia, cuja 
importância é desnecessário ressaltar: atualmente existe, em média, 
uma função gratificada de supervisão para cada 5, 7 funcionários. 

Vem encontrando o Ministério, conforme depoimento da gran~ 
de maioria dos dirigentes entrevistados (Anexo 1), grande dificul~ 
dade no recrutamento para êsses postos. 

A função gratificada, como se sabe, é semelhante ao cargo em 
comissão. Pelo sistema vigente, estão classificadas em símbolos 
com valores próprios. A gratificação de função. propriamente dita, 
corresponde à diferença entre o valor fixado para o símbolo e o 
vencimento do cargo efetivo exercido pelo funcionário. Poderá, 
também, o funcionário. optar pela percepção do vencimento e de~ 
mais vantagens de seu cargo efetivo, acrescido de gratificação fixa, 
correspondente a 20 % (vinte por cento) do valor do símbolo da 
função gratificada para que fôr designado. 

Acontece que no Ministério da Fazenda o salário médio é bas~ 

tante elevado em relação aos demais e o número de funcionários 
que atingem o teto de remuneração é altamente significativo. A 
g11atificação, portanto, deixa de constituir atrativo. 

nsse, aliás, não é o único problema de remuneração no Minis~ 
tério. Ao contrário, êles se acumulam de tal forma. com acentuada 
competição de salário intraministerial, que o Govêrno houve por 
bem, ao decretar o último aumento de vencimentos, promover a 
revisão do assunto em relação ao Grupo Ocupacional Fisco, o que 
foi feito pelo Decreto n9 57. 877, de 28.2. 1966. Subsistem. porém. 
as diferenças de tratamento entre êsse Grupo e os demais. 

A matéria reclama aprofundado estudo de tod.Js os aspectos 
do problema salarial no Ministério. 

POSTOS DE DIREÇÃO 

O problema. aliás. prende~se ao da alta administração' do Mi~ 
nistério, atualmente distribuída por 18 cargos em comissão, de di~ 
retores dos principais Departamentos e Serviços. e 325 funções 
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gratificadas de Diretores de Divisão, Delegados e outras autori
dades do mesmo nível (ver quadro seguinte). 

CARGOS E FUNÇOES GRATIFICADAS DE DIREÇAO, CHEFIA 

E ASSESSORAMENTO 

1 . Diretores dos Principais Departamentos ........................ 18 

2. Diretores de Divisão, Delegados e Assemelhados .............. 325 

3. Supervisores Menores (.) ................................... -t .514 

4. Assessores e Assistentes ...................................... 136 

Total .................................................. -t.993 

A transformação dos postos de direção e chefia em cargos em 
comissão e funções gratificadas deve-se à Lei nQ 284/36, já refe
rida, e representou, à época, a satisfação de uma necessidade ina
diável, para desemperrar a máquina administrativa dos entraves 
resultantes da efetividade em postos especificos dessa natureza. 
Agora, porém, passados já 30 anos, forçoso é reconhecer que o 
nõvo sistema oferece, também, uma série de inconvenientes, fruto 
da instabilidade em que se sentem os diretores e chefes de servlço 
c que lhes tolhe os movimentos nas suas relações com subordinados 
e jurisdicionad~s. Uma solução de meio têrmo talvez correspon
desse melhor às necessidades atuais: - constituir um corpo Diri
gente, com um número aproximado daquele total de postos de di
reção, digamos 350, sem vinculação específica a qualquer pôsto 
ou função, mas de onde sairiam, por movimentação segundo as 
conveniências de momento e por simples designação do Ministro, 
os diretores, delegados e outras autoridades fazendárias do mesmo 
plano, além de assessôres de alto nível. Seria a aplicação, ao Mi
nistério da Fazenda, do tradicional exemplo da Inglaterra, onde a 
«Administrative Class» comanda a rêtle de serviços públicos, isen
ta de predileções políticas e fiel ao Govêmo que estiver no poder, 
seja êle qual fôr. 

(. ) OBS.: Ioclui 2.168 Chefes de Exatorias. 
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Uma diferença. porém. se estabeleceria em relação ao exemplo 
britânico: - ao invés de se proceder ao recrutamento entre jovens 
recém~saídos das universidades. nossas condições aconselham que 
o nôvo quadro se constitua da elite dos funcionários fazendários. 
escolhidos para acesso entre os que mais se destaquem por compe~ 
tência profissional. capacidade de liderança. dedicação à causa pú~ 
blica etc. Seriam mais alguns degraus na escala administrativa. 
coroando os esforços dos que mais se destacassem e. ao mesmo 
tempo. oferecendo poderoso estímulo aos mais jovens. com maiores 
perspectivas de carreira. 

1l:sse «Corpo Dirigente» seria escalonado por classes. digamos 
três. altamente remuneradas. constituindo a cúpula de direção dos 
negócios da Fazenda. 

RECOMENDAÇõES 

1 . Promover a revisão geral do sistema de classificação de 
cargos do Ministério. objetivando o efetivo escalonamento das 
classes segundo as diferenças em grau de dificuldade. complexida~ 
de e responsabilidade das funções. 

2. Dedicar especial atenção. nessa revisão geral. aos seguin~ 
tes problemas específicos : 

a) criação ou restabelecimento de uma série de classes des~ 
tina da ao policiamento da faixa portuária; 

b} criação de uma série de classes de retaguarda. para con~ 
trôle da tributação e arrecadação. devendo os respectivos ocupan~ 
tes ser lotados segundo especialização adquirida. após a nomeação. 
em cursos e outras formas de treinamento. O ingresso dar~se~ia 
por concurso público; 

c) criação de um «Corpo Dirigente». altamente remunerado, 
escalonado em classes e constituído da elite do pessoal fazendário. 
a quem caberiam as funções 'de direção das repartições e serviços 
do Ministério e assessoria de alto nível. por simples designação 
do Ministro. sem vinculação individual a qualquer cargo ou função. 
O ingresso dar~se~ia por acesso de pessoal das classes superiores 
das séries principais do Ministério. 
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3. Promover a revisão geral do Sistema Salarial do Minis
tério, para eliminar as desigualdades existentes e a competição 
intraministeriaI. mediante aplicação do princípio de igual remune
ração para iguais funções e responsabilidades, na· base de um nõvo 
Plano de Classificação. Dedicar. nesse estudo, particular atenção 
ao problema de remuneração das chefias. 



CAPITULO m 

LOTAÇAO 



HISTóRICO 

o conceito de lotação data da Lei n'l 284/36. cujo art. 31 
dispunha: 

«Nos regulamentos que expedir. o Govêrno fixará a 
lotação por seção ou divisão das repartições. que só po
derá ser alterada por proposta da respectiva Comissão de 
Eficiência. ouvido o Conselho Federal do Serviço Público 
Civil.» 

Tratava-se de um imperativo da unificação dos quadros de 
repartições. em quadros únicos de ministérios ou de largos setores 
ministeriais, com a conseqüente necessidade de distribuir os res
pectivos cargos pelas repartições a que se referissem. 

No Ministério da Fazenda. a lotação geral data de 10 anos 
atrá~, baixada, que foi. pelo Decreto n'l 38.673. de 27 de janeiro 
de 1956. Com o decorrer do tempo. diversas alterações foram in
troduzidas. para atender à expansão dos serviços. 

Ainda recentemente. a Lei n'l 4.503. de 30/11/1964, que criou 
o Departamento de Arrecadação. dispõe no art. 16 que a lotação 
seria fixada por decreto. com a observação de que os Exatores e 
Auxiliares de Exatoria fõssem lotados por Estado e os demais 
cargos globalmente. Em conseqüência foi baixado. sõbre o as
sunto. O Decreto n'l 55.900, de 7/4/1965. 

A lotação dos Fiéis do Tesouro foi determinada pelo Decreto 
nC! 55.813. de 8/3/1965. 

A Lei n'l 4.502. de 20/11/1964. que reorganizou a Diretoria 
de Rendas Internas. transformando-a em Departamento. no arti
go 114 declarou que os Agentes Fiscais de Rendas Internas. dos 
níveis 18-E e 17-D. poderiam ser lotados indistintamente nas ca-
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pitais dos Estados de primeira categoria e categoria especial; no 
§ 3'1, determinou que pelo menos dois Agentes Fiscais de Rendas 
Internas, nível 18~E, seriam lotados em Brasília; e, ainda, no ar~ 
tigo 113 atribuíu à competência do Diretor do Departamento a mo~ 
vimentação interna do pessoal. O Decreto n'l 55.853, de 22 de 
março de 1965, que aprovou o Regimento do citado Departamento. 
no art. 24 manda que a sua lotação seja fixada em decreto. e dis~ 
põe no § 1 Q que a lotação numérica dos Agentes Fiscais de Ren~ 
das Internas é a fixada na Lei n'l 3.520, de 30 de dezembro de 
1958, combinada com o disposto no art. 114, da Lei n'l 4.502, de 
30 de novembro de 1964, passando os demais cargos a integrar 
uma lotação única. Completando estas determinações legais, o 
art. 70 do mesmo Decreto considera o Departamento de Rendas 
Internas como uma só repartição para ;efeito de lotação, que ·será 
baixada por decreto, ao passo que a lotação numérica e nominal 
dos órgãos que o integram (centrais. regionais e seccionais) é da 
competência do seu Diretor. 

Traço peculiar da lotação do Ministério da Fazenda refere~se 
à distribuição do pessoal de fiscalização do Impôsto de Renda'e 
de Rendas Internas : - as classes são vinculadas a circunscrições 
regionais. O mesmo acontece com os Exatores e Auxiliares de 
Exatoria, cuja lotação, segundo o art 3'1 do citado Decretó nú~ 
mero 55.900/65, se fixa. dentro de cada região fiscal, por Estadu 
e. dentro de cada Estado, por exatoria. . 

Quase todos os Diretores entrevistados reclamaram contra 
uma alegada insuficiência da lotação numérica das respectivas re· 
partições (Anexo 1), embora opiniões abalizadas tivessem sido 
colhidas no sentido de que o total de 25.800 funcionários f! súfi~ 
ciente para atender às necessidades do Ministério. O problema 
consistiria. portanto, na sua melhor utilização (Capítulo I) e .re~ 
distribuição. 

INICIATIVAS DA COMISSAO DE REFORMA 

No decorrer de seus trabalhos, a Comissão procedeu a diversos 
estudos de lotação nas principais reparijções situadas no Estado de 
São Paulo, escolhido por se.tratar do maior centro de arrecadação. 
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A antiga Recebedoria Federal foi a primeira abordada, ten~ 
do~se verificado um deficit de 103 funcionários, com a seguinte 
qualificação : 

Fiel do Tesouro ......................... 9 
Datilógrafo ....•........................ 7 
Escreventes Datilógrafos ................ H 
Escriturário/Oficial de Administração ..... 43 
Auxiliar de Portaria ............•....... 8 
Mensageiro ............................. 13 
Motorista .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Zelador ................................ 1 

103 

Medidas práticas foram sugeridas para cobertura dêsse deficit, 
e um conjunto de sugestões foi submetido à consideração do Di~ 
retor~Geral da Fazenda Nacional, por ofício de 2 de outubro de 
1964. Com a bipartição da Recebedoria em Delegacias de Arre~ 
cadação e de Rendas Internas, o assunto perdeu atualidade. 

Outro estudo de emergência referiu~se à Delegacia Fiscal, que 
reclamava contra o progressivo esvaziamento da repartição, o qual 
estaria concorrendo para a acumulação de carga de trabalho. De 
início, fêz~se o preenchimento de questionários pelos chefes de ser~ 
viço, a respeito do volume de trabalho, pessoal atual e necessário, 
recursos orçamentários, instalações, equipamento e outros dados. 
Além do questionário, realizaram~se entrevistas com os responsá
veis pelas unidades administrativas, consulta a relatórios etc.. As 
conclusões gerais mostraram, em primeiro lugar, que a maioria dos 
pedidos de acréscimo de servidores dizia respeito, não propriamente 
a problemas de acúmulo sistemático de carga de trabalho: ref1e~ 
tiam, apénas, louvável interêsse de introduzir melhorias qualitativas, 
o que fugia ao problema da lotação . 

. E assim concluiu incisivamente o documento : 

«Em seu conjunto, a Delegacia Fiscal do Tesouro 
Nacional caminha razoàvelmente bem .com o número atual 
de servidores em exercício, cento e oitenta e cinco (185) 
- podendo aguardar, sem agravamento de situações. os 
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resultados dos estudos que se processam nos setores cO 
e M:. e de «Automação». 

De maior profundidade foram os estudos levados a efeito nas 
Delegacias Regionais do Impôsto de Renda e de Rendas Internas. 
Pela sua atualidade. são êles aqui anexados e submetidos à con~ 
sideração da Alta Administração FazendAria. como contribuição 
para a solução de dois importantes problemas setoriais (Anexo 6). 
Mais do que isso. porém. êles valem como exemplo de técnica em~ 
pregada no encaminhamento dos problemas de lotação. abando~ 
nando os critérios empíricos para abordar a questão em têrmos 
objetivos. Partiu~se da carga de trabalho e. fixados os padrões 
normais de desempenho, tudo se reduziu a uma simples operação 
aritmética para determinar a quantidade de pessoal necessArio. 

CRITgRIOS TgCNICOS 

O equacionamento correto das necessidades de pessoal pres~ 
supõe: 

a) pesquisas de organização e métodos para determinar a 
maneira mais racional de execução de tarefas: 

b) a determinação de qual órgão vai fazer o que; 

c) quem e quanto. isto é, que tipo de funcionArio, e em que 
quantidade, poderA executar as tarefas. e como serão agrupados 
e chefiados êsses funcionArias. 

DELEGACIA REGIONAL DO IMPÔSTO DE RENDA 

Na Delegacia Regional do Impôsto de Renda, seriamente aba'" 
lada e desfalcada por demissões maciças de funcionArios, êsses 
pressupostos não puderam ser atendidos. Tentou~se uma avalia~ 
ção através de questionArios. seguidos de entrevistas. mas êsse mé~ 
todo teve de ser abandonado, porque : 

a) foi bastante freqüente a justificativa de pedidos de pes~ 
soaI baseada em cserviços em atraso». mas, de modo geral, essa 
alegação não era acompanhada de esclarecimentos sôbre a utili~ 
dade do trabalho ea maneira de utilizá~lo ; e 
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b) os responsáveis adotavam critérios diferentes para tentar 
solucionar os mesmos problemas, revelando uma atitude subjetiva 
que não contribuía para resolver a questão. 

Decidiu-se, então, adotar outros critérios, baseados em dados 
mais gerais, porém mais bem conhecidos, e que atuam como «ma
téria-prima» das atividades da repartição. 

Agentes Fiscais 

Para determinar a quantidade de AFIR, foi tomado por base 
o número presumível de contribuintes dl5 Impôsto de Renda, aban
donando-se o número de declarações por não haver correlação en
tre elas e a arrecadação e também porque o número de pessoas ju
rídicas que têm apresentado declarações está muito aquêm do que 
se espera como universo fiscalizável para o impôsto de Renda. O 
número presumível de contribuintes em potencial foi obtido através 
do número de contribuintes do impôsto de vendas e consignações 
do Govêrno do Estado de São Paulo, de acôrdo com a verba ad
quirida em 1960, extrapolada para 1965. estes últimos dados tor
naram possível uma visão mais geral do universo tributável. 

Os detalhes encontram-se no Anexo 6. 

DELEGACIA REGIONAL DE RENDAS INTERNAS 

Fiscalização 

A rêde de fiscalização de impostos internos é mensurada em 
função de 2 fatôres fundamentais : 

a) o campo tributável para o Impôsto de Consumo, repre
sentado quase na sua totalidade pelas indústrias; 

b) o Impôsto do Sêlo e demais tributos fiscalizáveis em 
operações bancárias, de crédito, investimentos, atividades carto
riais, etc. 

Não foi possível determinar através de consulta às Delegacias 
de Rendas Internas e de Arrecadação: 

a) o número provável ou estimado de contr;buintes, seja na 
capital, seja no interior; 



b) qualquer relação entre o número de indústrias e a distri~ 

buição regional dos fiscais; 
c) o número dos contribuintes sujeitos ao registro obriga~ 

tório (art. 28 do Decreto n9 55.852/65). 

A vista dessas deficiências, o dimensionamento foi feito atra~ 
vés de outras fontes. 

Para o Impôsto de Consumo, a determinação do número de 
indústrias resultou de consultas a entidades que por sua natureza 
poderiam levar ao mais próximo possível do universo de trabalho, 
tais como o l.A.P.I., o Departamento de Estatística do Estado de 
São Paulo e o S.E.N.A.I.. ~ste último, com um cadastro bastante 
atualizado por tipo de indústria e distribuição por municípios e nú~ 
mero de operários, forneceu suficientes elementos para determinar 
com segurança o campo tributável. permitindo distribuir as indús~ 
trias, por tamanho, em 5 grupos: 

grandes ................ - 500 ou mais operários 

médias ................. - 100/ - 500 

pequenas (1) ........... 10/ - 100 

pequenas (2) ........... 5/ 10 

pequenas (3) ........... 0/ 5 

Isso feito, determinou~se a técnica e freqüência da fiscalização 
- em duplas e trios ou em atuação individual. conforme o porte 
da emprêsa, e inspeção sistemática trienal. cobrindo todo o campo. 

Calculados, ainda, os tempos médios de fiscalização, chegou~se 
ao total de dias/homem necessários por triênio e, dividido êsse 
tempo pelo número de dias úteis em 3 anos, chegou~se à quanti. 
dade de fiscais necessários para o Impôsto de Consumo. 

Raciocínio análogo foi feito em relação aos cartórios e bancos, 
para fi~calização do Impôsto do Sêlo e outros, o que tudo conduziu 
à determinação do número de Agentes Fiscais de Rendas Internas 
necessários à fiscalização no Estado de São Paulo (Anexo 6). 

Tanto neste caso quanto no estudo sôbre a Delegacia Regio~ 
nal do Impôsto de Renda (item anterior), as técnicas empregadas, 
se bem que ainda comportem acentuado grau de aperfeiçoamento, 
representam grande avanço sôbre o absoluto empirismo que de 
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modo geral tem prevalecido na fixação das lotações, por falta de 
tratamento adequado do problema e dos requisitos mínimos de re~ 
gistros de produção e padrões de desempenho (Anexo 1). 

CONCLUSõES 

A situação caótica em que se encontra o problema da lotação 
do Ministério requer providências urgentes, visando dotar as re~ 
partições do pessoal necessário à execução dos serviços, o que, na 
opinião abalizada de autoridades entrevistadas, poderá ocorrer me~ 
diante redistribuição dos 25.800 cargos existentes, sem necessidade 
de criação de cargos novos. 

De qualquer modo, o problema exige tratamento técnico, que 
não poderá ser dispersado por comissões e grupos de trabalho de 
tempo parcial e para o qual o Ministério não se acha equipado, 
por se tratar de uma especialidade estranha ao seu campo nomal 
de atuação. Restam, pois, as hipóteses de contratar o serviço com 
entidade especializada idônea ou montar no próprio Ministério a 
aparelhagem técnica que o serviço requer. 

RECOMENDAÇõES 

1 . Proceder ao estudo técnico de relotação geral do Minis~ 
tério, na base de padrões de desempenho, contratando, se neces~ 
sário, os serviços de entidade especializada idônea. 

2. Considerar nesse trabalho, ou isoladamente, os estudos 
realizados pela Comissão de Reforma sôbre as necessidades de: 
pessoal das Delegacias Regionais do Impôsto de renda e de Ren~ 
das Internas em São Paulo (Anexo 6). 



CAPITULO IV 

RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ESTAGIO PROBATóRIO 



HISTóRICO 

A Constituição de 1934 estabeleceu o princípio de que os car~ 
gos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, respeitadas as 
condições que a lei estabelecer, e que a primeira investidura nos 
cargos de carreira se faz mediante prestação de concurso público. 

No Ministério da Fazenda, a idéia não era nova. Há 135 
anos, a Lei de 4 de outubro de 1831, que organizou' o Tesouro 
Nacional. estabeleceu no art. 96 que a partir daquela data não se 
admitiria para o serviço da Fazenda pessoa alguma que não se 
submetesse a concurso «onde se verificasse ter o pretendente co~ 
nhecimento dos princípios de gramática da língua nacional e da 
escrituração por partidas dobradas e cálculo mercantil. boa letra, 
boa conduta moral e idade de 21 anos para cima». Os casados, 
em igualdade de condições, seriam preferidos aos solteiros. 

Em 1850, a Lei n9 736 voltou a estabelecer que «ninguém 
será nomeado para empregos das diversas estações do Tesouro e 
tesourarias sem demonstrar, por meio de concurso, que sabe a gra~ 
mática da' língua nacional e escrevê~la corretamente, os prindpios 
da escrituração por partidas dobradas e a aritmética e suas apli~ 
cações, com especialidade a redução de moedas, pesos e medidas, 
o cálculo de descontos». O Decreto n9 744, de 18 de dezembro 
do mesmo ano, baixou instruções para a execução dessa lei. 

Em 1859 houve um retrocesso. O Decreto n'! 2. 343, aIte~ 

rando o de 1850, limitou os concursos da Fazenda apenas para 
determinados cargos. 

Em 1889 o Visconde de Ouro Prêto expediu nôvo decreto, 
com instruções elaboradas por Rui Barbosa, regulamentando. os 
concursos para a Fazenda. Os programas foram chamados «ques~ 
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tionários» e os pontos seriam sorteados «para todos os que fizerem 
exame nesse dia». O candidato que cometesse mais de 6 erros 
seria reprovado. o que cometesse de -4 a 6 erros teria nota sofrível. 
o que tivesse de 1 a 3 erros nota boa. e o que não cometesse êrro 
algum teria nota ótima. Proibiu-se a entrada de candidatos que 
trouxessem livros. cadernos. papéis etc. e impediu-se que duran::e 
as provas se comunicassem com qualquer pessoa ou saíssem de seu 
lugar. 

Modernamente. o Ministério manteve a tradição de realização 
de concursos para o provimento de grande número de seus cargos, 
utilizando a rêde de repartições disseminadas por todo o Território 
Nacional. o que emprestava ao sistema o caráter positivo de um 
recrutamento amplo e democrático. 

Sem perder essas características. o sistema passou por modifi
cação profunda com a Reforma Administrativa de 1936. que cen
tralizou todo o processo de seleção nas mãos do antigo Conselho 
Federal do Serviço Público Civil e. logo a seguir. no DASP. 

Inspirado na secular experiência da Inglaterra e em meio sé
culo de experiência norte-americana. êsse sistema produziu os me
lhores resultados. apesar dos embates que. por motivos políticos. 
vem sofrendo nos últimos 20 anos. Durante êsse período o Sis
tema do Mérito e seu principal responsável - A Divisão de Se
leção do DASP. têm sofrido alternativas de decadência e revitali
zação. não quanto à instituição do concurso em si mesma. porém 
através de medidas paralelas do mais franco nepotismo. O Mi
nistério da Fazenda. como. de resto. todos os outros. sofreu ver
dadeira invasão dos quadros de pessoal. sob variadas formas. tais 
como a admissão e efetivação maciça de extranumerários e interinos 
e a absorção de funcionários de outras entidades (COF AP etc.). 
com o conseqüente rebaixamento do nível médio qualitativo de seu 
pessoal. As estatísticas de São Paulo (Anexo 5) revelam. por 
exemplo. que apenas 50 % dos funcionários ingressaram por con
curso. o que fornece a medida da gravidade da situação. não só 
pela presumida falta de habilitação dos não concursados, mas. ain
da. peJa diferença de comportamento entre uns e outros. Na opi
nião dos Diretores entrevistados. «o ingresso por concurso dá ao 
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funcionário uma noção de responsabilidade que falta ao outro. ba~ 
fejado logo de início por um favoritismo que compromete seu com~ 
portamento funcional» (Anexo 1). Não é surpresa. portanto. que 
os mesmos Diretores se tenham manifestado no sentido de que «a 
qualidade do pessoal. considerado em conjunto. oferece margem 
para sérias restrições» (Anexo 1). 

PROBLEMAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Em matéria de recrutamento inicial. o Ministério da Fazendfl 
não oferece qualquer problema. pois as vantagens que proporciona 
ao seu funcionalismo. em comparação com os demais Ministérios, 
constituem poderoso atrativo para reunir uma massa de candidatos 
mais que suficiente para uma boa escolha. Dificuldade existe, 
apenas. no recrutamento de chefes. dado o baixo índice de remu~ 
neração dos respectivos postos (Anexo 1). problema que é tratado 
em outro Capítulo. 

J á a questão da seleção apresenta alguns problemas. entre os 
quais a ausência de especificação de classes. normalmente integran~ 
te de qualquer Plano de Classificação. mas de cuja falta até hoje 
se ressente o Serviço Público em geral. 

Para suprir essa falta. a Divisão de Seleção do DASP realiza 
sua própria análise-dos cargos existentes. muitos dos quais são co~ 
muns aos vários Ministérios. outros privativos da Fazenda. Em 
relação a êstes. a coleta de informações se completa junto às re~ 
partições interessadas. 

No seu contexto. os concursos se orientam no sentido da veri~ 
ficação dos conhecimentos. sem atentar para as características vo~ 
cacionais e de personalidade e sem exame mais aprofundado da 
vida pregressa do candidato. O aperfeiçoamento dos concursos 
nesse sentido. possivelmente desejável em relação a todo o Serviço 
Público. foi recomendado pelos Diretores entrevistados. que opina~ 
ramo no caso específico da Fazenda. pela necessidade de incluir nos 
concursos testes vocacionais e de personalidade e exame dos ante~ 
cedentes morais dos candidatos (Anexo 1). A questão pode ser 
resolvida mediante articulação com o DASP. 
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Essa. aliás. é uma questão antiga : - a discussão em tôrno da 
conveniência de serem os concursos realizados por um órgão cen~ 
traI. equidistante dos problemas e da política dos diversos órgãos 
do Serviço Público. ou pelas diversas repartições interessadas. 

Há os que julgam que os concursos para os cargos comuns a 
vários Ministérios devam ser centralizados. e descentralizados 
aquêles que dizem respeito aos cargos privativos. Há os que pre
ferem o sistema atual: centralização absoluta. E há os que de~ 
fendem a descentralização total. 

Fatôres de ordem econômica. de ordem psicológica e de ordem 
administrativa militam em defesa de um órgão central de pessoal ~. 
em particular. de um órgão central de recrutamento e seleção. 

De fato. a seleção centralizada pro'duz a redução do custo 
operacional e impõe mais confiança por parte dos candidatos. O 
argumento histórico por sua vez deve ser invocado : - O Sistema 
do Mérito. em todos os países. só se tornou realidade por intermé~ 
dio de órgãos centrais apolíticos. 

Era natural. portanto. que os Diretores entrevistados se mani~ 
festassem. como o fizeram. pela manutenção do sistema de seleção 
centralizada no DASP. embora com uma ou outra restrição quanto 
aos programas dos concursos e a demora na sua realização (Ane~ 
xo 1). São defeitos corrigíveis. mediante articúlação apropriada 
com aquêle órgão central. 

ESTAGIO PROBATóRIO 

Deturpado em sua natureza. o estágio probatório. que deveria 
ser encarado como um prosseguimento do processo de seleção e 
uma fase de adaptação e treinamento inicial. passou a constituir 
um simples período de carência para a ~quisição de efetividade. 

O problema é. essencialmente. de Chefia - reside numa ati~ 
tu de complacente que não deixa de estar ligada à instabilidade dos 
chefes mas que também resulta da falta de treinamento adequado 
para as funções de supervisão. O fortalecimento dos postos de 
direção. preconizado em outro Capítulo. e o treinamento dos chéfes 
provàvelmente contribuiriam para modificar essa atitude de negli-
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gência em relação ao problema, propiciando a utilização do estágio 
probatório para a consecução de suas verdadeiras finalidades : 

a) completar o processo de seleção pela verificação da ca~ 
pacidade funcional efetiva, que o concurso demonstra em poten~ 
cial; e 

b) proporcionar ao nôvo funcionário o necessário treinamen~ 
to de iniciação e adaptação funcional, ministrando, inclusive, os 
necessários conhecimentos específicos, quando o concurso se tenha 
limitado à verificação de conhecimentos gerais. 

Vale citar, a êsse propósito, a grande receptividade que en~ 
controu, entre os Diretores entrevistados, a idéia do treinamento 
obrigatório subseqüente à nomeação, como parte do estágio pro~ 
batório (Anexo 1). 

RECOMENDAÇõES 

1 . Dentro do sistema de seleção centralizada no DASP, pro~ 
curar melhor articulação com êsse órgão central para fins de : 

a) elaboração de programas; 
b) inclusão, nos concursos, de testes vocacionais e de perso~ 

nalidade e exame dos antecedentes morais dos candidatos; e 
c) aceleração dos concursos. 

2. Institutir o treinamento de iniciação e adaptação funcio~ 
nal, subseqüente à nomeação, como parte integrante do estágio 
probatório. 

3. Treinar os supervisores para uma atuação responsável em 
relação ao estágio probatório. 



CAPITULO V 

PROMOÇÃO E ACESSO 



Entre os problemas merecedores de particular atenção no Mi~ 
nistério da Fazenda, em matéria de pessoal, estão os de promoção 
e acesso. Além de estreitamente vinculados entre si, apresentam 
características análogas que indicam a imperiosa necessidade de 
uma solução global, informada por princípios gerais comuns. 

Cabe ressaltar, de início, que tais problemas são gerais em 
tôda a Administração. Assim, inclusive à vista da legislação apli~ 
cável, não se perfilam como específicos do Ministério da Fazenda, 
embora aí se reflitam, por vêzes, de maneira bastante peculiar. 

Duas finalidades imediatas essenciais são objetivadas, em co~ 
mum, por ambos os institutos: 

a) estimular o funcionário com um plano satisfatório de re
muneração progressiva, como incentivo ao moral do grupo; e 

b) atribuir os encargos de maior responsabilidade aos fun~ 
cionários de mais elevadas qualificações. 

Há, em suma, conexão dos interêsses público e privado, e não 
se pode conceber oposição, choque, entre êles. Se divergência hou~ 
ver, a preponderância do interêsse público não poderá ser dispu
tada : - o fim precípuo do sistema é beneficiar a Administração. 

A tomada de posição nesse sentido é preliminar de superior 
importância, servindo de decisivo critério para dirimir dificuldades 
na aplicação do sistema. Trata-se de ponto de gravidade tanto 
maior quanto se tem presente que, sob a pressão inflacionária, a 
redução salarial impele o funcionalismo a encarar promoção e aces
so como simples fator de aumento de remuneração. Essa errônea 
perspectiva obscurece, totalmente, a verdadeira finalidade de ambos 
os institutos, isto é, aparelhar com eficiência a máquina adminis~ 
trativa, ao fazer progredir os mais habilitados aos cargos de maior 
responsabilidade. 
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As cogitações de melhoramento nesse campo são, obviamente, 
bastante antigas, mas a resumida evolução histórica do problema, 
para nosso objetivo, precisa partir de um evento com reflexos con~ 
temporâneos diretos. 

No Brasil, sem dúvida, tal marco foi a Lei n'1 284, de 28 de 
outubro de 1936, ao empreender uma reforma administrativa cuja 
envergadura superou de muito as tentativas diversas de sistemati~ 
zação anteriormente efetuadas. 

Essa lei, fundamentalmente, orientou~se para a formação de 
carreiras profissionais e visou assegurar unidade de orientação e 
método na Administração Federal, tanto que previu a continuidade 
da tarefa empreendida, através da criação de um Conselho Federal 
do Serviço Público Civil, diretamente subordinado ao Presidente 
da República, inclusive para 

«estudar a organização dos serviços públicos e propor ao 
Govêrno qualquer medida necessária ao seu aperfeiçoa~ 
mento». 

Pode~se, portanto, colocar êsse diploma legal, no Brasil, na 
mesma linha do Pendleton Act, de 1883, nos Estados Unidos, e da 
criação em 1855, na Grã~Bretanha, da Civil Service Commission. 

PROMOÇÃO 

Com fundamento nas diretrizes da Lei nl) 284, de 1936, surgiu 
o primeiro Regulamento de Promoções aplicável à totalidade do 
funcionalismo, aprovado pelo Decreto n'1 2.990, de 28 de janeiro 
de 1938. Na exposição de motivos que encaminhou o respectivo 
anteprojeto, o Presidente do Conselho Federal do Serviço Público 
Civil afirmava : 

«Vencida a primeira etapa da nomeação, amplas 
perspectivas se deparam ao funcionário, de acesso às clas~ 
ses superiores de sua carreira, regime com que a admi~ 
nistração lhe estimula a dedicação, a competência e 3 

cultura.» 
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Dando cumprimento ao disposto no art. 67 da Constituição 
de 10 de novembro de 1937. o Decreto~lei n9 579, de 30 de julho 
de 1938. organizou o Departamento Administrativo do Serviço Pú~ 
blico (DASP). que absorveu as atribuições do Conselho Federal 
do Serviço Público Civil. Instituía~se. com êle. um órgão central 
de administração geral. com ativa interferência. entre outros. nos 
problemas concernentes à promoção e ao acesso. As Comissões 
de Eficiência. criadas pela referida Lei n9 284/1936 em todos os 
Ministérios. passaram a se subordinar administrativamente aos Mi~ 
nistros de Estado e tecnicamente ao DASP. Essas Comissões. 
peças influentes no regime de promoção. foram extintas. passando 
seus encargos de administração de pessoal aos órgãos de pessoal 
próprios. mediante o Decreto~lei nQ 3.569. de 29 de agôsto de 1941. 

v Regulamento expedido pelo Decreto n9 2.290, de 1938. 
sofreu sucessivas modificações. mediante os Decretos ns. 3.409. 
de 16 de dezembro de 1938, 5.630. de 15 de maio de 1940. 5.962. 
de 16 de julho de 1940, 6.184. de 28 de agôsto de 1940. 6.248. 
de 9 de setembro de 1940. 8. 168. de 5 de novembro de 1941, 
9.137. de 30 de março de 1942. e 9.964. de 13 de julho de 1942. 
Quando foi revogado o primeiro Estatuto dos Funcionários (De~ 
creto~lei n9 1.713, de 1939), vigia o Regulamento de Promoções 
aprovado pelo Decreto n9 24.646. de 10 de março de 1948. mas 
inaugurava~se. realmente. nova etapa. com substancial aumento da 
área de incidência do sistema. 

Em verdade. o art. 19. e seu parágrafo único. da Lei n9 284, 
de 1936. previam a execução dos serviços públicos civis por fun~ 
cionários e extranumerários. a êstes últimos atribuídas as funções 
auxiliares (art. 51). E o art. 23 do Decreto~lei n9 240, de 4 de 
fevereiro de 1938. ordenava : 

«Quando houver vaga em função que não seja a de 
menor salário na tabela respectiva. a admissão se fará por 
aproveitamento do mensalista de salário imediatamente in
ferior. desde que prove a necessária habilitação. obser
vando~se o mesmo processamento indicado nos arts. 18. 
19. 20. 21 e 22. podendo ser dispensada a anexação de 
documentos. desde que o serviço do pessoal verifique já 
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haver registro dos mesmos no respectivo assentamento in~ 
dividual.» 

Tratava~se, então, da «melhoria:. do extranumerário~mensalis~ 
ta, correlata à promoção do funcionário. 

O nôvo Estatuto dos Funcionários, aprovado pela Lei n9 1.711. 
de 28 de outubro de 1952, avançou, decididamente, no caminho da 
unificação dêsses institutos paralelos, ao determinar : 

«Art. 252. O regime jurídico dêste Estatuto é ex~ 
tensivo: 

I - Aos extranumerários amparados pelo art. 23 do 
Ato das Disposições Transitórias da Constituição; 

II - Aos demais extranumerários, aos servidores 
das autarquias e aos serventuários da Justiça, no que 
couber.» 

Ao regulamentar, quanto aos extranumerários, êsse inciso lI, (} 
Decreto nQ 34.395, de 28 de outubro de 1953, alterado pelo de 
n9 42.319, de 23 de setembro de 1957, dispôs, no art. 49, a é1pli~ 

cação aos mensalistas da promoção, sob a forma de melhoria, con~ 
forme o Decreto nQ 33.635, de 19 de agôsto de 1953. 

A Lei n9 1. 711, de 1952, logo se seguiu nôvo Regulamento 
de Promoção, aprovado pelo Decreto nQ 32.015, de 29 de dezem~ 
bro de 1952, diploma que também iria abranger, como paradigma. 
os extranumerários~mensalistas. 

A progressiva equiparação do extranumerário ao funcionário 
alcançou seu têrmo com o vigente Plano de Classificação de Car
gos, constante da Lei nQ 3.780, de 12 de junho de 1960. Assim. 
o atual Regulamento de Promoção, aprovado pelo Decreto núme
ro 53.480, de 23 de janeiro de 1964, incide sôbre um pessoal juri .. 
dicamente unificado. 

~ inegável, porém, que o nôvo Regulamento, de 1964, não 
atendeu à sistemática do Plano de Classificação e não operou as 
modificações básicas necessárias, preferindo ater-se às mesmas li
nhas anteriores. 
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Tôda essa evolução do problema traz, em seu bôjo, duas ques~ 
tões essenciais, que o informam de maneira decisiva : 

a) os critérios de promoção: e 

b) sua apuração. 

A promoção se apresenta, no Ministério da Fazenda, com 
igual problemática à do Serviço Público em geral, pelas razões já 
apontadas. Há, entretanto, aspectos peculiares no que tange às 
séries de classe de Agente Fiscal de Rendas Internas e de Agente 
Fiscal do Impôsto de Renda, porque, nas duas hipóteses, a promo~ 
ção se conjuga com a remoção. O exame de ambos os casos de~ 
monstra que as dificuldades suscitadas por tal esquema são, prp.~ 

cipuamente, referentes à movimentação de pessoal. De fato, no 
que concerne à promoção em si, não se identificam problemas no ... 
vos peculiares : - são os mesmos genéricos, somados aos da re ... 
moção de pessoal. 

O art. 33 da Lei nQ 284, de 1936, dispôs: 

«As promoções para o preenchimento das vagas pre~ 
vistas nas tabelas anexas, bem como para as resultantes 
do desdobramento de classes, e outras que se verificarem 
obedecerão metade ao critério de antiguidade de classe e 
metade ao do merecimento.» 

Era a consagração do sistema alternado, ainda vigorante, 
salvo modificação da porcentagem (art. 39 da Lei nQ 1.711, de 
1952) . Releva notar que o sistema de carreiras da Lei nQ 284, de 
1936, facultava se atribuíssem os respectivos trabalhos aos ocupan ... 
tes de cargos de qualquer uma de suas classes, fato de enorme 
importância para apreciar êsse sistema. 

O funcionário que, embora sem melhoria ponderável de con~ 
dições para o desempenho de seu cargo, cumprisse com assidui ... 
dade e zêlo suas tarefas seria premiado com a promoção por anti ... 
guidade e poderia continuar a exercer as mesmas atribuições. Em 
resumo, a promoção se confundia com incremento salarial. 

Com o advento da Lei nQ 3.780, de 1960, a mudança, teõrica~ 
mente pelo menos, foi radical. A promoção importa em receber 
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as atribuições da nova classe, o que representa uma diferença as~ 
sinalada pelo maior grau de complexidade das tarefas típicas a 
desempenhar. Conseqüentemente, o funcionário só pode executar 
as novas atribuições se possui um preparo correspondente. Ora, 
como o treinamento funcional não é sistemático, o funcionário, sem 
aumento da capacitação com que ing~essou na classe inicial, pode 
ascender, por antiguidade, às classes superiores, o que mostra que 
o instituto não foi ainda ajustado à teoria do Plano de Classifi .. 
cação. 

Essa forma de promoção horizontal existe paralelamente a 
uma outra, traduzida em porcentagens qüinqüenais. O funcioná
rio, permanecendo na mesma classe, isto é, com as mesmas tarefas 
típicas, tem o benefício de um incremento salarial. 

A rigor, na sistemática do Plano de Classificação vigente, em 
que, por hipótese, as classes se diferenciam por graus de dificul .. 
dade e responsabilidade, a promoção por antiguidade não teria 
cabimento. Como, porém, as especificações de classes não foram 
baixadas, as séries constituem, na verdade, mera continuação das 
antigas carreiras da Lei nQ 284, de 1936, com os respectivos 
ocupantes desempenhando, indistintamente, as funções que em 
teoria deveriam estar estratificadas pelas diferentes classes. :esse 
estado de coisas, enquanto subsistir, justifica a promoção por an
tiguidade, embora represente uma segunda forma de promoção ho
rizontal, que se soma aos aumentos qüinqüenais. 

APURAÇÃO DO MERECIMENTO 

O Estatuto dos Funcionários baixado pelo Decreto-lei núme
ro 1.713, de 1939, atingiu o núcleo do problema, ao ordenar: 

«Art. 50. O merecimento será apurado, objetiva~ 

mente, segundo o preenchimento de condições definidas 
em regulamento» (grifamos) . 

Na realidade, a grande dificuldade reside nessa apuração 
objetiva. A falha maior dos boletins destinados a medir o mere .. 
cimento do funcionário é sua margem de subjetividade, o que mais 
se complica quando funcionam maios níveis de chefia. Por uma 
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questão de comodismo, para não prejudicar os subordinados, o 
chefe dá nota máxima a todos e, conseqüentemente, anula todo o 
sistema, pois o preenchimento do boletim se transforma em uma 
formalidade inútil. 

O subjetivismo, fora de dúvida, não é inteiramente eliminável 
de qualquer esquema de apuração de merecimento. Está, porém, 
a nosso alcance reduzi~lo a proporções mínimas. 

Um primeiro obstáculo reside na falta de especificações de 
classe, esclarecedoras do conteúdo dos cargos (embora prevista 
sua expedição, mediante decreto, pela Lei nQ 3.780, de 1960), pois, 
os múltiplos fatõres a determinar o merecimento oscilam de valor 
segundo o conteúdo de cada classe. Além disso, a fase dinâmica 
da apuração prática exige o treinamento dos julgadores, o que, uma 
vez mais, vincula o problema ao das chefias. 

Dois meios diretos, entretanto, propiciam boa dose de objeti;.. 
vidade nessa apuração : o concurso interno e o curso. Ouvidos a 
respeito, os Diretores manifestaram~se francamente favoráveis à 

idéia de promoção por curso (Anexo 1), que consideraram melhor 
alternativa que o concurso de 2~ entrância, utilizado pela Fazenda 
no regime anterior à Lei nQ 284, de 1936. ou de 29 grau, utilizado 
pelo Ministério da Educação já na vigência dessa lei e do Estatuto 
de 1939. 

ACESSO 

Intimamente ligado ao da promoção, o problema do acesso, 
como se disse de início, deve ser apreciado sob análogos princípios 
gerais. Sua própria evolução comprova essa assertiva. 

A Exposição de Motivos nQ 21, de 9 de janeiro de 1946, do 
DASP, elucidava que, de certo modo, as funções de Escriturário 
e Oficial Administrativo se mesclavam. Assim se justificava, com,o 
uma promoção «de feitio excepcional», o acesso de uma carreira 
a outra. 

Em decorrência dêsse expediente, foi assinado o Decreto~lei 

n Q 8.700, de 17 de janeiro de 1946~ que consagrou a providência 
sugerida. 
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A Lei nQ 1.287. de 27 de dezembro de 1950. dispôs: 

«Art. 1 Q As vagas de Técnico de Laboratório do 
Ministério da Educação e Cultura serão preenchidas. me~ 
diante promoção. pelos Práticos de Laboratório dêsse Mi~ 
nistério que sejam possuidores de certificado técnico. for~ 
necido por Faculdade de Medicina» (grifamos). 

Apesar de falar em promoção. êsse diploma configurava o 
acesso. como inscrito no Decreto~lei nQ 8.700. de 1946. Cabe 
lembrar. aliás. a Lei nQ 1.293. de 27 de dezembro de 1950. cujo 
art. 25 previu o provimento dos cargos iniciais da carreira de Co~ 
letor mediante concurso de provas entre os ocupantes de cargos 
da carreira de Escrivão de Coletoria. com mais de dois anos de 
efetivo exercício nesse cargo. Também não se referindo ao acesso. 
o diploma acolhia o instituto. 

O nôvo Estatuto dos Funcionários (Lei n9 1. 711, de 28 de 
outubro de 1952) deu ampla incidência ao acesso : 

«Art. 255. As vagas dos cargos de classe inicial 
das carreiras consideradas principais. nos casos de no~ 
meação. serão providas da seguinte forma: 

I - metade por ocupantes das classes finais das 
carreiras auxiliares. e metade por candidatos habilitados 
em concurso: 

11 - o acesso obedecerá ao critério de merecimento 
absoluto. apurado na forma da legislação vigente.» 

O Decreto nQ 34.783, de 14 de dezembro de 1953. regulamen~ 
tou o acesso. Antes. já o Decreto nQ 32.591. de 16 de abril de 
1953. havia aplicado o sistema às séries funcionais de Inspetor 
Técnico e Mestre da Imprensa Nacional, enquanto o de nQ 33.757. 
de 5 de novembro de 1953, no acesso à série funcional de Assis~ 
tente Comercial do Ministério da Fazenda. dava prioridade aos 
Auxiliares Comerciais da respectiva Tabela Única de Extranume~ 
rários~mensalistas atingidos pelo Decreto nQ 28.976. de 14 de 
dezembro de 1950. Para os extranumerários-mensalistas. porém. 
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o regulamento veio, em geral, com o Decreto n9 47.616, de 14 de 
janeiro de 1960. 

Apesar de, por vários autores, ser inquinado de inconstitu~ 
cional, o art. 255 do Estatuto dos Funcionários foi aplicado paci~ 
ficamente, conceituando~se o merecimento absoluto como um tipo 
de concurso. 

O Plano de Classificação de Cargos, constante da Lei núme~ 
ro 3.780, de 12 de julho de 1960, deu ao acesso, nos arts. 34 e 35, 
grande amplitude e importância no funcionamento do sistema. O 
indispensável diploma regulamentar, todavia, somente foi expedido 
com o Decreto n9 54.488, de 15 de outubro de 1964. 

Dificuldade preliminar, por sinal, é a carência das especifica~ 
ções de classe, pois continuamos a manejar cargos à vista de sua 
denominação formal, dado não dispormos de seu conteúdo defini~ 
do, salvo para as profissões legalmente regulamentadas. 

De qualquer modo, até agora o instituto não teve caracteriza~ 
ção prática. Inexiste, conseqüentemente, qualquer coleta de ele~ 
mentos que facultem uma crítica efetiva de resultados. 

Um efeito negativo sôbre o moral do grupo se faz sentir, em 
decorrência dêsse estado de coisas. O funcionalismo se acredita 
lesado em suas aspirações de progresso hierárquico, pois o acesso, 
chave da articulação das séries de classe principais e auxiliares, 
não é aplicado. 

A solução, legalmente patrocinada na Lei n9 3.780, de 1960, 
e respectivo regulamento, foi a do concurso de títulos e provas 
práticas executadas pelas próprias repartições. ~ lógico que, quan~ 
do ocorre acesso a cargos cujo conteúdo seja o de profissão legal~ 
mente regulamentada, há suposição de curso prévio. Tal requi~ 
sito, no entanto, não foi generalizado, no sentido da obrigatorie~ 
dade do treinamento funcional. 

A tendência dominante entre os administradores é a de consi~ 
derar a sistemática do Decreto nC? 54.488, de 1964, como afastada 
da realidade e inexeqüível. Nesse sentido se manifestaram os Di~ 
retores entrevistados (Anexo 1). 

Dada a conexão entre os institutos da promoção e do acesso, 
tudo aconselharia a adoção de um critério único para a escolha 
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do pessoal. Acontece, porém, que a promoção se faz por antigui~ 
dade e merecimento, ao passo que êste é o critério exclusivo no 
caso do acesso; e, nas circunstâncias atuais, justifica~se manter o 
critério de antiguidade para promoção. Resta, pois, em comum, 
a apuração do merecimento, que pode obedecer a um critério único 
para ambos os casos. 

RECOMENDAÇÃO 

Instituir, progressivamente, o aproveitamento em curso e ou~ 
tras formas de treinamento como elemento preponderante, ou mes~ 
mo decisivo, na apuração do merecimento para efeito de promoção 
e acesso. 



CAPITULO VI 

TREINAMENTO 



.. 

HISTóRICO 

As mais remotas leis hebraicas já atribuíam ao pai o dever de 
.ensinar um ofício ao filho. g sem dúvida a origem do princípio 
.da aprendizagem de um trabalho específico. Não se confunde, 
certamente, com a educação, que é o preparo geral para a vida. 
Embora outros países já venham, de há muito, utilizando processos 
de aperfeiçoamento e treinamento de empregados, quer públicos, 
quer particulares, entre nós a sua utilização é recente, tanto na 
esfera estatal. como na atividade privada. 

Referimo~nos, é obvio, ao treinamento sistemático, aplicado 
como atividade obrigatória e permanente. 

Contudo, a necessidade de treinamento sistemático, entre nós, 
é evidente, porquanto os nossos currículos escolares dão muito 
mais ênfase aos conhecimentos humanísticos do que à preparação 
para o desempenho eficiente de uma atividade prática. Além 
disso, não formam nossas escolas, ainda hoje, profissionais para 
tôdas as atividades de que o país necessita, inclusive em seus ser .. 
viços públicos. 

Na administração federal. o problema do treinamento somen
te começou a ser encarado de forma apropriada em 1938, quando 
o Decreto~lei n9 579, de 30 de julho daquele ano, que organizou 
.o Departamento Administrativo do Serviço Público e reorganizou 
.as Comissões de Eficiência, criou, como parte integrante da estru
tura orgânica daquele, a Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento. 

Merecia, assim, o assunto algum destaque, sem ter, porém, a 
solução de que carecia. g claro que, sendo uma das atribuições do 
órgão a seleção de pessoal para o Serviço Público, esta, pela sua 
amplitude e realce especial. sufocaria, pelo menos em parte, as 
atividades de aperfeiçoamento. Não obstante, surgiram, com o 
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Decreto~lei n'1 776, de 7 de outubro de 1938, as primeiras normas 
gerais, de caráter permanente, sôbre aperfeiçoamento, consistindo 
num plano de viagens de funcionários ao estrangeiro. 

:este, porém, era apenas um dos ângulos a serem atacados. 
Assim, pouco mais tarde foi baixado o Decreto~lei nQ 2.804, de 
" de fevereiro de 1940, que autorizou o Departamento Adminis~ 
trativo do Serviço Público (DASP) a organizar Cursos de Admi~ 
nistração, destinados a promover o aperfeiçoamento e a especiali~ 

zação dos servidores do Estado. 

Maior impulso tomou o problema com o Decreto~lei n9 3.627, 
de 18 de setembro de 1941, que desdobrou a Divisão de Seleção 
e Aperfeiçoamento do Departamento Administrativo do Serviço 
Público em Divisão de Seleção e Divisão de Aperfeiçoamento. A 
atuação do nôvo órgão logo se fêz sentir, com a regulamentação 
dos Cursos instituídos pelo citado Decreto~lei n9 2.804. Nesse 
sentido foi baixado o Decreto n9 9.294, de 27 de abril de 1942. 

Tendo em vista o conteúdo e as finalidades, os cursos seriam 
ministrados em caráter de : 

a) Preparação, visando o aparelhamento do Servidor do Es~ 
ta do para o desempenho dos deveres e responsabilidades de sua 
carreira profissional no Serviço Público; 

b) Revisão, tendente a elevar o nível dos conhecimentos de 
ocupantes de cargo isolado ou de carreira, em relação aos deveres 
e responsabilidades dos mesmos, corrigindo deficiências porventura 
existentes em determinados setores de sua área de ação; 

c) Especialização, cuja finalidade era aprofundar conheci~ 
mentos relativos a determinados setores de carieira, que viessem a 
constituir campos de exercício normal de atividades por parte do 
Servidor do Estado; 

d) Extensão, que visavam elevar e aperfeiçoar os conheci~ 
mentos do Servidor do Estado, em assuntos relacionados com sua 
carreira, embora dela não constituindo parte integrante ou dever 
de exercício normal; 

e) Instrumentais, destinados a oferecer elemento de acesso 
às fontes de informações sôbre assuntos que interessam, de modo 
geral e especial, ao aperfeiçoamento no exercício de atribuições or~ 
dinárias ou especiais. 
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Admitia, igualmente, o regulamento que os cursos, mediante 
autorização do Presidente do D.A.S.P., fôssem franqueados a pes~ 
soas estranhas ao Serviço Público e traçava as demais normas ad~ 
ministrativas que deveriam nortear o seu funcionamento. 

Estavam, desta forma, lançados os alicerces de um programa 
efetivo de treinamento, fadado, pela sua utilidade, a resistir a in~ 
<:ompreensões e falta de apoio. 

Implantada a pedra fundamental. restava completar a obra, 
que, todavia, ainda hoje não está terminada. 

Não bastava criar um órgão executivo de pequeno alcance. 
Necessário seria dar autonomia e destaque ao problema, de modo 
que as questões de treinamento e aperfeiçoamento não se limitas
sem a alguns cursos e tivessem a pesquisa e o planejamento global 
que a magnitude da tarefa exigia. 

Em um serviço público que, já na época, contava com cêrca 
.de duzentos mil servidores, dos quais só uns poucos haviam sido 
selecionados através de provas, de conhecimentos básicos, não ha~ 
via como subestimar a importância do treinamento. 

As atividades pertinentes ao aperfeiçoamento não poderiam 
ficar restritas a um programa a ser cumprido em salas de aulas. 
Nem, muito menos, ficar a cargo de um único órgão central, em 
funcionamento, apenas, na antiga Capital da República. Certa~ 

mente que, pela sua própria finalidade, êsse órgão central daria 
precedência aos problemas de administração geral. comuns aos vá~ 
rios setores do serviço público, ainda que não lhe fôsse defeso mi~ 
nistrar cursos sôbre atividades específicas. 

Havia de constituir~se um sistema, no qual outras unidades 
<:hamassem a si a responsabilidade pela execução de um programa 
específico de aperfeiçoamento, que atendesse, com prioridade e 
rapidez, aos reclamos da área abrangida pela sua jurisdição. 

Já anteriormente o Decreto~lei n9 1.514, de 16/8/1939, cria~ 
ra, no Ministério da Agricultura, cursos de aperfeiçoamento e es~ 
pecialização indispensáveis ao ingresso nas carreiras especializa~ 

das do referido Ministério e incorporara a êsses os cursos já exis~ 
tentes, criados pelo Decreto~lei nQ 826, de 28/10/38, para divul~ 
gação, aperfeiçoamento e especialização de conhecimentos sôbre 
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viticultura e enologia, destinados, respectivamente, a viti ou vini~ 
cultores, técnicos e agrônomos. 

Posteriormente, em 1942, o Decreto~lei nQ 4.083, de 4/2/42, 
dispondo sôbre os referidos cursos de aperfeiçoamento e especiali~ 
zação, estabelecia que êles seriam indispensáveis aos ocupantes de 
cargos das carreiras gerais para ingresso nas carreiras especializa~ 
das. Além dos cursos regulares, poderiam ser organizados cursos 
avulsos sôbre quaisquer assuntos de interêsse do Ministério. Por 
outro lado, autorizava~se a concessão de 5 prêmios anuais de via~ 
gem ao estrangeiro a alunos que obtivessem primeiros lugares nos 
diversos cursos. 

Logo a seguir, foi baixado o Decreto n9 8.741, de 11/2/1942, 
que aprovou o regulamento dos cursos, estabelecendo como sua 
finalidade : 

:a) habilitar os funcionários técnicos das carreiras gerais ao 
ingresso nas carreiras especializadas: 

b) promover estudo de assuntos de ordem geral ou especia~ 
lizada, visando habilitar o pessoal técnico a exercer, com maior 
eficiência, as respectivas atribUições. 

Para atender à primeira das finalidades, foram criados 17 cur~ 
sos regulares : 

1 Q) Agrônomo Biologista 
29 ) Agrônomo Cafeicultor 
39 ) Agrônomo Ecologista 
49 ) Agrônomo do Ensino Agrícola 
59) Agrônomo do Fomento Agrícola 
69 ) Agrônomo Fruticultor 
79 ) Agrônomo Fitossanitarista 
89 ) Agrônomo de Plantas Têxteis 
99 ) Agrônomo Silvicultor 

109 ) Biologista 
11 Q) Economista Rural 
129 ) Enologista 
139 ) Inspetor de Produtos de Origem Animal 
149 ) Químico Agrícola 
159 ) Técnico em Caça e Pesca 
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) Veterinário Sanitarista 

17Q
) Zootecnista 
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Para atender à segunda finalidade, o regulamento previu cur~ 
sos avulsos de aperfeiçoamento, especialização ou extensão, defi
niu-os e estabeleceu a obrigatoriedade de serem organizados anual .... 
mente, além de outros, pelos menos 6 cursos avulsos sôbre assuntos 
de interêsse do Departamento Nacional da Produção Mineral, do 
Serviço de Meteorologia e do Instituto de Biologia Animal. 

:esses cursos funcionaram, com excelentes resultados, até o 
advento da Lei nQ 3.780, de' 12/7/1960, que, dispondo sôbre a 
classificação dos cargos, funções e empregos do Serviço Civil do 
Poder Executivo, extinguíu o sistema anterior de carreiras gerais 
e especialidades do Ministério da Agricultura. 

No Ministério da Fazenda surgiu, em 1945, o Decreto-lei 
n Q 7.311, de 8/2/45, que criou os Cursos de Aperfeiçoamento 
( C.A.F.), com a finalidade de formar pessoal habilitado para in
gresso nas carreiras e séries funcionais específicas do Ministér~o e 
promover o aperfeiçoamento e a especialização dos seus servidores. 

O Regulamento dos Cursos, todavia, somente foi baixado mais. 
de treze anos depois, pelo Decreto nQ 44.310, de 9 de agôsto de 
1958, quando já não tinha sentido o limite de Cr$ 50 por aula,. 
que o citado decreto-lei impusera ao pagamento dos professôres~ 

O Regulamento deu aos Cursos a estrutura seguinte: 

1'10) seções permanentes 

21). ) cursos avulsos 

3'10 ) cursos extraordinários 

As Seções Permanentes seriam três: 

a) 1'10 Seção - Cursos de Formação: 

b) 21/0 Seção - Cursos de Especialização: 

c) 311- Seção - Cursos de Extensão. 

A 1 li- Seção deveria atender ao preparo de pessoal na área
da administração~geral da Fazenda, ministrando os necessários co ... · 
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:nhecimentos aos candidatos ao ingresso como servidores do Mi
nistério. 

A 2~ Seção se incumbiria do aperfeiçoamento e especialização 
dos servidores destinados a determinados órgãos da administração 
do Ministério, tendo em vista a peculiaridade de cada serviço. 

Os Cursos de Especialização seriam desdobrados em : 

a) Cursos básicos, destinados ao ensino de disciplinas gerais 
sôbre organização e administração fazendárias e estrutura do ser
viço público brasileiro ; 

b) Cursos especiais, que teriam por finalidade a preparação 
sistemática dos servidores, nos respectivos setores de atividade fun
cional; 

c) Cursos especiais de treinamento intensivo, com o objetivo 
de dar treinamento prévio ao servidor recém-nomeado ou admitido, 
em relação aos serviços específicos da repartição onde fôr lotado 
·ou deva ter exercício. 

Pouco após a criação dêsses Cursos de Aperfeiçoamento do 
Ministério da Fazenda, era baixado o Decreto-lei n9 7.729, de 12 
de julho de 1954, que estabelecia novas normas para o aperfeiçoa
mento no estrangeiro. 

Os prográmas anuais de aperfeiçoamento e especialização de
veriam ser submetidos pelo D.A.S.P., até 31 de janeiro de cada 
ano, ao Ptesidente da República. 

Unificava-se, assim, a distribuição de bôlsas de estudos, evi
tando-se o tratamento personalista do assunto. 

Embora ainda em vigor, as normas indicadas vêm tendo apli
cação mais ou menos esparsa. 

~ que, pouco após a sua expedição, teve início aquilo que se 
pode denominar a Idade Média da Administração de Pessoal do 
Serviço Público Brasileiro, marcada pelo Decreto-lei n'1 8.323-A, 
de 7 de dezembro de 1945, que reorganizou o Departamento Ad
ministrativo do Serviço Público. Por fôrça dessa lei, deixava de 
existir a Divisão de Aperfeiçoamento, que tão bons resultados vi
nha apresentado. Era reincorporada à Divisão de Seleção. 
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Muito tempo mais tarde, o Decreto nQ 43. 176, de 4 de feve
reiro de 1958, deu nôvo impulso ao problema ao constituir a Escola 
de Serviço Público e traçar métodos mais apropriados de treina
mento, como se vê dos seguintes dispositivos : 

«A Escola do Serviço Público funcionará em regime 
de acôrdo com o Ministério da Educação e Cultura» (Ar
tigo 1 Q, § 1 Q) • 

«Os Cursos da Escola de Serviço Público serão obri
gatoriamente complementados por uma parte prática, de 
aplicação, ministrada diretamente no ambiente de traba
lho das repartições públicas» (Art. 2Q

). 

Dois aspectos altamente positivos ressaltam do decreto. Pri
meiro, que o aperfeiçoamento e o treinamento devem articular-se 
com o sistema educacional do país. Segundo, o entrosamento do 
ensino em sala de aula com a aplicação prática em repartições. 

Era, sem dúvida, uma nova solução que se tentava. Pouco 
apôs, a Lei nQ 3.780, de 12 de julho de 1960, pelo seu art. 59 
incorporava os Cursos de Administração do D.A.S.P. à Escola de 
Serviço Público. 

O Regimento do D.A.S.P., aprovado pelo Decreto nQ 50.679, 
de 31 de maio de 1961. ainda em vigor, criou na Divisão de Se
leção e Aperfeiçoamento um Serviço de Aperfeiçoamento, com a 
incumbência geral de realizar estudos e pesquisas destinados a ve
rificar as necessidades de treinamento, identificando onde, como e 
por quem êle deveria ser executado. Incumbir-se-ia, também, de 
estabelecer intercâmbio e convênios com instituições de ensino ou 
de pesquisas, no país ou no exterior, para aperfeiçoamento de ser
vidores públicos, bem como promover, com o mesmo objetivo, via
gens de estudos. 

O mesmo Regimento deu à escola de Serviço Público, a fim 
de que pudesse executar atividades de aperfeiçoamento, a organi. 
zação que adiante se indica : 

- Seção de Treinamento em Cursos 
- Seção de Treinamento em Serviço 
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- Seção de Cursos por Correspondência 
- Secretaria 
- Biblioteca. 

Competiria, igualmente, à Escola manter intercâmbio com os 
órgãos de treinamento dos Ministérios e, bem assim, estreita co
laboração com o Serviço de Aperfeiçoamento. 

Iniciava-se, desta forma, uma tentativa para recolocar o trei
namento na posição que a necessidade dos serviços reclamava. 

E, por isso, logo depois era promulgado o Decreto n'l 50.830, 
de 22 de junho de 1961, que pela primeira vez, no Serviço Público 
Federal Brasileiro, instituía um verdadeiro plano global de treina
mento, com a previsão de um «Programa Geral» e «Programas 
Especiais», para a formação, adaptação, especialização e aperfei
çoamento dos servidores. 

Todavia, os acontecimentos políticos subseqüentes impediram 
que o plano fôsse pôsto em prática. 

O panorama continua o mesmo: os órgãos específicos de aper
feiçoamento raramente funcionam. 

A Escola de Serviço Público vem mantendo viva a sua ativi
dade, inclusive promovendo o treinamento em serviço e realizando 
cursos por correspondência, a fim de melhorar o nível de conheci
mentos do maior número possível de servidores. Ressalte~se, ain
da, a contribuição valiosa do Ponto IV no aperfeiçoamento de ser
vidores no estrangeiro, bem como no desenvolvimento de progra
mas de assistência técnica. Em escala um pouco menor, há a as
sinalar, no mesmo âmbito de ação, o Escritório-Técnico de Exe~ 
cução do Acôrdo sôbre Cooperação Técnico~Administrativa entre 
o Brasil e a França. Contudo, o problema do treinamento não 
pode ser resolvido por um órgão central, ainda que contando com 
a ajuda de um organismo setorial, nem, apenas, com viagens ao 
estrangeiro para fins de aperfeiçoamento. 

O Ministério da Fazenda, pelas suas peculiaridades e mais. 
ainda, em decorrência da reforma por que vem passando, não pode 
prescindir de um amplo e efetivo programa de treinamento, que os 
atuais «Cursos de Aperfeiçoamento» não atenderam nem se acham 
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em condições de atender. De 1959 a 1963 foram realizados 28 
cursos: 

Ano 

1959 
1960 
1961 
1962 
1%3 

Número de cursos 

7 
6 
5 
7 
3 

o que dá uma média de 5,6 cursos por ano, número evidentemente 
inexpressivo se comparado com o de servidores do Ministério e sua 
distribuição pelo país. 

A quantidade de servidores matriculados nesses cursos foi a 
seguinte: 

Matrículas 
Ano N9 de inscrição 

canceladas 

1959 .. ' ..... 327 o ••••••• 85 
1960 ........ 404 . ....... 130 
1961 ........ 386 . ....... 37 
1962 ....... . 479 o ••••••• 181 
1963 ...... , . 200 ........ 113 

1.796 546 

Subtraindo do número de inscrições as matrículas canceladas 
temos que, em cinco anos, sàmente 1.250 servidores freqüentaram 
os Cursos de Aperfeiçoamento, o que dá a média de 250 alunos 
por ano. 

E:sses números são bastante eloqüentes e dispensam maiores 
comentários. O sistema utilizado, era evidente, não vinha corres .. 
pondendo. Por isso, tomou a Comissão de Reforma a iniciativa 
de realizar em São Paulo e na Guanabara dois Programas Pilotos 
de Treinamento, a fim de testar uma nova' solução para o pro .. 
bJema. Ao mesmo tempo, em São Paulo era feito o inventário 
das necessidades de treinamento nas repartições fazendárias da.. 
quela unidade da Federação. 
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INVENTARIO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO 
EM S. PAULO 

.~sse inventário, atingindo especificamente os funcionários fa ... 
zendários que exercem função de supervisão, teve o objetivo de 
verificar: 

a) se tinham subordinados necessitando de treinamento; 
b) quais os tipos de treinamento necessários, para maior ren ... 

dimento no trabalho ; 
c) qual a opinião dêsses supervisores sôbre o estabelecimen ... 

to de um plano de treinamento sistemático ; 
d) se êsses supervisores consideravam de sua responsabili ... 

dade o treinamento dos subordinados diretos e quais as dificul ... 
dades que se opunham a essa tarefa. 

A pesquisa conduziu às seguintes conclusões: 

a) Existia, entre os supervisores, a preocupação de oferecer 
treinamento aos seus subordinados, objetivando um maior rendi ... 
mento dos serviços; 

b) assim é que 80,5 % dos entrevistados afirmaram a ne ... 
cessidade de treinar o pessoal, enquanto 13,0 % não aconselhavam 
tal medida e 6,5 % se abstiveram de opinar; 

c) entre os vários assuntos cogitados como objeto de trei ... 
namento, para uma «clientela» de 1.321 servidores, os de maior 
preferência eram os seguintes : 

Relações com o Público - apontado como necessá ... 
rio a 181 servidores, representando 13,7 % do total. 

Impôsto Aduaneiro - referido como necessário a 
138 servidores, representando 10,4 % do total. 

Impôsto de Consumo - indicado como necessário a 
119 servidores. representando 9,0 % do grupo. 

Relações Humana~ no Trabalho - para atender às 
exigências do aprimoramento de 110 servidores. represen ... 
tando 8.3 %. 

Redação Oficial - apontado como necessário ao 
aperfeiçoamento de 97 servidores. representando 7.3 %. 
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Impôsto do Sêlo - caracterizado como necessário a 
83 servidores, ou seja, 6,3 %. 

Nova Legislação Fiscal Brasileira - necessário ao 
aperfeiçoamento técnico~profissional de 70 servidores, re~ 
presentando 5,3 % do total. 

Treinamento de Assessôres - indicado como neces~ 
sário ao aprimoramento funcional de 59 servidores, sig~ 

nificando 4,5 % do total. 

Administreção de Material - que aparece com a 
freqüência de 58 indicações, representando 4,5 % do 
total. 

Impôsto de Renda - com freqüência de 54 indica~ 
ções, representando 4,0 % do total. 

Relações Públicas - com freqüência de 53 indica~ 

ções, totalizando 4,0 % do grupo. 

Merceologia - compreendendo um grupo de 34 ser~ 
vidores, representando 2,6 % do total. 

Técnica de Chefia - necessário a 31 servidores, 
correspondendo a 2,3 % do total. 

Autenticação em Máquinas «M atiesen» e «Bur· 
roughs» - com 30 indicações, representando 2,2 % do 
total. 

Curso para Aprimoramento de Artífices de Alfân. 
dega - compreendendo um grupo de 30 artífices, repre
sentando 2,2 % do total. 

Os quinze cursos acima relacionados foram considerados os 
mais significativos, por compreender grupos de 30 ou mais servi~ 
dores, representando 86,6% do total de 1.321 servidores indica~ 
dos para treinamento. Os restantes 13,4 % representam 17 dife~ 
rentes cursos. 

Para levar a efeito êste trabalho, a Comissão utilizou infor~ 
mações prestadas por quarenta e seis (46) supervisores de dife~ 
rentes níveis e repartições, como amostra significativa (30 %) do 
total de supervisores em São Paulo. 

Os quadros seguintes mostram as distribuições dos questio~ 

nários recolhidos. 



TOTAL DE SUPERVISORES PESQUISADOS, POR ÓRGÃOS E NíVEIS DE SUPERVISÃO 

NIVEIS DE SUPERVISÃO ATINGIDOS 

6RGÃO TOTAL 

AGENCIA 1 SDVIÇG I SEÇ-o I TURMA I GRtJPO 1 CONTA- t SllIICON-1 TmSOu-1 Slicu-I GUAIIDA-/ PORTA-l AIUoIA._1 ASSIiSSOB A DORIA TADORIA RARIA TARIA KOBIA RIA I 

Procuradoria ............... 4 - - - 4 - - - - - - - - -
Delepcia Fiaeal ............ 6 2 3 1 

~ Aduaneira ......... 1 1 

Dep. Fed. Compra ......... 1 1 

Contadoria ................. 2 1 1 

Delepcia Arrecadae&o .••... 7 1 1 3 1 1 

Delegacia Rendas Internas .. 3 1 1 1 

Imp&to de Renda .......... 5 2 3 

AIllndesa ................. 17 4 6 2 1 1 1 1 1 --- --------------------------- --- --- ---
TOTAL ........... 46 1 10 10 11 4 1 1 3 1 1 1 1 1 

~ o 



CURSOS 

ASSUNTO, LOCAL E HORÁRIO DE TREINAMENTO 

NIDoRODII 

SERVIDORES 

A IIBRII:I( 

TREINADOS 

LOCAL ONDE DEVE SER DADO O TREINAMENTO 

rORA DA REPARTIÇÃO 

HORÁRIO CONVENIENTE 
AO TREINAMENTO 

INiCIo \lEIO 1'111 NA PRÓPRIA I NA IIBDII DO 

RI!:PARTIÇÃO I"INISTÉRIO 
ESTADO DE Outro NO EST. DA 
BÃo PAULO ESTADO I EXTERIOR .GUANABARA.IEXPEDIENTI! IEXPEDIENTlI 

EXPIIDIBNTII 

Reda~o OficiaI..·· •.• ·•····•··· •••• ··· ••• ·•· •••. 1 
97 1_~1 __ 2 l_-=--' 11 85 

Datilografia ..................................... 24 24 - -, 10 13 

Estenografia .•••.•..••........•.•.....•.•••••.•••• 8 5 

: I 
- - I - 6 I 1 2 

~ 

Mecanografia .................................... 9 8 - - - - - 9 

Moderna Técnica Qrramentária em e!1)eeial a Lei 
4320/63 ...................................... 29 25 1 1 - 2 2 - 27 

Técnica de Chefia ................................ 31 30 1 - - - 11 2 18 

Legisla(llo de Péssoal ............................. 18 15 3 - - - 8 - 10 
-----

Relap/les Públicas ........................... , ••... 53 19 34 - - - 5 3 45 
---- -------

RelaeI!eB eoro o Público............ • ....•..•••... 181 146 35 - - - 78 7 I 63 

- ---- --
1te1aç!!es Humanas no Trabalho ... ' ............... 110 751 __ ~ - - - 12 

31 ___ 
6
_
4

_ -
Nova LeIiaIacIo Fiaca1 BIUÍ_ •••••.••.. ; .•...•. 70 36 34 - - - 27 - 10 

00 -



CURSOS 

LOCAL ONDE DEVE SER DADO O TREINAMENTO 

NÚMERO DE 

SERVIDORES 

A SEREM I NA pnÓPUIA 

TRE1NA.DOS 

nEPARTTÇÃO 

FORA DA REPARTIÇÃO 

ESTADO DE 

sÃe PAULO 

Outro 
Estado 

NA SIID!') DO 

MINISTÉRIO 

NO EST. J)A. 

. GUANABARA. 

HORÁRIO CONVENIENTE 
AO TREINAMENTO 

INIcIO IIEIO FIII 

EXPEDIENTE I EXPEDIENTE I EXPIIDIENTlC 1-
------------------~--~~--~--~----~ 

I mpôsto de Renda ........................ '" ... . 54 41 13 26 28 
_____ 1 ______ • ______ 1 _____ 1 _____ 1 _____ • ____ • ____ • __ --

Impôsto de Consumo ............................ . 119 83 36 49 34 
----·_----·----·-----1----1----1----

Impô.to de Sêlo ......................... . 83' 39 44 29 13 
1----1 1----1---1----1----1----1---1---

Impô.to Aduaneiro .............................. . 138 102 36 83 2 21 

Técnica de Treinamento ..............• 12 12 4 8 

Treinamento de Asses""res ............ . 59 27 32 19 8 
-----·------,------1 1----1 ,-----,----

Administracão de Material ....................... . 58 20 38 2 2 20 
- _____ 1 ______ 1 ______ 1 ____ ' _____ 1_ ·----[---__ 1 ___ _ 

Centabilidade Pública ............................ . 21 13 21 

------.---- -,-----,-----,------1 1-----1 1----
ServiC03 para Artífices de Alfândega .•......... 30 30 30 

-----·----1 1----1---1---1----1-----1---
Operac1les com Máquinas IBM .................. . 

-----.-----1---_'·_--- -----·----·----1---
Autenticaç~o em Máquinas Tipo "1hthicsen" e 
"Burrough'i" ........ " .......................... . 30 30 30 

-----,-----,-- ---1----- ----,----,,-----1----
M aderna Téc~ica de Protocolo.......... .. .... . ... 4 • 4 

00 
N 



CURSOS 

Merceologia ...•.. 

LOCAL ONDE DEVE SER DADO O TREINAMENTO 

NÚMEROD" 

SERVIDORES 

A SEREM I NA PRÓPRIA 

TREINADOS 

REPARTIÇÃO 

FORA DA REPARTIÇÃO 

ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Outro 
Estado 

, EXTERIOR 

NA SEDE DO 

llJ:r<.ISTÉRiO 

NO EST. DA 

GUANABARA 

HORÁRIO CONVENIENTE 
AO TREINAMENTO 

INfeTO MEIO FIII 

EXPEDIENTE I EXPEDIENTE I EXPEDIPJNTE 

34 2 32 I - - - I 1 1 32 

_._--------,--------------------
Direito Processual.. .......... ··.· ............. 1 ___ 6 _____ 6 ___ -___ - - -. I 6 __ - __ -= 
Moderna Técnica de Arquivo ...................... 1 3 3 -. I - - - 3 

Rest&uracão de Proces~os ...................... ,. 3 
1----1 1----1----1----1---1-----1---

Legislacão Sôbre Dívida Fundada ................. . 3 3 
_____ 1_ ----,------,------,-----,----- ' _____ 1 1----

N oç!!es de Direito: Administrativo, Civil, Penal, Cons-
titucional, Comercial e Tributário ............. . 8 8 

----,----,. ---'----1 1---1 '1----1---
Seguro Aduaneiro ............................. .. 11 11 11 

---,----1 1----1---1 1---1---
Organização do Trabalho e Planejamento .....••.... 3 3 

-1---' 1----1----1 1---1---
Intercâmbio Comercial com O Exterior ..•.......... 11 11 11 

TOTAIS GERAIS (+) ................... ,--~1---918-1 397 I 1 I 5 )--;-) 30 ) 622 

<+) No item "Horário conveniente ao Treinamento" não foram computados 271 servidores por não terem os Supervisôrer respondido ao item. 

00 
~ 



Por ocaSlao do Seminário Norte~Americano de Fiscalização 
de Tributos, no mês de agõsto de 1965, fêz esta Comissão uma 
pesquisa suplementar sÔbre a necessidade de treinamento, com o 
seguinte resultado : 

a} realização de seminários, sõbre os temas: 

1. Sistema Tributário Brasileiro (Fiscalização e Arre~ 
cadação) ; 

2. A importância do treinamento e formas de recruta~ 
mento para o pessoal fazendário do Brasil; 

3. Atualização em Direito Fiscal; 

4. Prática Bancária e Cambial; 

5. Fiscalização Aduaneira; e 

b} realização de cursos sôbre Direito Tributário. 

As sugestões acima destinam~se a atender necessidades de 
treinamento na área fiscal. 

PROGRAMA PILOTO DE SAO PAULO 

Ao mesmo tempo em que realizava essa pesquisa sôbre as 
necessidades de treinamento, a Comissão executava, em S. Paulo, 
um Programa Pilôto, com dois objetivos básicos : 

1 Q} oferecer oportunidades de treinamento para certas ati~ 
vidades específicas nas várias áreas funcionais, visando melhorar 
a atuação dos servidores; 

29 ) criar condições objetivas para a implantação e funcio~ 

namento a curto e médio prazo de um Núcleo Regional de Tt'ei~ 
namento. 

Quanto ao primeiro objetivo foi possível ministrar os seguintes 
tipos de treinamento: 

a} Treinamento Básico em Técnicas de Supervisão; 

b} Liderança de Reuniões; 

c) Treinamento para o Trabalho em Grupo; 
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d) Relações Públicas: 

e) Relações com o Público : 

f) Administração de Material: 

g) Sistema Norte-Americano de Fiscalização: 

h) Capacitação para operação de máquinas autenticadoras 
«Ankeu: , 

ti) Formação de Instrutores para o Treinamento em Técni
cas de Supervisão. 

TREINAMENTO BÁSICO EM TÉCNICAS DE SUPERVISÃO 

Prioridade absoluta foi concedida à área funcional dos super
visores - de todos os níveis - e em tôdas as repartições, obede
cendo, entre outros, aos critérios seguintes : 

19 ) é a área funcional que oferece maiores condições de pe
netração das idéias e métodos nos quais se baseiam as atividades 
de treinamento, uma vez que seus integrantes mantêm múltiplas 
relações de trabalho, tanto na linha hierárquica horizontal. quanto 
na vertical : 

29 ) localizam-se nesta área problemas de cuja solução de
pende, fundamentalmente, a consecução dos objetivos e fins pro .. 
postos para o Programa de Treinamento. 

Foram utilizados dois métodos: - o T.W.1. e o T.B.5. 

a) Método T.W.I. 

o método inicialmente adotado foi trazido das práticas do se
tor privado: T.W.I. - «Training Within Industry» (Treinamen
to dentro da Indústria) feita, é claro, a necessária adaptação para 
ser aplicado nas repartições. O método T.W.I., em sua parte bá
sica, consiste na aplicação de três fases de treinamento de dez ho
ras cada, versando sôbre os seguintes temas : 

1 - Como ensinar um Trabalho: 

2 - Relações Humanas no Trabalho ; 

3 - Métooos de Trabalho. 
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Receberam êste treinamento básico 204 funcionários. O pro
grama prevê possibilidades para treinamento de todos os titulares 
e substitutos e mais uma porcentagem de funcionários sem encargos 
oficiais de chefia das repartições fazendárias de São Paulo. 

O Quadro seguinte mostra o resultado numérico dêste treina ... 
mento, que penetrou em tôdas as repartições fazendárias em São 
Paulo. 

BALANÇO DA PROGRAMAÇÃO DO MÉTODO T. W. 1. 

TREINAMENTO PARA FUNÇÕES DE SUPERVISÃO EM 6-11-65 

ÓRGÃO 

AlfAndega de Santos .•................ 
Delegacia de Arrecadação ..... ....... . 
Delegacia Fiscal . ................... . 
Departamento Federal de Compras ... . 
Contadoria Seccional ................. . 
Delegacia do Imp&.to de Renda .••.... 
Delegacia de Rendas Internas ........ . 
Estação Aduaneira ............. ...... . 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 0.0. 
Delegacia do Imp&.to de Renda em San-

tos ............................. . 

TOTAL ................ . . 

co;,cLuiDOS I 
ATE A DATA 

48 
11 
28 
10 
6 

25 
28 
23 

8 

17 -----
204 

EM ANDAMENTO 

SUBTOTAL 1.- 2.-

28 10 18 
10 10 

6 

24 8 16 

7 7 -----,-- ----_.-
69 

Os resultados podem ser medidos pelas contínuas solicitações 
de supervisores, que, por motivos de trabalho, não puderam sub
meter-se ao treinamento, desejando fazê-lo ainda. 

b) Método T.B.S. 

A partir de novembro foram iniciados cursos para treinamento 
de supervisores pelo método T.B.S. (Treinamento Básico de Su
pervisores), a serem ministrados pos Instrutores do quadro de 
pessoal do próprio Ministério da Fazenda, que receberam treina
mento específico para Instrutores. 

O método T.B.S. objetiva atingir, através de treinamento teó
rico e prático, as seguintes metas : 

1 ~ ) formar hábitos e atitudes que possibilitem melhores con
dições para a análise e julgamento de situações de trabalho, a fim 
de que sejam tomadas decisões acertadas pelos supervisores; 
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2~ ) determinar as qualidades, capacidades e responsabilida~ 
des do supervisor que influem na resolução de seus problemas: 

3") aprimorar, no participante. a compreensão para os pro~ 
blemas de um grupo de trabalho, proporcionando condições para o 
estabelecimento de relações humanas entre os membros do grupo. 

O T.B.S. pode ser dividido em 3 fases independentes entre si 
e que podem ser ministradas isoladamente ou em conjunto, de 
acôrdo com os objetivos do treinamento. São as seguintes : 

1") Liderança de Reuniões: constando de seis reuniões in~ 
formativas, com 9 horas de duração e duas partes práticas. nas 
quais todos os participantes preparam reuniões de 15 a 30 minu~ 
tos com tema livre, perfazendo o total de 27 horas de treina~ 

mento: 
2~) Treinamento no Trabalho: técnicas de supervisão e de 

Treinamento no Trabalho são transmitidas ao grupo num conjunto 
de 6 reuniões. totalizando 9 horas de treinamento: 

3" ) Supervisão e seus Pl1incípios: todos os assuntos~chave 
relacionados com chefia são incluídos nesta fase, ministrada aos 
participantes em 22 reuniões, com a duração total de 30 horas. 

TREINAMENTO EM LIDERANÇA DE REUNIÕES 

Com o objetivo de ampliar ou enriquecer a capacidade de li~ 

derança dos supervi~ores e altos funcionários. cujas funções im~ 
pliquem na realização freqüente de reuniões de trabalho. foram 
organizados 2 cursos de Liderança de Reuniões pelo Método 
T.W.1. (convencionada 5~ fase). 

Como o método T.B.S. também comporta esta técnica, orde~ 
nada de maneira mais completa. aguardou~se a formação do 1 '1 

grupo de instrutores em T.B.S. - Treinamento Básico de Super~ 
visores, para a continuação dês te treinamento em atendimento às 
necessidades de diversos grupos de funcionários. 

TREINAMENTO PARA TRABALHO EM GRUPO T.E.G. 

o Treinamento para Trabalho em Grupo - T.E.G. - mais 
<:onhecido como «Leadership Game», em sua aplicação nada tem 
<te semelhante às técnicas empregadas nos cursos tradicionais. 
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Consiste, principalmente, em tentar, através da interação dos 
membros de um grupo, estabelecer uma dinâmica grupal, facultan .. 
do-lhes externar seus comportamentos, que, em seguida, são inter .. 
preta dos por uma equipe de psicólogos. 

SEMINÁRIO NORTE-AMERIC.I\NO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 

este Seminário, promovido pela Comissão, objetivou oferecer 
aos agentes fiscais federais em São Paulo a oportunidade de am
pliar seus conhecimentos técnico-profissionais, através do contato 
mais estreito com sistemas estrangeiros de tributação. 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

Destinado a funcionários fazendários que desenvolvem ativi
dades de maior relacionamento direto, envolvendo principalmente 
subordinados, foi programado um curso de Relações Públicas, atin .. 
gindo elementos de diversas repartições fazendárias. 

No Inventário das Necessidades de Treinamento, já referido, 
foi um dos cursos mais solicitados pelos atuais supervisores, com 
53 pedidos. 

RELAÇÕES COM O PÚBLICO 

Tendo em vista a necessidade de treinamento específico para 
aquêles servidores que mantêm permanente contato com o público, 
a quem devem prestar esclarecimentos, informações ou simples
mente atendimento, foi realizado um curso de Relações com o 
Público. 

Foi o tipo de treinamento mais solicitado pelos supervisores, 
quando consultados. na pesquisa sõbre as necessidades de treina
mento. 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 

Com base nas sugestões do Departamento Federal d~ Com
pras, que, ao longo de suas atividades, registrou as insuficiências 
de treinamento nesse setor, foi programado o curso «Administra
ção de Materiab, visando melhorar os níveis de conhecimentos 
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dos servidores que ocupam funções em setores específicos tais como. 
assistentes comerciais, almoxarifes, armazenistas e outros que exe .. -
cutam tarefas análogas. 

TREINAMENTO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS «ANKER» 

A fim de atender às necessidades oriundas da implantação de 
novas rotinas e métodos de trabalho, foram realizados dois pro
jetos para treinamento de operadores de máquinas «Anker». Fo
ram treinados também instrutores desta operação, que ficarão, as
sim, habilitados a ministrar o treinamento a outros servidores. 

Os quadros seguintes demonstram em têrmos quantitativos os· 
resultados do Programa de Treinamento desenvolvido pela Co .. 
missão. 

FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM TÉCNICAS DE SUPERVISÃO 

PELO MÉTODO T.B.S. 

Reconhecida a funcionalidade do Método T.B.S. e sua apli
cação no meio industrial. foi programado o 19 curso para formaçãG 
de Instrutores do método, feita sua adaptação à administração 
pública. 

As fases que compõem o Método T.B.S. para o treinamento 
de Supervisores, já expostas anteriormente, são as mesmas minis
tradas no Curso para Instrutores, variando apenas a modalidade: 
aqui os participantes, após receberem a parte informativa de «Lide .. 
rança de Reuniões», treinando a técnica adquirida, passam a rea ... 
lizar reuniões primeiro em tema livre e depois versando sôbre as. 
técnicas «Treinamento no Trabalho» e «Supervisão e seus Prin
cípios», num total de 44 reuniões durante 66 horas de treinamento. 

A avaliação realizada pela equipe responsável pelo curso, pelo
Instrutor de T.B.S. encarregado de transmitir as técnicas do mé~ 
todo e pelos próprios participantes revela que os objetivos foram 
atingidos. 

OS CONTATOS 

Visando estabelecer um processo eficiente de relacionamento 
com os diversos grupos de funcionários, nas várias repartições, foi 
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. experimentado um sistema de delegação de responsabilidades a ele~ 
mento de cada repartição ou seção, a fim de que atuasse como in~ 
termediário entre a Comissão de Reforma e o grupo de funcionários 
que representava. A êsses elementos chamou-se «Contatos» e 

·entre suas principais funções constavam: 

- representar sua seção, trazendo à Comissão suas aspira~ 
ções e necessidades básicas de treinamento; 

- colaborar na organização de cursos destinados à sua re~ 
partição ou seção, organizando, de acõrdo com orientação 
do Setor próprio, grupos que deveriam receber treinamento 
e auxiliando na sua execução. 

Trabalho paralelo foi realizado pela Comissão, para localizar 
os líderes das repartições, que, em muitos casos, n~o haviam sido 
atingidos ainda pelo treinamento e nem sempre se manifestavam 
sensibilizados por essa área de trabalho. 

Coube muitas vêzes, aos Contatos, a extraordinária tarefa de 
atrair aquêles funcionários e favorecer sua progressiva adesão ao 
Programa de Treinamento. 

Através de constante relacionamento e troca de opiniões com 
-cada vez maior número de funcionários nas repartições, requerendo 
o número dos atingidos uma ação não mais individual e sim de 
grupo, constatou-se que o sistema inicial - dos contatos - havia 
preenchido sua finalidade, não atendendo mais à dinâmica esta
belecida pelo Programa. Estas duas conclusões aliadas à idéia 
de formação de grupos de funcionários que viessem a atuar como 
Coordenadores e Encarregados de Treinamento no dispositivo que 
estava sendo projetado, levaram a Comissão a promover discussão 
entre líderes e contatos. 

A participação de 70 % dos funcionários convidados, repre~ 
sentando cinco repartições, ou seja: DRAr .• EAIA. DRRI, DFC 
e DFTN, demonstra o grau de interêsse que o fato despertou. Foi 
possível, no final. chegar-se às seguintes conclusões básicas : 

1 Q.) necessidade de um dispositivo permanente de Treina~ 
:mento; 



nEMONSTRAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE TR.EINAMENTO 

PROJETO 

Em 6-11-65 

NÚMERO 
DE 

HORAS 

NÚMERO 
DE PARTI
CIPANTES 

REPARTIÇÕES BENEFICIADAS IDATA DO TREINAMENTO 

Liderança de Reuniões ................................... 1 20 I 14 I AUAndega 
Delegacia Rendas Internas julho de 1965 

Trei;;;;"ento de Trabalho em Grupo ...................... 1==-15 ----7-- Delegacia Rendas Internas agasto de 1965 

Seminário Norte-Americano de Fiscalização .... ........... . 3 100 

------ 1--
Relações Públicas ....................................... . 25 10 

----------~---_. 

Relações com o Público ................................. . 15 9 

Administração do Material. ............................. . 40 10 

Treinamento para Operadores de Máquina .. ANKER" ..... . 30 24 

Delegacia Arrecadação 
Impasto de Renda - São Paulo 
Delegacia Rendas Internas 
Estação Aduaneira 

Delegacia Arrecadação 
Dekgacia Rendas Internas 

Delegacia Arrecadação 
Delegacia Rendas Internas 

agasto de 1965 

julho de 1965 

iulho de 1965 
-----1----------

Delegacia Rendas Internas 
Delegacia Regional de Arrecadação 
Departamento F. de Compras 
Procuradoria Faz. Nacional 

Delegacia Regional de Arrecadação 

maio de 1965 

outubro de 1964 
maio de 1965 

IC 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO 

PERIODO DE OUTUBRO DE 1964 A OUTUBRO DE 1965 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS TREINADOS, POR REPARTIÇÃO 

REPARTIÇÕES 

MESES TOTAL 

I 
PBOC. DA. IMPOSTO IlIPoeTO .U~~ I '_'oo_I_'~ D.R.I. I D.R.A. D.F.T.N. D.F.C. FAZENDA. DE RENDA. DE RENDA 

Dm 8A.NTOS SBCCIONAL ADUAKBIBA. 
NACIONAL C.tPITAL SANTOS 

I I I I 
Outubro de 64......... 10 Õ Õ 
Novembro......... .... 18 9 9 
D .. embro ............. . 
Janeiro de 65.......... 10 10 
Fevereiro.... . .. .. .. .. . 33 9 11 13 
Março................. 62 22 2 10 22 6 
Abri!.................. 128 31 8 30 14 8 21 2 14 
Maio.................. 56 19 17 20 
Junho................. 83 14 2 17 11 22 6 11 
Julho...... ........... 68 4 3 4 9 3 9 8 25 11 2 
AgÕ8to................ 264 96 17 22 3 1 74 8 21 3 19 
Setembro.............. 103 4 14 25 11 33 16 
Outubro............... 103 10 24 24 45 
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2~) necessidade de organizar grupos de trabalho com os fun
cionários fazendários desejosos de colaborarem no Programa de 
Treinamento. 

A segunda conclusão deu ensejo à formação dos Comitês de 
Animação de Treinamento nas repartições fazendárias em São 
Paulo. 

os COMITÊS DE ANIMAÇÃO DE TREINAMENTO 

o primeiro a iniciar suas atividades foi aquêle que reunia as 
repartições fazendárias localizadas no prédio da Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacional, a saber: Delegacia Fiscal. Procuradoria, 
Estação Aduaneira de Importação Aérea, Contadoria Seccional e 
Departamento Federal de Compras. 

Foram escolhidos, nas próprias repartições e de acõrdo com 
sua lotação, funcionários que deveriam representá-las no Comitê. 

O objetivo dêste, como dos demais Comitês, foi treinar ele
mentos que demonstraram interêsse e capacidade para tarefas re
lacionadas com o treinamento, a fim de assumirem a responsabili
dade de animar o conjunto de funcionários a participarem do Pro
grama, difundir sua idéia e organizar projetos em suas fases 
iniciais. 

Os membros dos Comitês foram recrutados entre funcionários 
que demonstraram interêsse pessoal pelas atividades de treinamen
to, quer através da participação direta nos projetos, quer através 
dos contatos com os técnicos da Comissão, ou, ainda, por indica
ção dos chefes de Repartição. 

Ao mesmo tempo em que continuavam como intermediários 
entre o Programa e o meio funcional das repartições, foram êsses 
servidores submetidos a constante treinamento de trabalho em gru
po, incluindo atividades como discussões sôbre treinamento, críti
cas ao Programa em andamento, análise dos problemas e necessi
dades das repartições, elaboração e execução de projetos, visitas 
a centros de Treinamento. 

O principal objetivo foi a discussão das idéias de Treinamento 
que informam as atividades da Comissão visando sua compreensão 
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e aceitação. O grande interêsse e entusiasmo demonstrado por 
seus membros atesta que êste objetivo está aos poucos sendo al~ 
cançado. 

MANUAIS DE TREINAMENTO E OUTROS MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

Esfôrço objetivo e constante foi despendido pela Comissão. no 
sentido de dar maior grau de especificidade fazendária aos pro~ 
jetos de treinamento executados. Diversos dêsses projetos foram 
trazidos do setor privado. onde. há anos. vinham sendo aplicados 
com êxito. Mas a transposição pura e simples dos métodos ado~ 
tados no setor privado para o setor público não era possível. Ha~ 
via necessidade de adaptar. E essa adaptação foi efetuada em 
relação aos recursos pedagógicos. inclusive «Manuais». 

MANUAL DE INSTRUTOR «T.B.S.» ESPECÍFICO PARA 

O MINISTÉRIO DA FAZENDA 

O trabalho mais importante nessa área foi a adaptação do 
Manual do Instrutor T.B.S. (Treinamento Básico de Superviso~ 
res). em três volumes. que. trazido diretamente do setor privado. 
se encontra pràticamente pronto para ser adotado como modêlo 
para treinamento dos supervisores do Ministério da Fazenda. 

Além do Manual T.B.S .. foram adaptados todos os recursos 
áudio~visuais pertinentes e. conforme já foi dito. treinados treze 
funcionários fazendários na sua utilização. Assim. as repartições 
do Ministério da Fazenda em São Paulo podem desenvolver. am .. 
pIamente. o programa de treinamento de supervisores em todo Es .. 
tado. pois dispõem : 

a) do Manual do Instrutor 
b) 
c) 
d) 

dos recursos áudio~visuais pertinentes 
de material de distribuição e exercícios 
de instrutores especializados. 

RECURSOS ÁUDIO~VISUAIS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO «T.W.I.» 

Não tendo sido possível consumar~se a adaptação de todo o 
conjunto de recursos do Método «T.W.I.» largamente utilizado no 
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Programa de Treinamento de Supervisores, a Comissão esforçou~se 
por adaptar, pelo menos, o material áudio~visual e as fôlhas de 
distribuição e exercícios. 

MANUAL PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS «ANKER» 

Outra iniciativa nessa área refere~se à confecção do «Manual 
das Máquinas ANKER» elaborado pelos técnicos de automação da 
Comissão de Reforma. 

APOSTILAS DIVERSAS 

Três volumes de apostilas foram editados, relativos a três pro ... 
jetos executados, e distribuídos entre os participantes dos cursos de : 

a} Administração de Material 
b} Relações Públicas 
c} Relações com o Público. 

PESQUISA SÔBRE MÉTODOS DE TREINAMENTO DE SUPERVISORES 

Visando conhecer melhor as possibilidades e os métodos de 
treinamento de supervisores no mercado de São Paulo, a Comissão 
procedeu a proveitosa pesquisa junto aos centros e instituições de 
treinamento, emprêsas e outras entidades dedicadas a êsse tipo de 
atividade. A pesquisa revelou a existência de numerosos métodos 
de treinamento de supervisores hoje utilizados - em escala variá~ 
vel - no Estado de São Paulo. São os seguintes os métodos in~ 
ventariados, que receberam a devida análise crítica e comparativa: 

1 - Método de Carrard 
2 - Método de Treinamento Mental 
3 - Método de Estudos de Casos 
-:1 - Método T.W.1. (<<Training Within Industry») 
5 - Curso de Metodização Funcional 
6 - Curso de Técnicas de Chefia 
7 - Curso de Preparação para Chefia 
8 - Método de Treinamento para Trabalho em Grupo 

(T.E.G.) 
9 - Curso de Treinamento Básico de Supervisores (T.B.S.) 
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10 - Curso de Relações no Trabalho 
11 - Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal 
12 - Curso de Técnicas de Supervisão. 

APOIO E PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES 

Se é verdade, como já se assinalou, que nenhum dispositivo 
de treinamento poderá nascer e crescer sem a participação cons~ 
ciente dos membros da organização, não menos verdadeiro é que. 
sem o apoio. a integração dos dirigentes das repartições, também 
não se poderá progredir nessa difícil área de trabalho. É neces~ 

sário que êles aceitem o treinamento como um instrumento de tra~ 
balho e um recurso a mais na gestão das coisas administrativas. 

A idéia tradicional de que o treinamento é um apêndice in .. 
teressante. mas não essencial. é suficiente para fazer definhar e 
morrer qualquer esfôrço de institucionalização do sistema de aper
feiçoamento dos quadros humanos de uma organização. Nesse 
sentido. nada mais contraditório do que afirmar-se não haver tem~ 
po para fazer treinamento. Dentro do quadro de referência em 
que o treinamento deve ser colocado, essa afirmativa equivaleria 
a dizer que é possível administrar sem orçamento, sem equipamen
to. sem salas e móveis. 

O treinamento deve ser. nas mãos dos administradores moder
nos. fator de aumento da produtividade. de melhoria das relações 
humanas, de integração nos esforços gerais do povo pelo desen .. 
volvimento do país. 

Os dirigentes das repartições fazendárias de São Paulo. em 
seu conjunto. demonstraram a melhor concepção do treinamento. 
como recurso objetivo de administração. Por isso. os projetos pro .. 
postos pela Comissão tiveram progressivo e nítido apoio dessas 
autoridades. apoio que evoluíu gradativamente para a participação 
integral. 

Um diálogo freqüente. franco. insistente, permitiu que se es .. 
clarecessem as dúvidas, que se reestudassem os pontos obscuros, 
que se dimensionassem as áreas de maior necessidade. 

esse relacionamento deve ser aqui mencionado, como registro 
e. exemplo de trabalho que. respeitando os pontos de vista pessoais. 
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identificando os obstáculos estruturais que a idéia do treinamento 
encontrava, pôde, finalmente, completar~se, através da idéia do 
Núcleo de Treinamento. 

Finalmente, a adesão dêstes altos chefes ao Programa~Pilôto 
desenvolvido em São Paulo pode ser avaliada pelos seguintes 
fatos: 

1 - um dos Delegados Regionais decidiu escolher os chefes 
de unidades de sua Delegacia apenas entre os funcionários que se 
submeteram ao Programa de Treinamento em Técnicas de Super~ 
visão; 

2 - o próprio Delegado e sete Inspetores decidiram partici~ 
par de dois projetos de Treinamento; 

3 - o Delegado de Rendas Internas ofereceu uma área de 
250 m2 para instalação de Núcleo de Treinamento em São Paulo: 

-4 - maiores facilidades foram concedidas para realizar trei~ 
namento dentro do horário de expediente. 

NÚCLEO REGIONAL DE TREINAMENTO 

o Programa de Treinamento desenvolvido nas repartições fa~ 
zendárias de São Paulo criou, como era previsto. a existência de 
-condições para a implantação de um dispositivo estruturado que 
atenda às futuras demandas de treinamento do pessoal fazendário 
naquele Estado. Essas condições podem ser assim resumidas : 

a) a idéia de treinamento. concebido como um sistema único 
e integrado no Ministério, já estava plenamente discutida e aceita. 
A avaliação dos dados estatísticos obtidos através da pesquisa 
entre supervisores de repartições e os resultados das entrevistas 
com os dirigentes demonstraram a preocupação de que não termi~ 
nassem com a Comissão de Reforma as atividades de Treinamento. 
Esta preocupação, expressa não só em entrevistas e conversas in~ 
formais. mas também através de medidas práticas. que demonstra~ 
ram a plena compreensão e aceitação da concepção de Treinamento 
adotada pela Comissão, permitiu concluir que o Treinamento já 
era aceito como indispensável. tornando~se a criação do dispositi~ 
vo. cada vez mais, um reclamo natural dos próprios funcionários; 

b) as atividades dirigidas para as funções de treinamento 
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trouxeram, como consequencia, a preparação de grupo inicial de 
instrutores em técnicas básicas de supervisão, que poderá fàcil
mente atender às necessidades de treinamento de supervisores de
finidas anteriormente; 

c) o processo de treinamento realizado nos Comitês de Ani~ 
mação já demonstrou sua eficácia, elevando consideràvelmente o 
interêsse dos funcionários pelo Programa de treinamento e pelas 
futuras atividades do respectivo Núcleo; 

d) a existência de base física para abrigar as instalações do 
Núcleo deu condições para o planejamento, a curto prazo, de sua 
criação e montagem; e 

e) o levantamento de recursos de treinamento na área de 
Supervisão completou o acervo de subsídios, informações e condi
ções de que dispunha a Comissão em São Paulo. 

Verificada a existência dessas condições básicas para a cria .. 
ção do Núcleo Regional de Treinamento. a Comissão tomou tôdas 
as providências necessárias para que possa ser instalado a qual
quer momento. 

TREINAMENTO NA GUANABARA 

No Estado da Guanabara foram programados 8 Projetos de 
Treinamento para 3 (três) áreas funcionais, abrangendo 1.032 
funções nas várias repartições fazendárias. (O têrmo «função» 
é aqui empregado como sinônimo de tarefa e não de cargo.) 

Nessa elaboração, procurou~se, de um lado, programar maior 
número de Projetos para a área de treinamento, a fim de atender 
ao objetivo de treinar pessoal para as diferentes funções do Órgão 
de Treinamento a ser implantado; de outro lado, atingir com os 
dois Projetos destinados à área de supervisão e direção o maior 
número possível de funcionários, para criar condições de implanta
ção do treinamento no Ministério. 

A par dêsses objetivos, procurou~se ainda : 

a) proporcionar treinamento a uma das áreas específicas do 
Ministério, também prioritária - a da fiscalização. Dois são os 
Projetos a ela pertinentes, abrangendo um total de 103 (cento e 
três) servidores; 
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b) atender à necessidade de implantação de novas rotinas: 
de trabalho. Nesse sentido foi elaborado um Projeto, que pro~ 
porcionou treinamento a 300 funcionários da rêde particular de 
estabelecimentos bancários. 

O quadro seguinte mostra, por área funcional, os Projetos for
mulados e os contingentes abrangidos. 

PROJETOS DE TREINAMENTO 

ÁREA FUNCIONAL 
DE 

TREINAMENTO 

Direção e Supervisão ........ . 

Treinamento ..•.............. 

Fiscalização ................. . 

DENOMINAÇÃO DO PROJETO 

1. Liderança de Reuniões ............... . 

2. Treinamento de Supervisllres pelo M é-
todo TWI. ........................ . 

3 . Formação de I nstru tores TWI. ....... . 

4. Treinamento Básico de Instrutores-
TBI ...................... _ ....... .. 

5. Coordenação de Treinamento ......... . 

6. Treinamento para os AFIR .•......... 

7. Administração e Polltica Tributár ia e 

CONTINGENTE 
ABRANGIDO PELO 

TREINAMENTO 

500 

100 

400 

129-

12 

45 

72 

103-

93 

Aduaneira. . . . . . • . . . . . . • . • • . . . • • • . . . 10 

Arrecadação ................. . 8. Implantação do Sistema de Arrecad ação 
pela Rede Bancária ................. . 300 

TOTAL .......... 1.03Z: 

ORIENTAÇÃO ADOTADA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

A fim de extrair a maior rentabilidade possível e ao mesme> 
tempo procurar introduzir, no Ministério da Fazenda, práticas mo~ 
dernas de treinamento, a Comissão procurou estruturar seus pro~ 
jetos com o aproveitamento das melhores aquisições pedagógicas. 
e utilizar a experiência já suficientemente comprovada no setor 
empresarial, assim caracterizada : 

a) o treinamento deve atender a necessidades específicas: 
identificadas nas diversas áreas funcionais: 

b) o treinamento deve ser ministrado nos locais de trabalho: 
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c) o treinamento deve ser acelerado e prático; 
d) o treinamento deve utilizar as mais modernas técnicas di~ 

,dáticas de comunicação: discussão de casos, incidentes, dramati~ 
zações, exercícios práticos, auxílios áudio~visuais, entre outras. 

Com êsse intuito, afastou~se a metodologia tradicional. ba~ 
seada em «cursos» e «conferências» que provocassem o cansaço 
e o desinterêsse dos participantes e o risco conseqüente da perda 
de sua eficácia. 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR ÁREAS FUNCIONAIS 

Consoante os propósitos e condições enunciadas, pode~se fa~ 
zer, agora, a apreciação que se segue. 

ÁREA FUNCIONAL DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO 

Foi a área de Direção e Supervisão que mereceu as primeiras 
atenções da Comissão de Reforma, pela posição que ocupa na 
estrutura administrativa e porque: 

a) é a área que tem a responsabilidade de comando das 
fôrças executivas; por isso, se a tarefa é ou não cumprida, se bem 
ou mal cumprida, a responsabilidade é sempre do Supervisor; 

b) é a área que congrega os elementos através dos quais 
o subordinado vê a Adlninistração Superior: - para o subordi~ 
nado a deficiência ou competência dos escalões superiores está 
em função da atuação de seu superior imediato; 

c) é a área que, pela posição que ocupa no contexto admi~ 
nistrativo, é capaz de produzir efeitos em todo o quadro da admi~ 
nistração; daí ser considerada a área de maior efeito multiplica~ 
dor de situações. 

Assim, considerada a importância do Supervisor, como peça 
vital da máquina administrativa, tanto melhor será seu desempe~ 
nho quanto. mais habilitado estiver para o exercício de suas fun~ 
ções. Obviamente, o treinamento a ser desenvolvido nessa área 
será em técnica de supervisão e de liderança e nesse sentido foram 
elaborados dois Projetos : 

a) treinamento de supervisores pelo Método T.W.I. ; 
b) liderança de reuniões. 
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Treinamento de supervisores pelo Método T. W.l. 

Na época em que a Comissão iniciou as suas atividades de trei
namento no Ministério da Fazenda, não havia qualquer método 
específico para treinar supervisores do setor público. Em vista 
disso, foi escolhido o treinamento em técnica de supervisão pelo 
Método T.W.1. (Treinamento dentro da Indústria) que contava 
com larga aplicação internacional e que fôra parcialmente adaptado 
ao setor fazendário, por ocasião de sua aplicação às repartições 
fazendárias federais em São Paulo. 

Estudos mais pormenorizados, sôbre a exeqüibilidade dos mé
todos de supervisão existentes no mercado, deram maiores vanta
gens ao T.W.I., que se revelou: 

a) único método utilizável para programas mais amplos a 
serem executados a curto prazo; 

b) único a possuir no mercado de trabalho instrutores es
pecialmente treinados e com prática na sua aplicação; 

c) método rápido e prático: - em 30 (trinta) horas de trei
namento, o T.W.I. fornece aos supervisores as técnicas básicas 
para tratar problemas fundamentais à chefia, tais como : 

19 ) orientar e desenvolver seus subordinados; 

29 ) lidar com os recursos humanos, através dos quais o tra
balho é executado; 

39 ) melhorar a execução do trabalho de sua equipe equacio
nando, da forma mais conveniente, pessoal, máquinas e equipa
mentos disponíveis; 

d) obediente ao princípio de que o treinamento deve ser 
realizado no próprio local de trabalho; 

e) causador de efeitos benéficos para o conjunto da Repar
tição, através da sua 3" fase. Aqui o supervisor deve apresentar 
uma proposta de simplificação de métodos de trabalho, a qual cons
titui o material concreto para discussões entre êle (individualmen
te ou em equipe) e o dirigente; 

f) causa de incentivo de trabalhos em grupo, proporcionan
do maior aproximação entre os chefes de mesmo nível; 
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g) instrumento para análise, discussão e solução não só de 
problemas comuns, como, também, de problemas individuais julga
dos em conjunto; 

h) intercâmbio de experiências não só de participante para 
participante como também de participante para instrutor, veículo 
da nova metodologia e de experiências profissionais do setor em
presarial privado. 

Area de Recrutamento 

Obviamente, o treinamento deveria atingir não só os supervi
sores titulares, mas também seus substitutos, elevando o contingen
te recrutável a aproximadamente 1.300 funcionários, conforme da
dos apresentados no Quadro seguinte. 

NÚMERO DE SUPERVISORES FM EXERCíCIO NOS ÓRGÃOS DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEDE E GUANABARA 

NÚMERO DE SUPERVISORES 

NOME DO ORGÃO 

TOTAL 

1. Gabinete do Ministro .......................... . 
2. Direção Geral da Fazenda NacionaL ......•...... 
3. Departamento de Arrecadação ................•.. 
4. Departamento do Impllsto de Renda •.....•...... 
5. Departamento de Rendas Internas .............. . 
6. Diretoria de Rendas Aduaneiras ................ . 
7. Diretoria da Despesa Pública ................... . 
8. Caixa de Amortização ........................ .. 
9. Contadoria Geral da República ................. . 

10. Departamento Federal de Compras .............. . 
lI. Laborat6rio Nadonal de Análises ............... . 
12. Procuradoria Geral da Fazenda NacionaL ...•.... 
13. Patrimllnio da União .....................•.•... 
14. Divisão de Material .......................... .. 
15. Divisão de Obras .........................•...•. 
16. Serviço de Comunicaçõe •........................ 
17. Serviço de Est. Econ. Financeira ............... . 
18. Serviço do PessoaL ............................ . 
19. Biblioteca ..................................... . 
20. Conselho Superior de Tarifas ................... . 
21. Conselho de Polltica Aduaneira ...•.............•. 
22. Conselho de Terras da União ...........•........ 
23. Comissão de Financiamento de Produção ....•.... 
24. Comissão de Defesa do Capital Nacional. ....... . 
25. Comissão de Investimento ...................... . 
26. Conselho Técnico de Economia e Finanças ...•.•.•. 
27. Conselho de Contribuintes ...................... . 
28. Comissão de Tarifas ...........................• 
29. Alfândega no Rio de J.neiro .................. .. 

TOTAL .........•..••...•....•........ 

Fonú; Cadastro do Serviço de Pessoal e Dioirios Oficiais 
Da ta j unho de 1965 

37 
29 
30 

120 
72 
3 

65 
21 
96 
20 

6 
II 
22 

6 
4 

11 
9 

50 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 

15 

662 

SEDE 

37 
29 
14 
35 
16 
3 

65 
21 
38 
20 

6 
7 

16 
6 
4 

11 
9 

50 
3 
5 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 

433 

I GUANABARA 

16 
85 
56 

58 

.. 
6 

15 

229 
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Todavia, dada a impossibilidade de treinar em apenas 8 (oito) 
meses êsse quantitativo, o Projeto previu treinamento para 400 
(quatrocentos) funcionários, o que corresponde, aproximadamente, 
a 30 % daquele contingente. 

O treinamento dos restantes supervisores fazendários, bem 
como a preparação de futuros supervisores de todo o Ministério, 
será tarefa de treinamento a ser implantado. 

Foram selecionados alguns órgãos que pelas suas condições 
específicas requeriam maior urgência na aplicação do programa e 
organizados 40 grupos de T.W.I., contendo cada um, em média, 
10 participantes. 

O Quadro seguinte apresenta os órgãos atingidos pelo Pro~ 
jeto e o número de grupos previsto para cada um dêles. 

NÚMERO DE GRUPOS PREVISTO PARA CADA ÓRGÃO ATINGIDO 
PEW PROJETO 

DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO 

1. Alfindega do Rio de Janeiro ............................... . 
2. Biblioteca da Fazenda .......•.............................. 
3. Contadoria Geral da República e Seccionais na Guanabara ... . 
4. Departamento e Delegacia de Arrecadação ................... . 
6. Departamento Federal de Compras ......................... . 
6. Delegacia do Imp&sto de Renda ............................ . 
7. Delegacia de Rendas Internas .............................. . 
8. Diretoria da Despesa Pública .......•...................•.... 
9. Procuradoria Geral da Fazenda ............................. . 

10. Serviço de ComunicaçlSes ................................... . 
11. Serviço e Delegacia do Patrim&nio da União ........ , ....... . 
12. Serviço do Pessoal. ........................................ . 

TOTAL .......................................... . 

Execução do Projeto 

N.· DE GRUPOS PREVISTO 

PELO PROJETO 

7 
I 
2 
3 
3 
6 
3 
4 
I 
I 
2 
7 

40 

A execução do Projeto foi precedida de uma série de medidas 
preliminares, dentre as quais a mais importante foi a de promover 
reuniões com os Diretores e Supervisores, a fim de : 

a) participar o programa a ser executado na Guanabara: 
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b) apresentar o Método T.W.I. ; 

c) buscar apoio para que o treinamento fôsse realizado no 
local de trabalho. durante o exrediente. em atendimento à orien
tação anteriormente definida ; 

d). obter local e instalações adequadas para a realização das 
reuniões de treinamento; 

e) eleger um funcionário para coordenar as atividades de 
treinamento na Repartição e funcionar como elemento de ligação 
entre ela e a Comissão. 

Iniciada a execução do Projeto no dia 2 de agôsto de 1965. 
a 24 de dezembro já havia atingido os supervisores titulares e subs
titutos de tôdas as repartições programadas. 

Os dados apresentados no Quadro seguinte demonstram que 
o Projeto ultrapassou seus objetivos. pois. no final de sua execução, 
terá treinado 31 supervisores além dos previstos. 

Proposta de simplificação de métodos de trabalho 

Como já foi dito. o treinamento pelo Método T.W.I. prevê. 
como trabalho final de aproveitamento. a apresentação de uma 
proposta de simplificação de métodos de trabalho. que tem signi
ficação bem mais ampla do que a de sugerir melhorias dêsses mé .. 
todos. pois revela ainda : 

a) os problemas existentes na execução de tarefas; 

b) o interêsse do supervisor pelas tarefas sob sua respon
sabilidade ; 

c) a vontade efetiva do supervisor em colaborar com a Ad .. 
ministração, propondo formas mais corretas na execução de tra .. 
balhos; 

d) a adesão dos supervisores a programas que visam trazer 
benefícios ao exercício de suas funções e à produção de sua Re
partição; 

e) a boa disposição do supervisor em implantar novos mé
todos de trabalho. 



NÚMERO DE SUPERVISORES TITULARES E SUBSTITUTOS ATINGIDOS PEW PROJETO 

N.· DE SUPERVISORES TITULARES E.SUBSTITUTOS 

DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO TOTAL TREINADOS EM TREINAMENTO 

Global , Titulares I Sub.ti- Sub- I Titulares I Substi- Sub-
, Titulares' 

Substi-
tutos total tutos total tutos 

l. AIfAndega do Rio de Janeiro .......•..... 75 1 28 I 47 '1 I - 74 27 47 
2. Biblioteca ............................... 7 6 I 7 6 1 - - -
3. Contadoria Geral da República e Seccionais 

na Guanabara ......................... 24 19 5 12 7 5 12 12 -
4. Departamento e Delegacia de Arrecadação 39 17 22 39 17 22 - - -
5. Departamento Federal de Compras ........ 34 12 22 34 12 22 - - -
6. Delegacia Regional do Impasto de Renda 64 49 15 64 49 15 - - -
7. Delegacia Regional de Renda. Internas .... 32 23 9 32 23 9 - - -
8. Diretoria da Despesa Pública ............. 43 25 18 43 25 18 - - -
9. Procuradoria Geral da Fazenda ........... II I 10 II I 10 - - -

10. Serviço de Comunicações ................. 10 8 2 10 8 2 - - -11. Serv.ço e Delegacia do Patrim&nio da União 18 18 - 18 18 - - - -
12. Serviço do Pessoal ....................... 74 40 34 74 40 34 - - ---- ----- -----~-------------- ----

TOTAL .•...•••.•••.•••••.•...•.• . 431 252 179 345 213 132 86 39 47 
------ -------- -- --- ----

-O 
Yl 
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Entretanto, a par dessas vantagens trazidas pelos trabalhos 
apresentados na 3'" fase do T.W.I., deve ser destacada ainda a 
utilização que dêles pode ser feita pelo Diretor na reformulação 
e aperfeiçoamento de tarefas pertinentes à sua Repartição. 

Liderança de Reuniões 

Outro problema comum às funções de superVlsao e direção 
·é o das comunicações. Novas atribuições, alterações ou inovações 
de serviço podem ter como veículo de comunicação uma simples 
reunião. 

Contudo, muitas vêzes o Supervisor, em virtude da dificulda .. 
de que sente em dirigir uma reunião, deixa de realizá~la. Outras 
vêzes, se êle recorre à reunião para dar cumprimento àquelas ta
refas, não a utiliza de forma a obter as soluções desejadas ou en .. 
tão as obtém com grande esfôrço próprio e desperdício de energias. 

Considerando o valor da Reunião como instrumento de traba .. 
lho, não só na obtenção de soluções imediatas, sob formas mais 
democráticas e mais eficientes, mas também na obtenção de dispo .. 
sições psicológicas favoráveis para os fatôres de implantação de 
novos métodos de trabalho, a Comissão julgou oportuno executar 
projeto que viesse atender essa área de atividade: - técnica de 
liderar reuniões. 

Nesse sentido, formulou~se o Projeto «Liderança de Reu .. 
niões», onde são empregados modernos recursos didáticos, com o 
uso de cartazes, de textos de leitura, de formulários, de exemplos 
práticos, de livre debate e de dramatização, em que o participante 
é obrigado a encarnar o papel de líder e de liderado. 

No final de 15 horas de treinamento, distribuídas numa se~ 
mana, o Método fornece a cada participante uma técnica especí .. 
fica e simplificada de direção de reuniões. 

De posse dessa técnica o Supervisor determina com clareza 
e precisão o objetivo desejado e é capaz de, concomitantemente, 
-obter a participação de todos e exercer o contrôle da mesa, a fim 
de alcançar aquêle objetivo. 

Com êste Projeto, buscou-se despertar no Supervisor a ne
.cessidade da utilização de reuniões, como instrumento de trabalho, 
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bem como dotá~lo de técnicas para obter dêsse instrumento o má~ 
ximo de rendimento possível. 

o referido Projeto previa treinamento para 
seguintes faixas funcionais : 

a) diretores de repartição 

b) assessôres 

inspetores fiscais 

100 servidores das 

c) 

d) coordenadores e chefes de equipe da Comissão de Re~ 

forma 

e) diretores de divisão 

f) supervisores em geral 

g) outros funcionários de nível equivalente. 

Em princípio, foi adotado o mesmo critério usado no treina~ 
mento de supervisores pelo Método T.W.I., para escolha das re~ 
partições a serem atingidas pelo Projeto. 

Inicialmente, foi feita, com êxito, uma «aplicação~pilôto» do 
Projeto a um grupo de 9 (nove) participantes, coordenadores e 
chefes de equipe da Comissão de Reforma. Em seguida, uma 
segunda aplicação foi realizada para o grupo de funcionários~ 

~supervisores. que receberam formação para instrutores do Método 
T.W.I.. esses elementos. futuramente. serão líderes de mesas de 
supervisores e, portanto. farão uso freqüente das técnicas recebi~ 
das. Até agora 18 elementos já foram treinados em técnicas de 
liderança. 

ÁREA FUNCIONAL DE TREINAMENTO 

Dentro das funções de treinamento. duas pareceram à Comis~ 
são de fundamen'tal importância: 

6) formação de instrutores e professôres para comporem .) 
quadro docente; 

b) formação de administradores e coordenadores para com~ 
porem o quadro técnico. 

:a óbvio que nenhuma estrutura de treinamento pode ter au~ 
tonomia sem um corpo docente próprio e especializado. Para ga~ 
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rantir essa autonomia, a Comissão programou a execução de dois 
Projetos: 

1 - Formação de instrutores do Método T.W.1. 

2 - Treinamento Básico de Instrutores - T.B.I. 

Para que o referido corpo docente de instrutores e professõres 
possa atuar e produzir seus efeitos, torna~se necessária uma estru
tura organizacional e administrativa especializada. Para preparar 
essa estrutura a Comissão elaborou o Projeto: Coordenação de 
Treinamento. 

Formação de Instrutores do Método T. W.I. 

Com os resultados advindos do treinamento em técnica de su
pervisão pelo Método T.W.I., por ocasião de sua aplicação em 
São Paulo, a Comissão, ao elaborar o Projeto para a Guanabara. 
previu a formação de instrutores fazendários, tendo em vista os 
seguintes objetivos : 

a) maior atendimento das necessidades de treinamento de 
servidores em função de supervisão, inclusive em outros Estados; 

b) auto-suficiência (pelo menos parcial) do Programa de 
Treinamento de Supervisores pelo Método T.W.I., o qual poderi 
dispensar instrutores contratados de fora ; 

c) formação de um corpo de instrutores, não só ministrando 
treinamento em técnicas de supervisão, como também formando 
novos instrutores; 

d) adaptação própria e adequada do Método ao Setor Pú
blico. 

Na Guanabara a formação dêsses Instrutores está a cargo dJ 
SENAI. entidade credenciada a aplicar o Método e formar novos 
instrutores. 

Os participantes do Seminário de Formação de Instrutores 
são submetidos a um treinamento rigoroso em cada uma das fases 
do Método e depois de passarem por várias provas práticas de 
avaliação recebem do SENAI o «laudo de habilitação». Cada 
participante, ao ser habilitado instrutor das 3 (três) fases do Mé-
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todo, recebeu, no mlmmo, 120 horas de treinamento, aproximada
mente. O limite máximo de participantes por grupo é 12. 

O SENAI, como órgão responsável pela divulgação do Mé
todo, conforme a estrutura definida nos Manuais em convênios 
mundiais, exerce vigilância na divulgação do T.W.I., a ponto de 
impedir que a formação de novos instrutores seja feita fora da 
entidade. 

A escolha dos participantes do Projeto é feita dentre aquêles 
que concluíram as 3 fases básicas do T.W.!. e demonstraram 
aptidões para instrutor. 

A execução do Projeto foi iniciada em fins de outubro de 
1965, para 12 elementos. e já se conta com 7 elementos prontos 
~ara ministtar as duas primeiras fases do Método, os quais já 
foram integrados no Programa de Treinamento de Supervisores 
desenvolvido pela Comissão, ministrando a 1 ~ fase para supervi
sores da Contadoria-Geral da República e Seccional da Fazenda. 

Treinamento Básico de Instrutores - T.B.!. 

este é mais um Projeto destinado à formação do corpo :de 
instrutores da Fazenda. 

Enquanto o Projeto anterior forma instrutores para ministrar 
técnicas de supervisão através de um método específico, o T.B.!. 
capacita instrutores para ministrar qualquer tipo de treinamento. 
Isto é possível porque o Projeto tem como objetivo essencial dar 
aos participantes a fundamentação básica para a realização de tra
balhos em .grupo. 

Empregando e transmitindo os mais modernos processos di
dáticos, o T.B.!. constitui um instrumento eficiente e dinâmico 
para se obter maior produção e melhor qualidade de trabalho no 
campo de treinamento. 

O Projeto previa treinamento para 45 funcionários, os quais 
foram distribuídos em 3 grupos de 15 participantes. O tempo de 
duração previsto para o treinamento de cada grupo é de 30 horas. 
Duas foram as turmas treinadas pelo T.B.I., somando 24 os par
ticipantes, distribuídos entre várias repartições fazendárias. 
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Coordenação de treinamento 

o planejamento previu a formação de uma equipe de coorde~ 
nadores e administradores de treinamento para garantir o desen~ 
volvimento e a permanência de um futuro centro de treinamento. 

Nesse sentido, a Comissão elaborou o Projeto «Coordenação 
de Treinamento», com duração total de 3 semanas, corresponden~ 
do a 45 horas de trabalho, visando a aplicação das seguintes téc~ 
nicas; 

a) organização de treinamento; 
b) identificação das necessidades de treinamento; 
c) elaboração de programas de treinamento; 
d) execução de treinamento; 
e) contrôle e avaliação de treinamento ; 
f) redefinição e redimensionamento do treinamento. 

A parte prática consistiu na apresentação de um plano de trei~ 
namento, elaborado por cada um dos participantes, de acôrdo com 
as técnicas próprias do Método desenvolvido. 

O Projeto, destinado a um contingente de 72 funcionários, 
teve sua 1 ~ aplicação iniciada em fins de novembro de 1965, para 
um grupo de 10 participantes. 

Bste treinamento visou, inicialmente, o desenvolvimento técni~ 
co de elementos denominados «contatos», que serviram como ele~ 
mento de ligação entre a Comissão e as repartições a que perten~ 
ciam. Hoje, êsses «contatos» atuam na organização do treina~ 

mento como encarregados nas suas próprias Repartições e como 
tal o Projeto Coordenação de Treinamento poderá dar~lhes uma 
formação técnica especializada. 

ÁREA FUNCIONAL DE FISCALIZAÇÃO 

Para atender ao objetivo, já indicado, de oferecer treinamento 
para algumas áreas funcionais prioritárias, foram incluídos, ainda, 
no programa de treinamento, dois projetos da área funcional de 
f~scalização. São êles : 

8) treinamento para os Agentes Fiscais do Impôsto de 
Renda; 

b) fiscalização e política tributária e aduaneira. 
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Treinamento para os Agentes Fiscais do Impôsto de Renda 

Trata~se de iniciativa do Departamento do Impôsto de Renda, 
de elaborar Projeto de Treinamento para 93 novos agentes fiscais 
recém~admitidos por concurso. 

Em convênio com a Escola Brasileira de Administração Pú~ 
blica - EBAP - e integrado no Programa da Comissão, o trei~ 

namento dêsse contingente foi realizado durante um período de 
180 horas. 

o importante a assinalar nesse projeto é a inauguração de 
prática há muito requerida pela repartição: o treinamento de ini~ 
ciação para funcionários recém~nomeados. 

Fiscalização e Política Tributária e Aduaneira 

A fim de proporcionar a 10 funcionários fazendários conhe~ 
cimentos especializados em Fiscalização e Política Tributária e 
Aduaneira a Comissão de Reforma, em convênio com a Escola 
Interamericana de Administração Pública - EIAP, elaborou dois 
Projetos de treinamento relacionados com aquelas matérias. 

Cada Projeto terá duração de 12 (doze) semanas e será 
orientado por coordenadores e professôres de alto nível e com~ 
provada experiência profissional naquelas áreas. 

ÁREA FUNCIONAL DE ARRECADAÇÃO 

A fim de atender a necessidades de implantação de novas ro~ 
tinas de arrecadação de impostos, foi formulado o Projeto de : 
Tre.inamento para Arrecadação de Impostos pela Rêde Bancária 

A extensão da arrecadação de impostos à rêde bancária par~ 
ticular, iniciada em janeiro de 1966, motivou a realização de um 
treinamento específico, para o pessoal dos estabelecimentos ban~ 
cários encarregados de executar essa tarefa. 

1;;ste Projeto, executado no início de dezembro, proporcionou 
treinamento no nôvo processo de arrecadação a 300 funcionários 
indicados pelos próprios Bancos. 
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BÔLSAS DE ESTUDO 

Mediante convênio realizado entre a Fundação Getúlio Var~ 
gas e a USAID (<<United States Agency for International Deve~ 
lopmenb), para prestação de assistência técnica à Comissão de 
Reforma, foram concedidas a servidores fazendários Bôlsas de 
Estudo nos Estados Unidos. 

Em julho de 1965 cinco funcionários de administração supe~ 
.rior visitaram grandes cidades norte~americanas, para conhecer, 
DOS níveis de suas funções, o sistema de tributação, fiscalização, 
arrecadação, contrôle e administração de pessoal. vigente naquele 
país. 

Em outubro do mesmo ano, mais cinco funcionários fiscais do 
Impôsto de Renda e Rendas Internas freqüentaram durante, apro .. 
ximadamente, dois meses o curso de Administração e Organização 
Fiscal. 

Assim, até a presente data, são dez (10) os funcionários fa .. 
zendários que se beneficiaram do referido Convênio, no sentido 
de aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar suas atividades fun .. 
cionais. 

CONCLUSõES E RECOMENDAÇõES 

A evolução do treinamento e a experiência colhida pela Co~ 
missão de Reforma em ano e meio de atividade nesse campo acon~ 
selham sua institucionalização em têrmos que proporcionem sua 
integração na Administração de Pessoal. como fator de adaptação 
funcional. melhor desempenho do cargo, especialização e preparo 
para o exercício de funções superiores, intimamente ligado aos 
institutos de Estágio Probatório, Promoção e Acesso, como se 
discutiu nos capítulos respectivos. 

Para êsse fim recomenda~se a criação de um Centro de Trei~ 
namento com ramificações regionais. 



CAPITULO vn 

o SISTEMA DE óRGÃOS DE PESSOAL 



ORIGENS 

Como parte do surto renovador da década de 1930. surgiu. 
em princípio de 1934. importante diploma legal cuidando da reor~ 
ganização minuciosa dos serviços de Administração do Ministério 
da Fazenda. Entre os serviços atingidos pela reforma. incluiam~se 
as atividades de Pessoal do Ministério. que estavam mal definidas 
e precàriamente estruturadas. O Decreto em questão, de nQ 24.036. 
de 26 de março de 1934, «reorganizava os Serviços de Adminis~ 
tração Geral da Fazenda Nacional» e dedicava à Administração 
de Pessoal os Artigos 27 e 35. que consubstanciavam as prin~ 

cipais competências da Sub diretoria do Pessoal. órgão integrante 
da Diretoria de Expediente e do Pessoal. 

Já ai se previam os alicerces do contrôle sistemático dos as~ 
suntos relativos às relações entre o servidor e o Estado. inclusive 
em matéria de direitos e deveres. 

Posteriormente. em 1938. como parte da Reforma Adminis~ 
trativa iniciada com a Lei nQ 284/36. foi promulgado o Decreto-lei 
nQ 204, de 25 de janeiro de 1938. que «dispunha sôbre os serviços 
de pessoal nos Ministérios». O art. 69 alterava a antiga deno
minação da Diretoria de Expediente e do Pessoal para Serviço de 
Pessoal do Ministério da Fazenda. que até hoje prevalece. 

Seguiu-se, ainda no mesmo mês daquele ano. o «Regimento 
do Serviço de Pessoal do Ministério da Fazenda». aprovado pelo 
Decreto nQ 2.297. de 29 de janeiro de 1938. que definiu e ampliou 
as competências até então vigorantes. em consonância com aquêle 
movimento de Reforma e os avanços realizados na teoria e prática 
da Administração Pública. 

Finalmente. em 1954. foi publicado o Decreto nQ 35.006. de 
5/2/54. que aprovou nôvo Regimento Interno do Serviço de Pes-
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soaI do Ministério da Fazenda. cujo conteúdo atualizou a estrutu~ 
ra do Serviço. as competências dos órgãos componentes e as atri~ 
buições das Chefias. ratificando a subordinação do Serviço ao 
Diretor~Geral da Fazenda Nacional e caracterizando sua linha 
fundamental de atuação como órgão encarregado de aplicar. orien~ 
tar e fiscalizar a aplicação da legislação de pessoal em todos os 
setores do Ministério. 

PROBLEMAS E PECULIARIDADES 

O Serviço de Pessoal. como peça principal de um Sistema de 
Órgãos. centraliza quase a totalidade das atividades de Adminis~ 
tração de Pessoal dos servidores fazendários. 

As bases em que assentam a sua organização interna e suas 
relações de coordenação com as projeções setoriais e regionais jd 
estão enfraquecidas e anacrônicas. Impõe~se um esfôrço realista 
para vencer as atuais dificuldades burocráticas de funcionamento. 
superar os métodos desgastados de trabalho e eliminar inúmeras 
contingências negativas que comprometem a tramitação e solução 
de uma gama variada de processos relacionados com a dinâmica 
administrativa dos deveres e direitos dos servidores públicos fa~ 

zendários. 

Em razão de excessiva centralização de execução e decisão 
ao lado das competências regimentais normativas e fiscalizadoras. 
o Serviço de Pessoal defronta~se com razoável volume de trabalhe.· 
conseqüência da clientela relativamente numerosa que tem a 
atender. 

A quantidade de servidores abrangidos pela jurisdição do 
órgão é da ordem de 25.800. número que não chegaria a impres~ 
sionar. se o serviço estivesse organizado e atuando em têrmos ra~ 
cionais no que se refere a coordenação e delegação de compe~ 
tência às projeções setoriais e regionais. rotinas de execução de 
serviços e contrôles funcionais específicos. localização física de 
seus órgãos. práticas de utilização de equipamentos e formulários 
e aproveitamento integral das capacidades e motivações do ele~ 
mento humano disponível. 
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Como não e esse o caso. a eficiência dos serviços se acha 
sensivelmente comprometida. reclamando que se ataquem. com ur
gência e decisão. os pontos críticos passíveis de modificações cor
retivas. 

A rigor. não se pode considerar excessivo o volume de tra
balho do órgão. considerando as estatísticas de tramitação de pro
cessos. que alcançaram. em 1965. aproximadamente 200.000. ou 
seja. a média de 1.000 por dia útil. o que corresponde a 3 proces
sos por funcionário. por dia. A mesma conclusão chegamos se 
considerarmos a relação entre os funcionários do Serviço de Pes
soal e o total de jurisdicionados. isto é. 360 para 25.800. que equi
vale a 1 por 71. 

É de levar em conta. todavia. que dos 360 funcionários lo
tados no Serviço 60 estariam permanentemente afastados por fôr
ça de um tipo qualquer de licença ou em gôzo de férias. e 50 
outros já estariam sofrendo o pêso de acentuado desgaste funcio
nal. o que aumentaria a quota de cada funcionário para "1 pro
cessos diários e a relação funcionário/jurisdicionado para 1/103. 
Mesmo assim. não se pode admitir a existência de uma insuficiên
cia numcnca. O que o volume de processos indica é um excesso 
de burocratização na Administração de Pessoal. pois. em média. 
cada funcionário do Ministério dá origem a cêrca de 8 processos 
por ano. 

LEGISLAÇÃO 

Um dos principaIs fatôres da burocratização excessiva no 
Serviço de Pessoal parece residir na prolixa. esparsa e contra
ditória legislação que. ao invés de propiciar uma Administração 
de Pessoal disciplinada e funcional. freqüentemente a dificulta. 
ao estabelecer tramitações perfeitamente dispensáveis ou ao de
terminar exigências complexas e. não raro. em choque com outros 
dispositivos em vigor. 

Ao lado das disposições gerais do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. existe um enorme conjunto de leis e 
decretos que focalizam aspectos vários da Administração de Pes
soal - sem mencionar as circulares. portarias. ordens e instruções 
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internas - que devem ser rigidamente consideradas pelo Serviço 
em cada uma de suas atividades específicas. 

A legislação própria que serve de base ao comportamento 
administrativo e legal do Serviço não é, a rigor, inadequada, mas 
sim bastante volumosa, es~arsa e eivada de retificações e comple~ 
mentações sucessivas que, realmente, dificultam a aplicação prática 
de suas diretrizes. 

Estas complementações repetidas, em alguns casos, contrariam 
orientações anteriores ou regulam casos isolados, do que geralmen
te emergem situações conflitantes que complicam sobremaneira a 
Administração de Pessoal. 

A jurisprudência, freqüentemente oscilante, é outra fonte de 
problemas que tumultuam a aplicação da legislação existente. 

No âmbito interno da execução de serviços, isso redunda em 
permanente dificuldade dos funcionários do Serviço de Pessoal na 
aplicação da legislação vigente, de vez que nem sempre é possível 
contar com uma documentação ordenada e completa. Além disso, 
poucos órgãos do Serviço mantêm coletâneas completas da legis
lação básica de pessoal e os Diários Oficiais chegam sempre com 
grande atraso, ou não são recebidos. 

Qualquer iniciativa visando simplificar os dispositivos da le
gislação que entravam a Administração de Pessoal. inclusive atra
vés de uma consoljdação de suas leis, já eliminaria uma grande 
parte das condições negativas em que funciona o Serviço de Pes
soal. A êsse respeito, são bastante expressivos os trabalhos de 
compilação e análise realizados por esta Comissão, intitulados 
«Indicador da Legislação sôbre Pessoal» e «Estudo e Análise da 
Legislação sôbre Pensão e Montepio Civil a cargo do Tesouro 
Nacional» (Anexos 7 e 8). ales podem, inclusive, servir de 
base a um trabalho de consolidação, como, aliás, recomendaram 
os Diretores entrevistados por esta Comissão (Anexo 1). 

ESTRUTURA E PROJEÇÕES DO SERVIÇO DO PESSOAL 

A estrutura legal estabelecida pelo Regimento do Serviço do 
Pessoal é integrada de um Diretor, Secretaria, três Setores, dez 
Seções, trinta e cinco Turmas e dois Postos Médicos. 



- 119 

Completam o sistema as Seções e Turmas de Pessoal. as Tur~ 
mas de Administração e funcionários encarregados de Pessoal nas 
repartições do Ministério nos Estados. no Distrito Federal e no 
Exterior. 

Salientam~se. pela importância e clientela numerosa que têm 
que atender. as Seções de Pessoal das Delegacias do Tesouro. das 
principais Alfândegas e das projeções dos Departamentos de Ren~ 
das Internas. Impôsto de Renda e Arrecadação localizadas nos 
Estados da Federação. Estas e demais projeções setoriais e re~ 

gionais podem ser relacionadas como segue : 

Na Guanabara : 

Conselho Superior de Tarifa 
- Conselho Técnico de Economia e Finanças 
- Conselho de Política Aduaneira 
- Caixa de Amortização 

Conselhos de Contribuintes 
Contadoria~Geral da República 
Departamento Federal de Compras 
Procuradoria~Geral da Fazenda Nacional 

- Administração do Edifício da Fazenda 
- Biblioteca do Ministério da Fazenda 
- Divisão do Material 
- Divisão de Obras 
- Serviço de Comunicações 
- Serviço de Estatística Econômica e Financeira 
- Laboratório Nacional de Análises 

Diretoria da Despesa Pública 
- Diretoria das Rendas Aduaneiras 
- Departamento de Rendas Internas 
- Departamento do Impôsto de Renda 
- Departamento de Arrecadação 
- Serviço do Patrimônio da União 

Nos Estados: 

- Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional 
Contadorias Seccionais 

- Procuradorias da Fazenda Nacional 
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Projeções dos Departamentos de Rendas Internas. Impôsto 
de Renda e Arrecadação 

- Projeções da Diretoria de Rendas Aduaneiras (Alfân~ 
degas) e Serviço do Patrimônio da União. Departamento 
Federal de Compras. Laboratório Nacional de Análise. 

No Distrito Federal: 

- Representante do Diretor do Serviço de Pessoal em Bra~ 
sília. 

No Exterior : 

- Delegacja do Tesouro no Exterior. 

Os principais defeitos a corrigir na estrutura atual são : 

a) a proliferação de unidades e subunidades no órgão cen
trai; e 

b) a falta de órgãos regionais coordenadores das atividades 
nos Estados. 

ExCESSO DE CENTRALIZAÇÃO 

1!: flagrante a repercussão negativa para os trabalhos do Ser
viço de Pessoal. que a demasiada centralização determina. O tra
tamento centralizado. rigoroso e obrigatório. da maioria dos assun
tos de pessoal. aumenta inexoràvelmente o período que decorre 
entre a iniciação do processo e sua decisão. mormente pelo tempo 
despendido para sua remessa ao Serviço e respectivo retôrno à re
partição de origem. depois de apreciado. 

Acrescentem~se. ainda. os processos de concessão de algumas 
vantagens que são resolvidos por delegação. nas próprias reparti~ 
ções nos Estados. mas que são obrigatoriamente revistos e homo~ 
logados pelo Serviço de Pessoal. Esta revisão aumenta a centra
lização e conseqüentemente a tramitação de processos pelo Órgão, 
além de provocar repetidas trocas de comunicações de observação. 
esclarecimento e retificação. entre o Serviço e as autoridades nos 
Estados. em razão de erros e omissões verificados na aplicação 
das instruções internas que regulam cada tópico descentralizado. 
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Além das questões normalmente resolvidas centralizadamente 
no Serviço de Pessoal e das de tramitação obrigatória para efeito 
de homologação, verifica~se enorme volume de processos rotineira~ 
mente enviados ao Serviço por simples comodidade das repartições, 
já que geralmente tratam de assuntos corriqueiros que poderiam 
perfeitamente ser resolvidos na esfera de origem. Isso acontece 
por falta de definição de área de tratamento dos assuntos e pela 
possibilidade livre e cômoda de recorrer, injustificadamente, ao 
Serviço de Pessoal, aumentando consideràvelmente a sua carga de 
trabalho. 

Por meio de Instruções e Circulares Internas o Serviço do 
Pessoal delegou a algumas repartições (Delegacias e Alfândegas) 
a competência para a concessão de vantagens tais como Adicional 
por Tempo de Serviço e Salárjo~Família e tratamento regional de 
outros assuntos da área de pessoal como posse, férias etc. Cum~ 

pre, todavia, reconhecer que no caso das vantagens mencionadas 
a Delegação não foi suficiente, pois a homologação dêsses pro~ 
cessos continua centralizada no Serviço de Pessoal do Ministério, 
o que significa o seu contínuo trânsito em grande escala pelo órgão 
e subtração de considerável parcela de tempo dos seus funcionários. 

Por outro lado, deve~se atentar para a circunstância de que o 
o número de atos descentralizados é ainda ínfimo se comparado 
com o todo. Resiste~se muito à idéia de ampliar os assuntos dele~ 
gados em razão da experiência atual que mostra um grande índice 
de erros ou omlssoes na preparação e instrução de processos 
oriundos dos Estados para exame e homologação pelo Serviço do 
Pessoal. 

A ausência de programas sistemáticos de treinamento para 03 

servidores dos órgãos de pessoal nos Estados e a inexistência de 
manuais de serviço parecem ser as causas principais dêsse estado 
de coisas. Evidentemente, essas causas poderão ser eliminadas a 
médio prazo com a elaboração de manuais e programas intensivos 
de treinamento para os servidores mais necessitados de conheci~ 
mentos teóricos e práticos de Administração de Pessoal no Serviço 
Público. Um serviço de inspeção periódica asseguraria a unifor~ 

midade de critério indispensável ao bom funcionamento do siste~ 

ma. Com essas precauções, poder~se~ia adotar um acentuado grau 
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de descentralização, como, aliás, reclamaram os Diretor\s entrevis~ 
tados, em sua maioria (Anexo 1). 

MÉTODOS DE TRABALHO E EQUIPAMENTO 

A impropriedade dos métodos de trabalho e equipamento são 
dois outros fatores negativos do rendimento no Serviço do Pes~ 
soaI, que assim se distancia dos padrões de eficiência desejáveis. 

As Rotinas 

As rotinas adotadas carecem de racionalização que as tornem 
mais objetivas e funcionais. Na maioria dos casos, arrastam~se 
de órgão para órgão por meio de tramitações de seqüências ge~ 
ralmente invertidas ou em completo desacôrdo com os padrões 
ideais do procedimento administrativo. 

Além disso, como já se mencionou, o volume de processos 
que tramitam pelo órgão é relativamente grande, não permitindo 
sobras de tempo para que os funcionários ou chefes, ao menos, 
possam preocupar~se com a necessidade de simplificação dos mé~ 
todos de trabalho em vigor. 

A título de amostra, foram levantadas algumas rotinas de 
serviço através de entrevistas rápidas com os chefes de Setores 
e Turmas. Por terem sido levantadas através de entrevistas essas 
rotinas apresentam fases que, na prática, abrangem muito mais 
passos do que os registrados. São, portanto, amostras resumidas 
que consignam um número de passos aquém da realidade. Ser~ 

vem, porém, para evidenciar a atual situação dos métodos de tra~ 
balho do Serviço do Pessoal, pois denotam defeitos consideráveis 
como: 

a) excesso de contrôles de protocolo que se processam quase 
invariàvelmente por todos os níveis da estrutura orgânica: o pró~ 
prio Serviço de Pessoal, Setores, Seções e em alguns casos até 
Turmas; 

b) 
c) 
d) 

interna. 

passos desnecessários; 
exames e conferências dispensáveis; 
tramitações inadequadas e passíveis de racionalização 
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Os repetidos contrôles de protocolo são desnecessários. mes~ 
mo levando em conta a quantidade de processos em movjmento 
pelos órgãos do Serviço do Pessoal. que aumentam consideràvel~ 
mente as possibilidades de extravio. 

Hodiernamente são conhecidos e comprovados os resultados 
positivos que se podem alcançar com o emprêgo de vários siste~ 

mas de contrôle da movimentação de papéis e processos através 
da atualização de suas tramitações pelo emprégo das «papeletas 
indicativas da movimentação». remetidas sistemáticamente ao pro~ 
tocolo~geral de contrôle. 

A implantação de um dêsses sistemas no Protocolo~Geral do 
Serviço do Pessoal garantiria a localização imediata de qualquer 
processo em tramitação pelos diversos órgãos integrantes. elimi~ 

nando a possibilidade de extravio. a não ser por negligência ou 
subtração intencional do documento. e proporcionando substancial 
economia de passos de rotina. material empregado e disponibili~ 

dade de tempo dos funcionários envolvidos. 

Os Contrôles 

Os contrôles específicos realizados pelas 7 Turmas da Seção 
de Contrôle são feitos através de fichários verticais cegos para 
fichas de várias dimensões. predominando as de tamanho 4x6 po~ 
legadas. Os fichários e arquivos utilizados não são os mais reco~ 
mendáveis para os contrôles a que se destinam e encontram~se em 
péssimas condições de manutenção. acarretando sérias dificuldades 
aos funcionários que os manuseiam. 

A separação por itens próprios da administração de pessoal. 
como promoção. lotação. contrôles de cargos e funções etc .• assim 
como por área profissional - exatores. agentes fiscais. etc. - não 
tem possibilitado pelo obsoletismo do equipamento e métodos de 
arquivamento. o pleno contrôle dêsses tópicos. a ponto de nem 
sempre serem dignas de crédito as informações disponíveis. prin~ 
cipalmente pelo precário e defasado sistema de atualizações que 
não acompanha. na mesma medida de tempo. as ocorrências dinâ~ 
micas da Administração de Pessoal. 

Além disso e mormente por falta de definição de áreas espe~ 
cHicas de contrôle para cada Turma. ocorre uma injustificada du~ 
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plicação de tratamento de informações, provocando por conseguin
te igual repetição nas fichas empregadas. 

Outro ponto falho é a falta de uniformidade no trabalho de 
anotações de dados nas fichas, que é feito segundo o critério pes
soal do funcionário encarregado, disso redundando, naturalmente. 
dificuldade da obtenção de informações e inevitável perda de 
tempo. 

Os detalhes dês se problema constam, em minúcia, do Anexo 9. 

As Pastas de Assentamentos Individuais 

São documentos oficiais de registro dos eventos fixos e variá
veis da vida profissional dos servidores. Constituem-se de 12 fi~ 

chas, prêsas em pasta única, que remontam à padronização insti
tuída e implantada pelo Departamento Administrativo do Serviço 
Público há quase três décadas. 

Pela criação de novas leis e evolução da política e práticas 
da Administração Pública Brasileira estas pastas já não atendem 
às necessidades para que foram criadas. Requerem urgente refor
mulação para se tornar mais funciónais e compatíveis com a Ad
ministração de Pessoal moderna, a fim de facilitar o trabalho de 
registro e permitir a pesquisa fácil. direta e visual por parte dos 
funcionários do Serviço. 

Na ordem em que as fichas são prêsas no seu interior, as 
pastas contêm as seguintes informações : 

1 . Registro Funcional 
2. Local de Trabalho e natureza das funções 
3. Merecimento 
4. Concursos prestados - cursos de aperfeiçoamento con

cluídos - Diplomas de conclusão de Cursos Superiores 
ou Técnicos 

5. Elogios e Penalidades 
6. Licenças 
7. Férias 
8 . Declaração de família e residência 
9. Comissões - Serviços especiais - Diversos 

10. Tempo de Serviço (anual) 



11 . Antiguidade e Interstício 
12. Tempo de Serviço (.geral) 
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São conservadas em arquivos verticais cegos, em ordem alfa .. 
bética do primeiro nome do servidor, na Turma de Registro e 
Certidões da Seção de Cadastro. O desgaste acentuado das pas
tas e seu método de arquivamento superado dificultam extraordi
nàriamente a pesquisa e sua retirada, causando problemas perma
nentes para o manuseio freqüente de cêrca de 26.000 unidades 
referentes aos servidores públicos ativos do Ministério. Do seu 
espaço útil, não se utilizam mais que 50 %. 

Essas fichas poderiam ser substituídas, com grande vantagem, 
por um sistema do tipo VISIrecord, que reúne detalhes de fabri
cação, planejamento e versatilidade dos mais avançados na técnica 
moderna de utilização de arquivos verticais visíveis. No Anexo 10 
encontra-se uma coleção de fichas dêsse tipo, que são oferecidas 
como primeira tentativa para resolver o assunto, reduzindo-lhes o 
número de 12 para 6. 

LOCALIZAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SERVIÇO 

A situação física dos órgãos do Serviço do Pessoal é outro 
fator negativo a assinalar. Os processos que chegam à apreciação 
do Serviço passam, inicialmente, pelo seu Protocolo-Geral. locali
zado no 99 andar do edifício do Ministério, para depois seguir 
sua tramitação específica, geralmente alternando entre o 99 e 12'" 
andares, onde estão situadas, respectivamente, as Seções de Con .. 
trôle e Cadastro. Esta separação topográfica ocasiona morosida
de na apreciação dos processos, além de aumentar improdutiva
mente os trabalhos de encaminhamento e contrôle do documento. 

A par dessa distância entre os órgãos mencionados, outros 
órgãos, de atividades correlatas, estão inteiramente separados entre 
si, prejudicando sensivelmente o andamento disciplinado dos tra
balhos e causando inestimáveis perdas de tempo. A Seção de 
Cadastro, por exemplo, funciona desmembrada em duas salas se
paradas que distam uma da outra mais de 60 metros, tendo na 
primeira o Protocolo e a Turma de Registro e Certidões (pastas 
de assentamentos individuais) e na segunda a Turma de Adicio .. 
nal e Apostilas, cujos funcionários' necessitam recorrer constante .. 
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mente à primeira sala, seja para requisitar as pastas de assenta~ 
mentos, seja para consultá~las pessoalmente em casos de urgência, 
ou, ainda, para dirimir dúvidas com a chefia da Seção de Cadastro. 

A rotina de Adicional por tempo de serviço passa pelo Pro .. 
tocolo da Seção de Cadastro (1'1- sala) para depois ser o processo 
encaminhado à Turma de Adicional e Apostilas (2'1- sala), onde, 
para sua instrução, são requisitadas as pastas de assentamentos 
individuais à Turma de Registro e Certidões, após o que o pro
cesso é encaminhado a essa Turma (1'1- sala) para anotação do 
benefício concedido. 

Evidentemente, um reagrupamento de órgãos afins, senão em 
salas contíguas, pelo menos no mesmo andar do edifício, já criaria 
condições mais propícias à melhoria dos serviços e evitaria sobre~ 
maneira a repetição desnecessária de requisições, encaminhamentos 
e protocolos de documentos. 

EXEMPLOS úTEIS 

A título de ilustração, focalizamos aqui certos aspectos da Ad
ministração de Pessoal em outros setores públicos. 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO ESTADO DA GUANABARA 

DESCENTRALIZAÇÃO 

A Administração de Pessoal no Estado da Guanabara foi re~ 
guIada pelo Decreto n9 1.512, de 2 de fevereiro de 1963 (Ane~ 
xo 11). Estabeleceu um Sistema de Pessoal constituído de Órgãos 
Centrais, Setoriais ou Locais que proporcionam grande flexibilida~ 
de nas relações administrativas e tratamento dos problemas, em 
razão da descentralização executiva conferida aos órgãos setoriais. 

O Órgão Central de Pessoal está no nível de Departamento, 
diretamente subordinado à Secretaria de Administração do Estado 
e tem a seu encargo a «orientação normativa, o contrôle técnico e a 
fiscalização específica dos órgãos setoriais ou locais integrantes do 
Sistema», além de outras competências privativas das Divisões ou 
Serviços a êle subordinados. " 
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Os Órgãos Setoriais são as Divisões. Serviços ou Seções 
descentralizadas e componentes das 11 secretarias especializadas 
da máquina administrativa do Govêrno Estadual. 

Ao Departamento de Pessoal. como órgão central. além das 
atribuições normativas e de contrôle etc .• compete a manutenção 
de um cadastro de elementos básicos de todos os servidores em 
atividade. que não se confunde com os assentamentos individuais 
dos servidores: cobre o conjunto de atividade denominado «con~ 
trôle funcional». ou seja. a administração de todos os eventos de 
pessoal com repercusão na lotação. movimentação. alterações de 
quadros e cargos. provimento e vacância etc. O trabalho é rea~ 
lizado pela Divisão de Contrôlé Funcional do Departamento de 
Pessoal e representa a centralização dos elementos fundamentais 
da Administração de Pessoal que devem ficar. pelas suas caracte~ 
rísticas gerais e comuns a todos os servidores. controladas por 
um Órgão Central. 

Aos Órgãos Setoriais ou locais como as Divisões. Serviços ou 
Seções de Pessoal. competem os seguintes assuntos. em destaque ,: 

1 Q} criação e manutenção de cadastro de servidores em pas~ 
tas individuais de assentamento histórico funcional completo; 

2Q
} manutenção de cadastro completo de freqüência (apu~ 

ração) ; 
3Q

} contrôle de vagas do quadro; 
4Q

} concessão de triênios ou gratificações de nível universi .. 
tário. licença especial e salário~família; 

5Q
} lavratura de apostilas. correspondentes a atos de sua 

competência. 
Como o sistema ainda está sendo implantado e modifica dràs~ 

ticamente a antiga organização. foi feita a seguinte ressalva. por 
meio de um dos parágrafos do citado Decreto : 

«enquanto não se ultimar a implantação dos órgãos se~ 
toriais ou locais de pessoal. o Departamento de Pessoal 
continuará desempenhando. total ou parcialmente. segun~ 
do as possibilidades específicas dos atuais Serviços de 
Administração. suas atribuições ora descentralizadas.» 

Como se vê. foi instituída uma centralização normativa e de 
contrôle funcional. exercida pelo Órgão Central. e uma descentra .. 
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lização dos assentamentos individuais e concessão de algumas van~ 
tagens, para o âmbito dos Órgãos Setoriais e Locais. 

A organização delineada poderia ser aproveitada, «mutatis 
mutandis», na descentralização da Administração de Pessoal dos 
servidores fazendários para o âmbito dos Estados. 

Esta descentralização só poderia trazer benefícios, não só para 
o aprimoramento da Administração Fazendária de Pessoal. como 
para os seus servidores em geral que, como objeto de uma admi· 
nistração regional, não mais sofreriam as conseqüências da ener· 
vante burocracia que representa a tramitação obrigatória dos pro· 
cessos de seu interêsse pelo Serviço de Pessoal do Ministério, 
quando poderiam ter solução regional e local. 

o SISTEMA CENTRAL DE PESSOAL DA RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 

EMPRÊGO DA MECANIZAÇÃO 

Criado para exercer contrôle e fiscalização da Administração 
de Pessoal nas Unidades de Operação (Estradas) que integram 
a Emprêsa, o Sistema Central de Pessoal da Rêde Ferroviária 
Federal é composto de três grandes departamentos subordinados 
a um Assistente·Geral de Pessoal, autoridade imediatamente abai. 
~o do Presidente da Emprêsa, a quem compete, juntamente com 
a Diretoria Colegiada, formalizar a execução de tôdas as medidas 
gerais e específicas da política e administração de Pessoal aplicá~ 
veis na Administração Central e nas 19 unidades de operação com· 
ponentes do «holding» que é a Rêde. 

O exemplo dos órgãos de pessoal no sistema da R.F.F.S.A. 
pode servir de referência prática para a reorganização do Serviço 
de Pessoal do Ministério da Fazenda no que se refere à mecani· 
zação do cadastro.geral dos empregados da Emprêsa. 

O organograma do órgão central de Pessoal da Rêde, como 
adiante se mostra, representa as linhas e órgãos de uma estrutura 
que já atua, se bem que ainda não completamente, sôbre Unidades 
Administrativas (Estradas) descentralizadas pelas várias regiões 
do Brasil e que gozavam, até pouco tempo, de quase integral au· 
tonomia e abrigam conjuntamente cêrca de 120.000 (cento e vinte 
mil) servidores públicos e 40.000 (quarenta mil) empregados re· 
gidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Como se pode notar, distinguem~se duas áreas típicas de atua~ 
ção: um Departamento de Cargos e Remuneração (órgão exe~ 
cutivo central de Pessoal), voltado para a execução de tôda a 
política de pessoal da Emprêsa, e um Departamento de Pessoal 
da Administração Central. criado para a Administração de Pes~ 
soaI dos servidores lotados na Administração Central da Rêde. 
O Departamento de Cargos e Remuneração, quando estiver exer~ 
cendo integralmente o seu contrôle e fiscalização sôbre as Unida~ 
des de Operação, deverá fazê~lo, na parte de cadastro e lotação, 
por intermédio de um sistema mecanizado, previsto no Regimento 
Interno da Administração Central da R.F.F.S.A.. nos !;eguintes 
têrmos: 

«Compete ao Setor de Cadastro e Lotação manter, 
com o concurso do Setor de Cálculo Mecânico do Depar~ 
tamento de Estatística e Documentação, o cadastro meca
nizado de todos os empregados da Emprêsa, de qualquer 
regime jurídico, do qual constem elementos indispensá~ 
veis à informação, formulação e execução de medidas de 
ordem geral referentes ao pessoal, bem como ao contrôle 
dos atos administrativos das unidades de Operação.» 

Os estudos em andamento, no sentido da mecanização, pre~ 
vêem a utilização dos equipamentos convencionais I.B.M., que al~ 
gumas Unidades possuem, para servirem de unidades periféricas 
de acumulação e processamento de dados com vista à implantação 
da massa inicial de informações e posterior processamento regular, 
no Setor de Cálculo Mecânico, dos elementos de pessoal contro· 
lados centralizadamente no Setor de Cadastro e Lotação da Ad
ministração Central da R.F.F.S.A .. 

A DIVISÃO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EMPRÊGO DA MICROFILMAGEM 

A Divisão de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura 
oferece muito bom exemplo de racionalização de uma importante 
fase da Administração de Pessoal - a apuração de tempo de ser-
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viço. em que se baseia a prática de numerosos atos referentes à 
vida funcional do servidor. 

Em determinado momento de sua operação. as fontes de in~ 
formação referentes aos anos anteriores a 1941 - Fôlhas de Pa~ 
gamento e Livros de recibos de pagamento - estavam em péssimo 
estado de conservação. a ponto de se tomarem quase imprestáveis. 
A partir de 1941. haviam sido criadas as Fichas Financeiras. 

Para não perder as informações contidas nos Livros e Fôlhas 
referentes aos períodos anteriores a 1941. a solução encontrada 
foi a microfilmagem dos documentos por firma especializada em 
organização de serviços. 

A emprêsa realizou completa microfilmagem dos Livros e Fô~ 
lhas de Pagamento até 1941. inclusive. e de tôdas as Fichas Fi~ 
nanceiras dessa data até 1958. Mesmo com a interrupção ocor~ 
rida. o serviço de microfilmag~m facilitou consideràvelmente o tra~ 
balho de apuração e perpetuou fontes de informações que estavam 
condenadas à destruição pelo tempo. 

Tal como está implantado. na Seção de Levantamento de 
Tempo de Serviço e Certidões. o sistema consta dos seguintes 
equipamentos : 

1 Q) conjunto de Pastas individuais dos Servidores. guardadas 
em arquivos verticais. para apuração de tempo de Serviço. São 
arquivadas visivelmente e pelo critério de ordenação alfabética 
nominal e número de ordem. Contém os seguintes documentos: 

a) fichas de levantamento de tempo de serviço; 
b) fichas financeiras referentes aos anos de 1959 até o últi

mo exercício findo; 
c) mapas de Tempo de Serviço. 
29 ) Arquivos de aço. onde são guardados os filmes em cai~ 

xas numeradas. referindo~se cada película a uma série de micro~ 
filmagens com as informações das Fôlhas. Livros de Pagamento 
e Fichas Financeiras. 

39 ) Projetor manual que amplia as informações dos filmes 
(16 mm) com perfeita nitidez. em imagem fixa. 

Uma vez solicitada uma apuração para um servidor. é feita a .. 
pesquisa junto ao microfilme e transferidas as informações para 
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.() resumo pré~impresso das Fichas de Levantamento. No caso de 
nova solicitação, em data futura .. de tempo de serviço para o mes~ 
mo servidor, a pesquisa não é mais necessária porque já está apu~ 
rada e anotada no resumo da Ficha de Levantamento. evitando~se 
,assim a repetição de trabalho anteriormente realizado. 

O serviço de microfilmagem seria de inestimável valia para 
o Serviço de Pessoal do Ministério da Fazenda. naturalmente 
adaptado às suas contingências e peculiaridades. 

ASSISTe:NCIA SOCIAL 

Segundo o consenso geral dos Diretores entrevistados (Ane~ 
xo 1). a assistência médico~social existe apenas, e de forma muito 
restrita. no Estado da Guanabara. Por outro lado, queixam~se 
todos, ou quase todos. do excesso de licenças para tratamento de 
saúde. 

Como nos demais Ministérios, a Seção de Assistência Social 
foi criada pelo Regimento do Serviço de Pessoal (Decreto n9 2.297, 
de 29/1/1938), com um ambicioso programa que compreendia: 

a) estudo de medidas preventivas de acidentes de trabalho; 
b) a higienização dos locais de trabalho; 
c) a incentivação ao cooperativismo; 
d) estudos de tipologia. antropometria e psicotécnica; e 
e) organização de cursos de adaptação e aperfeiçoamento. 

Desde o início sobrelevaram as funções médicas. o que mais 
se acentuou com o Decreto n<! 5.652, de 20/5/1910. que acrescen~ 
tou às suas atribuições : 

a) o fornecimento de atestado de sanidade e capacidade fí~ 

sica para o exercício de funções de extranumerários; 
b) o fornecimento de laudos médicos, nos casos de licença 

para tratamento de saúde, verificação de doença em pessoa de fa~ 
mília e de ausência ao serviço; e 

c) participação nas juntas médicas para efeito de aposen~ 
tadoria. 

Pelo vulto dêsses serviços, as Seções de Assistência Social 
transformaram~se, de modo geral, em órgãos dedicados quase ex~ 
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dusivamente à perícia médica, situação que não se modificou com 
a decretação do atual Regimento do Serviço do Pessoal do Mi~ 
nistério (Decreto nQ 35.006, de 5/2/1954), que transformou a 
Seção em Setor. É verdade que foi mantida, em linhas gerais, 
sua latitude de atribuições (estudos de tipologia, antropometria e 
psicotécnica; racionalização e aumento de produtividade; horários 
de trabalho), mas a parte médica, embora teoricamente em equilí~ 

brio com as demais funções, continuou a sobrepujá~las, com a rea~ 
lização de visitas domiciliares, a realização de exames para efeito 
de licença, contrôle de faltas, posse e exercício e a prestação de 
socorros de urgência. 

As contingências dêste trabalho não permitiram descer a uma 
análise mais aprofundada dos problemas com que se debate o Setor 
de Assistência Social. Verificadas, porém, as deficiências de fun~ 
cionamento, é lícito sugerir que o Ministério promova um estudo 
específico do problema, tendo por objetivo, principalmente : 

a) o equilíbrio real entre as funções de perícia e assistência; 
b) a extensão dos serviços médico~assistenciais aos Estados ; 
c) a eliminação das causas que contribuem para o número 

excessivo de licenças e faltas justificadas. 

RECOMENDAÇõES 

Para melhor funcionamento do sistema de órgãos de pessoal 
sugere~se que o Ministério desenvolva um programa de reorgani~ 
zação com as seguintes características fundamentais: 

1 . Consolidar e simplificar a legislação de Pessoal. Em~ 

bora o assunto transcenda á órbita do Ministério, não lhe será de~ 
feso tomar a iniciativa, em articulação com o órgão central da 
administração, - o Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

2. Criar uma rêde de órgãos regionais de Pessoal. inclusive 
na Guanabara, para a coordenação dos trabalhos atualmente es~ 
parsos por pequenas seções, turmas etc., concedendo~lhes uma 
soma de atribuições executivas capaz de desafogar, na medida do 
desejável. o órgão central e propiciar aos servidores do Minis~ 

tério rápido atendimento de seus interêsses. 
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3. Como condição para essa medida, promover a elaboração 
de manuais de serviço, treinamento do pessoal lotado nos órgãos 
regionais e inspeções periódicas de seus trabalhos. 

4. Fixar nova estrutura para o órgão central de Pessoal. 
reservando~lhe as funções normativas e de contrôle e o estudo 
dos problemas de caráter geral. 

5. Racionalizar as rotinas de serviço com a eliminação de 
fases desnecessárias e a formulação adequada dos fluxos de 
trabalho. 

6. Racionalizar os cadastros e assentamentos individuais, 
seja pelo emprêgo de fichas de preenchimento manual mais ade
quadas às necessidades do serviço, seja pela mecanização dos tra
balhos por intermédio do Serviço Federal de Processamento de 
Dados, ou pelo emprêgo de microfilmagem, ou, ainda, pela utili~ 

zação combinada dêsses instrumentos de racionalização. 

7. Assegurar uniformidade de critério na anotação de in
formações nesses cadastros e assentamentos individuais. 

8. Proceder à reunião topográfica das várias unidades que 
constituem o Serviço do Pessoal. agrupando~as pelo critério das 
relações de trabalho que mantenham entre si. 

9. Promover o equilíbrio entre as funções de perícia médica 
e as de assistência. 

10. Estender os serviços médic~assistenciais aos Estados. 

11 . Eliminar as causas que contribuem para o número exces
sivo de licenças e faltas justificadas. 



ANEXO 1 

RELATóRIO DAS ENTREVISTAS 
COM AUTORIDADES FAZENDÁRIAS 



INTRODUÇÃO 

A fim de identificar e equacionar os problemas de pessoal do 
Ministério da Fazenda e apresentar ao Titular da Pasta, em tempo 
hábil. sugestões para o encaminhamento das respectivas soluções, 
o Presidente da Comissão criou, por Portaria n9 3, de 2 de dezem~ 
bro de 1965, um Grupo de Trabalho de Pessoal, constituído de 
figuras representrtivas do Ministério e da Comissão. 

Como primeiro passo para a identificação dos referidos pro~ 
blemas, resolveu a Direção Executiva do Grupo entrevistar seus 
próprios membros e outras autoridades fazendárias, inclusive os 
diretores das principais repartições no plano regional dos Estados 
da Guanabara e de São Paulo. Foram realizadas 19 entrevistas, 
conduzidas pelo Setor de Administração de Pessoal da Comissão 
de Reforma, segundo um roteiro pré~estabeIecido. 

O presente documento procura registrar a média de opiniões. 
colhidas durante êsses conta~os. 

I 

Rio de Janeiro, fevereiro de 1966. 



AUTORIDADES ENTREVISTADAS 

1. ANTONIO AUGUSTO GASPAR, Contador Geral Substituto, assessorado por 
ORLANDO VIEIRA, Chefe do S.A. da C.G.R. 

2. ARTHUR RIBEIRO DA SILVA FILHO, Chefe de Setor da Comissão de Reforma. 

3. AUGUSTO CONTE DE ALENCAR, Delegado Fiscal em São Paulo. 

4:. ELEAZAR PATRÍCIO DA SILVA, Delegado Regional das Rendas Internas em 
São Paulo. 

5. EPAMINONDAS MOREIRA DO VALLE, Inspetor da Alfândega do Rio de Ja
neiro. 

6. EUCLIDES VELASQUES RONDON, Inspetor da Alfândega de Santos. 

7. FRANCISCO DE OLIVEIRA MOLlTERNO, Delegado Regional de Arrecadação 
na Guanabra. 

8. IBIS PEREIRA MAURO DA CRUZ, Delegado Regional de Arrecadação em São 
Paulo. 

9. JosÉ ALVES DA SILVA, Delegado do Impôsto de Renda em São Paulo. 

10. JosÉ DE CAMPOS MARTINS. Diretor do Serviço do Pessoal. 

11. JÚLIO BARBIERI. Diretor do Departamento de Rendas Internas, assessorado 
por WALTER NORBERTO KLEIN. Chefe da Divisão Técnica. 

12. LUIz OSÓRIO ANCHIETA, Chefe da Estação Aduaneira de Importação Aérea 
em São Paulo. 

13. MARIVAL PADILHA DE OLIVEIRA. Delegado Regional das Rendas Internas 
na Guanabra. 

H. MOACYR JosÉ TAVARES, Delegado Regional do Impôsto de Renda na Gua-
nabara. 

15. ORLANDO TRAVANCAS, Diretor do Departamento do Impôsto de Renda. 

16. ROSSINI GONÇALVES MARANHÃO, Diretor das Rendas Aduaneiras. 

17. SEBASTIÃO FRANÇA DOS ANJOS, Substituto do Procurador Geral da Fazenda 
Nacional. 

18. WALDOMIRO PASSOS NAVARRO. Diretor da Despesa Pública. 

19. WERNER GRAU, Chefe de Setor da Comissão de Reforma. 



ROTEmo PARA ENTREVISTAS 

1. CLASSIFICAÇAO DE CARGOS 

1.1 - Crítica do sistema atual (Lei 3.780-60). 

1 .2 - Possível revisão: 

a) geral 

b) cargos privativos do Ministério 

1 .3 - Níveis de responsabilidade. Correspondência com os níveis de venci
mentos (especialmente AFIR e AFRI). 

1 .4 - Serviços de retaguarda. Carreiras novas. Oficial de Tributação. Es
pecializações. 

1 . 5 - Sugestões. 

2. LOTAÇÃO 

2 . 1 - Padrões e registros de produção. 

2.2 - Suficiência/insuficiência da lotação atual. Fenõmeno permanente. ci
clico ou eventual. 

2.3 - Causas de insuficiência: 

- Absenteísmo - descumprimento do horário de trabalho 
- requisições 
- dupHcidade de funções 
- métodos de trabalho inadequados 

2.4 - Lotação global vs. setorial. 

2.5 - Competência para fixar lotação numérica e nominal. 

2.6 - Sugestões. 

3. MOVIMENTAÇÃO 

3. 1 - Promoção conjugada com remoção. AFIR e AFRI. 

3.2 - Remoção como instrumento para atender às necessidades do serviço. 
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3.3 - Obstáculos à remoção. 

3.4 - Freqüência de requisições para a repartição e para outros órgãos. 

3 . 5 - Sugestões. 

4. PROMOÇAO 

4.1 - Crítica ao sistema atual (Leí n9 3.780-60 e Decreto 53.480-64). 

4 . 2 - A promoção como estímulo ao funcionário. 

4.3 - A promoção como instrumento para elevar às classes superiores os me~ 
Ihores elementos. 

4 .4 - Crítica do Boletim de Merecimento. Atitude dos Chefes. 

4.5 - "Promoção horizontal" (triênios. gratificação adicional etc.) como fator 
de estímulo e sucedâneo à promoção vertical. 

4 .6 - Promoção por concurso interno. 

4 . 7 - Promoção por conclusão de curso. 

4 . 8 - Sugestões. 

5. ACESSO 

5. 1 - Crítica do sistema previsto na Lei n9 3.780-60 e Decreto nQ 54.488-64. 

5 . 2 - Exequibilidade de provas práticas em todo o território nacional. Uni~ 

formidade de critério de julgamento de provas e titulos. 

5 . 3 - Sugestões. 

6. RECRUTAMENTO. SELEÇAO E ESTAGIO PROBATóRIO 

6. 1 - Crítica do sistema atual. 
6. 1 . 1 - Programas dos concursos. 

6.2 - Concursos apenas para classes íniciais vs. concurso para classes inter
mediárias e finaís. 

6.3 - Acessos vs. concurso. Exclusão recíproca ou conciliação. 

6.4 - Seleção inicial para curso e posterior nomeação ou confirmação. 

6.5 - Seleção seguida sempre de treinamento. 

6 . 6 - Requisitos especiais para a seleção de pessoal fazendário: 

- personalidade 

- vocação 
- idade 



- 143 

6.7 - Recrutamento de chefes e supervisores. 

6.8 - Competência para selecionar. Exemplo do M.R.E .• Policia e ESPEG. 

6.9 - Estágio Probatório - Como torná-lo eficaz. 

6.10 - Diferença de comportamento entre os nomeados por concurso e os 
sem concurso. 

6. 11 - Sugestões. 

7. LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

7. 1 - Critica à legislação vigente. 

7.2 - Deficiências da lei e dificuldades de aplicação. 

7.3 - Hipótese de um estatuto próprio do funcionário da Fazenda. 

7.4 - Institutos jurídicos que reclamam tratamento especial na Fazenda. 

7.5 - Hipótese de um regime disciplinar específico para a Fazenda. 

7.6 - Sugestões. 

8. SISTEMA DE ÓRGÃOS DE PESSOAL 

8. 1 - Crítica ao sistema vigente: 

8. 1 . 1 - Estrutura. 
8. 1 .2 - Rotinas. Métodos de Trabalho. 

8 . 2 - Descentralização dos processos. 

8.3 - Assistência Médico-Social. 

8.3. 1 - Extensão das atividades atualmente exercidas. 
8.3.2 - Possibilidade de reformulação. 



CONCLUSõES 

1. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

8) Deve ser revisto e reformulado o atual sistema de classificação de 
cargos. quanto às séries de classes integrantes do Quadro de Pessoal do Minis
tério da Fazenda; 

b) Deve ser criada uma série de classes especifica dos órgãos fiscais e 
arrecadadores. como retaguarda e apoio da ação fiscal; 

c) Os integrantes dessa série de classes deverão ser selecionados através 
de concurso. 

2. LOTAÇÃO 

a) A lotação das repartições é insuficiente em quantidade; 

b) A qualidade do pessoal, considerado em conjunto. oferece margem 
para sérias restrições; 

c) A lotação global é preferível. desde que existam condições favoráveis 
à movimentação do funcionalismo. sempre que a necessidade do serviço o exigir. 
Como não existam essas condições no momento. é preferível manter o sistema 
atual (lotação setorial); 

d) Não existem padrões e registros de produção que sirvam de base para 
a lotação das repartições. Seria útil a instituição dêsses padrões e registros. 

3. MOVIMENTAÇÃO 

a) A remoção não constitui instrumento eficaz para atender às necessidades 
do serviço; 

b) A inexistência ou insuficiência de vantagens financeiras para os fun
cionários removidos de uma para outra localidade constitui um dos principais 
obstáculos às remoções; 

c) De modo geral. as r~quisições prejudicam o bom funcionamento de 
umas repartições e favorecem o de outras; 

d) Deve ser mantido o atual sistema de promoção conjugada com remoção 
para os Agentes Fiscais de Rendas Internas e do Impôsto de Renda. 
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4. PROMOÇÃO 

a) O sistema atual de promoções. no que se refere ao merecimento, é 
totalmente insatisfatório; 

b) A melhor solução seria a promoção por cursos. 

5. ACESSO 

a) O sistema atual é inexequível. 

6. RECRUTAMENTO. SELEÇÃO E ESTAGIO PROBATóRIO 

B) A szleção do pessoal deve continuar a cargo do DASP; 

b) Deve-se insistir na prática de concursos apenas para as classes iniciais; 

c) Os concursos devem incluir testes vocacionais e de personalidade e 
exame dos antecedentes morais dos candidatos; 

d) Deve ser instituído o treinamento obrigatório subseqüente à nomeação. 
como parte integrante do estágio probatório; 

e) Os funcionários nomeados por concurso apresentam. de modo geral. 
melhor comportamento que os demais; 

f) O recrutamento de chefes e supervisores está grandemente dificultado 
pela baixa remuneração dos respectivos postos. 

7. LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

B) A legislação de pessoal é vasta. complexa. de pouco conteúdo prático 
e. conseqüentemente. de difícil aplicação. Deve ser revista e simplificada; 

b) Não há necessidade de um estatuto próprio do pessoal fazendário. 

8. SISTEMA DE ÓRGÃOS DE PESSOAL 

B) As opiniões se dividem igualmente quanto ao funcionamento do sis
tema. entre bom e sofrível; 

b) Deve haver maior grau de descentralização das funções atinentes ao 
pessoal. 

9. ASSISTBNCIA SOCIAL 

B) A assistência médico-social existe apenas. e de forma muito restrita. 
no Estado da Guanabara. Assim mesmo. funciona precàriamente. 

b) Há excesso de liberalidade na concessão de licenças para tratamento 
de saúde. 



RELATóRIO 

1. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

Embora não conhecendo todos os aspectos e conseqüências 
da Lei de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder 
Executivo, a maioria dos entrevistados acha que o diploma legal 
em questão não atingiu os objetivos a que se propôs. 

Entendem necessária uma revisão geral, não só quanto à 
classificação de inúmeras séries de classes e classes singulares 
que possui o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda. mas 
também no que se refere ao enquadramento dos servidores na 
nova situação. a fim de corrigir distorções e injustiças já iden~ 
tiflcadas. 

Como sugestões interessantes para solucionar o problema 
merecem destaque as seguintes: 

a) instituição de vários quadros de pessoal que congreguem as 
várias categorias de servidores existentes antes da Lei n9 3.780/60: 
funcionários. t'xtranumerários, pessoal de dotações globais, concur~ 
sados, não concursados, etc.; 

b) nôvo Plano de Classificação de Cargos autorizado por 
lei ma!:. efetivado através de decreto do Poder Executivo, a fim 
de evitar él desfiguração sofrida no Congresso Nacional (razões 
políticas) pelo anteprojeto que veio a se conv&rter na Lei número 
3.780/60; 

c) exame do problema da classificação de cargos no MF 
e suas conseqüências, separadamente, por repartição ou setor 
plOfissional de trabalho, tendo em vista os efeitos diversificados 
que afetarem os vários setores com maior ou menor intensidade. 

Inexiste, de maneira geral, correspondência entre os níveis 
de responsabilidade e os níveis de vencimentos dos cargos. Daí 
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a necessidade de reformulação de todo o Sistema de Classificação 
de Cargos, pelo menos no que toca aos cargos integrantes do 
Quadro do MF. 

Alguns reparos foram Íeitos quanto à readaptação instituída 
na Lei n" 3.780/60 e o desvio de função, que continua sendo 
adotado, por absoluta necessidade do serviço, em várias repartições. 

Alguns entrevistados sugeriram fôsse apurada, através de 
provas, a capacidade dos pretendentes a readaptação. Temem 
sejam feitas readaptações de pessoas sem a necessária habilitação 
para o exercício dos novos cargos, o que agravaria ainda mais 
o problema de pessoal do MF. 

Opinião quase unânime dos entrevistados é que deve ser 
criada uma série de classes específica das repartições fiscais e 
arrecadadoras, a cujos ocupantes ficarão afetos os serviços de 
retaguarda e apoio às atividades fiscais e de arrecadação, serviços 
êsses desempenhados hoje por Agentes Fiscais, Oficiais de 
Administração, Escriturários, Escreventes~Dactilógrafos, etc. A 
série de classes em questão comportaria especializações por tributo 
(Renda, Consumo e Sêlo, Aduaneiros) e uma de arrecadação. 

Quanto à forma de recrutamento do pessoal para essa série 
de classes, nem todos opinaram, registrando~se, porém, o ponto 
de vista de alguns no sentido de que êsse pessoal seja selecionado 
através de concurso público ou interno, enquanto outros - preci~ 

samente dois entrevistados - adotam a tese da transformação 
dos atuais Oficiais de Administração lotados nas referidas repar~ 
tições, independentemente de prévia seleção em concurso, tendo 
em vista a excepcional capacidade que muitos dêles têm demons~ 
trado no exercício de fato dessas funções. 

Resumindo. os pontos de vista dominantes foram os seguintes: 

a) deve ser revisto e reformulado o atual sistema de Classi~ 
ficação de Cargos, quanto às séries de classes integrantes do 
Quadro de Pessoal do MF; 

b) deve ser criada uma série de classes específica dos órgão~ 
fiscais e aj-recadadores como retaguarda e apoio da ação fiscal; 

c) os integrantes dessa série de classes deverão ~er sele .. 
dona dos através de concurs(). 
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2. LOTAÇÃO 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que não existem 
no MF padrões e registros de produção que sirvam de base para 
a fixação da lotação das repartições. Acolhem, porém, a idéia de 
ser tentada a instituição dos mesmos. 

Dos entrevistados que são Diretores de repartições, dois terços 
julgam insuHciente a lotação das repartições que chefiam. Os 
restantes julgam~na parcialmente suficiente. Queixam~se, porém, 
da falta de funcionários para serviços externos (fiscalização, poli ... 
ciamento aduaneiro, etc.), ou, ao contrário, para serviços internos 
(pessoal burocrático e de portaria). 

Os que se manifestaram sôbre a qualidade do pessoal fizeram ... 
no com sérias restrições quanto ao conjunto. 

Como causas da insuficiência foram apontadas as seguintes: 

Requisições: muitos funcionários afastados servindo em 
outros órgãos: 

- grande número de funcionários sem condições técnicas 
para o exercício dos cargos que ocupam: 

- liberalidade do Setor de Assistência Social na concessão 
de licenças para tratamento de saúde: 

- desinterêsse do funcionalismo em servir em determinadas 
repartições (DDP, SPF etc.) que não oferecem vantagens 
financeiras como fundos de estímulo, participação em cotas ... 
partes de multas etc.: 

- má distribuição dos cargos quando são feitas as lotações 
ou relotações das repartições: 

- perda de funcionários afastados em virtude de IPM; 

métodos e rotinas de serviço inadequados e falta de cumpri ... 
menta rigoroso do horário de trabalho., 

Quanto à melhor formu de lotação - global ou setorial -
a maioria dos entrevistados reconhece a primeira - global -
como mais flexível, possibilitando dotar as repartições do pessoal 
necessário aos seus serviços. 
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l\cham, entretanto, que, llas condições atuais, não atenderia 
às suas finalidades, pois os obstáculos às remoções continuariam 
a existir. Julgam, assim, preferível a manutenção do sistema vigente 

lotação setorial. 

Algumas sugestões foram oferecidas: 

admissão de pessoal temporário para as funções de con~ 
tínuo, servente, mensageiro e motorista, a fim de suprir a 
falta dêsse pessoal em algumas repartições; 

relotação geral para melhor distribuição do pessoal, ouvidas 
tôdas as repartições; 

proibição legal de alterar a lotação das repartições sem 
prévia audiência de seus diretores; 

retôrno à repartição de todo o pessoal que se encontra 
afastado servindo em outros órgãos; 

- simplificação de métodos e rotinas de trabalho. 

Sintetizando, podem~se apontar como pontos de vista da 
maioria os seguintes: 

a.) a lotação das repartições é insuficiente em quantidade; 
b) a qualidade do pessoal, considerado em conjunto, oferece 

margem para sérias restrições; 
c) a lotação global é preferível, desde que existam condições 

favoráveis à movimentação do funcionalismo, sempre que a ne~ 

cessidade do serviço o exigir. Como não existam essas condições 
no momento, é preferível manter o sistema atual (lotação setorial); 

d) não existem padrões e registros de produção que sirvam 
de base para a lotação das repartições. Seria útil a instituição 
dêsses padrões e registros. 

3. MOVIMENTAÇÃO 

Um dos pontos abordados neste capítulo foi o da promoção 
conjugada com remoção (caso específico dos Agentes Fiscais do 
Impôsto de Renda e de Rendas Internas). 

Nem todos os entrevistados opinaram. Apenas oito deram 
seus pontos de vista sôbre o assunto, sendo cinco favoráveis à 
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manutenção do sistema atual: promoção e conseqüente desloca~ 

mento. Acham que essa movimentação no decurso da vida funcional 
do agente fiscal lhe confere grande experiência, seus conhecimentos 
são ampliados e a vivência dos problemas de fiscalização lhe 
assegura, progressivamente, melhor desempenho do cargo. 

Por outro lado, parte da eficiência da fiscalização assenta 
na constante movimentação dos fiscais, fator que impede sejam 
êles tolhidos em sua ação fiscalizadora, após algum tempo de 
permanência em determinadas localidades onde naturalmente 
acabam envolvidos por laços de amizade. 

Outro aspecto da movimentação considerado importante foi 
o da remoção como instrumento para atender às necessidades do 
serviço. Apenas nove entrevistados opinaram, e todos no sentido 
de que o instituto da remoção não constitui meio eficiente para 
dotar as repartições dos funcionários necessários ao desempenho 
de suas atribuições. 

Entre os vários obstáculos à concretização das remoções foram 
citados os seguintes: 

pressões políticas forçando remoções para determinados 
órgãos que oferecem vantagens aos seus funcionários ou 
então para evitar ou anular outras que não sejam do 
interêsse dos funcionários: 

inexistência de claro.> (lotação numérica insuficiente): 

problemas financeiros e de família para os funcionários -

removidos de um para outro Estado ou cidade: 

inexistência ou insuficiência de vantagens salariais para 

êsses casos. 

No que diz respeito à cessão ou requlslçao de pessoal. o 
fenômeno é sentido por quase todos os entrevistados. Uns quei~ 
xam~se de que os afastamentos de funcionários para servirem em 
outros órgãos criam problemas e muitas vêzes não podem ser 
impedidos, enquanto outros reivindicam a permanência definitiva 
na repartição que dirigem do pessoal que ali serve em virtude 
de requisições. Um dos entrevistados afirma até que o órgão 
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que chefia não terá condições de funcionar se lhe retirarem os 
36 servidores que servem mediante autorização ministerial. 

Outro, porém, considera imprescindível a volta ao serviço 
da repartição dos que se acham afastados. 

De modo geral, as requisições afetam os serviços das repar~ 
tições e, em princípio, não são negadas, a não ser que a autoridade 
queira contrariar Os interêsses do funcionário, impedindo que se 
afaste da repartição, onde muitas vêzes já deu o máximo de seus 
esforços, para trabalhar em outro setor que lhe ofereça mais 
vantagens. 

Um dos entrevistados acha, ainda, que não há desequilíbrio 
entre cedidos e requisitados. 

Estaria, assim, o instituto da requisição funcionando como 
instrumento de correção das deficiências de lotação. 

Poucos apresentaram sugestões para a solução dos problemas 
ligados à movimentação de pessoal. Uma delas diz respeito à 
promoção e conseqüente deslocamento dos AFIR. Foi sugerida 
nova estrutura para a série de classes: três classes ao invés das 
cinco atuais; conseqüentemente haveria apenas dois deslocamentos 
obrigatórios. 

Outra relaciona~se ao problema das requisições, que na 
opinião do entrevistado deveriam ser proibidas para os ocupantes 
de determinados cargos específicos do Ministério (Agentes Fis~ 
OIS, Fiéis do Tesouro, etc.) . 

Outra mais, no sentido da instituição de um sistema de van~ 
tagens financeiras para os funcionários removidos de uma para 
outra localidade, de forma a lhes assegurar perfeita cobertura 
para o inevitável acréscimo de despesas e talvez até lhes oferecer 
substancial fator de atração para servirem em determinadas re~ 

partições do interior do país. 

Em resumo, as opiniões mais significativas do grupo entre~ 
vistado foram: 

:1 ) a remoção não constitui instrumento eficaz para atender 
às necessidades do serviço; 

• 
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b) a inexistência ou insuficiência de vantagens financeiras 
para os funcionários removidos de uma para outra localidade cons .. 
titui um dos principais obstáculos às remoções; 

c) de modo geral, as requisições prejudicam o bom funcio .. 
namento de umas repartições e favorecem o de outras; 

d) deve ser mantido o atual sistema de promoção conjugada 
Com remoção para os Agentes Fiscais de Rendas Internas e do 
Impôsto de Renda. 

4. PROMOÇÃO 

Não houve uma única voz em prol do sistema atual de pro .. 
moções, a não ser um entrevistado, que considerou o sistema sa .. 
tisfatório em si mesmo, porém deixando muito a desejar quanto 
ao funcionamento. Uns poucos abstiveram~se de comentar o 
assunto, mas a grande maioria criticou acerbamente o sistema, 
sobretudo no que se refere ao boletim de merecimento. Outras 
críticas recaíram na demora com que se têm processado as pro .. 
moções; na escassez dos intervalos salariais entre uma classe e 
outra; e na exigüidade de amplitude das séries funcionais, em 
quase todos os casos constituídas apenas de duas séries. No 
caso particular dos Agentes Fiscais do Impôsto de Renda, houve 
quem considerasse fator negativo a obrigatoriedade de remoção 
associada à promoção. 

Quanto ao boletim de merecimento, foram de modo geral 
reconhecidas as dificuldades insuperáveis de assegurar uniformi~ 
dade de critério de julgamento, donde a prática de atribuir pontos 
máximos a todos, o que importa em substituir o critério do mere .. 
cimento pela antiguidade. Houve, mesmo, quem defendesse a tese 
de que a idéia de um boletim de merecimento é inadaptável ao 
serviço público, o que seria a fonte daquela prática de pontos 
máximos, ao passo que outro entrevistado justificou~a com o 
esfôrço excepcional despendido por todos os seus subordinados. 
Já um outro atribuiu aquêle procedimento à falta de coragem dos 
chefes, o que motivou duas sugestões no sentido de que o boleCm 
passasse a ser secreto. 

Como sugestões isoladas, assinalam~se, ainda, duas no sen~ 

tido de que Os boletins sejam diferenciados por Grupos Ocupacio .. 
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nais. ou Séries Funcionais. e uma de que a Comissão de Promo~ 
ções limite sua atuação à apreciação de recursos. só então entrando 
na apreciação do julgamento efetuado. Uma outra sugestão con~ 
sistiu em reduzir o boletim de merecimento a aspectos objetivos. 
tais como pedidos de visita médica para justificação de ausência. 
pedidos de autorização para sair durante o expediente. licenças 
concedidas. etc. 

Tôdas essas considerações levaram à conclusão geral de que 
o sistema não satisfaz aos funcionários. pois deixa de constituir 
o estímulo que a promoção deveria representar. nem ao Serviço 
Público. uma vez que não funciona cOmo instrumento para elevar 
às classes superiores os melhores elementos. 

Uma idéia aventada foi a substituição da promoção vertical 
pela horizontal (aumentos periódicos independentemente de vaga). 
As opiniões dividiram~se a êsse respeito: uns favoráveis à idéia. 
4ue teria a vantagem de eliminar tôdas as dificuldades inerentes 
à comparação do merecimento; outros manifestamente contrários. 
justamente por considerarem o merecimento fator de primordial 
importância; e um terceiro grupo. favorável à combinação dos dois 
tipos de promoção. que vem é' ser o sistema atual. 

Melhor acolhida recebeu a idéia de promoção por concurso. 
Dos onze entrevistados que opinaram sôbre o assunto. apenas um 
negou apoio à sugestão. Os demais insistiram. quase todos. nas 
cautelas de que se deveriam revestir êsses concursos. havendo um 
explicitamente indicado que sua realização deveria caber ao DASP. 
ao passo que outro. ao contrário. manifestou a opinião de que sua 
realização deveria caber ao Ministério. 

A hipótese de promoção por curso foi recebida com maior 
entusiasmo ainda .. Houve uma única voz dissidente. em atenção 
às dificuldades de ministrar cursos no Interior ou de trazer os 
funcionários para seguirem cursos nas Capitais. Os outros doze 
entrevistados que se manifestaram sôbre o assunto receberam a 
idéia com entusiasmo, embora sob condição em certos casos. Um. 
por exemplo. limitaria o sistema a uns tantos cargos. excluídos 
desde logo os de natureza subalterna. Outro estabeleceria a con
dição de que os cursos fôssem realizados pelo próprio Ministério. 
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Em síntese, podem ser apontados, como dominantes, duas 
opiniões manifestadas pelo grupo: 

a) o sistema atual de promoções, no que se refere ao mere~ 
cimento, é totalmente insatisfatório; e 

b) a melhor solução seria a promoção por cursos. 

5. ACESSO 

o problema do Acesso despertou pouco interêsse entre os 
entrevistados, pois até agora não se fêz sentir de forma prática 
no Ministério da Fazenda, nos têrmos em que foi colocado pelo 
Decreto n' 54.488/64. Segundo êsse diploma legal, haverá uma 
combinação de julgamento de títulos e provas praticas executadas 
pelas repartições, o que, sobretudo no Ministério da Fazenda, 
assume proporções gigantescas, tendo em vista a disseminação 
da rêde fazendária pelo interior do País. Por êsse motivo, dos 
dez entrevistados que se manifestaram sôbre o assunto, nove con~ 

" sidernram o sistema inexequível. 

Poucas sugestões, entretanto, foram recebidas. Dois entre
vistados consideraram que a solução residiria no concurso entre 
os que preenchessem as condições legais, ao passo que outro se 
inclinou peta apuração de e-ficiência como fator decisivo. Final
mente um outro propôs solução radical: o fracionamento do Quadro 
de Pessoal em quadros especificas das repartições, dentro de cada 
qual seria possível realizar as «provas práticas» com uniformidade 
de critério. 

Em resumo, houve uma condenação do sistema, porém desa
companhada de qualquer sugestão que pudesse ser tomada como 
consenso geral. 

6. RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ESTAGIO PROBATóRIO 

A nota dominante em matéria de seleção foi a convicção de 
que o processo deve continuar centralizado no DASP. Nesse 
sentido manifestaram-se 14 dos entrevistados, embora com algumas 
restrições que serão indicadas abaixo. Um outro dividiria a res
ponsabilidade entre o DASP, para as funções chamadas burocrá~ 
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ticas, e o Ministério, para os Agentes Ficais. Dois preferiam 
transferir a função totalmente para a Fazenda e os dois restantes 
deixaram de se manifestar. 

As críticas à atuação do DASP referiram~se especialmente 
aos programas. Em dois casos a opinião foi de que os concursos 
deveriam apurar conhecimentos gerais, cabendo ao treinamento 
a função de proporcionar conhecimentos específicos. Já dois outros 
entrevistados foram de parecer diametralmente oposto - os con~ 
cursos deveriam incluir provas práticas de serviço e de conheci~ 
mentos técnicos. Um outro entrevistado salientou a necessidade 
de maior articulação entre o DASP e a repartição interessada, na 
elaboração dos programas. 

Outra crítica, da parte de um entrevistado, referiu~se à de~ 

mora no processamento dos concursos pelo DASP, razão pela 
qual preferia que o Ministério assumisse a responsabilidade pela 
sua realização. O outro entrevistado que compartilhava dessa 
opinião considerava que o DASP «é muito teórico e apavora os 
candidatos» . 

Durante as entrevistas foi lançada a idéia de criar, no Millis~ 
tério, um instituto de nível universitário, que se encarregaria da 
formação de uma elite funcional. Apenas quatro dos entrevistados 
se manifestaram sôbre o assunto, dois contra e dois favor. ' 

A hipótese de concursos para classes intermediárias e finais 
foi também objeto de discussão, tendo obtido apenas duas opiniões 
favoooveis. A grande maioria manifestou~se pela continuação do 
atual sistema, de concurso apenas para a classe inicial. 

Uma idéia que encontrou grande receptividade (unanimidade 
dos 14 que se expressaram ~ôbre o assunto) foi a do treinamento 
obrigatório subseqüente à nomeação, como parte integrante do 
estágio probatório. Alguns desceram a detalhes sôbre os locais 
de realização dos cursos (nas capitais) etc. e, embora se pudesse 
sentir um ceticismo generalizado quanto ao instituto do estágio 
probatório, a idéia de conjugá~lo com o treinamento encontrou 
aceit.'lção geral. Afora isso, não foram recebidas contribuições de 
maior significado para utilizar o estágio com eficácia. 
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Outro aspecto abordado foi a existência de requisitos espe~ 
ciais para a seleção de pessoal fazendário. A média de opiniões 
foi no sentido de que são necessários testes vocacionais e de per~ 
sonalidade e exame da vida pregressa dos candidatos, além do 
limite de idade para certas carreiras, sobretudo as fiscais. Foi 
feita alguma restrição ao sexo feminino, achando um entrevistado, 
por exemplo, que os cargos de Agente Fiscal de Rendas Internas 
devem ser privativos de homens, ao passo que outro ia mais longe 
e apenas tolerava a presença de mulheres no Ministério, isso mesmo 
enquanto solteiras. Já um terceiro se declarava perfeitamente 
satisfeito com a colaboração recebida do sexo feminino. 

A diferença de comportamento entre os funcionários concur~ 
sados e os nomeados sem concurSo foi também objeto de investi~ 
gação. A maioria foi de opinião que o ingresso por concurso dá 
ao funcionário uma noção de responsabilidade que falta ao outro, 
bafejado logo de início por um favoritismo que compromete seu 
comportamento funcional. 

O recrutamento de chefes e supervisores foi também discutido 
com os entrevistados, que de modo geral revelaram grande difi~ 

culdade em aliciar elementos para êsses postos. em virtude da 
baixa remuneração que o sistema atual lhes atribui. A idéia do 
treinamento para a chefia foi bem recebida por uns poucos e 
houve mesmo quem preconizasse a inclusão das chefias em carreira 
e a realização de provas para escolha dos chefes. Tôdas essas 
medidas esbarravam, porém, naquele fator negativo de baixa re
muneração. 

Em resumo. a média de opiniões, neste capítulo, pode ser 
assim registrada: 

a) a seleção de pessoal deve continuar a cargo do DASP; 
b ) deve~se insistir na prática de concursos apenas para as 

classes iniciais; 
c) os concursos devem incluir testes vocacionais e de per~ 

sonalidade e exame dos antecedentes morais dos candidatos; 
d) deve ser instituído o treinamento obrigatório subseqüente 

à nomeação, como parte integrante do estágio probatório; 
e) os funcionários nomeados por concurso apresentam, de 

modo geral, melhor comportamento que os demais; 
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f) o recrutamento de chefes e supervisores está grandemente 
dificultado pela baixa remuneração dos respectivos postos. 

7. LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

No tocante ao Estatuto dos Funcionários, apenas dois, entre 
os nove entrevistados que emitiram opinião sôbre a legislação de 
pessoal, julgam~no isento de crítica. 

Somente um considera, de modo geral, satisfatória a atual 
legislação de pessoal. 

Os demais fazem restrições tanto ao E. F. quanto à legislação 
em seu todo. Sugerem sua revisão e simplificação, por ser vasta, 
complexa, de pouco conteúdo, abstrata, falha e contraditória às 
vêzes. 

Sugestão interessante foi dada por um dos entrevistados: 
consolidar tôda a legislação de pessoal. 

Um outro reclama revisão do Estatuto, principalmente na 
parte disciplinar. 

Quanto à hipótese de um Estatuto próprio do funcionário 
fazendário, os nove entrevistados que se manifestaram sôbre o 
assunto foram unânimes em condenar a idéia. 

Por outro lado, apenas três opinaram quanto à necessidade 
ou não de dar tratamento especial, no Ministério da Fazenda, a 
determinados institutos jurídicos: dois julgam desnecessário qual~ 
quer tratamento especial, enquanto um acha que o instituto da 
remoção reclama estudo e reformulação para o caso da Fazenda, 
sobretudo no que diz respeito à obtenção de recursos para cobrir 
as respectivas despesas. 

Aventada a hipótese dI! um regime disciplinar específico para 
o funcionalismo do Ministério da Fazenda, as opiniões se equi~ 
libraram. Dez entrevistados se manifestaram: cinco contra e cinco 
a favor. 

Como justificativas para o tratamento disciplinar específico 
para o pessoal fazendário foram apresentadas as seguintes: 

- a existência de casos peculiares ao Ministério, que ocorrem 
com relativa freqüência nas Exatorias, Delegacias Fiscais e outras 
repartições. 
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ausência de fiscalização da conduta particular do funcio-
nário da Fazenda. Se essa fiscalização fôsse prevista em 
lei e executada na prática, mais resguardados ficariam os 
interêsses da Fazenda Nacional; 

a existência de responsabilidade e características especiais 
dos cargos do Ministério da Fazenda. 

Foi recolhida, ainda, sugestão no sentido de ser instituída 
aposentadoria facultativa aos 30 anos de serviço, sem qualquex 
vantagem ou acréscimo; e, aos 35 anos, com acréscimo de 20,%. 

Em síntese, a opinião dominante foi no sentido de que: 

a) a legislação de pessoal é vasta, complexa, de pouco 
conteúdo prático e, conseqüentemente, de difícil aplicação. Deve 
ser revista e simplificada; 

b) não há necessidade de um Estatuto próprio do pessoal 
fazendário. 

8. SISTEMA DE óRGAOS DE PESSOAL 

Criticando o sistema vigente, sua estrutura e funcionamento, 
as opiniões se dividiram: metade dos que opinaram julga o sistema 
satisfatório; a outra metade faz restrições, entre as quais foram 
anotadas as seguintes: 

excesso de centralização nO S. P . ; 

excesso de burocracia que retarda a obtenção rápida de 
soluções; 

falta de entrosamento do S. P. com as demais repartições; 

falta de competência dos chefes de repartição para inter~ 
pretar e aplicar, segundo seu entendimento, a legislação 
de pessoal. OS. P. anula sumàriamente qualquer decisão 
contrária ao seu ponto de vista; 

falta de racionalização das rotinas e métodos de trabalho. 

Particularmente sôbre a descentralização da execução, a 
maioria opinou favoràvelmente; duas vozes contrárias, porém, se 
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fize-ram ouvir: uma, achando que a descentralização seria onerosa 
e sem resultado prático, além de enfraquecer o contrõle; outra, 
por não acreditar que resolva os problemas, receando até que os 
agrave. 

Em resumo, a) as opiniões a respeito do funcionamento do 
Sistema de Órgãos de Pessoal dividiram-se igualmente entre bom 
e sofrível; b) quanto à descentralização das funções atinentes ao 
pessoal. a maioria opinou favoràvelmente. 

9. ASSISTeNCIA MSDlCO-SOCIAL 

Dos dezenove entrevistados sõmente quatro não comentaram 
os problemas da assistência médica e social dos funcionários do 
Ministério da Fazenda. 

Dentre os quinze que se manifestaram a respeito do assunto. 
apenas um acha que o serviço é bom, bem aparelhado e que atende. 
razoàvelmente, às necessidades dos funcionários. Os catorze 
restantes fazem sérias restri~ões: sete dêles afirmam. categõrica
mente, que «não existe e não funciona a assistência médica e social 
no Ministério da Fazenda». Quatro queixam-se do excesso de 
liberalidade na concessão de licenças para tratamento de saúde, 
enquanto sete outros julgam precários e restritos, carecendo de 
ampliação, os referidos serviços de assistência. 

Os mais queixosos são os chefes das repartições sediadas na 
capital de São Paulo, de vez que ali não existe, realmente, um 
serviço de assistência médica, sem falar na social. inexistente em 
todo o Ministério da Fazenda. Em São Paulo, há um médico 
apenas na Delegacia Fiscal. inteiramente desaparelhado. Não 
obstante, funciona ali, não oficialmente, uma creche mantida pelas 
funcionárias do Ministério da Fazenda, que atende também a 
outros órgãos federais daquela cidade. 

Três' sugestões foram feitas: 

- dotar os serviços de assistência médica e social de Assis
tentes Sociais, a quem caberia, entre várias outras atri
buições. a de auxiliar as famílias dos funcionários fale
cidos em suas relações cúm o Ministério da Fazenda: 
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- descentralização dêsses serviços a fim de atender ao fun
cionaLismo de todos os estados; 

- oficialização e auxílio à creche existente na DFTN - SP. 

Em resumo, podem ser destacados os seguintes pontos de vista 
da maioria: 

a) a assistência médico-social existe apenas e de forma 
muito restrita no Estado da Guanabara. Assim mesmo, 
funciona precàriamente; 

b) há excesso de liberalidade na concessão de licença para 
tratamento de saúde. 

Rio de Janeiro, fevereiro de 1966. 



ANEXO 2 

DIMENSõES QUANTITATIVAS DO QUADRO 
DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 



DIMENSõES QUANTITATIVAS DO QUADRO 
DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Os levantamentos a que procedeu o Setor de Recursos 
Humanos, nos meses de julho e agôsto - para tôdas as repar~ 
tições (1) e para todo o Brasil - revelam que o Quadro do 
Pessoal do Ministério da Fazenda conta, hoje, com cêrca de 
25.800 (vinte e cinco mil c oitocentos) cargos. :asse número 
significa 12,1% (doze e um décimo por cento) do total de cargos 
efetivos da Administração Federal Direta, que é de 212.357 
(duzentos e doze mil, trezentos e cinqüenta e sete) segundo le~ 
vantamento de 1963. (2 ) 

PRINCIPAIS GRUPAMENTOS 

Para efeito de análise e percepção dos varIOS problemas 
suscitados pela natureza do presente estudo, os «recursos humanos 
do Ministério da Fazenda» são aqui encarados segundo várias 
perspectivas, dando origem a vários «grupamentos», que serão 
analisados: 

1 . por repartição; 2. por faixa territorial e 3. por «ser~ 
viços» e «grupos ocupacionais». 

1 . DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR REPARTIÇÕES 

A distribuição dêsses 25.800 cargos pelas principais repar~ 

tições mostra a seguinte situação: o Departamento de Arrecada~ 

( 1 ) O Ministério da Fazenda conta com 25 (vinte e cinco) repartições 
com «lotação legal», conforme Quadro 1. 

(2) Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1964. 
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ção, a quem hoje estão subordinadas tôdas as Exatorias Federai~. 

conta com o maior contingente humano: 7.190 (sete mil, cento 

e noventa) cargos, distribuídos por todo o Brasil. em todos os 

níveis geográficos: nacional, regional, t:Ub~regional e municipal 

- desde a Sede, na Guanabara, até os mais longínquos municí~ 

pios. É o único órgão do Ministério que conta, de forma estrutural. 

com funcionários em nível municipal. O Departamento de Arre~ 

cadação, portanto, detém 27,8% do total de cargos em sua lotação 

numérica. Em segundo lugar aparece a Diretoria de Rendas 

Aduaneiras, com 5.110 (cinco mil, cento e dez) cargos, distri~ 

buídos por todo o território nacional. O terceiro lugar é ocupado 

peio Departamento do Impôsto de Renda que tem 4.900 (quatro 

mil e novecentos) cargos, também distribuídos por todo o País. 

A considerar, entretanto, que o Departamento do Impôsto de Renda 

não conta com órgãos de nível municipal. 

Em seguida, aparecem as Delegacias Fiscais do Tesouro 

Nacional, com 1.510 (hum mil, quinhentos e dez) cargos, também 

distribuídos em todo o Brasil. mas apenas nas Capitais dos Es~ 

tados. As Delegacias têm jurisdição estadual, não possuindo 

órgão central, nem órgãos sub~regionais e locais, apoiando~se, por~ 

tanto, para funções em nível municipal, na rêde de órgãos do 

Departamento de Arrecadação. 

O Departamento de Rendas Internas vem em quinto lugar, 

com 1.500 (hum mil e quinhentos) cargos, no mesmo esquema 

do Departamento do Impôsto de Renda, isto é, os seus funcionários 

são distribuídos por todo o País, mas o Departamento não conta 

com órgãos locais. 

Os restantes 5.590 (cinco mil, quinhentos e noventa) -

que perfazem o total de 25. 800 cargos - estão distribuídos nas 

demais 20 (vinte) repartições: Contadoria Geral da República. 

Serviço do Patrimônio da União, Administração do Edifício da 
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Fazenda, Diretoria da Despesa Pública, Serviço de Comunicações, 

Serviço do Pessoal, Departamento Federal de Compras, Caixa 

à'o! Amortização, Serviço de Estatística Econômica e Financeira, 

Divisão do Material, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

Laboratório Nacional de Análises, Conselho de Política Aduaneira, 

1 q Conselho de Contribuintes, 29 Conselho de Contribuintes, Di

visão de Obras, Conselho Superior de Tarifas, Conselho de Terras 

da União, Biblioteca do Ministério da Fazenda e Conselho Técnico 

de Economia e Finanças. 

Resumindo, é a seguinte a distribuição dos 25.800 cargos 

por repartições principais: 

I' Departamento de Arrecadaçao, com ............ . 

2' Diretoria de Rendas Aduaneml.~, com .......... . 

3' Departamento do ImpOs.to de Renda, com ....... . 

4' Delegacias Fiscais o Tesouro Nacional, com ..... . 

5' Depart.amento de Rendas Internas, COm ......... . 

Demais 20 repartições, com ........................ . 

7.190 

5.110 

4.900 

1.510 

1.500 

5.590 (1) 

27,8% 

20,OO!o 

18,8% 

5,8% 

5,8% 

21,8% 

-------
Total............... .... .. .. .. ..... ............ 25.800 - 100,OO!o 

---,----

Verifica-se, assim, que o Departamento de Arrecadação com 

sua I êde de órgãos centrais, regionais, sub-regionais e locais, conta 

com 27,8% do total dos cargos do Ministério da Fazenda. A 

observar que essa qualidade do Departamento de Arrecadação -

a de ser o único órgão ministerial a manter rêde de órgãos locais 

o identifica como órgão de apoio para todos oS demais serviços 

fazendários. Por sua vez, a Diretoria de Rendas Aduaneiras, 

(1) NC;.;~e número está incluída a Contadoria Geral da República, que 
conta 1.620 (hum mil, seiscentos e vinte) cargos, estando, assim, !Situada 
logo em seguida ao Departamento do Impõsto de Renda. Não tendo sido 
possível' identificar a «lotação» por Estado, a C.G.R. foi inserida nesse 
conjunto. 
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com suas 25 Alfândegas. Estações Aduaneiras. Postos Fiscais. 

Mesas de Rendas conta com 20.0% do contingente total. O 

Departamento do Impôsto de Renda mantém 18.9%. As Dele~ 

gacias Fiscais e o Departamento de Rendas lnternas contam com 

5.8% cada. Os restantes 21.8% dos cargos estão distribuídos 

pelas outras 20 (vinte) repartições. (Vide Quadro I). Nessas 

circunstâncias. 78.2% do total dos cargos do Ministério da Fazenda 

estão concentrados em cinco repartições. ficando 21.8 % nas 

demais. 

QUADRO I 

REPARTiÇÕES 00 MINISTÉRIO DA FAZENDA QUE TI:M 

WTAÇÃO PRÓPRIA 

REPARTIÇÃO 

1 - Departamento de Arrecadaçlo .................... . 
2 - Diretoria de Rendas Aduaneiras .................. . 
3 - Departamento do Imp&sto de Renda .............. . 
4 - Contadoria Geral da República ................... . 
5 - Delegacia. Fiscais do Tesouro Nacional. .......... . 
6 - Departamento de Renda. Interna •................. 
7 - Serviço do Patrim&nio da Uniã:o ......•............ 
8 - Administraçlo do Ediflcio da Fazenda ............ . 
9 - Diretoria da Despesa Pública ..................... . 

10 - Serviço de Comunicações ......................... . 
II ~ Serviço do Pessoal. .............................. . 
12 - Departamento Federal de Compras ............... . 
13 - Caixa de Amortizaçlo ......... , ................ .. 
14 - Serviço de Estatística Econ&mica e Financeira ..... . 
15 - Divisão do Material. ............................ . 
16 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. ......... . 
17 - Laboratório Nacional de Análises ..............•... 
18 - Conselho de Polltica Aduaneira ................... . 
19 - 1.0 Conaelho de Contribuintes ...•................. 
20 - Biblioteca do Mini.tério da Fazenda .............. . 
21 - 2.· Conselho de Contribuintes ..................... . 
22 _. Divisão de Obras ................................ . 
23 - Conselho Superior de Tarifa ...................... . 
24 - Conselho Técnico de Economia e Finanças ........ . 
25 - Conselho de Terra. da União ..................... . 

TOTAL .................................. . 

DATA: junho/65 

CARGOS 
DA 

LOTAÇÃO 

7.190 
5.nO 
4.900 
1.620 
1.510 
1.500 

690 
600 
520 
410 
360 
350 
260 
160 
140 
120 
100 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
20 

5 

25.800 

% 

27,80 
19,80 
18,90 
6.20 
5,80 
5,80 
2,70 
2,40 
2,10 
1,60 
1,44 
1,40 
1,10 
0,62 
0,54 
0,46 
0,38 
0,23 
0,19 
0,15 
0,13 
O,lI 
0,07 
0,07 
0,01 

100,00 
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2. DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR FAIXAS TERRITORIAIS 

2.1 - Por Estado da Federação 

A distribuição dos 25.800 cargos é a seguinte: 

r Órgãos da S~de ................... 4.360 
1 . Guanabara ~ 

L Órgãos Regionais .................. 3.390 

Totai ............ . 7.750 

2. São Paulo .............................................. 4.740 
3. Minas Gerais ............................................ 2.420 
4. Rio Grande do Sul ...................................... 2.060 
5. Bahia ...................... ............................ 1.030 
6. Pernambuco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 
7. Rio de Janeiro .......................................... 890 
8. Paraná .................................................. 750 
9. Ceará ................................................... 680 

10. Santa Catarina ........................................... 610 
11. Pará .................................................... 440 
12. Paraíba .................................................. 410 
13. Espírito Santo ........................................... 370 
14 . Maranhão ............................................... 360 
15. Rio Grande do Norte .... .............................. 340 
16. Alagoas ................................................. 340 
17. Goiás ................... . ............................. 340 
18 . Mato Grosso ............................................ 330 
19. Sergipe .................. .............................. 300 
20. Piauí............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
21. Amazonas ................ ............................... 270 
22. Acre .................................................... 30 
23. Amapá .................................................. 30 
24. Distrito Federal ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
25. Rondônia ................ . 30 

Total ................................................... . 25.800 

A distribuição relativa. por Estado, revela que 65,1 % do 

contingente fazendário - ou seja 16.970 (dezesseis mil, nove~ 
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centos e setenta) cargos - estão concentrados em quatro ( 4: ) 

Estados das Regiões Leste e SuL do País: Guanabara, São Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. da seguinte forma: 

1- Bstado da Guanabara, com os órgãos centrais e re~ 

gionais, conta com ............................. . 

2· Estado.:l.e São Paulo, com órgãos regionais, sub'regio~ 
nais e locais, conta com ....................... . 

3- Estado de Minas Gerais, idem, idem ............ . 

4' Estado do Rio Grande do Sul, idem, idem ....... . 

Total .......................................... . 

7.750 - 30,0010 

4.740 - 18,2% 

2.420 - 9,2% 

2.060 - 7,7f% 

16.970 - 65,1% 

Os restantes 8.830 (oito mil. oitocentos e trinta) - ou sej a 

34,9% - estão distribuídos pelos demais vinte e um (21), 

Estados e Territórios. 

A distribuição dos cargos por repartição e por Estado é 

demonstrada no Quadro 11. Por êle verifica~se que embora o 

Departamento de Arrecadação tenha, em têrmos nacionais, o maior 

número de cargos, nem sempre mantém essa predominância por 

Estado, que é alternada com a Diretoria de Rendas Aduaneiras. 

Esta. com efeito, tem predominância nos seguintes Estados: Ama~ 

zonas. com 80 cargos; Amapá. com 20 cargos; Pará. com 160 

cargos; Rondônia. com 20 cargos; Ceará. com 210 cargos; Per~ 

nambuco. com 330 cargos; Guanabara, com 1.220 cargos; Rio 

Grande do Sul. com 74:0 cargos; Mato Grosso, com 110 cargos. 

Nos demais Estados e Territórios. o Departamento de Arreca~ 

dação conserva sua qualidade de maior Departamento do Minis~ 

tério da Fazenda. Na sede. obtém predominância o Departamento 

do lmpôsto de Renda. com 540 cargos. Verifica~se. ainda. que a 

soma dos cargos da lotação das quatro grandes Repartições (1) 

que perfaz 1.040, é menos de um têrço do total do conjunto 

restante das repartições. que atinge a cifra de 3.320 cargos. 

(1) Arrecadação - Rendas Aduaneiras - Impôsto de Renda - R::ndas 
Internas. 



QUADRO II 
SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DISCRIMINADOS POR ESTADOS E PRINCIPAIS REPARTlQÕES 

REPARTIÇÕES 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

I I I 
DEP. DE DIRETOR DEP. DO DELEGACIAS DEP. DE 

TOTAL ARRECA- DE RENDA.S IMPÔSTO RENDAS 
DAÇÃO ADUANEIRAS DE RENDA FISCAIS INTERNA 

+ SEDE •••••••••.••••••••..••.•..••. 4.360 no 90 540 

I 
- 300 

1 - Acre .....•.................... 30 20 10 - - -
2 - Amazonas . ................ , ... 270 60 80 30 50 10 
3 - Amapá .......•................ 30 10 20 - - -
4 - Pará ........•................. 440 120 160 50 50 20 
5 - Rond&nia ..................... 30 5 20 - - -
6 - Maranhão ..................... 360 140 60 40 50 10 
7 - Piau!. •....................... 290 llO 40 40 60 10 
8 - Ceará ..•................ ; ..... 680 200 210 90 80 20 
9 - Rio Grande do Norte .......... 340 120 80 30 50 10 

10 - Paraíba ....................... 410 120 90 70 60 20 
n - Pernambuco ................. " 960 260 330 120 120 50 
12 - Alagoas ... " .......... , ....... 340 100 90 40 50 10 
13 - Sergipe ....................... 300 llO 50 30 60 10 
14 - Bahia ......................... 1.030 370 250 140 130 40 
15 - Espírito Santo ........... , ..... 370 105 80 60 40 10 
16 - Rio de Janeiro ................ 890 300 no 230 80 60 
17 - Guanabara .•.................. 3.390 450 1.220 660 - 290 
18 - São Paulo ..................... 4.740 1.800 1.030 1.290 150 310 
19 - Paraná ........................ 750 310 90 170 70 30 
20 - Santa Catarina ................ 610 230 150 90 60 20 
21 - Rio Grande do Sul. ........... 2.060 430 740 510 140 80 
22 - Minas Gerai •.................. 2.420 1.380 - 590 150 170 
23 - Goiá •....•.................... 340 210 - 40 40 10 
24 - Mato Gros.o .................. 330 90 I no 

40 40 10 
25 - Distrito Federal. .............. 30 30 - - -

TOTAL ................. 25.800 7.190 -- 5.nO 4.900 1.510 1.500 

OUTROS 

3.320 

40 

40 
5 

60 
40 
80 
50 
50 
80 
50 
50 

100 
75 

no 
770 
160 

80 
60 

160 
130 
40 
40 

5.590 

(+) A exceção da Sede e dos Estados da Guanabara, São Paulo e Minas Gerais, nos demai. foram computados apenaI os Agentes Fi.cai. d .. 
Rendas Internas. 

Data: ag&.to de 1965 
Fonfu: Cadastro de Lotação do s..n.iço do Pessoal - Diários Oficiai •. 

-'J -



QUADRO JII 

RELAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL - (EXERcfCIO DE 1964) E O N.o DE CARGOS, POR 
ESTADO DA FEDERAÇÃO 

NÚMERO DE VALOR DA VALOR DA 

ESTADO 
CARGOS DO ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO 
QUADRO DE (TOTAL DA RECEITA) POR CARGO 
PESSOAL DO (EM MILHÕES (EM mil Cruzeiros) 

MINIST. DA FAZENDA DE Cruzeiros) 

SEDE (Guanabara) ............................. . 

1 - Sã:o Paulo ............................... . 

4.350 I - -
4.740 998.347 210.621 

2 - Guanabara ............................. . 3.390 459.220 135.463 
3 - Mina0 Gerai •............................ 
4 - Rio Grande do SuL .................... . 

2.420 88,824 36.704 
2.060 128.226 62.246 

6 - Bahia .................................. . 1.030 28.191 27.369 
6 - Pernambuco ............................ . 960 49.424 61.483 
7 - Rio de Janeiro .•........................ 890 43.015 48.331 
8 - Paraná ................................. . 750 39.969 53.278 
9 - Ceará .....••............................ 680 12.458 18.320 

10 - Santa Catarina ......................... . 610 24.488 40.144 
11 - Pad .................................... . 440 14.489 32.929 
12 - Para(b .................................. . 410 4.166 10.160 
13 - Eoplrito Santo ....•...................... 370 5.147 13.910 
14 - Maranhio .............................. . 360 2.116 5.877 
16 - Rio Grande do Norte ................... . 340 2.634 7.747 
16 - Alagoas ................................ . 340 3.679 10.626 
17 - Goiáo ....•.............................. 340 8.757 25.755 
18 - Mato Grooao ........................... . 330 2.936 8.896 
19 - Sergipe ................................ .. 300 2.470 8.233 
20 - Piaul ................................. .. 290 1.414 4.875 
21 - Amazona •............•.................. 270 4.336 16.059 
22 - Acre ................................... . 30 - -' 
23 - Amapá .•....•........................... 30 - -
24 - Rond&nia .............................. . 30 - -
25 - Distrito Federal ....................... . 30 86.428 288.093 

--------- --------- ---------
TOTAIS ......................... '1 25.800 2.010.624 -

06n/VlJfõ,,,: 
1 - Fonte: Contadoria Geral da República (Diviaio Financeira e Orçamentária) 

{

Delegacia do Tesouro no Exterior 
2 - O EoIfado da Guanah/Jl'tl compreende... . . . . . . . .. Alflndega do Rio de Janeiro 

Recebedor,. do E.t. da Guanabnf;!. 

% DA ARRECADAÇÃO 
% DO NÚMERO 

DE CARGOS 
SÔBRE O TOTAL 

SÔBRE O TOTAL 

- 17,33 

49,68 18,81 
22,90 13,17 

4,41 9,21 
6,35 7,78 
1,40 3,79 
2,45 3,62 
2,13 3,34 
1,98 3,90 
0,61 2,63 
1,21 2,36 
0,72 1,70 
0,20 1,58 
0,25 1,43 
0,10 1,39 
0,13 1,31 
0,17 1,31 
0,43 1,31 
0,14 1,27 
0,12 1,16 
0,07 1,12 
0,21 1,04 - 0,11 - 0,11 

- 0,11 
4,34 0,11 

--------- -------
100,00 100,00 

-00..J 
tv 
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QUADRO IV 

RELAÇÃO ENTRE O N.o DE HABITANTES E O N.o DE CARGOS, POR 
ESTADO 

ESTADO DA FEDERAÇÃO 
N.O DE CARGOS 
DO MINISTÉRIO 

DA FAZENDA [ 

POPULAÇÃO.(+) '[ HABITANTES POR 
N.o DE CARGOS 

(I. 000) (I. 000) 

1 - Guanabara (Sede e Repartições Es-
taduais) ....................... . 

2 - São Paulo ....................•.. 
3 - Minas Gerais ..•................. 
4 - Rio Grande do SuL ............ .. 
5 - Babia .......................... . 
6 - Pernambuco ..................... . 
7 - Rio de Janeiro ................. .. 
8 - Paraná ......................... . 
9 - Ceará .......................... . 

10 - Santa Catarina .................. . 
11 - Pará ........................... . 
12 - Paraíba ......................... . 
13 - Espírito Santo .................. . 
14 - Maranhão ...................... . 
15 - Rio Grande do Norte ............ . 
16 - Alagoas ......................... . 
17 - Goiás ........................... . 
18 - Mato Grosso .................... . 
19 - Sergipe ......................... . 
20 - Piauí. .......................... . 
21 - Amazonas ....................... . 
22 - Acre ............................ . 
23 - Amapá ......................... . 
24 - RondÔnia ....................... . 
25 - Distrito Federal. ................ . 

TOTAL ...••.............. 

(+) Estimativa do I.B.G.E. para 1965 

Fonte: Anuário Estatísti"o do Brasil, 1964 

7.750 
4.740 
2.420 
2.060 
1.030 

960 
890 
750 
680 
610 
440 
410 
370 
360 
340 
340 
340 
330 
300 
~90 
270 

30 
30 
30 
30 

25.800 

3.857 
15.326 
10.945 
6.182 
6.617 
4.536 
4.103 
6.024 
3.682 
2.502 
1.802 
2.177 
1.384 
3.097 
1.254 
1.362 
2.452 
1.189 

821 
1.374 

843 
187 
92 
97 

81.595 

0,5 
3,2 
4,5 
3,1) 
6,4 
4,7 
4,6 
8,0 
5,4 
4,1 
4,0 
5,3 
3,7 
8,6 
3,6 
4,0 
7,2 
3,6 
2,7 
4,7 
3,1 
6,2 
3,0 
3,2 

3,1 

2.2 - Distribuição dos cargos por regiões Fisiográficas (IBGE) 

Considerando~se, agora, a distribuição dos funcionários fa~ 

zendários por região fisiográfica, encontra~se a seguinte situação: 

1. Região Norte ............................................. 800 

Rondônia ....................................... 30 

Acre ........................................... 30 

Amazonas ....................................... 270 

Roraima ....................................... . 

Parã ........................................... 440 

A...napá • ............... ...............•....•.. 30 
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2. Região Nordeste .......................................... . 

Maranhão ....................................... 360 

Piauí........... ........................ ........ 290 

Ceará ............ .............. ................ 680 

Rio Grande do Norte ........................... 340 

Paraíba ......................................... 410 

Pernambuco ..................................... 960 

Alagoas ........................................ 340 

Fernando de Noronha ......................... . 

3. Região Leste 

Sergipe ........................................ . 

Bahia .......................................... . 

Minas Gerais .................................. . 

Serra dos Aimorés ............................. . 

Espírito Santo ............ . ................... . 

Rio de Janeiro ................................. . 

Guanabara ..................................... . 

300 
1.030 

2.420 

370 

890 

7.750 

4 . Região Sul .............................................. . 

São Paulo 4.740 
Paraná ......................................... 750 

Santa Catarina .................................. 610 

Rio Grande do Sul .............................. . 2.060 

3.380 

12.760 

8.160 

5. Região Centro-Oeste ...................................... 700 

Mato Grosso .................................... 330 

Goiás .......................................... 340 

Distrito Federal ................................. 30 

Total .....•............................................... 25.800 

Verifica-se, por êsses números, que a Região Leste, onde 

predominam os Estados da Guanabara e Minas Gerais, congrega 
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o maior contingente da lotação de cargos do Ministério da Fazenda. 

isto é, 50,1 % do total do Brasil. Em números absolutos 12.760 

(doze mil. setecentos e sessenta) cargos. Em seguida vem a 

Região Sul, com predominância de São Paulo, congregando 8.160 

(oito mil, cento e sessenta) cargos, correspondendo a 31,5 % do 

totrtl. Vem, depois, a Região Nordeste. 3.380 (três mil. trezentos 

e oitenta), correspondendo a 13 %. a Região Norte, com 800 

(oitocentos), correspondendo a 3% e, finalmente, a Região Centro~ 

Oeste, com 700 (setecento!», correspondendo a 2,4% do total 

nacional. (Vide Quadro V). 

QUADRO V 

DISTRIBUIÇÃO OOS CARGOS POR REGIÃO FISIOGRÁFICA 

(IBGE) 

R E G!I Ã o 

Norte ........................................ . 
Nordeste ...................................... . 
Leste ...................•........•..•.......... 
Centro·Oe.te .................................. . 
SuJ. .•...................•.......•............. 

TOTAL .......................... . 

N.O DE CARGOS 

800 
3380 

12 760 
700 

8 160 

26.800 

% 

3,0 
13,0 
50,1 
2,4 

31,5 

100,0 

Como se pode ver, a distribuição dos cargos do Quadro de 

Pes~oal acima descrita acompanha aproximadamente a distri~ 

buição da população brasileira, que se hierarquiza da seguinte 

forma: 

Região Sul .............................................. . 

RegUlo Leste ................. . ......................... . 

Região Nordeste ......................................... . 

Região Centro-Oeste ..................................... . 

Região Norte ............................................ . 

Habitantes 

29.802.000 
28.219.000 
17.423.000 
3.910.000 
3.054.000 
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2.3 - Distribuição dos cargos por Regiões Fiscais 

A terceira focalização territorial adotada refere~se às regiões 
fiscais do próprio Ministério da Fazenda, (1) que apresenta a 
seguinte configuração: 

1. 8' Região. com .. , ................. 4.740 funcionários = 18,8% 

2. 74 Região, com ............. , ...... 4.650 funcionáriOlS = 18,6% 

3. 6' Região, com •••••••••••••• ' ••• 0 • 2.420 funcionários = 9.2% 

4. lO' Região. com o ••••••••••••••••• o. 2.060 funcionários = 7.7% 

5. 4' Região. com .................... 2.050 funcionários = 7.7% 

6. 9' Região, com .................... 1.360 funcionários = 5.2% 

7. 5' Região. com .................... 1. 330 funcionários = 5.00fo 

8. 3' Região, com •••••••••• 0 ••••••••• 1 .330 funcionários = 5.00fo 

9. 2' Região. com ...... - ............. 800 funcionários = 3.0% 

10. I' Região. com 0.0 •••••• ' ••• 0.0 •••• 700 funcionários = 2.5% 

Sede do Ministério (GB) .......... 4.360 funcionários = 17.3% 

Total ••••••••••• 0. 0 •••••••••••••••• 25 . 800 funcionários = 100.0% 

Mais em detalhe, a situação é a seguinte: 

Sede (GB) .............................................. . 4.360 

l' Região ..................................... : ............. . 700 

Distrito Federal ................................. 30 
Goiás.. ......................................... 340 
Mato GrOlSSO ................................... 330 

2' Região .................................................... 800 

Amazonas ....................................... 270 
Pará................. .......................... 440 
Roraima ........................................ . 
Amapá ..................... o ••• •••••• ••••••••••• 30 
Acre ......... o o o. o •••••••• o' 0 •• 0.0 ••• o •••• o' o o.. 30 
Rondônia . o •••••••• o ••••••• o ....... o • • • • • • • • • • • • • 30 

(1) Decreto n9 55.770. de 19 de fevereiro eLe 1965. 
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3' Região ................................................... 1.330 

Maranhão ........................... ".......... 360 
Piauí................ ............................ 290 
Ceará........................................... 680 

4' Região ................................................... . 

Rio Grande do Norte .......................... 340 
Paraíba ......................................... 410 
Pernambuco ................................ :.... 960 
Alagoas ......................................... 340 
Fernando de Noronha .......................... . 

5· Região 

Sergipe •......................................... 300 
Bahia ........................................... 1.030 

6' Região .................................................. . 

Minas Gerais ................................... . 2.420 

7' Região ................................................... . 

Espírito Santo ................................. . 
Rio de Janeiro ................................. . 
Guanabara ...................................... . 

370 
890 

3.390 

8' Região ................................................... . 

São Paulo .. ' ................................... . 4.740 

g. Região 

Paraná ......................................... 750 
Santa Catarina .................................. 610 

10' Região ................................................... . 

Rio Grande do Sul ............................. . 2.060 

Total ................................................... . 

2.050 

1.330 

2.420 

4.650 

4.740 

1.360 

2.060 

25.800 
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QUADRO VI 

DISTRIBUIÇÃO OOS CARGOS POR <SERVIço, 

SERVIÇO (Administração) 

1. Administração, Escrit6rio e Fisco ........... , . 
2. Guarda, Conservação e Limpesa ............. . 
3. Técnico-Cientlfico ........................... . 
4. Comunicações e Transportes ..•............... 
5. Artlfice .................................... . 
6. Profissional. ............................... . 
7. Educação e Cultura ........................ . 
8. Nilo Classificado ........................... .. 

TOTAL .......................... . 

N.· DE CARGOS 

20.667 
2.059 
1.666 

753 
M7 
243 
200 

77 

26.800 

% SOBRE O TOTAL 

80,0 
8,0 
6,0 
2,9 
1,3 
0,9 
0,7 
0,2 

3. DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR SERVIÇOS, GRUPOS OCUPACIONAIS, 

CLASSES E SÉRIES DE CLASSE 

A terceira análise aqui focaliz·ada refere~se ao agrupamento 
dos servidores em têrmos de «natureza e níveis das atribuições», 
do ponto de vista da «classificação de cargos:.. Trata~se de veri~ 
ficar qual a «estrutura ocupacional» do contingente de funcionários 
do Ministério da Fazenda. Essa análise será baseada no Plano 
de Classificação de Cargos da Administração Pública Federal 
(Lei nQ 3.780, de 12~7~60). que fornece a terminologia e as defi
nições aqui utilizadas. 

De acôrdo com essa orientação, é a seguinte a situação: 

3.1 - Distribuição por Serviço 

Os cargos do Ministério da Fazenda estão distribuídos por 
sete (7) «serviços», dentro do «sistema de classificação de cargos», 
do Serviço Público Federal, apresentando a seguinte configuração: 
1. Administração, Escritório e Fisco, com ........ 20.567 cargos 80% 
2. Guarda, Conservação e Limpeza, com ......... 2.059 cargos 8~o 

3. Técnico-Científico. com ....................... 1.566 cargos 6% 
4. Comunicações e Transportes. COm ..•...••....•• 753 carg06 1 
5. Artífice. com ................................ 347 cargos I 
6. ProfiSSional, com ............................. 243 cargos } 6% 
7. Educação e Cultura. com ...................... 200 cargos I 
Não classificados ................................. 77 cargos J 

Total ..................................... . 25.800 cargos 
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:esses números revelam que o Serviço «Administração. Escri~ 
tório e Fisco» agrupa 80,0%( oitenta por cento) dos cargos do 
Ministério da Fazenda; o Serviço «Guarda, Conservação e Lim
peza», 8% (oito por cento). Os cargos pertencentes ao Serviço 
«T écnico~Científico», onde se localizam as funções de Economista. 
Atuário, Contador, Estatístico, entre outras, representa 6,0% (seis 
por cento) do total. Os restantes 6,0% (seis por cento) cabem 
aos demais quatro «Serviços». 

Por aí se vê, adotando~se, naturalmente, o conceito legal do 
«Serviço», (1) a grande homogeneidade ocupacional do Ministé~ 
rio da Fazenda, com 80,0% de seus cargos agrupados em um só 
e mesmo «Serviço». Essa homogeneidade é tanto maior quanto 
mais afastadas da Sede sejam as repartições. 

3 . 2 - Distribuição por Grupo Ocupacional 

Os «Grupos Ocupacionais» dão maior especificidade aos 
agrupamentos dos cargos, podendo mostrar quais as proporções 
entre as diversas funções ministeriais, medidas aqui, em têrmos 
de número de cargos. Os sete «Serviços» em que estão agrupados 
cs cargos do Ministério da Fazenda subdividem~se em quarenta 
e um (41) Grupos Ocupacionais, da seguinte forma: 

19 ) 

tram~se 

29 ) 

no Serviço «Administração, Escritório e Fisco», enCOll~ 

seis (6) grupos ocupacionais; 
no Serviço «Guarda, Conservação e Limpeza», há quatro 

(4) grupos ocupacionais; 
39

) no Serviço «Técnico~Científico», há oito (8) ; 
4Q

) no Serviço «Comunicações e Transportes», há três (3 ); 
5·) no Serviço «Artífice», há onze (11); 
6·) no Serviço «Profissional.». há sete (7) ; 
79 ) no Serviço «Educação e Cultura». há dois (2) grupos 

ocupacionais. 

( 1) «Serviço» - define a Lei n9 3.780/60 - é a justaposição de grupos 
ocupacionais, tendo em vista a identidacl.e, a similaridade ou a conexidade 
das respectiva .. atividades profissionais. 

«Grupo Ocupacionab - segundo, ainda, a mesma Lei - compreende 
séries de classes ou classes que dizem respeito a atividades profissionais corre
latas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de 
conhecimentos aplicados no seu desempenho. (Art. 4", V e IV). 



180 -

Em ordem decrescente de número de cargos, os Grupos 
Ocupacionais apresentam~se conforme Quadro VII. 

QUADRO VII 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS PELOS GRUPOS OCUPACIONAIS 

GRUPO OCUPACIONAL 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

AF - 300 
AF - 200 
GL - 100 
TC - 300 
AF - 400 
GL - 300 
CT - 300 
AF - 500 
AF - 100 
EC - 300 
A 400 
GL - 400 
CT - 400 
TC - 1.400 
P 1.200 
TC - 600 
TC - 500 
GL - 200 
P 1.000 
A 1.300 
TC - 200 
A 300 
AF - 600 
A 600 
EC - 100 
P 1.700 
CT - 200 
TC - 800 
A 800 
A 100 
P - 1.600 
A - 1.200 
A - 1.800 
A 200 
A 1.700 
P 500 
P 400 
TC - 900 
P 1.400 
A - 1.600 
A - 1.100 

P 800 
TC - 700 

Fisco .•......•.......•...................... 
Administrativo ......•....................... 
Conservaçio e Limpe ........................ . 
Atuária e Contabilidade ..................... . 
Mecanização de Escrit6rio ................... . 
Serviços de Portaria ........................ . 
Marítimo e Fluvial.. ...................•.... 
Secretariado ........•........................ 
Administraçio de Material. ................. . 
Documentação e Divulgação ............•..... 
Artes Gráficas, Papelaria e Tipografia .•....... 
Trabalhos Braçais ..•........................ 
Rodoviário ................................. . 
Estatística ......................•........... 
Engenharia ................................ . 
Engenharia e Arquitetura ..............•..... 
Economia e Finanças ........................ . 
Guarda e Profilaxia ......................... . 
Desenbo e Cartografia ...................... . 
MecAnica .................................. . 
Astronomia, Física e Qufmica ......... ...... . 
Artes Diversas ............................. . 
Técnica de Adminiotraçio ................... . 
Carpintaria Civil, Naval e Marcenaria ....... . 
Biblioteca .................................. . 
Medicina, Farmácia e Odontologia ........... . 
Comunicações ... ........................... . 
Medicina .................................. . 
Eletriddade e Comunicações ................. . 
Alvenaria, Cantaria e Pintura .. ............. . 
Laborat6rio .....••....................•..... 
Instalação Hidráulica ....................... . 
Mrstrança ................................... . 
Aprendizagem . ............................. . 
Metalurgia ................................. . 
Cinematografia e Fotografia ................. . 
Belas Artes e Artes Aplicadas ............... . 
Odontologia ................................ . 
Estatlstica ................................. . 
Garagem .......•.. _ .............. 0.0 •••••••• 

Impressão, Afinação, Medalbaria, Cunbasem e 
Galvanoplastia ........................... . 

Criptografia ................................ . 
Farmácia .................................. . 
Cargos não Classificados .................... . 

TOTAL ......................... . 

N.O DE % SOBRE 

CARGOS O TOTAL 

12.276 47,557 
6.849 26,534 
1.217 4,714 
1.198 4,641 

760 2,944 
620 2.401 
606 2,348 
424 1,643 
221 0,856 
169 0,655 
157 0,608 
147 0,569 
118 0,457 
114 0,442 
110 0,426 
101 0,391 
80 0,310 
75 0,291 
73 0,283 
53 0,205 
43 0,166 
42 0,163 
37 0,143 
34 0,131 
31 0,120 
31 0,120 
29 0,112 
25 0,097 
19 0,074 
15 0,058 
15 0,058 
10 0,040 
8 0,032 
7 0,028 
7 0,028 
6 0,024 
5 0,020 
4 0,016 
2 0,008 
2 0,008 

1 0,004 
1 0,004 
1 0,004 

69 0,267 
------ -----

25.812 100,000 

A posição relativa dos grupos ocupacionais. no quadro de 
pessoal do Ministério da Fazenda. aponta o Grupo «Fisco», em, 
primeiro lugar. com 47,5% do total. ou seja. com 12.276 cargos. 
Em seguida vem o Grupo «Administrativo», .com 26,3%, corres~ 
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pondendo a 6.849 cargos. O Grupo «Conservação e Limpeza» 
aparece em terceiro lugar, com 4,7%, correspondendo a 1.217 
cargos. O Grupo «Atuário c Contabilidade», com 1.187 cargos, 
re::.resentando 4,6%, vem em quarto lugar. Em seguida aparecem 
os Grupos «Mecanização de Escritório», com 760 cargos, repre~ 
sentando 2,9%: «Serviço de Portaria», com 620 cargos, repre~ 

sentando 2,4%: «Marítimo e Fluvial», com 606 cargos, represen~ 
tando 2,3%: «Secretariado», com 424 cargos, representando 1,6,% 
do total. :esses oito (8) Grupos Ocupacionais reúnem 92,3% do 
total dos cargos do Ministério da Fazenda. Os restantes 8,0.% 
reft>rem-se aos demais 33 grupos ocupacionais, nenhum dêsses 
representando, isoladamente, mais de 0,8% do total. 

3.3 - Distribuição por Classes e Séries de Cla'sses 

Os 25.800 cargos do Ministério da Fazenda estão distribuídos 
per noventa e duas (92) séries de classes e classes, entre essas, 
as onze (11) mais numerosas são as seguintes: 

1. Exator Federal, com .............................. . 
2. Escrevente-Dactilógrafo. com ....................... . 
3. Agente Fiscal de Rendas Aduaneiras. com .......... . 
4. Oficial de Administração/Escriturário. com ......... . 
5. Auxiliar de Exatoria. Com ........................ . 
6. Agente Fiscal do ImpOsto de Renda, com ........... . 
7. Servente. com ..................................... . 
8. Contador. com .................................... . 
9. Agente Fiscal de Rendas Internas. com ............ . 

10. Fiel do Tesouro. com ...........•..............•.... 
11. Técnico de Mecanização/Técnico Auxiliar de Mecani-

zação. com ....................................... . 

4.520 cargos 
3.925 cargos 
2.958 cargos 
2.751 cargos 
1 .407 cargos 
1 .366 cargos 
1.199 cargos 
1. 198 cargos 

837 cargos 
813 cargos 

760 cargos 

Essas onze classes e séries de classes reúnem 21.734 cargos. 
representando, podanto, 84%, do total. Os restantes 4.062, ou 
seja, 16.Q%. estão distribuídos pelas demais 81 séries de classes 
e classes. que compõem a estrutura ocupacional do Ministério da 
Fazenda. Dessas 81. treze (13) contam com o número de cargos 
que varia entre cem (100) e quinhentos (500). As restantes 68 
contam número de cargos que vão de cem ( 100) à unidade. 
(Vide Quadro V,IlI). 
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QUADRO VIII 

DISTRmUIçÃO DOS CARGOS PELAS CLASSES E SÉRIES 
DE CLASSES 

:~::: I 
1 I 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2a 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ao 
31 
3~ 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4a 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

CÓDIao 

AF - 306 
AF - 204 
MF- 304 
AF - 201 
AF - 202 
AF - 308 
AF - 306 
GE - 104 
TC - 302 
AF - 301 
AF - 310 
AF - 401 
AF - 402 

CT - 305 
AF - 503 
GL - 302 
GL - 303 
AF - 309 
GL - 305 
AF - 305 
EC - 303 
GL - 402 
A - 402 
AF - 103 
AF - 203 
CT - 401 
Te - 1.401 
TC - 602 
P - 1.206 
P - 1.001 
OI, - 301 
CT - 301 
GL - 203 
AF - 101 
TC - 502 
A - 1.301 
TC - 203 

GL - 304 
A - 305 
TC - 501 
AF - 102 
EC - 101 
AF - 602 
CT - 214 
.... - 601 
CT - 302 
P - 1.703 
TC - 801 
A - 802 
EC - 305 
GL - 101 
P - 1.204 
GL - 202 
CT - 303 
A - 1.201 
P - 1.602 

A - 102 
A - 301 
A - 406 
A -1.305 
A - 1.801 
AF - 501 

DENOMINAÇÃO 

Exator Federal.. .........•.•....•.•........... \ 
Eserevent&-Datil6grafo. " .....................• 
Agente Fiscal das Rendas Aduaneira:' .......... . 

Oficial de Administra~íto/Escriturário ........... . 
Auxiliar de Exatoria ....•...................... 
Agente FiseaI do Impôsto de Renda ........... . 
Servente ...............•.••••................. 
Contador ..•.................................. 
Agente Fiscal de Rendas Interna0 ..•........... 
Fiel do Tesouro .............•.•...•........... 

Técnico de Meeanizaríto e Técnico Auxiliar de 
Meeani~iIo ••........•..•.................. 

Marinheiro .••••••.•........•••....•........... 
Datil6grafo .......•........................... 
Porteiro e Auxiliar de Portaria ...•.•........... 

Guarda Aduaneiro .......•..................... 
Mensageiro .................................•. 
Fisca! :\uxiliar de Impostos Internos ........... . 
ArqUivista ....•..........•.................... 
Trabalhador. . . .. . ............•............... 
Restaurador de Livroa e Documentoe .......... . 
Assistente Comercial ......•.................... 
Correntista ..............•..................... 
Motorista .........•...............•........... 
Estatístico ................................... . 
Engenheiro .............•....•................. 
Auxiliar de Medirão ...............•........... 
Desenhista ................................... . 
Chefe de Portaria ............................ . 
Mestre Arrais .................•............... 
Guarda ............•.........••............... 
Almoxarife .... " ................•............. 
Técnico d. Economia e Finan~ .............. . 
Mecânico Operador .....•••....•............... 
Químico Tecnologista ......................... . 
Procurador da FlIlIenda Nacional ...•........... 
Aecensorista .......................•........... 
Artifice de Manutencíto ............•........... 
Economista .................................. . 
Armazenista .................................. . 
Bibliotecário ................................. . 
Assistente de Administracllo ..•................. 

6~=;,·::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Condutor Maquinista ......................... . 
Atcndente ................•................... 
Médico ....................•.................. 
Eletricista Instalador .....•.................... 
Redator .•.................................... 
Zelador ................•......•............... 
Auxiliar de Engenheiro .•.... " ............... . 
Inspetor de Guardas .......................... . 
COndutor.Motorista ........................... . 
Bombeiro Hidráulico .......................... . 
Laboratorista ......• " ........................ . 
Assistente J uridico ..•.......................... 
Pintor ...•••..•........•..........•........... 
Calafate ..............•.......•............... 
Encadernador. " ....................•......... 
Mec&nico de Motores a Combustlo ............ . 
M...nre. ...................................... . 
Taqulgrafo .•.•...•..........••...•............ 

5.0 DE 

CARGOS 

4,520 
3.932 
2.958 

2.791 
1.407 
1.366 
1.199 
U98 

837 
813 

760 
494 
417 
354 

221 
158 
154 
151 
143 
135 
131 
126 
118 
114 
101 
95 
73 
67 
66 
63 
59 
48 
43 
42 
42 
41 
34 
32 
31 
31 
30 
29 
28 
28 
25 
25 
18 
17 
16 
14 
12 
11 
lO 
10 
10 

8 
8 
8 
8 
8 
7 

% SOBRI! 

o TOTAL 

17,493 
16,233 
11,459 

10,812 
5,450 
5,292 
4,545 
4,641 
3,243 
3,150 

2,944 
1,914 
1,615 
1,371 

0,856 
0,612 
0,596 
0,585 
0,554 
0,523 
0,507 
0,488 
0,457 
0,442 
0,391 
0,368 
0,283 
0,260 
0,256 
0,244 
0,228 
0,186 
0,166 
0,163 
0,163 
0,159 
0,131 
0,124 
0,120 
0,120 
0,116 
0,112 
O,IOS 
0,108 
0,097 
0,097 
0,070 
0,066 
0,062 
0,054 
0,046 
0,044 
0,040 
0,040 
0,040 
0,032 
0,032 
O,C32 
0,032 
0,032 
0,028 



N.O DE I 

ORDEI( I 
62 
63 
64 
6S 
66 
67 
68 
6g 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

CÓDIGO 

AF - 601 
A - 101 
A - 202 
CT - 304 
A 401 
P 502 

P 405 
P - 1.601 

403 
401 
901 
408 

A 
GL
TC
A 
A 
A 
A 
P 
P 

602 
603 

- 1.707 
- 1.701 
- 1.702 

A - 1.306 
A - 1.703 
GL - 102 
P - 1.402 
A 407 
A 801 
A - 1.104 
A - 1.601 
A - 1.603 
A - 1.705 
A - 1.706 
EC - 306 
P - 801 
P - 1.203 
TC - 202 
TC - 701 

DENOMINAÇÃO 

Técnico de AdministraciO ............. . 
Pedreiro .............................. . 
Auxiliar d. Artífic ....................... . 
Foguista ................................ . 
Compositor .................................. . 
Fotógrafo .................................... . 
Artífic ....................................... . 
Auditor ...................................... . 
Técnico de Artes Gráficas ..................... . 
Técnico de Laboratório ....................... . 
Gravador ................................ . 
F~itor: .................................. . 
Clrurglã<>-Dent18ta .. '" .................. . 
Tipógrafo .................................... . 
Carpinteiro Naval ........................... .. 
Marceneiro .................................. . 
Fundidor .................................... . 
Assistente de Enfermagem...... .. . . . '1 
Auxiliar de Enfermagem.... . . . . . . . . . . . . . . 
Procurador ................................... . 
Mecânico de Máquinas ....................... . 
Ferreiro ....................... , .. 
Serviçal ........ , ................ . 
Auxiliar de Estatístico •........... 
Impressor .................................... . 
Eletricista Enrolador ......................... . 
Galvanoplasta ................................ . 
Borracheiro .................................. . 
Mecânico Elctricista ................... . 
Serralheiro ......................... . 
Soldador .............................. . 
Revisor ...................................... . 
Criptógrafo .................................. . 

~~::~~~r: .. : ...... : .... : :' ....... : .... :: .. :::::::::::::: 
Farmacêutico ................................. . 
Aaaessor Parlamentar ........................ .. 
Consultor Jurídico ............................ . 

TOTAL .......................... . 

N.O DE 

CARGOS 

7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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% BOBIIJ: 

O TOTAL 

0,028 
0,028 
0,028 
0,028 
0,024 
0,024 
0,024 
0,024 
0,020 
0,020 
0,016 
0,016 
0,016 
0,012 
0,012 
0,012 
0,012 
0,012 
0,012 
0,012 
0,008 
0,008 
0,008 
0,008 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 

----------
25.812 100,000 



ANEXO 3 

ESTUDO COMPARADO DAS CARREIRAS ES .. 
PECíFICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 



1 
lo· , 

CARREIRAS ESPECIFICAS DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

As classes e séries de classes que chamamos de «específicas» 
do Ministério da Fazenda estão, em sua quase totalidade, no 
Sistema de Classificação de Cargos da Administração Federal, 
reunidas no Grupo Ocupacional «Fisco», a saber: 

AF - 301 - Agente Fiscal de Rendas Internas 

AF - 302 - Agente Fiscal do Im,pôsto de Renda 

AF - 304 - Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro 

AF - 305 - Fiscal Auxiliar de Impostos Internos 

AF - 306 - Exator Federal 

AF - 308 - Auxiliar de Exatoria 

AF - 309 - Guarda Aduaneiro 

AF - 310 - Fiel do Tesouro. 

Essas oito classes e séries de classe são privativas do quadro 
do Ministério da Fazenda. Apenas parte das funções da classe 
de Fiel do Tesouro pode ser encontrada em quadros de pessoal 
de outros órgãos da Administração Direta e Indireta, nos cargos 
de Tesoureiro Auxiliar. 

Além dessas oito classes e séries de classes componentes do 
Grupo «Fisco», há a considerar os cargos de Procurador da Fa~ 
zenda Nacional, específicos e privativos do Ministério da Fazenda, 
ainda não incluídos no Sistema de Classificação de Cargos. 

OUTRAS FUNÇÕES ~SPEClFlCAS 

É certo, hoje, que as classes e séries de classes mencionadas 
não cobrem a totalidade das funções e encargos específicos do 



188 -

Ministério, encargos êsses que, nas circunstâncias atuais, são 
exercidos por ocupantes de cargos das mais diversas classes e 
séries de classes: Oficiais de Administração, Escriturários, Escre
ventes~Dactilógrafos e mesmo Agentes Fiscais. 

Para fins de apresentação e estudo do problema, neste do~ 
cumento, os cargos específicos do Ministério da Fazenda podem 
ser assim agrupados: 

I - Ca.rgos relacionados com o sistema de Fiscalização dos 
Tributos: 

Agente Fiscal de Rendas Internas 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda 

Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro 

Agente Auxiliar de Impostos Internos 

Guarda Aduaneiro. 

11 - Cargos com atribuições mistas relacionados com o sis~ 
tema de Arrecadação da Receita e de Pagamento da 
Despesa Pública: 

Exator Federal 

Auxiliar de Exatoria 

Fiel do Tesouro . 

.111 - Cargos relacionados com o processo Fiscal: 

Procurador da Fazenda Nacional 

Vários (Agentes Fiscais, Oficiais de Administração, 
Escriturários, Escreventes~Dactilógrafos) sem atribui~ 

ções específicas, mas chamados, na prática, a participar 
ativamente dessas funções. 

Com o objetivo de reunir dados e informações relativos às 
classes e séries de classes mencionadas, permitindo um amplo 
estudo crítico e comparativo, êste documento apresentará, a seguir, 
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uma análise das suas principais características, sob os seguintes 
itens: 

a) origem 

b) recrutamento e seleção 

c) estrutura 

d) linha de promoção 

e) movimentação 

f) forma de retribuição 

g) número de cargos. 

1. CARGOS RELACIONADOS COM O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 

DE TRIBUTOS 

1 .1 - Agente Fiscal de Rendas Internas 

a) Origem - A série de classes de AFRI teve origem na 
antiga carreira de Agente Fiscal do Impôsto de Consumo que 
era escalonada em cinco classes: H, I, J, K e L que correspondiam 
a cinco categorias: - H (3~ categoria) - I (2ft. categoria) - J 
( 1 ft. categoria - interior) - K (1 ft. categoria - capital) - L 
(categoria especial). 

Com o advento da Lei n9 3.780, de 12' de julho de 1960, a 
carreira passou a denominar-se série de classes, ainda escalonada 
em cinco classes: A, B, C, D e E, correspondentes aos níveis 
salariais 14, 15, 16, 17 e 18 e às mesmas categorias. O enqua
dramento dos cargos da nova situação, por fôrça da própria Lei 
n' 3.780/60 - Anexo IV, foi feito diretamente, vale dizer, os 
cargos da classe H passaram à classe A, os da classe I à classe B 
e assim por diante. 

Recentemente, a Lei n9 -4.502, de 30 de novembro de 1964, 
em seu art. 120, parágrafo único, alterou a denominação desta 
série de classes para Agente Fiscal de Rendas Internas. 
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b) Recrutamento e seleção - O ingresso é feito para a 
classe inicial (A - nível 14) através de concurso público de provas 
ou mediante acesso de Fiscais Auxiliares de Impostos internos, 
atendidas as exigências legais c de acôrdo com o Regulamento 
de Acesso. 

c) Estrutura e númerO de cargos - A estrutura da serle 
de classes em questão está vinculada a determinadas regiões do 
país. Assim, os ocupantes de uma classe só podem ser lotados 
em determinados Estado~ ou Capitais de Estados. 

A estrutura vigente é a seguinte, comportando 837 carg:ls: 

AF~301.14.A - Os seus ocupantes são lotados nos Estados 
considerados de 3~ categoJ:ia (Capital ou Interior): Amazonas, 
Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás e 
Mato Grosso. (N'I de cargos: 72). 

AF~301 .15. B - Os seus ocupantes são lotados nos Estados 
considerados de 2<) categoria (Capital ou Interior): Pará, Ceará, 
Paraíba, Alagoas e SergIpe. (N'I de Cargos: 78). 

AF~301.16.C - Os seus ocupantes são lotados no interior 
dos Estados considerados de 1<) categoria: Pernambuco, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. (N9 de cargos: 356). 

AF~301.17.D - AF~301.18.E- Os seus ocupantes podem 
ser lotados, indistintamente, atendida a necessidade do serviço, 
nas Unidades Federais con3ideradas de Categoria Especial (Dis
trito Federal e Estado da Guanabara) e nas Capit8'is dos Estados 
de 1. categoria: Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Ja
neiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
(N° de cargos: 18.E - 106 e 17.0 - 225; total 331). 

c) Linha de promoção - A passagem do ocupante de uma 
c:lasse para a classe imediatamente superior é feita por promoção, 
ou seja por ato (decreto) do Presidente da República, atendidas 
tôdas as exigências legais: existência de vaga e classificação por 
antiguidade ou merecimento (Regulamento de Promoções apro
vado pelo Decreto n9 53.480, de 23 de janeiro de 1964). 
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e) Movimentação - A promoção implica sempre em mu .. 
dança de locação e. conseqüentemente. de localidade. exceto quando 
fôr da classe 17. D para a classe 18. E, pois, COmo se disse acima, 
os ocupantes dessas duas classes podem ser lotados, indistinta ... 
mente, nas mesmas 10caI.idade!'l, atendida a necessidade do serviço 
(art. 114 da Lei n'l 4.502, de 30 de novembro de 1964). 

Independentemente de promoção, os AFRI podem ainda ser 
removidos, respeitada a categoria a que pertencerem, isto é, dentro 
da própria classe, de um Estado para outro. O ato (portaria) 
é da competência do Diretor do Departamento de Rendas Internas. 
desde que haja claro na lotação (art. 24, § 3'1, do Regimento 
do Departamento de Rendas Internas, aprovado pelo Decreto 
n9 55.853, de 22-3-65). A remoção implica, portanto, também em 
mudança de 10caHdade. 

f) Forma de retribuição - Os ocupantes de cargos desta 
série de classes estão sujeitos ao regime de remuneração: percebem 
2/3 do vencimento fixado para o respectivo nível, acrescido de uma 
porcentagem variável da arrecadação, calculada através de índices 
correspondentes às diversas categorias de circunscrição fiscal, e 
ainda cotas-partes sôbre as multas até o limite fixado por lei. 

1.2 - Agente Fiscal do lmpãsro de Renda 

a) Origem 

A atual série de classes de AFIR teve origem com a criação 
da carreira de mesmo nome, objeto do art. 52 da Lei n'l 3.470/58. 
Foram constituí-Ia os Contadores e Oficiais Administrativos então 
lotados na Divisão do Impôsto de Renda e Delegacias. 

Sua estrutura passou, portanto, a ser a mesma das carreiras 
de Oficial Administrativo e Contador (antigos Quadros Perma ... 
nente e Suplementar), ou seja escalonada em 7 classes: H, I, J, 
K, L, M e O, permanecendo êsses servidores - de tôdas as 
classes - lotados indistintamente no Órgão Central e em tôdas 
as Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda. 

Posteriormente a Lei n'l 3.780/60 estabeleceu ° enquadra
mento direto nas 5 novas classes, de acôrdo com a região em que se 
encontrava lotado ° servidor, o que acarretou, em muitos casos, 
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ficassem na classe inicial servidores que, na estrutura anterior, 
já se encontravam na classe final e vice-versa. 

b) Recrutamento e seleção 

O ingresso se verifica, também, através de concurso público 
de provas e para a classe inicial (A-nível 14), sendo exigido 
dos candidatos diploma de Contador. 

c) Estrutura e número de cargos 

A atual situação da série de classes de AFIR é a seguinte: 

AF-302. 14. A - 5~ Região - Seus ocupantes são lotados 
nos Estados: Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mara
nhão, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Sergipe e Territórios Federais (n'? de cargos - 93); 

AF-302. 15. B - 4'" Região - Seus ocupantes são lotados 
nos Estados: Ceará e Pará (n'? de cargos - 34); 

AF-302 .16. C - 3'" Região - Seus ocupantes são lotados 
nos Estados: Bahia, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina 
(n9 de cargos - 126); 

AF-302. 17. D - 2'" Região - Seus ocupantes são lotados 
nos Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 
(n'? de cargos - 265); 

AF-302.18.E - 1'1- Região - Seus ocupantes são lotados 
no: Distrito Federal e nos Estados da Guanabara e São Paulo 
(n9 de cargos - 818). 

d) Linha de promoção 

A promoção dos AFIR de uma classe para outra é feita, 
também, por ato do Presidente da República, atendidas tôdas as 
exigências legais e de acôrdo com o Regulamento de Promoções. 
Implica a promoção em mudança de lotação e, conseqüentemente, 
de localidade. 

e) Movimentação 

A lotação dos AFIR é fixada: a) por Estado (por decreto 
do Presidente da Repúblicd); b) por Delegacia ou Inspetoria, 
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dentro de cada Estado. por ato (portaria) do Ministro da Fazenda 
(Decreto n9 53.403. de 10 de janeiro de 1964 - art. 1". § 1'1). 

A remoção de uma para outra repartição. dentro da mesma 
classe ou região. observada a lotação numérica. é feita por ato 
do Diretor do Departamento do Impôsto de Renda (art. 58. 
n9 XII. do Regimento aprovado pelo Decreto nQ 55.855. de 24 
de março de 1965). 

{) Forma de retribuição 

Os ocupantes de cargos dessa série de classes estão também 
sujeitos a regime de remuneração idêntico ao dos AFRI. 2/3 do 

vencimento fixado para o respectivo nível. acrescido de uma por~ 
centagem variável da arrecadação. calculada através de índices 
correspondentes às diversas regiões, e ainda cotas~partes sôbre 
as multas ate o limite fixado por lei. 

1.3 - Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro 

a) Origem 

A série de classe de AFIA é a mais recente. Foi criada pela 
Lei n9 3.780, de 12 de julho de 1960 - Anexos I e IV. mediante 
transformação das antigas carreiras de Fiscal Aduaneiro. Oficial 
Administrativo e Escriturário dos Quadros Permanente e Suple~ 

mentar. bem assim da também anterior série funcional de Auxiliar 
Administrativo da T. U . M .• desde que Os respectivos cargos e 
funções pertencessem à lotação de repartições aduaneiras. 

O enquadramento do pessoal não se fêz de forma direta, 
por não ter sido fixada perfeita correlação de níveis entre a 
situação anterior e a atual. e sim. de forma específica. obedecidas 
as proporções estabelecidas pela Lei n9 3.780/60. para os diversos 
níveis da nova série de classes. 

b) Recrutamento e seleção 

O ingresso é feito. também, através de concurso público de 
provas para a dasse inicial (A~nível 11). 
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c) Bstrutura e número de cargos 

A situação atual dessa série de classes é a seguinte: 

AF~304.18.E - 354 cargos 

AF~304.16.D - 620 cargos - Não há escalonamento 

AF~304.H.C - 797 cargos por Estado ou região. Em 

AF~304 .13. B - 329 cargos tôdas as repartições adua~ 

AF~304 . 11 . A 858 cargos (1) neiras existem. Agentes 

Total ...... . 2.958 cargos 

d) Linha de promoção 

Fiscais do Impôsto Adua~ 

neiro de tôdas as classes. 

com atribuições diferentes 

para cada nível. 

A promoção. portanto. também ato do Presidente da Repú~ 
blica. não implica. na maioria dos casos. em mudança de lotação. 
Esta é fixada por classe ou nível para cada repartição. isto é. em 
cada órgão existe número certo estabelecido para os AFIA das 
classes A.ll. B.13. C.H e assim por diante. 

e) Movimentação 

A remoção de uma para outra repartição é ato do Diretor 
das Rendas Aduaneiras. observada a lotação numérica fixada 
por ato do Ministro da Fazenda. e não implica. obrigatàriamente. 
em mudança de localidade. 

f) Forma de retribuição 

Os AFIA não estão sujeitos ao regime de remuneração. 
Percebem o vencimento integral fixado para os níveis em que está 
escalonada a série de classes, acrescido de porcentagem calculada 
sôbre a arrecadação do impôsto de importação, porcentagem esta 
que atinge. no máximo. a 40% do vencimento. 

(1) De acôrdo com a Lei n9 3.780-60 o número de cargos desta classe 
é de 329. Neste estudo. entretanto. foram também incluidos os ocupantes 
excedentes da classe inicial. 
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1.4 Fiscal Auxiliar de Impostos Internos 

a') Origem 

A classe de cargos em questão resulta da fusão da antiga 
carreira de Fiscal Auxiliar de Impostos Internos, escalonada em 
cinco classes: G, H, I, J e K, com a também antiga série funcional 
de Fiscal de Rendas da Tabela Única de Extranumerários Mensa~ 
listas, que era escalonada nas seguintes referências salariais: 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. 

Passou, portanto, a existir como classe singular, dentro já do 
Sistema de Classificação de Cargos, por fôrça da Lei n9 3.780/60 
- Anexos I e lV. 

b) Recrutamento e seleção 

O ingresso é feito, também, através de concurso público de 
provas. 

c) Estrutura 

A classe singular de Fiscal Auxiliar de Impostos Internos 
(AF~305 . 13) não está - como a própria denominação evidencia 

- estruturada ou escalonada em vários níveis. Possui apenas um 
- o nível 13. Isto quer dizer que as atribuições dos ocupantes 
dos cargos que a integram não variam em grau de dificuldade e 
complexidade como ocorre nas demais séries de classes fiscais. 

d) Linha de promoção 

Tratando~se de classe singular, não pode, obviamente, haver 
promoção. Aos seus ocupantes, todavia, é assegurado o direito 
de acesso à série de classes de AFRI, atendidas as exigências legais 
e de acôrdo com o Regulamento de Acesso aprovado pelo Decreto 
n9 54.488, de 15 de outubro de 1964. 

e) Movimentação 

Tratando~se de classe singular, sua movimentação independe 
de promoção podendo ser feita através de ato do Diretor de Rendas 
Internas. 
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f) Forma de retribuição 

Os ocupantes da classe singular de F AlI percebem remu~ 

neração da seguinte forma: 2/3 do vencimento fixado para o 

nível 13 + uma porcentagem sôbre a arrecadação, correspondente 

a 50% da parte variável da remuneração dos Agentes Fiscais de 

Rendas Internas lotados na mesma localidade, porcentagem essa 

que não pode ser superior à que perceberem os AFRI de 3~ cate~ 

goria (AF~301.14. A). Além disso, percebem, ainda, cotas~partes 

das multas que impuserem no exercício de suas atribuições, entre 

as quais se inclui a de auxiliar os AFR,I. 

g) N úinero de cargos 

O número de cargos que possui é de 154, distribuídos pela 

lotação do Departamento de Rendas Internas (sede) e Delegacias 

Regionais de São Paulo e da Guanabara. 

1 .5 - Guarda Aduaneiro 

a) Origem 

Resulta essa classe singular da transformação, determinada 

pela Lei n9 3.780, de 12 de juI.ho de 1960, da antiga série fun~ 

cionaI de Guarda Aduaneiro existente na Tabela Única de Extra~ 

numerários Mensalistas do Ministério da Fazenda e que era esca~ 

lonada nas antigas referências de salário 19. 20. 21 e 22. 

b) Recrutamento e seleção 

O ingresso na classe é, também, feito através de concurso 

público de provas. 

c) Estrutura 

Os cargos de Guarda Aduaneiro estão grupados em uma 

única classe e, conseqüentemente. em um só nível (nível 9) o que 
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evidencia, como já se disse sôbre a classe singular de Fiscal 

Auxiliar de Impostos Internos, não variarem em grau de difi~ 

culdade ou complexidade as >atribUições de seus ocupantes. Essas 

atribuições são sempre as mesmas. 

d) Linha de promoção 

Tratando~se de classe singular, não ha, obviamente, pro~ 

moção. Por outro lado, não têm os seus ocupantes direito a acesso. 

É, portanto, uma classe estanque. 

e ) Movimentação 

Os Guardas Aduaneiros são lotados, exclusivamente, no 

Serviç.o de Repressão ao Contrabando no Rio Grande do Sul. 

órgão integrante do Sistema Aduaneiro. Têm, porém, exercício 

nos Postos Fiscais sediados naquele e nos Estados do Paraná, 

Santa Catarina e Mato Grosso, cabendo~lhes a vigilância, guarda 

e policiamento de fronteiras. 

Os ocupantes dêsses cargos estão, portanto, sujeitos à movi~ 

mentação de um Pôsto Fiscal para outro - vale dizer, de uma 

cidade para outra - movimentação essa que é feita por ato do 

chefe do Serviço de Repressão ao Contrabando e de acôrdo com 

as necessidades do serviço. 

f) Forma de retribuição 

Os Guardas Aduaneiros não estão sujeitos ao regime de remu~ 

neração. Percebem, apenas, o vencimento integral do nível a que 

pertencem + porcentagem sôbre a arrecadação do impôs to adua~ 

neiro que não pode ser superior a 40% do vencimento. 

g) Número de cargos 

O total de cargos de Guarda Aduaneiro é de 22 L distri~ 

buídos pelos Postos Fiscais do Serviço de Repressão ao Con~ 

trabando. 
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2. CARGOS COM ATRIBUIÇÕES MISTAS, RELACIONADAS COM 

OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA E DE PAGAMENTO 

DA DESPESA PÚBLICA. 

2. 1 - Exator Federal 

a) Origem 

A série de classes de Exator Federal resulta da fusão, deter~ 
minada pelo art. 12, da Lei n9 4.503, de 30 de novembro de 1964, 
das séries de classes de Coletor Federal e Escrivão de Coletoria. 

Situam~se êsses cargos entre os mais antigos do Ministério 
da Fazenda. Antes do advento das Leis n.OO 3.780, de 12 de 
junho de 1960 (Classificação de Cargos) e 4.503, de 30 de no
vembro de 1964 (Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas e Depar~ 
tamento de Arrecadação), as duas séries de classes em questão 
(Coletor e Escrivão) denominavam~se carreiras e integravam os 
então Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Fa~ 
zenda. Os Coletores tinham como atribuição a chefia de Coletorias 
Federais, de acôrdo com a classe a que pertencessem, da seguinte 
forma: 

Coletor D. 18 - chefia de Coletoria Federal de 11), classe 
Coletor C. 17 - chefia de Coletoria Federal de 2~ classe 
Coletor B.16 - chefia de Coletoria Federal de 3'.1 classe 
Coletor A .15 - chefia de Coletoria Federal de 41), classe 

Aos Escrivães, na maioria dos casos seus subordinados e 
substitutos eventuais, incumbia desempenhar as atividades daquelas 
repartições coadjuvados pelos então Auxiliares de Coletoria, hoje 
Auxiliares de Exatoria (art. 13, da Lei n9 4.503/64). Além disso. 
os Escrivães chefiavam as Coletorias Federais de 51), classe, ou 
sejam. as de menor movimento. 

Hoje, a chefia das Exatorias Federais constitui função gra~ 

tificada a ser exercida por Exatores Federais e, na sua ausência, 
por Auxiliares de Exatoria (art. 15 e § 1" da Lei n'" 4.503/64). 

Aos Coletorias Federais tiveram, também, pela Lei n9 4.503, 
citada (art. 10, § 39 ), mudada sua denominação para Exatorias 
Federais. 
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b) Recrutamento e seleção 

O ingresso nesta série de classes se verifica por concurso 
público de provas, para a cla&se inicial (A~nível 12). ou por acesso 
dos ocupantes de cargos de Auxiliar de Exatoria. obedecidas as 
exigências legais e de acôrdo com o Regulamento de Acesso. 

c) Estrutura. 

A série de classes de Exator Federal resulta. como dissemos, 
da transformação. determinada pelo art. 12, da Lei nO 4.503, de 
30 de novembro de 1964. das séries de classes de Coletor e Escrivão 
de Coletoria. A primeira possuía quatro classes, enquanto a 
segunda era escalonada em apenas três classes. Passou. portanto, 
a nova série de classes a ter sete classes. às quais correspondem 

sete níveis. da seguinte forma: 

Situação a.nterior 

AF~306.18.D Coletor D 
AF~306. 17. C Coletor C 
AF ~306 . 16. B Coletor B 
AF~306 .15. A Coletor A 
AF~307. 14. C Escrivão de Cole-

toria C 
AF~307.13. B Escrivão de Cole

toria B 
AF~307 . 12. A Escrivão de Cole~ 

toria A 

Situação nova 

Exator Federal 18. G 
Exator Federal 17. F 
Exator Federal 16.E 
Exator Federal 15. D 

Exator Federal 14. C 

Exator Federal 13. B 

Exator Federal 12. A 

É caso único no Sistema de Classificação de Cargos instituído 
pela citada Lei n9 3.780/60. Se a administração pretende manter 
êste escalonamento. deve verificar se de fato as atribUições dos 
ocupantes dessas sete classes de cargos podem, realmente, ser 
escalonadas em sete graus de dificuldade, complexidade e respon
sabilidade. Não cremos que isto ocorra. 

Mesmo um exame superficial do problema parece indicar que, 
na realidade. não existe êste escalonamento de atribUições em sete 
graus ou níveis. Basta atentar para o fato de que as antigas Cole-
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torias Federais - hoje Exatorias Federais - eram classificadas 
em cinco categorias ou classes, de acõrdo com o movimento arre~ 
cadador que tivessem, classificação essa recentemente alterada pelo 
art. 5·, § 3Q

, do Regimento do Departamento de Arrecadação, 
aprovado pelo Decreto n'l 55. 771, de 19 de fevereiro de 1965, 
para apenas três classes: 

1'" classe - as que arrecadarem, diretamente, importância 
mensal superior a Cr$ 50.000.000, obedecida a correção monetária, 
e manipularem, em média, mais de 6.000 guias de recolhimento 
por mês; 

2'" classe - as que arrecadarem, diretamente, importância. 
mensal superior a Cr$ 25.000.000, obedecida a correção monetá~ 
ria, e manipularem, em média, mais de 3.000 guias de recolhi~ 

mento por mês; 

3'" classe - as demais. 

Parece~nos, por isso, que a complexidade e as dificuldades 
que as atribuições dos Exatores venham a apresentar, assim como 
suas responsabilidades, não podem ser escalonadas em sete graus 
ou níveis. Acreditamos que três ou quatro níveis, no máximo, 
seriam suficientes à série de classes de Exator Federal. 

d) Linha de promoção 

A promoção à classe imediatamente superior é ato do Pre~ 
sidente da República, observadas as determinações legais que 
regem o assunto (Estatuto dos Funcionários e Regulamento de 
Promoções). A promoção não implica em alteração da lotação. 

e) Movimentação 

Com a criação, através da Lei nO -4.503, de 30 de novembro 
de 1964, do Departamento de Arrecadação, os antigos Coletores 
e Escrivães de Coletoria, além de passarem a constituir, como já 
se disse, uma única série de classes - Exator Federal - passa~ 

ram, também, a ser lotados exclusivamente no referido Departa~ 
mento: regra geral. nas Exatorias Federais e, excepcionalmente, 
nas Delegacias Regionais e Seccionais de Arrecadação criadas 
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nas Capitais dos Estados e resultantes da transformação das 
antigas Coletorias ali localizadas. 

A lotação dos Exatores é fixada por Estado, através de 
decreto do Presidente da República, não havendo correlação entre 
os níveis das classes e a categoria da Exatoria. A remoção de 
um Estado para outro é ato do Diretor do Departamento de Arre~ 
cadação e só pode ser feita para Exatoria de classe ou categoria 
igualou imediatamente supelior, desde que haja claro (art. 35, 
§ 2·, n9 I, do Regimento do Departamento de Arrecadação apro~ 
vado pelo Decreto n9 55.771, de 19 de fevereiro de 1965). 

f) Forma de retribuição 

Os Exatores Federais, embora pertençam ao Grupo Ocupa~ 
cional Fisco - AF - 300, não se incluem entre os funcionários 
que percebem sob o regime de remuneração. Sua retribuição é 
idêntica à dos demais servidores do Ministério da Fazenda: ven~ 
cimento integral do nível a que pertencem acrescido de porcen~ 
tagem sôbre a arrecadação da renda tributária, porcentagem essa 
que não pode ser superior a 40% do respectivo vencimento. 

g) Número de cargos 

É de 4.520 o total da lotação numérica dos cargos da série 
de classes de Exator Federal, distribuídos pelas Exatorias Fe~ 

der ais existentes em todo o país. 

2.2 - Auxiliar de Exatoria 

a) Origem 

Esta série de cIàsses, bem mais recente, resulta da transfor~ 
mação (art. 13, da Lei n9 4.503/64) da série de classes de Auxi~ 
liar de Coletoria, por sua vez oriunda da antiga série funcional 
de mesma denominação existente na Tabela Única de Extranume~ 
rários Mensalistas do Ministério da Fazenda anteriormente à Lei 
n'l 3.780/60. e que era escalonada nas antigas referências salariais 
18, 19. 20. 21 e 22. 



202 

b} Recrutamento e seleção 

o ingresso nesta série de classes é feito. também, através de 
concurso público de provas para a classe inicial (A - nível 8). 

c) Estrutura 
'\ 

A série de classes de Auxiliar de Exatoria está escalonada 
em três classes: 

AF~308.11.C 

AF~308. 9.B 

Auxiliar de Exatoria C 

Auxiliar de Exatoria B 

AF~308 . 8 . A - Auxiliar de Exatoria A 

As atribuições de seus ocupantes são as de auxiliar os Exa~ 
tores no desempenho de suas funções e substituí~los na chefia da 
Exatoria. eventual ou temporàriamente. 

d) Linha de promoção e acesso 

A promoção. a exemplo do que ocorre nas demais senes de 
classes. é feita por decreto do Presidente da República, observadas 
tôdas as determinações legais (Estatuto dos Funcionários e Re~ 
gulamento de Promoções). 

Além da promoção. os Auxiliares de Exatoria têm direito a 
acesso à série de classes de Exator Federal, observadas, também. 
tôdas as determinações legais e de acôrdo com o Regulamento 
de Acesso. 

e ) Movimentação 

A lotação dos Auxiliares de Exatoria, a exemplo do que 
ocorre com os Exatores Federais. é fixada por decreto do Pre~ 
sidente da República para cada Estado. não havendo. também. 
correlação entre as classes e a categoria das Exatorias. A remoção 
de um Estado para outro é feita por Portaria do Diretor do 
Departamento de Arrecadação e só pode ocorrer para Exatoria 
de classe ou categoria igualou imediatamente superior, desde 
que haja claro na lotação. 
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f) Forma de retribuição 

Os Auxiliares de Exatoria não percebem sob o regime de 
remuneração. Sua retribuição é idêntica à dos Exatores e demais 

funcionári?s do Ministério da Fazenda: vencimento integral do 
nível a que pertencem + percentagem sôbre a arrecadação da 
renda tributária, que não pode exceder de 40% do respectivo 
vencimento. 

g) Número de cargos 

O total de cargos desta sene de classes é de 1.407, distri~ 
buídos pelas principais EX\3torias Federais existentes no País, sendo 
que, excepcionalmente, alguns Auxiliares de Exatoria estão lotados 
em Delegacias Regionais e Seccionais de Arrecadação resultantes 
da transformação de antigas Coletorias Federais localizadas nas 
Capitais de alguns Estados. 

2.3 - Piel do Tesouro 

a) Origem 

Os atuais cargos efetivos de Fiel do Tesouro resultam da 
fusão dos antigos cargos isolados de Tesoureiro~Auxiliar e Con~ 
ferente de Valores do Ministério da Fazenda determinada pela 
Lei n9 4.345, de 26 de junho de 1964 (art. 79 e §§ 1° e 59). 

:asses cargos não foram inicialmente incluídos no Sistema de 

Classificação de Cargos instituído pela Lei nO 3.780, de 12 de 
julho de 1960. Constituíam cargos isolados aos quais eram atri~ 

buídos cinco padrões de vencimentos diferentes, correspondentes 
a cinco categorias de Tesourarias. Posteriormente, a Lei número 
4.061. de 8~5~62, reduziu para três as categorias das Tesourarias, 
de acôrdo com a localização geográfica, fixando também em três 
os padrões de vencimento dêsses cargos. 

Finalmente, \3 Lei n'l 4.503, de 30 de novembro de 1964, deter~ 
minou que os cargos de Fiel do Tesouro passassem a integrar o 
Grupo Ocupacional AF~300 - Fisco, sob a codificação AF~31O. 
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b) Recrutamento e seleção 

Antes dessa transformação. os referidos cargos eram de livre 
nomeação do Presidente da República. val~ dizer que independiam 
de prévia habilitação em concurso. Agora. porém. o ingresso em 
caráter efetivo nesses. como nos demais cargos do Serviço Pú~ 
blico Federal. só se faz através de concurso (art. 23. da Lei 
n'l 4.345. de 26 de junho de 1964). 

O ingresso será. portanto. doravante. por concurso público 
de provas. 

c) Estrutura 

Os cargos de Fiel do Tesouro estão grupados. de maneira 
«sui~generis». em três classes singulares, situadas nos níveis 16. 
17 e 18. Não constituem. porém. essas três classes uma série de 
classes. Isto porque não há promoção de uma classe para outra; 
as atribuições dos ocupantes de cada uma delas não variam em 
grau de dificuldade ou complexidade de atribuições e responsa~ 

bilidades. São sempre as mesmas. Deveriam. portanto. constituir 
uma única classe singular. Com um só nível. Tal. porém. não 
acontece dada a origem dêsses cargos. 

O escalonamento atual dos níveis corresponde às três cate~ 
gorias de Tesourarias, na seguinte conformidade: 

AF~31O.18 - Fiel do Tesouro (Tesourarias de I' categoria 
- Distrito Federal (Brasília) - São Paulo - Minas Gerais -
Rio Grande do Sul - Pernambuco - Bahia - Rio de Janeiro 
e Guanabara). 

AF~31O.17 - Fiel do Tesouro (Tesourarias de 2' categoria 
- Ceará - Paraná - Santa Catarina - Pará - Rio Grande 
do Norte - Paraíba - Espírito Santo e Goiás). 

AF~310.16 - Fiel do Tesouro (Tesourarias de 3' categoria 
Maranhão - Piauí - Amazonas - Alagoas - Sergipe e 

Mato Grosso). 

d) Linha de promoção 

Por se tratar de cargos distribuídos por três classes singulares. 
não há promoção de uma para outra classe. 
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e) Movimentação 

A lotação dos cargos de Fiel do Tesouro é feita por decreto 

do Presidente da República, respeitada a respectiva categoria 

(§ 39 do art. 79
, da Lei nQ 4,345/64) . 

Os Fiéis do Tesouro estão lotados nos seguintes órgãos do 

Ministério da Fazenda: 

Departamento de Arrecadação 

Caixa de Amortização 

Diretoria da Despesa Pública 

Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional 

Alfândegas. 

A remoção de um para outro órgão, respeitada a categoria 

a que pertencer o Fiel do Tesouro é feita através de portaria do 

Diretor-Geral da Fazenda Nacional, desde que haja claro. Dentro, 

porém, do Departamento de Arrecadação, a movimentação de uma 

Delegacia para outra ou para uma Exatoria, e vice-versa, compete 

ao Diretor do Departamento, observada, também, a categoria e 

desde que exista claro (art. 6Q do Decreto n9 55.813, de 8 de 

março de 1965, que aprovou a lotação dos cargos de Fiel do Te~ 

souro do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda). 

f) Forma de retribuição 

Os Fiéis do Tesouro também não estão sujeitos ao regime 

de remuneração. Percebem, apenas, o vencimento do nível acres

cido de: 

a) auxílio para diferença de caixa (aos que se encontrem 

efetivamente em função de pagar ou receber em moeda corrente 

- art. 137 da Lei nQ 1. 711. de 28 de outubro de 1952, alterado 

pelo art. 2Q da Lei n9 4.06 L de 8 de maio de 1962) fixada em 

10% do vencimento; 
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b) percentagem sôbre a arrecadação, que não pode ser su

perior a 40% do vencimento. 

9) Número de cargos 

O total de cargos de Fiel do Tesouro do Ministério da Fa

benda é de 813. No entretanto, o número atual de ocupantes 

dessa função é superior a êsse número, em decorrência do regime 

anterior em que era permitida a nomeação de interinos substitutos 

quando os titulares se afastavam temporàriamente do cargo, para 

o exercício de outras atribuições, no mesmo ou em outros órgãos. 

Já a Lei n'1 4.242, de 17 de julho de 1963, em seu art. 48 proibiu 

a nomeação, interinamente, em substituição, no impedimento de 

ocupante de cargo isolado de provimento efetivo. 

Os atuais interinos substitutos foram assim nomeados antes 

dessa proibição e estão amparados pela Lei n9 4.054, de 2 de abril 

de 1962, alterada pelo art. 37, da Lei nQ 4.069, de 11 de junho 

de 1962, aguardando, apenas, completarem cinco anos de efetivo 

exercício para serem efetivados. Em razão dessa situação especial. 

não foi possível. no momento, apurar-se o total de servidores na 

função. 

3. CARGOS RELACIONADOS COM O PROCESSO FISCAL 

3.1 - Procurador da Fazenda Nacional 

O quadro de pessoal do Ministério da Fazenda conta com 

um único tipo de cargo especificamente ligado ao processo fiscal 

em suas duas fases: administrativa e judicial. É o de Procurador 

da Fazenda Nacional. 

Embora na fase judicial seja vedado aos Procuradores da 

Fazenda Nacional, por imperativo constitucional. defender a 

União em Juízo - função privativa dos Procuradores da Repú-
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blica - sua participação no processo fiscal se verifica através 

dos elementos que fornecem para a defesa da Fazenda Nacional. 

a) Origem 

Os atuais cargos de Procurador da Fazenda Nacional resultam 

da transformação sofrida pelos antigos cargos de Adjunto do 

Procurador~Geral da Fazenda Pública (no então Distrito Federal 

- hoje Estado da Guanabara) e de Procurador da Fazenda 

Federal (nos Estados). por fôrça da Lei n9 2.612, de 9~ 11 ~55 

(art. 89
). 

b) Recrutamento e seleção 

O ingresso para o cargo faz~se através de concurso de provas 

e títulos entre bacharéis em Direito de comprovada idoneidade 

moral e com prática forense de mais de quatro anos. Os con~ 

cursos serão abertos no Distrito Federal ou na Capital do Estado 

em que se verificar a vaga e serão regidos por instruções gerais 

e especiais aprovadas, respectivamente, por decreto do Poder Exe~ 

cutivo e Portaria do Procurador~Geral da Fazenda Nacional. 

c) Estrutura 

Os cargos de Procurador da Fazenda Nacional estão fora 

do Sistema de Classificação de Cargos, instituído pela Lei número 

3.780/60. São cargos isolados, distribuídos por três categarias 

que abrangem, cada uma, determinado grupo de Estados, como 

segue: 

I" categoria - Guanabara e São Paulo (ainda não foi criada 

a Procuradoria no Distrito Federal, em Brasília); 

2" categoria - Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul; 

3" categoria - Amazona!:, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Mato 

Grosso, Santa Catarina (ainda não foi criada no Acre). 
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d) Linha de promoçáD 

Não há promoção. O funcionário é nomeado Procurador da 

Fazenda Nacional de 1', 2'" ou 3' categoria, de acõrdo COm as 

vagas existentes e permanece sempre no mesmo cargo. 

e ) Movimentação 

Os Procuradores da Fazenda Nacional não estão sujeitos a 

remoção. Não podem ser removidos de uma para outra categoria, 

nem dentro da mesma categoria, de um Estado para outro. 

f) Forma de retribuição 

Os vencimentos dos Procuradores da Fazenda Nacional são 

iguais aos dos Procuradores da República, fixados em tabela es~ 

pecial. Além dos vencimentos, percebem, ainda, percentagem 

sõbre a arrecadação da renda tributária, que não pode ser superior 

a 40% do vencimento e, ainda, percentagem sõbre a dívida ativa 

efetivamente cobrada, até o total fixado por lei. 

Observação: Na Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Gua
nabara existem, além dos Procuradores da Fazenda Nacional, os seguintes 
cargos cujos ocupantes estão equiparados, por fôrça de decisões judiciais. aos 
citados Procuradores da Fazenda Nacional: 

a) Procuradores do Ministério da Fazenda; 

b) Procuradores do Quadro Extinto; 

c) Assistentes jurídicos. 

Os grupos a e c percebem apenas o vencimento de Procuradores de I' ca
tegoria, acrescidos da percentagem sôbre a arrecadação. até 40% dos venci
mentos (não participam da percentagem sõbre a cobrança da dívida ativa). 
Os do grupo b percebem como os Procuradores da Fazenda Nacional de 
I' categoria. 

g) Número de cargos 

Atualmente é de 42 o número de cargos de Procurador da 

Fazenda Nacional, três o de Procurador e 10 o de Assistente 

Jurídico. 
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3.2 - Várias 

A fase administrativa do processo fiscal está entregue a fun~ 

cionários ocupantes de cargos de diversas classes ou séries de 

classes: Oficial de Administração, Escriturário, Escrevente~Dacti~ 

lógrafo e Agentes Fiscais. Inexiste, assim, o cargo de julgacWr ou 

preparador do julgamento, que dê configuração legal e adminis~ 

trativa a funções largamente exercidas, na área da receita, por 

funcionários das classes acima mencionadas. 

-4. ESTUDO COMPARADO DAS CARREIRAS FISCAIS 

Para fins de estudos comparados, é interessante assinalar, 

na presente ocasião, algumas características das carreiras fiscais. 

Quanto à origem, por exemplo, nota~se que é a carreira do 

Agente Fiscal de Rendas Internas aquela que apresenta estrutura 

consolidada, porque mais antiga, enquanto que as de Agente 

Fiscal do Impôsto de Renda e Agente Fiscal do Impôsto Adua .. 

neiro foram formadas mais recentemente, pela fusão de cargos 

não propriamente específicos das funções de fiscaI4zação. A série 

de classe dos AFRI é, também, a única que apresenta uma classe 

auxiliar - Fiscal Auxiliar de Impostos Internos - aos quais é 

permitido o acesso ao nível inicial da série de classe de AFRI. 

Relativamente aos requisitos de seleção, verifica~se que as 

carreiras de AFRI e AFIA não exigem dos candidatos senão a 

habilitação em concurso público de provas, dispens'ando quaisquer 

outras qualificações relacionadas com grau mínimo de instrução, 

títulos específicos etc. O ingresso na série de classes dos AFlR. 

ao contrário, não apenas requer nível mínimo de instrução univer~ 

sitária, mas restringe ainda mais o campo de recrutamento, ao 

exigir, em caráter eliminatório, a apresentação do título de 

Contador. 
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Outro ponto divergente entre as carreiras de AFIR, AFRI 

e AFIA refere~se ao critério da lotação. Enquanto os AFIR 

são lotados, por Estado inteiro, os AFRI o são para o Interior 

e para a Capital separadamente, correspondendo cada nível da 

carreira a uma área fiscalizável do território. As áreas territoriais, 

além disso, não têm perfeita equivalência para as duas supra

citadas carreiras. Os AFIA, por sua vez, são lotados por repar

tição, englobando todos os níveis da carreira. 

A estrutura das carreiras fiscais também não é uniforme para 

as três áreas de fiscalização. Enquanto as do AFIR e AFRI se 

escalonam do nível 14 ao nível 18, a série de classes dos AFIA 

inicia-se no nível 11, atingindo também o nível 18 no final. da 

série. Também a competência para a remoção dêsses servidores 

distribui-se pelas diversas autoridades fazendárias (vide Quadro 

11) . 

A forma de retribuição varia, também, entre as carreiras da 

fiscalização. Os AFIR, AFRI e F AlI estão sob «regime de 

remuneração», enquanto os AFIA e Guardas Aduaneiros percebem 

os vencimentos integrais, acrescidos de 40% a título de parti

cipação na arrecadação do impôsto aduaneiro. 

No tocante ao número de cargos as carreiras fiscais estão 

assim constituídas: 

AFIA .................................. . 
AFIR ................................. . 
AFRI .................................. . 
Guarda-Aduaneiro ....................... . 
FAlI .................................. . 

Total ............................... . 

2.958 cargos 
1. 336 cargos 

837 cargos 
221 cargos 
154 cargos 

5.506 cargos 

:asse número (5.506) equivale a 21,45% do total de cargos 

do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda. Verifica-se 
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que entre as três séries de classe principais há marcante disparidade 

de número de cargos. Qual a relação entre o número de cargos 

e o volume de. trabalho que cada área fiscalizável oferece? 

Enquanto a distribuição dos cargos de AFIA pelos diversos 

níveis obedeceu às proporções previstas pela Lei n° 3.780/60, no 

que diz respeito aos AFRI e AFIR como se explica a desigualdade 

na distribuição dos cargos dessas carreiras, concentrados nos 

níveis 16 e 18 respectivamente? (1) 

QUADRO I 

DISTRIBUIÇÃO OOS CARGOS DE AGENTE FISCAL, POR NÍVEL 

NÚMERO DE CARGOS POR NíVEL 

SÉRIES DE CLASSE 

TOTAL I I I I I I 18 17 16 15 14 13 

A F I A ........................ 2.958 354 - 620 - 797 329 

A F I R ........................ 1.336 818 265 126 34 93 -

A F R 1.. ... .................. 837 106 225 356 78 72 -

5 . QUADRO~RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO GRUPO 

OCUPACIONAL «PISCO» 

I II 

858 

-

-

Para fins de estudos comparados, os itens abordados nos 

capítulos anteriores são aqui apresentados resumidamente. para 

cada classe e série de classe componente do Grupo Ocupacional 

«Fisco» . 

Além dêsses, há ainda outros aspectos que merecem ser 

examinados comparativamente: trata~se da competência para fi~ 

xação da lotação e para a remoção. Os Quadros seguintes apre~ 

sentam a situação atualmente em vigor. 

( 1 ) Vide Quadro I. 
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QUADRO 11 

LOTAÇÃO DAS CARREIRAS FISCAIS 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETtNCIAS 

AUTORIDADE COMPETftNCIA 

C.....-... Nacional e Presidente da Fixa. através de Lei. o núm"ro de carS08 de cada ",rie de eIa.
República........ •.•. .•••••••••.. ..... ou e1asse sinsular. discriminado por classes ou alveis. 

Presidente da Repúbli~a.......... Fixa a lotação de: 

AFRI - número de carllO. por Estado. observado o nú
mero já fiudo para cada classe poi lei, 

AFIR - número de carsos por Estado. obselVadO o nú
mero já fixado para cada classe por lei, 

FAli - número de carS08 por repartição intesrante do 
Departamento de Renda. Internas. observado o 0.. 
de c&lS08 já fixado por lei; 

EXATOR FEDERAL - número de carllOs por Estado 
e por repartição. observado o 0.. de car808 já fixado 
por lei; 

AUXILIAR DE EXATORIA - número de carll08 por 
Estado e por repartição. observado o n .• de carS08 já 
fixado por lei; 

GUARDA ADUANEIRO - número de carS08 que deve 
ter o Serviço de Represslo ao Contrabando. órsão in

tearante do Sistema Aduaneiro. observado o n.· de 
çarsoa já fixado por le., 

FIEL DO TESOURO - número de carlOfl por reparti
ção. ob.ervado o n.· de carS08 já fixado por lei para 
cada classe ainsular e obedecida a catesoria a que 
pe,ienCP.l' o cargo e a Tesouraria da repartição; 

Ministro da Fazenda. . . . . . . . . . . .. Fixa a lotação de: 

/ ---------._-

AFIR - número de <arllol por repartição intearante do 
Departamento do Imp3.to de Renda. observado o 
n.· de carllO~ já fixado por Estado por decreto: 

AFIA - número de carllol por repartição intesrante do 
Sistema Aduaneiro. di.criminad08 por ela...... ou aI
veia em cada repartição. observado o total já fixado 
por lei. 

Diretor-Geral da Fazenda Nacional. Não tem 

Diretor do Departamento de Ren-
das Interna.................. Fixa a lotação de: 

AFRI - numt<rica e nomiual Dal capitais dos Estados de 2.
e 3.- catesoria. observado o n .• da carllOS já fixado 
por lei para cada uma das classes; 
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Diretor do Dpartamento do Imp&-
to de Renda..... . . . . . . . . . • •. Fixa a lotação de: 

AFIR - nominal de cada repartição. observado o n.· de 
cargos já lixado para cada repartição por Ato do Mi
nistro da Fazenda. 

Diretor da. Rendas Aduaneira.. . . .. Fixa a lotação de: 

AFIA- nominal de cada repartição. observado o n .• de 
cargos já fixadl} por repartição e por classe ou IÚvel. 
por Ato do Ministro da Fazenda. 
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QUADRO III 

REMoçÃO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS FISCAIS 

DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA 

AUTORIDADE COMPET~NCIA 

Diretor-Geral da Fazenda Nacional Remove: 

Diretor do Departamento de Rendas 

FIEL DO TESOURO - de uma para outra repartição 
do l\olinistério da Fazenda, observada a categoria Ou 

dasse. 

Internas. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Remove: 

Diretor do Departamento do Impt, .. 

AFRI - de um Estado para outro, observada a classe a 
que pertencer o funcionário e a lotação numérica já 
fixada par cada Estado por Decreto. 

FAli - de uma para outra repartição ;ntegtante do De
partamento de Rendas Internas, observado o n.O de 
cargos ;á fixado por repartição por Decreto. 

to de Renda................. Remove: 

AFIR - de uma para olltra repartição integrante do De
partamento do Impt,sto de Renda, dentro do mesmo 
Estado e de um Estad" para outro, observadas a clas
se e a lotação num~rica por Eotado e por repartição 
;a fixada por Decreto e por Ato do Ministro da Fasenda 

Diretor da. Rendas Aduaneiras.... Remove: 

Diretor do Departamento de Arreca-

AFIA - de uma para outra repartição integrante do Sis
tema Aduaneiro, observada a lotação Dumérica e por 
dasse ou nivel já fixada para cada repartição por Ato 
do Ministro da Fasenda. 

dação....................... Remove: 

EXATOR FEDERAL e AUXILIAR DE EXATORIA -
de uma para outra repartição intelP'ante do Departa
mento d" Arrecadação. observada a lotação Dum&ica 
;a lixada por Decreto. 

OBS: A remoção de uma para outra Exatoria 56 
pode aer (eita quando ambas tenbam a mesma dasse 
ou mte.oria ou para uma de classe ou catecoria 
imediatamente 8uperior. 

FIEL DO TESOURO - de uma para outra repartição 
integrante do Departamento dp Arrecadação, obser
vada a daue ou categoria. 
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Delegados Regionais do Departamen-
to de Arrecadação........ . . . . Movimentam: 

Chefe do Serviço de Repressão ao 
Contrabando no Estado do Rio 

EXATORES FJi:DERAIS. AUXILIARES DE EXA. 
TORIA. FIEIS DO TESOURO e demais funcioná
rios na área de jurisdição da respectiva Delegacia, 
para a tender às necessidades esporádic.as ou peri6di. 
cal do serviço ou quando previsto acr~scimo acentua .. 
do de volume de arrecadaçi[o e conseqüente aumento 
de trabalho em determinado local. 

Grande do Sul..... . . . . . . . . . . .. Distribui os Guardas Aduaneiros pelos Postos Fiscais existen
tes nos Estados do Rio Grande do Sul. Paraná. Sta. 
Catarina. e Mato Grosso e 08 movimenta de um para 
outro pasto Fiscal, segundo a8 neces!IIidades do 
Serviço. 
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QUADRO IV 

ORIGEM 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

C6DIOO 

AF - 301 

AF - 302 

AF - 304 

AF - 305 

AF -309 

AF - 306 

AF - 308 

AF - 310 

ORIGEM 

DENOMINAÇÃO 

Agente Fiscal de Rendas Internas Antiga carreira, depois série de classes de AFIC 

Agente Fiscal do Impa.to de 
Renda.. . . . . ... ... .. . .. . . . .. Antigas carreira. de Oficial de Administração e 

Contador (lotados na DIR e Delegacias) 

Agente Fiscal do Impa.to Adua-
neiro ....................... . 

Fiscal Auxiliar de Impostos In-
temos ...................... . 

Guarda Aduaneiro .... : ....... . 

Antigas carreiras de Fiscal Aduaneiro, Oficial de 
Administração, Escri turário e série funcionsl 
de Auxiliar Administrativo da TUM (Iotadoa 
Das repartições aduaneiras) 

Antiga carreira de Fiscal Auxiliar de Impostos In
temos e série funcional de Fiscal de Rendas da 

TUM 

Antiga série funcional de Guarda Aduaneiro da 
TUM 

Exator Federal.:::;;... . . . . .. Antigas carreira., depois séries de classes de Co
letor Federal e Escrivão de Coletoria 

Auxiliar de Exatoria.:::... . . . Antiga série funcional da TUM, depois série de 
classes de Auxiliar de Coletoria 

Fiel do Tesouro:.::.. . . . . . . . .. Antigos cargos isolado8 de Tesoureiro-Auxiliare 
Conferente de Valores 
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SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

c6D1GO 

AF - 301 

AF - 302 

AF - 304 

AF - 305 

AF - 309 

AF - 306 

AF - 308 

AF - 310 

DENOMINAÇÃO 

""" Agente Fiacal de Rendas Inter-

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

na.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concurso pú.blico "'-~de provai. 

Agente Fiscal do Impasto de 

Acesso dos FAlI mediante prova prática (art. 34 
e § § da Lei n.O 3 780/60 e Regulamento de A
cesso) 

Renda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concurso póblico de provas sendo exisido o ti
tulo de Contador 

Agente Fiscal do Imp6sto Adua-
neiro. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concurso público de provas 

Fiscal Auxiliar de Impostos In-
ternos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concurso público de provas 

Guarda Aduaneiro..... . . . . . . . . Concurso póblico de provas 

Exator Federal...... . . . . . . . . . . Concurso póblico de provas 

Acesso dos Auxiliares de Exatoria (art.34 e § § 
da Lei n.O 3 780/60 e Regulamento de Acesso) 

Auxiliar de Exatoria. . . .. .. . . .. Concurso póblico de provas 

Fiel do Tesouro..... . . • . . . . . . . Concurso público de provas 
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QUADRO VI 

ESTRUTURA 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO 

AF - 301 Agente Fiscal de Rendas Inter-
nas ........................ . 

AF - 302 Agente Fiscal do Impasto de Ren-
da ......................... . 

AF-304 Agente Fiscal do Imposto Adua-
neiro ....................... . 

AF - 305 Fiscal Auxiliar de Impostos In-
ternos ...................... . 

AF - 309 Guarda Aduaneiro ............ . 

AF - 306 Exator Federal.: ............. . 

AF - 30B Auxiliar de Exatoria .......... . 

AF - 310 Fiel do Tesouro ....•.......... 

ESTRUTURA 
(Níveis) 

Série de Classes: 

AF - 301.IB.E 
AF - 301.17.D 
AF - 301.16.C 
AF - 301.15. B 
AF - 301.14.B 

Série de Classes: 

AF-302.IB.E 
AF-i02.17.D 
AF-302.16.C 
AF-302.15.B 
AF-302.14.A 

Série de Classes: 

AF-304.1B.E 
AF-304.16.D 
AF-304.14.C 
AF-304. 13. B 
AF-304.11.A 

Classe Singular: 

AF-305.13 

Classe Singular 

AF-309.9 

Série de Classes: 

AF-306.1B.G 
AF-306.17.F 
AF-306.16.E 
AF-306.15. D 
AF-306.14.C 
AF-306.13.B 
AF-306.12.A 

Série de Classes: 

AF-308.11.C 
AF-30B. 9.B 
AF-30B. B.A 

Classes Singulares: 

AF-310.1B 
AF-310.17 
AF-310.16 
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SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

CÓDIGO 

AF - 301 

Ali - 302 

AF - 304 

AF - 305 

AF - 309 

AF -306 

AF - 308 

AF - 310 

LINHA DE PROMOÇÃO 

DENOMINAÇÃO 

Agente Fiscal de Rendas Inter-
nas.... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. Implica em deslocamento geográfico (exceto da 

classe 17.D para a 18.E - art. 114 da Lei n.· 
4.502, de 30.11.64) 

Agente Fiscal do Impll.to de Ren-
da ......................... . 

Agente Fiscal do Impllst" Adua-
neiro ....................... . 

Fiscal Auxiliar de Impostos In-
ternos . ..................... . 

Implica no deslocamento geográfico (pode, no en
tailto. permanecer na mesma repartição provi .. 
• õriamente - art. 2.· e § único do Dec. 53.403-
64) 

Não implica em deslocamento geográfico 

Não há promoção. Pode haver acesso à série de 
classes de Agente Fiscal de Rendas Internas 

Guarda Aduaneiro......... .. .. Não há promoção 

Exator Federal...... . . . . . . . . .. Não implica em deslocamento geográfico 

Auxiliar de Exatoria...... . . . . . Não implica em deslocamento geográfico. Pode 
haver acesso à série de classes de Exator Fede
ral 

Fiel do Te.ouro...... . . ... .... Não há promoção 
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QUADRO VIII 

MOVIMENTAÇÃO 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

C6DIGO 

AF - 301 

AF - 302 

AF - 304 

AF - 305 

AF - 309 

AF -306 

AF -308 

AF - 310 

MOVIMENTAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 

Agente Fiscal de Rendas Inter-
nas.......................... O AFRI pode ser removido, dentro da pr6pria 

classe de um Estado para outro através de por
taria do Diretor do Departamento de Rendas 
Internas. A mudança de lotação de uma cate
goria para outra é consequ~ncia da promoção 
feita por decreto do Presidente da República. 

Agente Fiscal do Impasto de Ren-
da ......................... . A remoção dentro da mesma reaião 'é feita por ato 

do Diretor do Departamento do Imp&sto de 
Renda_ A mudança de lotação de uma região 
para outra é consequência da promoção, feita 
por decreto do Presidente da República. 

Agente Fiscal do Impasto Adua-
neiro, ..................... " A remoção de uma pa~a outra repartição é ato do 

Diretor das Rendas Aduaneiras, observada a 
lotação numérica e não implica em promoção. 

Fiscal Au"iliar de Impostos In-
temos....................... A movimentação é feita através de ato do Dire

tor do Departamento de Rendas Internas, 
observada a lotação numérica das repartiç5es. 

Guarda Aduaneiro........ . . . . .. A movimentação de um P6sto Fiscal para outro é 
feita por ato do Chefe do Serviço de Repressão 
ao Contrabando a quem se subordinam direta
mente. 

Exator Federal. .. ; .......... .. 

Auxiliar de Exatoria ........... 1 

Fiel do Tesouro ............. . 

A remoção é compet~ncia do Diretor do Departa
mento de Arrecadação e s6 pode ser feita para 
uma Exatoria de classe ou cate.oria igual oa 
imediatamente superior e nlo implica em pro· 
moção. 

A remoção é compet~ncia do Diretor do Departa
mento de Arrecadação e s6 pode ser feita para 
uma Exatoria de classe ou categoria igualou 
imediatamente superior. 

A remoção de uma repartição para outra é feita 
pelo Diretor Geral da Fazenda Nacional. Den
tro da mesma repartição é feita pelos executi
vos principais. Em qualquer caso deve ser 
observada a categoria e a lotação numérica. 
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QUADRO IX 

FORMA DE RETRIBUIÇÃO 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

CÓDIGO 

AF - 301 

AF - 302 

AI' - 304 

AF - 306 

AF - 309 

AF - 306 

AF - 308 

AF - 310 

FORMA DE RETRIBUIÇÃO 

DENOMINAÇÃO 

Agente Fiscal de Rendas Inter
nas.......................... Regime de renumeração: 

Agente Fi.cal do IntP&sto de Ren-

2/3 dos vencimentos + percentagem variável 
sabre a arrecadação + cotas-partes de mui
tas até o limite fixado por lei. 

da.................. ........ Regime de remuneraçio: 

Agente l?iscal do Impa.to Adua-
neiro .... '.""." ........ ' . . 

Fiscal Auxiliar de Impostos In-

2/3 dos vencimentos + percentagem variável 
sabre a arrecadação + cotas-partes de mui
tas até o limite fixado por lei. 

Vencimentos integrais + percentagem s&bre a ar
recadação do impa.to aduaneiro até 40% dos 
vencimentos. 

ternos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Regime de remuneração: 

2/3 dos vencimentos + percenta,em sabre a ar
recadação correspondente a 50% da que re
cebem os AFRI lotados na mesma localidade 
+ cotas-partes de multas, até o limite fixado 
por lei. 

Guarda Aduaneiro...... . . . . . . . Vencimentos integrais + percentagem sabre a &rM 

recadação do impasto aduaneiro até 40% dos 
vencimentos. 

Exator FederaL..... . . . . . . . . . . Vencimentos integrais + percentagenl sabre a o.r~ 
recadação, até 40% dos vencimentos. 

Auxiliar de Exatoria ... ",.. . . .... Vencimentos integrais + percentagem sabre a ar
recadação, até 40% dos vencimentos. 

Fiel do Tesouro:..... . . . . . . . . . Vencimentos integrais + percentagem sabre a ar
recadação, até 40% dos vencimentos. Os que 
tiverem funções de pagar ou receber em moeda 
corrente, recebem ainda 10% dos vencimentos 
como auxílio para diferença de caixa. 
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QUADRO X 

NÚMERO DE CARGOS 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

CÓDIGO I DENOMINAÇÃO 

NÚMERO DE CARGOS 

AF - 301.... Agente Fiscal de Rendas Inter-
nas ........................ . AF - 301.18.E ............ . 

AF - 301.17.D ............ . 
AF - 301.16.C ............ . 
AF - 301.15.B ........... .. 
AF - 301.14.A ............ . 

AF - 302.... Agente Fiscal do Impa.to de 
Renda ..................... . AF - 30Z.18.E ........... .. 

AF - 302.17.D ........... .. 
AF - 302.16.C ............ . 
AF - 302.15. B ............ . 
AF - 302.14.A ............ . 

AF - 304.... Agente Fiscal do Impa.to Adua-
neiro ...................... . AF - 304.18.E ........... .. 

AF - 304.16.D ............ . 
AF - 304. 14.C ........... .. 
AF - 304.13.B ........... .. 
AF - 304.1I.A ........... .. 

AF - 305.... Fiscal Auxiliar de Impostos In-
temos .............. ....... . AF - 305.13 ............... . 

AF - 309.... Guarda Aduaneiro ........... . AF - 309.9 ................ . 

AF - 306 .... j Exator Federal. ............. . 
i 

AF - 306.18.G ........... \ 
AF - 306.17,.F .......... . 
Alo' - 306.16.E ......... .. 
AF - 306.15.D ......... .. 
AF - 306.14.C .......... . 
AF _. 306.13.B ....... .. 
AF - 306.12. A ......... .. 

AF - 308.... Auxiliar de Exatoria .......... . AF - 508.1I.C ........... } 
AF - 308.9.B ........... . 
AF - 3OS.8.A ........... . 

Alo' - 310.... Fiel do Tesouro .............. . AF - 31O.18 .............. } 
AF - 310.17 ............. . 
AF - 310.16 ............. . 

106 
225 
356 

78 
72 

837 

818 
265 
126 
34 
93 

1.336 

354 
620 
797 
329 
858 

2.958 

154 

221 

4.r.2J 

1.407 

813 



ANEXO 4: 

AS CHEFIAS NAS REPARTIÇõES 
FAZENDARIAS EM SÃO PAULO 

Os dados apresentados no pr.esente 
trabalho foram levantados em período 

cuja data final é outubro de 1964 



AS CHEi?IAS NAS REPARTIÇõES FAZENDÃRlAS 
EM s.~O PAULO 

1 . OBJETIVOS 

o presente trabalho representa uma análise do problema das 
chefias (1) nas repartições fazendárias de São Paulo. Nesse 
sentido procurou~se, principalmente: 

a) obter um retrato da situação real das funções de chefia~ 
tal como se apresentam, atualmente, sob os seguintes aspectos: 

área de recrutamento de supervisores 

dimensionamento quantitativo 

- áreas de atuação dos supervisores 

situação legal e situação real 

forma de provimento das funções de supervisor 

- a remuneração dos supervisores 

b) obter um conhecimento das características qualitativas 
dos servidores que, no momento da pesquisa, ocupavam funções 
de supervisão: 

c) fornecer subsídios para a formulação de sugestões e 
programas de trabalho visando a atenuar ou extirpar problemas 
relacionados com o exercício das funções de supervisão e o aper~ 
feiçoamento dos funcionários com essa responsabilidade. 

(1) «Chefia», neste uocumento, tem sentido amplo: refere-6e às funções 
de «supervisão:., encontrãveis. portanto. nos cargos ou funções gratificadas 
de «chefe» (de Seção. de Serviço) e «encarregados» (de Turmas, de Grupos) . 
Para simplificar. essas designações são, aqui, substituídas pelos têrmos «su
pervisor» ou «chefe». 
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2. CONCLUSÕES 

o contingente de supervisores (chefes e encarregados) dos 
órgãos fazendários de São Paulo, como se verá detalhadamente 
no presente trabalho, apresenta qualidades marcadamente positivas, 
tais como: 

1") Nível de instrução superior, como o grau predominante, 
abrangendo 41.1 % do total; 

29
) considerável maioria (76,6%) foi selecionada para as 

funções de seus respectivos cargos, mediante prestação de provas 
em concurso púb'lico; 

39
) o interêsse por novos cursos permanece constante, como 

se depreende dos cursos que estão fazendo: 

Superior: 3,5% 

Médio - 29 ciclo: 1,4% 

de pequena duração: 7,8 % 

49
) predominância de supervisores do sexo masculino. do 

que resulta maior continuidade no exercício das funções: (2) 

59) idade média de 45 anos, podendo o grupo ser considerado 
como jovem. 

3. METODOLOGIA E TÉCNICA DA PESQUISA 

Face aos objetivos do trabalho, baseamos nossa investigação 
em quatro instrumentos básicos: 

a) o levantamento estatístico; 

b) a entrevista; 

c) a observação; 

d) o questionário. 

A coleta de dados foi feita através de questionário. sendo 
aqui utilizados os modelos OMqSP~l e OM/SP~3. A seguir, 

(2) Vide item 6.3 desta monografia. 
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passamos a empregar o método mono gráfico que consistiu na 
manipulação dos dados obtidos e posterior tratamento analítico. 
para reconstrução dos fatos registrados. 

Essa metodologia foi adotada. por ter a vantagem de favo~ 

recer e permitir o prolongamento da observação sistemática. que 
poderá. no futuro. enriquecer ainda mais o presente estudo. 

4 . ÓRGÃOS PESQUISADOS 

A pesquisa levada a efeito pelo Setor de Pessoal. do Escri~ 
tório de São Paulo, e que forneceu Os dados básicos ao presente 
estudo. abrangeu onze (11) órgãos. conforme o Quadro I. 

QUADRO I 

ÓRGÃOS DE EXERCÍCIO DOS SUPERVISORES PESQUISADOS 

N.O DE PARTICIPAÇÃO 
N.o DE ÓRGÃO DO ÓRGÃO NA 
ORnEM SUPERVISORES PESQUISA EM 

PESQUISAnos % 

1 AII3.ndega de Santos ....................... 27 19,1 
2 Contadoria Seccional junto à DFTN-SP ..... 4 2,8 
3 Delegacia Fiscal do Tesouro NacionaL ...... 20 14,1 
4 Delegacia Regional do lmp&sto de Renda ... 47 33,9 
5 Departamento Federal de Compras ......... 1 0,7 
6 Estação Aduaneira de Importação A~rea .... 8 5,6 
7 Recebedoria Federal. .•.................... 30 21,0 
8 Seção Regional de Análises ................. I 0,7 
9 Sub-Contadoria junto à Alf3.ndega de Santos I 0,7 

10 Sub-Contadoria junto ao D.F.C ............. I 0,7 
II Sub-Contadoria junto à Recebedoria Federal 1 0,7 

TOTAL •••.•• ................. 141 100% 

5. FUNCIONÁRIOS PESQUISADOS 

o contingente de supervisores pesquisados atingiu o total 
de cento e quarenta e um (141). abrangendo chefes de serviços, 
chefes de seção, encarregados de turmas e de grupos. asse número 
corresponde a 91 % do total atual de supervisores existentes nas 
onze repartições mencionadas. Constitui, portanto, um verdadeiro 
censo dêsse estrato do funcionalismo fazendário de São Paulo. 
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6. CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS 

o presente estudo considerou as seguintes variáveis como 

significativas para efeito de análise: 

6.1 - Idade 

6.2 - Tempo de Serviço 

a) na administração federal 

b) no cargo 

6.3 Sexo 

6.4 Grau de Instrução 

6.5 - Forma de ingresso no cargo 

6.6 - Provimento 

6.7 - Atividades fora do Serviço Público 

6.8 - Estado Civil 

6.9 - Número de filhos. 

o estudo dêsses elementos dará o conhecimento do que 

denominamos «as características qualitativas:. do quadro de super

visores dos órgãos fazendários de São Paulo. 

6.1 - Idade 

A primeira variável anotada foi a relativa à idade, como 

indicativa do tempo útil potencial do servidor. Procurou-se saber, 

neste item, qual a constituição etária do quadro de supervisores 

dos órgãos fazendários: a freqüência pelas várias classes, a idade 

média e a idade mais freqüente. :Ssses elementos podem fornecer 

uma noção exata da situação do grupo com relação a índices de 

ordem econômica relacionados com vida ativa da população em 

geral. Nem é necessário mencionar a importância dêsse dimen

sionamento em qualquer programação de pessoal. :Ssse estudo 
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teria em vista, não apenas uma medição exata das possibilidades 

de «utilização» do pessoal atualmente nas funções de supervisão, 

como ainda o planejamento de seu aperfeiçoamento através do 

treinamento - durante o período ainda válido de sua participação 

nos quadros das repartições ora em estudo. 

O levantamento mostrou a seguinte situação: 39,7% dos 

supervisores apresentam idade inferior a quarenta e cinco (45) 

anos. Entre quarenta e cinco (45) e sessenta (60) anos encon~ 

tram~se 53,9% do grupo. E contando mais de sessenta (60) 
anos, 3,6,%. 

A idade média do grupo estudado é de quarenta e cinco (45) 

anos. 

QUADRO 11 

FREQf)~NCIA DAS IDADES DO GRUPO DE SUPERVISORES 
PESQUISADOS 

GRUPOS DE IDADES 
(anos) 

SUPERVISORES 

EM NÚMEROS 
ABSOLUTOS 

EM % 

20 - 45....................................... 56 39,7 
45 - 60... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 76 53,9 

+ 60....................................... 5 3,6 
Abatençio..................................... 4 2,8 

1-------------1-------------
TOTAL;; •.••••••••••••••••••. 0'0 0.0 141 100,0 

Esta divisão procura atender à programação de uma política 

de pessoal, em três fases: a curto (1 a 2 anos), a média (4 a 

5 anos) e a longo prazo (5 a 10 anos), possibilitando, desta 

forma, a adequação entre o potencial humano e a implantação de 

programas de aperfeiçoamento. 

A aferição dos dados referentes à distribuição do pessoal 

por sexo e idade, caracterizou uma maior concentração tanto do 
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pessoal masculino como do feminino no intervalo de idades com

preendido entre 40 e 55 anos. 

o quadro IH abaixo caracteriza a distribuição geral: 

QUADRO lU 

DIVISÃO POR SEXO E IDADE DO GRUPO DE SUPERVISORES 

SEXO MASCULINO 
GRUPOS DE IDADES 

(anos) 
NÚMEROS ABSOLUTOS I 

20 - 25..................... 2 
25 - 30..................... 4 
30 - 35..................... 4 
35 - 40..................... 8 
40 - 45..................... 22 
45 - 50.............. ....... 29 
50 - 55..................... 22 
55 - 60..................... 10 
60 - 65..................... 2 
65 - 70..................... 2 
Abstenção. . . • . . . . . . . . . . . . . . . I 

% 

1,4 
2,8 
2,8 
5,6 

15,7 
20,7 
15,7 
7,0 
1,4 
1,4 
0,7 

SEXO FEMININO 

NÚMEROS ABSOLUTOS I 
3 
4 
4 
5 
9 
3 
3 
I 

3 

% 

2,1 
2,8 
2,8 
3,6 
6,5 
2,1 
2,1 
0,7 

2,1 -_._-_._- --- ------- ---
TOTAL ••••••••••• 106 75,2 % 35 24,8 % 

Desta forma. para ambos os sexos. deve ser concretizada uma 

política de pessoal que. visando imprimir maior rendimento aos 

serviços. deve abranger a curto e médio prazo o grupo que. re

presentando 55.0% do total. situa-se no intervalo de 35 a 50 anos. 

6.2 - Tempo de Serviço 

o fator «tempo de serviço» foi dimensionado com relação à 

administração federal e com relação ao cargo. Não foi aferido. 

na ocasião. o tempo de serviço na função específica de chefia. 

a) com relação à administração federa], pode-se observar 

a seguinte situação caracterizada pelo quadro abaixo: 
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QUADRO IV 

TEMPO DE SERVIÇO DOS SUPERVISORES NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL 

TEMPO DE SERVIÇO 
(Anos) 

0- 5 ........................ . 
5 - 10 ........................ . 

10 - 15 .............................. . 
15 - 20 .............................. . 
20 - 25 ...................... . 
25 - 30 ......................... . 
30 - 35 .............................. . 
35 - 40 ••..•.......................... 

~l~ :i~~;i;;'i~~d~~' .... :::::::::::::::::: 
TOTAL ••••••.•.••.•.•...•.. 

NÚMEROS ABSOLUTOS 

4 
7 

25 
17 
42 
18 
16 

7 
4" 
1 

141 

% 

2,8 
4,9 

17,8 
12,0 
30,0 
12,8 
11,3 
4,9 
2,8 
0,7 

100,0% 

:estes dados nos revelam que 83,9% da população pesquisada 

está situada no intervalo de 10 a 35 anos de serviço, sendo que 

a freqüência maior (30,0%) apresenta~se, justamente, no inter

valo médio de 20 a 25 anos de serviço. 

o fato acima vem nos demonstrar que, na prática, os órgãos 

do Ministério da Fazenda em São Paulo suprem as suas necessi~ 

dades de chefia, recrutando os funcionários que acreditam possuir 

maior experiência, adquirida pelo desempenho de diferentes 

funções, durante um tempo de serviço mais longo na administração 

pública. 

o presente grupo de chefes, com tempo médio de serviço na 

administração pública federal de vinte e dois (22) anos e idade 

média de quarenta e cinco (45) anos, apresenta uma perspectiva 

menos favorável para efeito de aumento da rentabilidade de suas 

funções, quando de planejamento a longo prazo. 

b) com relação ao tempo de serviço no cargo, o quadro V 

apresenta a distribuição da freqüência dos supervisores. 
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QUADRO V 

TEMPO DE SERVIço DO GRUPO PESQUISADO EM SEUS 
RESPECTIVOS CARGOS 

TEMPO DE SERVIÇO 
(Anos) 

0- 5 ....................................... . 
5 - 10 ...................................... . 

10 - 15 ...................................... . 
15 - 20 •.........•.......................•.... 
20 - 25 ...................................... . 
25 a 30 ...................................... . 
30 - 35 ..........................•............ 

TOTAL .••••••••••••••..••••••••.•.• 

I NÚMEROS ABSOLUTOS I 
72 
18 
20 
14 
14 

2 
1 

141 

6.3 - Sexo 

% 

51,4 
12,6 
14,1 
9,9 
9,9 
1,4 
0,7 

100,0% 

A população analisada é composta por 75,2,% de funcionarios 
do sexo masculino e 24.8% do sexo feminino. 

QUADRO VI 

GRUPO DE SUPERVISORES POR SEXO 

SEXO 

~:i=!!~~:::::::::::::::::::::: ::::::: 
TOTAL .••••..•.....•••••••• 

NÚMEROS AaSOLUTOS 

106 
35 

141 

% 

75,2 
24,8 

100,0 % 

estes dados nos revelam uma maior incidência de participação 
do elemento masculino, o que em tese constitui fator positivo no 
exercício da função de chefia. 

Com efeito. pode~se considerar que o elemento masculino 
não está condicionado a interrupções sistemáticas de seu trabalho. 
ocasionadas por motivo de licença. este fenômeno é evidenciado 
entre as funcionárias casadas. as quais são obrigadas a solicitar 
afastamentos temporários da função, Com maior freqüência, para 
atender às suas responsabilidades familiares. 

O quadro de supervisores dos órgãos fazendários possui 
8.5.% de elementos do sexo feminino casados. 
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6.4 - Grau de Instrução 

Ssse item é dividido em dois tópicos: no primeiro, procurou-se 
saber quais os cursos concluídos e, no segundo, quais os cursos 
em andamento. A finalidade principal do quesito é a de mensurar 
o grau de instrução atual dos servidores objeto dêste estudo. Em 
seguida, saber-se qual o grau de interêsse dos servidores por novos 
cursos. Num e noutro caso, procurou-se distinguir, ainda, qual o 
interêsse por cursos de pequena duração. Ssse quesito visa, bà
sicamente, fornecer informações sôbre o interêsse do servidor pelo 
aperfeiçoamento. 

O levantamento mostrou, finalmente, a situação demonstrada 
pelos dados abaixo: 

a) Com relação a cursos concluídos 

QUADRO VII 

GRAU DE INSTRUÇÃO DOS SUPERVISORES 

SUPERVISORES 

CURSOS CONCLUíDOS 

NÚMEROS ABSOLUTOS 

Primllrio. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
M~dio (1.0 ciclo)...................... 26 
M~io (2-0 ciclo)............ .. ......... 40 
Superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Abstenção.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

9,2 
18,4 
29,0 
41,3 
2,1 

-----------------1----------------
TOTAL ••••.•.•••••...•..•.. 141 100,0 % 

Ssses dados demonstram que, no quadro de supervisores dos 
órgãos fazendários em São Paulo, predomina o nível de instrução 
superior com 41,3%, enquanto que 29,0% dos supervisores con
cluiram curso secundário completo, isto é, primeiro e segundo 
ciclos. 

Com referência aos cursos de pequena duração concluídos, o 
quadro VIII nos fornece a quantificação de participação dos atuais 
supervisores, por grau de instrução regular. 
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QUADRO VIII 

CURSOS DE PEQUENA DURAÇÃO CONCLUÍDOS, POR GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
SUPERVISORES QUE CONCLUíRAM 

CURSOS DE PEQUENA DURAÇÃO 

CURSOS NÚMEROS ABSOLUTOS 

Primário ............................... 1 2 
Médio (l-o ciclo).. . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . 2 
Médio (2-0 ciclo)....................... 1 
Superior ............................... 1 _____ 8 __ _ 

TOTAL ••••.•••••••••••••••• 19 

% 

10,4 
10,4 
36,8 
42,4 

100,0 % 

Os dados acima revelam~nos que 13,4% do total dos super~ 
visores pesquisados concluíram cursos de pequena duração, sendo 
a maior freqüência dêsses cursos (42,4.%) encontrada no grupo 
de supervisores com grau de instrução superior. 

b) Com relação a cursos em andamento 

Aqui, pode~se verificar (Vide Quadro IX) que, dos cento 
e quarenta e um (141) chefes, dezoito (18) apresentam~se cur~ 

sando diversos níveis da estrutura educacional, que representa 
12,7% do total do grupo. 

QUADRO IX 

CURSOS QUE ESTÃO SENDO CONCLUÍDOS PEWS SUPERVISORES 

SUPERVISORES 

CURSOS 

NÚMEROS ABSOI.UTOS 

~~di!ri(i'_~' ~i~I~)::::::::::::::::::::::: I 
Médio (2.0 ciclo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Superior............................... 5 
Cursos de pequena duração. . . . . . . . . . . . . 11 

-------
TOTAI. ••••••••..•••••.•••.. 18 

% 

1,4 
3,5 
1,8 

12,1 

Do total de dezoito que ainda freqüentam instituições de 
ensino, temos que onze, representando 7,8%. seguem cursos de 
pequena duração. 
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Dessa forma. verifica~se que. não apenas o nível de instrução 
dos supervisores fazendários é dos melhores. com predominância 
da formação universitária. como também permanece relativo inte~ 
rêsse pela aquisição de novos conhecimentos. revelado pela percen~ 
tagem de 12.7% que se dedica a novos estudos. 

g interessante lembrar. aqui. que as repartições fazendárias 
de São Paulo possuem. em seus quadros. um numeroso contin~ 
gente de funcionários com formação universitária. Podemos ve~ 
rificar que num total de 3.517 servidores 190 têm diploma de 
nível superior. Nas onze repartições objeto desta pesquisa. 
contam~se quatrocentos e trinta e quatro (131) funcionários com 
formação universitária. Portanto. a situação encontrada. com 
relação às chefias. justifica~se pelo contexto: o grau de instrução 
do servidor fazendário, na medida em que pode ser analisado do 
ponto de vista dos títulos regulares adquiridos no Ensino do País. 
é relativamente elevado. 

Em relação aos cursos a concluir. a maior concentração en~ 
contrada (7.8%) refere~se aos «cursos de pequena duração». 
o que caracteriza melhor a tendência atual do aprendizado inten~ 
sivo. seja para o exercício das funções ou relacionado com a 
execução dos serviços. seja para aumento do campo da cultura 
geral. 

Embora esta taxa não seja muito alta. a sua predominância 
e o elevado grau de instrução dos atuais ocupantes de funções de 
chefia revelam que existem possibilidades bastante favoráveis para 
despertar e manter o interêsse do grupo no aprendizado intensivo 

de novas técnicas ele trabalho. isto é. interêsse pelo treinamento. 

Em reIação ao conjunto dos funcionarios das repartições pes
quisadas. como pode ser observado no Quadro X. o potencial 
humano que. dada a natureza do curso universitário concluído, tem 
maiores possibilidades de rendimento nas funções de chefia (não 
se dispensando aqui o treinamento específico para a função de 
supervisão). é suficientemente numeroso para ser alcançado - a 
curto prazo - pelas medidas tendentes a atender às necessidades 
futuras de provimento das funções de chefia. bem como às de 
assessoramento. 



QUADRO X 

CURSOS UNIVERSITÁRIOS CONCLUíDOS PELOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS, POR ÓRGÃO 

ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS 

AIfAndega de Santos .................. . 

TOTAL 
POR 

6RGÃO 

110 

Departamento Federal de Compras ...... I 3 

Delegacia Resional do Imp&.to de Renda 

Delesacia Fiscal do Tesouro Nacional.. .. 

Estaçio Aduaneira .................... . 

109 

43 

10 

Seçio Regional de Análises ............. 1 2 

Subcontadoria DFC\ •.................. 

Subcontadoria - Recebedoria Federal. ... 

Subcontadoria junto A AIfAndega de San-
tos ..•••............................. 

Recebedoria Federal.. ................. . 

TOTAL ••••••••••.••••••••.. 

4 

13 

25 

94 

415 

I DIREITO 

65 

CURSOS UNIVERSITÁRIOS CONCLUíDOS 

CIêNCIAS ICONTABI
ECONÔMI- LIDADE 

CAS 

12 33 

PEDA_I ADM!NIS_I CIêNCIAS I! SERVIÇO I 
GOGIA T:!~:ts~E SOCIAIS SOCIAL 

PSICO
LOGIA 

I 

FARMÁ_·I QUíMICA 
CIA 

----I 1 ____ 1 ____ 1 _____ 1 _____ 1 ____ 1 _____ 
1
_

00 

___ 

41 
____ _ 

____ 1 _____ 1 ____ 1 ____ 1 _____ 1 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ___ _ 

32 26 46 2 3 

14 9 18 - 1 

5 4 

3 

2 11 

2 22 

36 18 40 

155 71 178 3 3 

N 
~ 
0'1 
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6.5 - Forma de Ingresso no Cargo 

Os dados levantados caracterizam a existência de 71.7% dos 

funcionários que ingressa'ram por CDncurso público em seus resp'ec ... 

tivos cargos. :s outro dado, a nosso ver, auspicioso. O concurso 

público tem mostrado ser instrumento apropriado e eficaz de se ... 

leção, além de concorrer para a democratização da função pública. 

Do total de funcionários pesquisados, 24,8:% não se subme ... 

teram a concurso e apenas 3,5% não se manifestaram sôbre a 

forma de ingresso no cargo. 

6.6 - Provimento 

A totalJdade dos funcionários pesquisa dos é de efetivos. si~ 

tuação que deve ser considerada adequada, em vista da percentagem 

de admitidos por concurso público (71,7[%). 

6.7 - Atividades fora do Serviço Público 

A aferição dos dados caracterizou a existência de 61.8% 

dos funcionários que exerceram outras atividades profissionais 

antes de ingressarem no serviço público federal, enquanto que 

30,4,% iniciaram~se profissionalmente nas diferentes carreiras da 

administração pública federal. 

Os restantes 7,8% abstiveram ... se de fornecer os dados so ... 

licitados. 

6.8 - Estado Civil 

No grupo de supervisores, há o predomínio in conteste do 

elemento casado (75,2%), enquanto que os solteiros representam 

19,2 % do total. 

Os demais grupos de estados civis desquitado e VIUVO par ... 

ticipam, respectivamente, com 3.5% e 2,1% do total geral. 
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6.9 - Número de Filhos 

Entre os funcionários pesquisados, caracterizou-se a seguinte 

distribuição: 

a) 14,2% possuem um filho 

b) 22.7;% possuem dois filhos 

c) 18.4% possuem três filhos 

d) 7.1:% possuem quatro fil,hos 

enquanto que sõmente 6.4% possuem cinco ou mais de cinco 
filhos. 

7. RECRUTAMENTO DE SUPERVISORES 

Questão da maior relevância que Se apresenta é a que se 

relaciona com a «área de recrutamento» de funcionários para o 

exercício das atribuições de supervisão. Já que. entre nós. a função 

de chefe não é estruturada segundo o princípio da «carreira». 

cumpre indagar: quais os cargos que ocupam os supervisores? 

O levantamento mostrou que os chefes e encarregados, nos 

órgãos fazendários de São Paulo. são recrutados entre ocupantes 

de vinte e dois (22) cargos diferentes. No conjunto. os Agentes 

Fiscais do Impôs to Aduaneiro fornecem a maior percentagem: 

21.4% dos supervisores advêm dessa série de classes. Em seguida. 

vêm os Agentes Fiscais do lmpôsto de Renda, com 19.2%. Os 

Oficiaú de Administração constituem o terceiro contingente. com 

14.9% . Em seguida. vêm os Escreventes-Dactilógrafos, com 

11,4.%, os Contadores, com 5,7% e os Escriturários. com 5.0%. 

Nessas seis (6) séries de classes. são recrutados 77.6% dos super

visores. 

Os restantes 22,4% dos supervisores são recrutados em de ... 

zesseis (16) classes ou série de classes. conforme se vê no 

Quadro XI. 
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7. 1 - Diversidade dos cargos ocupados pelos Supervisores 
Pesquisados. 

Os cento e quarenta e um (141) funcionários pesquisados 
ocupam cargos em vinte e duas (22) classes ou séries de classes 
diferentes (vide Quadro XI). Dessas, catorze (14) comportam, 
em seus níveis finais (1) atribuições de «coordenação», «orienta· 
ção» e «supervisão». As seguintes oito ( 8) classes ou séries de 
classes, têm, em princípio, atribuições executivas: 

1 . Agente Fiscal do ,1mpôsto Aduaneiro 

2. Agente Fiscal de Rendas Internas 

3. Agente Fiscal do Impôsto de Renda 

4. Fiscal Auxiliar de Impostos Internos 

5. Escrevente~Dactilógrafo 

6. Escriturário 

7. Escrivão de Coletoria 

8. Servente. 

Ocorre que essas oito séries de classes concorrem com 61,9% 
dos supervisores no conjunto ora analisado. As demais quinze 
(15) perfazem os restantes 38,5%. A assinalar, ainda, que, na 
realidade, apenas 29,8% - ou seja 42 servidores - dessas supra 
mencionadas quinze classes, estão nos níveis finais, isto é, nos 
níveis que comportam atribuições de «orientação», «coordenação»; 
«supervisão» . 

Portanto, verifica~se que: 

a,) 61,9%, ou seja, oitenta e cinco (85) servidores per. 
tencem a oito (8) classes ou série de classes de nível executivo; 

b) 38,1%, ou seja, cinqüenta e seis servidores (56) per. 
tencem a catorze (14) classes ou série de classes que comportam 
em seus níveis finais - atribUições específicas de supervisão. 
Dêsses, 29,8%, ou seja. 42 servidores ocupam êsses níveis finais. 

( 1) Vide «Plano de Classificação de Cargos - Anexo I» - Lei 
n9 3.780. 1960. 
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Como se observa. os supervisores não são recrutados: 

a) de preferência nas classes ou séries de classes em cujas 
atribuições específicas se encontram aquelas relacionadas com 
«orientação». «coordenação» e «supervisão» - 61.9% dos casos; 

b) quando o são - não o são. preferencialmente. selecionados 
nos níveis finais dessas classes ou série de classes. que comportam 
atribuições de «supervisão». 

Apenas para citar um exemplo, sabemos que existem. no 
conjunto das repartições fazendárias. setenta e nove (79) Oficiais 
de Administração. nível 16. portanto no final de carreira. Dêsses. 
apenas dezoito (18) foram selecionados para as funções de super~ 
visão. Os demais permanecem COm atribuições de execução. 

7.2 - A Supervisão nas Unidades Específicas 

Deve ser assinalado que. para as unidades com atribuições 
aqui denominadas de específicas, isto é. relacionadas diretamente 
com a fiscalização, julgamento de processos fiscais e outras. há 
necessidade de que os supervisores dominem. perfeitamente. os 
assuntos de que estão encarregados. Essas unidades exigem ca~ 
pacidade de decisão em matéria que não é de pura técnica de 
chefia. Daí. poder~se justificar. em parte, aquela percentagem de 
61.9% comentada no item 9. 1. Contudo. não pode deixar de ser 
assinalado. como comprovadamente se tem verificado nas analises 
sôbre o problema de supervisão. que o teor de «atribuições pura~ 
mente administrativas» continua constituindo um sério problema 
ao exercício pleno das atribuições do supervisor. O que se tem 
verificado é que os funcionários selecionados para o exercício 
dessas funções não receberam e nem recebem treinamento para 
a função de supervisão. Ainda aqui. comprova~se que os exe
cutivos responsáveis são obrigados a lançar mão do conhecimento 
pessoal direto e indicações de amigos ou. ainda. conservar a si~ 

tuação encontrada. para prover essas «chefias específicas». 

A pesquisa constatou. ainda. que funcionários específicos são 
convocados para chefias mesmo de unidades puramente adminis~ 
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trativas, como foi o caso da Seção de Administração da Delegacia 
Regional do Impôsto de Renda, até há bem pouco tempo chefiada 
por um Agente Fiscal do Impôsto de Renda. 

QUADRO XI 

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM FuNÇÕES DE CHEFIAS 
NOS ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS EM SÃO PAUW, POR SÉRIES DE 

CLASSE OU CLASSES 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSES 

Agente Fiscal do Imp&to Aduaneil'O ............ . 

A~ente Fiscal de Rendas Internas .............. . 

Agente Fiscal de IUlpasto de Renda ............ . 

A .. i.tente Comercial ........................... . 

Almoxarife .................................... . 

Arquiviàta .................................... . 

Cbefe de Portaria ............................. . 

Coletor ...................... , ................ . 

. Contador .................................... . 

Eletricista .................................... . 

Escrevente-DactiI6grafo ........................ . 

Escriturário ................................... . 

Escrivão ...................................... . 

Fiel do Tesouro ................................ . 

Fiscnl Auxiliar de Impostos Internos ............ . 

Oficial de Administração ....................... . 

Qulmiro Tec:nologista .......................... . 

Médico ....................................... . 

Servente ...................................... . 

Técnico de Economia e Finanças ............... . 

Té=ico de Contahilidade ...................... . 

Técnico de Mecaniza ção ....................... . 

TOTAL •••••••••.•••...........••..• 

SUPERVISORES 

EM NÚMEROS 

ABSOLUTOS 

30 

27 

5 

3 

4 

8 

16 

7 

2 

4 

21 

2 

3 

141 

% 

21.4 

0,7 

19.2 

0,7 

3,5 

2,1 

2,8 

0,7 

5,7 

0,7 

1I.4 

5,0 

1,4 

2,8 

0.7 

14,9 

0',7 

0,7 

0,7 

0,7 

1,4 

2,1 

1110,0 % 



QUADRO XII 

FUNÇÕES GRATIFICADAS DOS ENCARGOS DE SUPERVISÃO NOS ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS EM SÃO PAULO 

NíVEIS DAS FUNÇÕES 

REPARTIÇÕES 

AlIlndega de Santos ............................... . 

Contadoria Seccional ............................... . 

Ddegacia Fiscal do Tesouro Nacional. .•............. 

Delegacia Regional do Impbsto de Renda ........... . 

Delegacia do Serviço do Patrim6nio da Uniã:o ....... . 

Departamento Federal de Compras - Ag~ncia I ..... . 

E.tação Aduaneira de Importação Aérea ............ . 

Procuradoria da Fazenda Nacional. ................. . 

Recebedoria Federal. .............................. . 

Seção Regional de Análises do L.N.A .............. . 

Sub.Contadoria Seccional junto A AlfAndega ........ . 

Sub-Contadqria Seccional junto ao D.C.T ........... . 

Sub-Contadoria Seccional ;/D.F.C .................. . 

Sub-Contadoria Seccional ;/R.F.S.P ................. . 

TOTAL •••••••••••••••••••••••••••....•. 

8 

5 

26 

39 

l-F 2-F 

9 

9 

3-F 

3 

4-F li-F 6--F 

3 2 

3 

2 7 

2 2 

5 2 

8-F 7-F 1<>- F 11"-" IIH 
I I 

17-F. 

3 

6 14 

=~ 3 =-=--- ==·-~=-====--==I==~II===-II=~=:=:= 
--- ~- --- - --- --- ---1-- ------,--,-

3 2 

8 4 2 

102 2 23 ---'---1-- lO I 14 15 I 4 9 I 3 I 3 3 --I---j--- 15 

~ 
IV 
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QUADRO XIII 

FREQÜ~CIA OOS SiMBOWS DE F.G. OOS ENCARGOS DE 
SUPERVISÃO NOS ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS EM SÃO PAUW 

SíMBOW DA FUNÇÃO GRATIFICADA 

1 - F ....................................................... . 
2 - F ...................................................... . 
3- F ...................................................... . 
4- F ...................................................... . 
6 - F ...................................................... . 
6 - F ...................................................... . 
7 - F .....•................................................. 
S - F ...................................................... . 

10 - F ...................................................... . 
16 - F ...................................................... . 
16 - F ...................................................... . 
17 - F ...................................................... . 

TOTAL .•..••......•....•.••..............•...•..•• • 

F. G. média - 6 F 

FREQV~NCIA 

2 
23 
10 
14 
16 

4 
9 
3 
1 
3 
3 

15 

102 



ANEXO 5 

OS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS 
EMSAOPAULO 



I - INTRODUÇÃO 

1. REPARTiÇÕES PESQUlSADAS 

Das quatorze (14) repartições fazendárias existentes no Es~ 

tado de São Paulo no ano de 1964, foram abrangidas dez (lO) 

repartições que representavam 98,1 % do total de 3.547 funcioná~ 

rios da Fazenda Federal distribuídos pela Capital e Interior do 

Estado paulista. 

Foram as seguintes as repartições pesquisa das : 

Alfândega de Santos. 

Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal do Tesouro 

Nacional. 

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional. 

Delegacia Regional do Impôsto de Renda. 

Departamento Federal de Compras - Agência 1. 

Estação Aduaneira de Impor,tação Aérea. 

Recebedoria Federal em São Paulo. 

Seção Regional de Análises. 

Sub~Contadoria Seccional junto à Alfândega de Santos. 

Sub~Contadoria Seccional junto à Agência do Departamento 

Federal de Compras. 

Sub ... Contadoria Seccional junto à Recebedoria Federal. 

Inicialmente, pretendeu~se estudar as informações obtidas de 

repartição a repartição. No entanto esta idéia foi posteriormente 



248 -

abandonada. tendo em vista as alterações estruturais por que pas~ 

saram as repartições existentes à época da coleta dos dados. 

Assim. a Recebedoria Federal em São Paulo dividiu-se entre as "

novas Delegacias Regionais de Rendas Internas e Arrecadação. 

o mesmo ocorrendo com a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional 

que transferiu parte de seus serviços a essas novas repartições. A 

análise foi procedida por grupo de funcionários. conforme se verá 

a seguir. 

2. FUNCIONÁRIOS PESQUlSADOS 

Do total de funcionários fazendários em São Paulo (3.547) 

foram recenseados dois mil.· novecentos e trinta e oito (2.938). 

correspondendo a 82.8 % do total, pertencentes a vinte' e sete (27) 

séries de classe ou classes. 

Para fins de análise, as séries de classe e classes foram reuni~ 

das em cinco (5) grupos funcionais, a saber: 

Grupo I - 'Administração Geral. 

Grupo 11 - Arrecadação. 

Grupo 111 - Fiscalização. 

Grupo IV - Mecanização. 

Grupo V - Serviços Auxiliares. 

Os funcionários dos Serviços de Fiscalização abrangeram 

34.7% do contingente pesquisado. constituindo~se em grupo maj~ 

ritário, composto de quatro (4) séries de classes. Seguem~se os 

funcionários dos Serviços de Arrecadação com 28,9% distribuídos 

por quatro (4) séries de classe: os dos Serviços de Administração 

Geral, totalizando 27,8% em cinco (5) séries de classe: os dos 

Serviços Auxiliares 4.7% em oito (8) séries de classe e os dos 

Serviços de Mecanização que perfazem 3.9% distribuídos por três 

( 3) séries de classe. 
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DI STRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PESQUISADOS POR 
GRUPO FUNCIONAL - TOTAL: 2.938 

FUNCIONÁRIOS 
GRUPO FUNCIONAL % S&BRE O TOTAL 

PESQUISADOS 

GRUPO I - ADMINISTRAÇÃO GERAL •......•...•.•.•••... 816 27,8 

I. Arquivista ..................................... . 
2. Assistente de Administração ..................... . 

8 0,3 
1 0,03 

3. Escrevente Datil6grafo ........................... . 
4. EscriturAria .................................... . 

615 20,9 
102 3,5 

5. Oficial de Administração ........................ . 90 3,1 

GRUPO 11 - ARRECADAÇÃO .••......•.•...••.••.•.•••••. 848 28,9 

1. Auxiliar de Coletoria ........................... . 277 9,5 
2. Exator Federal. .. _ ............................. . 404 13,8 
3. Fiel do Tesouro ................................ . 92 3,1 
4. Contador ...................................... . 63 2,1 
5. Técnico de Contabilidade ....................... . 12 0,4 

GRUPO 111 - FISCALIZAÇÃO ••.•.•...••••.•••••....••••••• 1.021 34,1 

I. Agente Fiscal do Imp/lsto Aduaneiro ............. . 549 18,6 
2. Agente Fiscal do Imp&oto de Renda ............. . 
3. Agente Fiscal de Rendas Internas ............... . 
4. Fiscal Auxiliar de Impostos Internos ............. . 

250 8,5 
181 6,2 

41 1,4 

GRUPO IV - MECANIZAÇÃO .•.••.•••••••...•.•.......... 116 3,9 

1. Datil6grafo .................................... . 25 0,9 
2. Técnico Auxiliar de Mecanização ................ . 87 2,9 
3. Técnico de Mecanizaçilo ........................ . 4 0,1 

5RUPO V - SERVIÇOS AUXILIARES .••...•...•••••••.•••• 137 4,7 

1. Ascensorista .................................... . 3 0,1 
2. Chefe de Portaria .............................. . 10 0,3 
3. Mensageiro .................................... . 
4. Motorista ...................................... . 

7 0,2 
3 0,1 

5. Porteiro ....................................... . 1 0,2 
6. Reat. Livros e Documentos ............. 0"0 •••••••• 18 0,7 
7. Servente ....................................... . 88 3,1 
8. Zelador ......................................... . 1 0,03 

TOTAL DOS GRUPOS •••.•••••.•.....•••••.•••• 2.938 100,00 

4. METODOLOGIA 

o questionário individual. preenchido pelos funcionários em 
exercício nas repartições pesquisadas, foi selecionado como a téc~ 
nica predominante mais adequada, em razão de possibilitar a obten~ 
ção de informações ausentes dos assentamentos funcionais e, tam~ 
bém, por propiciar um melhor aproveitamento do tempo a ser des~ 
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pendido com a coleta e tabulação dos dados, tendo em vista as 
características censitárias da presente pesquisa. 

O método estatístico foi utilizado tanto em razão do volume 
de informações obtidas, como pela precisão com que as fórmulas 
matemáticas permitem a localização dos pontos em que deve ser 
concentrada a análise. Entretanto, sempre que se fêz necessário, , 
também foi utilizada a consulta a documentos oficiais, a entrevista 
com técnicos e autoridades e a observação, para fins de análise 
mais profunda dos dados coletados. 



11 - GRUPOS DE ANÁLISE 

1 . GRUPO I - FUNCIONÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

o Grupo I. no presente estudo, é composto de servidores que 

se localizam na área comumente denominada «administração gera!», 

abrangendo «Escriturários», «'Assistentes de Administração», 

«Oficiais de Administração» e outros, num total de 816 (oitocen~ 

tos e dezesseis) . :Ê a seguinte a composição do Grupo I: 

CLASSES OU SÉRIES DE CLASSE 
FUNCIONÁRIOS % SÔBRE O TOTAL 

PESQUISADOS 

1. Arquivista...................................... 8 
2. Assistente de Admiuistração...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
:;. Escrevente dati16..-afo. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 
4. Escriturário..................................... 102 
5. Oficial de Administração ..................... ,. .. 90 

----·~---I 
TOTAL ............•...................... vi 816 

DO GRUPO 

0,9 
0,1 

75,5 
12,5 
11,0 

100,00 

Predomina, como se vê, a classe dos Escreventes Datilógra~ 

fos, que, ao que se sabe, constitui mesmo a base dos serviços de 

administração geral em tôdas as repartições fazendárias de São 

Paulo, composta de 615 funcionários, significando 75,5% do 

Grupo. Em seguida vêm os «Escriturários» e «Oficiais de Admi

nistração», com 102 e 90, respectivamente, significando 12,5% e 

11 % do total. 
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1 . 1 - Estrutura Etária 

TABELA I 

COMPOSIÇÃO ETÁRIA - GRUPO I 

FUNCIONÁRIOS 
IDADES 

(anos) FREQÜÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

20 a 24....................... 48 
25 a 29....................... 166 
30 a 34....................... 177 

I FREQÜ ÊNCIAS 
PERCENTUAIS 

6,9 
20,3 
21,8 

36 a 39. ...................... 131 16,0 
40 a 44 .............. " ... , ... 113 13,8 
46 a 49 ... , ....... ,. . . . ...•... 78 9,6 

60 a 64....................... 36 4,4 
66 a 69....................... 12 1,5 
60 a 64....................... 4 0,5 
66 a 70....................... 3 6,9 
Ignorada.. . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . 48 6, 9 

1---------·1--------: 
TOTAL .•.•.••••••••• 816 100,0 

SÉRIES DE CLASSE 
SEGUNDO O INTERVALO 

MODAL DE IDAD B 

Eocrevente-Datil6.,...Io 
A .. istente de Administra

ção 

Escriturário 
Arquivista e Olicial de 

Administração. 

Observa~se que os Funcionários dos Serviços de Administra~ 

ção Geral formam, em seu conjunto. um Grupo jovem pois 48% 

têm idades compreendidas no intervalo de 20 a 34 anos. A maior 

concentração está no intervalo de idade de 30 a 34 anos. ou seja, 

177 funcionários, representando 22% do Grupo. Em seguida. vem 

o intervalo de 25 a 29 anos, com 166 funcionários, represen~ 

tando 20%. 

A idade que se apresenta com maior freqüência entre os fun~ 
cionários é a de 32 anos. As idades mediana e média são. respec~ 

tivamente. 35 e 36 anos. O número de servidores com idade acima 

de 50 anos (que constitui o limite da vida econômica mente positiva 

do paulista), é irrisório, pois representa apenas 6,8% do total 

do Grupo. 

g interessante ainda localizar cada série de classe ou classes 

componente do Grupo I. quanto ao problema da idade. Pode~se, 
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assim, verificar que o intervalo de idade modal dos Escreventes~ 

Datilógrafos é de 25 a 29 anos, enquanto que o dos Oficiais de 

Administração e Arquivistas é de 45 a 49 anos e o dos Escriturá~ 

rios e de 40 a 44 anos. Apresentam-se, pois, os Escreventes~Dati

lógrafos como o subgrupo mais jovem do Grupo 1, o que aliás é 

bastante representativo uma vez que é êle também o mais numeroso 

(615 funcionários, ou sejam 75,5% do total do Grupo). Os Arqui~ 

vistas e os Oficiais de Administração, que são o subgrupo mais 

maduro, representam apenas 11,9% do total do Grupo. 

:e fato notório nos quadros da Administração Pública a «plas

ticidade funcional» dos servidores «classificados» nos serviços de 

«administração geral». Os «Escreventes datilógrafos», os «Escri

turários e Oficiais de Administração» são funcionários encontrados 

nos mais diferentes serviços, quer do ponto de vista de atribuições, 

quer do ponto de vista do nível. Daí porque convém, aqui, chamar 

a atenção (para fins de programação, naturalmente) para a idade 

dêsse grupo que, como se viu, caracterizou-se como sendo jovem, 

com quase tôdas as possibilidades de um aproveitamento econômico 

total. (Vide a respeito os ítens 2 e 3 dêste Capítulo) . 

1.2 -Tempo de Serviço 

1.2.1 - Tempo de serviço na Administração Federal 

o tempo médio de serviço na Administração Federal, dos fun

cionários do Grupo 1, é de 11,9 anos e o tempo modal é de 11,3 

anos. Isso significa que, em média, o Grupo I poderá dedicar~se à 

Administração - mais de 2/3 do tempo de serviço que dá direito 

à aposentadoria, nos têrmos da legislação vigente. :asse dado vem 

confirmar os dados de idade, demonstrando que se está diante de 
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um grupo de servidores com amplas possibilidades de aproveita

mento. ti: a seguinte a freqüência de tempo de serviço do Grupo I: 

TABELA 11 

TEMPO DE SERVIço NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - GRUPO I 

TEMPO DE SERVIço 
(anoo) 

o a 4 ••••.•.••.••.••.•••...•. 
5 a 9 ••..........•...•....... 

10 a 14 ...........•......•.... 

15 a 19 ...•.......•..••....... 
20 a 24 ....•..•..•••.•.••••••• 

TO'l"AL •••••••• ••••• 

FUNCIONÁRIOS 

FREQÜÊNCIAS FREQÜÊNCIAS 
ABSOLUTAS PERCENTUAIS 

161 18,6 
190 23,3 
259 31,7 

70 8,6 
97 11,9 

31 3,8 
8 1,0 
1 0,1 
I 0,1 
8 0,1 

816 100,0 

SÉRIES DE CLASSE 
SEGUNDO O ::fiERVALO 

MODAL 

Assistência de Adminis
tração e Escrevente Da
til6grafo. 

Arquivista, Escriturário e 
Oficial de Administra
ção. 

A maior concentração é registrada no intervalo de 10 a 14 

anos de serviço, com 259 servidores, representando 31,7% do 

conjunto. Em seguida vem o intervalo 5 a 9 anos, com 190 servi~ 

dores, representando 23,3% do total. Em terceiro lugar vem o 

intervalo O a 4 anos, com 151 servidores, representando 18,5% do 

total. Assim, 73,5% do total dos servidores do Grupo I têm menos 

de 15 anos ,de serviço na Administração Federal. 

1 . 2 . 2 - Tempo de serviço no cargo 

o tempo médio de serviço no cargo é de 7,4 anos e o tempo 

modal é de 2,5 anos. Comparando~se êsses dados com os registra~ 
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dos no ítem anterior, relativo ao tempo de serviço na Administra~ 

ção Federal, pode~se verificar que se registra movimentos migra~ 

tórios entre as várias áreas funcionais do Ministério da Fazenda, 

denunciando, certamente, êsse fenômeno uma busca e, no caso 

satisfação, de progressos, dentro do quadro das Repartições. Como 

foi visto, o tempo médio na administração Federal é de 11,9 anos, 

enquanto que o tempo médio de serviço no cargo é de apenas 7,4 

anos. :B a seguinte a distribuição dos funcionários do Grupo I. 

por tempo de serviço no cargo: 

TABELA III 

TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO - GRUPO I 

TEMPO DE SERVIÇO 
(anos) 

o a 4 ........................ 1 

FUNCIONÁRIOS 

FREQÜÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

410 

I FREQÜÊNCIAS 
PERCENTUAIS 

50,3 

5 a 9........................ 135 16,5 
10 a 14........ .. .. .. .. .. .. .. . 160 19,6 
15 a 19....................... 53 6,5 
20 a 24....................... 30 3,7 
25 a 29....................... 6 0,7 
30 a 34........................ 1 0,1 

SÉRIES DE CLASSE 
SEGUNDO O INTERVALO 

MODAL 

Assistente de Administra
ção' Escrevente-datil6-
lIl'afo e escriturário. 

Oficial de Administrçã", 

Não declarado ................. , 21 2,6 
-----------1------------1-----------------

TOTAL ••••••••••••• ! 816 100,0 

A maior concentração de servidores está no intervalo de O a -4 

anos, significando 50,4% do total do grupo, com 410 funcionários. 

Em seguida vem o intervalo de 10 a H anos, com 160 servidores. 

representando 19,6% do conjunto. Em terceiro lugar vem o inter; 
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valo de 5 a 9 anos, com 135 servidores. representando 16.5%. 

Assim. 86.4% do total dos servidores do Grupo I têm menos de 

15 anos de serviço no cargo. sendo de se enfatizar que 50.3% têm 

menos de 5 anos. 

1.3 - Grau de Instrução 

IA distribuição dos funcionários do Grupo I pelos diversos 

níveis de instrução apresenta~se da seguinte forma: 

1.3.1 - Cursos Concluídos 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

PrimAria .....••..........•.•... 
Médio-l.o Ciclo .........•....... 

Médio- 2.° Ciclo .....•......•... 

Superior ...................... . 
Não declarado ..•....•...... '" 

TOTAL .••••..•••••.• . 

FUNCIONÁRIOS 

FREQÜÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

131 
236 

351 

90 
8 

FREQüêNCIAS 
PERCENTUAIS 

16,0 
29,0 

43,0 

11,0 
1,0 

SÉRIES DE CLASSE 
SEGUNDO o GRAU DE 

INSTRUÇÃO PREDOMINANTB 

Arquivista 
Assistente de Administra

ção, Escrevente-datilo .. 
grafo, Escriturário, O .. 
ficial de Administração 

1------- ------- -----------. 
816 100,0 

o grau predominante de instruçãD do Grupo é o 20 ciclo do 

nível médio. que abrange 351 funcionários. representando 43% do 

total. Dos funcionários dêsse grupo 11 % têm formação universi~ 

tária; 16% têm apenas o curso primário e 29% têm o 10 ciclo 

médio. Foi ainda constatado que 33% dos servidores do Grupo I. 
isto é. 270 funcionários. concluíram cursos de pequena duração. 
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Um maior detalhamento quanto a cursos universitários con~ 

duídos é aqui bastante oportuno. Foi a seguinte a situação encon~ 

trada: 

CURSOS UNIVERSITÁRIOS 
CONCLUíDOS 

1. Administração de Empresa ..... . 
2. Biblioteconomia ............... . 
3. Ciências Contá bei •.............. 
4. Ciências Econamicas ........... . 
5. Direito ....................... . 
6. Educação Física ............... . 
7. Enfermagem .................. . 
8. Geografia ..................... . 
9. Hist6ria ...................... . 

10. Letras ........................ . 
11. Pedagogia ...................... . 
12. Jornalismo .................... . 
13. Medicina ..................... . 
14. Música ....................... . 
15. Serviço Social.. ............... . 
16. Não especificado ...•............ 

TOTAL .•............•. . 

TOTAL 

1 
3 

28 
12 
23 

6 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
2 
2 

14 
-----

105 

ESCRE
VENTE 

DATIL6-
GRAFO 

15 
9 

16 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 

2 
2 

10 
-----

66 

OFICIAL DE 
ADMINIS
TRAÇÃO 

1 
2 
6 
2 
6 
2 

2 

-----
22 

ESCRI
TURÁRIO 

7 
1 
1 
1 

2 

3 
-----

15 

ARQUIVISTA 

---
2 

V erifica~se a existência de 15 tipos de formação universitária 

concluídos pelos servidores do Grupo I, destacando~se, em primeiro 

plano, «Ciências Contábeis», com o número de 28: em segundo 

lugar vêm os Advogados, com 23: em terceiro os Economistas, com 

12. Registrou~se o número de 14 cursos não especificados. 

1 .3.2 - Cursos que estão sendo feitos 

Com relação ao grau de instrução, pode ser assinalado que 

13,4% do total do grupo dedicam~se ainda ao estudo nas escolas do 
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sistema educacional ou em cursos de pequena duração, como se 
verifica pelo quadro abaixo: 

CURSOS QUE ESTÃO SENDO FEITOS 

Primário ...............................••.............. 
Médio 1.° ciclo ................................. '" .... . 
Médio 2.° ciclo ........................................ . 
Superior .............................................. . 
Cursos de pequena duração . ........................... . 

TOTAL .••.......•..•...•.••••....••••.•••• . 

FUNCIONÁRIOS 

FREQüêNCIAS 
ABSOLUTAS 

3 
17 
34 
66 

109 

FREQÜÊNCIAS 
PERCENTUAIS 

0,4 
2,1 
4,2 
6,7 

13,4 

A maior porcentagem registrada refere~se aos cursos de pe~ 
quena duração, seguida por 6,7% dos servidores recenseados. Em 
seguida, vêm os que seguem cursos superiores (4,2%). 

1 .4 - Forma de Ingresso 

Apenas 25.5% dos servidores componentes do Grupo I foram 
admitidos por concurso. Nesse contexto, os :Arquivistas aparecem 
com o maior contingente, em têrmos relativos, de concursados, com 
87.5%: em seguida vêm os Escriturários, com o contingente numê~ 
ricamente mais numeroso: 82 servidores ingressaram no serviço 
público por concurso, representando 80,4% da classe; em terceiro 
lugar aparecem os .oficiais de Administração, com 66 funcionários, 
ou seja, 73,3% da classe. 

A situação é a apresentada no Quadro que se segue: 

CLASSES OU SÉRIES DE CLASSE 

I. Arquivista ....•.......•.•..............••....... 
2. Assistentes de Administração .. . o ••••••••••••••••• 

3. Escrevente-DatiI6grafo .......................... . 
4. Escriturário ....•................................ 
6. Oficial de Administração ........................ . 

TOTAL .................•............. 

FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS POR 
CONCURSO PÚBLICO 

FREQüêNCIAS 
ABSOLUTAS 

7 
O 

63 
82 
66 

FREQüêNCIAS 
PERCENTUAIS 

87,6 

8,6 
80,4 
73,3 

------- -----
208 26,6 
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Verifica~se que os maiores ausentes do concurso são os Es~ 
creventes~Datilógrafos, os quais, compondo o Grupo I com 615 
servidores (75,5%), dêsses apenas 53, isto é, 8,6% prestaram 
provas de habilitação. 

1 .5 - Provimento 

É a seguinte a posição do Grupo I. quanto às formas de pro~ 
vimento: 

FUNCIONÁRIOS 

PROVIMENTO 

Efetivo ............................................... . 
Interino .............................................. . 
Não declarado ..•...................................... 

FREQÜ~NCU.S 
ABSOLUTAS 

741 
21 
54 

FREQÜJ<NCIAS 
PERCENTUAIS 

• 
90,8 
2,6 
6,6 -----1-----

TOTAL .••••.••.•.•..•..•••••••.•.....•...• • 816 100,0 
I 

Do total do Grupo, 90,9% são efetivos. Assim, a Adminis~ 
tração encontra~se diante de fato consumado, quanto às possibili
dades de rever a situação dêsse Grupo no que se refere ao item 
«Forma de Ingresso», anteriormente analisado. Como foi visto, 
apenas 25,5% do contingente submeteram~se a concurso de habilita~ 
ção, encontrando~se em exercício num período médio de 11,9 anos. 

1 .6 - Lotação 

Os dados relativos à lotação mostram que não há, pràtica~ 

mente, movimentação dos servidores dês se Grupo de uma reparti~ 
ção para outra: 98,4% dos seus componentes têm exercício na 
repartição de sua lotação, conforme o quadro seguinte: 

FUNCIONÁRIOS 

LOTAÇÃO 
FREQUJ<NCIAS 
ABSOLUTAS 

Repartiçlles de exercício....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 
Outras repartições fazendárias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Outras repartições ........ , . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . 1 

TOTAL. ... ........ ....................... 816 

FREQUJ<NCIAS 
PERCENTUAIS 

99,4 
0,5 
0,1 

100,0 
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1 .7 - Local de Trabalho 

Pràticamente 100% dos servidores do Grupo I trabalham em 

serviços internos, portanto dentro das repartições. 

1.8 - Função Gratificada 

Trinta e um (31) servidores exercem Função Gratificada, 

representando 3,8 % do conjunto. 

1.9 - Experiência de Trabalho Anterior 

1 .9.1 - No Serviço Público Federal 

Uma parcela de 38,2% - isto é, 312 - dos servidores do 

Grupo I declarou ter já ocupado outras funções no serviço público 

federal, fato êsse, aliás, já anunciado quando se tratou do item 

«Tempo de Serviço». Essa porcentagem vem confirmar a ocorrên~ 

cia significativa do fenômeno da «migração profissional» nos qua~ 

dros de pessoal das repartições fazendárias de São Paulo. 

1 .9.2 - Fora do Serviço Público 

Uma fração ainda maior de servidores exerceu atividades fora 

do serviço público: 47,4% responderam afirmativamente à per~ 

gunta. Tal fato deve demonstrar que o serviço público oferece 

melhores condições de trabalho que o setor privado 1 

1.10 - Sexo 

V erifica~se nesse Grupo o predomínio do sexo feminino, que 

comparece com 55,4% dos servid?res que o compõem. Pertencem 

ao sexo masculino 364 funcionários, e ao feminino 452. 
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1 . 11 - Estado Civil 

:e: a seguinte a situação quanto ao estado civil: 

FUNCION ÁRIOS 

ESTADO CIVIL 

Solteiro ............................................... . 
Casado ............................................... . 
Desquitado ........................................... . 
Viúvo ..•.............................................. 

FREQU ÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

304 
458 

31 
23 

I 
FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS 

37,2 
56,2 
3,8 
2,8 

Predominam os casados, com 56,2% do total. Entretanto, é 

expressivo o contingente dos solteiros, que comparecem com 37,2%. 

Deve aqui ser lembrado (vide ítem I - «Estrutura Etária») que 

26,2% do Grupo têm menos de 30 anos de idade. Surgem, ainda, 

quanto ao estado civil, 3,8% de desquitados e 2,8% de viúvos. 

1.12 - Número de Filhos 

:e: a seguinte a situação do Grupo I. quanto a número de 

filhos: 

Nenhum ................................... 41',8% 

1 fnho .................................... .15.7% 

2 filhos 22,5% 

3 filhos 9,1% 

4 ,filhos 2,7% 

5 e mais filhos 2,2% 



QUADRO RESUMO - FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS 

GRUPO I - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Total = 816 

NÚMERO DE i ~ i I I 
I I 

I RESPOSTAS o 

I 
I 

Il! I 
fi! ! 

o o ' o 
! " I '" ~ ~ I ~ ª ~ 3 3 0= "0 

~ 
S S 10'" I + 

~ 
lO o~ o~ .. '" 

I ~ ; ~ .t 0= li! QUESITOS ~ 1 

a 

1 iõ" iõ" ~~ ; I o I ,. ., ~ '~ !; '~~ ~ '~ I: lil " j;: re" - ... .. ... '" 
Sexo ....................... 816 364 452 _1-

=1== -- ---- ---- ------------ -- --
Estado Civil. . ............. 816 304 458 31 23 

----
N Ú1nero de filhos ............ 426 128 184 74 22 18 

------------------------------------ -- --
Ingrel80 por concurso público 795 21 208 587 

ServillO interno .............. 1 816 
---------------------------------- ----

8UI 1 

ServillO externo .............. 816 1 815 
--------------------------

734 1= ---- ----
Exerce funl'lo gratificada T ••• 675 51 31 

Grau de instruClio ........... 808 8 131 236 351 90 (*) ----------------------------------- -- --
Cursa0 que estio sendo feitos 109 3 17 34 55 ----------------------- ._-------- ----1-- ---
Ocupou outrao cargOS no ser-

villO Federal f ............. 766 50 312 454 -------------------I-----------'-i--Exeree.u ou~r8l! atividades do 
763 63 386 377 servJllO pubbco .......•.... 

(*) 270 já conclulram cursa0 de pequena durapio. 

"-l 
0\ 
"-l 



QUADRO RESUMO - FREQU~NCIAS ABSOLUTAS 

GRUPO I - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIçoS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

total 816 

I 
~ I I I NÚMERO DE ~ ., 

~ RESPOSTAS ~ ~ ~ g ~ 
~ ., ~1 ~ 

o OI Il!:' Il 

~ ~.~ '&g =5" I I , .... , "'1"'\ "'1 .... 1 "" ... , "" .... 1 "'1"'1 <:> ~ e ~1 ~; ~~ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
QUESITOS !;::l I OI" t '" t 00 <:> '" <:> I '" <:> '" <:> '" <:> '" <:> '" foo ~ I :zl1iio1 001 00. o li) - - eq C'l ~ ~ "'1ft • lO IQ <O <O 

Idade·····································[~'~_' ___ [ __ 1 __ 1_1_1_1_1~1~11771~1~1~1~'~1_4 1_3 
Provimento································I~~~~-=~ ______ I_1 ___ I ____ ._L __ I __ I_ 
Lota!lão ................ ·· .... ···· .... ····l~~ ____ ~_~_l ___________ , ___ ,_, __ ,_,_ 

Tempo d. Serviço I I I I I I I I I I na Administração Federal .. " "......... 808 8 151 190 259 70 97 31 8 1 1 . 
no cargo............................... 795 21 410 135 100 53 30 6 1 I I I I 

~ 
0'\ 
~ 



QUADRO RESU.\10 ~ FREQU~NCIAS PERCENTUAIS 

GRUPO I - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIçoS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
10% = 816 

i 
B o ., o o 

~ I I o I S I S I ~ I ~.~ I I I I I t I ~ " 
.... 

~ I i '" ., I< :5 t:I o OI ao ao 5 !:l'" + 
~ ~ " ~ 

lO ~ i ~ 9 i 1 i:. i:. ~ : ª ~ .~ ... .. ... .. .: ... 

Sexo ....................... 1 100 I l.u \65,4 I 
1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--,--.--

Eatado Civil. ......•........ 1 100 37,2 I 56,2 I 3,8 I 2,8 

Número de filhos ....••.•.... 1 52,2 15,7 I 22,5 I 9,1 I 2,7 I 2,2 

logrl!8lO por coocuno público I 97.4 I 2,6 25,5 I 71,9 

8ervipo ioterno .............. 1 100 99,9 I 0,1 

Servipo externo ....... " ..... 1 100 0,1 I 99,9 

3,8 I 90,0 

1,0 16,0 I 29,0 I 43,0 I 11,0 

Exercefun~ gratiliCad&?, .. /93'8
1 

6,2 
--1--1--1--1--1--1--1--1--1---1--1--1--1---1-_1--1--'--.--

Grau de inatru~........... 99,0 (*) 

Cursos que estio sendo fei_113, 4 O,. I 2,1 I .,2 I 6,7 

Ocupou outrue C&l'l!OS no ser-
vipo Federal? ............ 93,9 .~~ ________________ 1 ______ 38'2165'7 ____ 1 __ • __ ' __ 

Exereeu outrM atividades fo- I I I 
la do servipo púbico? .. 93,3 6.5 47,4 46,1 

(*) 33,0 Conclulram cursos de pequena duraollo. 

N 
0'1 
~ 



QUADRO RESUMO - FREQUÊNCIAS PERCENTUAIS 

GRUPO I - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIçoS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

100 % = 816 
m 
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.. 
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Idad~ ..................................... 194•1 I~I_I_I_I_ -1-1-1-" I-I~I~I~I~I~I~·I-~·I~I~~I o •• 
Provunento ......•..................•...... ~~ 90.8 ~_. ____ ,_I _________ ._ 
Lotaçiio .................................. 1100 I I I 100 •4 1 0.51 0.1 

--------------1--1--1--1--1--'--'--'--'--'-_1 __ 1 __ ' __ ' __ 
Tempo de Servico 

na Adminietração Federal.. ............ '199.01 1.0 
no cargo ......... "" .. , .... " ......... 97.4 2.6 

18.5123.3131.71 8.6111.91 3.81 1.01 0.11 0.1 
50.3 16.5 10.6 6.5 3.7 0.7 0.1 

~ 
0\ 
VI 
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2. GRUPO 11 - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 

o Grupo 11 compõe~se dos servidores das repartições e servi~ 

ços fazendários com função característica de arrecadação, abran~ 

gendo os «Exatores Federais», «Auxiliares de Exatoria» e «Fiéis 

do Tesouro», acrescidos daqueles que exercem funções de registro 

da receita arrecadada: «Contadores» e «Técnicos de Contabi1i~ 

dade». 

É interessante, desde logo, assinalar que os Serviços de Ar~ 

recadação são os únicos do Ministério da Fazenda que apresentam 

base municipal sistemática, formada pela exatot'ia. Assim, enquan

to os demais tipos de servidores, em geral. concentram~se em 

repartições de maior porte localizadas nas Capitais, os funcionários 

da arrecadação distribuem~se por extensa rêde de pequenas repar~ 

tições localizadas nas cidades m.terioranas. No Estado de São 

Paulo, a rêde de exatorias se distribui por quase todos os municí~ 

pios. Os funcionários dos Serviços de Arrecadação pesquisados 

ascendem a 848, distribuídos conforme o quadro abaixo: 

CLASSES OU SÉRIES DE CLASSE 

Exator Federal ................................ . 
Auxiliar de Exatoria ...... ..................... . 
Fiel do Tesouro .....•.......................• 
Contador ..................................... . 
Técnico de Contabilidade ...................... . 

TOTAL .......................... . 

FUNCIONÁRIOS 
PESQUISADOS 

% SÔBRE o TOTAL 
DO ORUPO 

404 47,4 
277 32,6 
92 10,8 
63 7,4 
12 1,8 ----1----

848 100,0 

Predomina a classe dos Exatores Federais, com 404 funcioná~ 

rios, constituindo 47,4% do total do grupo. A seguir, estão os 

Auxiliares de Exatoria com 277 funcionários, representando 32,6% 

do total; os Fiéis do Tesouro com 92 funcionários e os Contadores 
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com 63 funcionários significando, respectivamente, 10,8% e 7,4% 

do total e, finalmente, os Técnicos de Contabilidade com 12 fun

cionários que representam apenas 1,8 % do total do grupo. 

2. 1 - Estrutura Etária 

o Grupo 11 caracteriza-se, quanto à idade, por ser um grupo 

maduro . Verifica-se que 54 % dos funcionários têm idades situa

das no intervalo de 35 a 49 anos. A percentagem de elementos 

jovens é relativamente baixa (19% com menos de 35 anos). 

A média de idade dêsses funcionários é de 43,8 anos, sendo a 

idade modal de 43,5 anos. 

É a seguinte a distribuição dos funcionários por intervalo de 

idade: 

INTERV ALO DE IDADE 
(anos) 

20 a 24 .... " , ... , ...... , .. , .. 
25 a 29 .. , ... , , ....... , ... ,.,. 
30 a 34, ..• ,." ..•....•. , .... . 
35 a 39 ..... "" .•....•.... , .. 
40 a 44. , .......•... " ... , ... . 
45 a 49 ...... ,., ......... , ... . 
50 a 54 .. , ... ,.,." .......... . 
55 a 69 ...................... . 
60 a 64 ... , .. , ... " .......... . 
.65 a 69 ................. , .... . 
Não dedarado ................ . 

TOTAL .......... . 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUtNCIAS I FREQUtNCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS % 

3 
43 

116 
142 
166 
154 
)25 
41 
39 
10 

9 

848 

0,4 
5,0 

13,6 
16,7 
19,5 
18,0 
15,0 
5,0 
4,6 
1,1 
1,1 

100,0 

SÉRIES DE CLASSE SEGUNDO O 

INTERVALO MODAL DE IDADE 

Técnico de Contabilidade 
Auxiliar de Exatoria 
Contador 
Fiel do Tesouro 
Exator Federal 

É de se notar que as séries de classe com intervalos de idade 

modal mais baixos, ou seja, 30 a 34 e 35 a 39 anos, (Técnico de 

Contabilidade e Auxiliar de Exatoria) são aquelas para as quais já 

,está previsto o acesso às carreiras de Contador e Exator Federal. 

" 
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que se identificaram como as séries de classe mais «idosas~ dêste 

Grupo. 

2.2 - Tempo de Serviço 

2.2. 1 - Tempo de Serviço na Administração Federal 

o tempo médio de serviço na Administração Federal é de 16.8 

anos. sendo o tempo modal de 9.4 anos. 

Trata~se. portanto. de pessoal de ingresso relativamente 

recente e cujo tempo médio ainda não atingiu a metade do tempo 

normal previsto (35 anos de exercício). Verifica~se pela Tabela 

abaixo que. a exemplo do item anterior. apenas 8.1 % ultrapassaram 

os trinta (30) anos de serviço. estando assim distribuídos: Exator 

Federal com 12.9% do total da série de classe: Fiel do Tesouro 

com 18,5% e Contador com 7.9%. 

FUNCIONÁRIOS 
INTERVALO DE TEMPO 

(anoe) 

o a 4 .•..•......•..............•............•.•..••.. 
5 a 9 ............................................... . 

10 a 14 •.......................•..............•.•..••. 
15 a 19 ..•...................•.....................•.. 
20 a 24 ............................................•.. 
25 a 29 ••.•....•••........•.....................•...•. 
30 a M .......................•..................•.•.. 
35 a 39 •....•............•....•..................•.•.• 
40 a 44 ••....•.............•...•..•...............••.. 
45 a 49 •••............•............................... 
Não declarado •..............•......•.................. 

TOTAL ..................................... . 

PREQuiNCIAS I 
ABSOLUTAS 

21 
201 
151 
151 
113 
11 
41 
21 

5 
1 

48 

848 

2. 2 . 2 - Tempo de Serviço no Cargo 

FREQ.U ÊNCIAS 
RELATIVAS % 

2,5 
24,5 
18,5 
18.0 
13,2 
9.0 
4,8 
3,2 
0,6 
0,1 
5,6 

100,0 

o tempo médio de serviço no cargo é de 14.5 anos. sendo o

tempo modal de 8.4 anos. Verifica~se pela Tabela seguinte que: 



- 269 

apenas 6,3 % (correspondendo a 54 funcionários) têm tempo de 

serviço no cargo superior a trinta (30) anos, assim distribuídos: 

Exator Federal com 10,4% do total da série de classe; Fiel do 

Tesouro com 10,9% e Contador com 3,2%. 

FUNCIONÁRIOS 
INTERVALO DE TEMPO 

(anos) 

o a 4 ••.•..•....••......•.......••.••.•••••.••••.•.. 
5 a 9 .............................................. . 

10 a 14 .............................................. . 
15 a 19 .............................................. . 
20 a 24 ...........•.............................•..••• 
25 a 29 .............................................•• 
30 a 34 .••..•••••...•.•••.•.•.•.•.....•••..••.•••••••• 
35 a 39 .........•..............................••.•.•. 
40 a 44 •.•...•••..•.••••..•••..••.•..•...•.••.•••••••• 
45 a 49 •.••...•.••..•.•••••.••.••.•••••••.•••••••••••• 
Não declarado ...••......••....••...........•....•.•••• 

TOTAL .••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

76 
258 
163 
127 
91 
63 
30 
20 

3 
1 

16 

848 

2.3 - Grau de Instrução 

2.3. 1 - Cursos Concluídos 

FREQU~NCIAS 
RELATIVAS % 

8,9 
30,2 
19,2 
15,0 
11,0 
7,5 
3,5 
2,3 
0,4 
0,1 
1,9 

100,0 

Embora o grau de instrução predominante do grupo seja o 

primário (32,0% dos casos), 45,3% possuem o curso secundário 

completo (médio 29 ciclo e superior) . 

No que diz respeito aos cursos de pequena duração, 16,9% 

do grupo já concluíram cursos dessa natureza, estando o maior 

índice de interêsse por êsse tipo de treinamento intensivo concen

trado nos Exatores Federais onde 22,8% do total da série de classe 

já concluíram cursos de pequena duração. Segue-se o Contador 

com 14,3%, o Auxiliar de Exatoria com 13,4,%, o Técnico de 

Contabilidade com 8,3%· e o Fiel do Tesouro com 5,4%. 
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tt a seguinte a distribuição dos funcionários do Grupo 11, 

segundo o Grau de Instrução: 

FUNCIONÁRIO 

1 SÉRIES DE CLASSE. 
GRAU DE INSTRUÇÃO 

I 
SEGUNDO o GRAU DE 

FREQUÊNCIAS FREQUÊNCIAS I INSTRUÇÃO PREDOM.INANTE 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Prim'rio ....................... 272 32,0 Exator Federal 
Médio 1.. ciclo ................. 171 20.0 Auxiliar de Esatoria 
MéJio 2.· ciclo ................. 265 31,3 F;el do Tesouro 

Técnico de Contabilidade 
Supe:rior ..... ........... o •••••• 117 14,0 Contador 
Não declarado ................. 23 2,7 --

TOTAL ............. • 848 100,0 

Os 117 funcionários dêste Grupo. de nível superior, con~ 

cluíram 129 cursos universitários assim discriminados: 

CURSOS TOTAL 

Administração de Empr&as. 1 
Ciências Contábeis.......... 81 
C~ên~i8S Econômicae........ 12 
Dll'tllto.................... 12 
Agronomia.. .. .. .. .. .. .. . .. 1 
Nilo especificada........... 2 
Pedagogia. .. .. .. ... .. .. . .. . 1 
Nilo especificada........... li 
Farmácia.................. 4, 
Odontologia ... '" ... .. . .. .. 3 
Nilo especificado........... 7 

1----1 
TOTAL ......... 129 

CONTADOB 

1 
45 
4 
2 

li 

57 

IlXATOB 
ODIlBAL 

30 
4, 
3 
1 
1 

3 
4 
2 
1 

49 

PII!L 
DO 

TESOURO 

3 
3 

1 
1 
2 

10 

AUXILIAR TÉCNICO DS 
n8 CONTABI-

IlXATOR LIDADB 

2 
1 
4, 

8 li 

2.3.2 - Cursos que estão sendo feitos 

Como se pode ver pela Tabela abaixo, há um maior interêsse 

pelos cursos de pequena duração, o que leva a crer que os funcio~ 

rários aceitam com menor dificuldade êste tipo de treinamento que 

pode ser fartamente aplicado pelas autoridades fazendárias, ainda 

mais levando~se em conta que 56,5% do grupo não ingressaram no 
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cargo através de concurso público,' portanto sem a apuração dos 
conhecimentos básicos para o seu exercício (vide item 2.4). 

CURSO 

Primário .............................................. . 
Médio 1.0 ciclo ........................................ . 
Médio 2 o ciclo ........................................ . 
Superior .............................................. . 
De pequena duração ...... ............................. . 

TOTAL ..••....•..........•••...•.........• • 

FUNCION ÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

4 
5 

17 
17 

43 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS 

0,5 
0,6 
2,0 
2,0 

5.1 

2.4 - Forma de Ingresso 

Apenas 39,4% dos servidores dês te Grupo foram seleciona
dos por concurso público. Em relação ao número de funcionários 
de cada carreira, os Exatores Federais apresentam o maior índice 
de concursados com 73,5% do total da série de classe, consti
tuindo também o contingente numericamente maior com 297 fun
cionários. A seguir, estão os Contadores com 44,4% do total da 
carreira, ou seja, 28 funcionários, e os Técnicos de Contabilidade 
com 5 funcionários que constituem 41,7% desta série de classe. 

A situação do grupo é apresentada no quadro que se segue: 

SÉRIES DE CLASSE OU CLASSE 

Exator Federal. ................................... . 
Auxiliar de Exatoria. o-o •••••••••••••••••••••••••••• 

Fiel do Tesouro .......•............................ 
Contador ......................................... . 
Técnico de Contabilidade .......................... . 

TOTAL .••••••••.•••....•.•..••.••.•.•• . 

FREQU>1NCIAS 
ABSOLUTAS 

297 

3 
28 

5 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS 

73,5 

3,3 
44,4 
41,7 

-------- -------
323 39,4 

Verifica-se que os cargos de Fiel do Tesouro, que só recen
temente foram transformados em cargos de provimento efetivo. 
exigindo prévia habilitação em concurso, contam, apenas, com 3,3% 
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de concursados, enquanto que nenhum AuxiUar de Exatoria res
pondeu afirmativamente ao quesito. 

2.5 - Provimento 

Com relação ao provimento, as respostas estão assim distri
buídas: 

Efetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.6<'/0 
Interino ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,(Y'/o 

Não declarado ............................ 4,40/0 

100,0 

2.6 - Lotação 

96,5 % exercem seus cargos nas repartições em que estão lota
dos, enquanto que 3,5% pertencem à lotação de outras repartições 
fazendárias que não as abrangidas pela presente pesquisa. 

2. 7 - Local de Tttabalho 

Do grupo pesquisado, 96,1 % declararam executar serviços 
internos, apenas 2,8% serviços externos e 1,1 % absteve-se de 
responder. 

2.8 - Função Gratificsda 

Apenas 4,5% declararam exercer função gratificada; 85,7% 
responderam negativamente e 9,8% abstiveram-se de responder. A 
época em que foram coletados os dados da presente pesquisa, a 
chefia das exatorias era função do cargo de Coletor, não havendo 
ainda sido transformada em função gratificada. 

2.9 - Experiência de trabalho anterior 

2.9. 1 - no Serviço Público Federal 

Do total do grupo, 65,3% não ocuparam cargos anteriores ao 
atual, 29,0% responderam afirmativamente e 5,7% abstiveram-se 
de responder. Como se verifica, não houve maior aproveitamento 
de pessoal do próprio serviço e sim de novos elementos. 
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2.9.2 - fora do Serviço Público 

51,0% declararam ter exercido atividade fora do serviço públi~ 
co, 41,0% responderam negativamente e 8,0% abstiveram~se de 
responder. 

2.10 - Sexo 

Do total do grupo, 77,0% pertencem ao sexo masculino e 
23,0% ao sexo feminino. 

2 . 11 - Estado Civil 

:s a seguinte a distribuição do grupo, por estado civil: 

FUNCION ÁRIOS 

ESTADO CIVIL 

Solteiro ........................................... .' ..•• 
Caaado .............................................. .. 
Desquitado .................................... , ...... . 
Vióvo ................................................ . 
Nlo dedarado •......•.•..••.•..•......••......•••..••• 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FREQ.UÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

144 
699 

17 
17 

1 

848 

2.12 - Número de Filhos 

FREQ.UÊNCIAS 
RELATIVAS % 

13,6 
82,3 
2,0 
2,0 
0,2 

100,0 

A distribuição do grupo por número de filhos é a que se segue: 

Nenhum filho ............................. . 

1 filho .................................. .. 

2 filhos .................................. .. 

3 filhos 

4 filhos 

5 filhos e mais 

18,9010 

16,5% 

21,9% 

19,0% 

11,8% 

11,9% 
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~ 
FREQO~NCIAS ABSOLUTAS 

GRUPO 11 - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 
Total ... 848 

~ 
, 

I 1 

$ 
o 

'" o o o "" RESPOSTAS i:l '"' ... OI ., ~ tl ~ .. o o " lO 
~ " o 

" '" ~ I ~ ~ 
o. .. 

~ + " "" :l o - .. 
~ fi: 5 '"' i " " " o '"' o o .. 

" .: " ;:l <I .. i!I i:i i:i " o QUESITOS ~ " 12 ." .. a 
~ - .. ., .. lO g .. .. );: .. ... ." íil OI l"'l .. .. " " .. :11 :11 .. fi: 

Sexo ....................... 848 654 194 _1_-'_1_-' __ 1-__ 1_1_1- -1----- -- ----
Estado Civil.. .............. 847 1 114 699 17 17 

---------------------1----------------
Número de Filhos ........... 693 141 187 162 101 102 ----
Ingresso por concurso público 813 35 333 480 -----1----1

----------------
Servipo Interno ............. 839 9 I 815 24 -------------------------------- ----
Servieo Externo ............. 839 9 24 815 ____ 1 ______ ----------- ----
Exerce FuneAo Gratificada f .. 764 ~ ______ J ____ 1 ____ --------~~ ---- ----
Grau de InstrueAo ........... 

825 ~ __ I ____ ------~ ~~~ _~2-----=!= ----
Cursos que estio sendo feito. 43 4 5 17 17 _________ J _____________ ----
Ocupou outros cargos no ser-

799 _4~. __________ 1 __ 1 __________ J~ ~ vieo Federalf ............. 
---- --I--

Exerceu outras atividades fo-

780 ,~I---I--I-I--I--I-I---l---I~~ ---1--ra do servieo Público T ..... 

I ----

(.) 1" i' conc1ulram cursos de pequeDa durapllo. 
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FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS 

GRUPO 11 - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 
Total. = 848 

............ l7J «1--«1 

"
~ÚMERODE ~ I ~ ~ I RESPOSTAS ~ ~ ~ ~ 

~ o ~ ~ ~ ~ 
§ 1< ~ e ~ = ~ 

~ o i:::.g cc ';:i Cf) ""14 Q) ...,. Q) "<fI c:» ... Q) .... ~ """ o 

QUESITOS I ~ § ~ i ~ ~! i I : I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I = I ~ 
Idade ..................................... ~1_9 _______ I __ L_-' ___ 3 ~I~I~~ 1541~1~_L~_L 10 

Provimento ................................ 810 ~~~ _____ I_I ____ I ______ ,_,_, 
L'ltacão .. ·· .... · .... ó· ...... • .. ·• .. ··•·· .. ~----~_~I-__ I __ I ____ I __ ,-_I __ ._, 
TEMPO DE SERVIÇO I 'I I I I na Adm. Federal................... .... 800 48 21 I 207 157 151 113 77 41 27 5 1 

no cargo........... .................... 832 16, I I 76 1 Z58 163 127 91 63 30 20 3 1 I 

t-.) 

~ 
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~ 
FREQÜ~NCIAS PERCENTUAIS 

GRUPO 11 - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 
100% = 848 

~. 
.. 
~ o 

SI 
,< 

RESPOSTAS g § '" ~ ;:! 
o " O '" lO o 

~ " :. " ! ,< 

~ ª ~ o o. OI ~ + '" li! ... 
i '" :5 

~ i '" .~ ~ ~ ã 
o SI OI OI 

l;j ü! lO ~ QUESITOS :11 i ... " m 
o ... .,. co .. lO 

~ t! ~ " 1= : :11 ~ • '~ .. 
Seso ....................... 100 77,0 23,0 

--------------------------------------
Estado Civil ................ 99,8 0,2 13,5 82,3 2,0 2,0 

--------------------------------------
Número de Filhoe ........... 81,1 16,6 21,9 19,0 11,8 11,9 

--------------------------------------
Ingresso por concurso ........ 96,9 4,1 39,4 66,6 --------------------------------------
ServiQO Interno ............. 98,9 1,1 96,1 2,8 --------------------------------------
ServiQO Externo ............. 98,9 1,1 2,8 96,1 --------------------------------------
Exerce Funpio Gratificada T 90,2 9,8 4,6 86,7 --------------------------------------
Grau de Inatrupio ........... 97,3 2,7 32,0 20,0 31,3 14,0 (O) 

--------------------------------------
Curaoe que estio sendo feitoe 5,1 0,5 0,6 2,0 2,0 --

=FI= 
------------------------------

Ocupou outros cargos no ser-
viQO Federal T ............. 94,3 5,7 29,0 65,3 

---------------,--,-Exerceu outras atividades fo- l ra do lerviQO Público T ..... 92,0 8,0 61,0 41,0 

(") 16,9% concluíram C\l1'8Oll de pequena duraçio 
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FREQÜ~NCIAS PERCENTUAIS 
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Idade·····································I~_~ _J __ =1= _J_ 0,4 5,e 13,6 16,7 19,5 
-- -I-Provimento................................ 95,6 4,4 88,6 7,0 

LotaçAo •.••.••...•..•....••............... 1 100 = ---- ---------
96,5 3,5 

-------- --------
TEMPO DE SERVIÇO 

na Adm. Federal ....................... 94,4 5,6 2,5 24,5 18,5 18,0 13,2 9,0 4,8 3,2 0,6 

DO C8I1l0 ............................... 98,1 1,9 8,9 30,2 19,2 15,0 11,0 7,5 3,5 2,& 0,4 

'" ... 
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3. GRUPO III - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

O presente grupo é composto dos funcionários das repartições 
fazendárias em São Paulo que ocupam cargos com atribuições de 
«fiscalização», de acôrdo com o Plano de Classificação de Cargos 
aprovado pela Lei nO 3.780/60, os «IAgentes Fiscais» dos vários 
impostos e os «Fiscais Auxiliares de Impostos Internos», totali
zando um mil e vinte e um (1.021) funcionários. 

A composição do Grupo IH é a que se segue: 

CLASSES OU StRIES DE CLASSE Funcionários 
Pesquisados 

% s/lbre o total 
do grupo 

Agente Fiscal do Imp/lsto Aduaneiro ............ . 
Agente Fiscal do Imp/lsto de Renda ............ . 
Agente Fiscal de Rendas Internas ..•............ 
Fiscal Auxiliar de Impostos Internos ........•... 

TOTAL .......................... . 

529 
250 
181 
41 

1.021 

3. 1 - Estrutura Etária 

53,8 
24,2 
18,0 
4,0 

4,0 

Os funcionários dos Serviços de Fiscalização caracterizam-se 
pela baixa percentagem de jovens (10%). Os contingentes de 
maduros e idosos são mais ou menos idênticos: 47% dos fiscais têm 
idades compreendidas no intervalo de 35 a 49 anos. Já 42% têm 
idades superiores a 50 anos. 

:e a seguinte a composição etária dêste Grupo: 

INTERVALO DE IDADE 
(anos) 

20 a 24 ...................... . 
25 a 29 ...................... . 
30 a 34 ...................... . 
35 a 39,. ................... .. 
40 a 44 ...................... . 

45 a 49 ...................•... 

50 a 54 ...................... . 

55 a 69 ......•....•.....••..•. 
60 a 64 ...................... . 
65 a 69 •......••.•.•....•.•.•• 
Nilo declarado .......•.......•. 

TOTAL .......... . 

FUNCIONÁRIOS 
1------;------1 SÉRIES DE CLASSE, SEGUNDO <> 

FREQuiNCIAS I FERQuiNCIAS INTERVALO MODAL DE IDADE 

I 

ABSOLUTAS RELATIVAS % 

10 
31 
62 

ll8 
178 

183 

201 

III 
82 
35 
12 

1.021 

1,0 
3,0 
6,1 

1l,6 
17,4 

17,9 

19.7 

10,9 
8,0 
3,2 
1,2 

100,0 

Agente Fiscal do Imp/lsto A
duaneiro 

Agente Fiscal do Iml'lIsto de 
Renda 

Agente Fiscal de Renda. In
ternas e Fiscal Auxiliar de
Impostos Internos. 
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A média de idade dêste grupo de funcionários é de 47.4 anos. 

sendo a idade modal de 51.9 anos. 

A distribuição acima dos intervalos modais por série de classe 

é bastante «normal» em razão da estrutura das carreiras fiscais. 

Os Agentes Fiscais de Rendas Internas que apresentam o intervalo 

modal de idade mais elevado. ao serem lotados em São Paulo. 

estão nos níveis finais da série de classe. por promoção. Assim. 

como São Paulo é considerado sede para o final da carreira. sua 

população fiscal deve. logicamente. ser idosa. 

Os Agentes Fiscais do Impôsto de Renda. embora igual

mente sujeitos ao regime de promoção com conseqüente desloca

mento geográfico. apresentam o intervalo de idade de 45 a 49 

anos como predominante. Isto ocorre. talvez. por tratar-se de 

carreira relativamente nova. Futuramente. para os A. F . I. R.. é 

de prever-se idêntica situação à dos A. F. R. I. em relação à sua 

composição etária. porém sem as mesmas implicações funcionais. 

pois apenas 53.2 % declararam executar predominantemente servi

ços externos. enquanto a outra parcela é ocupada em serviços in

ternos (por exemplo - revisão de declarações) e nas funções de 

'supervisão. . 
Os Agentes Fiscais do Impôsto Aduaneiro apresentam o mais 

.baixo intervalo de idade como predominante (40 a 44 anos) e 

.apenas 38.6% dos A. F . I. A. declararam executar serviços exter

nos. A própria natureza dessa carreira, escalonando os níveis por 

atribuições - o que permite que haja A. F . L A. S. em início de 

carreira. portanto. jovens, lotados nas repartições aduaneiras do 

Estado - estabelece que os serviços de fiscalização da faixa do 

cais e das pistas de aeroportos (serviços naturalmente de cunho 

externo) sejam executados por A. F .1. A. S. dos níveis iniciais. o 

que não faz prever qualquer interferência do fator idade nessas 

atribuições. Trata-se. entretanto, da série de classe com maior 
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número de pessoal com idade superior a 65 anos (4.4%) que se 

aproxima ràpidamente da aposentadoria compulsória. o que poderá 

causar problemas administrativos, caso não seja desde logo pre~ 

vista a sua reposição. 

3.2 - Tempo de Serviço 

3.2.1 - Tempo de Serviço na Administração Federal 

o tempo de serviço público foi apurado levando~se em conta 

o tempo de serviço na administração federal. acrescido dos perío~ 

dos de tempo que a atual legislação permite sejam computados para 

fins de aposentadoria. Trata~se da melhor informação que per~ 

mite prever o «desfalque» que possivelmente irá ocorrer nas car, 

reiras fiscais e possibilita, em tempo hábil, a preparação de con~ 

cursos públicos para a renovação exigida. 

É a seguinte a distribuição dos funcionários fiscais por tempo 

de serviço público em geral: 

INTERVALO DE TEMPO 
(anos) 

o a 4 ...•..•..•..••....••..•••.•.•....•••••.••.•••... 
6 a 9 .....•..............•............•..•..•........ 

lO a 14 ...................................•........... 
16 a 19 ......•.....•......•..............••.•......... 
20 a 24 .............................................. . 
26 a 29 .............................................. . 
30 a 34 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•• 
36 a 39 ••••••.••••••.••••.••••....•.••.•••.•••••.•.••• 
40 a 44 •..••••••..•...••••......•....•.•••••••.....•.• 
45 a 49 ...•..•••.........................•....••...... 
Não declarado .••••.........................•.•••...... 

TOTAL ........................•.......... 

FUNCIONÁRIOS 

FREQuiNCIAS 
ABSOLUTAS 

94 
50 

121 
117 
228 
116 
144 

69 
61 

8 
13 

1.021 

FREQutNCIAS 
RELATIVAS % 

9,2 
4,9 

11,8 
11,6 
22,3 
11,4 
14,1 
6,8 
6,0 
0,8 
1,2 

100,0 

o tempo médio de serviço público é de 22,5 anos. para êste 

grupo de fiscalização. 

É interessante verificar em cada uma das séries de classe estu

dadas a percentagem de funcionários que têm tempo de serviço 
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superior a 30 anos e idade superior a 60 anos, po'! séries de classe~ 
em relação ao total de funcionários de cada carreira. 

SÉRIES DE CLASSE 

A.F.R.I .. ~ .................................... . 

F.A.I.!.. ...................................... . 

A.F.I.R········································I 

A.F.I.A .. ; .................................... . 

FUNCIONÁRIO COM. FUNCIONÁRIO COM 
MAIS DE 30 ANOS MAIS DE 60 ANOS 

DE SERVIÇO 

29,2 

17,0 

26.8 

28,2 

DE IDADE 

10,5 

14,6 

5,6 

13,9 

Embora o tempo médio de serviço possa ser consideradd comO. 
«bom» por estar apenas um pouco acima da metade do tempo de 
serviço mínimo exigido (17,5 anos), em têrmos da futura utilização· 
dêsse grupo em programas de aumento de produtividade, é de se 
supor que um mínimo de 17,0% e um máximo de 29,2% de funcio~ 
nários de cada carreira fiscal (com mais de 30 anos de serviço) 
dificilmente será alcançado por êsses programas, por tratar~se de 
grupo já «em retirada». Também o fator idade exerce influência 
negativa na aceitação dos projetos renovadores. 

3.2.2 - Tempo de serviço no cargo 

O tempo médio de serviço no cargo, para o conjunto dos' fun~ 
cionários fiscais, é de vinte e dois anos e cinco décimos (22,5). 
sendo a maior freqüência localizada no intervalo de O a 4 anos 
(54,4%). Isto se deve à criação recente da série de classe de 
A. F .1. A., que participa com 53,8 % dêsse grupo funcional. . 

Os Agentes Fiscais do Impõsto de Renda contam, em 100%, 
com apenas seis (6) anos de serviço no cargo. Trata ... se de carreira 
criada, também, recentemente. 

Não obStante o tempo médio de scniço ser de 22,5 anos, 
71,3 % dos A. F . R . I. contam com mais de vinte (20) anos de 
serviço no cargo em razão, como já foi dito, do sistema de promo~ 
ção adotado para essa carreira. 

Em relação ao's F. A .1. I, 78,2 % têm tempo de serviço no. 
cargo superior a vinte (20) anos. 
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~ a seguinte a distribuição dos funcionários dos Serviços de 

Fiscalização. segundo o tempo de serviço no cargd: 

INTERVALO DE TEMPO 
(anos) 

o a 4 ............................••••..•....•.••....• 
5 a 9 ...........................................•.... 

10 a 14 .............................................. . 
15 a 19 .............................................. . 
20 a 24 .............................................. . 
25 a 29 .............................................. . 

.30 a 34 .............................................. . 

.35 a 39 ............................................. . 
40 a 44 .............................................. . 
Não declar;.do ....•.................................... 

TOTAL .................................. . 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

556 
293 
39 
15 
60 
30 
11 

4 
1 
6 

1.021 

FREQU ÊNCIAS 
RELATIVAS % 

54,4 
28,1 
3,8 
1,5 
5,9 
2,9 
1,1 
0,4 
0,1 
0,6 

100,0 

3.3 - Grau de Instrução 

3.3. 1 - Cursos concluídos 

Trata~se de grupo com predominância de instrução superior 

(39.4%). sendo que 10.9% possuem o curso secundário completo 

{médio 20 ciclo e superior) . 

~ a seguinte a distribuição dos funcionários segundo o grau de 

instrução: 

CURSOS CONCLUÍDOS 

Primário ... ........................................... . 
Médio 1.0 ciclo ........................................ . 
Médio 2.0 ciclo...... . . . . . . . . . . ................. . 
Superior.................. . . . ................... . 
Não declarado. ............ . ....................... . 

TOTAL ...... ·· .... ·· .. · .. · .... ····1 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

88 
181 
322 
401 

29 

1.021 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 

8,6 
11,1 
31,5 
39,4 

2,8 

100,0 

Os 401 funcionários que declararam ter curso superior con~ 

·duídos. possuem em alguns casos mais de um curso superior. tota~ 
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lizando 478 cursos de nível universitário concluídos, assim especi
ficados: 

CURSOS UNIVERSIT ÁRlOS 

CONCLUÍDOS 

Artes ................................. . 
A~inistraçio. de Emprêsas ............ . 
Blbboteconomla ....................... . 
Ciências Contábeis ..................... . 
Ciências Econômicas ................... . 
Direito ............................... . 

I at Aeronáutica . ................... . 
:':; Agronomia ...........•....•..... 
~-g Civil .......................... . 

Ciências Soriais ................ . 
Filosofia ....................... . 

.J! F'lSica ......................... . 

§ ~~':.fai~.:: .... :::::::::::::::::: 
~ Letras ......................... . 

Pedagogia ...................... . 
Não especificado .......... , ... , . 

TOTAL A.Fl.R. A.F.I.A. 

1 
8 6 2 
1 1 

143 104 20 
87 62 13 

168 48 74 

1 
3 1 
6 2 

2 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1 
6 li 

-------1-------
Farmácia. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
Joroalismo .. , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 

~6'!i~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ 4 
Odontologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 
Nilo especificado ..... , ............... ' . 21 9 3 

TOTAL .................. ----m-j--m- --1431 

A.F.R.I. 

17 
18 
46 

2 

2 

1 
7 

97 

F.A.I.I. 

2 
4 
1 

2 

10 

Do total de respostas, 16,9% declararam que concluíram 
cursos de pequena duração, o que demonstra existir aceitação a 
cursos intensivos de aperfei~oamento, cursos êsses que melhor se 
adaptam aos programas de implantação e melhoria de serviços. 

:B a seguinte a distribuição dos cursos de pequena duração 
concluídos, por série de classe, em relação ao total de funcidnários 
de cada série: 

Agente Fiscal do Impõsto de Renda •.......... 22,4'010 

Agente Fiscal do Impõsto Aduane:ro •......... 155% 

Agente Fiscal de Rendas Internas ..•......... 15,9% 

PiscaI Auxiliar de Impostos Internos •......... 9,8010 

Pela distribuição acima, verifica~se o acentuado interêsse pelos 
cursos de pequena duração em tôdas as carreiras fiscais. :B pos
sível que a explicação dêsse fato seja encontrada na própria ativi-
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dade fiscal que leva d funcionário para o campo do estudo, uma 
vez que as alterações freqüentes que ocorrem na legislação tribu~ 
tária promovem a necessidade da atualização permanente de conhe~ 
cimento para o desempenho dêsses serviços. 

3.3.2 - Cursos que estão sendo feitos 

Com relação aos cursos que estão sendo feitos, a situação é 
a seguinte: . 

CURSOS QUE ESTÃO SENDO }<'EITOS 
FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

"REQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 

Médio 1.0 Ciclo .. : .. : ................................... 1 1 0,1 

~~:~;~::i:~:~~~~~:::::: ::::::: :.:::::::::::::::::::::: ~i i:! 
TOTAL ........ " ......................... 1----12-5--1-----.1-2-, 3--

Como se vê por essa distribuição, predominam os cursos de 
«pequena duração», sendo o maior índice de respostas afirmativas 
em «cursos de pequena duração que estão sendo feitos» perten
cente aos A. F .1. A ., com 7,8 % do total da série de classe se~ 
guindo~se os A.F.I.R. com 5,6%: os A.F.R.I., com 2,8% e os 
F.A.1.1. com 2,4%. 

3 .4 - Forma de ingresso 

Do total de respostas, 86,4% declararam ter ingressado atra~ 
vés de habilitação em concurso público, sendo o maior índice, por 
carreira, encontrado nos A. F. R.I. com 97,8% do total da car~ 
reira. 

3.5 - Provimento 

99,2% do grupo fiscal declararam ser efetivos, o que pode ser 
considerado como conseqüência do ingresso por concurso público 
da maioria dos funcionários dêsse grupo. 
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3.6 - Lotação 

Do total do grupo, 94,4% têm exercício nas repartições em 

que estão lotados e apenas 5,6% estão lotados em outras reparti~ 

ções fazendárias que não aquelas em que estão em exercício. A 

presente situação é «normal», levando~se em conta que as diferen~ 

tes áreas de responsabilidade fiscal correspondem a repartições 

fazendárias distintas. 

3.7 - Local de trabalho 

Apenas 39,8% do grupo fiscal exercem serviços internos, tendo 

os restantes declarado exercer predominantemente serviços ex~ 

ternos. 

3.8 - Função Gratificada 

4,5% do grupo exercem função gratificada correspondente a 

atividade de supervisão. 

3.9 - Expeâência de trabaJho anterior 

3.9.1 - no Serviço Público federal 

Do total de respostas, 57,2% declararam ter ocupado cargos 

anteriores ao atual. Como já foi dito, as carreiras de A. F. I. A. 

e A. F. I . R . foram criadas recentemente, mediante o aproveita~ 

mento do pesso'al ocupante de outros cargos e no exercício dessas 

atividades fiscais. 

3.9.2 - fora do Serviço Público Federal 

Do total dos funcionários dêste grupo, 59,4% já exerceram 

atividades fora do Serviço Público e 34,5% responderam negati~ 

vamente. 
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3.10 - Sexo 

Com relação ao sexo, 88,3% do grupo são do sexo masculino 

e apenas 11.7 são do sexo feminino. 

3. 11 - Estado Civil 

Os funcionários fiscais estão distribuídos da seguinte forma, 

quanto ao seu estado civil: 

FUNCIONÁRIOS 

ESTADO CIVIL 
FREQuiNCIAS 

ABSOLUTAS 
FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 

Solteiro.: .. : ....... , ............... " .......... , ., .... . 
Casado ............................................... . 

~ú;~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Não declarado ........................................ . 

TOTAL .....................•............. 

131 
818 
39 
26 

1 

1.021 

13,4 
80,2 
3,8 
2,5 
0,1 

100,0 

A predominância do pessoal casado ocdrre em tôdas as car~ 

reiras dêste grupo. 

3.12 - Número de Filhos 

É a seguinte a distribuição dos funcionários fiscais, por núme~ 

ro de filhos: 

Nenhum filho .............................. 22,9~}~ 

filho .................................... 16,30/0 

2 filhos 

3 filhos 

oi filhos 

5 filhos e ma:s 

21,1% 

17,9010 

10,9% 

10,9% 

Total .................................. 100,0 
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___ 
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i. GRUPO IV - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO 

Sste grupo é cO'mposto de apenas três (3) séries de classe, 

totalizando 116 funcionários. conforme quadro abaixo: 

FUNCIONÁRIOS PESQUISADOS 

CLASSES OU SÉRIES DE CLASSE 

Datil6grafo ... " ................................... . 
Técnico Auxiliar de Mecanização ............... ..... . 
Técnicos de Mecanização . ......................... . 

TOTAL .............................. . 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

25 
87 
4 

116 

FREQuiNCJA 
RELATIVA % 

21,6 
75,0 
3,4 

100,0 

A existência do Grupo IV. neste estudo. obedece a critério· 

inteiramente formal. Tratando~se de cargos com atribuições bas~ 

tante específicas. não foi considerado conveniente incluí~los no 

Grupo I - funcionários dos Serviços de Administração Geral. 

Agora, com a criação oficial e implantação: do SERPRO - Ser~ 

viço Federal de Processamento de Dados. os serviços relacionados 

com o tratamento mecânico e eletromecânico de dados saem da esfe~ 

ra das repartições fazendárias, para serem executados por aquela 

emprêsa pública, A administração encontra~se, assim, diante do pro~ 

blema do aproveitamento dos servidores ocupantes de cargos de 

Técnico Auxiliar de Mecanização e de Técnico de Mecanização em 

outras funções. As duas classes mencionadas abrigam 3,0% do total 

dos cargos recenseados. Resta a classe dos Datilógrafos, que apre~ 

sentam mais nítida realidade ocupacional, no entanto. representando 

apenas 0,9% do total dos cargos pesquisados. 

i . 1 - Estrutura Etária 

o Estudo da idade do Grupo IV revela que sua idade média 

situa~se em tôrno de 39.1 anos, sendo: a mediana de 37.7 anos e a 

idade modal de 33.2 anos. 
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IA distribuição dos servidores pelos diversos intervalos de 

classes de idades apresenta~se da seguinte forma: 

INTERVALO DE IDADE FUNCION ÁRIOS 

(anos) 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

~ ; ii:: ~:: ~: ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~:; ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~~ 
~~ : ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 2~ 
60 a 54............................................... 6 
65 a 59............................................... 4 
60 a 64.................................. ............. 2 
65a69............................................... 1 
Não declarado......................................... 11 

1----
TOTAL .................................. . 116 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA % 

10,3 
26,0 
19,0 
18,1 
6,9 
5,2 
3,4 
1,7 
0,9 
9,5 

100,0 

Pode~se verificar que a maior concentração se dá no: intervalo 

30 a 34 anos. que abriga 29 servidores. representando 25.0% do 

total, No primeiro intervalo. isto é. de 20 a 24 anos. não foi regis~ 

trada a presença de nenhum funcionário. De 25 a 34 anos. estão 

agrupados 35.3%. ou seja. 84 funcionários. Entre 35 e 49 anos 

situa a maior percentagem dos funcionários de mecanização 

(44.0%) podendo assim o Grupo ser caracterizado como composto 

de elementos etàriamente maduros. 

Com mais de 60 (sessenta) anos existem apenas 3 fundoná~ 
rios (2.6%). 

4,2 - Tempo de Serviço 

4.2. 1 - Tempo de Serviço na Administração Federal 

o grupo IV. quanto ao tempo de serviço na Administração 

Federal. apresenta as seguintes características tendenciais tempo 

médio de serviço: 15.4 anos; tempo modal: 13.3 anos. Verifica~se 

que o grupo. considerado como um todo. prestou menos da metade 

do «tempo útil» legal de serviço público. 
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A distribuição dos servidores pelos diversos intervalos de 

tempd de serviço está assim configurada: 

FUNCION ÁRIOS 
INTERVALO DE TEMPO 

(anos) FREQuêNCIA FREQU~NCIA 
ABSOLUTA RELATIVA % 

o a 4 ............................................... . 10 8,6 
5 a 9 ............................................... . 13 11,2 

10 a 14" .............................................. . 39 33,7 
15 a 19 .............................................. . 25 21,6 
20 a 24 .............................................. . 15 13,0 
25 a 29 .............................................. . 2 1,7 
.30 a 34 .............................................. . 4 3,4 
.35 a 39 .............................................. . 4 3,4 
40 a 45 .............................................. . 
Não declarado ........................................ . 4 3,4 

TOTAL •................................... . 116 100,0 

Verifica~se que de 5 a 24 anos estão agrupados 80,5% do 

total do Grupo. Ultrapassaram a casa dos 20 anos de serviço 

21,5 %, isto é, 25 funcionários. Com mais de 30 anos de serviço 

há uma percentagem mínima de funcionários: 6,8 % . 

4.2.2 - Tempo de Serviço no Cargo 

o tempo médio de serviço no cargo está registrado em tôrno 

de 9,4 anos e o tempo modal em 2,5% anos. Mostra~se, aqui, acen~ 

tuadamente, a transferência de servidores de outros cargos para 

os cargos componentes do Grupo IV. Conforme o estudo já men~ 

cionado, essa «migração» se deu sobretudo em direção aos cargos 

Técnico de Mecanização e Técnico Auxiliar de Mecanização. 

Verifica~se pela Tabela abaixo que o intervalo modal de tem~ 

po de serviço no cargo é o de O a 4 anos, onde se concentram 50 

funcionários, representando 43,1 % do grupo. A segunda maior 
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concentração está no intervalo 10 a 14 anos, com servidores repre~ 

sentando 20,6% do total do Grupo. 

FUNCIONÁRIOS 
INTERVALO DE TEMPO 

(anos) FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA RELATIVA % 

o a 4 ............................................... . 50 43,1 
5 a 9 ............................................... . 11 9,5 

10 a 14 .............................................. . 24 20,6 
15 a 19 .............................................. . 11 9,5 
20 a 24 ................................. 'lo ........... . 8 6,9 
25 a 29 .............................................. . 1 0,9 
30 a 34 .............................................. . 2 1,7 
35 a 39 .............................................. . 1 0,9 
40 a 44 .............................................. . 
Não declarado ........................................ . 8 6,9 

TOTAL .................................. . 116 10a,O 

4.3 - Grau de Instrução 

4.3. 1 - Cursos Concluídos 

o grau de instrução predominante no Grupo é o médio 2° 

ciclo, que compreende 38 servidores, representando 32,8% do con

junto. Há 10 funcionários portadores de diplomas universitários. 

Nos cursos primário e médio 10 ciclo, concentram-se 55,2% do 

Grupo, igual quantidade de funcionários para cada um dos níveis, 

isto é, 32 servidores representando 27,6%. São as seguintes as 

freqüências registradas por curso concluído: 

CURSO CONCLUíDO 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 
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Verificou~se, ainda, que 31,8% do Grupo, isto é, 37 funcio~ 

nários, concluíram «cursos de pequena duração». 

Os cursos superiores concluídos estão assim especificados: 

CURSOS UNIVERSITÁRIOS 
CONCLUíDOS 

Ciências Conbtbeu. ................... . 
Ci~n~ias Econ&micas ................. . 
Muslca ............................. . 
Não especificado .................... . 

TOTAL ................ . 

TOTAL 

5 
2 
1 
3 

11 

I TÉCNICO AUXIL~ARI 
DE MECANIZAÇAO 

3 
2 
1 
2 

8 

1.3.2 - Cursos que estão sendo feitos 

DATIt.60RAFO 

2 

3 

Quanto aos cursos em andamento, verificou~se que 7,8% 

.estão fazendo cursos, registrando a quase totalidade nd quesito 

«cursos de pequena duração». Apenas 1 servidor dedica~se ao 

·curso universitário, não se registrando qualquer número para os 

demais itens do quesito, conforme se vê no quadro abaixo. 

FUNCION ÁRIOS 

CURSOS QUE ESTÃO SENDO FEITOS 

Primário ......•................... o •••••••••••••••••••• 

Médio 1.0 ciclo..... . . . . . . . . . . . . . . •. . ................. . 
Médio 2.0 ciclo .................................... , ... . 

FREQuílNCIAS 
ABSOLUTAS 

Superior............................................... 1 
.de pequena duração...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8 

------1 
TOTAL .................................. . 9 

1.1 - Forma de Ingresso 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 

0,9 
6,9 

1,8 

Do total do Grupo IV, 20,7%, isto é, 21 servidores ingres~ 

saram através de concursos públicos . asses 21 servidores estão 

.assim classificados: Datilógrafos: 23 representando 92,0% da 
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classe; Técnico Auxiliar de Mecanização; 1 representando 1,1 % 
da classe. 

4.5 - Provimento 

Estão efetivados, conforme declaração no questionário, 109 

servidores do Grupo, representando 94,0%. O restante não res~ 

pondeu ao quesito pertinente. Não se registraram interinos. 

4.6 - Lotação 

Não se registra no Grupo IV movimentação significativa de 

servidores. 96,5 %, isto é, 112 servidores, têm lotação nas reparti~ 

ções de exercício. Apenas 3 funcionários, representando 2,6% do 

total estão lotados em outras repartições fazendárias que não as 

pesquisadas e apenas 1 funcionário (0,9 %) pertence a lotação de 

repartição não fazendária. 

4.7 - Local de trabalho 

A totalidade dos componentes do Grupo IV dedica~se a ser ... 
viços internos. 

1.8 - Função Gratificada 

Registrou~se apenas 1 servidor que exerce função gratificada. 

4.9 - Experiência de trabalho anterior 

4.9. 1 - no Serviço Público 'Federal 

Os itens relacionados com o «tempo de serviço» já haviam 

denunciado a vinda para os cargos do Grupo IV de funcionários 

do próprio serviço público Federal. O fenômeno se confirma no 

presente quesito: 32 servidores, isto é, 27,6%, já haviam ocupado> 
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outras funções antes de entrarem em exercício nos cargos perten .. · 

centes às classes do Grupo IV. 

4.9.2 - fora do Serviço Público Federal 

Cinqüenta funcionários, isto é, 43,1 % do total, tiveram expe .. 

riência de trabalho fora do Serviço Público. Deixaram de respdn .. 

der ao quesito 18 servidores, isto é, 15,5.% do Grupo. 

4.10 - Sexo 

Registra .. se aqui a predominância do sexo feminino a que per .. · 

tencem 81 funcionários, isto é, 69,8 % do Grupo. 

4 . 11 - Estado Civil 

Registra .. se uma maioria de casados: 61 servidores, represen

tando 52,6% do Grupo. Há 48 solteiros, ou seja, 41.4%: e 7 

viúvos, correspondendo a 6,0% do total do' Grupo. 

4.12 - Número de Filhos 

:É a seguinte a distribuição dos servidores do Grupo IV .. 

quanto ao número de filhos. 

Nenhum filho ............................. 49.2% 

1 filho ..................................... 24.1% 

2 filhos 

3 filhos 

4 filhos 

5 filhos e mais 

13.80/0 

6,0% 

2.6% 

4.3% 

Total .................................... 100.<J'/o 
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Orau de loatruplo ........... ~ __ 41 _________ 1 __ 1 ___ 3:'11_~ ~1_1~ ~, __ , __ , __ , __ , __ ' __ , __ 
Cursos que eetio sendo fei-

tos....................... 9 1 8 
----------------------------'------'--.--,--

Ocupou outros cargos no Ser- I 
viOO Federal' ............. ~ ~ ______________________ ~ ~ _______ 1 __ 1 __ 

Exerceu outras a ti vidades Co- I I 
ra do BerviOO Público'.... 98 18 50 48 

(0) 37 já concluíram cursos de pequena duraolo. 

I-...) 
1.0 
00 



QUADRO IlESU;I\O 

FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS 

GRUPO IV - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO 
Total. 116 

~
ÚMERODEI t"" .§--.~ 
RESPOSTAS ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ 
. ~ ~ IgSt];: ~ 

ri' ~~m~ UJI .... 'C>I::!:I~IO!:I~I~lgl:::: 1*1;1;1f!l1~1 i2 l
~ ~ ~~;i~;i I I I I I I I I I I I I I I 

QUESITOS g § ~ e g E g o I '" ;:: ~ ~ ~ g ~ ~ ~ 55 :g g :g 

Idade .................................... I~!~ ___ i_I __ J_-' __ I_LJ_J~_I~I--=-I~I_81_~I_~1_21 __ 
Provimento ................................ 109 _7 ~ _____ I_-'_._I_I_J _____ J __ ' ______ _ 
Lotacão .. ".. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ... 116 112 3 1 I I I I I I I I I ! 

Tem:~~:~~~~~~.~~~~~~ ...... :::::::::::: ~~~ -: ----/--/-!g--~-~ I-~-~ '-if 1-1~ l-i I-~ ,--;-/-/--------1--
-

N 
\O 
\O 



QUADRO R~SUHO ("o.) 

FREQotNCIAS PERCENTUAIS 
8 

GRUPO IV - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO 
100% ... 116 

-~---,.-------) --------- I 
NÚMERO DF. g I I I I .~ o I o o OI 

RI RPOSTA;; e;' I <l <l õ! 
~ o o t) a ~ i I~ 
~ 1< ~ o ~ o 0. 6.i ~ ~ ~ + 
Q C)o~ ~ t: .... - o ~ ! 
., "'" 8 g" o" o ia ôl ~ " 

QUESITCS .:. i ~ a 1 ~ ~ I -e 11 ,~ -€à m ~ ! .~ I - '" ., ... l ." ~ ood)! 1&0 o A ~ Pro! JI::I ti) CIo< {12 z 

Bexo .................... "1_'100 __ ~I~I_I_I_I_I __ I __ II _________ I ___ I_~_I, ___ \[~-J __ ~ 
Estado Civil .......... ,..... 100 I 41,41 52,6 6,O! I I ____ _ 
Número de filhos........... 50,8 == = ~= =1== == == ==1=1== == == = == =~~ 13:S1_~~1~1_4~ 
Ingresso por Concurso Públi- I I 

co ................. ,...... 96,6,~ __ 1 __________________ , ________ ~~ _75,9 --___ 1' __ ' __ ' __ 

Serviço Interno .............. 99,1 0,9 1 99,1 I I I ----1-------------------------1---'·----'-----'---Serviço Externo ............. ! 99.1 8,6 I i I 1 99,1 1 J __ J __ 1------_._\--[------------1------
1
-._- ---Exerce Função Gratificada? 91,4 8,6 I 0,9 90,51 1 J ___ _ 

Grau de Instrução.......... 96,6 -3~ --1----I--J----- -;~ 27~6 32,81-8~ -(.) -- ----,---,--. -1---=J ___ _ 
Cursos que e.tão sendo fei- --- -- ---j--- -- .---- --------- ---- -- ---- --'I--r--':---I I 
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5. GRUPO V - FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS AUXILIARES 

:a a seguinte a composição: do Grupo: 

FUNCIONÁRIOS 

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSE 

Ascensorista . .......................................... . 
Chefe de Portaria ..................................... . 
Mensageiro . .......................................... . 
Motorista .............. ............................... . 
Porteiro ............................... .............. . 
Restaurador de Livros e Documentos ... ................ . 
Servente .................................... .......... . 
Zelador ................................... '" ......... . 

TOTAL: ................................. . 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

3 
10 

7 
3 
7 

18 
88 

1 ---w--I 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 

2,2 
7,2 
5,1 
2,2 
5,1 

13,1 
64,4 
0,7 

100,0 

Os «serventes» comparecem com o maior contingente: 88 
funcionários no total de 137, o que representa 64,4%. O segundo 
subgrupo é o de «restaurador de livros e documentos», com 18 
servidores, representando 13,1% do total do Grupo, 

5 . 1 - Estrutura Etária 

A idade média do Grupo é de 40,5 anos; a idade modal de 
33,6 anos e a mediana, de 38,8 anos. A se estudar a curva de 
idade do Grupo V (gráfico 5,1) verifica~se a predominância de 
faixa de funcionários relativamente jovens denunciada pela assime~ 
tria para a direita da curva (coeficiente de assimetria = 0,53). E, 
como já foi dito, a moda da idade dos servidores dêste Grupo está 
situada nos 33,6 anos. 

No intervalo de 20 a 34 anos, que caracteriza o grupo deno~ 
minado jovem, encontram~se 35,1 % dos funcionários dos Serviços 
Auxiliares. Já no intervalo de 35 a 49 anos é que a percentagem 
é maior - 47,4% dos servidores têm suas idades aí localizadas. O 
Grupo V se caracteriza pois pela predominância de maduros. Vinte 
e dois (22) servidores, correspondendo a 16,0% do total do 
Grupo, têm mais de 50 anos de idade. 
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~ a seguinte a composição etária do Grupo V: 

INTERVALO DE IDADE 

(anos) 

20 a 2<4 •.... 
25 a 29 .... . 
30 a 34 ..... . 
35 a 39 .. . 
040 a 44 .... . 
45 a 49 ..... ' 
50 a 54 ......... . 
55 a 59 .......... .. 
60 a 64 ........ . 
65 a 69 ...................... . 
Não declaradu . .... . 

TOTAL .. 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

3 
10 
35 
26 
18 
21 
12 

3 
4 
3 
2 

137 

FREQU~NCIAS 
RELATIVAS % 

2,2 
7,8 

25,6 
19,0 
i3,l 
15,3 
8,7 
2,2 
2,9 
2,2 
1,5 

100,0 

A maior concentração é registrada no intervalo 30 a 34 anos, 
com 35 servidores, representando 25,6% do Grupo. Em seguida 
aparece o intervalo 35 a 39 anos, concentrando 26 servidores, repre~ 
sentando 19%. Nos intervalos que vão de 20 a 39 ano's estão 
compreendidos 54,1% do total do Grupo. 

Verifica~se, portanto, que a Administração se encontra diante 
de um contingente de servidores que, do ponto de vista de sua 
estrutura etária, apresenta boas possibilidades de aproveitamento. 

5.2 - Tempo de Serviço 

5.2. 1 - Tempo de Serviço na Administração Pública Federal. 

Ê a seguinte a distribuição dos servidores do Grupo V pelos 
di\'ersos intervalos de tempo de serviço na Administração Federal: 

INTERVALO DE TEMPO 

(ano"') 

O a 4 .. 
5 a 9 .. . 

10 a 14 .. . 
15 a 19 .. . 
20 a 24 .............. . 
25 a 29 .. . 
30 a 34 ..... . 
35 a 39 ..... . 
40 a 45 ....... . 
Não dedarado . . 

TOTAL .. 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS % 

16 ll, 7 
7 5,1 

44 32,2 
20 14,6 
22 16,0 

:; 2,2 
6 4,4 
1 0,7 
3 2,2 

: I~-- I:: -I-~- 1::::--
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o tempo médio de serviço, nesse item, é de 15,8 anos, enquan

to o tempO' modal de 13,7 anos. :esses dados parecem denunciar 

que os servidores do Grupo ingressam no Serviço Público Federal 

em idade mais jovem, uma vez que para uma idade média de 40,5 

anos, já apresentam um tempo médio de serviço de 15,8 anos. 

Assim, os servidores do Grupo V já se encontram, em média, quase 

na metade do tempo de serviçO' que dá direito à aposentadaria. A 

maiar concentração é registrada na intervalo 10 a 14 anos, que 

constitui, portanto, a intervalO' madal de tempo de serviçO' na Admi

nistração Federal para o GrupO' V. Nos intervalos que vãO' de O 

a 24 anos de serviçO' estãO' campreendidos 79,6% da total do GrupO'. 

5 . 2 . 2 - TempO' de ServiçO' na cargo 

o tempo médio de serviço na cargo é de 11,9 anos e o modal 

de 13,9 anos. Aqui pade ser constatado, também, a fenômeno da 

«migraçãa», pois o tempO' médio de serviçO' na AdministraçãO' 

Pública é superior aO' tempO' médio de serviço na cargo. 

É a seguinte a distribuiçãO' pelas vários intervalos de tempO' 

de serviço no carga: 

INTERVAW DE TEMPO 

(anos) 

o a 4 
5 a 9...... ..,........ . .......... . 

10 a 14 ................. , ........................... . 
15 a 19 .......................................... . 
20 a 24 ........ ,..................... . .......... . 
25 a 29............................... .. .......... .. 
30 a 34 ............................................. . 
35 " 39...... ... ......... .... . .............. . 
40 a 45.... . ...... ' .... , ......... . 
Não declaradu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ............ . 

TOTAL .................................. . 

FUNCIONARIOS 

FREQuiNClAS I FREQUÊNCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS % 

31 
5 

58 
18 
20 

------- .-
22,6-
3,6 

42,5 
13,1 
14,6 

I 

0,7 

4 2,9 
---.W--f---loo,o.- -

A maiar cancentração é registrada na intervalO' 10 a 14 anos, 

tal cama já ocorrera para o ítem anteriar, referente ao tempO de 
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serviço na Administração Federal. Estão aí concentrados 12.5% 

do total dos servidores do Grupo, enquanto foi registrada a per

centagem 32,2 % para0 tempo de serviço na Administração Fe

deral. Estão aí concentrados 42.5% do total dos servidores do 

Grupo, enquanto foi registrada a percentagem 32,2% para o tempo 

de serviço na Administração Federal, no mesmo intervalo. Nos 

intervalos que vão de O a 24 anos estão compreendidos 96,4% 

do Grupo. 

5 . 3 -- Grau de Instrução 

5.3.1 -- Cursos ConclUídos 

o grau de instrução predominante para o Grupo V é o pri

mário, onde estão concentrados 89 servidores, representando 64,9% 

do total. Registram-se ainda os seguintes dados: 13,2 % têm o 1" 

ciclo do nível médio; 14,6% têm o 2° ciclo e 2,2% apresentam for

mação universitária. Os cursos superiores concluídos são os de 

Ciências Contábeis e de Direito, apresentados por funcionários 

ocupantes de cargos de Serventes. ~ a seguinte a distribuição dos 

funcionários do Grupo V, por grau de instrução: 

CURSOS CONCLUÍDOS 

Primário ......... . 
"1édio }.o ciclo.... . . . . ........ . 
~1.édio 2~o ciclo.. .. . .. . .. . ............. . 
Superior..... . . . '" ..... . 
Não declarado .. ... , ..... . 

TOTAL .... 

FUNCIONÁRIOS 

FREQUÊNCIAS I FREQU~NCJAS 
__ ~ __ A_8_S0_L_UT_A_S __ ;_~LAT(::-~-

I 
··1 r~ ~g 

...... :::.:1 2~ 19 

. ............ , ______ 7 _______ ~.:!._ 

. .... ' ... '1 137 100,0 

Registra-se, ainda, que 21 servidores, 15,3% -- concluíram 

cursos de pequena duração. 
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5.3.2 - Cursos que estão sendo feitos 

Quanto aos cursos em andamento, a situação apresenta~se da 
seguinte forma: 

FUNCIONARIOS 

CURSOS QUE ESTÃO SENDO FEITOS 
FREQUÊNCIAS I FREQUÊNCIAS 

ABSOLUTAS 

I 
RELATIVAS % 

1 

I 
1,7 

3 2,2 

4 2,9 
10 I 7,3 

Prim.:lrio ....... . 
Médio l_o ciclo. 
Médio 2_0 ciclo ...... . 
Superior ........... . 
De pC(j uena duração ................ . 1 _____ 

TOTAL .................. . 18 I 13,1 

Como se verifica, 13,1 %, ou seja, 18 servidores, dedicam~se a 
seguir cursos nos vários graus do ensino convencional, sendo de 
destacar que 10, isto é, 7,3% do Grupo, seguem cursos de pequena 
duração. O número de servidores matriculados em cursos supe~ 
riores é maior do que o número daqueles que já detêm formação 
universitária. 

5.4 - Forma de I1Igresso 

Quanto à forma de ingresso observa~se que somente 12,5% 
dos componentes do Grupo prestaram concurso público; 80,9% 
responderam negativamente à pergunta e 6,6% deixaram de res
ponder ao quesito. 

Os 17 servidores que se submeteram a concurso público estão 
distribuídos na seguinte conformidade: 

CLASSES E SÉRIES DE CLASSE 

. .o\scensorisia, . . . ......... . 
Chefe de Portal'ia .... . 
l\lensageiro. : .............. . 
Motorista. . ......... . 
Porteiro ....... . 

I 

FUNCION ÁRIOS ADMITIDOS 
POR CONCURSO 

FREQUÊNCI.\S 
ABSOLUTAS 

FREQUÊNCIAS 
RELATIVAS «;;., 

::! () 35.2 

TOTAL .... 

·1 :; I 17,6 . .. :::::::: ..... : I~~~-J~~I~~-l:::: --Servente ... . 
Zelador .............. . 
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5.5 -- Provimento 

São efetivos 123 servidores do total de 137, quantidade que 
representa 89,8% do total do Grupo. É a seguinte a distribuição, 
por tipo de provimento: 

FUNCION ÁRIOS 

PROVIMENTO 

ABSOLUTAS RELATIVAS % 
FREQUÊNCIAS I FREQUÊNCIAS 

---------------------------------~--------

~~::;i;~·.·:::::::::·············:::::::::::·::: ....... : I 12~ I 8~:~ 
Não declarado.. .. . ...... . . 9 6,6 

r---I;--·-'----IOO,O -TOTAL .. 

5 . 6 -- Lotação 

Não foi registrada qualquer movimentação nesse Grupo. 
Todos os 137 servidores estão lotados nas repartições de exercício. 

5.7 -- Local de Trabalho 

Maioria substancial do Grupo trabalha em serviços internos; 
124 servidores, representando 905% do total. Declararam traba~ 
lhar em serviços externos 11 servidores, representando 8,0% do 
total e deixaram de responder ao quesito 2 servidores, represen
tando 15 % do total. 

5.8 -- Função Gratificada 

Exercem função gratificada apenas 5 funcionários do Grupo, 
o que representa 3,8 % do total. Deixaram de responder ao que~ 
sito 21 servidores, ou seja, 15,3% do total. O restante, isto é, 111 
servidores, representand() 80,9% do Grupo, responderam negati~ 
vamente. 

5.9 -- Experiência. de Trabalho anterior 

5.9.1 -- no Serviço Público Federal 

Trinta e dois servidores, representando 235% do Grupo, 
ocuparam outros cargos no Serviç() Público Federal; 83 entraram 
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diretamente para os cargos que ocupam atualmente e 22, ou seja 
16%, deixaram de responder ao quesito. 

5 . 9 . 2 - fora do Serviço Público 

Quanto à experiência fora do Serviço Público, ficou consta
tado que 40,1 % do total. isto é, 55 funcionários, já haviam exer" 
cido outras funções fora do Serviço Público, 66 outros servidores. 
isto é, 48,2%. declararam nã6 terem tido experiência anterior, fora 
do Serviço Público e 16. ou seja. 11,7% deixaram de respond~r ao 
quesito. 

5.10 - Sexo 

Maioria substancial do Grupo pertence ao sexo masculino: 
110 servidores, num total de 137, o que significa 30,2%. Ao sexo 
feminino pertencem 27 funcionários, isto é, 19,8% do conjunto. 

5. 11 - Estado Civil 

:á a seguinte a distribuição dos servidores do Grupo V, se
gundo o estado civil: 98 servidores casados, representando 71.5%; 
33 solteiros, que significam 24.1 %; 4 viúvos, representando 2.9% 
e 2 desquitados. representando 1.5% do total do Grupo. 

5.12 -- Número de Filhos 

A distribuição dos Servido'res do Grupo V, consoante o núme
ro de filhos. é da seguinte ordem: 

Nenhum filho .............................. 27,8% 

filho .................................... 15,3% 

2 filhos 

3 filhos 

4 filhos 

5 ,e mais 

19,0010 

19.7% 

8.0% 
10,2% 

Total .................................... lOO,{)% 
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111 - ESTUDO COMPARADO DOS CINCO GRUPOS 
DE FUNCIONARIOS 

_ Nos capítulos precedentes, foi apresentada a análise isolada de 
cada grupo em que foi dividido o contingente de funcionários fa~ 

zendários, ora em estudo _ Agora, a análise tomará duas direções, 
aliás, convergentes: será feito o estudo comparativo dos cinco gru~ 
pos e tomar~se~á o contingente dos servidores como um só conjunto, 
abordando~se cada item da pesquisa já estudado para cada grupo. 

1. SEXO 

Para o conjunto dos Funcionários Fazendários Federais do 
Estado de São Paulo o sexo predominante é o masculino (70,2 %) . 
Pela análise de cada grupo funcional ver~se~á que cabe ao sexo 
masculino as percentagens mais elevadas, exceção feita aos Fun~ 
donários dos Serviços de Mecanização e de Administração Geral, 
com um contingente feminino de 69,8% e 55,4% respectivamente. 

FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS SEGUNDO O SEXO: 

SEXO 

---------~~--,.- ._-~-~ 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
MASCULINO FEMININO 

-- -._~- ---------
FREQüiNClAS I FREQÜ!lJNCI.\S FREQÜÍlNClAS I FREQÜ!lJNClAS 

ABSOLUTAS RELATIVAS % ABSOLUTAS RELATIVAS (%) 
~~---------------_. 

I - Servi~os de Administra~ão Geral. ..... 364 44,6 452 55,4 
11 - Servi~os de Arrecada~o ..... ......... 654 77,0 194 23,0 
lU - Serviços de Fi8caliza~o .......... .... 902 88,3 119 11,7 
VI - Servi~ de Mecaniza~ão ...... ...... 35 30,2 81 69,8 

V - Servicos Auxiliares ....... .. .... 110 80,2 27 19,8 
-----

TOTAL ....................... 2.065 70,2 873 29,8 



314 

Deve-se chamar a atenção para a situação dos grupos funcio~ 

nais de Administração Geral e Mecanização, nos quais predomina 

o sexo feminino. 

A predominância do sexo feminino na composição do quadro 

de pessoal tem importante influência na determinação do tempo 

útil para a repartição, na vida funcional do servidor. Isto porque, 

além dos direitos e vantagens concedidos ao conjunto de servido

res. a funcionária conta, ainda, com direito à licença de gestante. 

Além disso, devem ser consideradas as conseqüências, que se tor

nam mais ou menos comuns, das «extensões» do estado de gestan

tes: a) - maior número de licenças para tratamento de saúde 

(antes e depois do parto); b) - saída durante o expediente para 

fins de amamentação; c) - necessidade de berçário junto à 

repartição. 

2 . ESTADO CIVIL 

Aproximadamente três quartos (73%) dos Funcionários Fa

zendários Federais do Estado de São Paulo pertencem, quanto ao 

estado civil, ao grupo dos casados. 

A predominância dos casados caracteriza todos os grupos 

funcionais. Os grupos com mais elevadas percentagens de soltei

ros são os de Mecanização e de Administração Geral (41,4% e 

37,2% respectivamente). Isto se explica por serem êstes dois gru

pos compostos essencialmente de jovens (35% e 48%. respectiva

mente, de funcionários de 20 a 34 anos de idade) . 



DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, SEGUNDO O ESTADO CIVIL: 

FUNCro~ÜRroS DOS SERVIÇOS DE 

EST.mo ClrIL - I . .\n.\II~!STnAçAO GERAL: ARRECADAÇÃO FI3CALIZ.\Ç'Ã0 MECA~IZAÇ10 SBRvrços .0\ {~XJLTAnES i TOTAl. 

---------------_ .. - ---~---_._._--_._---------_"-.------

(~, 

.0 ~ I C' 
/(, 

-----_. __ ._---)--_._._ .... __ ._----_._-_ .. - .. 

~olteiro. .. ... ".... 304 I 3.,2 144 1:3,5 13. 13,4 

C..,.do. .. .. ···....·1 458 i 56,2 699 S2,3 818 SIJ,2 

48 41,4 I 33 

01 .j:?,G 98 

Desquitado 31 I 3,8 li 2,0 39 3, S 

"'. <)?... <) ,) ? .. \iU'\O.... 2u .... ,8 1, _,0 .. 6 _,a I 0,0 

X ão declarauo .. 

()< 
.0 

24,1 

; 1,5 

1,5 

2/1 

I I i I 0,2 I 0, I I 
:--S16-I-j ooJj-I--s4"8- --~Co~o- -j~:!l- ~oo:o- --116- -lOõJj- ---mi-jco,o-

i I ; . 
TOT.\L .. 

,.. 
. o 

n3G 
, 

21,fi 

134 ..,,) ... 
j _, I 

R9 3,11 

77 2,1i 

0,1 ----_. 
2.938 I W{),a 

v,) 
UI 
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3. NÚMERO DE FILHOS 

705'ó dos Funcionários Fazendários Federais do Estado de 
São Paulo têm filhos, sendo dois o número de filhos que ocorre 
com maior freqüência. As famílias dos funcionários são em geral 
pouco numerosas, apenas 17% têm quatro filhos e mais. 

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS, 
SEGUNDO O NÚMERO DE FILHOS: 

(EM 7,) 

FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE: 

)\Ú:-'IERO DE FILHOS ~D:I':.I3.~-!I· ARUF.~A_-~I FISC~~'- I AIIlC.I.!'I- ---I SEB:'~:-I' 'roTA!' 

::::L
o 

D.\Ç'AO ZAÇ'AO ZAÇAO AUXILIARES 

____ o - __ ~ __ ~ _______________________ •• _~ ___ ~ __ 

I 15,7 16,5 16,3 24,1 15,3 16,5 
-, 22,S 21,9 21,1 13,8 19,0 21,4 
:1 .. !l,1 19,0 17,9 6,0 19,7 15,4 
4.. . -_,I 11,8 10,9 2,6 8,0 8,4 
;). ...... 2,2 lI,9 10,9 4,3 10,2 8,5 
~rllhum .. 47,8 18,9 22,9 49,2 27,8 29,S 

------ --------- ---
TOTAl,,, __ I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1110,1} 

Verifica-se que os Funcionár~os que apresentam mais elevada 
percentagem de ausência de filhos (aproximadamente 50%) são 
os funcionários dos Serviços de Mecanização e Administração 
Geral, dos quais cêrca de 40% são solteiros. 

4 . PROVIMENTO 

OS Funcionários Fazendários Federais do Estado de São 
Paulo são, em sua quase totalidade (93,3%), efetivos. 

FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS, SEGUNDO O 
PROVIMENTO : 

(f;M ~.~) 

FUNCIONÁRros DOS SERVIÇOS DE: 

PRO\DIE'\TO 
ADlIINIS-

ARRECA- FISCALI- MECAKI- I seunc08\ TB.l.ÇÁO 
GEIU.'L 

DAÇÃO z.\çlo ZAÇ.~O I AUXIl.IABES 

00,8 88,6 ~9,2 94,0 89,8 

2,6 i,O 0,3 3,6 

6,6 4,4 0,5 6,0 6,6 

TOB.L 

93,3 

:\9 

3,5 
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Não existem funcionários interinos nos Serviços de Mecani~ 
zação e sua percentagem é ínfima para os Serviços de Fiscali~ 

zação (0,3%). 

O grupo funcional com maior número de interinos é o de 
Arrecadação (56 funcionários, ou seja, 7%). 

t! de se notar que em sua maioria os funcionários foram efeti~ 
vados sem concurso público (ver item 10), à exceção dos funcio~ 
nários dos Serviços de Fiscalização (86,4% dos Fiscais ingres~ 

saram por Concurso Público). 

5. LOTAÇÃO 

Os Funcionários Fazendários Federais, em seu conjunto, têm 
lotação nas repartições em que têm exercício e apenas 3,2% do 
total estão lotado's em outras Repartições Fazendárias, verifican-: 
do~se, portanto, baixa taxa de movimentação. 

mSTRIBUIçÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FF..DERAIS 
SEGUNDO O LOCAL DE TRABALHO 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 

- SCl"\'i,,·o'i de Administração Geral.. 

11· Se. viços de Arrecadação ...... . 

IH .- S,·,,,i,'ü' de Fiscalização ...... . 

lV -'- Se,'\'iços de f\lecaniz. .. \Çii'o ........ . 

v - - Ser\.' it;os Au".iliares ... 

;-----
I REPARTIÇÕES DE 

j EXERclclO 

99.4 

96,5 

94,4 

96", 

100,0 

TOTAL .... . . . . . . . . . . . . . . I 96,7 

(Em %) 

LOTAÇÃO 
._--_._.----

OUTRAS REPARw I ouTRAS REP.·\J~· 
TiÇÕES FAZE"· 

DÁRIAS TIÇÕES 

0,5 

3,5 

5,6 

2,6 

3,2 

0,1 

0,9 

0,1 

6. LOCAL DE TRABALHO 

Grande parte dos Funcionários Fazendários Federais do Es~ 
tado de São Paulo (77.5%) executa serviço interno. O único 



318 -

grupo de funcionários que executa predominantemente serviço 
externo é o dos Serviços de Fiscalização (55,2%). 

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS 
SEGUNDO O TIPO DE SERVIÇO: 

SERVIÇOS 
--_._-_. 

i INTERNO EXTERNO 
GRUPOS DE Fl':\CION.\RIOS 

FREQijji;NCIAS I FREQÜJ!lNClAS FREQÜÊNCIAS I FREQt!t!(CL\s 
ABSOLUTAS ru" .... TIVAl! (0) ABSOLUTAS RELATIV.\S (., 

.-- --~ 

I - Serviços de Administração Geral.. .1 815 99,9 1 I 0,1 
II - Serviçcs de Arreeadação ...... 815 96,1 24 I 2,S 
II - Serviços de Fiscalização ...... .... 407 39,8 563 fi;),Z 
V - Serviços de Mecanização .... .. ". 115 99,1 - I -
V - Serviços Auxiliares ........ 124 90,5 11 8,0 

---- --77,5-T--sG;--/--20:-;--TOTAL .... . ... 2.276 

( .) As diferenças nas totalizações são dev:das às abstenções nas res-

postZ1S. 

7. FUNÇÃO GRATIFICADA 

É de 4% a percentagem de servidores exercendo função gra
tificada. 

Aparecem os funcionários dos Serviços de Arrecadação e Fis
calização com a maior proporção: 4,5%. 

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERArS 
SEGUNDO RESPOSTA À PERGUNTA: ' Exerce função gratificada >. 

RESPOSTAS (em %) 

GRUPOS DE FUNCIONARIOS 

NÃO ABSTENÇÃO 

I - Serviços de Administração Geral .. , . 3,8 90,0 6,2 

II - Serviços de Arrecadação.. . . . . 4 J 5 85,1 9,8 

UI - Serviços de Fiscalização........ . . 4, fi 92,2 3,3 

IV - Serviços de Mecanização. 0,9 90,5 8,6 

v - erviços Auxiliares ... ,_.. 3,8 80,9 15,3 

TOTAL ........ ' -~------( 
I 

... __ ._-------
89,2 6,8 
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8. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO ANTERIOR 

8. ]. - No Serviço Público Federal 

Do total dos Funcionários Fazendários Federais do Estado 
de São Paulo, 53,6% não ocuparam outro cargo que o atual. 

Isto conduz à conclusão de que houve um aproveitamento do 
pessoal do próprio serviço público de ordem de 41 % sôbre o total 
dos funcionários. 

O Grupo de Fiscalização é o que apresenta maior proporção 
de utilização de pessoal do próprio serviço público (57,2 % ). Já o 
Grupo de Arrecadação é o que mais utilizou elementos novos 
(65,3%) . 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 

I - S(!rviços de Administração Geral. . 

11 - Serviços de Arrecadnção ..... . 

lI] - Servi,,·os de 1 .... iscaJização .... . 

I V --- ScrviçoF; de Mecanização .. 

v -- Serviços Auxiliares ... 

TOTAL .. 

PRoponç.--::o DE FUNC10N~\RIOS QUE 

OCUPAlt~\]'l QUTltOS CARGOS NO S.P.F. 

38,2% 

57,2t?1o 

27,6% 

41,0'70 

8.2. - Fora do Serviço Público 

Mais ou menos a metade do contingente de funcionários exer~ 
ceu atividades independentes do Serviço Público. 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 

I - Serviços de Administração Geral. 

11 - Serviços de Arrecadação ....... . 

II I - Serviços de Fiscalização ..... . 

IV - Serviços de Mecanização .... . 

V - Serv iços Auxiliares ....... . 

TOTAL ........... . 

I 
FUNCIONÁRIOS QUE EXERCERAM OUTRAS 
ATIVIDADES FORA DO SERVIÇO PÚBLICO 

47,4';ó 

51,0% 

59,4~~ 

43,1% 

40,1% 

52,2% 
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9. FORMA DE INGRESSO 

g interessante verificar~se que, entre os funcionários pesqui~ 

sados, proporções aproximadamente idênticas são encontradas 

quando se considera a forma de admissão ao Serviço Público, ou 

seja, mais ou menos 50% dos funcionários foram admitidos por 

concurso público e mais ou menos 50% não o foram. 

FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS SEGUNDO A FORl\lA 

DE ADMISSÃO 
(Em %) 

INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
(") 

M" I NÃO 

------_._-_._----_.~---~----

I - Servi~'Os de Administração Geral. .. 25,5 71,9 

II - Serviços de Arrecadação .. . 39,4 56,5 

111 - Serviços de Fiscalização ...... . 86,4 12,7 

IV - Serviços de Mecanização .. 20,7 7p,9 

V .- Serviços Auxiliares ..... . 12,5 80,9 
-- ---------

TOTAL ............ . 49,8 47,5 

(*) As diferenças na totalização das percentagens para cada grupo são devidas às abstenções nas 
respostas. 

10. GRAU DE INSTRUÇÃO 

Os Funcionários Fazendários Federais têm, como grau de ins~ 

trução predominante, o Médio Segundo Ciclo (34%). g interes~ 

sante verificar~se que as proporções de Funcionários com os graus 

de instrução: Primário, Médio 10 Ciclo e Superior são mais ou 

menos idênticos (21 % ) . 
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Observa~se que 10% dos Funcionários estudam atualmente e 

a preferência é para cursos de Nível Superior (4%) e Cursos de 

Pequena Duração (5 % ) . 

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS 

SEGUNDO O GRAU DE INSTRUÇÃO 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
DOS SERVIÇOS DE 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

------_._----::------:------:----

MÉDIO 1.0 Ill~DIO 2.° PRlll.\RIO CICLO CICLO SUPERlOR 
CUIISes DE 

PEQ. DURAÇÃO 

I * I ** -T-'-I-~F -*-, =-, * i ** 
-------------'-_-:----~---';--+---;---;--_!_---';--:----

.. 116,0 - 29,0 0,4143,0 2,1 11,0 4,2 33,0 6,7 I - Administração Geral" 

II - Arrecadação .... .... ... 32,0 -- 20,0 0'5131'3 0,6 14,0 2,0 16,9 2,0 

III - Fiscalização.. ........ 8,6 - 17,7 0,1 31,5 0,5 39,4 5,7 12,8 6,0 

IV - Mecanização.. . .. ". 27,ü - 27,6 -- I 32,8 - 8,6 0,9 31,8 6,9 
~~1>'_, I 
\' - Serviços Auxiliarcs.. 64,9 0,7 13,2 2,2 14,6 - 2,2

1 

2,9 15,3 7,:l 

TOTAL.. ..··I-;0,8i--=-,21~7r0,4l~ 0,9 21.1
1
3.91-;::9 --5~ 

I. I 

( • ) Cursos concluídos. 

(") Cursos que estão sendo feitos. 

Dos grupos funcionais o de Fiscalização é que apresenta me~ 

lhor nível de instrução (39.4% dos funcionários têm curso supe~ 

rior) . 

o nível primário é a instrução predominante em dois grupos: 

Serviços Auxiliares. com 65%, e o dos Serviços de Arrecadação. 

com 32%. 
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10.1. - Grau de Instrução e Forma de Admissão 

Parece existir uma relação entre o grau de instrução e a forma 

de admissão. Quanto mais elevado o nível de instrução predomi~ 

nante, maiores as percentagens de funcionários admitidos por con~ 

curso público. Por exemplo, o grau predominante de instrução para 

o Grupo de Fiscalização é o Superior e a maior percentagem de 

funcionários admitidos por concurso está neste grupo. 

Uma exceção deve ser feita ao Grupo de Arrecadação,· de 

nível de instrução primária e percentagem relativamente alta de 

funcionários admitidos por concurso. 

CHUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
DOS SERVIÇOS DE: 

I Administração Geral. .. 

11 ._. Arrecadação 

1lI Fi"lcalizaçãu .... ... ...... 

IV _.-. ~1('cani2ac;ão ...... . ......... 
V Serviços Auxiliares .......... 

TOTAL ...... 

I ADMISSÃO pon 
CO~CUR'iO 

I ORA U DE INSTRVÇ.\O PREDOMINANTE ~:;) 

-----'---

25.5 M"édio 2.° Ciclo. .... 43,0 

39,4 Primário .. _ . 32,0 

86,4 Superior ......... 39,4 

20,7 Médio .:!.O Ciclo . 32,8 

12,5 Primário ......... 6·1,9 

49,8 Médio 2.0 Ciclo 34,0 

11 . TEMPO DE SERVIÇO 

11. J - Tempo de Serviço na Administração Federal e no Cargo 

No intervalo de O a 19 anos se situa mais da metade (59.9%) 

dos Funcionários Fazendários Federais do Estado de São Paulo. 

com relação ao tempo de serviço na Administração Federal. 

Com mais de 35 anos de serviço encontra-se uma pequena pro

porção, ou seja, 6.2%. 
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As mais elevadas percentagens de Funcionários são encontra~ 

das no intervalo de O a 14 anos (77,2 %), quando se considera o 

tempo de serviço no Cargo. 

COMPOSIÇÃO PROPORCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS 

FEDERAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEGUNDO O TEMPO 

DE SERVIÇO 

(;P'XF()S DE FTJ~CIO:;),HlOfl DOS SERVIÇOS DE: 
TEMPO m; SERVIÇO 

N(~mC~~~~O -~:~~~ I1 Ar.nr.r.\- 1-~~'(ALl~-I!-:"l'A:-!1 SEnVlço~' 
GEJU.L I DAÇÃO ZAÇÃO ZAl,.'.lo I ..... UXILJARES 

TOTAL 

~----- ---_ .. _-----"----------------- ------------ -------
o a 4 .... . 
5 a 9 ...... _ 

lOa14 ...... .. 
.. I 50,3 8.9 54,! 43.1 22,6 38,2 
.. 16,5 30,2 2S,7 9,5 3,6 23,9 

19,6 In,2 a,8 20,6 42,5 15,1 
15 a 19 ...... .. 6,5 15,0 1,5 9,5 13,1 7,6 
20 a 24.. .. .. 3,7 11,0 5,9 6,9 14,6 7,1 
25 a 2n ....... .. 0,7 7,5 2,9 0,9 3,4 
30 a 34.. .. . 0,1 3,5 1,7 1,7 0,7 1,7 
35 a 39 .. . 2,3 0,4 0,9 0,9 
40 a 44 ....... .. 0,4 0,1 0,2 
45 a 49 ...... .. 0,1 
Não declarado .. 2,6 1,9 0,6 6,9 2,9 1,9 

---- ---------------------_ .. 
TOTAL.. 100,0 

TEMPO DE SERVIÇO I 
NA ADMINISTRAÇAO I 

____ ~~E~~ ___ I 
0- 4 ..... . 
5 - 9 ... .. 

10 - 14.-
1.5 - 11) ... 
20 - 24... 
25 - 29 .. 
30 - 34... 
35-39 ..... 
40 - 44.. .. 
4.'-4L ... 
1\ iio declarado ... 

TOT.\L. 

18 5 
2Ú 
31,7 
8,6 

11,9 
3,8 
1,0 
0,1 

. i 0,1 

..I 
I 1,0 

1--loO,O 

100,0 

2,5 
24,5 
18,.5 
18,0 
13,2 
9,0 
4,8 
3,2 
O 6 
IÚ 
5,6 

100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

9,2 8,6 11,7 9,9 
·1,9 11 2 5,1 15,9 

lI,8 33:7 32,2 21,1 
11,,' 21 6 14,0 13 O 
22,3 13:0 16,0 16:2 
11,4 1,7 2,2 7,S 
14,1 3,4 4,4 6,9 
6,8 3,4 0,7 3,5 
6,0 2,2 2,4 
0,8 I 0,3 
1,2 I 3,4 10,9 3,0 

----10Õ~-I---l00~-I-- 100,0 l-wõ.õ-

11.2 - Idade média e tempo de serviço 

As idades médias e o tempo médio de Serviço na Adminis~ 

tração Federal (42.8 e 17.3 anos respectivamente) são relativa~ 

mente baixos. 
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GEUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
DOS SERVIÇOS DE: 

TEMPO MÉDIO DE SERVIÇO (ANOS) 

(ANOS) 
NO CARGO -ATUAL I NA ADM. FEDERAl. 

--------------------------~---------~----------~~------------

I - Administração Geral. 

II - .Arrecadação ... " . 

I I I ~- Fiscali?.ação .. . 

I V -- l\lecanização .. . 

v -- - S\"l'viços Auxiliares .. 

TOTAL .••. 

I 
- ! 

36,1 

43,8 

47,4 

39,1 

40,5 

7,4 

14,5 

22,5 

9,4 

1l,9 

ll,9 

16,8 

22,5 

15,4 

15,8 

17,3 

Nota~se que existe uma correlação positiva entre as idades 
médias e os tempos médios de serviço na Administração Federal, 
por exemplo. as idades elevadas correspondem elevados tempos de 
serviço. 

No Grupo de Fiscalização encontram~se os funcionários de 
maior idade média (47.4 anos) e maior tempo de serviço (22.5 

- anos) . 



QUADRO !tESl'.\\O 

FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS 

FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS EM SÃO PAULO 
Total 2.938 

I I I 
1 I I I 
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I l~ I I I I I I ~ 
~ ! ~ I 
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., . .., o .., 
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a 

~ Ei I ! "' c 
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. .., , .. .., .. .. : '" I I .. ! z I 
~ '" M 1 -~~ 

r " .. , 
~::;~~H ~:, ~11~0651 ~>~u~i~11 n 1= -'::-]II~ 1

1= i __ ~II~ j_~=I~~I-,~I-~I,L,,~[ 
78 I I I [1.464 I. 306 I I I I 

Se~ço Interno ............ 'I~ 63[=1= =1= ='=I=I==[==!= =1 2
.
276 5~~li===,~-= ==1=]-

Semço Externo ............. 2.875 63 I! I I I I I 599 2.2113 [ 1 

~~::u;:~~=i::::: 2~~1 I ~ ~II- J -I =:-:~II~ [w/ ~~lli=~~:===i===I===L ~ .... ~J=~~[= 
Cursos Que estão sendo feitos 304 I 1 I i 1 11 I 27 114 151 I 1 I I 

------'~·---'--,-I~---'---------------I--'----------·-

Ocupou antros cargos no ser- I i I I i I I 
_viço Federalr ... ~~:..:. 2.77:..~1 __ 1_1 __ 1 _____ I ___ ' __ I ___ r .. _._i __ J~_.j'~~111.574 1 _____ 1_ . __ -' __ _ 
Exerceu outras ,ati,vidades fora 1 I I : I I '[ I 11 I o ' ! I I 

do semço Púbhco7.. ...... 2.721 217 I I I, ,I; 15.,2 11.089 1 I 
! ' I I I I \ I 

(+) 645 conclu!ram cursos de pequena duração. 

(,H 
IV 
Ul 



QUADRO RESUl'lO 

FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS 

FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS EM SÃO PAULO 
TOTAL 2.938 

~ NÚMERO DE E I II o a.l I I I I i I i 
~ RESPOSTAS ~! ~ o ~ ~ ~ , ~ O"> ~ Q I' ""fI 1 e, ! "'1'1 

............ &l "o; .... <., ... O> - - '" "" M I" .... 
............. :,~ o 'g:~ ~ ~ ~,~ I I I I I I I I I 

Q ~ o Z E=: a ~.. til Q IQ C lO o 'r:! o lO o 

QUESITOS ~t ~ ~ g ~ i §'! i - I - '" I ~, l N IM'" I I I I I 

~ I .. 
~17 
'" o ... '" 

Idade ..................................... 2.854 ~ -'-'---'-'--I-~~'~~~-I~I~'~:.J~!J --~~ 
Provimento ......•......................... 2.825 ~ 2.740 ~ ------ __ 1 __ ------ __ 1 __ -- ---- --__ 1 __ ' __ _ 

LotaçAo ................................ '" 2.938 2.842 94 2 I 
Tempo de Serviço -'-1-----'--'---1------.---1-1

-'---
Na Administraçio Federal ............... 2.850 88 292 467 620 383 475 229 203 102 70 9 
No Cargo ............................ " 2.883 55 1.123 702 __ ~24 209 100 5~ 25 4 1 , I 

l.-l 
N 
0\ 



QUADno nES[;~l() 

FREQÜÊNCIAS PERCENTUAIS 

FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS FEDERAIS EM SÃO PAULO 
100% 2.938 

NÚMERO DE ~ I I~ 
R!~SPOSTAS ~ § d ~ 

li! o ! ü ü ~ 
§ I~ ~ ~ g !.s.. ~I 1 ::; i 1 t 

QUESITOS g i I ~ I ~ ~ I l'~ ~ I -! I j I! I ~ li I~ [" ,i-~ 
______ --'--,-"_'--<---'-_ ~ fi) o :;.. ~ ;;a Po! I'el Z C'I ~ \. lQ 
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IV ~ ESTUDO COMPARADO DAS IDADES DOS 
FUNCIONARIOS FAZENDARIOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

1 . PARÂMETROS 

Em seu conjunto, os Funcionários Fazendários Federais do 
Estado de São Paulo apresentam coma idade característica 43 anos. 

A idade mediana mais alta é a dos Funcionários dos Servi~ 
ços de Fiscalização, seguida da dos de Arrecadação, 47,9 e 43.5 
anos, respectivamente. Os Grupos de Mecanização e Serviços 
Auxiliares se assemelham (37,7 e 38,8 anos), enquanto que o de 
menor idade mediana é o dos Serviços de Administração Geral. 

A idade modal, ou seja, a idade que aparece com maior fre~ 
qüência entre os funcionários, é bastante elevada no Grupo de Fun
cionários Fiscais (51,9 anos). No Grupo dos Funcionários de 
Arrecadação, a idade modal é de 42,6 anos, igualando-se a do 
conjunto dos Funcionários Fazendários Federais, já nos demais 
Grupos o valor modal se situa em tôrno de 33 anos. 

TABELA I 

Funcionários Fazendários Federais, segundo os valôres cres
centes das idades representativas. 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
IDADE~(EM ANOS) 

DOS SERVIÇOS DE: I 
MÉDIA MEDIANA NODAL 

-""--"-""""--~-----"-""-------------"-----~--------"---"---
I _.- Administração Gcr:,I, 

lV _. Mecanização, .. 
V - Auxiliares· ... 
11 -- Arrecadação .. 

111 - Fiscalização .. 

I 
. . . . . . . I 
. . . . . . . I 

36,1 
39,1 
40,5 
43,8 

. . . . . . . . . . I 

.......... 47,4 

'rOl'AL ... ················1-42,; 

34,8 32,2 
37,7 33,2 
38,8 33,6 
43,5 42,6 
47,9 51,9 

1---- .. --.- -----"--
42,5 42,5 
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Como se pode verificar, os Funcionários dos Serviços de Fis
calização constituem o grupo mais idoso, enquanto que o mais jo
vem é representado pelos Funcionários dos Serviços de Adminis
tração Geral, qualquer que seja o parâmetro utilizado, isto é, média, 

mediana ou modal. 

2 . VARIABILIDADE 

A determinação dos valôres centrais não são suficientes para 
caracterizar plenamente a série estatística dos funcionários segundo 
a idade, uma vez que pode ser mais ou menos agrupada em tôrno 
do valor central, mais ou menos concentrada. Trata-se de saber 
como as diversas notações se situam com relação a seu conjunto, 
isto é, como se desviam dêsse conjunto. Pelo cálculo das medidas 
de variabilidade abaixo mencionadas procurou-se verificar, dentro 
de cada grupo, a dispersão das freqüências em tôrno de sua ten
dência central. A maior variabilidade é apresentada pelos Funcio
nários Fiscais e dos Serviços Auxiliares. (Desvios padrões iguais 
a 9,7 e 9,6 respectivamente). Para melhor comparação da varia
bilidade dos diversos grupos funcionais, uma vez que as médias 
são diferentes, foi usado o «coeficiente de variabilidade relativa». 
Como se pode observar, pelo quadro abaixo, em relação às respec
tivas médias, todos os grupos apresentam variação quase igual. 
Isto quer dizer que, com relação à idade, a distribuição dos fun
cionários nos diversos Grupos é mais ou menos idêntica. 

GRUPOS DE FUNCIONÁRIOS 
DOS SERVIÇOS DE; 

·1 MEDIDAS DE VARIABILIDADE 

II.---D-~-"-VJ-o-P-'-D-RÃ-o--II-c-OE-#F-'l-"-EN-T-E-D-'-'-V.-'R-'-'Ç-Ã--o 
(*J 

. . . . . . . . . . I 
8,6 I - Administração Geral .. 

II - Arrecadação.: ..... . 9,1 20,8 

TOTAL ..... .. , .. . 

I ' 

'" : I ::; I 
..... 1 9,6 I 23,7 1----------·--- --- -.--------------
."" I 10,3 I 30,4 

IH - Fiscalização ....... . 20,5 

IV - l\lccanização .. .... . 22,3 

Y - Serviços Auxiliares 

(*) V = 100 d~svio paJ.rã,) 

In~·dia 
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3. ESTRUTURA ETÁRIA 

A maior concentração dos Funcionários Fazendários Federais 
do Estado de São Paulo é no intervalo de 30 a 55 anos (74.1 %). 
Nos extremos, mínimo e máximo das classes de idades, encontra~ 
mos contingentes quase iguais, a saber: 11,1 % no intervalo de 20 
a 30 anos e 12,0%, no de 55 a 70 anos; 32,1 % dos funcionários 
têm idades compreendidas entre 40 e 50 anos. Com mais de 60 
anos há 6,2% do total dos funcionários. Os Grupos de Funcio~ 
nários dos Serviços de Administração Geral, Mecanização e Ser~ 
viços Auxiliares têm maior freqüência no intervalo! de 30 a 34 
anos. O intervalo de 40 a 44 anos predomina no Grupo dos F un~ 
·donários de Arrecadação, e o de 50 a 54, no de Fiscalização. 

TABELA II 

ESTRUTURA ETÁRtA DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS 
FEDERAIS 00 ESTADO DE SÃO PAUW 

IDADES 
(:-\nos) 

20 a 2·1.. 
25 a 29 ..... . 
30 a 34 .. 

35 a 39 .. 
40 a 44 .. . 
45 a 49 ... . 
50 a 54 .. .. 

FUNCIONÁRIOS 

------,-------1 GRUPOS DE FU'NCIONÁRIOS POR 

I 
INTERVALO DE IDADE MOOAr. 

FREQUÊNCIAS FREQUÊ~CIAS 
ABSOLUTAS PERCENTUAIS 

64 
262 
419 

2,2 
8,9 

14,2 

439 14,9 
496 17,0 
444 15,1 
380 12.9 
171 5,8 
131 4,5 
50 1,7 

I Administração Geral, Mecani
. zação c Serviços Au.'<Íliarc~ 

Arrecadação 

Fi.;;catizuç'ãu 
55 a 59 .. 
60 a 64 .. 
65 a 70. 
Isnoradas .. .......... 82 2,8 

--------i 
TOTAL .......... _ 2.938 I 100,0 I 

4. COMPOSIÇÃO PROPORCIONAL SEGUNDO A IDADE 

Verificar~se-á agora a composição proporcional dos Funcio~ 
nários Fazendários Federais do Estado de São Paulo, segundo a 
idade. 

No intervalo de 30 a 54 anos, que é o intervalo de maior fre
qüência para o conjunto de funcionários (74%), vão se encontrar 
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65.5% dos Funcionários de Administração Geral, 72,7% dos de 
Fiscalização, 74,2% dos de Mecanização, 81,7% dos de Serviços 
Auxiliares e 82,8% dos de Arrecadação. 

TABELA IH 

COMPOSIÇÃO PROPORCIONAL OOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS 
FEDERAIS 00 ESTAOO DE SÃO PAUW, SEGUNOO A IDADE 

(Proporções de 100 Funcionários) 

FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE 

IDADES 

I 
(anos) ADMINIS-

ARRECA- F18CALI- llECANI-
TRAÇÃO ~R~ÇOS I TOTAL 
GERAL 

DAÇÃO ZAÇÃO ZAÇÁO AUXILIARES 

20 a 24 ................... 5,9 0,4 1,0 2,2 2,2 
25 li 29 ................... 20,3 5,0 3,0 10,3 7,3 8,9 
30 li 34 ................... 21,8 13,6 6,1 25,0 25,6 14,2 
35 li 39 ................... 16,0 16,7 11,6 19,0 19,0 14,9 
40 li 44 ................... 13,8 19,5 17,4 18,1 13,1 17,0-
45 li 49 ................... 9,5 18,0 17,9 6,9 15,3 15,1 
50 a 54.. ................. 4,4 15,0 19,7 5,2 8,7 12,9 
55 a 59 ................... 1,5 5,0 10,9 3,4 2,2 5,8 
60 li 64.. ................. 0,5 4,6 8,0 1,7 2,9 4,5 
65 li 70 ................... 0,4 1,1 3,2 0,9 2,2 1,7 
Ignoradas .................. 5,9 1,1 1,2 9,5 ],5 2,8 

TOTAL ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS SEGUNDO A IDADE 

Pode~se, agora, dividir o contingente pesquisado, segundo a· 
idade, em três grupos: JOVEM, MÉDIO e IDOSO, com os se .. 
guintes valôres: 

Grupos de Funcionários 

Jovem ...................... . .......... . : 
Maduro ..................... . 

Idoso .................................. . 

Intervalos de Idade 

20 a 34 anos 

35 a 49 anos 

50 anos e mais'. 

Em seu conjunto, os Funcionários Fazendários Federais do' 
Estado de São Paulo podem ser caracterizados como maduros 
(47%), uma vez que a percentagem de jovens representa apenas 
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um quarto do total (25%) e a dos idosos, também um quarto 
(25%) . 

FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE: 

GRUPOS DE 

I I I 
FUNCIONÁRIOS ADMINI8-

ARRECA- FISCALI-
TRAÇÃO 

MECANI .. I SERVIÇOO I 
DAÇÃO ZAÇÃO ,,'CÃO AUXILIARES 

TOTAL 
GERAL 

Jovem ................ .... 48,0 19,0 10,1 35,3 35,1 25,3 
Maduro ................... 39,3 54,2 46,9 44,0 47,4 47,0 
Idoso ...................... 6,8 25,7 41,8 11,2 16,0 24,9 
Idades J gnoradas ........... 5,9 1,1 1,2 9,5 1,5 2,8 

- -------
TOTAL ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

o grupo predominantemente jovem é o dos Funcionários de 
Administração Geral (48 % ). Os outros grupos funcionais são 
predominantemente do grupo maduro. 

A menor porcentagem de jovens é apresentada pelos Fiscais 
( 10%) e pelos Funcionários dos Serviços de Arrecadação (19 % ) • 
Os grupos de Mecanização e Serviços Auxiliares apresentam per
centagens idênticas de jovens, ou seja, 35 % . 

Quanto·à proporção de maduros, verifica-se ser mais elevada 
para os Grupos de Funcionários de Arrecadação (54 % ), sendo que 
os Grupos de Fiscalização e Serviços Auxiliares se assemelham 
(49% ). Os Grupos de Funcionários de Administração Geral e 
Mecanização apresentam os menores efetivos no Grupo maduro 
(39 % e 44 % respectivamente). 

Aproximadamente dois quintos dos Fiscais (42%) estão 
enquadrados no grupo idoso. Dentro dêste grupo encontram-se 
26% dos Funcionários de Arrecadação, 16% dos de Serviços 
Auxiliares, 11~% dos de Mecanização e apenas 7%· dos de Admi
nistração Geral. 



ANEXO 6 

NECESSIDADES DE. PESSOAL FISCAL PARA AS 
DELEGACIAS REGIONAIS DO IMPOSTO DE 

RENDA E DE. RENDAS INTERNAS EM S. PAULO 





INTRODUÇÃO 

Um dos problemas mais árduos, conquanto dos mais impor~ 
tantes nos trabalhos de reforma administrativa, é o da quantificação 
do pessoal necessário ao funcionamento dos vários organismos. 
Mais árduo se torna êsse trabalho quando precisa ser feito sem 
que o organizador ou administrador de pessoal tenha, ainda, em 
mãos, dados definitivos sôbre os vários «fatôres de quantificação». 
~sses fatôres influenciam diretamente qualquer estudo criterioso 
de necessidades de pessoal nas repartições. Nenhum dêles, con~ 
tudo, depende diretamente dos especialistas em administração de 
pessoal. Não se pode, por outro lado, simplesmente omitir~se no 
problema da quantificação do pessoal necessário por ausência de 
todos ou de um ou dois dêsses estudos. mais afetos aos técnicos de 
«O & M», que devem fornecer os dados substantivos quanto ao 
volume de trabalho, métodos e processos utilizados na execução das 
tarefas do órgão e as máquinas e equipamentos empregados, entre 
outros elementos de racionalização. 

No presente caso, e à falta de informações mais precisas 
sôbre os diversos fatôres acima mencionados, a Comissão de Re~ 
forma empreendeu um trabalho de mensuração inicial das necessi~ 
dades de pessoal fiscal para as Delegacias Regionais de Rendas 
Internas e do Impôsto de Renda no Estado de São Paulo. O 
fim precípuo dêste trabalho foi o de estudar as variáveis em jôgo 
e determinar, ainda em sua primeira abordagem, uma metodologia 
adequada na quantificação do p'essoal específico para as repar~ 

tições fiscais. 

1 . CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente estudo partiu da avaliação dos dados e informa~ 
ções apresentados em questionários por funcionários que ocupavam 
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funções de supervisão. Bàsicamente lhes eram solicitadas, nos vá
rios ítens, a descrição e a avaliação dos problemas apresentados 
pela unidade sob sua responsabilidade e, em conseq:üência, quais 
os quantitativos, em têrmos de pessoal, que, a seu ver, eram ne
cessários à cobertura das funções e encargos da unidade. O 
estudo dêsses questionários preenchidos revelou a existência de 
lacunas importantes. Pôde-se verificar, por exemplo, que os res~ 
ponsáveis de unidades nem sempre conseguiram estabelecer uma 
ccrrelação precisa entre «carga de trabalho» e «número de servi
dores necessários». Nem tampouco apresentaram outras alterna~ 
tivas para a solução do problema dos «atrasos» e «acúmulos» de 
carga de trabalho que não a do aumento de pessoal. Tiveram 
dificuldades em estabelecer uma hierarquização das necessidades 
e induzir as implicações em outras áreas: 'equipamento, material. 
instalações etc. Isso tudo revela que o chefe dos serviços fazen
dários, embora em princípio de nível intelectual bom, não está, 
de modo geral, preparado para programar o trabalho de suas 
unidades e equacionar os recursos em função dessa carga de 
trabalho, de forma metodizada. O que está mais à vista é o 
de que se lança mão mais ràpidamente. Isso, aliás, é bastante 
contraditório, em têrmos de resultado, pois novos funcionários não 
são fáceis de obter-se porque: 

a) nos últimos anos a política do Govêrno Fed'eral tem sido 
contra o aumento de contingente de funcionárias; 

b) no Serviço Público Federal não existe mais a categoria 
do extranumerário, mais fàcilmente recrutável; 

c) o processo de seleção e nomeação d'e novos servidores é 
longo: 

d) os serviços centrais não se sensibilizam fàcilmente com os 
pedidos de novos funcionários, caindo numa rotina amarga 05 

pedidos dêsse tipo, que s'e arrastam às vêzes durante anos a fio, 
sem encontrar resposta adequada. 

,~sses seriam alguns obstáculos que, em parte, correm por 
conta de deficiências gerais da Administração Pública. Mas deve 
ser lembrado que uma certa prudência na aceitação de pedidos de 
«mais pessoal» tem sua justificação. Os acréscimos só devem 
ser concedidos com fundamentos, não apenas de ordem geral, mas 
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também de ordem programática, isto é, os custos de pessoal devem 
ser fundamentados com tarefas programadas e resultados previs~ 
tos. Numa programação rigorosa, a justificativa com despesas 
deve ir além das meras «atribuições» legais ou tradicionais. 
Devem concretizar~se na demonstração de trabalhos, resultados a 
atingir, em têrmos quantitativos e qualitativos, como está hoje 
tão bem consubstanciado na Lei Básica de Administração Finan~ 
ceira (Lei n. ° 4. 320~64) . 

Ao procurar mensurar as necessidades de pessoal, os chefes. 
devem atentar para os demais fatôres de produção e de trabalho: 

1. 0) simplificação dos serviços através de análise de «organi-
zação e métodos»; 

2.°) eliminação de serviços; 
3.°) reaproveitamento de pessoal; 
4.°) treinamento do pessoal existente. 

Por essa razão, o questionário não foi suficiente. Seguiu~se 

insistente trabalho de discussão, através de entrevistas individuais 
e coletivas com os vários responsáveis de setores, onde se pro~ 

curava, sobretudo, fazer uma avaliação em conjunto da situação e 
dos recursos, em pessoal, necessários à plena normalização dos 
problemas apresentados. Em muitos casos, verificou~se que a 
repartição não dispunha de alguns dados e informações,. sobretudo 
de ordem estatística, absolutamente fundamentais na determinação 
do volume de trabalho afeto à repartição. Outras vêzes êsses 
dados existiam de forma assistemática, não passíveis de utilização
imediata. Foi necessário, assim, que se suprissem essas lacunas 
através de levantamentos efetuados em várias entidades oficiais. 
ou paraestatais. 

Os dados e informaçÕes utilizados neste Documento repre~ 
sentam a situação vigente no correr de 1965. Embora as repar~ 
tições a que se referem tenham passado, nessa época, por processo' 
quase radical de reestruturação, em sua parte formal. os métodos 
de trabalho não sofreram ainda total reestudo. Nessas circuns~ 
tâncias, as conclusões, em têrmos numéricos, a que se chega devem 
ser encaradas como modificáveis, em função da revisão dos «fatô
res de quantificação». 
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Através dos estudos efetuados, pôde-se verificar que a quan
tificação do pessoal - das várias classes e séries de classes -
configura um processo em que cada parte é dependente de outra, 
formando, ao final. um todo interdependente, coerente e inte
grado. Em tôdas as repartições fiscalizadoras, os serviços internos 
estão intimamente ligados ao trabalho dos Agentes Fiscais. 
Assim é que o aumento ou decréscimo do volume dêsses serviços 
está na dependência direta dos fiscais em exercício. Após a 
avaliação do número de Agentes Fiscais necessários à repartição 
não deve ser omitido um estudo complementar que determine a 
quantidade e a qualidade do pessoal auxiliar necessário ao atendi
mento decorrente dessa avaliação, em razão de tarefas como: 
preparação de processos, julgamentos, conferências, expedição de 
intimaçõ'es etc. 

O número de Agentes Fiscais, por exemplo, seria função de 
uma carga de trabalho proveniente de um certo número d'e contri
buintes; o número de Oficiais de Administração e Escriturários 
seria função do número de Ag'entes Fiscais; o número de Dati
lógrafos seria função do número de Oficiais de Administração e 
Escriturários. Assim, poder-se-ia determinar, com relativa pre
cisão, a cadeia de causas e efeitos que daria, ao final. os contornos 
da lotação de pessoal da repartição. Estaria, assim, constituído 
um modêlo de avaliação de necessidades de pessoal. a ser indistin
tamente aplicado às várias repartições fiscais. 

O presente Documento de Estudo destina-se a fornecer subsí
dios iniciais ao equacionamento dêste problema, apresentando, dessa 
maneira, sentido eminentemente pedagógico: o de levar aos vários 
escalões da hierarquia ministerial a preocupação pela investigação 
dos fatôres determinantes da carga de trabalho afeta à repartição, 
para, somente em seguida, cuidar-se da quantificação do pessoal 
necessário. 

Assim, processos empíricos e exageradamente subjetivos, ainda 
hoje utilizados por grande parte das repartições, poderiam vir a 
ser substituídos, progressivamente, por fórmulas práticas, mais 
racionais, que dessem objetividade e segurança aos processos de 
solicitação de funcionários. Ficariam beneficiadas as repartições 
solicitantes e os escalôes superiores e unidades de programação e 
contrôle a quem cabe a difícil tarefa de julgar aquelas solicitações. 
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2. FATÔRES DE QUANTIFICAÇÃO 

Há três principais fatôres que condicionam a quantificação 
-do pessoal fiscal necessário em uma repartição: 

1. 0) o volume de trabalho, isto é, o universo fiscalizável; 

2.°) a organização e os métodos de trabalho utilizados na 
~xecução das tarefas fiscais e suas decorrências; 

3.°) a projeção regional dos contribuintes, que determina os 
limites de jurisdição das várias unidad'es fiscais de uma repartição. 

A seguir, cada um dêsses fatôres será tratado na avaliação 
-das necessidades do pessoal fiscal, em dois casos concretos, para 
as Delegacias Regionais do Impôsto de Renda e Rendas Internas 
em São Paulo. 

2.1 - Volume de Trabalho 

2. 1 . 1 - Identificação da Clientela 

o primeiro fator a ser analisado é o volume de trabalho, em 
têrmos de unidades físicas. Devem ser pesquisadas, aqui, as 
unidades mais representativas no conjunto das operações desen~ 

volvidas pelo setor de fiscalização. O campo fiscalizável dos 
impostos internos pode ser mensurado através de: 

2.1.1. t' - Para o Impôsto de Renda: 

a) número de estabelecimentos industriais, comerCiaiS, ban~ 
-cários e de cartórios, que constituem a base mensurável para os 
serviços de fiscalização externa dos A. F. I . R . ; 

b) relações de descontos na fonte, que ocasionarão os ser~ 

viços decontrôJe interno; 
c) número de declarações, que pode servir de base para a 

-determinação do pessoal administrativo. 

2.1.1.2 - Para o Impôsto de Consumo e Sêlo: 

a) número de indústrias, que representam quase a totalidade 
-do campo tributável do impôsto de consumo; 
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b) número de estabelecimentos bancários, cartórios, compa
nhias de financiamento, seguro, capitalização, administradoras de 
imóveis, crédito e outras, sujeitas ao impôsto do sêlo e demais 
tributos fiscalizáveis. 

2. 1 .2 - Fontes de Informação 

o levantamento do volume de trabalho através da mensuração 
das unidades citadas para os diferentes tributos deve ser o mais 
preciso possível, em razão das fontes de informação disponíveis. 
Trata~se, portanto, de conhecer cadastralmente os contribuintes dos 
vários impostos. A rigor, as repartições já deveriam contar com 
êsse cadastro. O próprio regimento do Departamento de Rendas 
Internas, aprovado pelo Dec. n.O 55.853~65, dispõe: 

« ........................................... . 

Art. 14. Às Inspetorias Fiscais incumbe: 

I - Pela Turma de Contrôle de Fiscalização: 

a) manter cadastro dos contribuintes sob jurisdição 
da inspetoria; 

b) ......................................... :v 

Encontra~se, também, em elaboração o Cadastro Geral dos 
Contribuintes, que alcançará os contribuintes dos vários impostos, 
em todo o território nacional. 

Atualmente, entretanto, em vista da impossibilidade de recor~ 
rer~se ao Cadastro Geral, podem ser utilizados os registros de 
diversas 'entidades para que, em curto prazo, se obtenham dados 
informativos com grande margem de segurança. 

Assim, para os estabelecimentos industriais, bancários e co
merciais, constituem~se em atuais fontes de dados: 

a) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
- censo industrial de 1960; 

b) Departamentos ou Serviços de Estatística, estaduais 'e 
municipais; 

c) Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários 
(IAPI) ; 
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d) Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários 

(IAPB); 

e) Secretarias da Fazenda - 'estadual e municipal; 

f) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 

g) Serviço Nacional de Aprendi:::agem Comercial (SENAC); 

h) outros não oficiais. 

Os estabelecimentos sujeitos ao impôsto do sêlo. tanto os 

que mantêm registro obrigatório em livro (art. 28. Dec. número 

55 . 853~65) como os que efetuam pagamento por guia. podem ser 

levantados junto às Delegacias de Arrecadação. sindicatos patro~ 

nais e outras fontes não oficiais. 

Não é suficiente. porém. apenas «adotar» os dados obtidos. 

É necessário testar a sua validade a fim de evitar enganos por 

falha nos registros das entidades consultadas. 

O estudo do número de contribuintes deve aprofundar~se o 

mais possível. O simples número absoluto do universo não é 

suficiente. É preciso um mínimo de estratificação. em têrmos 

quantitativos. inicialmente, de modo que se possa dimensionar. 

mesmo precàriamente. a carga de trabalho. 

A determinação das operações mínimas que cada contribuinte 

acarreta aos serviços da repartição proporcionará a primeira abor

dagem do volume de trabalho. 

2. 1 .3 - Quantificação da Clientela 

Como foi dito. o simples número de contribuintes. em têrmos 

globais. não é suficiente. O estudo deve. pois. atingir um mí~ 

nimo de estratificação do universo dos contribuintes. pelo menos 

em dimensões quantitativas. .É possível distribuir os contribuintes 

sobretudo as pessoas jurídicas - em estratos determinados. 

de acôrdo com certos fatôres: número de empregados. capital 
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social. natureza jurídica etc. Essa estratificação p"ermitirá segunda 

abordagem para avaliação do volume de tt'iabalho. pois para cada 

estrato será possível determinar as operações que ultrapassam as 

«operações mínimas» a que todos os contribuintes estão sujeitos. 

O fato importante a deixar sublinhado é a necessidade dessa 

mensuração prévia. hoje perfeitamente possível em face dos levan

tamentos estatísticos existentes no País. 

2. 1 .3. 1 - Levantamento do número de contribuintes do 

Impôsto de Renda em São Paulo 

Para efeito da determinação do número de contribuintes do 

Impôsto de Renda -em São Paulo (pessoas jurídicas). foram ado~ 

tados os dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda. relativa~ 

mente aos contribuintes do Impôsto de Vendas e Consignações. 

dados êsses a que foram somados os estabelecimentos bancários e 

cartoriais . 

Nas discussões e estudos realizados em conjunto com o pes~ 

soaI do Escritório da Comissão em São Paulo e O pessoal da 

Delegacia do Impôsto de Renda. chegou~se a estabelecer uma 

estratificação, baseada no número de empregados. a qual deveria 

refletir o grau de complexidade das emprêsas e. portanto. servir 

como ponto de referência para determinação dos tempos necessá

rios à fiscalização. Essa estratificação é" a seguinte: 

Emprêsa grande ................. "....... 'Com 1.000 ou mais empregados 

Emprêsa média .................. " .... ".. com 250 a 999 empregados 

Em;Jrêsa pequena com 100 a 249 empregados 

Emprêsa pequena (1) ....... """.""" ..... . com 50 a 99 empregados 

Emprêsa pequena (2) .................. . com até .49 empregados 

O número de contribuintes de «Vendas e Consignações». uti~ 

lizado para cálculo do universo a ser fiscalizado. é de 310.000 
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aproximadamente. A êsses devem ser acrescidos 2.453 estabe

lecimentos bancários e 1.627 cartórios. Assim: 

Contribuintes do «I. V. C.» 

Estabelecimentos bancários .................. . 

Cartórios 

Total ...................................... . 

310.000 

2.453 

1.627 

314 .080 

Portanto, as pessoas jurídicas contribuintes do Impôsto de 

Renda, em São Paulo, seriam em número de 314.080. 

Resta, agora, estratificar êsse número de acôrdo com as cinco 

categorias antes mencionadas.. estabelecendo~se a freqüência de 

cada categoria. Essa distribuição por categoria foi possível esta

belecer graças aos dados obtidos na Secretaria da Fazenda, que 

forneceram a posição relativa das emprêsas, segundo o montante 

de verba adquirida no exercício, no conjunto do número de em

prêsas no Estado de São Paulo, de acôrdo com a seguinte tabela: 

QUADRO I 

CONTRIBUINTES DA FAZENDA POR MONTANTE DE VERBA 
ADQUIRIDA • EM CR$ 1.000 (+) 

POR <++iTIVA I ATÉ 250 I ATÉ 1000 I ATÉ 3000 I ATÉ 6000 I ACIMA DE 6000 

n,Os n.os n,os n,os n.os D,oS 

% % % % % % 
ab •. abs. abs. abs. abs. abs. 
--~ -- ------ -------------------------

49870 37 72515 54,7 6172 4,8 2196 1,8 998 0,9 856 0,8 

( + ) Dados correspondentes aos contribuintes do Interior do Estado, em 
1960, extrapolados para junho de 1963. 

( + + ) Contribuinte por estimativa é aquêle que possui organização rudi
mentar e é taxado «a priori» pela Fazenda do Estado. 
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De acôrdo com informações dos técnicos da Secretaria da Fa

zenda. a distribuição percentual acima permanece válida para a 

-Capital e para os atuais 310.000 contribuintes. 

Essas freqüências percentuais identificam uma estratificação 

equivalente àquela baseada no número de empregados. Dessa 

forma. foram aplicadas ao número de contribuintes (pessoas jurí

dicas) do Impôsto de Renda, isto é. 314.080, o que forneceu o 

seguinte quadro: 

Emprêsas grandes ......................... . 

Empr['sas médias .......................... . 

Emprêsas pequenas 

Emprê&as pequenas (I) 

Emprêsas pequenas (2) 

0.8% do total 

0.9% do total 

1.8% do total 

4.8% do total 

91.7% do total 

2.513 

2.827 

5.653 

15.076 

288.011 

o total das pessoas físicas não foi levado em consideração 

para o cálculo do número de AFIR. tendo em vista que: 

a) a grande maioria das pessoas físicas (assalariadas) é 

descontada na fonte. de acôrdo com o nôvo Regulamento do 

Impôsto de Renda (Decreto n. o 55.866, de 25 de março de 1965); 

.a fiscalização dessas pessoas será automática, através da revisão 

<ias relações de descontos na fonte. complementada com inspeção 

quando necessário; 

b) as pessoas físicas. assalariadas ou não. obrigadas à apre

sentação de declaração de rendimentos. serão alcançadas pela fis

calização das pessoas jurídicas a que estiverem relacionadas . 

.2 . 1 .3.2 - Levantamento do número de indústrias no Estado 

de São Paulo para o Impôsto de Consumo. 

Para os estudos de determinação do pessoal fiscal para a 

Delegacia Regional de Rendas Internas em São Paulo, necessário 
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à fiscalização dos estabelecimentos industriais, tomaram-se por 

base os registros do SENAI. não apenas com relação ao número 

global de indústrias, mas também a êsse total estratificado por 

tipo e tamanho - calculado através do número de operários (vide 

Quadros 1 e 2), após análise dos demais levantamentos, conside

xados falhos em razão da realidade conhecida. 

QUADRO N.O 2 

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

SÃo PAUW, PARA O SENAI 

GRUPO TI P o 

1. . . . . . . . . . Alimentação 

2. . . . Vestuário 

'3. Construção e Mobili&rio 

4. UI·banas 

5. . . . . . . . . . Edrativas 

6.... ...... Fiação e Tecelagem 

7. . . . . . . . . . Artefatos de Couro 

8. . . . . . . . . . Artefatos de Borracha 

9. . . . . . . . . . Joalherias, Lapidação de pedras preciosas e cinzelação 

10. . . . . . . . . . Químicas e Farmacêuticas 

11 . . . . . . . . . . Papel, papelão e cortiça 

12...... . ... Gráficas 

13. . . . . . . . . . Vidros. Cristais. Espelho •• Cerlmica. Louça de p6 de pedra 

14. . . . . . . . . . MecAnica e Malerial Elétrico 

15. . . . . . . . . . Instrumentos Musicais e Brinquedos 

99. . . . . . . . . . Não especificadas 

T. . • . . . . • • • Transportes 

C Comunicação 

P Pesca 
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As indústrias, segundo dados do SENAI, estão assim distri
buídas, por tipo e número de operários (Quadros ns. 3 a 5): 

QUADRO N.o 3 

DISTRmUIçÃO DAS INDÚSTRIAS POR TIPO E NÚMERO DE 
OPERÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

NÚMERO DE OPERÁRIOS 
TIPO DE 

INDÚSTRIA TOTAL I 

I 1 1 

(=) o/- I 5/- 10/- 20/ - 50/-
[100/ -1 200

/ -1 500/ -I + 
5 10 20 50 100 200 500 1000 1000 

1............ 5.646 4.003 828 356 234 93 54 __ 5_1 ' __ 1_7 1& -------
2 ............ 11.790 10.041 8Ií5 443 269 101 47 22 9 :1 

------------------
3 ............ 11.651 7.924 1.643 933 698 244 116 69 21 3 

--------------------
4 ............ 844 576 99 58 50 24 18 12 3 .. 

------------__ 1 __ 1 __ --
5 ............ 419 213 62 61 50 23 5 61 - -
6 ............ 2.431 656 449 416 372 200 127 122 55 34 

--------------------
7 ............ 776 570 104 47 28 12 7 7 1 -

------------------~ 
8 ..........•. 765 604 47 36 40 14 7 11 2 .. 

--------------------
9 ..........•. 1.028 970 29 15 12 1 1 - - ----------------------

10 ............ 2.763 1.980 225 155 157 93 75 49 18 11 
---------------------

11 ............ 416 86 65 82 85 40 28 21 6 3 
--------------------

12 ............ 1.628 815 357 216 146 43 33 14 3 1 
------------7-0 1--

3
-
4 
------

13 ............ 1.001 358 187 158 133 41 15 5 
-------------------

14 ............ 16.685 11.631 1.876 1.105 955 504 267 220 72 65 
------------------

15 ............ 199 100 35 24 16 12 __ 5

1 

__ 6 - 1 ----
99 ............ 346 226 62 30 19 3 3 2 1 

---------- 4~J 32 
-----

T ............ 1.406 726 210 157 157 63 10 8 

c ............ 283 107 68 39 31 23 7\ 5 2 1 --1-----------P ............ 15172383461- - --

60.228141.657 7.239 4.3651 3.458\1.564-snTtioo--;34I--m TOTAL ••••• 

(=) Spgnndo cIassificaçAo do SEN AI 
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QUADRO N.O 4 

DISTRIBUIÇÃO DAS INDÚSTRIAS POR TIPO E NÚMERO DE 
OPERÁRIOS, NA CAPITAL DO ESTADO 

NÚMERO DE OPERÁRIOS 
TIPO DE 

INDÚSTRIA TOTAL 

I I I I 1 
12~- I 

0/- 5/- 10/- 20/- 50/- 100/- 500/-1 + 
5 10 20 50 100 200 1000 1000 

1. ....•...... 1.616 1.042 261 114 92 40 25 25 11 6 ----------------------
2 ............ 5.824 4.540 614 337 196 82 33 15 6 1 

----------------------
3 ............ 5.442 3.722 762 406 307 126 67 43 9 1 

----------------------
4 ............ 361 299 17 14 11 6 4 5 1 " -------------------------
5 ............ 91 39 15 14 13 6 2 2 - ----------------------------
6 ............ 1.422 293 268 297 255 144 68 55 29 13 

----------------------
7 ............ 208 108 54 22 14 7 1 2 - -

----------------------
8 ............ 395 288 20 21 34 9 4 7 - 2 -----------------------

9 ............. 547 500 24 11 10 1 1 - - ----------------------
lO ............ 1.589 1.052 161 99 114 65 49 36 8 5 
----------------------------
11 ............ 307 60 55 72 64 25 14 13 3 1 
----- -----------------------
12 ............ 976 374 234 158 121 41 31 14 2 1 
----- ----------------------
13 ............ 688 232 146 117 94 39 23 26 7 4 

--------------------
14 ............ 9.186 5.667 1.196 792 725 378 207 157 42 22 ------------------
15 ............ 127 47 27 20 13 9 5 5 - 1 --------------------
99 ............ 184 123 32 13 12 1 - 2 - 1 

-----------------------
T ............ 326 120 47 40 50 20 24 15 7 3 

------------------
C ............ 10 1 - - 1 - 3 2 2 1 

---- --- ----------------
P ............ - - - - - - - - - -

---------------------
TOTAL .... . 29.300 18.517 3.933 2.547 2.126 999 561 424 127 66 
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QUADRO N.O 5 

DISTRIBUIÇÃO DAS INDÚSTRIAS POR TIPO E NÚMERO DE 
OPERÁRIOS NO INTERIOR DO ESTADO 

NÚMERO DE OPERÁRIOS 
TIPO DE 

~ ~ ~ ~ ~ ~-~-:- ~ INDÚSTRIA TOUL I \ I I I I I I 
~~:..:. U30 _~960 I~ ~1~ __ 5_3 __ 2_9 __ 2_6 __ 6 __ 4 

2............ 5.966 5.501 241 106 73 19 14 7 3 2 
------ --- --- ---------------------

3 ....... "", 6.208 4,202 881 527 391 118 26 12 2 

4.. ......... . 277 82 44 39 18 7 2 

5 ...... , .. , .. 328 li3 47 47 37 17 3 4 

6............ 1.009 363 181 119 117 55 59 67 26 21 

7 .......... .. 568 462 50 25 5 6 5 

8 ...... ,., ... 370 306 27 15 6 5 3 4 2 2 

9 .......... .. 481 470 5 4 2 
----1-- ------------------
10............ 1.174 928 56 43 28 26 13 10 6 
----1--- --- --- ---------------------
11 .......... .. 109 26 10 10 21 15 8 3 2 ---------- ---------------------
12............ 652 441 123 58 25 2 2 
----1--- --- --- ---------------------
13.. .......... 313 126 41 41 39 31 11 15 8 
----1--- --------------------
14............ 7.499 5,964 680 313 230 126 60 63 30 33 

15............ 72 53 8 4 3 3 ----1--- --- --- ---------------------
99........ .... 162 103 30 17 7 2 3 

T............ 1.080 606 163 117 107 43 19 17 3 5 

~"'''''''':'':' 27~_1061 68 39 30 23 4 3 -' -

P............ 051 721 38 34 6 1 - - - -
------ --- ---- ----------------

TOTAL..... 30.928 23,140 3.306 1.818 1.332 565 316 266 107 78 
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As indústrias foram então estratificadas, segundo cálculo~base 

para o estabelecimento dos tempos médios de fiscalização, feito 

pelos assessôres e técnicos da Delegacia Regional de Rendas 

Internas. 

QUADRO N.o 6 

ESTRATIFICAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DO 
IMPÔSTO DE CONSUMO 

CLASSE DE INDÚSTRIAS N.O DE OPERÁRIOS 

Grande ... : ................................. . 500 ou mais 

Média ...................................... . ]00 j- 500 

Pequena (1) ................................. . 10 I- ]00 

Pequena (2).:: .............................. . 5 I- 10 

Pequena (3) .... : ............................ . O j- 5 

o número e as freqüências relativas das indústrias nessas 

classes são as seguintes: 

QUADRO N.o 7 

DISTRmUIçÃO RELATIVA DAS INDÚSTRIAS NA ESTRATIFICAÇÃO 
PROPOSTA 

CLASSE NO'. ABSOLUTOS 

Grande........................................ 378 

Média......................................... 1567 

Pequena (1):::.:;:... .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 9387 

Pequena (2). :;;;;:........................... .. 7239 

Pequena (3). :.;-;;;;........................... .. ..1657 

TOTAL:';;:·: ... ' ... : .............. · .. . 60228 

% DO TOTAL 

0.63 

2.59 

15.59 

12.02 

69.17 

100.00 
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2. 1 .3.3 - Levantamento do número de Bancos e Cartórios no 
Estado de São Paulo, para o Impôsto do Sêlo 

Segundo o Departamento de Estatística do Estado de São 

Paulo, são em n.O de 2.453 e 1.721, respectivamente, os bancos e 

cartórios existentes no Estado. 

Alguns cartórios do Estado (municípios da Capital, Santos 

e Campinas), por fôrça de especialização, não são objeto de fisca~ 

lização federal, mas apenas dos órgãos judiciais competentes . 

Tais são os chamados «cartórios judiciais oficializados» (por fôrça 

de lei) que cuidam tão sõmente da movimentação de processos 

judiciais, civis ou criminais, ~os quais as custas, taxas e emolu~ 

mentos devidos são diretamente recolhidos aos cofres Estaduais. 

Os demais cartórios, isto é, os chamados «extra judiciais não ofi~ 

cializados», são aquêles que, por fôrça de suas atribuições, quer 

em relação com as autoridades fazendárias municipais, estaduais 

ou federais, quer em suas relações com o público em geral. são 

passíveis de fiscalização por qualquer daquelas autoridades (além 

das judiciais competentes), em função dos diferentes tributos a 

cada uma delas devidos pelas «partes» (pessoas físicas ou jurí~ 

dicas) que pelos mais variados motivos das serventias ou cartórios 

se servem. Tais são os Tabelionatos de Notas, os Registros de 

Imóveis, os Registros Civis das Pessoas Naturais, os Registros de 

Títulos e Documentos e os Cartórios de Protestos de Letras e 

Títulos. 

Nos municípios do Interior tais cartórios funcionam anexados 

aos chamados judiciais, acumulando duas ou mais funções, porém, 

todos não oficializados e, daí, sujeitos à fiscalização fazendária. 

Assim, temos: 

a) Capital 

Cartórios Judiciais - 73 (não fiscalizáveis) 

Cartórios extra judiciais - 93 ( fiscalizáveis) 



b) Interior 

Todos passíveis de fiscalização 
Exceção 

1) Santos tot. Jud. 

Cartórios 30 13 + 17 

2) Campinas 18 4: + 14 
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passíveis de fiscalização 

passíveis de fiscalização 

2.2 - Organização e Métodos de Trabalho 

O segundo fator a ser considerado refere~se aos métodos 

empregados e à organização do trabalho nas repartições. A aná~ 

Hse dos métodos de trabalho permitirá a quantificação dos tempos 

médios necessários e suficientes para o cumprimento das várias ope~ 

rações para cada estrato de contribuintes. Evidentemente, o estudo 

exaustivo dêsse problema deveria ser cometido a especialistas, a 

analistas de trabalho. É provável que, em face do tempo ou 

recursos disponíveis, isso não seja possível. Nesse caso, deve~se 

Iecorrer à experiência dos funcionários mais capacitados, dispen~ 

sando~se se preciso, numa primeira fase, a revisão crítica dos 

métodos adotados. É um risco a correr; o que, obviamente, não 

impede estimativas de diminuição ou acréscimos, globais ou seto~ 

l'iais, de operações, em razão de modificações substanciais intro~ 

duzidas ou a serem proximamente introduzidas, tais como, por 

,exemplo, o processamento automático de dados, a preparação 

interna da fiscalização externa, fatos êsses que podem determinar 

'l'eduções e acréscimos nos vários setores ou faixas de trabalho da 

repartição. 

Aqui ter~se~á também o cuidado de dar tratamento separado 

para cada estrato em que foi considerado o universo doscontri~ 

buintes, podendo cada estrato determinar tipos de operações mais 

ou menos complicados, que terão repercussão diversa na quanti~ 

ficação das necessidades de pessoal para os vários estratos. 
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2.2. 1 - Previsão de Agentes Fiscais do Impôsto de Renda 
em São Paulo 

Nos estudos realizados para a DRIR~SP também foram leva
dos em conta, na determinação quantitativa dos AFIR necessários, 
à fiscalização no Estado de São Paulo: 

a) a técnica de fiscalização; 

b) o tempo médio despendido na fiscalização, segundo a 
estratificação dos contribuintes. 

2.2 . 1 . 1 - Técnica de Fiscalização 

o outro fator, inicialmente mencionado, e que exerce influên
cia nos cálculos para determinação do quadro do pessoal fiscal. 
além do volume de trabalho, refere~se à «Técnica de Fiscalização» 
adotada. Aqui, também, não foi possível um estudo crítico dos 
métodos atuais de fiscalização, nem se pôde prever modificações 
para o futuro próximo. O estudo limita~se, por isso, a incorporar 
os efeitos diretos da técnica de fiscalização atualmente em vigor 
na D. R. I . R. de São Paulo. Essa técnica consiste, substan~ 

cialmente, na fiscalização externa efetuada por duplas e trios de 
agentes fiscais, de acôrdo com o porte e a complexidade dos con~ 
tribuintes. 

Estratificadas as emprêsas em cinco categorias (grande, mé~ 
dia e três graus de «pequena»), os trios são empregados para as 
grandes emprêsas e as duplas para as demais categorias. Com 
êsse critério, as pessoas jurídicas são fiscalizadas, individualmente. 
uma vez por quinqüênio. 

Estudados, assim, os dois fatôres que influenciam, de modo. 
principal, os cálculos para determinação do quadro fiscal, deve 
ser visto, agora, quais os resultados da aplicação dos critérios já 
mencionados, à situação concreta de São Paulo. 

2.2. 1 .2 - Tempos médios de fiscalização 

O tempo médio de fiscalização foi estimado pelos técnicos da 
D . R . I . R. em dias couidos. Assim, para as emprêsas grandes. 
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verificou~se que a fiscalização ocupa o trabalho de um trio de 

AFIR durante seis meses. As emprêsas médias ocupam duplas 

durante três meses. As pequenas, pequena (1) e pequenas (2) 

ocupam duplas, respectivamente, durante um mês, 1/6 e 1/20 de

mês. Em conseqüência, temos que são necessários 18 fiscais/mês, 

para a primeira categoria: 6 fiscais/mês, para a segunda; 2 fis

cais/mês, 1/3 de fiscal/mês, 1/10 de fiscal/mês, respectivamente. 

para emprêsas pequenas, pequenas (1) e pequenas (2), conforme 

consta do seguinte quadro: 

QUADRO N.O 8 

TEMPOS MÉDIOS PARA FISCALIZAÇÃO, POR TIPO DE EMPR~SA 

TIPO DE EMPRÊSA 
QUANTIDADE 

MESES FISCAIS MESES 
DE FISCAIS 

crande ................................. 1 ____ 3 __ 
1 
___ 6 ___ 

1 
___ .1_8 __ _ 

média ................................ . 2 3 6 

pequena ..................... ,......... 2 2 
1------1------1·-----

pequena tipo (1)....................... 2 1/6 1/3 
1-------1-------1·-

pequena tipo (2)....................... 2 1/20 1/10 

Temos, agora, os dados finais para o cálculo das necessidades: 

de AFIR para a fiscalização externa do Impôsto de Renda, no-· 

Estado de São Paulo: 

1. 0) n. o de contribuintes - total e por região: 

2.°) distribuição dos contribuintes segundo suas categorias: 

3.°) tempo médio necessário à fiscalização de cada categoria; 

4. 0
) n.O de AFIR necessário à fiscalização de cada categoria~ 
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A utilização dêsses dados nos permite afirmar que são neces~ 

sários 1. 788 AFIR para fiscalizar - uma vez cada 5 anos -

314 . 080 pessoas jurídicas contribuintes do Impôsto de Renda, 

.conforme é demonstrado no quadro n.O 9: 

QUADRO N." 9 

PREVISÃO DO N.O DE AFIR PARA FISCALIZAÇÃO EM TODO 
O ESTADO 

100% 314.080 UNIDADES FISCALIZdVEIS 

FIRMAS FISCAIS 
QUANTI- FISCAIS X 
DADE DE MESES X FIRMAS X TIPO 

FISCAIS MESES 
% N.· MESES 

gande .................. . 3 6 18 0,8 2.513 45.234 

média .................. . 2 3 6 0,9 2.827 16.962 

-.pequena .••.....••••..... 2 2 1,8 5.653 11.306 

----- ----- ----- ----- ----------, pequena (1) ............ .. 2 1/6 1/3 4,8 15.076 5.025 

~equena (2) .............. ~~~:~ ~~1:]=~:~~~~:~ ~::~~ ~_:~: 
TOTAL....................................... 100,00 314.080 107.328 

Considerando que o Impôsto de Renda devido prescreve em 

período de 5 anos, podemos dimensionar o n.O de fiscais neces~ 

.sários, dividindo o número acima encontrado por 60 meses: 

107.328 
1 . 788 fiscais 

60 
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2.2.2 - Previsão de Agentes Fiscais de Rendas Internas 

em São Paulo 

o número de Agentes Fiscais para Impôsto de Consumo em 

São Paulo foi calculado tendo em vista: 

a) técnica de fiscalização adotada pela repartição; 

b) tempos médios necessários à fiscalização. segundo a es~ 
tratificação. já apresentada. do campo fiscalizável. 

2.2.2. 1 - Dimensionamento para o Impôsto de Consumo 

2. 2 . 2 . 1 . 1 - Técnica de Fiscalização 

Após o debate com os técnicos da D. R. R. I . ~SP ficou assen ... 

ta do que a fiscalização em duplas e trios, que já vem sendo usada 

nas inspeções mais trabalhosas e demoradas. seria adotada como 

norma em tôdas as inspeções. 

A periodicidade das visitas fica estabelecida em no mínimo 

1 inspeção por triênio (*) e na qual o fiscal verificará tôda a 

documentação de três exercícios. Essa Inspeção é considerada 

de rotina e implicará em tantas outras visitas quantas forem ne~ 

<:essárias em caso de irregularidade. 

( *) Prazo máximo de permanência do agente fiscal em determinada ins; 
petoria em funções auxiliares da fiscalização do impôsto de consumo ou inte
JJrando inspetorias especiais (item 15 do art. 18. do regimento do Departa
mento de Rendas Internas - Decreto nO 55.853-65). 

O prazo de prescrição do i'mpõsto de C01lBUmo e de Sêlo é de 5 anos, 
conforme Decreto nO 55.852. de 22~3-65 (Regulamenta a Lei nO 4.505. de 
30-11-64, do Impõsto do Sêlo) - «Art. 78 - O procedimento fiscal para 
imposição de penalidade prescreve em 5 anos, contados da data da infração». 
- Lei nO 4 .502, de 30-11-64 (Dispõe sõbre o Impõsto de Consumo e reorga~ 
lliza a Diretoria de Rendas Internas). Art. 78 - «O direito de impor pena
lidade extingue-se em 5 anos, contados da data da infração». 
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2.2.2.1.2 -- Tempos médios de fiscalização 

O cálculo dos tempos médios necessários à fiscalização foi 
feito em dias úteis, para tanto consideradas as seguintes deduções 
do total de 365 dias anuais: 

Feriados no Estado de São Paulo .............. ] 7 
Férias ......•...•••.•........................... 30 
Domingos e sãbados em 52 semanas ............. 10i 
Licenças e afastamentos .......................... 14 

165 

Dias úteis no ano .............................. 200 

o número de dias úteis no mês será obtido pela proporção ~ 

2001-----12 
x --------------- 1 

200 
x 16.6 ou seja 17 dias. aproximadamente. 

12 

Assim. temos os seguintes tempos médios julgados necessários 
à fiscalização. 

QUADRO N.o 10 

TEMPOS MÉDIOS DE FISCALIZAÇÃO POR CLASSES DE INDÚSTRIAS 

CLASSE DE INDÚSTRIA N.· DE FISCAIS 

Brande ......•................ 3 

.. édia ................. , .... . 

EM DIAS 
CORRIDOS 

90 

ZO 

TEMPO 

I EM DIAS ÚTEIS 

51 

17 

FISCAIS x 
DIAS ÚTEIS 
DE FISCALI

ZAÇÃO 

153 

34 

pequena (1).............. .. .. 2 6 5 10 

----- -!------_I ____ - - ___ _ 
pequena (2} ................. . 2 3 3 6 

pequena (3) •...••............ 2 1 2 
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Aplicados os tempos médios ao número de indústrias das 
várias classes, temos: 

QUADRO N.o II 

TEMPOS MÉDIOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O TOTAL DE 
INDÚSTRIAS 

INDÚSTRIAS 
FISCAIS X 

INDÚSTRIAS X FISCAIS 
N.o DIAS DE 

DIAS DE FISCALIZAÇÃO 
FISCALIZAÇÃO 

,grande .. ; .................... 378 153 57.834 ._--
.média .....•................. 1.567 34 53.278 

pequena (I) .................. 9.378 10 93.870 

pequena (2) .................. 7.239 6 43.434 

pequena (3) .................. 41.657 2 83.314 

TOTAL •.••••••••• 60.228 331.730 

Considerando que será examinada documentação de 3 exer~ 
cicios (600 dias), temos o seguinte número de agentes fiscais ne~ 
<:essários para o Impôsto de Consumo: 

indústrias x tempos médios de fiscalização 

600 dias 
331. 730 

553 AFRr 
600 

São, pois, necessarlOS 553 AFRI para a fiscalização do Im~ 
pôsto de Consumo, em São Paulo, nas condições atuais de tra~ 

balho. 

.2.2.2.2 Dimensionamento para o Impôsto do Sêlo e demais 
tributos 

2.2.2.2.1 - Técnica de fiscalização 

o número de fiscais necessários à fiscalização do Impôsto 
00 Sêlo e demais tributos foi calculado com base na técnica de 
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fiscalização adotada para o Impôsto de Consumo, com uma única 

exceção no caso do cartório do interior do Estado que seria ins

pecionado por apenas 1 fiscal. 

2.2.2.2.2 - Estratificação dos contribuintes e tempos mé
dios de fiscalização. 

Foi estabelecida a seguinte estratificação de bancos e cartó

rios para aplicação dos tempos médios de fiscalização necessários .. 

segundo a complexidade do estabelecimento yisitado: 

QUADRO N.O 12 

ESTRATIFICAÇÃO DE BANCOS E CARTÓRIOS PARA APLICAÇÃO 

DOS TEMPOS MÉDIOS~DE FISCALIZAÇÃO 

I - BANCOS 

MÉDIA DE FISCALIZAÇÃO 

BANCOS 
(dias) 

FISCAIS TEMPO 
(.iteis) 

matriz .. :-::;: •••••••..•.•....•.•. 3 51 

liIial.; ~ ... ;;;: ••.•....••.•••.•.•. 2 17 

11 - CARTÓRIOS 

MÉDIA DE FISCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

N.O DE FISCAIS TE."PO (dias) 

I 
I 
[ 

FISCAIS X 
DIAS DE FlSCA-

L1ZAÇÃO 

153 

34 

FISCAIS X 
DIAS DE FISCA

LIZAÇÃO 

cal,ital. ......................... [ ___ 3 ______ 5_1 ______ 1_53 __ _ 

interi~r .. ;....... .. ..... ... ..... 17 17 
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Assim o cálculo de Agentes Fiscais necessários para fiscali

zação é função de número de matrizes e filiais, Interior e Capital .. 

na seguinte conformidade: 

I -- Bancos 

QUADRO N.O 13 

TEMPOS MÉDIOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O TOTAL DE BANCOS 

TIPO 

matrizes ....................•.•.... 

N.· FISCAIS X 
DIAS DE FISCA

LIZAÇÃO 

ESTAB. X TEMPOS 
MÉDIOS DE FISCA

LIZAÇÃO (FISCA
LIZAÇÃO X DIA S) 

152 153 23 256 

filiais:;.:·:......................... 2301 34 78234 

Total;;.;; ..............•....••.... 

N.o de fiscais =-
101 490 

600 

II -- CARTÓRIOS 

- 169 

1--------1------------·1------------
2 453 101 490 

QUADRO N.O 14 

TEMPOS MÉDIOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O TOTAL DE 
CARTÓRIOS 

WCAL N.· 

Capital. .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Interior. : ,";:' ...................... . 

TOTAL •••••••.••••••••• 

1------
1 538 

1 631 

N.o de fiscais = 
40375 

600 
= 67 

FISCAIS X 
DIAS DE FISCA

LIZAÇÃO 

153 

17 

ESTAB. X TEMPOS 
MÉDIOS DE FISCA

LIZAÇÃO 

14 229 

26 146 

40375 
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"2.2.2.3 Outros contribuintes do Impôsto de Consumo, 
Impôsto do Sêlo, demais tributos internos e fis~ 

calização de sorteios de loterias 

Além dos cartórios e estabelecimentos de crédito, temos ainda 

<como campo fiscalizável pela Delegacia de Rendas Internas: 

a) firmas comerciais de crediário, companhias de financia~ 

mento, distribuidoras de filmes, companhias de seguro e capitali~ 

zação, administradoras de imóveis, construtoras e incorporadoras, 

sociedades de economia mista, escritórios comerciais. emprêsas de 

publiCidade, importadores, comissários, armazéns gerais etc.; 

b) os sorteios nas estações de televisão, loterias etc. 

O dimensionamento dêsse contingente. por falta de elementos, 

teria que ser feito por estimativa, ou a partir de dados apresen~ 

tados para a Guanabara, onde, consideradas apenas as entidades 

.sujeitas ao registro obrigatório (art. 28 do Decreto n.O 55.852~65), 

foram feitas as seguintes previsões com base nas patentes de re~ 

-gistro expedidas para o ano de 1964: 

Distribuidoras de filmes ........................ 50 

eias. de seguros e capitalização ................ 275 

Administradoras de imóveis, construtoras ........ 2.000 

Sociedades de economia mista ................. 150 

Emprêsas de crediá~io ........................• 2.000 

Total ......................................... i.i75 

Há também. na Guanabara, estabelecimentos comerciais, in~ 

terdependentes de firmas industriais ou não, sujeitos à fiscalização 

-indireta, estimados em 38. 100, para 14. 115 indústrias. 

Adotada a proporção como válida (38. 100; 14. 115), teríamos 

para São Paulo (X: 60.228 indústrias) 150.000 dessas entida~ 

des. 
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Para a fiscalização dêsses estabelecimentos foram previstos 
na Guanabara 2 dias fiscais por ano, com um só fiscal, o que 
daria, para São Paulo: 

estabelec. x dias fiscais 

600 dias 
300.000 

600 
500 AFRI 

150.000 x 2 

600 

Ora, tal aumento no contingente de fiscais é bastante grande 
para que possa ser adotado sem discussão, uma vez que é calcado 
em estimativas; além disso, o cálculo contrasta gritantemente com 
o critério usado para a previsão dos agentes necessários às in~ 

dústrias, bancos e cartórios, os quais puderam ser estratificados 
convenientemente de acôrdo com uma expectativa de maior ou 
menor complexidade na fiscalização. 

Por outro lado, o número de fiscais para êsses contribuintes 
é estimado pelos nossos .entrevistados em 1/3 do total calculado 
para bancos e cartórios, o que vem a ser: 

Bancos 

Cartórios 

N" de 
Fiscais 

169 

67 

Total ........................................... 236 

1/3 do Total ................................... 78 

Os dois números, 500 e 78, estão situados em extremos opos~ 
tos. O último dêles, embora mais modesto, poderá corrigir a 
margem de êrro provável no dimensionamento do campo a ser 
fiscalizado, sem os inconvenientes do aumento excessivo de pes~ 
soaI. 

Além disso, os fiscais destinados a cada Inspetoria não es~ 

tarão rigidamente vinculados a indústrias, bancos, cartórios, mas 
deverão ser acionados de acôrdo com as necessidades da repar~ 
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tição. o que certamente corrigirá as disposições existentes e for~ 

necerá indicações da falta de mais agentes, se fôr o caso. 

Têm~se, portanto, para fiscalização do Impôsto de Consumo 
e Sêlo. o total de 314 assim distribuídos: 

Bancos 169 

Cartórios ....................................... 67 

Outros Cont. ................................... í8 

314 

o número total de agentes para todo o Estado necessários 
à fiscalização dos tributos internos é o seguinte: 

QUADI10 ~.o 15 

TOTAL DE AFRI PARA TODO O ESTADO, POR TIPO DE 
IMPÔSTO 

TIPO DE IMPÔSTO N,O DE AGENTES FISCAIS 

Consumo ... 553 

SêJo e outros ................ . 314 

TOTAL GERAL ......•••..••.•...... 867 

2.3 - Projeção Regional 

Êsse terceiro fator introduz. nos cálculos para determinação 
das necessidades de pessoal, o dado «território», com tôdas as 
suas implicações. Não importa apenas conhecer o número total 
de contribuintes, mesmo distribuídos por estratos,. para um conjunto 
territorial amplo, configurando a área de jurisdição do órgão. 
É necessário conhecer~se de que maneira se distribuem êsses con~ 
tribuintes nas várias «regiões» e «zonas» do território considerado, 
a fim de poder~se aquilatar a influência do fator «distância», do 
fator segurança» etc., no cumprimento das operações de fiscali~ 

zação. 
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Aqui mencionamos a importância dêsse fator apen~s para fins 
de determinação das necessidades de pessoal. Mas é óbvio seu 
papel na determinação da própria política de fiscalização, nos 
planos de trabalho de curto prazo. 

Assim, a determinação final do quadro de pessoal deve 
apoiar~se também em criterioso zoneamento do território. 

O «planejamento territorial» tem tido, nos últimos anos, 
grande progresso, no Brasil e no estrangeiro. Os geógrafos, 
urbanistas, economistas, administradores trouxeram contribuições 
importantes para as técnicas de «zoneamento». Tem sido con~ 
siderado um pré~requisito para qualquer plano de desenvolvi
mento. 

No Brasil, já se contam numerosos estudos feitos, segundo 
essa moderna perspectiva - não considerar o território um fenô~ 
meno estritamente geográfico - para Estados e mesmo regiões 
inteiras do País. É o caso do Estado de São Paulo, que mereceu 
acurado estudo do Grupo de Planejamento do Govêrno do Estado 
( 1962). É o caso, ainda, do Estado do Paraná, que tem seu 
território exaustivamente estudado pelo PLADEP (Comissão de 
Planejamento), também estudo recente. São trabalhos que podem 
ser adotados pelas repartições fiscais, dado o alto nível técnico que 
apresentam. O mesmo pode ocorrer com outros Estados, princi~ 
palmente os da Bacia Paraná~Uruguai, que foram objeto dêsse tipo 
de estudo nos últimos dez anos, em geral através dos órgãos de 
planejamento dos governos estaduais. 

Para o estabelecimento de divisão regional para a Delegacia 
de Rendas Internas em São Paulo (interior). o presente documento 
sugere a adoção da proposta elaborada pelos técnicos do Govêrno 
do Estado, já referida e incluída no 2.° Plano de Ação do Go~ 
vêrno (1'963). É, talvez, o estudo mais completo sôbre o zonea~ 
mento do território paulista. Para a Capital foi sugerida a 
adoção do zoneamento do SENAI, por áreas industriais. 

Deve ser lembrada aqui a conveniência da adoção de um 
único zoneamento para tôdas as repartições fiscais de cada Estado. 
Os zoneamentos atuais, além de desatualizados, porque não acom~ 
panharam a evolução dos fenômenos «territoriais» ocorridos no 
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Estado, são baseados em múltiplos critérios, dificultando a ação 
de conjunto e até mesmo impedindo economias de gastos, de pes
soal, de equipamento, de material. A moderna técnica de zonea
mento permite e aconselha essa homogeneidade, através da de
terminação de indicadores sintéticos, que possibilitam a unificação 
de equipamentos, de recursos técnicos e humanos, em «polos» ad
ministrativos, que centralizam as operações em numerosas áreas e 
subáreas de uma determinada região. 

Fica, assim, sugerida a adoção, por parte da Delegacia Re
gional do Impôsto de Renda, em São Paulo, da mesma divisão 
geográfica proposta para a Delegacia Regional de Rendas Inter
nas. 

2.3. 1 - Distribuição regional dos Agentes Fiscais do 
Impôsto de Renda 

Uma vez estabelecido o contingente de Agentes Fiscais ne
cessários às tarefas de fiscalização para todo o Estado, cabe, 
agora, verificar-se sua distribuição pelas várias «regiões». 

No presente estudo, a distribuição dos 1.788 AFIR, neces
sários para todo o Estado, será feita proporcionalmente ao número 
de declarações (*) por Delegacia e Inspetoria integrantes da rêde 
de órgãos regionais do Departamento do Impôsto de Renda, em 
São Paulo. Para tanto será usada a seguinte fórmula: 

N. o de Declarações 100% de Declaraçôes 

N.O de A.F.I.R. 1. 788 A. F .1. R . 
ou 

N.O de Declarações x 1.788 AFIR 
N.O de A.F.I.R. 

100% de Declarações 

(*) Foi utilizado o critério da distribuição percentual das declarações 
por região fiscal do I. R ., uma vez que não existiam, ainda, dados concretos 
da distribuição das pessoas juridicas. 
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A aplicação dessa fórmula permitiu distribuição constante do 
Quadro n. o 16, a seguir; 

QUADRO N.O 16 

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS AFIR NECESSÁRIOS À 
FISCALIZAÇÃO 

UNIDADE 

Capital. . 

Araraquara. 

Bauru.: ... _ 

Botucatu .. . 

Campinas ... , 

Ribeirão P .. tto. 

Rio Claro ... 

Santos ...... . 

Sorocaba .... . 

Taubaté ..... . 

Santo André ... 

Santo Amaro ..... . 

,,"ranca .. ....... _ ... , . 

TOTAL .. . 

170 DO N.o TOTAL DE DECLAR~ÇÕ:t~_N.O AF(R 

I 
I 
I 

I 

I 
i 

·1 

i 
I 

"1' .. 

I 
. . . . . . • • • . • • I 

51,955 

4,137 

4,871 

3,719 

7,428 

3,097 

4,125 

7,075 

4,125 

3,813 

4,081 

1,147 

0,427 
-----~ .. -

lOO(;·~ 

930 

74-

87 

65 

132 

58 

74 

126 

74 

68 

73 

20 

7 
-_. j_._-~-

Não estão incluídas nesta distribuição as Delegacias Sec~ 

danais e Inspetoria recentemente criadas, por falta de dados sôbre 
jurisdição e conseq:üente carga de trabalho.. Isto, não obstante, 
quando da instalação daquelas unidades, com a delimitação da 
área de competência, o presente estudo permitirá o imediato rema~ 
nejamento dos AFIR. através do cálculo do número de declara~ 
ções naquelas unidades. 

2.3.2 - Distribuição regional dos Agentes Fiscais de 
Rendas Internas 

A mesma seqüência de operações deve ocorrer, agora, com 
relação à distribuição dos AFRI pelas diversas regiões do Estado. 
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Foi possível. aqui, avançar um pouco mais os levantamentos de 

sorte a poder~se obter um retrato mais concreto da realidade 

quanto aos contribuintes dos Impostos Internos. nas várias regiões. 

pois aparecem distribuídos por três categorias básicas (Indústrias. 

Bancos e CartóriOS). devidamente estratificadas. 

2.3.2. 1 - Situação atual 

É a seguinte a distribuição dos Agentes pelo Interior e 

Capital do Estado. conforme Portaria n.O 117. de 26 de abril de 

1965. do Diretor do Departamento de Rendas Internas. publicada 

no Diário Oficial de 5~5~65. 

QUADRO N.O 17 

DISTRIBUIÇÃO OOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS INTERNAS 
POR INSPETORIA FISCAL 

INSPETORIA SEDE 

l.a a 8.a , .... São Paulo ...... ................ . 

9.& .... . Santos .......... .......... . 

10 .... ....... '. Campinas ...... ................. . 

11.". . . . . . . . .. Rio Claro ................... . 

12.·.......... Sorocaba ........................ . 

13.'. . . . . . . . .. Taubaté ....................... . 

14.·........ . Marllia .......................... . 

15.'.:. . . . . . . Ribeirão PrHo ....... . 

16 .... : . ..... '. Bauru ...... .......... . 

TOTAL ..•............ . 

I 
. . . . . . . . . . I 

N ,0 DE AGENTES 

FISCAIS 

13B 

11 

20 

11 

B 

10 

6 

15 

7 

226 
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DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS INTERNAS POR CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL 

INSPETORIAS CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL 
NÚMERO DE 

AGENTES 

N_O SEDE N'O SEDE MUNICíPIOS JURISDICIONADOS 

------~--------------~--~.-------------------
I FISCAIS 

l.a. a 8·1." .. São Paulo. 

-------1-------
9-<. Santos .. · .... . 

-------1------_· 
lo-a .. , .. Campinas . . :.: .. 

l·a 

2·a 
5_a 

6-' 
7-' 

8·' 
9·· 

10·& 

17-& 
18-& 

2-& 
3-& 

60-& 

19-& 

2<)·' 
21-& 

22-8 

23·· 
24-< 

25·· 

~!~ ::::~J~' d''; 'C~~~~, ' , •• 1, ~:~' ~~~!:~~~: ;I:~ :~~~~~ :~ :Ó;~~;~~:,:,: : : : : : : : : : : : 
Santo André"",,""" ",I SaS!~r~~~~~: ,~a~~',R,ib~~r,ão, ~i~~~ ~,~,i~,~,r~~~~,~a 
São Caetano do Sul".", , , , ,. São Caetano do Sl~I,.: ......... '~ .... , ......... . 
Santo Amaro, ...... , , . . . .. Santo Amaro (subd.str.to de Taboao da Serra), Em-

bu, Embu-Guaçu, Itapecirica da Serra e J uquitiba 
Guarulbo •..... , , . . . . . . . . "1 Guarulhos.,.,." .. ,." ....... " ..... " .. , .. ,.,. 
Mosi das Cruzes.... . . . . .. Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba, Brás Cubas, Igara~ 

tu, Sales6polis e Santa Isabel. ... , , . , , ........ . 
Suzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaguecetuba e 

Cotia. . . . .. Cotia. Barueri, Cajamar, Itapevi e Santana do Par-
nalba ....... , .. , ......... """, .... " .... " .. 

1.,8 
106 

6 

6 
.:; 

6 
4 

~ 

São Roque. . . . . . . . . . . . . 'I ~~!. R~~~~: . ibiú'~~J' 'M~i;i~'g'~~,' Pj~d~d~' ~. 'T~;)ir~{ 
, ---1-------

Santos ...... .. 
São Vicente .. 

Cuhatão .......... , .. , . 
1--------

Atihaia,: .............. . 

Bragança Paulista,.,. 
Jundial., ..... . 

Itatiba ..... , .. 
Campinas.. . .. . 
Amparo ...... ...... . 

Mogi Mirim ........ . 

. .............................................. . 
Santos ......... ................. " .......... , .. . 
São Vicente, Itanhaem, Itapiri, Mongaguá, Pedro de 

Toledo, Perulbe e Praia Grande,. , , .. , , . , ... , , , 
Cubatão .. , .. ".,." .. , .. , .. ,., ... ' .... ,., .. ",., 

. À'tib~i~,' B'o'~' j~~~~ 'd~s' P~rdÕ'e~~ 'j ~~~6~~Íi~: M~i~i: 
purií, Nazaré Paulista e Piracaia ......... ...... . 

Bragança Paulista, Pedra Branca e Pinhalzinho ... . 
J undiaí, Caieiras, Campo Limpo. Francisco Morato, 

Franco da Rocha, Itapeva e Várzea Paulista .... 
Itatiba, J arinu, Louveira. Morungaba e Vinhedo . . 
Campina •. , Pauloma e Valinhos .... ............ . 
Amparo, Agua de l.ind6ia, Lind6ia, Monte Alegre dn 

Sul, Pedreira. Serra Negra e Socorro .. ·.... .... II 

f\logi Mirim, I tapira. J aguariuna, Mogi Guaçu, Pi
nhal, Santo Antllnio da Posse e Santo Antllnio do 
Jiardm, , ... , .. , ................ "." ...... I 

II 
9 

20 

4 
) 

6 

"J 0'1 
\O 

• 



INSPETORIAS 

-
N-· SEDE N-· I 

10· ........ . Campinas., .. . . ! 27·" I Americana. 

1 43-& I !tu: .. :.:: ... . 

CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL 

SEDE MeNlcÍPIOS JURISDICIONADOS 

Americana, Artur Nogueira, Cosm6poliR, Nova Odes-
sa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré ..... ..... . 

Hu, Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus e Salto ... . 
Indaiatuha. Capivari, Elias Fausto, MOOlbuca. Mon-
te Mor e Ralard ............................... . 

NÚMERO DE 
AGENTES 

FISCAIS 

., 
I 

1 44-" i Indalatuba ..................... . 

ll-------I-·-----··-~ ----1--·---------1 1----
_-A. . . . . . .. RIO Claro .... : .......... I -- I - I' ...................... '.' ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

i 26.0 I São João dói Boa Vi.!a. . . .. São João da Boa Vista. Agual. Aguas da Prata. Ca-

I 

conde. Mococa. São José do Rio Pardo. São Ro-
que da Fartura., São Sebastião da Grama, Tapira~ 

') .. .tib~ e Varge!" Gr~nde do Sul. ................. . 
I "",",_A Llmeu'a.. .. . . . . . . . 'I' LImeIra, Cordelropohs e Iracem6pohs ... :' ........ . 
: 29·& ! Araras........... .. Araras, Conchal e Leme . ....................... . 
! 30·" i Pirassununga. .. Pirassununga, Casa Branca, Itobi, Santa Cruz da 
I j Conceição, Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú 

[

' 31·· Dcscalvado.. . . : Descalvado, parto Ferreira e Santa Rita do Passa 

35-" Rio Claro. . . .. .. . . . . . Ri~Clt;'~: c.;;~';'i,~t~i: it;~~~i~~'~ 's~~i~ 'G~~t'r~d~~ 
36·' São Carlos........ . São Carlos. AnalAndia. DivinolAndia, Ibat.! e Ribei-

I 47_ 8 Piracicaba. Pi;!~ic~~tÁg;;~~d~·S;'~·P~d~"Ci.~~~~~~&: 'Ri~ d~~ 
I 

I 
Pedras. Santa Maria da Serra e São Pedro ...... 

48·a Botucatu. '. '. . .... . . . .... Botucatu Anhembi, Arandu, Arei6polis, Avaré, Bo-

2 

2 

I I fete, Cerqueira Cesar, Itatinga, Paranapanema, 
I I Pardinho e São Manoel. .................. . 

------1 l---=-I .------- 1-------
. . . . 42-" Sorocaba. , . 

45-" parto Feliz ... . 

8 

4 
I 

Soroenha ... . 12-" ....... . 
. S~~;";~b.'.: A;';ç~i~b~'d~'S;~;a: 'c~~~i~ 'd~ iÜt~; 'S~lt~ 

de Pirapora e Votoranti ....... ................ . 
parto Feliz e Boituva ...................... , ... , 

1 

46-> I Tatu\. ........ . 

56. a \ Itapetininga .. :, 
"'1 

I 
57·a ltapev".: . , 

"I 
1 

Tatuí, Cerquilho. Cesário Lange, Conchas .. Laranjal 
Paulista .. Pereiras, Porangaba e Tietê .. ...... , .. 

Itapetininga, Angatuba, Cananéia .. Eldorado, Guarei'"1 
19uape .. J acupiranga, J uquiá, Parquera-Açu .. Pilar 
do Sul. Registro. Sarapul. São Miguel Arcanjo e 
Sete Barras .................................. . 

ltapeva. Apiai. Barra do Turvo. Buri. Capão Bonito. I 
Coronel Macedo, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Ita
poranla, Itararé, Ribeirb, Ribeirão Branco e Ri-I 

beirão Vermelho do Sul ...................... . 

\,;l 
'1 
O 



INSPETORIAS CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL 
---_._---_.-

, I 

I SEDE N-· SEDE ______ J N-O 

13·> ........ ! Taubaté.... . 
i ll·3 Jacarel.: .... 
I 12·& São José dos Campos. 

I 13.0 I Taubaté ..... 

! 14-' ; Pindamonhangaba. 

i 1-' I G t' tá I J- I uara. mgue .... . .:::\ 
'1 

Nt:NICÍPIOS JURISDICIONADOS 

1 acareÍ, Guararema, Lagainha e Santa Branca .. .. , 
São José dos Campos, Caraguatatuba, Ilha Bela, 

J ambeiro, Monteiro Labato, Natividade da Serra, 
Paraibuna e São Sebastião ..... ............... . 

Taubaté, Caçapava, Redenção d" Serra, São Luiz do 
Paraitinga, Tremembé e Ubatuba .............. . 

Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Santo Antô-
nio do Pinhal e São Bento do SapucaL ........ . 

Guaratinguetá, Aparecida do Norte, Cunha, Lorena, 
Piquete e Roseira .. .......................... . 

NÚMERO DE 
AGENTES 
FISCAIS 

10 
1 

2 

2 

2 I I 16·' I CruzeIro.:; ......... . 

-·--·-1 ---- :--'--------
14·' ...... "1 MarHia·················1 54'.. I Marllia., ... . 

I .............................................. -----
. I Marília, Alvaro de Carvalho .. Alvinlândia, Campos 

Cruzeiro, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, La vri
nhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras ... 2 

6 

I i I I I 5'-' "r •.. '0--I ! J- lupa., ...... . 

I 
I 

58_& 

59·& 

Ourinhos ... , 

Presidente Prudente .. 

I Novos Paulista, Echaporã, Gália, Garça, Júlio de 
I Mesquita, Lutécia, Lupércio, Ocauçu, Oriente,Os-
I car Bressane, Pompéia, Queiroz, Quintana e Vera 

Cruz ........................................ . 
Tupã, Adamantina, Bastos, Dracena, Flora Rica, 

Flora Paulista, Guatuporanga, Herculândia, Iacri, 
Inú hia Paulista, Irapuru, J unqueir6polis, Lucélia, 
Mariápolis, Monte Castelo, Oswaldo Cruz, Ouro 
Verde, Pacaembu, Panorama~ Parapuã, Paulicéia, 
Rin6polis, Sagres~ Salmorão, San ta Mercedes e São 
João do Pau D' Alho ......................... . 

. : Ourinhos, Assis, Bernardino de Campos, Cindido Mo· 
i ta, Cruzália, Fartura, Florínia, Ibirarema, Ipauçu~ 

Taí, Manduri, Maracaí, OIeo, Palmital, Platina, Pira· 
ju, Ribeirão do Sut Salto Grande, Sarutaiá, Santa 
Bárbara do Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo, 
São Pedro do Turvo, Taguaí, Taquarituba, Tejubá, 
Timburi, Ubirajara e Xavantes ....... ......... . 

Presidente Prudente, Alfredo Marcondes. Álvaro Ma· 
chado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Estrêla do Norte, 
lepê, Indiana, João Ramalho, Marabá Paulista, 
Martin6polis, Mirante do Paranapanema, Narandi-I 
ba, Paraguaçu Paulista. Piquerohi, Pirapozinho, 
Presidente Bernanles, Presidente EpitáC'io, Presi-

\.;l 
'l 



INSPETORIAS 

---------------------
N~O SED~ N_O 

CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL 

SEDE MUNICiPIOS JURISDICIONADOS 

NÚMERO DE 
AGENTES 

FISCAIS 

_________ 1 1-------1--------------------------1 Taciba. Tarab"i e ~w~, 1 ________ _ 
, 15 

14' .. , ...... 1 MarBia ................ . dente Wenceslau, Qnatá, Rancharia, Regente Fei
;6, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, 

T __ ..l oro Sampaio ...... ..... . 

L)·a, Ribeirão PrHo ......... . 
32--

33-' 

3~-' 

37-' 

Ribf'irão Prêto ....... ,., 

OrIAndia.:::: ... " ........ . 

. i Ribeirão Pr~to, Altin6polis. Barrinha, Batataitt, Bro
dosqui, Cajuru, Cassia dos Coqueiros. Cravinhos, 
Dumont. J ardin6polis. Luis Ant&nio. Pontal. Santa 
Rosa do Viterbo. Santo Ant&nio da Alegria. São 
Simão, Serra Azul e Sertãozinho ............... . 

OrlAndia, Ararina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ipuã, 
Ituverava, MigueJ6polis, Morro Agudo, Nuparan
ga, Sales de Oliveira e São Joaquim da Barra ... 

Franca. . . . . . . . . ........ , .. ! Franca, Cristais Paulista, Itirapuã, Patrocínio Pau· 
lista. Pedregulho. Restinga. RifAnia e São José da 
Bela Vista .......................... _ ........ . 

Araraquara. . . . ... I Araraquara, Américo Brasiliense, Boa Esperança do 
Sul. Borborema. Ibitinga. Matão. Nova Esperança. 
Rincão. Santa Lúcia e Tabatinga ........... _ .. . 

;)8·& Taquariting8. • I Taquaritinga, eaodido Rodrigues, Fernando Prestes, 
Itápolis. Monte Alto. Paraíso. Pirangi. Santa Adé-
lia. Vista Alegre do Alto ............ _ ......... . 

39-' Catanduva. . • I Catanduva, Adolfo, Ariranha, eatioguá, Cedral, Ibi~ 
rá, Irapuã. lta;obi, Mendonça, Nova Aliança, Nôvo 
Horizonte, Palmares Paulista, Pindorama, Potiren· 

40-' 

41-' 

daba. Sales. Tabapuã. Uchoa e Uruph ......... . 
Barretos. . . . . . . . . . . . . . ... I Barretos. Altair. Bebedouro. Ca;obi. Colina. Colam-

bia, Gua[ra, Guaraci, Guariba, Icem, J aborandi, 
Jaboticabal. Monte Azul Paulista. OHmpia. Pitan
gueiras, Prad6polis, Sever[nia, Taiúva, Terra Roxa, 
Viradouro e Taiaçu ....... .................... . 

São José do. Rio Prêto. . . . I São José do Rio Pl'tto. Alvares Florence. Américo de 
Campos, Auriflama, Bálsamo, Borboleta, Cardoso, 
Cosmorama, Dulcin6I1olis, Estrêla D'Oeste, Gene
ral Salgado, Guapiaçu, Guarani D'Oeste, Fernan· 
d6polis. Floreai. GasUo Vidigal. GuzolAndia. India
porã'. J aci. J ales. José Bonifácio. Macaubal. Mace
dtmia, Magda, Meridiano, Mira Estrêla, Mirassol, 
MirassolAndia. Monte Aprazível. Neves Paulista. 
Nhandeara, Nipoã. Nova Granada. Onda Verde. 

4 

2 

2 

2 

(.J~ 

'l 
N 



INSPETORIAS 

N-O SEDE 

15· .. ....... 1 Ribeirão Prêto ..... .. . 

I 
__ ._. __ 1 

16-& .... Bauru. 

TOTAL GERAL.: ...... . 

CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL 

N-O I SEDE MUNICíPIOS JURISDICIONADOS 

I 
Orindiú va, Palestina, Palmeira D'Oeste, ParaDa. 
puã, Paulo de Faria, Pedran6jJolis, Planalto, Polo
nis, Populina, Riolândia, Santa Albertina, Santa 
Clara D'Oeste, Santa Fé do Sul, Santana da Ponte 
Pensa, Santa Rita D'Oeste, São João das Duas 
Pontas, Tanabi. Três Fronteiras, Turmalina, UrA-
nia, Valentim Gentil c Votuporanga ......... ... . I I 

49.' 1-;:--. -. -.-.-, ... ~. -.. -.-.--.. -.-. ~~ \. j ~Ó: ·B~~i~i" B~~~~ ·B~;'it"", ·B;';'~i~~" B~~~~éi~,· B~t~;, 
50-' 
51. 80 

52-& 

53·& 

Agud()~. 
Bauru. 

Araçatuha 

Lins. 

Dois C6rregos, Dourado, Igaraçu do Tietê, !taju, 
Itapui .. Mineiros do Tietê e Torrinha .. ........ . 

Agudos, Lenç6is Paulista, Macatuba e Pederneiras 
Bauru, Arealva. Avaí. Cabrália Paulista, Duartina, 

Iacanga, Lucian6polis, Piratininga, Presidente Al-
ves e Regin6polis ........ ..................... . 

Araçatuba. Andradina, Aparecida D'Oeste, Bento de 
Abreu, Bilae, Birigui, Buritama. Castilho, Clemen
tina. Coroados, Gabriel Monteiro, Glieério, Guara
rapes, Lavínia, Marin6polis, Mirand6polis, Muri
tioga do Sul, Pereira Barreto, Piacatu, Rubiácea, 
Sant6polis do Aguapeí, Sud Menucci, Turiúba e 
Valparalso . .................................. . 

Lins, Alto Alegre. Avanhandava, Ba!binos, Barbosa, 
Braúna, CafelAndia, Getulina, Guaimbé, Guaraçal, 
Guarantã, Penápolis, Piajuí. Pongaí, Promissão, 
Quintana, Sabino e Uru ...................... . 

·1 ............................................. . 

NÚMERO DE 
AGENTRS 
FISC-\IS 

2 

7 

2 

2 

226 

~ 
'1 
~ 
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Cabe notar que as seções fiscais do município de São Paulo. 
que integram a primeira circunscrição fiscal, estão distribuídas 
por 8 (oito) zonas fiscais diferentes, juntamente com as circuns~ 
crições dos municípios limítrofes, o que impossibilita. inclusive, a 
representação gráfica da fiscalização no município de São Paulo. 

Além de deficiente em número de fiscais, a atual distribuição 
é ilógica porque: 

a) não considera a igualdade entre o Interior do Estado e 
o município da Capital, como campo fiscalizável, conforme mostra 
o quadro n.O 19; 

b) considera, como na mesma zona, mumClplOS de acesso 
bastante difícil, perpetuando uma divisão bastante arcaica e pla~ 

nejada possivelmente em função das estradas de ferro; 

c) não aproveita tôdas as facilidades de comunicação que o 
Estado de São Paulo hoje apresenta; 

d) coloca como sede de regiões diferentes cidades que estão 
próximas umas das outras, como Bauru e Marília, e deixa todo 
o restante dos municípios apenas para os fiscais. 

QUADRO N.O 19 

COMPARAÇÃO ENTRE CAPITAL E INTERIOR 00 ESTADO, 
SEGUNDO ALGUNS DADOS ECONÔMICOS 

ESPECIFICAÇÃO DOS DADOS D.<TA 

CAPITAL 

NÚ"""OS 
ABSOLUTOS 

INTERIOR 

NÚMEROS 

ABSOLUTOS 
(j' 
,Q 

1964 376.839.432.027- 51,2 ,I 35S.856.010.299\48,8 
Fazenda do Estado - Arrecadação (') ....... ------------------
_______________ 1_5_11_9_65_ 39.502.001.459 49,7 ! 39.950.761.143 50,3 

}'azenda do Estado - Contribuintes estimativa ----- ---, ------1---
(.)....... ................................. 1964 158.830 51,2 151.170 48,8 

Impôsto de consumo - Arrecadação ( •• ).... 1964 282.172.084.270 57,9 204.350.329.896 42,1 

29.300 48,6 30.928 51,4 

lO) Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo 
CO') Fonte: Departamento de Estatística do Estado de São Paulo (Anm,rio Eststístico n. 40 - 1965) 
C"') Fonte: SENAI - São Paulo 
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2.3.2.2 - Situação Proposta 

Tendo em vista corrigir as distorções apresentadas pela dis
tribuição atual dos Agentes Fiscais de Rendas Internas, os mu
nicípios do Estado foram agrupados em 11 (onze) Regiões, con
forme o modêlo de zoneamento proposto para o Govêrno do 
Estado de São Paulo, no «2.0 Plano de Ação do Govêrno». A 
divisão original constante daquele Plano foi alterada no que se 
refere a uma sede de Região, transferida do município de Re
gistro para o de Santos, e agrupados a êste os seguintes municí
pios: Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, Praia Grande, Cuba tão 
e Guarujá. 

O município de São Paulo foi considerado isoladamente, pois 
representa cêrca de cinqüenta por cento (50%) do volume de 
trabalho previsto para a Delegacia Regional de Rendas Internas. 
Para essa Capital foi adotada a divisão regional atualmente usada 
pelo SENAI, apoiada em 11 (onze) zonas industriais, que parece 
melhor servir aos fins específicos dos trabalhos de fiscalização de 
Impôsto de Consumo. 

2.3.2.2.1 - Mudanças decorrentes da nova divisão 

Como conseqüências diretas e imediatas da nova distribuição 
há a reformulação dos limites de jurisdição, a criação de novas 
Inspetorias e a fixação das sedes. 

2.3.2.2.1 .1 - Limites de jurisdição e sedes das Inspetorias 

Os municípios do Estado de São Paulo foram agrupados em 
11 regiões (conforme quadro n.O 20), com sedes nas cidades de 
São Paulo (I e lI). Taubaté, Campinas, Ribeirão Prêto, São José 
do Rio Prêto, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Itapeti
ninga e Santos. 

As sedes de Inspetorias atualmente fixadas em Rio Claro, 
Sorocaba e Marília, e mais uma da Capital, deverão ser deslocadas 
para as cidades de Araçatuba, Presidente Prudente, Itapetininga 
e São José do Rio Prêto. 

O município de São Paulo, integrante da Região São Paulo L 
contará com 11 Inspetorias; os demais municípios da Região I 
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contarão com mais 2 Inspetorias, uma com sede em Guarulhos e 
outra, que se destina aos municípios do ABC e terá sede fixada 
pelo Delegado Regional de Rendas Internas. As demais regiões 
constituirão, cada uma, as inspetorias fiscais do Interior do Es~ 
tado, com nova jurisdição. 

2.3.2.2. 1 .2 - Número de Inspetorias 

Deverá haver, em conseqüência, 23 Inspetorias de Rendas 
Internas no Estado de São Paulo, assim distribuídas: 

QUADlW N.O 20 

LOCALIZAÇÃO DAS INSPETORIAS NAS ZONAS DE 
FISCALIZAÇÃO 00 ESTAOO DE SÃO PAULO 

REGIÃO INSPETORIAS 

SEDE SEDE N.· 

----;--------------;,..------------.----

I 
I 

São Paulo ................ . São Paulo ..................... . 
Guarulbos ..................... . 
Munidpios do ABC ............ . 

II 
I 
I 

---------- -----_._-------- -------------- -----
I São Paulo... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. São Paulo ..................... . 

2 

11. Taubaté.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Taubaté ....................... . 
-------1-----------1------------ ----

IH .... Campinas....................... Campinas .................. . 
-------1------------- ---------------- -----

IV .... . Ribeirão Pr@to... . . . . . . . . . . . . . .. Ribeirão Prêto ........... . 

V .. .. São J o.é do Rio Prêto _ . São J o.é do Rio Prêto .... 

VI. ... Araçatuba ..................... . Ardçatuba ................. . 
--------1----
VlI........ Presidente Prudente..... .. .. ... Presidente Prudente ...... . 
------ --------------1-------------------
VIII. .. Bauru ............... . Bauru ................... . 
------1------------1-------------_·-----

IX ....... . Itapetininga .................... . Itapetininga .................... . 
1----

X .. _ Santos ......................... . Santos ......... _ ... _ . _ ......... . 

TOTAL ........................ . 23 

2.3.2.2.2 - Distribuição dos contribuintes de impostos in~ 
ternos pelas regiões do Estado e Inspetorias da Capital. 

Os contribuintes presumíveis de impostos internos no Estado 
de São Paulo (indústrias. bancos, cartórios e outros) estão dis~ 
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tribuídos pela divisão regional proposta conforme consta do quadro 
n.O 21, com São Paulo I englobando o município de São Paulo 
e municípios limítrofes. Para as Inspetorias da capital a distri~ 

buição consta do quadro n.O 22. 

QUADRO N.O 21 

DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRIBUINTF.S DE IMPOSTOS 
INTERNOS PELAS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

R EGIÔES ESTABF.-

I ECIMENTOS 

INDÚSTRIA CART0RIOS DE 

No SEDE CRÉDITO 

L .... São Paulo .... " . 32.781 207 1.065 
I 

I ...... São Paulo ... 2.269 88 107 
2 

lI ... Taubaté ...... 1.460 113 93 
IH ... Campinas .... 5.761 197 253 
IV ..... Ribeirão Prêto ....... 3.078 216 204 
V ... São José do Rio Prêto. 1.816 216 200 

VI. .. Araçatuba ......... 1.827 1I0 102 
VII ..... Presidente Prudente .. 2.453 179 157 

VIII ...... Bauru ............. 4.202 213 188 
IX ....... :. : Itapetininga ......... 1.379 93 60 
X .......... Santos ............ ' 3.202 72 11 

TOTAL ... " ............ 60.228 1.631 2.543 

QUADRO N.o 22 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÇONTRIBUINTES DE IMPOSTOS 
INTERNOS PELAS INSPETORIAS DA CAPITAL 

INSPETORIAS 

~ .......................................... . 
28 ................... ·· .. ·· ... ·.····· ... · .... . 
33... .......... . ........... . 
4a ....... . 
5a ........ . 
Ga ..... . 
7a........ . ............... . 
8a... ..... . ............... . 
9a ........................... . 

lOa •......................... 
lIa .......................... . 

TOTAL DE INDÚSTRIAS .... 

EST. CRÉDITO •. ; •..•........... 

CARTÓRIOS .•••••••.•..•.....••.•.•• 

INDÚSTRIAS 

3.9.)8 
2.333 
1.886 
2;'365 
2.676 
3.503 
3.087 
2.418 
3.038 
2.364 
1.692 

TOTAl. 

29.300 

840 

166 
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Deve~se observar que a distribuição dos contribuintes pelas 
áreas fiscais deverá ser feita por estratificação, uma vez que 
sôbre esta é baseado o cálculo do tempo médio de fiscalização. 

Neste trabalho,. foi considerado o número de operários como 
«medida» da indústria. O total, por região do Estado, consta do 
quadro n.O 23. Para cada região do Estado. entretanto, deverá 
ser feita idêntica distribuição pelos municípios, a fim de prever 
as necessidades em Agentes Fiscais de cada circunscrição fiscal 
(vide Quadro - Modêlo I). 

Também para as inspetorias da Capital foi feita a estratifi~ 

cação das indústrias. por tamanho, segundo o número de ope~ 
rários (vide Quadro - Modêlo 11) . 



QUADRO N.O 23 

DISTRIBUIÇÃO DE INDÚSTRIAS POR REGIÃO 00 ESTADO SEGUNDO O NÚMERO DE OPFRÁRIOS 

(DADOS SENAI) 

ZONA - SEDE 

I I 
I 1 

oI - õ I 51 - I 10/- 201 - 601 -ll001 -- 2001 - 500; - + 1 0001 TOT.\1 I po~ 
10 20 50 100 200 Sf,O I. 000' REGIAO I 

I 
ESTABE-

CARTÓ- l}õ D.\ ~::OS 
RIOS nEGIÃo \ DE caÉ-

i DITO 

% DA 

REGIÃO 

I 1 I I I 1 i I 1 I 
11 - São Paulo 20.894 4,065 2,8971 2,365

1 

1.137 633 .'H71 168 1051 3?,781! 54.4 134/ 12,01 1.0681 41,9 

I, - São Paulo, 1.592 198 1531 174, 56 49\ 32 1 ll! 4 2,2691 3"1 8~i 5,91 107 4,2 

II - Taubaté."""... 1.099 1291 79i 55! 41 191 211 91 1.4601 2,4 113! 6,6 931' 3,7 

III - Campinas" ..... ", 3,992 706
1 

4271 3461 137 63! 601 201 10 5.701 9,61 19711 11,7 253 9,9 

IV - Ribeirão Prêto" , 2,260 432 156 12'1 521 31[ 111 7\ ,3,0781 5,11 216 12,5 2041 8,0 

V - São JOI!é do Rio Preto"" 1.511 179 651 45! 13 21 OI OI 11 1.816 3,01 2161 12,51 2001 7,9 

VI - Araçatuba"" ... "" ... " 1.382 285 981 471 5: 2) 1 O 1.827 3,0

1

' 1101 6,4\ 1021 4,0 

VII - Presidente Pru'.!ente, .", 2.082 236 65 351 19 lO 51 1. 2.453 4,1 ti9 10,4 157 6,2 

VIII - Bauru,.':"" 3 285 571
1 

173 9~1 1~1 19 I~I 21 4,2~ :,01' 213 12,4 188 7,4 

IX-Uapetmlnsa" "." .. 1.106 121 62 40 1, 13 "I 9 61.3,9 _.3 931 5,4 60 2,4 

X-Santos...... ,," 2.454 317 190

1 

126 42

1 

33 271 6 7 3,202 5,31 72

1 

4,2 111 1 4,4 

TOTAIS"""."" 41.657 7.239 U65 - 3 438

1

1':564---rn- 590 ---m--I44 60.228 100,01- 1631

1

- 100,0 ~1-100.0 

VJ 

" \O 
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1 
2 
3 
4 
Jj 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

QUADRO MOOÊLO I 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARTÓRIOS, ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO E INDÚSTRIAS 
(SEGUNDO O N.o DE OPERÁRIOS) POR MUNICíPIO DA REGIÃO I, SÃO PAULO 

MUNICíPIOS DA REGIÃO 
II S.\O PAULO 

CARTÓ' I ESTAII:· 
alOl LECIMBIIT08 

DI CRÉDITO 

INDÚSTRIAS 

NÚMERO DE OPERÁRIOS 

TOTAL 

10/20 1~~;T~/loo ]100/200 12oo/~ 1500/1.000 r + 1.000 0/5 5/10 

Caieiras .......... "... I I 81 8 
Diadema................ . . . . :" I 5 8 I 1 
Ferraz de Vasconc.IOl! .... " 1 2 26 16 4 
Franco Rocha ....... """. 6 1 40 37 f 

2 
5 

Guarulhoo" " "" " . Jj H 327 203 19 17 34 24 
Mairipori.. ...... " 1 1 35 30 1 2 I 1 

1 
1 
1 

12 13 

Mauá .. ".""". I 5 80 44 11 4 4 1 6 6 
Ooasco ........ " " " " " . I 13 307 247 9 20 13 7 5 6 
PoL ............ " I 3 38 32 3 1 I 

2 
6 

Ribeirão Pires.......... 3 5 94 65 11 5 3 8 1 1 
Santo André ...... """ ...... " """ 8 33 1.069 708 121 71 68 29 25 17 16 14 
SIoBemardo ..... """"" .. "" .. " 6 21 406 174 31 44 65 33 23 22 8 6 
SIoCaet&oo ..... " .... "" .. "" .. ". 5 119 877 596 84 85 56 26 9 13 4 4 
SIo Paulo (.) .... " .. " .. " ... ""... 166 840 29.300 18.517 3.933 2.547, 2.126 999 561 424 127 66 
Tabolo da Serra .... """"""""" 1 2 1 - - - I 1 - - - - -

TOTAL .... "" .... """"". 207 1.065 32.781 20.894 4.065 2.897 2.365 1.137 633 517 1681 105 

(*) V er 8ubdiv~ão em Inspetorias (Quadro-Modêlo lI) 

w 
ao 
<::> 



QUADRO HODÊLO li 

INDÚSTRIAS 00 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO LOCALIZADAS NA ÁREA DA INSPETORIA N.o I, SEGUNOO O 
NÚMERO DE OPERÁRIOS E TIPO DE INDÚSTRIA (*) 

NÚMERO DE OPERÁRIOS 

TIPO DE INDÚSTRIA 

1 - 5 15 - 10 10 - 20 120 - 50 ) 50 - 1001100 - 2001200 - 5001500-'1.000 1+ 1.000 

------------------~----~----~------~. 
I. . . . . . . . ................ 1 55 21 10 19 4 3 6 I 
2... . . . . I 732 147 91 38 18 5 2 
3..... .. .. ... / 887 167 122 109 53 28 19 
4..... . .. ' . 39 8 6 5 3 I 
5..... ..... 7 3 1 1 
6... . . . . . . . . 32 15 32 19 6 2 2 
7................. ..... 34 17 3 2 1 1 
8... . . . . . . . . . . . . ........ '1 16 1 1 
9................. .......... 162 12 I 4 

10............. ... .......... 45 12 11 8 5 
lI........ ............ 3 2 3 6 2 
12. . . . . . . . . . . . . 41 23 19 11 6 
13.................. 67 17 13 8 3 
14... . . . . 275 80 58 39 26 

99..... ........... 21 4 • 3 
T ................ , .. ..... .... 30 15 14 8 2 
C ........................... . 

5 

4 
2 

20 

4 
3 

3 

3 
2 
8 

1 
O 
1 

2 

3 

2 
1 

1 
3 

2 

TOTAL 

120 
1.033 
1.387 

65 
12 

110 
58 
18 

179 
90 
16 

108 
112 
511 

7 
30 
76 
6 

15... . . . . . . . . . . . . . 2 I 2 1 1 1 

TOTAL .......... , - -2-:448-1-- 546- 1--388- ---277- --13i-I---7s-'---48-I----li-I---li-I-3~38 

(*) O tipo de indústria obedece à classificação do SENAI (vide Quadro n.· 2) 

Vl 
00 
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2.3.2.2.3 Distribuição regional dos Agentes Fiscais de Ren

das Internas necessários 

Com base na distribuição de indústrias por número de ope

rários, bancos e cartórios, foi feita a distribuição geográfica dos 

Agentes Fiscais, baseada nos mesmos critérios adotados para 

cálculo do número global para o Estado, conforme os tempos 

médios de fiscalização por tamanho da emprêsa. 

A distribuição é feita de maneira global para todos os im

postos, conforme se pode ver no quadro abaixo: 

QUADllO N." 24 

DISTRIBUIÇÃO, POR REGIÕES, DO CONTINGENTE DE 

AGENTES FISCAIS DE RENDAS INTERNAS, NECESSÁRIOS À 

FISCALIZAÇÃO, NO ESTADO DE SÃO PAULO 

TOTAL IMPÔSTO DO SELO 
IMPÔSTODE 

REGIÕES 

N.· ABSOLt:ro I CONSUMO I 
OUTROS 

C' 
10 BANCO' CABTÓRl08 

I, (0) .......... 5~ 58.1 363 81 

I 
25 I 3. 

I .............. 36 '.2 23 7 :l :l 
II .............. 27 3,1 15 6 3 3 
IlI .............. 76 8,8 49 15 5 , 
IV .............. 45 5,2 20 13 I 6 fi 
V .............. 31 3.6 8 I 11 6 li 

Vl. ............. 20 2,3 8 6 3 :1 
VII.. ............ 29 3,3 11 9 5 4 
VIII ............ '4 5,1 20 12 6 U 
IX ............. 20 2,3 12 3 3 2 
x .............. 35 ,,O 2' 6 2 3 -------j--------r-----

TOTAIS....... . 867 100,0 553 169 I 67 78 

(*) Ver subdivisio no quadro BA 25 



. - 383 

QUADRO N.O 25 

DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS INTERNAS 
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO SÃO PAULO 11 

AGENTES FISCAIS 

MUNICÍPIOS 

NÚMEROS ABSOLUTOS I % 
;--_._----

- São Paulo (*) 

Inspetoria 1. .... . 37 7,3 
Inspetoria 2 ...... . 23 4,5 
Inspetoria 3 .... . 23 4,5 
Inspetoria 4 ........... . 18 3,7 
Inspetoria 5 ..... . 23 4,5 
Inspetoria 6 ..... . 25 5,0 
Inspetoria 7 ......... . 31 6,2 
Inspetoria 8 ... . 25 5,0 
Inspetoria 9 ..... . 33 6,6 
Inspetoria 10 .... , II 2,2 
I nspetoria lI ... . 29 5,7 

SUBTOTAL. 278 55,2 

2 - Demais l\iunicípios .. 226 44,8 

TOTAL ...... . 504 100,0 

(*) Conforme diviso:lo do SENAI, llroposta para a Capital 

QUADRO N.O 26 

NOVA DISTRIBUIÇÃO OOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS INTERNAS 
Por regiões do Estado 

REGIÃO 

N.· SEDE 

I, .. ". São Paulo ......... 

I, .. ... São Paulo ... 

lI ... Taubaté ............... . 

MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS 

São Paulo, Caieiras, Diademaj Ferraz de Vasconcelos, 
Franco da Rocha, Guarulhos, Mairipcrã, Mauá, Osas
co, Poá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo, 
São Caetano e Taboão da Serra ................ .. 

Aruiá, Atibaia, Barueri, Bom Jesus dos Perdões, Br .... 
ganca Paulista, Cabreúva, Caiamar, Cotia, Embu, 
Guararema, Ibiuna, Igaratá, Indaiatuba, Itatiba, Ita
pecirica da Serra,Itapevi, Itaquaquecetuba, Itu, J .... 
rinu, Joanópolis, JundiaÍ, Mairinque, Mogi das Cru
zes, N azarê Paulista, Piracaia, Pirapora do Bom J e
sus, Salesópolis, Salto, Santa Isabel, Santana do Par
naíba, São Roque, Socorro, Suzano e Vinhedo ...•. 

Aparecid.., Areias, Bananal, Cacapava, Cachoeira Pau
lista, Campos de J ordão, Caraguatatuba, Cruzeiro. 
Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, J acarei, J amboeiro, 
Lagoinha, Lorena, Lavinha, Monteiro Lobato, Nati
vidade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba. Pi
quete, Queluz, Redencão da Serra, Roseira, Santa 
Branca, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do S .... 
pucai, São José do Barreiro, São José dos Campos, 
São Luiz de Piraitinga, São Sebastião, Silveiras, Tau-
baté, Trcmembé e Ubatuba .................... .. 

FISCAIS 
PREVISTOS 

36 

27 

• 
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REGIÃO 

N.· I SEDII 

III . . . . .. Campinas . 

MUNICíPIOS JURISDICIONADOS 

Aguaí, Águas de Lindoia, Águas da Prata, ÁgUllll de São 
Pedro, Americana, Amparo, Analândia, Araras, Ar
tur Nogueira, Caconde, Campinas, Capivari, Casa 
Branca, Charqueada, Concha!, Cordeirópolis, Coomó
polis, Corumbataí, Descalvado, Divinol&ndia; Elias 
Fausto, Iracemópolis, Itapira, ItiraPina, Itabi, Jagoa
riuna, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mococa, 
Mogi-Guacu, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, 
Monte Mor, Nova Odessa, Pedreira, Pinhal, Piraci
caba, Pirassununga, Pôrto Ferreira, Rafard, Rio Cla
ro, Rio das Pedras, Santa Bárbara D 'Oeete, Santa 
Crul da Conceiçi\o, Santa Crul das Palmeiras, Santa 
Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santa Rita do Pas
aa Quatro, Santo Antônio da Posse, Santo Antônio 
do Jardim, São José do Rio Pardo, Silo Joio da Boa 
Vista, Silo Pedro, São Sebastião da Grama, Serra N e
gra, Sumará, Tapiratiba, Tambaú, Tietê, Valinhos e 
Vargem Grande do Sul. ........................ . 

IV... . .. Ribeirão Pri!to.......... Altinópolis, Américo Brasilienae, Araraquara, Barrinha, 
Batatais, Bebedouro, Boa Eeperança do Sul, Borbo
rema, Brodoaqui, Buritizal, Cajuru, Candido Rodri
glUB, Cássia dos Coq ueiroo, Cravinhoo, Dobrada, 
Dourado, Fernando Preetee, Franca, Guapuã, Guará, 
Guariba, Ibaté, Ibitinga, Igarapava, Ipuã, Itápolis, 
Itirapuli, Ituverava, Jaboticabal, Jardinópolis, Lui. 
Antonio, Matão, Miguelópolis, Montes Altoe, Monte 
Alui Paulista, Morro Agudo, Nova Europa, Nuporan
ga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Piran
gi, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Bonito, 
Ribeirão ruto, Rifaina, Rincllo, Sales de Oliveira, 
Santa Lúcia, Santa Rooa do Viterbo, Santo Antônio 
da Alegria, São Carlos, 8iio J oaqnim da Barra, São 
José da Bela Vista, 8iio Simão, Serra Azul, Serrana, 
Sertlolinho, Tabatinga, Tniacu, Taiuva, Taquarltin
ga, Terra Rôxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto. 

V... ... São José do Rio Prêto.. Adolfo, Altair, Álvares Florence, Américo de Campo., 
Ariranha, Auriflama, Bálsamo, Barretoe, Borboleta, 
Cajobi, Cardoao, Catanduva, Catigua, Cedral, Colina, 
Colômbia, Cosmorama, Dolcinópolis, Estrêla D'Oes
te, Fernandópo!ie, Floreai, GastA0 Vidigal, General 
Salgado, Guaira, Guapiaçu, Guaraci, Guarani D'Oes
te, Ibirá, Icem, Indiaporã, Irapull, Itajobi, Jaborandi, 
J aci, J ales, José Bonifácio, Macaubal, Magda, Men
donça, Meridiano, Mirassol, Mir ...... Iândia, Monte 
Aprazível, Neves Paulieta, Nhandeara, Niporá, No
va Aliança, Nova Granada, Novo Horizonte, Olím
pia, Palestina, Palmeira D'Oeste, Paraíso, Paulo de 
Faria, Pindorama, Planalto, Polônia, Populina, Poti
rendaha, RioIândia, Sales, Santa Adélia, Santa Alber
tina, Santa Fé do Sul, São J 006 do Rio Prato, Tere
linha, Tabapull, Tanabi, Três Fronteiras, U chôa, 
Urânia, Urupés. Valentim Gentil e Votuporanga.. __ 

VI.. ... Araçatuba.............. Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Avanhandava, Bar
bosa, Bento de Abren, BiIac, Birigui, BrauDa, Burl
tama, CafeIândia, Castilho, Clementina, Coroados, 
Gabriel Monteiro, Getulina, Glieério, Guaiçara, 
Guaimbl!, Guaraçaí, GuarantA, Guararapee, Lavínia, 
Lins, Luisiânia, Mirandópolis, Muritinga do Sul, 
Pereira Barreto, Penápob., Piacatu, Promisslo, 
Rubiácea, Sabino, Santópolis do Aguapeí, Sud 
Menuei, Turiuva e Valparaiso ................... . 

N.O Da AGIINT.! 
FrscAI8 

PREVIS1'OS 

76 

45 

31 

20 



REGIÃO 

MU:-;ICÍPIOS JURISDICIONADOS 

SIID& 

VII. . . . .. Presidente Prudente.. . .. Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, 
Anhumas, Assis, Bastos, Caiabu, Caiuá, Candido Mo
ta, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Florinea, 
Iacri, Iep@, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, João 
Ramalho, Junqueirópoli., Lucélia, Marabá Paulista, 
Maracai, Mariápolis, Martinópolis, Mirante do Para
napanema, Monte Castelo, Nova Guatuporanga, Os
waldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Palmital, Pa
norama, Paraguasau Paulista, Parapuã, Paulicéia, Pi
querobi, Piraposinho, Platina, Presidente Bernardes, 
Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente 
Wenceslau, Rustá, Rancharia, Regente Feijó, Rin':" 
polis, Sagres, Salmorão, Sandovalina, Santa Merce
des, Santo Anastácio, Santo Expedito, São João do 
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N.O DII A6I1NT., 
FISCA.IS 

PRlIIYISTOS 

Pau D' Alho, Taciba, Tarabai, Tupã e Tupi Paulista 29 

VIII.. . . .. Bauru ............... . 

IX.. . . .. Itapetininga ...... . 

X ...... Santos ............ . 

TOTAL ............. . 

Agudos, Álvaro de Carvalho, AlvinlAndia, Anhembi, 
Arealva, Areiópolis, Avai, Avaré, Balbinos, Bariri, 
Barra Bonita, Bauru, Bernardino de Campos, Bocai
na, Bofete, Boracéia, Botucatu, Brotas, Cabrália Pau
lista, Campos Novos Paulista, Cerqueira Céear, Cer
vantes, Conchas, Dois C6rregos, Duartina, Echaporã, 
Fartura, Gália, Garça, HerculAndia, Iacanga, Ihira
rema, Iguaraçu do Tietê, Ipauçu, Ita.iu, Itapui, Ita
tinga, Jau, Júlio de Meequita, Lençóis Paulista, Lu
cianópoli., Lutécia, Lupércio, Macatuba, Manduri, 
Marília, Mineiros do Tietê, Ocaucu, Óleo, Oriente, 
Oscar Bressane, Ourinhos, Pardinho, Pederneiras, 
Pereira, Piraju, Pirajuí, Piratininga, Pompéia, Pongaí, 
Porangaba, Presidente Alves, Quintana, Reginópolis, 
Salto Grande, Santa Bárbara do Rio Pardo, Santa 
Cruz do Rio Pardo, São Manoel, São Pedro do Tur
vo, Sarutaiá, Taguai, Timburi, Torrinha, Ubirajara, 
tim e Vera Cruz ................................ . 

Angatuba, Apiai, Araçoiaba da Serra, Boituva, Burí, 
Capão Bonito, Cerquilho, Cosário Lange, Guapiara, 
Guarei, Iporanga, Itaberá, Itaí, Itapetininga, Itape
va, Itaporanga, Itararé, Paranapanema, Piedade, Pi
lar do Sul, Pôrto Feliz, Ribeira, Ribeirão Branco, Ri
beirão Vermelho do Sul, Salto de Pirapora, São Mi
guel Arcanjo, Sarapui, Sorocaba, Tapirai, Taquariti-
ba e Tatui ..................................... . 

Cananéia, Cubatão, Eldorado, Guaruiá, Iguape, Itariri, 
Itanhaem, J acupiranga, J uquiá, Miracatu, Monga
guá, Pariquera-Acu, Pedro de Toledo, Peruibe, Praia 
Grande, Registro, Santos, São Vicente e Sete Barras 

20 

35 

867 

o limite de 20 Agentes Fiscais por Inspetoria, fixado no 
art. 35 do Decreto n.O 55.853, de 22~3~65 (*). que aprova o 
Regimento do Departamento de Rendas Internas, é ultrapassado 
em 19 das Inspetorias propostas no presente trabalho. Para 
solução dêsse problema, duas alternativas existem: 

(* ) «Art. 35. Em cada Inspetoria Fiscal ou Inspetoria Auxiliar po
derão ter exercício no máximo 20 e no mínimo 5 Agentes Fis'cais de Rendas 
Internas ou Fiscais Auxiliares de Impostos Internos, respectivamente:.>. 
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a) adaptação da presente proposta àquele limite; assim a di3-
tribuição de trabalho seria feita através de aproximadamente 13 
Inspetorias (867:20 = 13 com 20 agentes fiscais em cada uma) . 

b) revogação do art. 35 do Decreto n.O 55.853~65, o que 
permitiria manter a divisão de trabalho na base da distribuição 
geográfica de indústrias, bancos e cartórios. 

A alternativa «a» tem o inconveniente de inverter a· ordem 
dos fatôres, ao fixar, de antemão, um número máximo de fiscais 
em uma dada unidade, agregando~se~lhe, como ponto de menos 
importância, as entidades fiscalizáveis. 

Por outro lado, a hipótese «b» parece refletir melhor a rea~ 

!idade do campo tributável, embora não obtenha uniformidade nos 
quantitativos de pe"ssoal fiscal e burocrático nas várias Inspetorias 
tal como parece querer o Regulamento atual. 

2.3.2.3 - Sugestão para a programação do trabalho 

Neste estudo o tipo de indústria não foi usado para cálculo 
dos tempos médios de fiscalização. É bastante importante, porém, 
que a fiscalização seja programada de maneira mais eficiente pos~ 
sível. Para isso o tipo de indústria a ser fiscalizada é um dado 
significativo na programação do trabalho. 

Poderá ser também tentada especialização dos agentes em 
determinados ramos industriais, familiarizando~os com o procedi
mento administrativo adotado pelos contribuintes daquelas cate~ 

gorias. 

A vista dessas observações, parece conveniente caracterizar 
também o parque industrial do Interior do Estado e da Capital, 
por «tipo de indústria». 

A distribuição por tipo nas regiões do Estado consta do 
Quadro n.O 27; os quadros relativos ao município da Capital 
englobam tanto o número de indústria, por número de operários, 
quanto por tipo (vide quadro - modêlo 11). 

Para cada região do Estado, foi elaborado um quadro com 
o número de indústria, segundo o tipo de produção (Vide quadro 
- modêlo 111). 



I I I 
ZONA - SEDE 1 2 3 

I 

1, - São Paulo ........ 11.917 6.427 6.069 

I. - São Paulo ........ 394 355 441 

li - Taubaté ......... 276 205 318 

III - Campinas .......... 764 794 1.342 

IV - Ribeirão Prêto ...... 386 740 584 

V - S.J. do R.Prêto .... 273 414 349 

VI - AT8catuba ......... 212 403 350 

VII - Pres. Prudente ..... 370 508 442 

VIII - Bauru ............. 502 1.005 806 

IX - Itapetininga..... .. 233 287 273 

X - Santos ............ 319 652 687 
------

TOTAIS ........... 5.646 11.790111.651 

--------

I 
4 

I 

3991 

30 

43 

103 

58 

ao 
26 

36 

62 

28 

29 

QUADRO N.D 27 

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE INDÚSTRIA 

(DADOS SENAI) 

I I 

I 
I 1

10 

1
12 

I 
14

1 
5 6 7 

I 
8 9 11 13 

62011. 778 

I 
10.367! 131 1.542 224 433 322 1.026 804 

93 98 34 28 12 82 21 66 20 637
1 

32 37 30 13 7 57 12 51 18 212 

51 553 95 54 27 134 31 135' 63 1.389 

28' 34 124 41 24 105 12 911 30 663 
I 

3 2 57 26 15 51 2 49 10 439 

6 10 38 35 33 59 4 31 13 512 

9 8 37 49 77 96 1 42 4 642 

32 30 104 42 103 202 7 71 18 916 

10 108 26 22 31 12 31 22 5 299 

24 9 7 22 79 176 1 54 16 649 
------------------

1.001116.687 844 419 2.431 776 765 1.028 2.763 416 1.628 

1 

I 

I I I 
15 I 99 T C P I TOTAL I ~-

REGIAO 

I 
00 1 32.781 135 209 356 22 54,4 

8 10 31 19 O 2.269 3,8 

5 5 52

1 

18 9 1.460 2,4 

19 1 16 135 56' O 5.761 9,6 

9
1 

16 84 49 O, 3.078 5,1 
I 

3 

1:1 

55 31 o 1.816 3,0 

2 59 16 O 1.827 3,0 

3 99 16 O 2.453 4,1 

14 38 207 43 O 4.202 7,0 

- 7 15 8 O 1.379 2,3 

1 17 313 5 142 3.202 5,3 
------283

1

151 ------
1991 346 1.406 60.228 100,0 

w 
00 
~ 



QUADRO l-lODÊLO lU 

NÚMERO DE INDÚSTRIAS POR TIPO DE PRODUÇÃO NOS MUNICíPIOS DA REGIÃO SÃO PAUW 11 

N-O »B 

ORDlIlI 

I 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

IIUNICÍPIOS DE 

REGIÃO li SÃO PAULO 

Caieilll8 ............. .. 
Diadema ............. . 
Ferraz de Vasconcelos .. . 
Franco da Rocha ...... . 
Guaru1ho8 ..... . 
Mairiporl ................ . 
Mauá ................. . 
OaaBco ............. . 
Poá ................. .. 
Riheirlo Pires ....... . 
Santo André... .. ...... .. 
Slo Bernardo ..... . 
Slio Caetano ....... . 
Slo Paulo .......... . 
Tabolo da Serra ... . 

TOTAL ......... . 

(.) St!i1Indo c\aasificagão do SEN AI 

NÚMERO DE I~DÚSTRIAS CONFORME o TIPO (*) 

TOTAL 

1121314151617[ 8 I 9 1 10 1 11 
I. 12 J...~3 114 1

15 I 99 I T I c I p 

8 
8 

26 
40 

327 

~I _ 41_ 11 = . 

35 
80 

307 

35 

10 
28 

38 5 
94 
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ANEXO 7 

INDICADOR DA LEGISLAÇÃO SôBRE. PESSOAL 

Atualizado até 28-2-66 



INDICADOR DA LEGISLAÇÃO SôBRE PESSOAL 

Em janeiro do ano em curso apresentamos o Indicador da 
Legislação sôbre Pessoal, cuja pesquisa abrangeu o lapso de 1934 
a 30-6-65. 

Considerando a apreciável acolhida ao trabalho em referência. 
promovemos a sua revisão e atualização até 28-2-66, no intuito 
de melhor atender aos que dêle se utilizam. 

A matéria está organizada em títulos e subtítulos por ordem 
.alfabética, seguindo a indicação cronológica dos diplomas legais 

respectivos. 

Em determinados casos, preferimos ordenar alguns títulos 
conforme a legislação geral e, a seguir, obedecer à seqüência de 
itens discriminados em leis ou decretos como. por exemplo. em 
«GRATIFICAÇÕES» e «LICENÇAS». 

Sob o título «EXTRANUMERARIOS», estão incluídas cer
tas categorias de empregados que, embora não se caracterizem 
como servidores públicos, prestam serviços à União e são por 
ela retribuídos pecuniàriamente. Não obstante, devem ser con
sultados os títulos autônomos, cujos assuntos podem relacionar-se 
àquele pessoal. 

Incluímos, ainda, os «CORRETORES DE NAVIOS» c 
«DESPACHANTES ADUANEIROS», uma vez que os papéis 
relativos às nomeações e exercício dêsses profissionais são exami
nados pela Diretoria de Rendas Aduaneiras e pelo Serviço do 
Pessoal do Ministério da Fazenda. 

Verificando a existência de inúmeras publicações da Lei nú
mero 1. 711, de 28 de outubro de 1952 (E. F .), com índice Al
fabético Remissivo cuja riqueza de detalhes proporciona, de pronto, 
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qualquer consulta relativa a essa lei. julgamos dispensável proceder 
de igual forma neste Indicador porque seria redundante. Aten~ 

ta mos mais para a legislação anterior - tendo em vista o elemento 
histórico que é sempre útil - e para a posterior: regulamentos e 
leis especiais. bem como ao que se relaciona às carreiras específicas 
do Ministério da Fazenda. 

Esperamos que êste Indicador. atualizado até 28 de fevereiro, 
seja realmente um valioso instrumento de trabalho e um eficaz 
repositório de legislação. utilíssimo não só para os servidores do 
Ministério da Fazenda, como para todos aquêles que se interessam 
pela legislação de pessoal do Serviço Público Federal. 

COMISSÃO DE REFORMA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA -

SETOR DE LEGISLAÇÃO 

Março/1966 



A.D.C.T. 
A.F.LA. 
A.F.LC. 
A.F.LR. 
A.F.R.L 
Aj. Tes. 
Art. (s) 
Aux. Adm. 
Aux. Tes. 
B.P. 
C.M. 
Conf. VaI. 
Const. Fed. 
Cons. G.R. 
C.P.C. 
D.Ar. 
D.A.S.P. 
Dec. 
Dl'c-Ieg. 
D.F. 
D.I.R. 
0.0. 
D.R.A. 
D.R.I. 
D.T.B.E. 
E.F. 
Esc-Dat. 
Ext-mens. 
F.A.B. 
F.A.I.I. 
F.E.B. 
G.A. 
I.P.A.S.E. 

M.F. 

ABREVIATURAS 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro 
Agente Fiscal do Impôsto de Consumo 
Agente Fiscal do Impõsto de Renda 
Agente Fiscal de Rendas Internas 
Ajudante de Tesoureiro 
Artigo (s) 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Tesoureiro 
Boletim de Pe~soal 

Casa da Moeda 
Conferente de Valôres 
Constituição Federal 
Consultoria Geral da República 
Código de Processo Civil 
Departamento de Arrecadação 

- Departamento Administrativo do Serviço Público 
Decreto 
Decreto Legislativo 
Delegacia Fiscal 
Departamento do Impôsto de Renda (ex-Divisão) 
Diário O/:icial 
Diretoria de Rendas Aduaneiras 
Diretoria de Rendas Internas 
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 
Estatuto dos Funcionários 
Escrevente-Datilógrafo 
Extranumerário-mensalista 
Fôrça Aérea Brasileira 
Fiscal Auxiliar de Impostos Internos 
Fôrça Expedicionária Brasileira 
Guarda Aduaneiro 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado 
Ministério da Fazenda 
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M.R.E. 
Of. Adm. 
Par. 
P.P. 
Preso Rep. 
Q.P. 

Q.S. 
Rem. 
s/§ 
Sal. Fam. 
S.C. 
S.c. 
Sego 
S.E.I.P.N. 

S. f. 
S.P. 
S.P.F. 
S.T.F. 
T.N.D. 
T.N.E.E.M. 
T.N.E.M. 
T.U.E.M. 

Ministério das Relações Exteriores 
Oficial de Administração 
Parágrafo 
Parte Permanente 
Presidência da República 
Quadro Permanente 
Quadro de Pessoal (a partir de 1-7-60) 
Quadro Suplementar 
Remissão 
Seu Parágrafo 
Salário-família 
Serviço de Comunicações 
Série de classes 
Seguinte 
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patri
mõnio Nacional 
Série funcional 
Serviço do Pessoal 
Serviço Público Federal 
Supremo Tribunal Federal 
Tabela Numérica de Diaristas 
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista 
Tabela Numérica de Extranumerário-Mensalista 
Tabela Única de Extranumerário-Mensalista 



A 

ABANDONO DE CARGO 

Penalidades: Código Penal (Art. 323): Decreto-lei 2'.848, de ,7-12-40. 

DispOSições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 125, parágrafo 
único; 207, § 1°, 208, 228). 

ABONO DE FALTAS 

Vide Cancelamento 

ABONO DE PERMA~NCIA NA ATIVIDADE 

ABONO DE VENCIMENTO 

Vide Vencimento 

ACESSO 

Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 255, 11). 

Acesso às carreiras principais: Dec. n° 34.783, de 14-12-53'. 

Aplicação do art. 255 do E. F. aos Extranumerários-mensalistas: De
creto nQ 47.616, de 14-1-60. 

Plano de Oassificação de Cargos: Lei nO 3.780, de 12-7-60 (Capítulo 
VIII, arts. 80 e 86). 

Alteração ao Decreto nO 34.783-53: Decreto nO 408.962, de 22-9-60. 

Regulamento: Decreto nO 54.488, de 15-10-64. 

Vide Promoção. 

ACUMULAÇÃO 

De funções e cargos públicos: Decreto-lei nQ 24, de 29-11-37. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1.713, de 28-10-39 (arts. 209 
e 218). 

De 'Cargos: Constituição Federal de 1946 (art. 185). 



396 -

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (arts. 85. 156. § 1°. 
188 a 193). 

Regulamentação aos arts. 188 a 193 da Lei nO 1.711-52: Decreto nO 35.956. 
de 2-8-54. 

Alteração ao Decreto 35.956-54: Decreto n9 36.4.79. de 19-11-54. 

Comissão de acumulação de cargos: gratificação a que fazem jus seus 
membros: Decreto nO 38.%5. de 3-4-56. 

Alteração ao Decreto nO 35.956-54: Decreto nO 45.048. de 12-12-58. 

Vedado o exercicio de cargo militar cumulativamente com o desempenho 
de qualquer cargo público civil: Decreto 57.775. de 10-2-66 (Define 
exerci cio de função militar). 

Prestação de serviços avulsos ou através da concessão de credencial. por 
parte de profissionais de nível universitário. mediante retribuição 
contra recibo (não constitui acumulação): Decreto n9 57.825. de 
16-2-66. 

ADMISSAO 

Vide Nomeação e Extranumerários. 

AFASTAMENTO 

Comissão Revisora de atos de afastamento de funcionários de seus cargos 
ou funções públicas: Decreto nO 254. de 1-8-35. 

Aperfeiçoamento e especialização de funcionários no estrangeiro: Decreto
lei n9 776. de 7-10-38. 

Para estudos ou trabalhos no estrangeiro: Decreto-lei nO 1.258. de 8-5-39. 

Nomeação de Delegados do Brasil a Congressos. Conferências e Reuniões 
internacionais no país ou no estrangeiro: Decreto-lei n9 1.565. de 
5-10-3<9. regulamentado pelo Decreto nO H . 721, de 21-10-58. 

Para servir na Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior: Decreto-lei 
n9 4.44+. de 7-7-42. 

Vide Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Para servir na Cia. Nacional de Alcalis: Decreto-lei nO 6.411. de 1O-4-H. 

Para servir na Cia. Siderúrgica Nacional. na Cia. Vale do Rio Doce 
S . A.. na Cia. Nacional de Alcalis. no Banco do Brasil S. A.. no 
Banco de Crédito da Borracha. no Instituto de Resseguros do Brasil 
e em Fundações instituídas em virtude de lei especifica. federal: 
Decreto-Iei n9 6.877. de 18-9-H. 

Para o exercicio de função gratificada: Decreto n° 7.440. de 5-4-45. 



- 397 

Aperfeiçoamento e especificação de funcionários no estrangeiro. Decreto
lei n9 7.729. de 12-7-45. 

Alteração ao art. 10 do Decreto-Iei n9 6.877-44: Decreto-lei nO 7.881. 
de 20-8-45. 

De extranumerários para servirem nos Territórios Federais: Decreto-lei 

n9 9.166. de 12-4-46. 

Para 05 serviços eleitorais: Decreto nO 9.258. de 14-5-46. 

Alteração ao Decreto n9 9.258-46: Decreto nO 9.504. de 23-7-46. 

Para trabalho junto a Organizações Internacionais com as quais o Brasil 
coopere: Decreto-lei n9 9.538. de 1-8-46. 

Alteração ao Decreto n° 7.729-45: Decreto-lei nO 9.688. de 30-8-46. 

Para exercício de mandato eletivo. de cargo técnico ou cientifico à 

disposição dos governos dos Estados ( arts. 121 e 251); exercício em 
outra repartição mediante autorização presidencial ( art. 34. parágrafo 

único); de funcionário envolvido em 'Crime (art. 38); para estudo 

ou missão oficial (art. 37 e ss/H): Lei n9 1.711. de 28-10-52. 

De cargo em comissão. após 10 anos de exercício ininterrupto. percepção 
do vencimento dêsse cargo até aproveitamento em outro equivalente: 

Lei n9 1.741, de 22-11-52. 

Para integrar delegações em congressos. conferêncías internacionais reali
zadas no país ou no estrangeiro: Decreto nO 44.721 de 21-10-58 
(Regulamento ao Decreto-lei nO 1.565. de 5-9-39). 

Para candidatar-se a cargo eletivo: (licença sem vencimento desde a data 
da escolha em 'Convenção partidária e a da diplomação); afastamento 
de cargo de chefia. direção. fiscalização cu arrecadação desde a 
data em que fôr registrado até o dia seguinte ao pleito; eleito deputado 
ou senador: afastamento das funções na data da expedição do diploma. 
sob pena de perda do mandato. percebendo proventos do respectivo 
cargo até o inicio da sessão legislativa: Lei n9 3.506. de 27-12-58 
- D. O. de 29-12-58 e 26-5-59. 

Viagem. missão ou estudo no estrangeiro: r>e'creto n9 46.436. de 16-7-59. 

Viagens de servidores públicos para o exterior: Decreto nO 801. de 30-3-62. 

De pesscal para missão. estudo ou função no exterior (pessoal estranho 
aos quadros do M. R. E. ): forma de designação; retribuição; van
tagens: Decreto nO 52.470. de 12-9-63. 

AGENTE FISCAL DO IMPóSTO ADUANEIRO 

Polícia Fiscal (denominação anterior): Decreto-lei n9 4.401. de 26-6-42. 
Decreto-lei n9 6.446. de 28-4-44. 
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Fiscal Aduaneiro (nova denominação): Decreto-lei nO 8.539, de 2-1-46. 

Fiscal Aduaneiro; cargos do Q.P. e do Q.S. do M.F. lotados nas 
Re'Cebedorias do Distrito Federal e de São Paulo passaram a cons
tituir a carreira de Fiscal Auxiliar de Impostos Internos; Lei n° 1.325, 
de 23-1-51. 

Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro: ocupantes de cargos de Oficial 
Admin:strativo, de Escriturário e das funções de Auxiliar Administra
tivo lotados em repartições aduaneiras passam a integrar a série de 
classes de A.F.LA. nos níveis H, 16 e 18 (Of. Adm. e Auxiliar 
Adm.); nos níveis 11 e 13 os Escriturários e os Fiscais Aduaneiros 
nos níveis 11, 13, H, 16 e 18: Lei nO 3.780, de 12-7-60 (Anexo IV). 

Inclusão de servidores na série de classes de A.F.LA.: Decreto n' 51.626, 
de 17-12-62. 

Alteração ao Anexo I da Lei nO 3.780-60: Lei nO 4.2030, de 7-2-63. 

Regime de remuneração: Decreto nO 57.877, de 28-2-66. 

AGENTE FISCAL 00 IMPóSTO DE RENDA 

Carreira (criação): Lei nO 3.470, de 28-11-58 (arts. 52 e 53). 

Remuneração (cálculo): Decreto nO 45.150, de 31-12-58. 

Classificação (Categorias): Lei nO 3.,780, de 12-7-60. 

Distribuição (Regiões): Decreto nO 50.966, de 17-7-61. 

Lotação (Estados): Decreto nO 53.403, de 10-1-64. 

Nomeação (Exigên'cia de diploma): Lei nO 4.357, de 16-7-64 (art. 40). 

Promoção ( Interstício): Lei nO 4.506, de 30-11-64 (art. 81). 

Promoção (movimentação): Decreto nO 55.161, de 8-12-64. 

Movimentação: Decreto nO 53.403, de 10-1-65. 

Regiões Fiscais (alteração): Lecreto nO 55.770, de 17-2-65. 

Regimento do D. L R.: Decreto nO 55.855, de 24-3-65. 

Remuneração: Decreto nO 57.877, de 28-2-66. 

AGENTE FISCAL DE RENDAS INTERNAS (*) 

Elevação de número (52) no D.F.: Decreto nO 2.256, de 15-9-10. 

Elevação de número no D. F .: Decreto nO 8. 242, de 22-9-10. 

Vencimento e percentagem: Lei nO 4.632, de 6-1-23. 

(*) Nova denominação dada aos Agentes Fiscais do Impôsto de Consumo. 
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Cargos (criação 60): Decreto n9 5.075. de 11~11~26 (art. 39 ). 

Cargos 60 (distribuição): Decreto nO 17.567. de H~11~26. 

Quadros (modificação): Decreto nOQ 22.678. de 29~4~33. 

Quadros (alteração): Decreto n9 24.518. de ~~34. 

Distribuição por circunscrição; nomeação; dassificação: Decreto~lei nO 301. 

de 24~2~38. 

Exercicio de comissões: Decreto~lei n9 2.609. de 20~9~40. 

Posse: Decreto~lei nO 2.658. de 2~1~·iO. 

Execução das leis e regulamentos fiscais; instrução de processos de 
infrações: Decreto~lei n9 3.461. de 25~7~41. 

- Concursos (instrução e programas): Decreto~lei nO 4.028. de 16~1~42. 

Em serviço de fiscalização do sêlo nas operações bancárias: Decreto~lei 
n9 4.132. de 26~2~42. 

Quadro de - distribuição: Decreto~lei nO 5.425. de 27 ~4~43. 

Disposições sôbre a carreira: Decreto-lei n9 5.436. de 30~~43. 

Alteração ao Decret~lei nO 5.436-43: Decret~lei nO 6.416. de 13-4-H. 

Exercicio em eoomissão: Decreto-lei nO 9.719. de 3-9~6. 

Nomeação (revogação de preferência): Decreto n9 9.750. de 5~9-46. 

Promoção: Decreto n9 26.023. de H-12~48. 

Promoção às classes intermediárias: Decreto nQ 27.189. de 16-9-49. 

Percentagem (pagamento. tabela. cálculo): Decreto n9 30.112. de 29~1O-51. 

Promoção e remoção.: Decreto n9 32.044. de 2·1~53. 

Modificação ao Decreto nO 32.044.53: Decreto n° 32.590. de 1 ~4·53. 

Percentagem (tabela): Decreto nO 38.736. de 3O.1~56. 

Provimento de vagas (dispensa de estágio probatório e interstício): Lei 
nO 3.057. de 22·12·56 - D. O. de 26.12·56 e 9.4·57. 

Da 'Corporação. nomeação. promoção. remoção. remuneração. vantagens. 
deveres: Decreto n° 45.422. de 12~2~59 (art. 358 e seg.). 

Inspetor Fiscal do Impôsto de Consumo (designação. deveres. vantagens): 
Decreto nO 45.422. de 12'·2·59 (art. 379 e seg.). 

Percentagem (remuneração): Decreto n9 50.642. de 20~5·61. 

Serviço Federal de Prevenção e Repressão das Infrações: os AFRI à 
disposição dêsse Serviço não estão sujeitos à limitação jurisdicional 
prescrita no art. 345. do Decreto nO 45. 422~59: Decreto nO 51. 753. 
de 22.2·63. 

• 
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Nova denominação: Lei nO 4.502, de 30-11-64 (art. 120 e parágrafo 
único) . 

Regiões Fiscais (alteração): Decreto nO 55 .. 770. de 17-2-65. 

Movimentação: Lei nO 4.502. art. 114 e Decreto nO 55.853. de 22-3-65 
- Regimento. 

Razões percentuais para efeito de cálculo da parte variável da remuneração: 
Decreto nO 56.923, de 1-10-65. 

Remuneração: Decreto nO 57.877, de 28-2-66. 

AJUDA DE CUSTO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1.713. de 28-10-39 (arts. 137 
a 144). 

Cálculo: inclusão da gratificação de função: Decreto-Iei nO 5.049. de 
7-12-42. 

Regulamento: Decreto nO 28.959. de 11-12-50 (Revogados os Decretos 
ns. 21.737, de 30-8-49. 22.958. de 16-4-47 e 26.334. de 9-2-49). 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (arts. 118. I; 127 a 134) 

Alteração ao Decreto n9 2'8.959-50: Decreto nO 36.377. de 22-10-54. 

Ao servidor designado para ter exercício em Brasília: Decreto nO 47.433. 
de 15-12-59. 

Remissão ao Decreto nO 47.433. de 15-12-59: será calculada com base no 
valor em vigor na data de 21-4-60. do salário ou vencimento, da 
função ou cargo de carreira. ísolado ou em comissão. de símbolo 
de função gratificada e da representação prevista no § 1 ° da Lei 
nO 1.220-50: Decreto nO 48.490. de 11-7-60. 

Aprovadas as ajudas de custo e diárias concedidas até 20-12-61. a qual
quer título. aos beneficiados pela Leí nO 4.019. de 20-12-61, em 
razão da transferência da Capital Federal para Brasília: Lei n° 4.019. 
de 20-12-61. 

Aos servidores mandados servir em Brasília (ajuda de custo equivalente 
a um mês de vencimento); restituição da vantagem (casos indicados); 
concessão de nova vantagem; dotação orçamentária: Decreto nO 807, 
de 30-3-62. 

ALUGUEL 

De próprios nacionais: Lei nO 251. de 21-9-36. 

Auxílio para aluguel aos Coletores e Escrivães de Coletoria: Decreto-lei 
nO 6.301. de 1-3-44. 
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De próprios nacionais (ocupação pc-r servidores civis da União): De~ 

creto~lei n9 6.874. de 15~9~H. 

Limite dos aluguéis devidos pelos servidores pela ocupação de propnos 
nacionais em caráter de residência obrigatória: Decreto n9 16.604. 
de 15~9~H. 

Taxa por ocupação obrigatória de imóvel da União: Decreto-lei n9 9.760. 
de 5~9-46 (arts. 80 e segs.). 

De próprio nacional em zona rural em caráter de residência obrigatória 
(alteração ao Decreto~lei nO 9.760-46): Lei nO 225. de 3~2-48. 

Dispensa de concorrência: Lei n9 4.401. de 1O~9~. 

ANISTIA 

Movimento Revolucionário de 1932: Decreto n9 24.297. de 28~5-}4. 

Comissão Revisora dos atos de afastamento de funcionários de seus 
cargos: Decreto nO 254. de 1-8~35. 

Crimes Políticos: Decreto-lei nO 7.474. de 18-4-45 (art. 39 ). 

Crimes de injúrias aos podêres públicos e aos responsáveis por crimes 
ocorridos por ocasião de manifestações políticas: Decreto-Iel n9 7.943. 
de 10-9-45. 

A todos os civis e militares que se envolveram nos movimentos revolu
cionários ocorridos de 1O-1l~55 a 1~,3t-56: Decreto-Ieg. n9 22. de 
23~5-56. 

Aos que praticaram fatos definidos como crimes que menciona: Decreto 
Legislativo n9 18. de 15-12-61. 

ANO CIVIL 

Definição de ano e mês: Lei n° 810. de 6-9-49. 

APERFEIÇOAMENTO 

De funcionário no estrangeiro: Vide título «Afastamento». 

APOSENTADORIA 

Com todos os vencimentos do cargo em comissão que estiver exercendo 
o funcionário com mais de 35 anos: Lei n" 583. de 9-11-37. 

Revoga os arts. 10 e 39 da Lei nO 583-37: Decreto-lei n9 13. de 24-11~37. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n9 1.713. de 28-10-39 (arts. 196 
e segs.). 

Dos funcionários do Território do Acre: Decreto-Iei nO 2.227. de 24-5-'40. 
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Dos ExtranumeráriO's: 

Vide ExtranumeráriO's. 
Aposent8.dO'ria 

EstatutO': acrescenta um parágrafO' únicO' aO' art. 206. do Decreto-lei 
nq 1.713-39. 

Restabelecimento da vigência da alínea «b» do art. 197 do DecretO'-Iei 

nO 1.713-39. suspensa pelo Decreto-Iei n· 4.69). de 1942. 

Estatuto - Alterada a redaçãO' dO' art. 206. do Decreto-lei n° 1. 713. 
e dO' seu parágrafo único. Decreto-lei nq 8.241. de 27-11-45. 

Estatuto - Alterada a redação do art. 197. do Decreto-lei n· 1.713-39: 
Decreto-Iei nO 8.253. de 29-11-45. 

Julgamento da legalidade da apO'sentadO'ria pelO' Tribunal de Contas: 
ConstituiçãO' Federal 1946 (art. 77. III). 

De funcionáriO' públicO': Idem (art. 191 e §§). 

RestabelecimentO' das vantagens dO'S 'que perderam apO'sentadO'ria PO'r 
fôrça dO' Decretc~lei nO 24. de 29-11-37: Idem (art. 24. parágrafO' 
único das Disp. Transitórias). 

Regime de apO'sentadO'ria dO'S ServidO'res da Casa da MO'eda: Lei nq 92, 
de 12-9-47. 

ApO'sentadO'ria na classe imediata (funciO'náriO's que participaram de 

operações de guerra): Lei nq 288. de 8~-48. 

PromO'çãO' à classe imediata (alteraçãO' aO's arts. I· e 6· da Lei n9 288-48): 
Lei n· 616. de 2-2-49. 

Definidas as diversas situações previstas nO's arts. 1· e 6· da Lei nq 288-'18 

cO'nfO'rme redaçãO' p/Lei n° 61M9: Lei nO 1.156. de 12-7-50. 

Disposições estatutárias: Lei n· 1.711. de 28-10-52 (arts. 176 a 187). 

PercepçãO' cumulativa de aposentadO'ria. pensão ou outrO's benefícios devidos 
pelas instituições de previdência e assistência social dos funcionários 
e servidores públicos: Lei n· 2.752. de 10-4-56. 

InstituiçãO' do decreto coletivO' de aposentadc·ria: Decreto nO 40.555. de 
15-12-56. 

Declaração de bens antes do afastamento do cargO': Lei n° 3.164. de 
1~-57. 

Regulamento ao artigo 180. §§ to e 2· da Lei nO 1.711. de 1952: DecretO' 
n° 41.666. de 19-6-57. 

Dos servidores que trabalham em estabelecimentO's industriais da UniãO'. 
produtO'res de munições e explosivO's: Lei nO 3.382. de 24 de abril 
de 1958. 
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Dos funcionários que participaram de operações de guerra na Fôrça 
Expedicionária. na Fôrça Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil. 
poderão requerer aposentadoria ao contarem 25 anos de serviço e 
serão. ao aposentar-se. promovidcs ao cargo imediatamente superior. 
se existir tal categoria no seu quadro: Lei n9 3.906. de 19-6-61 -
D. O. de 19-6 e 31-7-61. 

Ato Institucional n9 1. de 9-4-64 (art. 7°. § 1°). 

Regulamento ao art. 79 do Ato Institucional nO 1: Decreto n° 53.897. 

de 27-4-64. 

APROVEITAMENTO 

Lei n9 28i. de 28-10-36 (art. 14 das Oisp. Transitórias). 

Concursos realizados anteriormente à Lei nO 284-36; consolidação dos 
Decretos-leis ns. 636 e 1.020. de 1938 e 1.151. de 1939: Decreto
lei nO 1. 572. de 6-9-39. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n9 1.713. de 28-10-3'9 (arts. 83 e 
seus §§. 84 e 192. § 29 e parágrafo único do art. 245). 

De candidatos habilitados nos concursos realizados anteriormente à Lei 
n° 284-36. para A.F.LC .• Coletor e E~"'Crivão de Coletorias: Decreto
lei nO 1.900. de 20-12-39. 

De candidatos habilitados em concursos realizados anteriormente à Lei 
nO 284-36: Decreto-lei n9 2.097, de 29-3-40. 

De funcionários beneficiados pelos Decretos-leis ns. 145-37 e 2.166-40: 
Decreto-Iei noo 3.707, de 14-10-41. 

De funcionários públicos civis na Cia. Vale do Rio Doce S . A.: 
Decreto~lei n? 5.179. de 11-1-43. 

De indivíduos de capacidade reduzida: Decreto-lei n9 5.895. de 20-10-43. 

Como extranumerário diarista (aproveitamento de pessoal que indica): 
Decreto nO 15.152. de 27-3-44. 

De servidores dos extintos Territórios de Iguaçu e Ponta Porã: Lei 
n° 125. de 24-10-47. 

De pessoal aposentado. disponível ou afastado antes do Decreto-lei 
n9 8.253. de 29-11-45. com fundamento no art. 177 da Carta de 
1937. Lei Constitucional n" 2. de 16-5-38 e pelo art. 197, a. do 
Decreto-lei nO 1.713-39: Leí nO 171. de 15-12-47. 

Classificação dos funcionários que reverterem à atívidade em virtude 
da Lei n9 171-47: Lei n9 500. de 29-11-48. 

Regulamento à Lei nO 500-48: Decreto nO 26.749. de 6-6-49. 
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Encarregados e escrivães dos postos fiscais do Território do Acre: 
aproveitamento em cargos correspondentes a Oficial de Administra~ 

ção: Lei n 1.559, de 18~2~52. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28~1O~52 (arts. 64 a 67 e 
212, parágrafo único). 

Recorrente de disponibilidade prevista no art. 24 do A. D. C. T . e do 
funcionário em gõzo de disponibilidade (decorrente de acumulação): 
Decreto nO 35.956, de 2~8~54 (art. lO, § 2"). 

Alteração ao art. lO, § 20 do Decreto nO 35.956~54: Decreto nO 45.048, 
de 12 de dezembro de 1958. 

De servidores dos extintos Territórios Iguaçu e Ponta Porã (Lei nO 125~47): . 
normas para aproveitamento: Decreto nO 46.125, de 27 de maio 
de 1959. 

Dos empregados da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
admitidos até 31~3~3: Lei nO 4.242, de 17-7-61 (art. 40). 

Vide, também, Readaptação. 

ASSINATURAS 

Assinaturas, firmas ou rubricas em documentos e processos (deverão ser 
seguidas da repetição completa do nome dos signatários e indicação 
das respectivas funções e manuscritas a tinta ou lápis-tinta): Decreto 
nO 52.113, de 17-6~3. 

ASSIS'mNCIA AO FUNCIONARIO 

Assistência judiciária: Decreto~lei nO 5.335, de 22~3~i3. 

Assistência social: Decreto-lei nO 8.145, de 28~1O~45. 

Assistência médica e hospitalar: Decreto-lei nO 8.450, de 26~12~45. 

Normas para concessão de ass:stência judiciária aos necessitados: Lei 
nO 1.060, de 5~2~50. 

Plano de Assistência: Lei nO 1.711. de 28~10-52 (arts. 160 a 163 e 256). 
Vide Família. 

ATIVIDADES SOCIAIS E DESPORTIVAS 

Bases de Organização: Decreto~lei nO 8.012, de 29~9-45. 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

Decreto nO 48.142, de 27~4-60. 
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AUXILIAR DE EXATORIA 

Nova denominação ao Auxiliar de Coletoria: Lei n· 4.503, de 30-11-64. 

Regime de Remuneração: Decreto n· 57.877, de 28-2-66 

AUXILIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA 

Concessão: Decreto-lei n· 1.713, de 28-10-39. 

Idem: Decreto-lei nO 2.100, de 30-3-40. 

Limites: Decreto-lei n· 9.196, de 23-4-46. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 137). 

Concessão: Decreto n· 34.406, de 29-10-53. 

Alteração ao § 2° do art. 1· do Decreto nO 34.406-53: Decreto n· 36.983, 
de 5-8-54. 

A .servidor lotado em Coletoria que pague ou receba em moeda corrente 
(5% sõbre o padrão de vencimento): Decreto nO 41.852, de 
15-7-57. 

O auxíl:o de que trata o art. 137 da Lei nO 1.711-52 passa a ser de 
l00!o dos vencimentos recebidos pelos Tesoureiros e Tesoureiros
Auxiliares: Lei nO 4.061. de 8-5-62 (art. 2°). 

Elevado para 30% o auxílio de que tratam os arts. 137 da Lei n· 1.711 
de 1952, e 2° da Lei n° 4.061-62: Lei n· 4.863, de 29-11-65 
(art. 10). 

Auxílio para diferença de caixa (percebido por servidores d~ Grupo 
Ocupacional AF-300-Fisco): .será deduzido, o respectivo valor, da 
parte variável de sua remuneração: Decreto nO 57.877, de 28-2-66 
(art. lO, alínea «b»). 

AUXILIO-DOENÇA 

Disposições estatutárias: Lei n· 1. 711, de 28-10-52 (art. 143). 

Concessão: Decreto n° 33.634, de 21-8-53. 

AUXILIO-FUNERAL 

Decreto-lei n· 1.713, de 28-10-39 (art. 186). 

Nova redação ao § 1· do art. 186 do Decreto-Iei n° 1.713-39: Decreto
lei nO 3.194, de 14-4-41. 

Nova redação ao art. 186 e seus §§ do Decreto-lei n° 1.713-39: Decreto
lei n· 3.678, de 2-10-41. 
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Concessão: Decreto-lei nO 6.561. de 6-6-44. 

A família dos extranumerários da União: Decreto-lei nO 9.400. de 21-6-46. 
Lei nO 1.711. de 28-10-52 (art. 156 e seus n). 

B 

BOLETIM DO PESSOAL 

Criação: Decreto nO H.925. de 26-6-58. 

Vide Publicação. 

BOLETIM DE MERECIMENTO 

Vide Promoção. 

C 

CANCELAMENTO 

De penas disciplinares: Decreto nO 24.,761. de 14-7-34. 
De penalidades: Decreto nO 28.%9. de 13-12-50. 

De penalidades. faltas não justificadas e licenças: Decreto n9 29.641. 
de 6-6-51. 

De penalidades aplicadas aos servidores que tomaram parte nas «Jornadas 
de Protestos dos Médicos»; abono das faltas não justificadas em 
março de 1953 e dezembro de 1954: Decreto nO 39.177. de 15-5-56. 

De penalidades de advertência. repreensão e suspensão; abono de faltas 
não justificadas (máXimo de 30 dias. umas ou QlUtras. ou umas e 
outras somadas dentro daquele limite). ocorridas até 3-8-56 inclusive: 
Lei n9 2.839. de 2-8-56. 

Aplicação da Lei nO 2.839-56: Consideram-se como falta não justificada. 
as licenças para tratamento de saúde e para tratamento de pessoa 
da família: Decreto nO 40.000. de 17-9-56. 

CARGOS 

Constituição de 1946: 

Competência para criá-los. extingui-los e fixar-lhes os vencimentos 
(art. 65. IV); 

Perda do cargo ou função pública em conseqüência da perda dos direitos 
polítiCOS ( art. 136) ; 

Do seu provimento (art. 87. V); 

Açessíveis a todos os brasileiros: (art. 184); 



Acumulação (art. 185); 

Primeira investidura ( art. 186) ; 

Perda (art. 189). 
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Disposições estatutárias: Lei n9 1. 711. de 28~1O~52 (Titulos I e 11). 

Provimento e vacância (normas para elaboração de atos): Decreto 
n9 36.190, de 18~9~54. 

Norma no emprêgo oficial de nome designativo de cargo público: Lei 
n' 2.749, de 2~4~56. 

Prazo para provimento: Lei nO 4.326, de 26~4~64. 

Ingresso, provimento e vacância: Lei nO 4.345, de 26~~64. 

Admissão, privilégio: Decreto nQ 55.175, de 1O~12~64. 

Criação de cargos, funções ou empregos públicos (competência exclusiva 
do Presidente da República para a iniciativa das leis): Ato Insti~ 
tucional n' 2, de 27 ~ 1O~65 ( art. 4°). 

Administraaor: Decreto~lei nQ 2.190, de 16~5~40 (inclusão no Q.S.). 

Ad~te PiscaI do lmpósto Aduaneiro: 
Vide «Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro», em titulo autônomo. 

Agente PiscaI do lmpôsto de Consumo: 
Vide «Agente Fiscal de Rendas Internas», em título autônomo. 

Agente PiscaI do lmpôsto de Renda: denominação dada: aos cargos 
exercidos pelos funcionários de que trata o art. 30 da Lei nO 2'.862, 
de 4~9~56, regulamentada pelo Decreto nO 40.702, de 31~12~56; pelos 
atuais funcionários das carreiras de contador e oficial administrativo 
lotados na D.I.R. na vigência da Lei n' 2.862~56 e que requeiram 
no prazo de 30 dias; aos contadores aprovados em concurso nos 
têrmos do Decreto~lei nO 1.168, de 22~3~39, que não se encontravam 
na D.I.R. em 28~11~58: Lei nO 3.470, de 28~11~58. 

Vide Título Agente PiscaI do lmpôsto de Rend>a, em titulo autÔ:1omo. 

Agente Postal (alterada a situação): Lei nO 4.345, de 26~6~64. 

Ajudante de Despachante: Decreto~lei nO 1. 1 H, de 9~3~39 (criação). 

Aprendiz: extinção; atividades a serem exercidas por pessoal temporário: 
Lei nO 4.345, de 26~~64. 

Arquivista: Decreto~lei nO 7.420, de 26~3~5 (disposições sôbre a carreira). 

Artífice de Artes Gráft"cas: Decret~lei nO 3.327, de 4~6~1. 

Artífice: trabalhadores, aprendizes e auxiliares de artifice diplomados por 
Escolas Técnico--Profissionais ou portadores de certificado de habili~ 

tação profissional: aproveitamento na série de classe correspondente 
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à atividade profissional do Serviço de Artífice: Lei nO 4.242. de 
17;7;63. 

Ascensorista: alteração de disposições da Lei n9 3.780;60: Lei n9 4.126. 
de 27;8~2. 

Nova alteração: Lei nO 4.345. de 26~-64. 

Assessor Parlamentar (nova denominação: Assessor para Assuntos Legis

lativos): Lei nO 4.345. de 26~4. 

Assessor para Assuntos Legislativos: autorizado o Poder Executivo a 
extinguir. na vacãncia. êsses cargos: Lei n9 4.863. de 29-11-65 
(art. 15). 

Assistente Juridico: Salários correspondentes à ref. 28: Lei n? 488. de 

15-11~8. 

Vencimentos. atribuições: Lei nO 1.339. de 30-1 ;51. Vide Vencimentos. 
nota referente a serviço juridico da União. 

Auditor da Fazenda Nacional (membro do Serviço Juridico da União). 
Vide Vencimentos. 

Auxiliar Acadêmico: admissão mediante concurso; relação de emprêgo: 
Decreto n° 50.314-61 (pessoal temporário). 

H0rário. salário: Decreto n9 50.664. de 30-5-61. 

Auxiliar de Coletoria 
Vide «Coletorias (pessoal)>> e «Auxiliar de Exatoria» em titulo autônomo. 

Auxi~ar de &crita: DecretQ;lei nO 7.651. de 18-6--45: inclusão na carreira 
de Oficial Administrativo. 

Auxiliar de Portaria (nova denominação aos Porteiros): Lei n° 207. 
de 27-5-36. 

Auxiliar de Portaria: Sob essa denominação foram fundidas as carreiras 
de Servente e de Contínuo: Lei n9 1. 721. de 4-11;52. 

Bibliotecário: (profissão e seu exercício): Lei nO 4.084. de 30-6-62. 
Regulamento à Lei n9 4.084-62: Decreto n° 56.725. de 16;8-65. 

Bibliotecário e Bibliotecário Auxiliar (desdobramento das carreiras): De; 
ereto-lei nO 2.166. de 6;5~O. 

Bibliotecário-auxiliar (criação de 3 cargos no Q. P. do M. F . ): De creto
lei nO 4.419. de 29-6-52. 

Bibliotecários-auxiliares: nomeados Bibliotecários mediante conclusão do 
curso de Biblioteconomia e de acôrdo com a claSSificação: Lei n9 682. 
de 26-4-49. 

Carvoeiros (inclusão de cargos na carreira de Foguista): DecretQ;lei 

n9 7.006. de 31-1O~4. 
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Coletor (nova denominação: Exator Federal): Lei nO 4.503. de 30-11-64. 
Vide Exator Federal em título autônomo. 

Coletorias (pessoal): Decreto n9 24.502. de 29-6-34. 
Lei n9 1.293. de 27-12-50. 
Decreto n9 29.191. de 24-1-51. 
Decreto 0 9 29.192. de U-1-51. 
Decreto nO 41.852. de 15-7-57. 

Comandante Aduaneiro: Decreto-lei n9 4.401. de 24-6-42. 

Conferente: Decreto-lei nO 7.403. de 21-3-45: alteração na carreira. 

Conferente e Conferente de Valôres: Decreto-Iei n9 471. de 6-6-38 (criação 
de 5 cargos. Vide Fiel do Tesouro. 

Consultor Jurídico (atribuiçôes): Decreto-Iei nO 8.564. de 7-1-46. 
asses cargos passaram a ser de provimento efetivo e de livre nomea
ção do Presidente da República: Lei n9 3.826. de 23-11-60. 

Contabilista: Decreto-lei nO 349. de 23-3-38: extinção da carreira. 

Contador: Decreto-lei n9 349. de 23-3-38: criação da carreira. 
Decreto-Iei nO 1.568. de 6-9-39: absorção da carreira de Perito
Contador do Quadro XII. 
Decreto-lei n9 4.419. de 29-6-42: criação de 150 cargos no Q.P. 
do M.F. 
Decreto-Iei nO 5.067. de 11-12-42: criação de 8 cargos no Q. P. 
do M.F. 
Decreto-lei n9 6.580. de 12-6-44: alteração da carreira. 
Decreto-lei nO 7.247. de 16-1-45: alteração na carreira. 
Decreto-Iei n9 7.856. de 13-8-45: alteração na carreira. 
Decreto-lei nO 9.295. de 27-5-46: define as atribuiçôes do Contador. 
Lei n9 200. de 30-12-47: disposições sôbre os funcionários da carreira 

de Contador do Q.S. e do Q.P. do M.F. 
Lei n9 3.780. de 12-7-60: Correntistas. admitidos com a exigência do 

diploma de Contador. passam a integrar a série de classes de 
Contador - Código T.C. 3<J2. níveis 17 e 18. 

Contínuo: Decreto-Iei nO 8.065. de 10-10-45: alteração na carreira. 
Lei n9 1.550. de 5-2-52: reclassifica os ex-continuos das Delegacias 
Fiscais incluídos no Quadro VII pela Lei nO 284-36 como serventes. 
Lei n9 1.721. de 4-11-52: carreira fundida com a de servente sob 
a denominação de Auxiliar de Portaria. 

Correntistas: Lei n9 3.780. de 12-7-60: admitidos com a exigência do 
diploma de Guarda-Livros passam a integrar a série de classes de 
Técnico de Contabilidade - Código P-701. níveis 13 e 15; admitidos 
com a exigênc:a do diploma de Contador. passam a integrar a série 
de classes de Contador - Código TC-302. níveis 17 e 18. 
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Dactilógrafo: Decreto nO 1.906, de 23-8-37 - correção da Tabela. 
Decreto-Iei nO 5.067, de 11-12-42 - criação de 13 cargos no Q.P. 
Decreto-Iei nO 6.427, de 14-4-44: alteração na carreira. 

Desenhista: Decreto-Iei nO 6.427, de 14-4-44: altera a carreira de De
senhista e cria a de Desenhista-Auxiliar. 

Despachank Aduaneiro: Decreto nO 7.185, de 16-5-41 (número de cargos) 
- Vide Despachantes Aduaneiros em título autônomo. 

Encadernador: Decreto-Iei nO 741. de 2'7-9-38: extinção do cargo de 
Encerador e transferência para a carreira de Encadernador. 

Encarregados e Escrivi4s dos Postos Fiscais do Território do Acre: 
exercendo função diferente e não amparados pela Lei n° 3.454-18 
e Decreto nO 15.220, de 29-9-21: assegurados os direitos ditados por 
êsses dispositivos inclusive aproveitamento em cargos correspondentes 

aos oficiais administrativos: Lei nO 1.559, de 18-2-52. 

Encerador: Vide Encadernador. 

Engenheiro: Decreto-lei nO 2.957, de 17-1-41: passa para o Q. S., 
criando a carreira no Q. P. 
Decreto-lei n9 7.697, de 3-7-45; alteração na carreira. 

Escriturário: Decreto-Iei nO 2.906, de 24-12-40: provimento de cargos. 
Decreto-lei nO 4.863, de 23-10-42: alteração na carreira. 
Decreto-lei n9 6.446, de 28-4-44; criação de cargo. 

Escrivão: Decreto-lei nO 5.930, de 26-10-43: alteração da carreira. 

Escrivão de Coletoria (nova denominação: Exator Federal) Lei 
n9 4.503, de 30-11-64. 

Vide, também, «Coletorias» (pessoal) e Exator Federal. 

Estatístico: exercício da profissão: Lei n9 4.739, de 15-7-65. 

Estatístico-auxiliar: Decreto-Iei nO 4.419, de 29-6-42 - Criação de 5 
cargos no Q.P. do M.F. 

Exator Federal: vide Exator Federal em título autônomo. 

Fiel do Tesouro: vide Fiel do Tesouro em título autônomo. 

Fiscal Aduaneiro: Lei n9 1.325, de 23-1-51: disposições sôbre a carreira. 

Vide Agente Fiscal do Impôsto Aduanziro em título autônomo. 

Fiscal Auxiliar de Impostos Internos: 

Vide Fiscal Auxinar de Impostos Internos, em título autônomo. 

Guarda-Livros: Decreto-lei nO 3049, de 23-3-38: criação da carreira. 
Decreto-lei nO 9.295. de 27-5-40: atribuições. 
Decreto-lei nO 6.581. de 12-6-44: acesso à carreira de Contador. 
Decreto-Iei n9 7.247. de 16-1-45: alteração à carreira. 



Decreto-lei n' ,7.856. de 13-8-45: alteração à carreira. 
Lei nO 3.384. de 28-4-58: nova denominação à profissão; 
Técnico em Contabilidade. 
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Guarda-Mor: Decreto-lei nO 8.950. de 26-1-46: inclusão de 5 cargos na 
carreira de Oficial Administrativo do Q.S. 

Juízes e demais servidores da extinta Câmara do Reajustamento &onõmic'o: 
designação para o M.F.: Lei nO 711. de 25-5-49. 

Marinheiro: Decreto-Iei n' 3.870. de 29-11-41: nova organização à 
carreira. 
Decreto-lei nO 6.670. de 10-7-44: alteração à carreira. 
Decreto-lei nO 7.560. de 18-5-45: alteração na carreira. 
Decreto-lei nO 8.258. de 30-11-45: inclusão de cargo. 
Lei nO 1.564. de 1-3-52: alteração na carreira. 
Lei n' 2.575. de 17-8-55: retificação da relação nominal anexa à Lei 
nO 1. 564-52 . 

Maquinista Marítimo: Decreto-Iei n· 7.560. de 18-5-45: alteração na 
carreira. 

Mensageiro: Lei nO 4.345-64: extinção; atividades a serem exercidas por 
pessoal temporário. 

Motorista: Decreto-lei nO 8.839. de 24-1-46: reestruturação da carreira. 

Oficial Administrativo: Decreto-lei nO 7.651. de 18-6-45: absorção da 
carreira de Auxiliar de Escrita. 
Decreto-lei nO 8.700. de 17-1-46: provimento em cargos da classe 
inicial. 
Decreto-lei n' 8.950. de 26-1-46: inclusão. no Q.S .• de 5 cargos 
de Guarda-Mor. 
Lei nO 3.470. de 28-11-58: ocupantes de cargos lotados na DIR e 
Delegacias passaram a integrar a carreira de Agente Fiscal do 
Impôsto de Renda (art. 52). 
Lei nO J.780. de 12-7-60 (ocupantes de cargos lotados em repartições 
aduaneiras) passaram a integrar a série de classes de Agente Fiscal 
do Impôsto Aduaneiro. Os dema:s passaram a denominar-se Oficial de 
Administração. 

Operário de Artes Gráficas: Decreto-lei nO 8.101. de 17-10-45: alteração 
na carreira. 

Patrão: Decreto-lei n' 3.870. de 20-11-41: nova organização à carreira. 
Decreto-lei nO 4.619. de 26-8-42: inclusão de cargos. 
Decreto-lei n" 4.852. de 21-10-42: criação de 1 cargo no Q.S. 
Decreto-lei nO 6.670. de 10-7-44: alteração à carreira. 
Lei n' 1.564. de 1-3-52: alteração à carreira. 
Lei n9 2.575. de 17-8-55: retificação da relação nominal anexa à 
Lei n" 1. 564-52. 
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Perito-Contador do Quadro XII: Decreto-Iei nO 1.168, de 22-3-39. 
Decreto-Iei nO 1.568, de 6-9-39: incorporação da carreira à de Con
tador do Quadro I. 

Polícia Fiscal: Decreto-Iei n9 4.401. de 26-6.-42: disposições sôbre a 
carreira. 
Decreto-lei n9 6.446, de 28-4-44: criação de 6 cargos. 
Decreto-Iei nO 8.539, de 2-1-46: nova denominação: Fiscal Aduaneiro. 

Vide Agente Fiscal do lmpôsto Aduaneiro. 

Porteiros (nova denominação: Auxiliar de Portaria): Lei n° 207, de 
27-5-36. 

Procurador, Assistente-Jurídico e cargos de Tesouraria: autorizado o Poder 
Executivo a promover a extinção progressiva dêsses cargos, no caso 
de vacância, sem prejuízo das promoções a que façam jus os titulares 
remanescentes. Redistribuição dêsses cargos para aproveitamento de 
seus ocupantes em órgãos em que haja necessidade de seus servíços, 
respeitada a lotação na mesma Unidade da Federação: Lei n9 -40.863, 
de 29-11-65 (art. 17). 

Procuraclpr e Adjunto de Procurador: (criação de cargo): Decreto-lei 
n9 8.508, de 31-12-45. 

vide Procurador, em título autônomo. 

Psicólogo (Regulamento à Lei nO 4. 119-62 que dispõe sôbre a profissão): 
Decreto nO 53.464, de 21-1-64. 

S~vente: Decreto-Iei n9 8.875, de 24-1-46: criação e inclusão de um 
cargo. 
Lei n9 1.550, de 5-2-52: reclassifica ex-contínuos das Delegacias 
Fiscais incluídos no Quadro VII pela Lei n· 284-36 como Serventes. 
Lei n° 1. 721. de 4-11-52: carreira fundida com a de contínuo sob 
a denominação de Auxiliar de Portaria. 

Técnico de Administração (disposições sõbre o exercício da profissão): 
Lei n9 4.769, de 9-9-65. 

Técnico de Contabilidade: Lei n9 3.780, de 12-7-60: Correntistas admi
tidos com a exigêncla do dip!oma de Guarda-Livros, passam a integrar 
a série de classes de Técnico de Contabilidade - Código P-70I. 
níveis 13 e 15. 

Tzcnologista do L.N .A.: provimento, concurso, diploma de Químico: 
Decreto nO 36.756, de 7-1-55. 

Tesoureiro 

Vide Fiel do Tesouro, em título autônomo. 

Trabalhador: Decreto-lei nO 3.870, de 29-11-41: nova organização à 
carreira. 
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Tradutor: (criação de cargos): Decreto-lei n9 8.298, de 5-12-45. 

Vide Classificação de Cargos. 

CARGOS DE CHEFIA 

Ocupantes efetIvos (inclusive aposentados) de cargo de chefia, diretor 
ou diretor geral: classificação no símbolo de cargo correspondente 
da mesma denominação, ou segundo a hierarquia, quando alterada 
a nomenclatura: Lei 0 9 2.188, de 3-3-54 (arts. 7° e 8°). 

Regulamentação ao art. 79 da Lei nO 2.188-54: Decreto nO 41.195, de 
26-3-57. 

(Vide Decreto n9 55.185, de 10-12-64, nota a seguir). 

Cargos de direção abrangidos pelo art. 7° da Lei nO 2.188-54: servidores 
ainda em atividade terão vencimentos fixados para os cargos em 
comissão que lhes forem correspondentes: Lei n9 3.780, de 12-7-60 
(art. 66). 

Aplicação da Lei 11° 2.188-54: sõmente a titulares efetivos, inclusive 
aos já aposentados de cargos de diretor e diretor-geral: sem efeito 
o Decreto n° 41.195-57 na parte referente aos ocupantes de cargos 
de chefia, bem como o Decreto nO 51.511, de 22-6-62: Decreto 
nO 55.185, de 10-12-64. 

Vide Cargos em Comissão. 

CARGOS EM COMISSÃO 

Aposentadoria 'com todos os vencimentos do cargo que estiver exercendo 
em comissão (funcionário com 35 anos de serviço): Lei n9 2830, 
de 9-11-37. 

Remuneração dos cargos em comissão do Ministério da Fazenda: Decreto
lei nO 71, de 16-12-37. 

Simbolos e valõres mensais: Lei nO 488, de 15-11-48. 

Disposições estatutárias: Lei n9 1..711, de 28-10-52 (arts. 72; 75, li, 
«a»; 79, IV; 82, § I"; 89; 121. I; 180; 183; 191 e 260). 

Percepção do vencimento do cargo em comissão, ao ocupante que déle 
se afastar após 10 anos de exercício ininterruptos, até seu aprovei
tamento em cargo equivalente: Lei n° 1. 741. de 22-11-52. 

Alteração dos simbolos e valõres: Lei nO 2.188. de 3-3-5-4-. 

Valôres dos símbolo~ que não constam da Lei n9 2.188-54; regime de 
trabalho dos ocupantes de cargos em comissão: Decreto n9 37.537, 
de 27-6-55. 
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Servidores amparados pela Lei n° 1.741-52: vencimentos; condições 
essendais à concessão da vantagem; Decreto nO 40.746, de 15-1-57. 

Enquadramento nos novos símbolos correspondentes à denominação dêsses 
cargos e agregação aos respectivos quadros: Lei n· 3.780, de 12-7-60 
(art. (0). 

Nova regulamentação à Lei n· 1.741-52: Decreto nO 990, de 14-5-62. 

Cargos de provimento em comissão (classificados em símbolos inferiores 
a 12-C): transformados em função gratificada: Lei nO 4.345, de 
26-6-64. 

Idem - Regulamentação ao § 6· do art. 1 ° da Lei n· 4.345-64: Decreto 
nO 54.005, de 3-7-64. 

CARGOS ISOLADOS 

Padrões alfabéticos incluídos no art. 3· aplicáveis aos cargos isolados; 
limite: padrão O: Lei n° 488, de 15-11-48 (art. 5·). 

Padrões e valõres: Lei nO 2.188, de 3-3-54. 

Extinção dos ,'símbolos que sejam idênticos aos dos cargos de. provimento 
em comissão (Tabela B do Anexo I da Lei n· 4.242-63, passando 
os vencimentos dos servidores respectivos a ser demonstrados em 
cruzeiros, sem vinculação .a padrões, simbolos ou niveis), ressalvadas 
as situações decorrentes da apli:cação da Lei n· 1.741-52 e do art. 7· 
da Lei nO 2.188-54 e art. 22 da Lei n· 4.069-62: Lei n° 4.242, 
de 17-7-63. 

Vide C-argos de Chefia. 

CASAMENTO 

Por motivo de casamento, o funcionár:o poderá faltar ao serviço até 
oito dias consecutivos, sem prejuízo do vencimento ou qualquer 
vantagem: Lei n· 1.711. de 28-10-52 (art. 153, I). 

Prazo para o funcionário transferido ou removido (afastado per mot:vo 
de casamento) entrar em exercício: Lei n° 1.711. de 28-10-52 (art. 31. 
§§2·e3°). 

Vide, também, Família. 

CERTIOOES 

Requerimento para fins ele inatividade: Decreto n· 24.174, de 25-4-34. 

Extração pelos órgãos encarregados da organização e movimentação das 
fichas financeiras individuais: Decreto-lei n° 1.266, de 11-5-39. 

Fornecimento, fotostática: Decreto-lei n~ 2. 148, de 25-4-40. 
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Para defesa de direito; para esclarecimento de negoclos administrativos; 
expedição: Constituição Federal de 1946 (art. 141, § 36, itens 
III e IV). 

Pronto atendimento: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 194, XI. «b»). 

Isenção de sêlo: Idem (art. 247). 

Certidões, petições e outros documentos destinados a instruir processos 
concernentes ao Serviço Militar: isenção de sêlo, taxa, custas e 
emolumentos de qualquer natureza, ressalvados os casos de infração 
da Lei n~ 4.375, de 17-8-64: Lei citada (art. 78). Retificada pela 
Lei n~ 4.754, de 18-8-65 e regulamentada pelo Decreto nO 57.654, 
de 2.0-1-66. 

Para instrução de ação popular: Lei nO 4 . .717, de 29-6-65. 

Relativas à matéria eleitoral: fornecimento, prazo, reconhecimento gratuito 
de firmas, isenção de sêlo: Lei n~ 4.737, de 15-7-65 (arts. 371 a 373). 

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

Comissão de Técnicos para elaborar um plano de classificação dos cargos 
do S. P. F .: prevista no art. 259 da Lei nO 1. 711, de 28 de outubro 
de 1952. 

Planos de Classificação de Cargos e de Revisão de Níveis de Remuneração 
do Serviço Público Civil Federal (Comissão de Técnicos): Decreto 
n~ 31.9.02, de 8-12-52. 

Disposições sõbre a utilização da dotação orçamentária: Decreto nO 34.950, 
de 18-1-54. 

Plano de Classificação de Cargos: Lei n~ 3.780, de 12-7-60 (Capítulo I) . 

Órgãos de Classificação de Cargos (disposições): Decreto nO 48. 639-A. 
de 30-7-60. 

Comissão de ClaSSificação de Cargos: regimento: Decreto n~ 48.920, 
de 8-9-6.0. 

Enquadramento (Lei n~ 3.780-60): Decreto n~ 48.921, de 8-9-60 . 

Enquadramento dos cargos e funções de cada Ministério (disposições 
sõbre a aprovação, em caráter provisório, da relação nominal). 
Decreto n° 49.160, de 1-11-6.0. 

Novos valõres dos níveis e referências; alterada a localização do servidor 
nas referências: Lei n~ 3.826, de 1-12-60. 

Pessoal temporário e de Obras (Lei nO 3.78.0-60 - Capítulo VI): dis
posições sôbre essa categoria: Decreto nO 5.0.314, de 4-3-61. 

Enquadramento (Decreto nO 48.921-6.0: alteração aos arts. 3~, 59, 7°, 11 
e supressão do art. 13): Decreto nO 5.0.571, de 1.0-5-61. 
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Comissão de Classificação de Cargos: alteração ao Decreto n· 48.920. 
de 8-9-60 (Regimento): Decreto n· 50.668. de 30-5-61. 

Enquadramento nos têrmos do art. 19. da Lei nO l.780-60: servidores 
que contem ou venham a contar 5 anos de efetivo exercicio admi
tidos até 11-6-62: Lei nO 4.069. de 11-6-62 (art. 23. parágrafo 
único) . 

Enquadramento (alteração do Decreto n· 49.160-60): promoções durante 
a vigência do enquadramento provisório: Decreto n· 1 .226. de 
22-6-62. 

Ascensorista: Alteração de disposições da Lei n° 3.780-60 relativas à 
classe de Ascensorista: Lei nO 4.126. de 27-8-62. 

Enquadramento de cargos e funções do M.F. (retificação: inclusão de 
servidores na série de classes de Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro) : 
Decreto n· 51.626. de 17-12-62. 

Anexo I da Lei n· 3.780-60 (alteração): Lei nO 4.203. de 7-2-63. 

Enquadramento dos cargos e funções do M.F. (retificação: inclusão dos 
cargos de Escrivão de Coletoria do antigo Q. S. do M. F . ): Decreto 
nO 51.913. de 25-4-63. 

Enquadramento (acrescenta parágrafo ao art. 4· do Decreto n° 48.921-60): 
Decreto n9 52.144, de 25-6-63. 

Enquadramento (alteração do art. 15 do Decreto n· 48.921-60): 
Decreto n· 52.265. de 16-7-63. 

Enquadramento: aplicação do parágrafo único do art. 23 da Lei nO 4.069. 
de 11-6-62. aos funcionários interinos nomeados até aquela data e 
aos funcionários da União e das Autarquias com mais de dez anos 
de serviço público. admitidos até 17-7-63: Lei nO 4.242. de 17-7-63 
(art. 50). 

Plano de Class:ficação do Funcionalismo Civil; encaminhamento de projeto 
de lei sôbre sua revisão: Lei n· 4.345. de 26-6-64. 

Ascensorista-Agente Postal (alterada a situação): Lei n· 4.345. de 
26-6-64. 

Curso Superior: Classificação: Lei nO 4-.345. de 26-6-64. 

Curso Superior (classificação. enquadamento). Normas para a execução 
do disposto no art. 9" e seus § § da Lei n· 4.345-64; Decreto 
n" 54.015. de 13-7-64. 

Curso Superior (classificação) ; inclusão· dos cargos de Técnico de 
Economia e Finanças e de Comissário de Polícia: Decreto n9 54.240, 
de 2-9-64. -

Regime de Organização e J:luncionamento da Coordenação do Aperfeiçoa-
mento do Pessoal de Nível Superior: Decreto n· 54.356. de 30-9-64. 
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Curso Superior (inclusão de cargos nas relações de que trata o Decreto 
n° 54.015): Decreto n9 55.004. de 13-11.-64. 

Impressor. Encadernador. Mestre e Técnico de Artes Gráficas (alteração 
à Lei nO 3.780-60): Lei n9 4.491. de 21-11.-64. 

Fiel do Tesouro: passam a integrar o Grupo Ocupacional AF-3()() -
Fisco - de que trata o Anexo I da Lei n9 3.780. de 12-7-60. 
com a codificação AF-31O: Lei n° 4.503. de 30-11.-64. 

Curso Superior (inclusão entre os relacionados no Decreto n9 55.004:-64): 
Decreto nO 55.175. de 10-12'-64. 

Curso Superior (inclusão de cargos na relação de que trata o Decreto 
n9 54.015-64): Decreto n° 55.204. de 11-12.-64. 

Assistente Social - enquadramento; retificação da relação constante do 
art. 19 do Decreto nO 54.015.-64: Decreto n° 55.246. de 21-12-64. 

Pe.squisador: ioclusão no Anexo I da Lei n9 3.780-60 - Serviço Técnico 
Científico - Grupo Ocupacional Te 1 .500 -' Pesquisa Científica -
níveis 20-A. 21-B e 22-C; Lei n9 4.723. de 9-7.-65. 

Comissão de ClaSSificação de Cargos (alteração ao Regimento): Decreto 
n° 56.887. de 20-9-65. 

Curso Superior: retificação da claSSificação constante do Decreto nO 54.015. 
de 13-7-64. na parte referente à série de classes de Enfermeiro: 
Decreto n9 57.180. de 8-11-65. 

Enquadramentos definitivos: sustados Os efeitos financeiros dos enquadra
mentos definitivos decorrentes da aplicação da Leí n9 3.780-60. nos 
casos em que. comprovadamente. tiver ocorrido decesso de classifi
cação em relação ao enquadramento provisório: Decreto n° 57.224. 
de 11-11-65. 

Curso Superior: o enquadramento dos ocupantes de cargos integrantes 
das séries de classes a que se refere o Decreto nO 54.015-64 será 
feito de cima para baixo. considerados em conjunto. por ordem 
decrescente dos niveis de vencimento em que se encontravam a 
29.-6.-64: Decreto n9 57.243. de 11-11.-65. 

Curso Superior - classificação dos cargos de nível superior do M. F. 
enquadramento de seus atuais ocupantes: Decreto nO 57.370. de 
1-12-65. 

Estatístico - incluída esta série de classes na relação constante do item 11 
do art. 1° do Decreto nO 54.015-64. a qual fica exclUída da relação 
constante do art. 19 do Decreto nO 55.004:.-64: Decreto nO 57.837, 
de 17-2-66. 

COMISSõES DE EFICI:t;:NCIA 

Criação: Decreto-lei nO 579. de 30-7-38. 
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Reorganização: Decreto-lei nO 3.569. de 29-8-41. 

Regimento-padrão: Decreto n9 9.491. de 27-5-42. 

Extinção: Decreto-Iei n9 9.503. de 23-7-46. 

CONCURSOS 

Anteriores à Lei nO 2'84-36 (prazo de validade): Decreto-Iei nO 636. de 

19-8·38. 

Anteriores à Lei nO 284-36: Decreto-lei nO 1.020. de 3'1-12-38. 

Anteriores à Lei nO 284-36: (aproveitamento de habilitados): Decreto-Iei 
n° 1.151. de 14-3-39. 

Anteriores à Lei nO 284-36: (nomeação de habilitados): Decreto-lei 
nO 2.097. de 29-3-40. 

Disposições: Decreto-Iei nO 1.713. de 28-10-39 (art. 18). 

Candidatos habilitados que tenham tomado parte em operações de guerra 
(prioridade de ingresso no serviço público): Decreto-Iei n° 8.361. 
de 13-12-45. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (arts. 18 a 20). 

Concurso Geral e especifico (definição); habilltação para transferência: 
Decreto nO 33.635. de 21-8-53. 

Gratificação de encargo de auxiliar ou membro de banca e comissões 
de concurso: Decreto nO 34.395. de 28.10-53. 

Prorrogada a vigência do art. 28 e s/parágrafo único do Decreto nO 29.191 
de 1951 (sõbre Escrivão de Coletoria): Decreto nO 44.657. de 
17.10-58. 

Prorrogada a validade dos concursos por mais 2 anos a contar de 
18-7-63: Lei n 9 4.242. de 17-7..(j3. 

Prazo de validade: será revigorado. pela metade. àqueles que. tendo sido 
considerados. em tais concursos. habilitados para o exercício de 
cargos públicos federais. dos três Podêres. não o tenham podido 
assumir. em virtude de estarem exercendo. ou haverem assumido 
mandatos legislativo:; ou executivos federais. estaduais ou muni'cipais: 
Lei nO 4.742. de 15-7-65. 

Os prazos de validade dos concursos públicos. realizados pelo DASP. 
ainda em vigor. f:cam prorrogados até a nomeação do último can
didato aprovado: Lei n° 4.863. de 29·11-65 (art. 41). 

Prazo de validade dos concursos em vigor. para o provimento dos cargos 
públicos da União e das autarquias federais que ainda não tenham 
sido prorrogados ficam aumentados de mais 2' anos: Lei nO 4.929. 
de 18-2-66. 



- 419 

CONFERENTE 

CONFERENTE DE VALORES 

v'1de Fiel do Tesouro. 

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

Empregados Federais no Ceará: Decreto n· 24.286. de 23-5-34. 

Funcionários Públicos do Território do Acre: Decreto nO 441. de 20-8-35. 

Suspensão: Lei nO 145. de 19-12-35. 

Suspensão: Lei nO 347. de 18-12-36. 

Funcionários. extranumerários. inativos e pensionistas: Decreto-lei nO 312. 
de 3-3-38. 

Execução do Decreto-lei nO 312-38: Decreto-lei n° 391. de 26-4-38. 

Quotas de subsistência de espôsa ou filhos: Decreto-lei n· 845. de 
9-11-38. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n· 1.713. de 28-10-39 (art. 188). 

Descontos em favor do IPASE: Decreto-lei nO 2.865. de 12-12-40. 

Empréstimos pelos Institutos e 'Caixas de previdência: Lei nO 3.200. de 
19-4-41 (arts. 8· e 9·). 

Extranumerários diaristas e tarefeiros: Decreto-lei n· 7.622. de 11-6-45. 

Relação de descentos efetuados em vencimentos; modêle: Decreto nO 22.857. 
de 1-4-47. 

Consignação em fôlha de pagamento (disposições): Lei nO 1.046. de 
2-1-50. 

Associação de classes: permissão de descontos de mensalidades sociais. 
mediante consignação em fôlha de pagamento. de seus associados: 
Lei n· 1.134. de 14-6-50. 

Reposições e Indenizações à Fazenda Pública: Lei n° 1.711. de 28-10-52 
(arts. 125 e seu parágrafo. único; 126. 11 e 197); de Prestação de 
Alimentos (art. 126. I). 

Alteração à Lei nO 1.046-50: Lei nO 2.853. de 28-8-56. 

Mensalidade e descontos em favor da SOCiedade Beneficente dos Fiscais 
Aduaneiros de Santos e da Caixa Beneficente dos Funcionários da 
Alfândega de Santos: Lei nO ).603. de 8-8-59. 

Extensão dos beneficios da Lei n° 1.134-50 às entidades cujes estatutes 
tenham sido registrados até 14-6-50: Lei n· 4.069. de 11-6-62. 

Inclusão. para efeito. de 'Cálculo. das vantagens pecuniárias de caráter 
permanente: Lei nO 4.373. de 30-7-61. 
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De pagamento de mensalidades e descontos em favor da Caixa Beriefi~ 

cente dos Empregados da Alfândega do Rio de Janeiro: Lei n9 4.624, 
de U~5~5. 

CORRETOR DE NAVIOS 

Profissão - Regulamento (alteração ao Decreto n9 19.009, de 27~11~29: 

Decreto nO 52.090, de 4~~3. 

Regulamento da profissão de Corretor de Navios e seus Prepostos: De~ 

ereto nO 54.956, de 6~11~. 

COTAS 

Nota: n~o se trata de funcionários, entretanto, os papéis relativos 
às nomeações, habilitações e exercício dêsses profissionais 
junto às repartições aduaneiras são examinados pela DRA 
e pelo Serviço do Pessoal. 

Valor~parte variável - Decreto n· 24. 144, de 18~~34 (art. 1., § 10). 

Alfândega e Recebedoria do R. J.: Decreto nO 24.418, de 19~~34. 

Extinção; exceção: Lei nO 284, de 28~10~36 (art. 23). 

Cotas partes de multa: Decreto~lei n· 4.655, de 3~9~42. 

Da Cota~Parte de Multa e. Percentagem: Lei n· 1.711, de 28~1().-52 

(art. 152). 

Agente Fiscal do Impôsto de Renda: percentagem (alterado o § 7° do 
art. 138. do Decreto nO 47 .373~59): Decreto n· 50.138, de 26~1~1. 

Multas (participação dos funcionários): Lei n· 4.069, de 11~2. 

Leilão de Mercadoria (participação dos funcionários nos casos de impor~ 
tâncias arrecadadas): Lei nO 4.069, de 11~~2. 

Reduzida ao máximo de 4Of'1o a participação nas multas aplicadas em 
virtude de infrações de leis tributárias ou DO produto de leilão de 
mercadorias; o Poder Executivo estabelecerá a percentagem para 
a constituição do fund~stímulo de que trata a Lei n· 154~7, e 
de outros estímulos análogos aos demais órgãos tributários e do 
Departamento de Arrecadação do M. F.: Lei nO 4.863, de 29~11~5 
(art. 23). 

Vide Percentagem. 

CRIMES 

Vide Penalidades. 

CURSOS 

Cursos de Administração (organização): Decreto~lei n9 2.804. de 21~11~40. 
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Cursos de Administração: Decreto nO 9.294, de 27-4~2. 

Cursos de Aperfeiçoamento (criação no M. F.): Decreto-lei n9 7.311, 
de 8-2-45. 

Regulamento para os Cursos de Aperfeiçoamento do M. F.: Decreto 
nO 44.310, de 9-8-58. 

Cursos de Administração: (Decreto-lei n9 2'.894-40: incorporados à Es
cola de Serviço Público do DASP: Lei n° 3.780, de 12-7-60 (art. 59). 

D 

DECLARAÇAO DE BENS 

Para fins de posse: Lei n9 1.711, de 28-10-52 (art. 24). 

Registro público obrigatório dos valôres e bens pertencentes ao funcionário 
público; condição para posse: declaração atualizada antes do afasta
mento do cargo ou função: Lei nO 3.164, de 1-6-57. 

DECRETO 

Disposições estatutárias: Lei n9 1.711, de 28-10-52 (arts. 14; 15, § 6°; 
49; 76, parágrafo único, lI, b; 187). 

DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO NO EXTERIOR 

Designação de funcionários para servir na D. T. B . E.; Decreto-lei n° 4.444, 
de 7-7-42. 

Disposições sõbre o pessoal da D. T . B . E. e da Contadoria Seccional 
junto à mesma: Decreto-lei nQ 6.702, de 17-7-44. 

Lotação da D.T.B.E.: Decreto n9 16.088, de 17-7-44. 

Tabela de retribuição aos funcionários lotados na D. T. B. E. e na Con
tadoria Seccional junto à mesma: Decreto nO 16.089, de 17-7-44. 

Disposições sõbre o pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Ex
terior e da Contadoria Seccional junto à mesma: Decreto-lei n° 8.542, 
de 2-1~6. 

Alteração ao Decreto-lei n9 8.542, de 2-1-46 (Gratificação): Decreto-lei 
n9 9.687, de 30-8~6. 

Gratificações de Representação do Delegado do Tesouro Brasileiro no 
Exterior e do Contador Seccional junto àquela repartição (fixadas 
pelo Poder Executivo; revogado o parágrafo único do art. 4° do 
Decreto-lei n° 8. 542~6, alterado pelo Decreto-lei n9 9.687-46): Lei 

. n9 4.242, de 17-7-63. 
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Redução da remuneração e da gratificação de representação: Decreto 
nO 52.469, de 12-9-63. 

Retômo ao Brasil (funcionários em exercicio na Delegacia do Tesouro 
Brasileiro no Exterior): Decreto n· 52.615-A, de 3-10-63. 

Gratificação de Representação do Delegado do Tesouro Brasileiro no 
Exterior e do Contador Seccional: revogado o § 4° do Decreto-lei 
n· 8.542-46, alterado pelo Decreto-lei nO 9.687-46: Lei n· 4.242, 
de 17-7-63. 

Retirados 3 cargos de Fiel do Tesouro da D.T.B.E., passando a integrar 
a lotação do Departamento de Arrecadação: Decreto n° 55.813, 
de 8-3-65. 

Os auxiliares da D. T. B. E. e os funcionários para servirem naquela 
repartição, quando no Brasil, não terão os seus vencimentos e van
tagens pagos em moeda estrangeira, salvo nos casos de gôzo de 
férias e a chamado a serviço: Decreto n" 57.878, de 28-2-66 (art. 7°). 

DEMISSAO 

Disposições estatutárias: Lei n· 1.711, de 28-10-52 (arts. 62; 74, lI; 
76, parágrafo único, lI, b; 83, lI, .parágrafo único; 169, I; 201, V; 
202; 207, I, VI. VII, VIII e IX; 207, § 2·; 208; 209; 210; 213, lI, 
«a», 219, parágrafo único; 237, § 1°).' 

Ato Institucional n· 1. de 9-4-64 (art. 7·, § 1°). 

Regulamento ao art. 7° do Ato Institucional nO 1: Decreto n· 53'.897, 
de 27-4-64. 

DESCONI'O 

Vide Consignação em FôJha de PaBam~nto e Indenização. 

DESIGNAÇAO 

Vide Afastamento. 

DESPACHANTES ADUANEIROS 

Número de cargos: Decreto n· 7.185, de 16-5-41. 

Regulamento: Decreto-lei nO 4. OH, de 13-1-42. 

Criação de cargos: Decreto-lei n° 4.476, de 14-7-42. 

Remuneração: Decreto-lei nO 5.634, de 30-6-43. 

Nova redação e revogação de arts. do Decreto-Iei n· 5.989, de 11-11-43. 

Disposições sõbre as funções: Decreto-Iei n· 6.656, de 3-7-41. 
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Fiaoça (disposições sôbre): Decreto-lei nO 8.832, de 24-1-46. 

Regulamento (nova redação ao art. 15 do Decreto-lei nO 4.0H-42): 
Lei 0° 1.496, de 13-12-51. 

Modificações ao Decreto-lei 0° 4.014-42: Lei n° 1.785 «E», de 29-12-52. 

Modificação ao art. 42 do Decreto-lei nO 4.014-42, alterado pelo Decreto
lei nO 9.832-46 (comissões a que fazem jus os despachantes): Lei 
n° 2.879, de 21-9-56. 

Comissões aos despachantes: número dêles nas Alfândegas e Mesas de 
Rendas (alteração ao Decreto-lei n· 4.0H-42): Lei nO 4.069, de 
11-6-62. 

Nota: não se trata de funcionários públicos. Os expedientes 
relativos às nomeações e 'exercício dêsses profissionais são 
examinados pela D. R .A. e Serviço do Pessoal. 

DIA DO FUNCIONARIa PúBLICO 

Instituição: Lei nQ 338, de 7-12-36. 

Consagrado ao Servidor Público o dia 28 de outubro: Decreto-lei n° 5.936, 
de 28-10-43 . 

Idem: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 240). 

DIARIAS 

Ccncessão: Decreto-lei n· 1.628, de 26-9-39. 

Disposições estatutárias: Decreto n· 1.713, de 28-10-39 (art. 130). 

Regulamento ao Decreto-lei n° 1.628-39: Decreto nO 4.705, de 26-9-39. 

Regulamento: Decreto nO 4.993, de 9-12-39. 

Concessão (Tabela): Decreto nO 6.541, de 23-11-40. 

Concessão: inclusão da gratificação de função: Decreto nO 11.124, 
de 23-12-42. 

Alterada a redação dos arts. 132 e 134 do Decreto-lei n° 1.713-39: 
Decreto-Iei n· 7.501, de 30-4-45. 

Concessão aos extranumerários: Decreto-lei nO 7.502, de 30-4-405. 

Registro de despesas: Decreto-lei nO 7.503, de 30-4-45. 

Concessão (regulamento): Decreto n° 18.517, de 30-4-45. 

Ao pessoal de Obras (limite): Decreto-lei nO 9.045, de 8-3-46. 

Alteração ao Decreto nO 18.517, de 30-4-45: Decreto nO 30.772, de 
23-4-52. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 135). 
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Alteração ao Decreto n9 18.517~45 (minimo Cr$ 125 e máximo de 
Cr$ 380): Decreto nO 40.299, de 6~1l~56. 

Alteração ao art. 19 do Decreto nO 4O.299~56 (mínimo Cr$ 125 e 
máximo Cr$ 565. Tratando~se de trabalhos relativos à construção 
de Brasilli~, pode ser aumentada até 500/0): Tabela (mínimo 
Cr$ 125; máximo Cr$ 565): Decreto n9 42.219, de 3~9~57. 

A Delegados do Brasil a Congressos e Conferências no exterior: De~ 

ereto nO 440.721, de 21~10~58. 

Diárias de Brasília: 1/30 do salário ou vencimento da função ou cargo 
de carreira, isolado ou em comissão. Pagas 60 diárias adiantada
mente: Decreto nO 47.433, de 15~ 12~59. 

Diárias de Brasília (Militares): Decreto n9 47.937, de 15~3-60. 

Diárias de Brasília - Pagas adiantadamente (Decreto n9 47.433-59): 
. compensadas, descontando~se 10 por mês, até liquidação do adian

I tamento: Decreto nO 48.143, de 27~4-60. 
Diárias de Brasília (Decreto nO 47 .433~59): são consideradas percebidas 

a título de auxílio; permanência em Brasília por prazo inferior a 
90 dias: devolução da vantagem: Decreto n9 48.246, de 27~5~0. 

Diárias (Decreto n9 47.433-59): calculadas com base no valor, em vigor 
em 21~-60, do salário ou vencimento, da função ou cargo de 
carreira, isolado ou em comissão, de símbolo de função gratifi
cada e da representação prevista no § 10 do art. 1° da Lei n9 1.220 
de 1950: Decreto n9 48.490, de 11~7-60. 

Diárias de Brasília (Militares): alteração ao Decreto n9 47.937-60: 
Decreto nO 49.139, de 24-10-60. 

Diárias de Brasília (Decretos ns. 47 .433~59 e 47.937-60) - calculadas 
em 1/30 do valor da referência base do nível ou do padrão do 
vencimento, consideradas as funções gratificadas. Valor mensal 
limitado ao do nível 18 ou do padrão FGA; revogado o Decreto 
nO 48.490-60: Decreto n9 49.544, de 16-12-60. 

Diárias de Brasília (Decreto n· 49.544-60) - Cálculo: será computada 
a gratificação pela representação de gabinete, desde que o ocupante 
da função nada perceba em decorrênCia de cargo ou função pública: 
Decreto nO 50.294, de 23~2-61. 

Diárias aos servidores do Serviço Civil do Poder Executivo (Concessão). 
Mínimo: 1/30 da referência base do . menor nível a 1/30 da refe~ 
rência base do maior nível de vencimento; ocupantes de cargo em 
comissão e de função gratificada cujo valor do simbolo seja superior 
ao da referência base do maior nível de vencimento, a diária 
poderá ser igual a 1/30 do respectivo símbolo; diária íntegral 
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quando passar mais de 12 horas fora da sede; meia-diária. quando 
passar de 7 a 12 horas fora de sede: Decreto n" 20.524. de 3-5-61. 

Diárias de Brasília: 1/30 dos respectivos vencimentos; diárias absor
vidas na razão de 30010 dos aumentos ou reajustamentos dos atuais 
vencimentos: Lei nO 4.019. de 20-12-61. 

Regulamento à Lei n" 4.019-61: Decreto n° 807. de 30-3-62. 

Diárias aos Servidores do Serviço Civil do Poder Executivo (Alteração 
ao art. 3" do Decreto nO 50.524-61: Decreto nO 52.388. de 20-8-63. 

Diárias aos integrantes de Delegações em congressos. conferências 
internacionais realizadas no estrangeiro (Rem. Decreto n" 44.721 
de 1958): Decreto nO 52.467. de 12-9-63. 

Idem: redução: Decreto nO 52.469. de 12-9-63. 

Diárias de Brasília - não poderão exceder às quantias que. na corres
pondência de cada nível. padrão ou simbolo ou valor de vencimento 
vinham sendo percebidas pelos funcionários civis antes da vigência 
da Lei n" 4.345-64; a quem são pagas: Lei n" 4.345. de 26-6-64 
(art. 13). (Rem. à Lei nO 4.019-61). 

Diárias de Brasília (Lei nO 4.019-61): Regulamento do art. 13 da Lei 
n" 4.345-64. Decreto n" 54.012. de 10-7-64. 

Idem item anterior; a partir da vigência da Lei n° 4.345-64. deixarão 
de ser pagas as parcelas absorvidas de diárias que vinham anterior
mente sendo percebidas. g deVida a parcela absorvida decorrente 
da execução da Lei nO 4.345-64 na forma do Decreto n" 807-62: 
Decreto n" 54.012. de 10-7-64. 

Diárias de Brasília (Alteração ao art. 2· do Decreto n" 54.012-64). 
Parcelas pagas como vencimento. sem serem incorporadas ao mesmo 
ou adicionadas para qualquer efeito legal. inclusive o de contribuição 
para a previdência social: Decreto nO 54.352. de 29-9-64. 

DIFERENÇA DE CAI;X:A 

Vide Auxílio para Diferença de Caixa. 

DIFERENÇA DE VENCIMENTO 

Lei n" 284. de 28-10-36 - Disposições Trans:tórias (art. 3"). 

Decreto-lei n· 7. 7S6. de 13-7-45: incorporação ao vencimento ou remu
neração. para efeito do provento de aposentadoria. das diferenças 
asseguradas em lei. 

Lei nO 488. de 15-11-48: aos antigos ocupantes dos padrões 30 e 31. 
à razão de Cr$ 500 e Cr$ 1.500. respectivamente. 
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Funcionãrios classificados em padrões extintos. superiores a «O». passaram 
a perceber vencimentos fixados para êste padrão. acrescidos da 
diferença de vencimentos que jã percebiam. de acôrdo com o § I' 
do art. 39 da Lei n' 488.-48: Lei nO 2.745. de 12~3~56 (art. 1°, 
parãgrafo único). 

Plano de Classificação - enquadramento - consideradas as diferenças 
de vencimentos que o servidor venha percebendo em virtude de 
lei; assegurada a diferença quando o total fôr superior à ref. VI: 
Lei n 3.780, de 12~7~60 (art. 21). 

Desaparecem as diferenças de vencimentos percebidas até 26~-64: Lei 
n9 4.345 (art. 1°, § 5°). 

Diferença entre o total dos vencimentos e vantagens decorrentes da 
aplicação da Lei n9 4. 345~64 e o total de vencimentos e vantagens 
que jã vinham percebendo por fôrça de lei ou decisão judicial 
transitada em julgado. correspondendo a um complemento igual ao 
valor da diferença entre os dois totais e que decrescerã, progressi~ 

vamente, ou se extinguirã, em face de futuros reajustamentos, 
readaptações, promoções. acessos e aplicação do nôvo sistema de 
concessão de gratificação adicional por tempo de serviço: Lei 
n° 4.315, de 26-6M (art. 33 e ss/§§). 

A redução' do complemento de vencimento e vantagens de que trata o 
art. 33 da Lei nO 4.345M, não ultrapassarã a quantia equivalente 
a 35% do aumento estabelecido na Lei nO 4.863. de 29~1l-65 

(art. 16). Permanece a norma do decréscimo do complemento 
prevista no § 19 do art. 33 da Lei n° 4. 345~64: Lei nO 4.863. de 
29~f1-65. 

DISPENSA 

De função gratif:cada: Lei n9 1.711. de 28~10~52 (art. 77). 

De função de extranumerãrio e por mot:vo disciplinar: Decreto nO ~4.J95, 
de 28~1O~53 (art. 6°), 

Dispensa ou exoneração: a partir de 31~3-61, de todos os servidores, 
cujos atos de nomeação ou admissão. tenham sido publicados após 
1~9~60. excetuados os nomeados ou admitidos mediante concurso, os 
que o tenham sido por acesso, os que tiverem adquirido estabilidade 
e os que exerçam cargos çle confiança. de provimento em comissão: 
Decreto n9 50.284, de 21~2-61. 

Dispensados a partir de 31~3~61 os extranumerãr;os~tarefeiros que tenham 
entrado em serviço depois de 1~9~60: Decreto n9 50.351, de 17~3-61. 

Ato Institucional nO 1. de 9~4~64 (art. 7°, § 19 ). 
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Regulamento ao art. 7" do Ato Institucional n" 1: Decreto n° 53.897. 
de 27-1-64. 

DISPONIBILIDADE 

Extranumerários: Decreto-lei nO 922, de 2-12-38. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n° 1.713, de 28-10-39 (art. 193). 

Decorrente de extinção do cargo: Constituição Fede-ral de 1946 (art. 189, 
parágrafo único e 192). 

Decorrente de acumulações de funções de magistério, técnicas ou cienti

ficas; desacumulação ordenada pela Carta de 10-11-37 e Decreto

lei nQ 24, de 29-11-37 e perda do cargo efetivo: Constituição Federal 

de 1946 (art. 24 e parágrafo único do A.D.C.T.). 

Mensalistas e Diaristas em disponibilidade: regula a situação: Decreto
lei n" 922. de 2-12-38. 

Disposições estatutárias: Lei na 1.711. de 28-10-52 (arts. 62, § 1°, 64; 
66; 67, 80, 156, 169, I; 171; 175; 201, VI; 202; 212; 213,-If «b»; 
237, § lo). 

Ato Institucional n" I. de 9-4-64 (art. 7". § 10). 

Regulamento ao art. 7' do Ato Institucional na 1: Decreto n° 53.897. 
de 27-4 -64, , 

E 

EFETIVAÇÃO 

Interinos (com 5 anos de exerci cio ): Art. 23 do A, D. C. T. Exceção: 
art. 230, pará grafo único, I. U e III do A. D. C . T . 

Interinos (com 5 anos de exercício): Lei n° 52'S-A, de 7-12-48. Exceção: 
aos que exerciam cargos vitalícios, aos que exerciam cargo para 
cujo provimento tivessem sido abertos concursos com inscrições 
encerradas. 

De interinos dos cargos de carreira e isolados da União e dos Territórios 
(com 5 anos de exercício, nomeados até 1-12-61): Lei n° 4.054. 
de 2-4-62. 

Idem: aos funcionários interinos nomeados ou admitidos até 9-4-62: Lei 
na 4.069. de 11-6-62 (art. 37). 

Dos servidores que, integrando as Fôrças Armadas durante o último 
conflito mundial. participaram de operações ativas de guerra ou 
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de atividades de combóio e patrulhamento: Lei n? 4.345, de 26-6-64 
(art. 36). 

Vide Equiparação, Estabilidade e Classificação de Cargos. 

EMPImSTIMO PúBLICO DE EMERGe.NCIA E DE CARATER 
COMPULSóRIO 

Devido no exercício de 1962; subscrito pelos contribuintes do Impôsto 
de Renda; pelas pessoas físicas de renda líquida tributável superior 
a Cr$ 3.000.000: Lei nO 4.069, de 11-6-62 (Capítulo 11). 

Regulamento: Decreto n° 1.394, de 13-9-62. 

Empréstimo compulsório - Lei nO 4.242, de 17-7-63 (Arts. 72 e 73 
es/§§). 

Idem - Regulamento: Decreto nO 52.314, de 31-7-63. 

Resgate do Empréstimo: Decreto nO 53.880, de 10-4-64. 

Alteração ao art. 72 da Lei na 4.242-63: Lei nO 4.357, de 16-7-64 
(Arts. 19 e 21). 

Regulamento ao art. 72 da Lei nO 4.242-63: revogado o Decreto 
nO 52.314-63: Decreto nO 54.334, de 28-9-64. 

Vide Subscrição Compulsória. 

ENQUADRAMENTO 

Vide Classificação do~ Cargos. 

ENRIQUECIMENTO ILíCITO 

Po~ influência ou com abuso de cargo ou função pública (seqüestro 
de bens): Consto Fed. 1946 (art. 141, § 31). 

Seqüestro e perdimento de bens: Decrete-lei na 30.240, de 8-5-41. 

Seqüestro e perdimento dos bens: Lei nO 3.502, de 21-12-58. 

EQUIPARAÇÃO AOS EXTRANUMERARIOS 

Dos servidores em regime de ~acôrdo» ccm os Estados: Lei nO 1. 71J, 
de 28-10-52 (art. 264). 

Aos extranumerários-mensalistas, desde que contem ou venham a contar 
5 anos de exercício: os empregados admitidos, à ccnta de dotações 
das verbas 1.0.00 - custeio, consignação 1.6.00 - Encargos 
Diversos 3. 0.00 - Desenvolvimento Econômico e Social. Consig
nação 3. 1 .00 - Serviços em Regime Especial de F inanc:amento, 
e 4.0.00 - Investimento, consignação 4.1.00 - Obras: Lei nO 3.483, 
de 8-12-58. 
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Aplicação da Lei n° 3.483-58: Decreto n9 45.360, de 28-1-59. (*) 

Contratados e Tarefeiros equiparados a funcionários (Lei nO 2.284·-54): 
passam à categoria de extranumerário-mensalista. 

Aos Extranumerários-Mensalistas: aplicação da Lei n9 4.383-58 aos 
servidores admitidos à conta de dotações orçamentárias globais, 
do fundo especial e de recurso próprio de obras ou serviço, até 
8-12.:58 desde que contem ou venham a contar 5 anos de serviço 
ininterruptos ou não: Lei n9 3.967, de 5-10-61. 

(*) Modificação ao Decreto n° 45.360-59: Decreto nO 551, 
de 1-2-61. 

EQUIPARAÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO 

Extranumerários que exerçam função de caráter permanente há mais 
de 5 anos ou em virtude de concurso ou prova de hab:litação: 
equiparação aos funcionários efetivos, para efeito de estabilidade, 
aposentadoria, licença, disponibilidade e férias: Art. 23 do A. D. C. T. 

Extranumerários de tôda categoria e os que a éles são legalmente equi
parados (com 5 anos de exercício em função de caráter permanente 
ou os que a exercessem em virtude de concurso ou prova de habili~ 

tação): Lei n9 525-A, de 7-12-48. 

Dos Extranumerários-mensalistas, contratados e tarefeiros (com 5 anos: 
de serviço público): Lei n9 2.284, de 9-8-54 - D. O. de 11-8-54" 
e D. O. de 29-11-54. 

Incluídos os candidatos aprovados em provas de habilitação homologados; 
até 31-12-54, na exceção contida no art. 7' da Lei nO 2.284, de 
1954: Lei n9 2.705-A, de 7-1-56. 

Contratados e Tarefeiros equiparados a funcionários (Lei n9 2.284-54), 
passam à categoria de extranumerário-mensalista: Lei n° 3.483, de 
8-12-58. 

ESTABILIDADE 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1. 713, de 28-10-39 (art. 191) . 

Dos efetivos nomeados por concurso. Const. Fed. 1946 (art. 188, I). 

Dos efetivos nomeados sem concurso: Idem (art. 188, II). 

Servidores da União, dos Estados e dos Municípios que tenham parti-
cipado das fôrças expedicionárias brasileiras: Art. 18, parágrafo 
único do A.D.C.T. 

Disposições estatutárias: Lêi n9 1.711, de 28-10-52 (art. 82). 

Servidores da União que, integrando Fôrças Armadas, durante o último 
conflito mundial, participaram de operações ativas de guerra ou 
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de atividades de combôio e patrulhamento: Lei n" 1.711, de 28-10-52 
(Art. 261). 

Extranumerários-mensalistas, contratados e tarefeiros: Lei n° 2.284. de 
9-8-54. 

Extranumerários e interinos que tomaram parte ativa no último conflito 
mundial (operações de guerra ou em atividade de combôio e patru· 
lhamento): estabilidade no serviço público e não no cargo: Lei 
nO 3.439, de 21-8-58. 

Suspensas as garantias de vitaliciedade e estabilidade: Ato Institucional 
n Q 1, de 9-4-64 (art. 7°). 

Idem - Regulamento: Decreto n° 53'.897, de 27-4-64. 

Suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamo
vibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funçÕE"s por 
tempo certo: Ato Institucional nO 2, de 27-10-65 (art. 14). 

Vide Efetivação e Equiparação. 

ESTAGIO PROBATóRIO 

Definição: Decreto-Ie! nO 1.713, de 28-10-39 (art. 16). 

Idem: Lei n" 1.711, de 28-10-52 (art. 15). 

Período de estágio probatório do funcionário nomeado para cargo de 
provimento efetivo e dos extranumerários-mensalistas: Lei nO 2.735. 
de 18-2-56. 

ESTATUTO (E. F.) 

Decreto-lei nO 1.713, de 28-10-39. 

Regulamentos: 

R.emoção: Decreto-lei nO 1.795, de 22-11-39. 

Diárias: Decreto nO 4.993,' de 9-12-39. 

Gratificações: Decreto nO 5.062, de 27-12-39. 

GratificaçÕE"s: (Art. 120, I e 11): Decreto-lei nQ 2.113, de 5-4-40. 

Transferência: Decreto n" 6.222, de 4-9-40. 

Remoção: Decreto nO 6.223, de 4-9-40. 

Permuta: Decreto n Q 6.224, de 4-9-40. 

Alteração ao § 1" do art. 186 do E. F.: Decreto-lei n° 3.194, de 
14-4-41. 

Idem ao art. 248 do E. F.: Decreto-lei nO 3.330, de 5.6-41. 

Idem ao art. 2 H, do E. F.: Decreto-lei nQ 3.522, de 19-8-41. 
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Idem ao art. 186, do E. F.: Decreto--Iei nO 3.678, de 2-10-41. 

Idem aos arts. 103 e §§ e 104 do E. F.: Decreto-lei n9 3.764, de 
25-10-41. 

Regulamenta o processamento das vantagens estabelecidas no art. 103 
do E. F.: Decreto nO 8.464, de 24-12-41. 

Idem: Decreto n9 8.701, de 5-2-42. 

Fiança: Decreto n° 8.738, de 11-2-42. 

Suspende vigência de artigos do E. F.: Decreto--lei n9 '1.693. de 16-9-12. 

Alteração de dispositivos do E. F.: Decreto--Iei nO 6.558. de 5-6-14. 

Alteração aos arts. 17 e 51 do E. F.: Decreto n9 6.559. de 5-6-14. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 206 do E. F.: Decreto-lei n° 6.72'1, 
de 24-7-44. 

Altera redação do art. 172. do E. F.: Decreto-lei n9 6.849. de '1-9-44. 

Idem do art. 118 do E. F.: Decreto-lei nO 6.873. de 15-9-44. 

Idem do item VII do art. 97 do E. F.: Decreto-lei n9 6.929. de 5-10-44. 

Restabelecida a vigência da alínea b do art. 197 do E. F.: Decreto-lei 
nO 7.056, de 20-11M. 

Alteração aos arts. 13<2 e 134 do E. F.: Decreto-lei n9 7.501, de 30-4-45. 

Diárias (regulamento): Decreto nO 18.517. de 30-4-45. 

Revoga o Decreto-lei n9 4.693-42: Decreto-lei nO 8.176, de 14-11-45. 

Altera o art. 72 do E. F.: Decreto-lei n9 8.199. de 21-11-45. 

PromoçáD: Decreto nO 19.984. de 21-11-45. 

Remoção (alteração ao Decreto nO 6.223-40): Decreto n9 19.985. de 
21-11-45. 

Altera redação do art. 206 do E. F.: Decreto-lei n9 8.241, de 27-11-45. 

Idem do art. 197. do E. F.: Decreto-lei nO 8.253, de 29-11-45. 

Idem do art. 48 do E. F.: Decreto-lei n9 8.397. de 18-12-45. 

OisposiçQes sôbre a vigência do Decreto-lei nO 8.397-45: Decreto-lei 
0 9 8.514, de 31-12-45. 

Gratificações: (Art. 120. I do E. F.): Decreto--Iei nO 9.177, de 15-4-46. 

Alteração ao § 49 do art. 130 do E. F.: Decreto-lei nO 9.637, de 30-8-46. 

Fiança (alteração ao Decreto n" 8.738-42): Decreto nO 25.662, de 
14-10-48. 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União: Lei nO 1.711, de 
28-10-52. 
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Regulamentação: 

Acesso: Decreto n~ 34.783. de 14-12-53. 

Decreto nO 48.962. de 22-9-60. 

Acumulação: Decreto n~ 35.956. de 2-8-54. 

Decreto nO 36.479. de 19-11-54. 

Decreto nO 38.965. de 3-4-56. 

Decreto nO 45.(}t8. de 12-12-58. 

Aposmtadoria: Decreto n~ 41.666. de 19-6-57. 

Auxílio para diferença de caixa: 

Decreto n° 34.406. de 29-10-53. 

Decreto nO 36.983. de 5- 8-54. 

AUxilio-Doença: Decreto nO 33.634. de 21-8-53. 

Diárias: Decreto n~ 50.524. de 3-5-61. 

Exoneração: Decreto n° 45.807. de 15-4-59. 

Extranumerários: Aplicação do art. 252. II do E. F. 

Decreto n' 34.395. de 28-10-53. 

Decreto nO 36.090. de 19-8-54. 

Decreto n~ 39.646. de 28-7-56. 

Decreto n° 42.319. de 23-9-57. 

Gratificação Adicional: 

Decreto nQ 31.922. de 15-12-52. 

Decreto nO 33.7(}t. de 31-8-53. 

Decreto n~ 35.690. de 18-6-54. 

Decreto n° 36,953. de 25-2-55. 

Gratificação pelo exercicio em determinadas zonas ou locais; pela execução 
de trabalho de natureza espeCial. com risco de vida ou saúde (art. 145, 
V e vI do E. F.): 

Aos servidores que exerçam cargos ou funções relacionados com o exer
cício da Odontologia: 

Decreto n' 47.022. de 14-10-59. 

Decreto n" 50.337, de 14-3-61. 

Decreto n' 89. de 27-10-61. 

Decreto nO 631, de 26-2-62. 

Ikcreto n' 687, de 12-3-62. 

Ikcreto n" 1.826. de 5-12-62. 

Lei n' 4.345. de 26-6..{í4. 
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Aos servidores que exerçam cargos ou funções relacionados com o exer· 
cicio da EngenhUl'ia: 

Decreto n° 46.131. de 3-6-59. 
Decreto n' 46.693, de 19-8-59. 
Decreto nO 50.337, de 1-4-3-61. 
Decreto n' 89. de 27-10-61. 
Decreto nO 631. de 26-2-62. 
Decreto n' 687. de 12-3-62. 
Decreto nO 1. 826, de 5-12-62. 
Lei n' 4.345. de 26-6-64. 

Aos servidores lotados em estabelecimentos Gráficos da União: 

Decreto n" 47.783, de 10-2-60. 
Decreto n' 50.347. de 16-3-61. 
Decreto nO 89. de 27-10-61. 
Decreto nO 631. de 26-2-62. 
Decreto n° 1.826. de 5-12-62. 
Lei n? 4.345. de 26-6-64. 

Aos servidores que exerçam cargos ou funções relacionados com o 
exerci cio da MzI1icina: 

Decreto nO 43 .186. de 6-2-58. 
Decreto n" 44.037, de 10-7-58. 
Decreto n° 50.3'37. de 14-3-61. 
Decreto nO 89. de 27-10-61. 
Decreto nO 631. de 26-2-62. 
Decreto n' 687. de 12-3-62. 
Decreto n° 1. 826. de 5-12.62. 
Lei n' 4.345. de 26-6-64. 

Aos servidores que exerçam cargos ou funções relacionados com o serviço 
da Química: 

Decreto nO 48.285. de 10-6-60. 
Decreto n' 50.347. de 16-3-61. 
Decreto n° 89. de 27-10-61. 
Decreto n' 631. de 26-2-62. 
Decreto nO 1. 826. de 5-12-62. 
Lei n' 4.345. de 26-6-64. 

Licença Especial: 

Decreto n° 38.204. de 3-11-55. 
Decreto n' 50.408. de 3-4-61. 

L'c<:llça para o serviço Milita+: 

IRcreto nO 37.741. de 11-8-55. 
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Pe1lSiio Especial: 

Decreto n9 36.899, de 11-2.55. 

Promoção: 

Decreto n" 32.015. de 29-12.52. 
Decreto nO 38.284, de 9-12-55. 

Reversão: 

Decreto n° 32.101. de 16.1-53. 

Substituição: 

Decreto n9 48'.737. de 4·8-60 (Arts, 12, IV, a e 72 do E. F.). 

Transferência ~ Remoção: 

Decreto nO 31.635, de 21-8-53. 
Decreto n9 33.747, de 4·9-53, 

Vide Títulos Autônomos. 

ESTIIDANfE 

Mudança de domicílio para exercer cargo ou função pública: transferênc'a 
do estabelecimento de ensino que estiver cursando para o da nova 
residência; matrícula em qualquer época, independentemente de vaga: 
falta ao serviço sem prejuízo do vencimento ou vantagens. nos dias 
de prova ou de exame: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (art. 158). 

ESTUDO NO ESTRANGEIRO 

Vide Afastamento e Gratificação de Representação. 

EXAME DE SAúDE 

Vide Inspeção Médica. 

EXATOR FEDERAL 

Nova denominação dada às séries de dasses de Coletor e de Escrivão: 
Lei n 9 4.503. de 30-11-64. 

Regime de remuneração: máximo de 60010 da médía das remunerações 
que devam ser pagas aos A.F.R.I. e A.F.I.R .• do nível mais 
elevado: Decreto nO 57.877, de 28-2-66. 

EX-COMBATENTES 

Vide Nomeação. 



- 435 

EXEROCIO 

Inscrição no IPASE anterior ao exerC1ClO: Decreto--Iei n· 2.349. de 
27-6-40 (art. 6°): Decreto-lei n9 1.713. de 28-10-39 (arts. 31 a 43). 

De cargo em comissão nos Estados. Municipios ou Territórios: Decreto 
nO 3.522. de 19-8-41. 

Disposições estatutárias: Lei nQ 1.711. de 28-10-52 (arts. 12. 28 a 38. 
45. 48. 56. 110, 187). 

Exercício provisório das atribuições de cargo ou função. no caso de 
vacância: Decreto n9 48.737. de 4-8-60. 

vide Localização e Substituição. 

EXONERAÇAO 

Decreto-lei n° 1. 713. de 28-10-39 (art. 93. § 1"). 

Disposições estatutárias: Lei n" 1. 711. de 28-10-52 (arts 15. § 69• 19. 
§ 5°. 19. § 7°, 62, 74, I; 75. I e lI; 76. parágrafo único lI, «(b»; 
125. parágrafo único; 133. lI. § 2· «b»; 231). 

Exoneração a pedido: Lei n· 1. 711. de 28-10-52 art. 75, I). 

Regulamento: Decreto n° 45.807. de 15-4-59. 

EXTRANWvffiRARIOS 

Pessoal Extran'/NTlerário (classificação. função, retribuição): Lei nO 2M, 
de 28-10-36 (arts. 19. parágrafo único; 51 e 52). 

Lei básica do Pessoal Extranumerário: 

Decreto-lei n· 2.240. de 4-2-38, modificado por: 
Decreto-lei nQ 4.015, de 14-1-42. 
Decreto-lei n° 4.683. de 11-9-42. 
Decreto-lei nO 5.175. de 7-1-43. 
Decreto--lei nQ 5.437, de 30-4-43. 
Decreto-lei n9 5.688. de 22-7-43. 
Decreto-Iei nO 8.201, de 21-11-45. 
Decreto-lei nO 8.661. de 14-1-46. 
Decreto-lei n9 9.220, de 2~5-46. 

Acesso (Esc.-Dat. a Aux.-Adm.): 

Decreto nQ 28.313. de 28-6-50. alterado por: 
Decreto n° 28.847. de 9-11-50. 
Decreto nO 32.258, de 12-2-53. 

Aplicação do art. 255 da Lei n· 1.711-52 aos extranumerários-mensalistas: 

Decreto nQ 47.616. de H-l.{j(). 
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Admissão: 

Decreto-lei n° 5.175. de 7.1-43. alterado por: 
Decreto-lei nO 5.688. de 22-7-43. 
Decreto-lei n9 8.201. de 21-11-45. 
Decreto-lei nO 8.661. de 14-1-46. 
Decreto-lei n° 9.220. de 2-5-46. 
Lei nO 1.110-A. de 24-5-50. 
Decreto n9 28.424. de 27-7-50. 
Decreto nO 29.997. de 14-9-51. 
Lei n° 2.284. de 9-8-54. 
Decreto nO 36.209. de 20-9-54. 

Afastamento: 

De mensalistas para servirem nos Territórios Federais - Decreto-Iei 
nO 9.166. de 12-4-46. 

Aposentadoria: 

Decreto-lei nO 3.768, de 28-10-41, alterado por: 
Decreto-Iei nO 4.450. de 9-7-42. 
Decreto-lei nO 6.193. de 10-1-44. 
Decreto-lei n9 6.63'2. de 27-6-44. 
Decreto-lei nQ 8.200, de 21-11-45. 

Incapacidade por acidente no exercício de suas atribuições, por' doença 
profissional, por moléstia especificada em lei: aplicação dos arts. 178 
e 1~2. letra «b,> da Lei n° 1.711-52; derrogadas a partir da vigência 
da Lei nO 1. 050-50 as normas restritivas do § 49• do art. 59 do 
Decreto-lei n° 3.768-41: Lei n" 4.068-A, de 10-6-62. 

Aproveitamento (pessoal indicado): Decreto n" 15.152, de 27-3-44. 

Assistl:nte jurídico: 

Salários: Decreto-lei nO 3.227. de 30-4-41. 
Salário (referênCia): Da ref. XXI para a ref. XXII. Decreto 
n· 17.549. de 9-1-45. 
Salários correspondentes à reI. 28: Lei n° 488. de 15-11--iS. 
Salários correspondentes à reL 31; atribuições: Lei nO 1. 339, de 
30-1-51. 

Anxilio-doença (ao pessoal para obras): Decreto-lei nO 7.641. de 
14-6-45. 

Auxílio-funeral Decreto n9 9 .400. de 21-6--«>. 

Consignação em fõlha (diaristas e tarefeiros) Decreto-lei n' 7.622', de 
11-6-45. 

Contratados: 

Adm'ssão: Decreto n9 871, de 1-6-36. 



Classificação e remuneração do pessoal contratado. 
Decreto nO 872, de 1..6-36. 
Aumento de salários: Decreto-lei n9 8.845, de 24-1-4ú. 
Salário; Decreto-lei n° 9.145, de 8-4-46. 

Contratados; 
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brasileiros que ocupam função de natureza permanente: passam à 

condição de mensalista: Lei n9 1.765, de 18-12-'52. 

Contratados e T ar~feiros: 

Salário; equiparação aos funcionários; Lei nO 2.284, de 9-8-54; 
Definição; admissão; função transitória, função técnico-científica; 
salários, atribuições, dispensa; recondução: Decreto n9 38.106, de 

19-10-55. Equiparados pela Lei n° 2.2'84-54 passam à condição de 
mensalistas: Lei n9 3.843, de 8-12-58; Criação de funções de 
ext-mens., para a transformação dos contratados e tarefeiros equi
parados: Decreto nO 45.360, de 28-1-59. 

Tarefeiros - acrescentado um parágrafo ao art. 7" do Decreto nO 38.106. 
de 1955: Decreto n" 48.238, de 19-5-60. 

Dentista (remuneração): Decreto nO 10.611, de 12-10-4·2. 

Diárias: Decreto-lei n° 7.502, de 30-4-'15. Limite (pessoal para obras): 
Decreto-lei n" 9.045, de 8-3-46. 

Diarista - Forma de pagamento; Decreto-lei n" 6.371. de 27-3-44. 
Passa a mensalista: Lei nO 1.765, de 18-12-52. 

Disponibilidade: Decreto-lei nO 922. de 2-12-3'8. 

Escalas de salário: 

Decreto-Iei n° 1.909, de 26-12-39. 
Decreto-lei n" 2.936, de 31-12-40. 
Decreto-lei nO 3.227, de 30- 4-41. 
Decreto-lei n° 3.993, de 31-12--41. 
Decreto-lei n" 4.335, de 25- 5-42. 
Decreto-lei n9 9.808, de 30- 6-42. 
Decreto-lei n" 5.175, de 7- 1-43. 
Decreto-lei n° 7.005, de 31-10--44. 
Decreto nO 17.022, de 31-10-44. 
Decreto n° 17.549, de 9- 1-45. 
Decreto-lei n9 9.554. de 6- 8-46. 
Decreto n" 21.588, de 6-8-46. 
Decreto nO 21.721, de 28-8-46. 
Lei n° 488, de 15-11-48 (arts. I'. 8', 15. § 2°. 18 a 21). 
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Estabilidade : 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Arts. 18 e 23). 
Lei nO 525-A. de 7-12-48 - Lei n9 2.284. de 9-8-54). 

Estatuto dos Funcionários: 

(aplicação aos extranumerários: Lei n· 1. 711. de 28-10-52 (art. 252). 

Regulamento ao art. 252 da Lei n° 1.711-52: Decreto n9 34.395. de 
28 de outubro de 1. 952. alterado or Decreto n9 36.090. de 
1'-8-54. 

Licença e Férias: 

Decreto-lei n9 6.631. de 27-6-44-. 
Decreto-lei n 9 6.632. de 27-6-44. 
Decreto-lei n° 7.968. de 19-9-45. 

Médico -- (remuneração): 

Decreto nO 10.611. de 12-10-42. 

Melhoria: 

Aplicação do Decreto n· 32.015-52: Decreto n9 32.258, de 12-2·53 
(art. 7°). 
Interstício: Decreto nO 38.602, de 17-1-56. 
Dos ocupantes de funções incluídas nas T. N. E. E . M.: Decreto 
n9 34.979, dEC 25-1-54. 

P.!SSOaI em regime de acórdo entre a União, e os Estados: 

Abono àe emergência: Lei n9 1.765. de 18-12-52. 

Equiparados aos extranumerários (art. 264 do E. F.) e estáveis (Lei 
n° 2.284-54): percepção por conta dos mesmos recursos por que 
são pagos os mensalistas: Lei nO 3.365. de 26-12-57. 

Revogação do art. 21 e seu parágrafo úníco do Decreto n· 50.314-61: 
Decreto n9 51.458. de 18-4-62. 

Pessoal de Obras - sua destinação, salário-mínimo, tempo de serviço. 
abono de emergência. sal-fam, repouso remunerado, regime juridico~ 

Lei n° 1. 765. de 18-12-52. 

Aplicação do salário-mínimo: Decreto nO 36.224' de 24-9-54. 

Aplicação do Plano de Classificação de Cargos: Lei n· 3.780, de i2 
de julho de 1960 (Capítulo VI e art. 19). 

Admissão à conta de dotação global. recurso próprio de serviço ou 
fundo especial criado em lei. para a realização dos serviços de 
obras. ClaSSificação dêsse pessoal: regime jurídico: salário: admissão; 
contratos: Decreto n9 50.314. de 4-3-61. 
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Pessoal pago à conta da Verba 3: 

Serviços e encargos: retribuição; ,tempo de serviço; regime juridico, abono 
de emergência; salário-família, repouso remunerado: Lei nO 1.765, 
de 18-12-52. 

Aplicação do salário-mínimo: Decreto nO 36.224, de 24-9-5'1. 

Plano de Classificação de Cargos: sua aplicação aos extranumerários 
amparados por vários dispositivos legais e aos demais extranume
rários: Lei nQ 3.780, de 12-7-60 (capítulo VI e art. 19). 

Przenchimento de frmções de extranumerário-mensalista: 
Suspenso proviwriamente: Decreto nO 29.321, de 2-3-51. 
Em caráter excepcional: Decreto n° 29.893, de 14-8-51. 
Em caráter provisório: Decreto nO 29.997, de 14-9-51. 

Salários - Vide Escalas de Salário e Título Vencimento. 

Séries Funcionais: 

Decreto-lei nQ 2.93<6, de 31-12-40. 
Decreto-lei nO 3.227, de 30- 4-41. 
Decreto-lei n° 3.732, de 18- 4-41. 
Decreto-lei nO 4.335, de 25- 5-42. 
Decreto-lei nQ 9.808, de 30- 6-42. 
Decreto nQ 16.514, de 4-9-44. 
Decreto nQ 17.513, de 30-12-44. 
Decreto nO 35.004, de 4-2-54. 

Tabelas: 

T.N .E.M. e T.N .D. (disposições): Decreto-lei nQ 4-.421, de 
30-6-42 ( Lei básica). 

T.N.E.M. do M.F.: Decreto nQ 10.503, de 28-9-42. 
Tabelas numéricas e suplementar do pessoal extranumerário-mensa

lista de diversas repartições do M. F.: Decreto n° 11.325, de 
14-1-43. 

T.N.E.M. (alteração): Decreto nO 12.671. de 22.,6-43. 
Tabelas de Extranumerário-men:=alista (alteração): Decreto n9 13.8'13, 

de 1-11-43. 
Tabelas de extranumerário-mensalista (alteração): Decreto n" 16.621, 

de 19-9-44. 
Tabelas de extranumerário-mensalista: Decreto nO 21.249, de 10-6-46. 
T.N.E.M. de diversas repartições (alteração): Decreto nO 21.714, 

de 28-8-46. 
T.U.E.M. do M.F. (disposiçõcs): Decreto nQ 26.827, de 29-6-49. 
Idem: Decreto nO 27.654, de 29-12-49. 
T.U.E.M. (alteração): Decreto n" 28.851, de 10-11-50. 
T.U.E.M. (alteração): Decreto n· 28.878, de 16-11-50. 
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T.U.E.M. (alteração): Decreto nQ 28.976, de 14-12-50. 
T.U.E.M. (Retificação ao Decreto nO 27.654-49): 
T.U.E.M. Decreto n° 29.115, de 10-1-51. 
T.U.E.M. Decreto nO 29.148, de 16-1-51. 
T.U.E.M. Decreto nO 29.246, de 30-1-51. 
T.U.E.M. (alteração ao Decreto nO 28.851. de 14-11-59): De

creto n° 29.248, de 30-1-51. 
T.U.E.M. do M.F. (disposiçõcs): Decreto nO 29.638, de 5-6-51. 
T. U. E. M. (alteração ao Decreto nO 29.638-51): Decreto n' 29.740, 

de 9-7-51. 
T.U.E.M. (revisão): Decreto n° 29.832, de 1-8-51. 
Tabelas de Extranumerário-Diarista transformadas em Tabelas de 

Extranumel'ário-mensalista: Lei nO 1. 765, de 18-12-52. 
T. U.E.M. do M.F. (alteração): Decreto nQ 32.144, de 23-1-53. 
Idem: Decreto n9 32.145, de 23-1-53. 
T. U. E. M. de diversos Ministérios: Decreto n° 32.258, de 12-2-53. 
T. U. E. M. do M. F. (criação de funçõcs): Decreto nO 34.942, 

de 14-1-54. 
T.N.E.E.M. (melhoria de salários): Decreto n9 34.979, de 25-1-54. 
T.U.E.M. (criação de funções); Decreto nO 35.004, de 4-2-54. 
T.U.E.M. do M.F. (alteração): Decreto n° 35.487, de 12-5-54. 
T.U.E.M. do M.F. (alteração): Decreto nO 36.108, de 23-8-54. 
T. U. E. M. do M. F . (inclusão de pessoal da S. E. I. P . N. ): De-

creto nO 36.693, de 29-12-54. 
T.U.E.M. do M.F. e T.N.E.E.M. da C.M. (inclusão de 

pessoal da S. E. I. P. N . ): Decreto 0° 37.203, de 19-4-55. 
T.N.E.E.M. do M.F. (retificação): Decreto n° 3'6.802, de 24-1-55. 
T.U.E.M. (inclusão de pessoal da S.E.I.P.N.): Decreto 

nO 38.017, de 6-10-55. 
T.U.E.M. (pessoal da S.E.I.P.N.): Decreto nQ 42.411. de 

7-10-57. 
T.U.E.M. (inclusão de pesscal da S.E.I.P.N.): Decreto 

nO 43.200, de 21-2-58. 
T.U.E.M. do M.F. (ret;ficação aos Decretos: ns. 27.654-49 e 

29.115 de 1951): Decreto n° 43.270, de 24-2-58. 
T.U.E.M. do M.F. (retificação do Decreto nO 36.291-54 sôbre 

inclusão do pessoal da S. E. I. P. N . ): Decreto nO 43.560, de 

23-4-58. 
T.U.E.M. do M.F. (retifica relação nominal no Decreto nO 27.654 

de 1949): Decreto nO 44.186, de 28-7-58. 
T.U.E.M. do M.F. (inclusão do pessoal da S.E.I.P.N.): De

creto nO 44.489, de 12-9-58. 
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T.U.E.M. (inclusão de pessoal da S.E.I.P.N.): Decreto 
n9 45.389, de 4-2-59. 

T. U.E.M. (inclusão de pessoal da S.E. 1. P.N.): Decreto 
n· 47.211, de 10-11-59. 

T.U.E.M. do M.F. (alteração): Dc<creto n° 47.982, de 2-4-60. 
T. U.E.M. do M.F. (alteração): Decreto nO 50.361, de 20-3-61. 

T. U.E.M. do M.F. (alteração): Decreto n" 53.978, de 22'-6-6-i. 

Transferência, Readmíssfío e Reversão: 
Decreto-lei n9 8.661, de 14-1.46. 

Vide os Titulc's Autônomos. 

F 

FALECIMENTO 

Fundonário vítima de agressão no desempenho das funções do seu cargo: 
Lei n° 387, de 27-1-37. 

Vide Auxílio Funeral, Família e Luto. 

FAMíLIA 

Do funcionário - Decreto-lei nO 1.713, de 28-10-39 (art. 270). 

Organização e proteção da família: Decreto-lei n9 3.200, de 19-4-41. 

Nova redação ao art. 26 do Decreto-lei nO 3.200-41: Decreto-lei n° 3.284, 
de 19-5-41. 

Alterada a redação do art. 42 do Decreto-lei nO 3.200-41: Decreto-lei 
nO 3.747, de 23-10-41. 

Regulamento ao art. 28 do Decreto-lei nO 3'.200-41: Decreto n9 9.816, 
de 2-7-42. 

Modificação ao art. 17 do Decreto-lei nO 3.200-41: Decreto-lei nO 5.187, 
de 13-1-43. 

Modificação ao art. 16 do Decreto-lei n9 3.200-41: Decreto-lei n° 5.213, 
de 21-1-43. 

Abono Familiar (exclusão dos servidores públicos beneficiados pelo 
regime do salário-família: Decreto-lei nO 6.490, de 11-5-44). 

Casamento religioso, com efeitos civis: Consto Fed. 1946 (art. 163 e 
parágrafos) . 

Registro de Nascimento: Lei nO 765, de 14-7-49. 

Reconhecimento de filhos ilegítimos: Lei n° 883, de 21-10-49. 



-142 -

Reconhecimento dos efeitos civis ao casamento religioso: Lei o· 1.110. 
de 23~5~1950. 

Auxilio~funeral; transporte: Lei n" 1. 711, de 28~1O-52. 

Registro Civil ( alteração: modificação ao art. 140 do C. P . C. ): Le i 
nO 1.990, de 25~9~53. 

Pensão Especial à família de servidor quando o falecimento se verificar 
em conseqüência de acidente no desempenho de suas funções: De
creto n° 36.899, de 11~2~55. 

Modificação ao art. 19 do Decreto-lei n9 3.200-41: Lei n° 2.514. de 
27~-55. 

Adoção (atualização do instituto): Lei nO 3. 133, de 8-5-57. 

Plano de Assistência ao Funcionário e sua família: Lei n° 3.373. de 
12-3~58 . 

Pensão especial à viúva de funcionário atacada de tuberculose ativa. 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra. paralisia ou 
cardiopatia grave: Lei n" 3.7308, de 4~4~60. 

Registro Civil (rito sumaríssimo para retificações): Lei n" 3.764. de 
25~4~60. 

Regulamento à Lei nO 3.738-60: Decreto n° 452, de 4-1~2. 

Pensão (filhos de qualquer condição, companheira e irmã, nas condições 
indicadas): Lei n" 4.069, de 11~~2. 

Situação Jurídica da mulher casada: Lei n9 4.121, de 27~8~62. 

Plano de Assistência ao Funcionário e sua família (Lei n° 3.373-58): 
estendido aos contribuintes do montepio civil dos funcionários pú
blicos federais: Lei nO 4.259, de 12~9~63. 

Legitimidade adotiva: Lei n" 4.655, de 2~~5. 

Transferida, para o 1. P . A . S . E ., a complementação da pensão especial 
instituída pela Leí n9 3.738, de 4-4-60: Decreto n° 57.222, de 
1l~1l~5. 

Vide Pensão. 

Feriados Nacionais: De'creto~lei n" 486, de 1O~~38. 

Feriados civis e religiosos: Decreto~lei n" 6.459, de 2-5-44. 

Feriados Nacionais: Lei n° 662, de 6-4-49. 

Feriados Nacionais: Lei n9 1.2'66, de 8~12~50. 

Contagem de Prazo: Lei nO 1.711, de 28~1O-52 (art. 243 e seu pará
grafo único). 

Feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada 
pela Constituição Federal: Lei n" 4.737, de 15~7~65 (art. 380). 
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Fe.RIAS 

Férias acumuladas ou contagem em dôbro para fins de aposentadoria: 
servidores requisitados para os serviços eleitorais: Decreto-lei 
n° 9.258, de 14-5-46, alterado pelo Decreto-lei. nO 9.504-, de 23-7-46. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1.713, de 28-10-39, (art. 145). 

Dos membros do Ministério Público da União: 60 dias anuais, Lei 
nO 1.341, de 30-1-51 (art. n e parágrafo único). (*) 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10 .. :52 (arts. 31, §§ 2° e 3°; 
79, I; 84 e §§ 1° e 2°; 85; 86; 87; 149). 

(*) Ver Lei nO 4.069, de 11-6-62 (D. O. de 18-7-62) art. 17, 
parágrafo único e parecer nO 3, de 17-2-65 (D. O. de 22-4-65) 
da Cons. G. R. 

FIANÇA 

Regulamento: Decreto nO 8.738, de 11-2-42. 

Modelos de fichas para registro e escrituração das fichas em apólices 
de seguro de fidelidade funcional: Decreto nO 22.856, de 1-4-47. 

Alteração ao parágrafo único do art. 2° do Decreto nO 8.738-42: Decreto 
n° 25.662, de 14-10-48. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 28, §§ 1° e 
2°,197, § l°). 

FIEL DO TESOURO 

Ajudante de Tesoureiro (nova denominação aos Fiéis da Recebedoria do 
Distrito Federal e de São Paulo): Decreto Legislativo nO 4, de 
23-1-35. 

Ajudante de Tesoureiro (nova denominação aos Fiéis de Tesoureiro ou 
de Pagadores): Lei nO 92, de 4-9-35. 

Nomeações de tesoureiro das repartições federais: Lei n° 474, de 16-8-37. 

Criação de 7 cargos de Aj. Tes.: Decreto-lei nO 255, de 8-2-38. 

Criação de 6 cargos de Aj. Tes.: Decreto-lei nQ 280, de 17-2-38. 

Criação de 10 cargos de Aj. Tes. e 5 de Conf. VaI.: Decreto-lei 
nO 471, de 6-6-38. 

Criação de 1 cargo de Aj. Tes.: Decreto-lei nO 1.087, de 1-2-39. 

Criação de 4 cargos de Aj. Tes. em comissão: Decreto-lei nO 3.000, 
de 29-1-41. 

Criação de 1 cargo de Aj. Tes. em comissão: Decreto-lei nO ).001, de 
29-1-41. 
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Revoga a Lei nO -i74, de 16-8-39: Decreto-lei nO 3.129, de 20·3-41. 

Criação de 3 cargos em comissão: Decreto-lei nO -i.492, de 17.7-42: 

Criação de 10 cargos de Tesoureiro, Padrão I: Decreto-Iei n9 5.016, 
de 2-12-42. 

Criação de 10 cargos de Tesoureiro, padrão J: Decreto-Iei nO 5.067, 
de 11-12-42. 

Criação de cargos de Aj. Tes.: Decreto-lei nO 5.288, de 1-3-43. 

Criação de cargos de Aj. Tes.: Decreto-lei nO 5.875, de 2-10-43. 

Vencimentos (Tesoureiro, Aj. Tes. e Conf. Valõres): Decreto-Iei 

n9 4.645 de 2-9-42. 

Provimento ,de 9 cargos (Aj. Tes.): Decreto-Iei n° 6.092, de 13-12-43. 

Criação de cargos (Aj. Tes.): Decreto-Iei nO 7.759, de 19-7-45. 

Cobradores da Dívida Ativa da União (transformação em Ajudante de 
Tesoureiro): Decreto-Iei nO 8.020, de 29-9-45. 

Criação de cargos (Aj. Tes.): Decreto-Iei n9 8.506, de 31-12-45. 

Provimento de cargos (Aj. Tes.): Decreto-lei n° 9.254, de 13.5-46. 

Inclusão de um cargo na Alfândega do Rio de Janeiro (Tesoureiro): 
Decreto n9 24.731, de 30-3-48. 

Reestruturação dos cargos; classificação das Tesouratias; aproveitamento 
dos Ajudantes de Tesoureiro; vantagens extensivas aos Conferentes 
e Conferentes de Valôres: Lei nO 403, de 24-9--i8. 

Aproveitamento, na forma da Lei n9 403-48, dos func. inte. incluídos 
na relação nominal do Decreto-lei n° 9.657-46: Lei n9 1. 271, de 
9-12-50. 

Conferente (criação de 15 cargos na C.A.). Efetivados nos cargos óe 
Conferente do Q. P.. os Conferentes de Valõres interinos substitutos. 
não incluídos na relação anexa ao Decreto-lei nO 9.657-46. 

Tesoureiro Geral: assegurada a situação pessoal de efetividade dos atuais 
ocupantes. ~sse cargo passa a ser de provimento em comissão: 
Decreto nO 29.012. de 21-12-50. 

Alteração ao art. 1° da Lei n° 403-48; classificação das Tesourarias; 
símbolos de vencimentos. Aproveitamento de interinos e substitutos 
que a 28-10-54 se encontravam exercendo os respectivos cargos 
(art. 3°): Lei n° 3.205. de 15-7-57. 

Benefícios do art. 3° da Lei nO 3'.205-57: extensivos aos atuais Tesou
re:ros Auxiliares. Conferentes. Conferentes de Valôres. interinos substi

tutos: Lei n 3.826. de 23-11-60. 

Alteração à Lei n° 3.205-57. benefícios do art. 3° da referida lei aos 
atuais Tesoureiros-Auxiliares. Conferentes e Conferentes de Valõres. 
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interinos substitutos; Conferentes do M. F. lotados na Caixa de 
Amortização e na Casa da Moeda passam a denominar-se Conferentes 
de Valõres; auxílio para diferença de caixa aumentado para l00!o 
dos vencimentos recebidos pelos Tesoureiros e Tesoureiros-Auxiliares: 
Lei nO 4.061, de 8-5-62. 

Vencimentos mensais de Cr$ 120.000, Cr$ 115.000 e Cr$ 110.000 corres
pondentes às Tesourarias de 1·, 2" e 3" categorias respectivamente; 
mantidas as disposições da Lei n9 4.061-62': Lei n9 4.242, de 17-7-63. 

Vencimentos; lotação, classificação das tesourarias: nova denominaçllo: 
Fiel do Tesouro: cargos em comissão transformados em funções 
gratificadas: Lei nO 4.345, de 26-6-64. 

Funções gratificadas: classificação; exercício de função; regulamentação 
do § 4° do art. 79 da Lei n9 4.345-64: Decreto nO 54.006, de 
3-7-64. 

Plano de claSSificação: passam a integrar o Grupo Ocupacional AF-300 
- Fisco - Anexo I da Lei nO 3.780, de 12-7-60, com a codificação 
AF-31O: Lei n9 4.503, de 30-11-64 (art. 14). 

Lotação numérica e nominal; remoção: primeira lotação: lotação na 
D.T.B.E.: Decreto 55.813, de 8-3-65. 

Idem: acrescentado um parágrafo ao art. 99 do Decreto nO 55.813-65: 
Decreto nO 55.901, de 7-4-65. 

Alteração da lotação numérica e nominal: Decreto nO 56.784, de 24-8-65. 

Regime de remuneração: máximo de 60'% da média das remunerações 
que devam ser pagas aos A. F . R. I. e A. F. I. R., do nível mais 
elevado: Decreto nO 57.877, de 28-2-66. 

FISCAL ADUANEIRO 

Vide Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro e Fiscal Auxiliar de I~stos; 
Interno'S. 

FISCAL AUXILIAR DE IMPOSTOS INTERNOS 

Atribuições; criação de 20 cargos: Decreto nO 19.827, de 2-4-31. 

Criação de 13 cargos (exercidos em comissão por empregados extintos, 
adidos ou em disponibilidade, ou por contratados): Decreto n° 21.030, 
de 2-2-32. 

Criação de 32 cargos exercicios de pref€fência por candIdatos aprovados 
em concurso de A. F. I. C. e, na falta dêsses, por empregados extintos, 
adidos, em dispcnibilidade, ou por contratado~; atribuições. Decreto 
nQ 24.058, de 28-3-34. 
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Fiscais Aduaneiros (cargos do Q. P. e do Q. S. do M. F.). lotados 
nas Recebedorias do Distrito Federal e de São Paulo passam a 
constituir a carreira de Fiscal Auxiliar de Impostos Internos do 
Q. P. do M. F.; atribuições dos Fiscais Auxiliares de Impostos 
Internos: Lei n' 1.325 de 23~1~51. 

Atribuições - Penalidade: Decreto n° 45.422. de 12~2~59 (art. 388). 

Regime de remuneração: parte variável correspondente a 500!o da que 
fôr atribuida aos agentes fiscais do impôsto de consumo onde os 
mesmos estiverem lotados. não ultrapassando o «quantum~ que 
perceberem os agentes fiscais de 3- categoria: Lei nO 3.756. de 
20~4~60 - D. O. de 27 e 28~4~60 - Rep. D. O. de 4~5-60. 

Regime de remuneração: Lei nO 3.780. de 12~7~ (art. 73). 

Fiscais de Rendas: passam a integrar a classe de Fiscal AuxiHar de 
Impostos Internos (AF~305. nível 13): Lei nO 3.780. de 12~7-60. 

Regime de remuneração: Decreto nO 48.656. de 3~8~. 

Remuneração: Decreto nO 57.877. de 28~2-66. 

FISCAL DE RENDAS 

Atribuições aplicadas aos atuais fiscais de rendas do M. F. nomeados 
pelos Decretos ns. 21.030. de 5~2-32 e 24.058. de 28-3~3t4. o disposto 
na Lei nO 1.325. de 23~1-51. 

Regime de remuneração: Lei nO 3.756. de 20-4:~ - D. O. de 27 e 
28~-60. 4: e 5~5 e 8-11~0. 

Passam a integrar a série de classes de Fiscal Auxiliar de Impostos 
Internos (AF-305. nível 13): Lei nO 3.780. de 12-7~O. 

FORO 

Das causas em que fôr parte a União: Const. Federal 1946 (art. 201 
~ parágrafos). 

FUNÇAO eRA TIFICADA 

Vide Gratificação de Função. 

FUNÇAO PERMANENTE 

Definição: Lei nO 52'5-A. de 7~12~48. 

FUNCIONARIaS PúBLICOS 

. Constituição Federal de 1934 - arts. 168 a 173. 
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Constituição Federal de 1937 - arts. 156 a 159. 

Definição: Decreto-lei n9 1.713, de 28-10-39 (art. 20
). 

Desaparecimento em naufrágio, acidente ou qualquer ato de guerra: De-
creto-lei n9 5.782, de 30-8-43. 

Constituição Federal de 1946: 
Acumulação de cargos: art. 185; 

Acumulação de funções de magistério, técnicas ou cientificas; dispo-

nibilidade; aposentadoria: art. 24 e parágrafo único do A.D.C.T. 
Aposentadoria: art. 191 e parágrafos. 

Disponibilidade: art. 189, parágrafo único. 

Efetivação (interinos): art. 23 e parágrafo único do A.D.C.T. 

Estabilidade: art. 188 . 
Estabilidade (ex-integrantes da F.E.B.): art. 18, parágrafo único 

do A.D.C.T. 
Exercício de Mandato Legislativo: art. 50. 

Inativo: Reajustamento: art. 193. 

Perda do cargo: art. 189. 
Perda do mandato: art. 48, I. b e § 10. 
Primeira investidura: art. 186. 

Reintegração: arts. 189 e 190. 

Responsabilidade pelos danos causados a terceiros: art. 194, pará
grafo único. 

Tempo de serviço: art. 192. 

Ato Institucional n9 1. de 9-4-64: Suspensas por 6 meses as garantias 
de vitaliciedade e estabilidade (art. 79 ). 

Demissão, dispensa, disponibilidade e aposentadoria (art. 7°, § la} •. 

Ato Institucional n9 1-64: Regulamento ao art. 79 : Decreto nC 53.897, 

de 27-4-64. 

Classificação dos funcionários que reverterem à atividade em virtude da 
Lei n° 171-47: Lei na 500, de 29-11-48. 

Ertatuto dos Funcionários Públicos da União: Lei nO 1.711. de 28-10-52. 

Funcionários lotados em estações aduaneiras; atribuições: Decreto 
nO 41.853, de 15-7-57. 

Funcionários servindo à Presidência da República desde antes da insta
lação do Estado da GuanaÚdra ( disposições sõbre suas situações): 
Decreto nO 51.528, de 1-8-62. 

Suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibi
lidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por 
tempo certo: Ato Institucional nO 2, de 27-10-65 (art. 14). 
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FUNDO DE ESTIMUW 

Vide Incentivo aos Funcionários e Percentagem. 

G 

GARANI'IAS 

Garantias e direitos individuais: Constituição Federal de 1946 (arts. 141 
e IH). 

Vide Funcionários Públicos, notas aos Atos Institucionais ns. 1 e 2. 

GRATIFICAÇõES 

Decreto~lei nO 1.71l. de 28~1O~39 (arts. 120 a 129). 

Pelo exercicio em zona insalubre: Decret~lei nO 1.984. de 29~1~40 

(art. 5°). 

Pelo exercicio em determinadas zonas ou locais e pela execução de 
trabalho de natureza especial. com risco de vida ou de saúde: 
Decret~lei nO 2.113. de 5~4~40. 

Por assinatura de notas de papel~moeda: Decret~lei nO 8.880. de 
24~1--46. 

Serviço Eleitoral (limite máximo: 1V3 dO vencimento): Decreto~lei 

nO 9.258. de 14~5~6. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28~10~52 (art. 145). 

Limite: soma das gratificações de que trata o art. 145 do E. F. com 
a de nível universitário: 100% do vencimento do funcionário; Lei 
nO 3.826. de 23~11~. Disposições revogadas pela Lei nO 4.242. 
de 17~7~63 (art. 14). 

De magistério: Revogada: Lei nO 4.345. de 26~~64 (art. 15). 

Pela execução de trabalho técnico ou científico: idem. 

Pelo trabalho de natureza especial 'com risco de vida ou saúde: idem. 

De nível universitário: idem. 

Pelo exercício em determinadas zonas ou locais (item V. art. 145 da 
Lei n° 1.711~52): prevista a regulamentação: Lei nO 4.345. de 
26~ .. .(i4 (art. 15. § 2°). 

Idem (item V. art. 145 da Lei nO 1.71l~52): variará entre 2QOIo e 4O"fc, 
dos vencimentos do cargo efetivo do funcionário e será concedida 
nos têrmos da regulamentação geral a ser expedida pelo Poder 
Executivo. no prazo de 90 dias. Revogado o § 2· do art. 15 da 
Lei nO 4.345~64: Lei n· 4.863. de 29~11~5 (art. 14). 
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Idem (item V1. art. 145 da Lei nO 1.711-52): ressalvado o direito adqui
rido por decisão judicial. transitada em julgado. dos funcionários 
civis ou autárquicos que venham percebendo essas vantagens. não 
se aplicando aos mesmos o disposto no art. 33 e seu § 3° da 
Lei nO 4.345-64: Lei n° 4.863. de 29-11-65 (art. 14. parágrafo 
único) . 

GRA TIFICAÇAO COMPLEMENTAR 

Paga ao funcionário. na hipótese de a retribuição (acrescida do abono) 
não atingir o salário-mínimo da região: Lei nO 3.531. de 19-1-59. 

Idem no caso de ser o salário-mínimo da região superior aos níveis de 
retribuição (ajustamento mediante gratificação): Lei nO 3.780. de 
12-7-60 (art. 65). 

Aos servidores cujos níveis de retribuição sejam inferiores ao salário-mínimo 
da região em que estão lotados. Não se aplica ao pessoal pago 
mediante recibo nem ao pessoal que percebe por verba destinada 
a serviços de Terceiros: Decreto nO 49.159. de 1-11-60. 

No cálculo da gratificação complementar deve ser observado o maior 
salário-mínimo vigente no pais: Lei nO 4.H2. de 17-7-63 (art. 31). 

Revogado o Decreto nO 49.159. de 1-11-60: Decreto nO 55.195. de 
10-12-64 . 

Vide. também. Vencmzento. 

GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO 

Aos ocupantes de cargos para cujo ingresso ou desempenho seja exigido 
diploma de curso superior: Lei n° 3.780. de 12-7-60 (art. 74). 

Limite: a soma das gratificações de nível universitário com a do art. 145 
do E. F. não poderá ser superior a 100:0/0 do vencimento do fun
cionário: Lei nO 3.826. de 23-11.60 (art. 4°). (*) 

Regulamentação (art. 74 do Plano): Decreto nO 50.562. de 8-5-61. 

Alteração ao Decreto nO 50.562-61; incluído o cargo de «Redator 
Curso de 4 anos - 20010»: Decreto nO 51.535. de 16-8-62. 

Nova redação ao art. 1° do Decreto nO 50.562'-61 (denominação do 
cargo e respectiva percentagem): Decreto nO 51.624. de 17-12-62. 

Pesquisador. Biologista e Assessor jurídico (inclusão dêsses cargos na 
relação do Decreto nO 50.562-61): Decreto nO 1. 977. de 2-1-63. 

(.) Limite: soma de gratificações de nível universitário com as do art. 14' 
do E. F. (revogado o art. 4· -ia Lei n° 3.826-60): Lei nO 4.242. 
de 17.7-63 (art. 14). 
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Computado, para efeito de pagamento de gratificação de nível uníver
sitârio, o tempo de duração de curso especializado em virtude de 
exigência legal por servidores que jâ fazem jus a essa gratificação 
nos têrmos do disposto no art. 7+ da Lei n9 3.780-60: Lei nO 4.242, 
de 17-7-63. 

Alterada a redação do art. 1° do Decreto n9 50.562-61: (Inclui entre 
os cargos mencionados o de SOciólogo com a gratificação de 200!o): 
Decreto nO 5~.651, de 3-3-64. 

Revogação: Lei n9 4.345, de 26-6-64 (art. 15). 

GRATIFlCAÇAO DE PRODlITIVIDADE 

Extinta a participação em lucro ou em redução de deficit de órgão, 
repartição ou emprêsa da União e autarquias. Excluída a gratificação 
individual de produtividade. Lei n9 4.345, de 26-6-64 (art. 16 e §§). 
(Aplicação às sociedades de economia mista ou suas subsidiârias que 
recebam subvenção da União). 

Aos servidores dos setores industriais da Casa da Moeda, nos têrmos e 
nas condições que forem estabelecidos pelo Regimento Geral da 
autarquia: Lei nO 4.510, de 1-12-64 (art. 26). 

GRATIFlCAÇAO PROPORCIONAL 

Aos servidores lotados em Coletorias: Lei n9 1.293, de 27-12-50 (art. 38). 
Regulamento à Lei n9 1. 293-50: Decreto nO 41. 852, de 15-7-57. 
Revogado o art. 38 da Lei n° 1.293-50: Lei n9 3.756, de 20-4-60. 

GRATIFlCAÇAO - RAIO X 

Concessão: Lei nO 1.234, de H-11-50. 

Regulamento à Lei n9 1.234-50: Decreto n9 29.155, de 17-1-51. 

Alteração ao Decreto n° 29. 155-51: Decreto nO 40.630, de 27-12-56. 

Alteração ao Decreto n 29.155-51 e 40.630-56: Decreto n9 43 .185, 
de 6-2-58. 

Aplicação da Lei n9 1.234-50: Lei nO 4.345, de 26-6-64. 

GRATIFICAÇAO DE REPRESENTAÇAO 

No estrangeiro (limites máximos): Decreto-Iei n° 7.729, de 12-7-45. 

Idem pessoal da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior): Decreto
lei n9 8.542, de 2-1-46. 

Idem (alteração ao Decreto-lei n° 8.542-46): Decreto-Iei n9 9.687, de 
30-8-46. 
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Idem (regulamentação): Decreto n9 21. 770, de 30-8-46. 

A servidores no estrangeiro: Cálculo na base dos vencimentos em vigor 
a 31-7-48: Decreto nO 26.146. de 4-1-49. 

A funcionários no Exterior: Decreto nO 48.916, de 5-9-60. 

Redução das Tabelas de Representação aprovadas pelo Decreto nO 49.539. 
de 15-12-60: Decreto n° 50.327, de 8-3'-61. 

Idem Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior e Contador Seccional 
junto àquela Delegacia: revogado o § 4° do Decreto-lei nO 8.542-46, 
alterado pelo Decreto-lei nO 9.687-46: Lei nO 4.242', de 17-7-63. 

Vide. também. Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

GRATIFICAÇAO POR TEMPO INTEGRAL 

Exercício de atividades técnico-cientificas, de magistério ou pesquisa: 
opção pelo regime de tempo integral: Lei nO 3.780, de 12-7-60 
(Capítulo XI - Plano de Classificação de Cargos). 

Concéito de Tempo Integral; Cálculo da gratificação; revogado o art. 66 
da Lei nO 4.242-63 que se reportava aos arts. 49 e 52 da Lei 
n° 3.780-60: Lei nO 4.345. de 26-6-64. 

Regime de Tempo Integral (Lei nO 4.345-64, arts. 11 e 12): Regulamen
tação: Decreto nO 54.061. de 28-7-64. 

Alteração ao Decreto nO 54.061, de 28-7-64. que regulamenta o Regime 
de Tempo Integral e dedicação exclusiva: Decreto nO 56.730, de 
16-8-65. 

Aplicação do regime de tempo integral nos têrmos da regulamentação 
a ser expedida pelo Poder Executivo. nos casos indicados: Lei 
nO 4.863. de 29-11-65 (art. 7° e seus parágrafos). 

Regime de Tempo Integral e dedicação exclusiva previsto nos arts. 11 
e 12 da Lei nO 4.345-64 e no art. 7° da Lei nO 4.863, de 29-11-65. 
Regulamento: Decreto n9 57.744-. de 3-2-66. 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

Gratificação de função. na concessão de licença: Decreto-lei nO 6.248. 
de 7-2-44. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1.713, de 28-10-39 (arts. 85 a 88). 

Inclusão no cálculo da ajuda de custo: Decreto-lei nO 5.049, de 7-2-42. 

Idem na concessão de diárias: Decreto nO 11.121. de 23-12-42. 

Percepção da vantagem durante determinadas licenças e com descontos 
no caso de outras sujeitas a êstes; Decreto-lei n· 6.248. de 7-2-44. 
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Afastamento para o exercicio de função gratificada: Decreto n° 7.440. 
de 5-4-45. 

Disposições estatutárias: Lei na 1.711. de 28~1O~52 (arts. 21; 72; 73. 
§ 3'; 77; 130. III; 145. I; 1+7 a 149; 180; 190 e 260). 

Símbolos e valõres: Lei n' 2.188. de 3~3~54. 

Relação das funções gratificadas, mediante classificação oos símbolos 
previstos no art. 2° da Lei na 2.188~54: Decreto n' 305.447, de 
3O-4~54. 

Proibíção de Acumular: Decreto n· 35.956, de 2~8~54 (art. 11). 

Criação (disposições): Decreto na 39.678, de 31~7~56. 

Licença Especial (percepção da vantagem pelo substituto): Decreto 
na 38.204, de 3-4~55 (art. 1°, §§ 1· e 2·). 

Aposentadoria com as vantagens da gratificação: Decreto n· 41.666, 
de 19~~57. 

Plano de Classificação de Cargos: Lei n· 3.780, de 12~7~60 (Capítulo II 
e art. 82). 

Classificação das funções gratificadas no Serviço Civil do Poder Executivo. 
Regulamentação: Decreto n° 49.592, de 27~12'~. 

Classificação das funções gratificadas - Tabelas - Decreto na 49.593. 
de 27~12~60. 

Alteração do Decreto n· 49. 593~0 (dispensada a observância da correla
ção indicada nas Tabelas do anexo ao decreto mencionado): Decreto 
n" 50.572, de 1O~5~1. 

Disposições sõbre funções gratificadas: Decreto n° 52.507, de 27~9~3. 

Transformação dos símbolos 17 a 25 em novos símbolos de 17 a 20; 
idem dos cargos em comissão de Tesoureiro em função gratificada; 
idem dos cargos em comissão (em geral) inferiores a 12-C em 
função gratificada. Revogado o art. 13 e seu §, da Lei na 3. 780~6'J: 
Lei n' 4.345. de 26~~. 

Tesoureiros: claSSificação; exerci cio da função; regulamentação do § 4" 
do art. 7° da Lei na 4.345--64: Decreto n' 54-.006, de 3~7~64. 

GRATIFICAÇAO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EXTRAORDINARIO 

Normas para concessão: Decreto nO 5.062. de 27~12~39. 

Nas Alfândegas: Decreto~lei nO 8.663, de 11~1~46. 

DispOSições estatutárias: Lei na 1.711, de 28-10-52 (art. 145, III). 
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GRATIFlCAÇAO PELA REPRESENTAÇAO DE GABINETE 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28~1O~52 (art. 145, IV). 

Na Presidência da República: Decreto n· 56.597, de 21~7~65. 

Em geral: Decreto n· 56.598, de 21~7 ~65. 

Disposições sôbre a concessão de gratificação pela representação de 
gabinete. Revogados os Decretos ns. 56.597 e 56.598, de 21~7~65: 

Decreto nO 57.722, de 2~2~. 

GRATIFICAÇAO PELO EXERCICIO EM DETERMINADAS WNAS 
OU LOCAIS 

Concessão: Decreto~lei nO 2. 113, de 5~4~40. 

Zona de Brasília, no Alto Acre: Decret~lei n· 5.273, de 23~2~43. 

Idem (altera redação do art. 2· do Decret~lei nO 5. 27l~43): Decreto~lei 

n° 6.161, de 30~12~3. 

Por exercício na zona de Barra Bonita, no Estado de São Paulo: Decreto~ 
lei n· 9.267, de 20~5~46. 

Zona de Itumbiara: Lei nO 950, de 5~12~49. 

Por exercício na zona de Barra Bonita (revogação do Decreto~lei n· 9.267 
de 1946): Lei nO 2.288, de 19~8~54. 

GRATIFlCAÇAO PELO EXERCICIO EM DETERMINADAS ZONAS 
OU LOCAIS; PELA EXECUÇAO DE TRABALHO DE NATUREZA 
ESPECIAL, COM RISCO DE VIDA OU SAúDE 

Lei n· 1. 711. de 28~10~52 (art. 145, V e VI). 

Aos servidores que executem trabalho relacionado com o serviço da 
engenharia. 

Concessão: Decreto nO 46.131, de 3~6~59. 

Alterada a redação do Decreto n· 46.131~59: Decreto nO 46.693, de 
19~8~59. 

Revogação do Decreto nO 46. 131 ~59, alterado pelos 46. 693~59 e 47. 022~59: 
Decreto n° 50.337, de 14~3~1. 

Restabelecido o pagamento aos funcionários que vinham percebendo a 
vantagem por fôrça de concessões autorizadas anteriormente a 1~7~60 

e àqueles que percebiam gratificações da mesma natureza com base 
no art. 120, itens I e 11 do Decreto~lei n9 1.713~39: Decreto n· 89, 
de 27~1O~1. 

Alteração ao Decreto nO 89~ 1: Decreto n° 631. de 26~2~2'. 

Revogação do Decreto n· 46 .131 ~59: Decreto n· 687, de 12~3~2. 
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Rotina do processamento das concessões das vantagens do art. 145, 
itens V e VI da Lei nO 1.711-52 (Alteração): Decreto nO 1.826. 
de 5-12-62. 

Vide título Gratificações. 

GRA TIFICAÇAO PELO EXERCICIO EM DETERMINADAS ZONAS 
OU LOCAIS; PELA EXECUÇAO DE TRABALHO DE NATIlREZA 
ESPECIAL, COM RISCO DE VIDA OU SAúDE 

Lei n9 1.711. de 28-10-52 (art. 145. itens V e VI). Aos servidores 
que executem trabalhos relacionados com o serviço da Química. 

Regulamento: Decreto n9 48.285, de 10-6-60. 

Revogação do Decreto na 48.285-60: Decreto n° 50.3-47. de 16-3-61. 

Restabelecido o pagamento aos funcionários que vinham percebendo a 
vantagem por fôr~a de concessões autorizadas anteriormente a 1-7-60 
e àqueles que perceb;am gratificações da mesma natureza com base 
no art. 120, itens I e II do Decreto-lei n9 1. 713-39: Decreto 
n° 89, de 27-10-61. 

Alteração ao Decreto nO 89-61: Decreto n9 631, de 26-2-62. 

Rotina do processamento das concessões de vantagens do art. 145, itens 
V e VI da Lei n9 1.711-52 (Alteração): Decreto nO 1.826, de 
5-12-62. 

Vide título Gratif,"cações. 

GRATIFICAÇAO PELA EXECUÇAO DE TRABALHO DE NATIlREZA 
ESPECIAL COM RISCO DE VIDA OU SAúDE 

Lei n9 1.711, de 28-10-52 (art. 145, item VI). Aos servidores 10tad08 
em estabelecimentos GráfiC'OlS da União. 

Regulamento: Decreto na 47.783, de 10-2-60. 

Revogado o Decreto n° 47.783-60: Decreto n9 50.347. de 16-3-61. 

Restabelecido o pagamento aos funcionários que vinham percebendo a 
vantagem por fôrça de concessões autorizadas anteriormente a 1-7-60 
e àqueles que percebiam gratificações da mesma natureza com base 
no art. 120. itens I e II do Decreto-lei n9 1.713-39: Decreto nO 89. 
de 27-10-61. 

Alteração ao Decreto nO 89-61: Decreto nO 631. de 26-2-62. 

Rotina do processamento das concessões das vantagens do art. 145, 
itens V e VI da Lei na 1.711-52 (Alteração): Decreto n9 1.826, 
de 5-12-62. 

Vide título Gratificações. 
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GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHlO DE NATUREZA 
ESPECIAL. COM RISCO DE VIDA OU SAÚDE 

Lei n° 1.711. de 28-10-52 (art. 145. item VI). Aos servidores que 
executem trabalhes relacionados com o exercício da Medicina. 

Concessão: Decreto n9 37.340. de 17-5-55. 

Revogação: Decreto nQ 39.279. de 30-5-56. 

Concessão: Decreto nO 43.186. de 6-2-58. 

Alteração ao Decreto nO 43.186-58: Decreto n9 44.037. de 10-7-58. 

Revogação do Decreto nQ 43. 186-58. alterado pelo nO 44.037-58: Decreto 
nQ 50.337. de 14-3-61. 

Restabelecido o pagamento aos funcionários que vinham percebendo a 
vantagem por fôrça de concessões autorizadas anteriormente a 1-7-60 
e àqueles que percebiam gratificações da mesma natureza com base 
no art. 120. itens I e II do Decreto-lei n° 1. 713-39: Decreto nO 89. 
de 27-10-61. 

Alteração ao Decreto nQ 89-61: Decreto n9 631, de 26-2-62. 

Revogação ao Decreto nO 50.337-61: Decreto n° 687. de 12-3-62. 

Rotina do processamento das concessões de vantagens com fundamento 
nos itens V e VI do art. 145 da Lei nQ 1.711-52 (Alteração): 
Decreto nO 1.826. de 5-12-62'. 

Vide título Gratificações. 

GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE NATUREZA 
ESPECIAL. COM RISCO DE VIDA OU SAúDE 

Lei n° 1.711. de 28-10-52 (art. 145. item VI). 

Aos servidores que executem trabalhos relacionados com o exercício 
da profissão Odontológica. 

Concessão: Decreto nO 47.022. de 14-10-59. 

Revogado o Decreto nO 47.022-59: Decreto nO 50.337. de 14-3-61. 

Restabelecido o pagamento aos funcionários que vinham percebendo a 
vantagem por fôrça de concessões autorizadas anteriormente a 1-7-60 
e àqueles que percebiam gratificações da mesma natureza com base 
no art. 120. itens I e lI. do Decreto-Iei nO 1.713: Decreto nO 89. 
de 27-10-61. 

Alteração ao Decreto nO 89-61: Decreto nO 631. de 26-2-62. 

Revogação ao Decreto nO 47.022-59: Decreto nO 687, de 12-3-62. 
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Rotina do processamento das concessões de vantagens do art. 145. itens 
V e VI da Lei n9 1.711-52: Decreto n9 1.826. de 5-12-62. 

Vide titulo Gratificações. 

GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇAO DE TRABALHO 'rnCNICO OU 
CIENTIFICO 

Decreto n° 5.062. de 27-12-39. 

Lei nO 1.711. de 28-10-52 (art. 145, VII). 

Aos Engenheiros. Arquitetos e Agrônomos: Decreto n9 37.512. de 20-6-55. 

Revogação do Decreto n9 37.512-55: Decreto nO 39.279. de 30-5-56. 

GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAO DE DELIBERA
ÇÃO COLETIVA 

Decreto-lei nO 1. 539. de 24-8-39. 

Decreto-lei n9 1.713. de 28-10-39 (art. 120. item V). 

Proibição de fazer parte de mais de um órgão com direito à remuneração: 
Lei n° 563. de 18-12-48. 

Lei n9 1.711. de 28-tO-52 (art. 145. IX). 

Revisão das gratificações: Decreto nO 55.090. de 26-11-64. 

Aos membros da Comissão incumbida de examinar a aplicação do regime 
de tempo integral: Lei n9 4.863. de 29-11-65 (art. 7°. § 99 ). 

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Proibição: Decreto-Iei nO 4.860. de 22-10-42. 

Concessão: Lei n9 1.711. de 28-10-52 (arts. 145. item XI e 146). 

Regulamento: Decreto n° 31.922, de 15-12-52. 

Alteração ao Decreto n9 31. 922-52: Decreto nO 33.704. de 31-8-53. 

Alteração aos anteriores: Decreto n9 35.690. de 18-6-54. 

Alteração ao § 3° do art. 50 do Decreto n9 31.922-52: Decreto nO 36.953'. 
de 25-2-55. 

Qüinqüên:o: concedida gratificação de 5% por qüinqüênio de efetivo 
exercício até o máximo de 7 qüinqüênios: Lei n9 4.345. de 26-6-64. 

Legislação anterior: 

Lei n9 28+. de 28-10-36 (art. 29). 
DeGeto-lei nO 2.895. de 21-2-40 (art. 2°). 
Decreto-lei n9 4.860. de 22-10-42 (Proibição). 
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GUARDA ADUANEIRO 

Regime de remuneração: Decreto nO 57.877, de 28-2-66. 

H 

HORARIO 

De trabalho: Lei nO 264, de 5-10-36. 

Horas semanais: Decreto nO 6.192, de 3().8-4{). 

Horário; Período de Trabalho: Decreto nO 26.299, de 31-1-49. 

cHora de verão» (instituição): Decreto n° 27.496, de 24-11-49. 

Modificações ao Decreto nO 27.496-49: Decreto nO 27.998, de 13-4-50. 

cHora de verão»: Decreto n° 32.308, de 24-2-53. 

De ocupantes de cargos e funções gratificadas (regime de 43 horas 
semanais): Lei nO 2 .188, de 3-3-54. 

Expedientes nas repartições: 33 horas semanais: Decreto nO 44.422, de 
28-8-58. 

Horário das repartições em Brasília: Decreto n° 47.433, de 15-12-59. 

Horário das repartições em Brasília: Decreto nO 4'8.143, de 27-4-60. 

Horário do expediente das repartições em Brasília: Decreto nO 49.544, 
de 16-12-60. 

~.prário de Trabalho dos servidores do Serviço Civil do Poder Executivo: 
encargos de natureza burocrática, fiscal, técnica, artística, científica: 
38 horas semanais (de 8 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos 
e das 14 às 18 horas, de 9 às 12 horas aos Sábados); atribuições 
de natureza industrial, agrícola, marítima, braçal ou do tipo similar, 
inclusive Os de vigilância: 200 horas mensais de trabalho: Decreto 
nO 50.273, de 16-2-61. 

Expediente nas repartições - horários: Decreto nO 51.166-61. 

Expediente nas repartições: dias úteis: das 11,00 às 17,30 horas, suprimido 
o expediente aos sábados; em Brasília: das 8,00 às 12,00 e de 
14,00 às 18,00 horas, suprimido o expediente aos sábados; expediente 
especial para determinadas repartições; 200 horas mensais para os 
indicados no Decreto nO 26.299-49; médicos: 30 horas semanais; 
revogado o Decreto nO 51.166-61: Decreto nO 51.320, CE: 2-9-61. 

Funcionamento das repartições em Brasília: de segunda a sexta-feira: 
das 12 ho,ras às 18 horas e 30 minutos, supr;mido o expediente aos 
sábados; revogados o art. 2° e o § 2° do art. 4° do Decreto 
nO 51.320-61: Decreto nO 54.025, de 16-7 .. ·64. 
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Regime de trabalho dos ocupantes de cargos em comissão e de funções 
gratificadas (Lei nO 4.345 .. 64, art. 1q

, § 1°): 35 horas semanais de 
trabalho, podendo ser elevado para 40 horas conforme a conveniência: 
Decreto nq 54.059, de 27 .. 7 .. 64. 

Instituída a chora de verão:. em todo o território nacional: a partir de 
zero hora de 1° de novembro de cada ano até zero hora de 1q de 
março do ano seguinte: fica em vigor a chora de verão», adiantada 
de 60 minutos em relação à hora legal: Decreto n° 57.843, de 
18 .. 2-66. 

I 

IMóVEIS EM BRASILIA 

Unidades residenciais em Brasília; ocupação por titulares de cargo em 
comissão; cessação a partir da data da exoneração; redistribuição 
do imóvel; levantamento das unidades: Decreto nq 54. 25f, de 
3-9-64. 

INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS 

Autorizado o Peder Executivo a instituir um sistema de incentivo aos 
funcionários pela apresentação de sugestões, visando ao maior rendi .. 
mento do trabalho e melhoria da produtividade, em geral; êsses 
incentivos poderão consistir em prêmio em dinheiro, ou preferência 
para promoção, designação para função de assessoria ou direção, 
ou, ainda, ter caráter honorífico: Lei nq 4.863, de 29 .. 11-65 (art. 18). 

Do montante apurado pela aplicação das razões percentuais sõbre a 
arrecadação ( art. 2°) , serão deduzidos 2% para a constituição de 
um fundo destinado a incentivos financeiros para o exercicio de 
funções de chefia e assessoram~nto é para o desempenho de trabalho 
de natureza especial, inclusive quanto ao horário, local. :tona ou 
região em que é realizado, pelos integrantes do Grupo Ocupacional 
AF .. 300 .. Fisco. Metade do valor do fundo será aplicada pelo Diretor .. 
Geral da Fazenda Nac;onal, cabendo a utilização do restante aos 
Diretores do D.I.R., D.R.I.. D.iR.A. e D.Ar. para incentivo 
aos funcionários que lhes sejam subordinados: Decreto nO 57.877. 
de 28 .. 2-66. 

INDENIZAÇAO 

Decorrente de ates ilícitos: Decreto n9 24.216. de 9 .. 5 .. 34. 

À Fazenda Pública ( desconto em parcelas mensais não excedentes da 
décima parte do vencimento ou remuneração): Lei nq 1.711. de 
28 .. 10 .. 52 (art. 125 e seu parágrafo único). 
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INSPEÇAO Ml!:DICA 

Licença para tratamento de saúde; justificação de faltas: Decreto-lei 
nO 1.7B-39 (art. 111 e 162). 

Em locais onde não hajam médicos oficiais civis: Decreto nO 7.340, de 
5-6-41. 

Realização de exames de sanidade e capacidade física: Decreto-lei nO 5.848, 
de 23-9-43. 

Julgamento das condições de sanidade e capacidade física, para fins de 
posse e exercício: Decreto-lei nO 7.319, de 14-2-45. 

Para a concessão de licença: Decreto-Iei nO 7.969, de 19-9-45. 

Para efeitos de licença, contrôle de falta ao serviço, posse, exercicio e 
aposentadoria: Decreto-lei n° 8.384, de 17-12-45. 

Inspeção médica periódica de aposentados por moléstia especificada em 

em lei e por invalidez decorrente de acidente em serviço ou de 
doença adquirida no desempenho da profissão: Lei nO 1.050, de 
3-1-50. 

Regulamento à Lei n· 1.050-50: Decreto nO 28.140, de 19-5-50. 

Disposições estatutárias: Lei n° 1. 711, de 28-10-52 ( arts. 22, VI; 56, 
§ 2·; 61; 62, § 2°; 65, parágrafo único; 67 e seu parágrafo ún:co; 
70; 90 e seu parágrafo único; 95; 97; 102; 103 e seu parágrafo único; 

105 a 107; 123; 154; 176, §§ I" e 2°; 178, § 4°; 186; 191; 203; 212). 

Modificação ao art. 2· da Lei nO 1.050-50: Lei n° 2.332, de 8-11-54. 

Inspeção médica periódica de aposentados que contem 60 anos de idade 

ou mais de 30 anos de serviço (dispensada): Lei n" 4.098, de 
19-7-62. 

I.P.A.S.E. 

Criação: Decreto-lei n° 288, de 23-2-38. 

Alteração ao Decreto-lei nO 288-38: Decreto-lei n" 970, de 21-12-38. 

Inscrição do funcionário antes de entrar em exercicio: Decreto-lei n" 2.349, 
de 27-6-40. 

Organização e funcionamento: Decreto-Iei n° 2.865, de 12-12-40. 

Assistência médica e hospitalar: Decreto-Iei n· 8.450, de 26-12-45. 

Servidores da Casa da Moeda; contribuição para o I. P . A. S. E.: Lei 
nO 92. de 12-9-47. 

Habilitação epost-mortem» por parte dos herdeiros dos contribuintes fale
cidos: Lei n" 1.863, de 21-5-53. 
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Número de matrícula constituído de 7 algarismos; distribuição de seqüências 
numéricas de inscrição às repartições públicas: Decreto n° 40.736. 
de 9~1~57. 

INTERINIDADE 

Decreto~Iei nO 1. 713, de 2'8~10-39 (art. 17, § 9": 51. parâgrafo único 

e 152). 

Alteração: Decret~lei n9 6.558, de 5-6~4. 

Decret~lei nO 7.615, de ~5 (aposentadoria de funcionârio interino). 

Lei nO 1.711, de 28~1()"'52 (arts. 12, IV"c. §§ 1° e 2'; 17: 19. parágrafos 39 , 

4°, 5°, 6° e 7°; 22, § I'; 45, § 2°; 56, § 1°; 89; 178, § 5°; 179 e 269). 

Vide Efetivação. 

L 

LICENÇA 

Disposições Gerais: 

Decret~lei nO 1.713, de 28~10~39 (arts. 151 a 161). 
Decreto nO 5.521, de 11~4-40 - formulârlos para concessão de licença. 
Percepção integral ou com descontos conforme o fundamento: De. 

creto-Iei nO 6.248. de 7~2~4. 
Lei n' 1.711, de 28~1O-52 (arts. 88 a 96). 

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAúDE 

Decreto-lei nO 1.713, de 28-1()"'39 (arts. 162 a 167). 

Lei nO 1.711, de 28-10~52 (arts. 97 a 105). 
Acidentes em serviço (arts. 79. X; 100; 105; IH; 178, parâgrafos 
1° e 2°; 178, § 3° e 242). 
Doença profissional (arts. 79, X; 100; 105; 178, § 4'). 

LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA 

Decreto~lei nO 1.713, de 28~1O-39 (art. 172). 

Lei nO 1. 711, de 28~1O~52 (art. 106). 

LICENÇA A GESTANTE 

Dccret~Iei nO 1. 713, de 28-10-39 (art. 171). 

Lei n9 1. 711, de 28-10-52 ( art. 107). 



LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR 

Decreto-lei nO 1.713', de 28-10-39 (arts. 173 e 174). 

Decreto-lei n9 2.713, de 30-10--40. 

Decreto-lei nO 4.548, de 4-8-42. 

Decreto-lei nO 4.644, de 2-9-42. 

Lei n' 1.711, de 28-10-52 (arts. 108 e 109). 

Regulamento: Decreto nO 37.741, de 11-8-55. 

Vide Serviço Militar. 

LICENÇA PARA TRATO DE IN1'EReSSES PARTICULARES 

Decreto-lei nO 1. 713, de 28-10-39 (arts. 175 a 179). 
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Cargo em Comissão (ocupante não pode gozar licença dessa modalidade): 
Decreto-Iei n9 5.047, de 5-12-42. 

Lei n' 1.711, de 28-10-52 (arts. 110 a 114). 

LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CONJUGE 

Lei nO 208, de 27-5-36. 

Decreto-lei n' 1. 713, de 28-10-39 (art. 180). 

Lei nO 1. 711, de 28-10-52 (art. 115). 

Modifi'cação ao art. 115 da Lei nO 1.711-52: Lei n' 4.854, de 25-11-65. 

LICENÇA ESPECIAL 

Lei nO 42, de 15-4-35 concessão. 

Revogação: Decreto-lei nO 1.713, de 28-10-39 (art. 278). 

Lei nO 283, de 24-5-48 - concessão. 

Regulamento: Decreto n' 25.267, de 28-7-48. 

Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 116 e 117). 

Regulamento: Decreto n° 38.204, de 3-11-55. 

Alteração ao Decreto n' 38.204-55, para vigorar por 365 dias (organi
zação da escala; inicio e término dos períodos: número de servidores 
de uma seção em gôzo simultâneo de licença especial): Decreto 
nO 50.408, de 3-4-61. 

LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A CARGO ELETIVO 

Licença sem vencimento durante o período que mediar entre a escolha, 
em convenção partidária, para candidato a cargo eletivo e a data 
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em que fôr diplomado (período considerado de efetivo exercício para 
aposentadoria. disponíbilidade. promoção por antiguidade): Lei n9 3.506. 
de 27~12~58. 

LICENÇA PARA EXERCER MANDATO LEGISLATIVO 

Licença sem vencimento para candidatar~se: afastamento do exercicio de 
cargo de chefia. direção. fiscalização ou arrecadação; se eleito deputado 
ou senador. afastamento das funções sob perda do mandato. perce~ 

bendo proventos do cargo até o início da sessão legislativa: Lei 
n9 3.506, de 27~12~58 - D. O. de 29~12~58 e 26~5~59. 

LOCALIZAÇAO 

De servidor federal ( exerci cio em outro setor de trabalho sediado em 
local diferente do anterior): Decreto n9 1.987. de 1O~1~3. 

Dos cargos de Fiel do Tesouro: Decreto n° 55.813. de 8~3~65. 

LOTAÇAO 

Nas repartições públicas federais: Decreto n9 2.955. de 10~8~38. 

Coll'ceito: Decret~lei nO 1.713. de 28~1O~39 (art. 36). 

De repartições e serviços: Decreto~lei n9 9.230. de 4~5-46. 

Lotação de repartições e serviços: Decreto~lei n9 9.230, de 4~5~46. 

Conceito: Lei n9 1.711. de 28~1O~52 (art. 33). 

Dos Órgãos do Serviço Aduaneiro: Decreto nO 50.395. de 29~3~1. 

De repartições atendidas pelos Q. P . e Q. S . do M . F . ( alteração) : 
Decreto n9 54.002, de 3~7~4. 

Do Q. P. da P. P. do M. F . (alteração da lotação numérica): Decreto 
nO 54.391, de 8~1O~4. 

Lotação numérica (alteração): Decreto n9 54.493. de 16~1O~. 

Idem: Decreto n9 54.994, de 13~11~64. 

Retirados 3 cargos de Fiel do Tesouro da D. T. B. E., passando a integrar 
a lotação do Departamento de Arrecadação: Decreto n9 55.813, de 
8~3~5. 

Dos cargos de Exator Federal e Auxiliar de Exatoria e dos demais cargos 
do Departamento de Arrecadação: Decreto n° 55.900. de 7 ~4~5. 

Idem (alteração): Decreto n9 55.938. de 19~4~5. 

Numérica e nominal do M:nistério da Fazenda: Decreto nO 56.388. de 
1~~5. 
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Alteração da lotação numérica e nominal dos 'Cargos de Fiel do Tesouro: 
Decreto n9 56.784, de 24.8·65. 

Alteração da lotação nominal e numérica do Departamento de Arrecadação; 
Decreto n9 56.827, de 2·9·65. 

Alteração da lotação numérica da Parte Permanente do Quadro de Pessoal 
do Ministério da Fazenda: Decreto n9 56.832, de 3<-9-65. 

Alteração da lotação numérica e nominal do Ministério da Fazenda: De· 
ereto n° 57.285, de 18.11·65. 

LUTO 

Falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos: o funcionário poderá 
faltar ao serviço até oito dias consecutivos, sem prejuízo do venci· 
mento e vantagens: Lei n9 1.711, de 28·10·52 (art. 153, 11). 

M 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Processo: Lei nO 191, de 16·1.36. 

Da competência do S.T.F.: Const. Federal 1946 (art. 101, I, i, lI, a). 

Da competência do T.F .R.: Idem (art. 104, I, b, lI, b). 

Alteração de dispositivos do Código de Processo Civil, relativa a mandado 

de segurança: Lei n9 1.533, de 31.12'·51. 

Modifi'cada a redação do parágrafo único do art. 69 e do inciso I do 
art. 79 da Lei n° 1.533·51: Lei nQ 4'.166, de 4·12-62. 

Normas processuais: Lei nO 4.348, de 26·6-64. 

MEDALHA 

Ao funcionário com 50 anos de serviço público sem falta grave: concedida
pelo Presidente da República: Decreto nQ 51.061, de 27.7-61. 

Normas para a execução do Decreto nQ 51.061·61: Decreto nO 55.249, 
de 21·12-64. 

MISSÃO NO ESTRANGEIRO 

Vide Afastamento e Gratificação de Representação. 

MULTAS 

Vide Cotas e Percentagens. 
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N 

NOMEAÇAO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei D' 1.713. de 28-10-39. 

De funcionários beneficiados pelos Decretos-leis ns. 145-37 e 2.166-40: 
Decreto-lei n' 3.707. de 14-10-41. 

Prioridade de ingresso no serviço público federal. dos candidatos habili
tados em concurso que. como convocados ou voluntários. tenham 
tomado parte em operações de guerra: Decreto-lei nO 8.361. de 
13-12-45. 

Preferência para nomeação interina e para admissão de extranumerário: 
Lei n' 1.110 «A:.. de 24-5-50. 

Regulamento à Lei n' 1.110 «A»-50: Decreto n' 28.424. de 27-7-50. 

Preenchimento de qualquer emprêgo nas repartições públicas - preferência 
aos ex-combatentes. durante 5 anos: Lei n° 1.147, de 25-6-50. 

Disposições estatutárias: Lei n' 1.711. de 28-10-52 (art. 11 a 14. 16. 
19. 36. 111. 156. 255). 

Nomeação por acesso: Decreto nO 34.783. de 14-12-53. 

Nomeações e admissões (vedadas temporàriamente): Decreto n' 43.716. 
de 19-5-58. 

Preenchimento de cargos ou funções (dependente de autorização presi
dencial): Decreto n' 4~.925. de 26-6-58. 

Idem: em ~asos especiais, para assegurar a continuidade dos serviços: 
Decreto n' 44.606. de 4-10-58. 

Vedadas as admissões de empregados à conta de dotação global, recurso 
próprio de obra ou serviço, ou fundo especial; permitido o preenchi
mento de vaga de extranumerário-mensalista de natureza permanente. 
mediante prévia habilitação em prova; vedadas as admissões em 
caráter provisório: Lei nO 3.483. de 9-12-58. 

Idem: Decreto n' 45.360. de 28-1-59. 

Prorrogada a vigência do Decreto nO 43.716-58; alterado pelo Decreto 
n' 44.606-58; mantido o Decreto n' 43.925-58, respeitado o disposto 
na Lei n' 3.483-58. Rem. ao Decreto n° 43.716-58: permitidas 
nomeações. designações ou admissões, para assegurar a cont'nuidade 
dos serviços e nos casos indicados: Decreto n9 45.667. de 30-3-59. 

Consolidação das disposições relativas às nomeações e admissões: Decreto 
nO 47.021. de 14-10-59. 

Pessoal pago mediante recibo: vedada a retribuição. salvo quando se 
tratar de pagamento de salário de mão-de-obra. honorários de pro-



- 465 

fessOres e examinadores, bem como outros de caráter eventual, de 
natureza temporãria ou esporãdica e que não justifiquem a criação 
do emprêgo: Decreto n9 48.990-A, de 1-10-60. 

Admissões: nulas as processadas em desacõrdo com o art. 49 do Decreto 
n° 45.360, de 28-1-59: Decreto nO 48. 990-A, de 1-10-60. 

Admissão de Tarefeiro e contratados processada após 12-7-60 (sem 
validade): Decreto nO 48. 990-A, de 1-10-60. 

Admissões - de pessoal para atividade transitória ou eventual; pessoal 
temporãrio (dotação global, recurso próprio do serviço ou fundo 
especial 'criado em lei); pessoal de obras admitido para realização 
de obras públicas durante sua execução; para o desempenho de 
atividade técnico-especializada, sem que haja funcionãrio habilitado 
(admissão de especialista temporãrio por prazo de um ano): propostas 
comprovando a inadiãvel necessidade do serviço e a existência de 
dotação orçi'mentãria própria: Decreto n9 48.990-A. de 1-10-60. 

Proibição pelo prazo de 365 dias; exceção: em casos excepcionais, 
comprovada a absoluta necessidade do serviço. o provimento dos 
cargos em comissão e o decorrente de 'concurso: Decreto nO 50.285, 
de 21-2-61. 

Pessoal temporãrio e de obras (arts. 23. item II e 26 da Lei nO 3.780-60). 
Admissão à conta de dotação global, recurso próprio de serviço ou 
fundo especial criado em lei. para" a realização dos serviços de obras: 
Decreto n9 50.314. de 4-3-61. 

Preferência para nomeação ou admissão: pessoal exonerado ou dispensado 
por fõrça do Decreto nO 50.284-61. sem prejuizo dos habilitados em 
concurso: Decreto nO 500407. de 3-4-61. 

Regulamentação do art. 55 da Lei nO 3.780-60: provimento de cargos 
mediante concurso: Decreto nO 50.635, de 20-5-61. 

Admissão de pessoal para os acordos entre a União. Estados e Municípios 
(em condições idênticas ao pessoal temporãrio regido pelo Capítulo 
VI da Lei nO 30.780-60); revogado o art. 21 e parãgrafo úni'co 
do Decreto n9 50.314-61: Decreto nO 51.458. de 18-4-62. 

Ex-Combatentes (nomeações interinas): excetuadas da proibição contida 
no Decreto nO 50.285-61. 

Nomeações e Admissões: proibidas até 31-12-62. com as ressalvas indi
cadas: Decreto nO 51.504. de 1l-6~62. 

Idem - proibição pelo prazo de 365 dias: Decreto n9 52.266, de 17-7-63. 

Ex-Combatentes - nomeação. em carãter interino. ~m carãter de exceção 
(exceção ao Decreto nO 5.266-(3): Decreto nO 53.073. de 3-12-63. 
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Proibição até 31-12-65, com as exceções indicadas: Decreto D' 53.965, 
de 11-6-64. 

Idem: Decreto n9 54.003, de 3-7-64. 

Normas destinadas a disciplinar o ingresso em 'Cargos públicos e a 
nomeação de candidatos habilitados em concurso: Decreto n9 55.003, 
de 13-11-64. 

Registro de diplomas de cursos superiores entre cujos efeitos se inclui 
o de conferir privilégio para a admissão a cargcs públicos: Decreto 
n9 55.175, de 10-12-64. 

Admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto 
às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou 

constantes de instruções gerais (nulidade do ato; aplicação da Lei 
que regula a ação pc'pular): Lei nO 4. 717, de 29-6-65. 

Nomeação, admissão ou contrato de pessoal a qualquer título ocorridos 
no período compreendido entre os noventa dias anteriores à data 
das eleições federais, estaduais oU muni'cipaís (ates vedados e con
siderados nulos): Emenda Constitucional n9 15, de 5-7-65. 

Encargos sob a forma de recibo: a retribuição só poderá ser processada 
em casos excepcionais, de necessidade inadiável: Decreto n' 56.875, 
de 15-9-65 (altera o art. 39 do Decreto n9 54.003, de 3-7-64). 

Disposições sõbre a nomeação e admissão de pessoal para o Serviço 
Público: Decreto n9 57.630, de 14-1-66 - D. O. de 17-1-66 -
Retif. em 31-1-66. Revogados os Decretos ns.: 54.020. de 14-7 -6i: 
54.097, de 5-8-64; 54.43'5, de 15-10-64; 55.197, de 10-12-64; 55.617, 
de 22-1-65; 55.797, de 24-2-65; 55.812, de 5-3-65; 55.882, de 31-3-65; 
56.226, de 30-4-65; 56.266, de 6-6-65; 56.517, de 28-6-65; 56.591. 
de 21-7-65; 56.632, de 2-8-65; 56.703, de 10-8-65; 56.805, de 

30-8-65. 

p 

PAGAMENTO 

Das fôJhas e cheques elaborados pelos Serviços de Pessoal: Decreto-lei 
nO 1. 266, de 11-5-39. 

Do vencimento, função gratificada e ajuda de custo (distribuição e 
redistribuição de crédito): Decreto-lei nO 1. 755, de 9-11-39. 

De pessoal extranumerário: Decreto-Iei n' 1.909, de 26-12-39. 

Do pessoal extranumerário-diarista (forma de pagamento): INcreto-lei 
n 9 6.371, de 27-3-44. 
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Em decorrência de sentença judiciária (seu processamento): Constituição 
Federal de 1946 (art. 204 e parágrafo único). 

Alteração do divisor de conversão aplicável ao pagamento de retribuição 
e vantagens a servidores em exercicio no exterior: Decreto n· 45.100, 
de 6-2-59. 

Cessado o pagamento, a partir de 31-3-61, por prestação de serviç(ls do 
pessoal admitido por outra verba que não seja a de pessoal, cuja 
relação de emprêgo tenha se verificado a partir de 1-9-60, bem como, 
por tôda execução de serviço; idem quanto ao pessoal admitido à 

conta de verbas de obras que não esteja prestando serviços direta
mente na obra respectiva: Decreto n· 50.284, de 2'1-2-61. 

Alterado o divisor de conversão aplicável ao. pagamento de vencimentos, 
salários, remuneração e quaisquer vantagens a servidores em exer
CÍ'cio no Exterior: Decreto nO 50.312, de 3-3-61. 

Aplicação do divisor de conversão; revogado o Decreto n° 50.312-61: 
Decreto n9 701, de 15-3-62. 

Em moeda estrangeira a servidores em viagem, missão ou exerC1ClO no 
exterior (não ocorrência de acréscimo): Lei nO 4.069, de 11-6-62. 

Alteração ao art. 2· do Decreto nO 701-62: Decreto nO 2.124, de 22-1-63. 

Pagamentos em moeda estrangeira a servidores em viagem, missão, estudo 
ou exercicio no exterior: não sofrerão acréscimo em decorrência da 
aplicação da Lei n° 4.242, de 17-7-6) (art. 17). 

Assegurada, aos servidores licenciados para tratamento da própria saúde. 
a continuidade dos pagamentos das gratificações que vinham perce
bendo anteriormente: Lei n9 4.242, de 17-7-63 (art. 57). 

Aos funcionários no exterior: retribuição em moeda estrangeira de forma 
a guardarem equivalência com a que atualmente está sendo paga, 
obedecida a correlação de atribuições: Lei nO 4.345, de 26-6-64 
(art. 17, parágrafo único). 

Pagamento dp salário-família dos dependentes dos servidores civi3, 
ex-contribuintes do I.P.A.S.E., falecidos em atividade ou já aposen
tados: transferido, para aquêle Instituto, o pagamento, bem como 
a complementação da pensão especial instituída pela Lei nO 3.738, 
de 4-4-60: Decreto nO 57.222, de 11-11-65. 

De pessoal civil ou militar em missão do Govêmo Brasileiro no Exterior: 
não sofrerá acréscimo pela aplicação das Leis ns. 4.069-62, 4.242'-63, 
4.328-64, 4.345-64 e 4.863-65, em moeda estrangeira, mantidos os 
quantitativos vigentes em 31-12-65 (art. 3"): Decreto n° 57.878, 
de 28-2-66. 

Os auxiliares da D . T . B . E. e os funcionários para servirem naquela 
repartição, quando no Brasil, não terão os seus vencimentos e van-



-468 -

tagens pagos em moeda estrangeira, salvo nOS casos de gôzo de 

férias e a chamado a serviço (art. 7-): Decreto nq 57.878. de 
28~2~66. 

Vide. também Vencimento. 

PENALIDADE 

Crimes contra a ordem política e social: Lei nO 38. de 4~4~35 (art. 32). 

Idem: Lei nq 136. de H~12~35 (art. 12). 

Crimes contra a personalidade intemacinoal. a estrutura e a segurança 

do Estado e contra a ordem social: Decret~lei n° 431. de 18~5~38 

(arts. 9q e 11) .• 

Disposições estatutárias: Decreto~lei nq 1.713. de 28~1O~39 (arts. 231 
e seguintes). 

Peoas acessórias: Código Penal: Decreto~lei n9 2.848. de 7~12~40 (arts. 67 
a 73) e Código de Processo Penal: Decret~lei nO }.689. de 3~1O-41 

(art. 691). 

Crimes praticados por funcionários públi'cos contra a administração em 

geral: Código Penal: Decret~lei nq 2.848. de 7-12~0 (arts. 312 
a 327). 

Contravenções referentes à administração pública: Lei das Contravenções 

Penais: Decreto~lei n° 3.688. de 3~1O-41 (arts. 66 a 70). 

Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funci~ 

nários públicos: Código de Processo Penal: Decret~lei 0 9 3.689. 
de 3-1O~41 (arts. 513 a 518). 

Crimes de Responsabilidade: Lei nq 1.079, de 1O~4-50. 

Carros Oficiais (infrações à lei que dispõe sôbre o seu uso): Lei n9 1.081, 
de 13-4-50. regulamentada pelo Decreto nO 28.425. de 27-7-50. 

Disposições estatutárias: Lei nq 1.711, de 28-10-52 (arts. 101 a 103. 
201 a 213. 233). 

Seqüestro e perdimento dos bens nos casos de enriquecimento ilícito. 

por influência ou abuso de cargo ou função: Lei n° 3.502. de 

21~12~58. 0.. O. de 22~12-58. 20~5 e 9-6-59. 

Carros Oficiais (infrações à lei que dispõe sôbre o seu uso: Lei n° 1.081 
de 1950): Decreto nq 50.640. de 20~5~1. 

Idem: suspende restrições contidas no Decreto n9 50.640~1 aos veículos 

distribuídos aos Inspetores e Agentes Fiscais dos Impostos de Con

sumo, Renda e Aduaneiro' e F.A.I. Internos para utilizaçãl) no 

exercício de suas funções: Decreto nO 1.517, de 12~11~2. 
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Infrações caracterizadas como crime na legislação penal militar; muitas 
aplicadas sem prejuízo da ação penal a quem: a) no exercício de 
função pública de qualquer natureza dificultar ou retardar por prazo 
superior a vinte dias. sem motivo justificado, qualquer informação 
cu diligência solicitada pelo Serviço Militar; b) fizer declarações 
falsas aos órgãos do Serviço Militar; c) como chefe de repartição 
púbL'ca retiver, sem motivo justificado. documento de situação militar. 
ou recusar recebimento de petição ou justificação; suspensão do 
cargo cu função e da remuneração até a regularização da situação 
militar: Lei n9 4.375. de 17~8··64 (arts. 44 a 55) - Retif. pela 
Lei nO 4'.754, de 18~8~65. Regulamentada pelo Decreto nO 57.654. 
de 20~1~66. 

Prática de atos discriminados na lei que regula a ação popular; processo; 
conseqüências: Lei n· 4.717, de 29~6~5. 

Crime de sonegação fiscal: participação de funcionário público na prática 
do crime; penalidade; extinção da punibilidade; abertura de processo 
administrativo: Lei nO 4.729, ãe 14~7 ~65 . 

Código Eleitoral; infrações praticadas por fun'cionário público: Lei n9 4.737. 
de 15~7~65 (art. 289 e segs.). 

PENSA0 

A família do funcionário falecido em decorrência de agressão no desem~ 
penho da função: Lei n· 387, de 27~1~37. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28~1O~52 (art. 242). 

A família do funcionárío. quando o falecimento se verificar em conseqüência 
de acidente no desempenho de suas funções: Decreto n9 36.899. de 

11~2~55. 

Pensão Especial aos beneficiários dos Congressistas que tiveram seus 
mandatos cassados. dos servidores públicos e autárquicos e dos 
empregados, de sociedade mista. demitidos em decorrência do Ato 

Institucional: Lei nO 4.656, de 2~6~65. 

Vide, também. Família. 

PERCENTAGEM 

A Procuradores e Adjuntos: Decreto~lei 0 9 1.638. de 29~9~39. 

Disposições estatutárias: Decreto~lei nO 1. 713. de 28~1O~39. 

Aos Adjuntos de Procurador: Decreto~lei n° 3.570, de' 29~8~41. 

Interpretação ao art. 19 do Decreto~lei n· 3. 570~41: Decreto-lei nO 3.828. 
de l3t~ 11 ~41. 
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Vantagens estabelecidas no art. 103 do Decreto-lei n9 1.713-39: Decreto 
n9 8.701, de 5-2-42. 

Abono de percentagem pela cobrança executiva de contribuições com
pulsórias para Obrigações de Guerra (vedado): Decreto-lei n° 7.047, 
de 13-11-44. 

Tabelas de percentagens a funcionários que percebem remuneração (re
visão): Decreto-lei nO 8.631. de 10-1-46. 

Aos servidores lotados e com efetivo exerci cio na D. I . R . e repartições 
subordinadas: SOO/o das multas arrecadadas: fundo de estímulo dis
tribuído anualmente: Lei n9 154, de 25-11-47. 

Devidas aos servidores das Coletorias Federais pela arrecadação de rendas 
das entidades autárquicas: Lei n9 455, de 27-10-48. 

Da Cota-Parte de Multa e Percentagem: Lei n9 1.711, de 28-10-52 
(art. 152). 

Aos servidores lotados em Coletorias que arrecadam impô5to sindical, 
taxas, cotas e multas. dev:àos a determinadas entidades (percentagens 
de acôrdo com a tabela): Decreto n9 41.852, de 15-7-57. 

Aos servidores lotados em repartições aduaneiras, Laboratório Nacional 
de Análises e suas seções regionais: percentagem calculada sôbre a 
respectiva arrecadação do impôsto de importação, em quotas propor
cionais aos respectivos vencimentos (limite de 1000/0 sôbre os venci
mentos mensais): Lei n° 3.244, de 14-8-57 (art. 64). 

Idem (regulamento): Decreto nO 43.717, de 19-5-58. 

Aos servidores lotados na Divisão do Impôsto de Renda e em seus órgãos 
delegados (exduídos os Agentes Fiscais do Impôsto de Renda): 
percentagem calculada sôbre a arrecadação do impôsto de renda: 

Lei n9 3.470. de 28-11-58 - D. O. de 28-11-58 e 6-5-59 (art. 109). 

Séhre a arrecadação das rendas tributárias. Quota mensal de 1<XY7:~ 

sôbre o vencimento ou salário, incluindo-se nos correspondentes pro
ventos: Lei n9 3.756. de 20-4-60. 

Regulamento aos artigos 89 e 99 da Lei n· 3.756-60 (Excluidos da 
vantagem os servidores beneficiados pelas Leis ns. 3.244-57 e 3.470 
de 1958): Decreto nO 48.656, de 3-8-60. 

Sôbre a arrecadação de quaisquer rendas públicas: vedada a percepção 
de percentagem aos servidores transferidos para o Ministério Ga 
Fazenda após 22-3-62, exceto os que já estavam no gôzo da vantagem 
antes daquela data; fixado o limite de 900/0 sôbre o respectivo venci
mento: Lei n9 4.069, de 11-6-62. 

Sôbre importâncias arrecadadas em leilão: Lei n9 4.069. de 11-6-62 
(art. 9°. § 79 ). 
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Vedada a percepção aos que ingressaram posteriormente a 26~7-6i, salvo 
aos nomeados mediante concurso; fixado o limite de 4QO!o sõbre 
os vencimentos. O cálculo da percentagem não incide sõbre a grati~ 

ficação complementar a que venha fazer jus o servidor, em virtude 
de alteração do salári~minimo: Lei n· 4.345, de 26~6~4. 

PERMlITA 

Vide Remoção. 

PETIÇAO 

Direito de requerer ou representar; trâmItes; a quem deve ser dirigido; 

pedido de reconsideração; recurso; prescrição; prazo, ação judicial: 
Lei nO 1.711, de 28~1O~52 (arts. 164 a 173). 

PLANO DE ASSISmNCIA 

Vide Assistência ao Funcionário e Família. 

PONTO 

Definição, uso, dispensa, freqüência. boletim: Decreto-lei n' 1.713, de 
28~1O~39 (art. 112 e seg.). 

Dispensa de Ponto (doação voluntária de sangue): Lei nQ 1.075, de 
27~J~50. 

Registro de ponto e freqüência. Vedado dispensar, do registro diário 
do ponto. qualquer servidor. inclusive os ocupantes de cargo ~m 
'Comissão e funções gratificadas. Exceção: aos dirigentes dos órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República, das Autarquias, 
das repareções administrativamente autônomas, às autoridades aos 
mesmos imediatamente subordinadas e aos ocupantes de cargos de 
Diretor~Geral. Os que exercem atribuições fora da sede do órgão 
de lotação e impedidos materialmente de registrar o ponto, preencherão 
boletim semanal comprovando a freqüência e a prestação de serviço: 
Decreto n· 50.350, de 17-3~1. 

Abono do Ponto aos funcionários que forem membros do Conselho Federal 
de Química. quando comparecerem às reuniões daquele Conselho. até 
o máximo de 4 dias por mês: Decreto n° 970. de 8~5~2. 

POSSE 

Dispos:ções estatutárias: Decreto-lei n· 1.713. de 28-1O~39 (art. 24). 

Idem: Lei nO 1.711. de 28~1O~52 (arts. \4; 21 a 27; 31, lI; 67; 74. 
VI; 76. parágrafo único. III e 191). 

Declaração de bens: Lei nQ 3.164. de 1~6·57. 
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. PRAZOS 

Prazo para prescrição de reclamações e recursos de funcionários públi'cos 
civis e extranumerários contra atos administrativos: Decreto-Iei 
nO 1.174. de 27~3~39. 

Contagem em processos ou causas de natureza fiscal ou administrativa: 
Decreto-lei nO 3.602. de 9-9-41. 

Código de Processo Civil (alteração aos arts. 27 e 28): Decreto-lei 
nO 4.565. de 11~8~2. 

Prazos Judiciais (prorrogação do vencimento): Lei nO 1.408. de 9~8-51. 

Lei nO 1.711. de 28-1O~52 (art. 243 e parágrafo único). 

Prazos Judiciais (alteração ao art. 3· da Lei nO 1.408. de 9~-51): 
prazos judiciais que se iniciarem ou vencerem aos sábados serão 
prorrogados por um dia útil: Lei n9 4.674. de 15-6-65. 

PRESCRlÇAO 

Reclamações e re-cursos contra atos administrativos (prazo): Decre~lei. 

n° 1.174. de 27~3~39. 

Interrupção (aplicação do § 2° do art. 166 do Código de Processo 
Civil. com a redação dada pelo art. 12 do Decreto-lei nO 4.565-i2. 
aos casos previstos no art. 178 do Código avil e aos demais casos 
de prescrição e prazos extintivos previstos em lei: Decreto-lei nO 6.790., 
de 15-8-44. 

Lei n· 1.711. de 28-10-52 (arts. 169 a 173 e 213). 

Vide Prazos. 

PRISAO ADMINISTRATIVA 

Prisão Administrativa e suspensão preventiva: Decreto~lei nO 1.7l3, de 
28-10-39 (arts. 262 e seguintes). 

Prisão Administrativa; depósito e guarda dos bens apreendidos ( crimes 
contra a Fazenda Nacional): Decreto-Iei n° 3.415. de 1~7~1. 

Prisão Administrativa: Código de Processo Penal (arts. 319 e 320): 
Decreto-lei nO .1.689. de 3-1O~41. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 214). 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1.713. de 28-10-39 (art. 216 
e seguintes). 

Alterada a redação do art. 248, do Decreto-lei n· 1.713-39: Decreto-lei 
n· 3.330, de 5~1. 
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Remessa a Juízo: Decreto-lei nO 4.530, de 30-7-42. 

Requisição, pelos Juízes da Fazenda Pública, para extração de peças: 
Lei nQ 94, de 16-9-47. 

Do Processo Administrativo e sua revisão: Lei nO 1. 711, de 28-10-52 
(arts. 217 a 239). 

PROCURAÇAO 

Procurador de Partes (proibição): Decreto nQ 24.112, de 11-4-34. 

Idem: Decreto-lei n9 1. 713, de 28-10-39 (art. 225, item IX). 

Idem: Lei nQ 1.711, de 28-to-52 (art. 195, item IX). 

Instrumento particular e público; requisitos (modificação ao art. 1.289 
do Código Civil): Lei nO 3.167, de 3-6-57. 

PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL 

Cobrança judicial da Divida Ativa da União e de multas ou penalidades: 
Decreto n9 24.516, de 30-6-34. 

Cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública: Decreto-lei nO 960, 
de 17-12-38 (art. 67). 

Nomeação; atribuições; remuneração; proventos; aposentadoria; percen
tagens: Decreto-lei nQ 9.608, de 19-8-46. 

Adjuntos de Procurador: remuneração; proventos; percentagens: Decreto
lei n' 9.894, de 16-9-46. 

Procuradores da República: provimento; promoção: Lei n" 113, de 
-i-1O-47. 

Procuradores da República: atribuições: Lei n° 1.341. de 30-1-51. 

Adjuntos do Procurador Geral da Fazenda PúbHca e Procurador Geral 
da Fazenda Federal nos Estados: passam a denominar-se Procurador 
da Fazenda Nacional; Procurador-Geral da Fazenda Nacional e 
Procurador-Otefe da Procuradoria da Fazenda Nacional nos Estados; 
atribuições; concursos; nomeação; substituição; vencimentos; percen
tagens; proventos: Lei nQ 2.642, de 9-11-55. 

Vencimentos; acréscimo de vencimento: Lei nO 3.414, de 20-6-58 -
D. O. de 21-6; 23-6 e 14-11-58. 

Concurso: instruções gerais para o concurso de Procurador da Fazenda 
Nacional: Decreto nQ 54.573, de 23-10-64. 

Vencimentos: qüinqüênios: Lei n9 4.439, de 27-10-64. 

Vencimentos: Lei nQ 4.531, de 8-12-64 - D. O. de 10-12-64 e 9-7-65. 

Vencimentos: Lei nO 4.863, de 29-11-65 - D. O. de 30-12-65 -
Suplemento - Tabela B. 
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PROIBIÇC>ES 

Disposições estatutárias: Decreto--Iei n' 1.713. de 28-10-39 (arts. 225 

e 226). 

De fazer parte em mais de um órgão de deI:beração coletiva. com direito 
a remuneração: Lei nO 563. de 18-12-48. 

D:sposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (art. 195). 

PROMQÇ.AO 

Regulamento: Decreto n9 2.290. de 28-1-38. 

Regulamento ( alteração) : Decreto n' 3.409. de 6-12-38. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei nO 1. 713. de 28-10-39. 

Disposições estatutárias : Decreto n' 5.962. de 16-7-40. 

Disposições estatutárias: Decreto nO 6.184, de 28-8-40. 

Disposições estatutárias: Decreto n' 9.137. de 30-3-42. 

Disposições estatutárias: Decreto n' 9.964. de 13'-7-42. 

Critério para desempate: Decreto--lei n' 5.938. de 28-10-43. 

Normas para apuração de antiguidade de classe: Decreto-lei n° 6.733. 
de 25-7-44. 

Regulamento (alteração): Decreto n' 23.570. de 21-8-47. 

Regulamento: Decreto nO 24.646. de 10-3-48. 

Regulamento (alteração): Decreto n' 25.666. de 14-10-48. 

Preferência para a primeira promoção ou melhoria (ex-integrantes da 
F . E. B .• da F. A. B . e aos que prestaram serviços nas guarnições 
de navios de guerra ou mercantes. que se hajam empenhado em 
operações bélicas ou de transporte nas zonas conflagradas): Lt'i 
n9 916. de 14-11-49. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (arts. 11. 11; 21, 
parágrafo único; 31, § l°; 39 a 51; 74. III; 76. parágrafo único, 

lI. b; 86; 250. § 3'). 

Regulamento: Decreto nO 32.015. de 29-12-52. 

Por merecimento (desempate): nova redação ao art. 38 e seu parágrafo 
primeiro. do Decreto n' 32.015-52: Decreto n' 38.284. de 9-12-55. 

Plano de Classificação de Cargos: Lei n' 3.780. de 12-7-60 (Capi
tulo VII). 

Promoções. durante a vigência do enquadramento provisório, em série 
de classes insuscetíveis de alteração quando do enquadramento defi
nitivo; suprimido o item II do art. 3° do Decreto n' 49.160-60 
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que não permitia a ccntagem de tempo para efeito de promoção e 
acesso antes do enquadramento definitivo; grau de merecimento 
apurado de acôrdo com o boletim modêlo mantido pelo Decreto 
nO 23.015-52: Decreto nQ 1.226, de 22-6-60. 

Regulamento (disposições): Decreto n· 53.480, de 23-1-64. 

Intersti'cio (na série de classes de Agente Fiscal do lmpôsto de Renda): 
Lei nQ 4.506, de 30-11-64 (art. 81). 

Na série de classes de Agente Fiscal do Impõsto de Renda: Decret~ 
n· 55.161, de 8-12-64. 

Normas transitórias para preench!mento dos. Boletins de Merecimento 
(Decreto nO 53.480-64): Decreto nQ 55.23'2, de 16-12-64. 

Serviço Eleitoral: não interrupção de interstício de promoção; prova 
de haver prestado serviços eleitorais: efeito para. desempate: Lei 
nO 4.737. de 15-7-65 (arts. 365 e :779, §§ 1° e 2·). 

Vide Acesso. 

FUBLlCAÇOES 

Em órgãos oficiais: Decreto-lei n" 1.705, de 27- I 0-39. 

Em órgãos oficiais: Decreto-lei n9 4.558, de 10-8-42. 

Normas de publicação de atos relativos a pessoal. preenchimento de 
cargos, funções e empregos: Decreto n° 43.925. de 26-6-58. 

De atos relativos a pessoal da administração descentralizada: Decreto 
n? 46.237, de 18-6-59. 

Dos atos que importem em provimento e vacância de cargos ou funções 
e concessão de vantagens pecun!árias: poderão ser divulgados em 
B.P., com indicação do D. O. em que foram publicados. Exceçãc: 
concessão de salário-família . e vacância decorrente de falecimento' 
Decreto n° 56.359, de 26-5-65. 

Q 

QUADROS 

Alfândega do Rio. Recebedoria do Distrito Federal e Caixa de Amortização 
(alteração): Decreto nO 24.418, de 19-6-34. 

Casa da Moeda (extínção e criação de cargos): Decreto DI' 24.703, de 
12-7-34. 

Reajustamento: Lei n' 284, de 28-10-36. 

Quadro I do M.F.: Decreto-lei n· 287, de 22-2-38. 

Quadro I do M. F.: Decreto-lei n° 258, de 9-2-38. 
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Quadro IV do M. F . (alteração de tabela): Decreto-lei n9 658. de 

1-9-38. 

Quadros: Definição: Decreto-lei nO 1.713. de 28-10-39. 

Reorganização: Decreto.-Iei n9 1.847. de 7-12-39. 

Decreto-lei n" 1.847-39: correção de falhas nas tabelas: Decreto-lei 
n° 2.010, de 9-2-40. 

Decreto-lei n9 1.847-39 ( alte·:ação de tabe~as) : Decreto-lei 11" 2.069, 
de 7-Jo-iQ . 

Decreto.-Iei nO 1.847-39 (alteração nas tabelas) : Decreto-lei 1l~ 2.182. 

de 9-5-40. 

Decreto.-Iei n' 1.847-39 (alteração nas tabelas) : Decreto-lei n° 2.207, 

de 20-5-40. 

Decreto.-Iei n9 1. 847 -39 (modificação de tabelas): Decreto.-Iei n9 2.26&, 
de 3..6-40. 

Decreto.-Iei n9 1.847-39 (inclusão de fuoção gratificada): Decreto-lei 
0° 2.304, de 13-6-40. 

Decreto-lei nO 1. 84-7-39 (alteração nas tabelas): Decreto-lei 0 9 2.523, 
de 23-8-40. 

Decreto-lei n' 1.847-39 (funções gratificadas): tabelas em substituição: 
Decreto-lei 0 9 2.913, de 30-12-iQ. 

Chefe do Serviço de Repressão ao Contrabando (função gratificada): 

Decreto.-Iei n9 2.973. de 23-1-41. 

Decreto-Iei nO 1.847-39 (alteração oas tabelas): Decreto-lei n' 3.043. 
de 11-2-41. 

Relação nominal anexa ao Decreto-Iei n° 2.624-40 (alteração): Decrete
lei n9 3.228, de 30-4-41. 

Nomeação de funcionários beneficiados pelos Decreto-leis ns. 145·3'7 e 
2.166-40: Decreto.-Iei n9 3.707. de 14-10-41. 

Reestruturação de carreiras: Decreto-lei n9 3.761. de 25-10-41. 

Reestruturação de carreiras (altera o art. 6' do Decreto-lei nO 3.761-41): 
Decreto-Iei nO 3.945. de 17-12-41. 

Alteração no Quadro de Pessoal: Decreto-lei n9 7.505. de 30-4-45. 

Alteração nos Quadros do M.F.: Decreto-Iei n9 8.041, de 5-10-45. 

Provimento de cargos vagos (tabela Decreto-lei n9 1.847-39): Decreto-lei 
nO 8.419, de 21-12-45. 

Tabelas dos Decretos-leis ns. 1. 847 -39 e 2.523-40: Decreto.-Iei n· 8.625. 
de 10-1-46. 
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D.versas carreiras do Q.S. e Q.P. (Alteração): Decreto-lei n' 8.754, de 
21-1-46. 

Q. P. e Q. S. (Alteração): Decreto-lei n9 9.657, de 28-8-46. 

Quadro Especial: Lei nO 711, de 25-5-49. 

Quadro Especial - Parte Transitória (funcionários amparados pelas Leis 
ns. 171-47 e 500-48): Decrt>to n9 26.749, de 6-6-49. 

Extensão de benefícios decorrentes do § 20 do art. 1°, da Lei n' 200-47 
aos antigos serventuários das Delegacias Fiscais: Lei n9 1.193, de 
6-9-50. 

Q.P. e Q.S. (retif. ac. Decreto-lei n9 9.657-46): Lei n' 1.271, de 
9-12-50. 

Quadro Especial (Lei nO 711-49) - Constituido de funcionários da 
Câmara do Reajustamento Econômico; relação nominal: Decreto 
r.' 37.347, de 17-5-55. 

Quadro Especial (retificação ao De'creto nO 37.347-55): Decreto n9 39.086, 
de 30-4-56. 

Quadro de Pessoal: conjunto de cargos isolados e de carreira. de funções 
gratificadas e de funções de extranumerário-mensalista.: Decreto 
n 9 43.925, de 26-6-58. 

Plano de Classificação de Cargos: Lei n" 3.780, de 12-7-60 (Capitula IV). 

Quadros do funcionalismo: prorrogado até julho de 1963 o prazo para 
que o Poder Executivo envie ao Congresso Nacional a organização 
definitiva dos quadros do funcionalismo; Lei n' 4.069, de 11-6-62 
(art. 23). 

Idem: prorrogado o prazo por mais um ano, a contar de 18-7-63: 
Lei n9 4.242, de 17-7-630. 

Idem: organização; revogados: art. 87 da Lei n 9 3.780-60 e o art. 51 
da Lei nO 4.242-63: Lei n9 4.345. de 26-6-64. 

Inclusão de servidores da NOVACAP em Parte Especial do Quadro de 
Pessoal do Ministério da Fazenda: Decreto nO 57.645. de 14-1-66 
(anexo IV). 

Vide, também. Cargos. 

QUlNQi.liBNIOS 

Vide Gratificação Adicional por Tempo de Serviço. 

R 
READAPTAÇAO 

DispOSição estatutária: Decreto-Iei n° 1.713'. de 28-10-39 (art. 68). 
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Em função mais compativel com a capacidade física ou intelectual: De
creto nO 29.642, de 6-6-51. 

Disposições estatutárias: Lei n 9 1.711, de 28-10-52 (art. 70). 

Exercicio de atribuições diversas das pertinentes à classe em que fôr 
enquadrado: Lei n9 3.780. de 12-7-60 (capítulo X - Plano de 
Classificação de Cargos). 

Readaptação (Lei nO 3.780-60): disposições: Decreto n" 49.370. de 

29-11-60. 

Exercício do 'cargo ou função de atribuições diversas das pertinentes à 

classe (2 anos ininterruptos. ou 5 anos com interrupção. até 17-7-63): 
Lei n° 4.242, de 17-7-63 (art. 64). 

Readaptação por aproveitamento - Servidores diplomados em Medicina. 
Odontologia e Farmácia que contem ou venham a contar mais de 
2 anos no exercício de funções compativeis com a sua habilitação 
profissional: aproveitamen&> na classe inicial da série de classes corres
pondente à sua profissão: Lei n' 4.242. de 17-7-63 (art. 65). 

Lei n9 3.780-60 - Capitulo X e art. 64 da Lei n9 4.242-63: será feita 
mediante decretos coletivos para cada Ministério: Decreto n° 52.400. 
de 25-8-63. 

Nova redação ao Decreto nO 49.370-60: Oe'creto n° 57.460. de 20-12-65. 

Nova redação ao Decreto n" 52.400-63: Decreto n9 57.461. de 20-12-65. 

READAPTAÇÁ.O OOS INCAPAZES DAS FôRÇAS ARMADAS 

Comissão (criação): Decreto-lei n' 7.270, de 25-1-45. 

Regulamento para a readaptação: Decreto n" 19.269. de 25-7-45. 

READMISSÃO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n° 1.713, de 28-10-39 (art. 77). 

Idem: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 11. V; 22. parágrafo único; 
62 e 63). 

REFERe.NCIAS HORIZONTAIS 

Progressão horizontal (Lei n" 3.780-60, art. 14. § I'): parcelas absor
vidas pelos novos valõres estabelecidos na tabela de vencimentos; 
extinta a progressão horizontal; desaparecidas quaisquer diferenças 
de vencimentos: Lei n9 4.345, de 26-6-64. 

REGISTRO CIVIL 

Vide Família. 
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REINTEGRAÇÃO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n9 1.713, de 28-10-39 (art. 74). 

Extinção do cargo; disponibilidade remunerada até o seu obrigatório 
aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis 
com o anterior: Constituição Federal de, 1946 (art. 189, parágrafo 
único) . 

Demissão invalidada por sentença (reintegração): Constituição Federal 
de 1946 (art. 190). 

Disposições estatutárias: Lei n° 1.711, de 28-10-52: (arts. lI, IV; 21, 
parágrafo único; 22, parágrafo úni'co; 31. I; § 3°; 58 a 61). 

Extranumerários beneficiados pelos arts. 18, parágrafo único do A. D. C. T • 
e 261 da Lei n" 1.711-52: Decreto n" 304.395, de 28-10-53 (art. 99

). 

RELATóRIOS 

Apresentação (regulamento): Decreto n" 5.808, de 13-6-40. 

Apresentação (altera o Decreto n° 5.808, de 13-6-40): Decreto nO 13.565, 
de 1-10-43. 

REMOÇÃO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n' 1. 713, de 28-10-39 (art. 71). 

Mediante decreto presidencial: Decreto-lei n" 1. 795, de 22-11-39. 

Regulamento: Decretb n" 6.223, de 4-9-40. 

Por permuta: Decreto n" 6.224, de 4-9-40. 

Alteração ao art. 72 do Decreto-lei nO 1.713-39: Decreto-lei n° 8.199, 
de 21-11-45. 

Alteração ao Decreto n9 6.223, de 4-9-40: Decreto n9 19.985, de 21-11-45. 

De pessoal de Coletoria (nova redação ao art. 8° do Decreto n" 29.191 
de 1951: Decreto n° 29.987, de 13-9-51. 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 31, §§ 2° e 3'; 
36; 56; 57; 86; 111; 115, § 2'; 131. Ill; 250). 

Regulamento: Decreto n9 33.635, de 21-8-53. 

Alteração ao Decreto n° 3'3.635-53: De'creto n9 33.747, de 4-9-53. 

Atos de remoção processados a partir de 12-7-60 e no mês de janeiro 
de 1961, para órgãos cuja respectiva lotação se achava excedida 
(sem efeito): Decreto n9 50.396, de 29~3-61. 

Regulamento: Decreto nO 53.481, de 23-1-64. 

Na série de classes de Agente Fiscal do Impôsto de Renda: Decreto 
n9 55.855, de 24-3-65 (Regimento do D.I.R., art. 58, XII). 
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REMUNERAÇAO 

Vide Vencimentos . 

REPRESENTAÇAO 

Lei n9 1.711, de 28-10-52 (art. 164). 

Perante as autoridades administrativas e a justiça ordinária (extensivos 
às entidades representativas de Servidores Públicos de âmbito nacional. 
os beneficios de que trata a Lei n9 1.134-50: Lei n° 4.069, de 
11-6-62) • 

Direito de representação (processo de Responsabilidade Civil e Penal. 
nos casos de abuso de autoridade): Lei nO 4.898. de 9-12-65. 

REQUISIÇAO 

Exercício em outra repartição: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (art. 34; 121, 
III). Vide Afastanrmto. 

Requisição de servidores para o Planejamento: Decreto n" 53.914. de 
11-5-6'L 

Alteração ao art. 3" do Decreto n" 53.914-64: Decreto n" 57.603. de 
7-1-66. 

RESPONSABILIDADE 

DispOSições estatutárias: Decreto-Iei n" 1. 713. de 28-10-39 (art. 217) . 

Pelos danos causados a terceiros: Constituição Federal de 1946 (art. 191. 
parágrafo único) . 

Disposições estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 26. 121. U6. 
196 a 200, 249 e 250). 

Responsabilidade Civil e Penal nos casos de abuso de autoridade. (Pl"O
cesso) Direito de Representação: Lei n" 4.898, de 9-12-65. 

REVERSAO 

Disposições estatutárias: Decreto-lei oQ 1.713. de 28-10-39 (art. 80). 

Dos aposentados pelo art. 177 da Carta de 1937: Lei n° 171. de 15-12-17. 

ClaSSificação dos funcionários que reverteram à atividade em virtude ó 
Lei nO 171-417: Lei n' 500, de 29-11-48. 

Regulamento à Lei nO 500-48: Decreto n9 26.749, de 6-6-49. 

Reversão. ins~ão médica periódica: Lei n9 1.050. de 3-1-50. 

Regulamento à Lei nO 1.050-50: Decreto n9 28.140, de 19.5-50. 
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Disposições estatutárias: Lei n'> 1.711, de 28-10-52 (arts. 11, VII; 22, 
parágrafo único; 68 e 69). 

Regulamento: Decreto n" 32.101, de 16-1-53. 

Modificação ao art. 2° da Lei n· 1.050-50: Lei n· 2.3032', de 8-11-54. 

s 

SALÃRIO-FAMILIA 

Instituição: Decreto-lei n° 5.976, de 10-11-43. 

Concessão: Decreto-lei n· 6.022, de 23-11-43. 

Alteração ao Decreto-lei n' 6.022, de 23-11-43: De'creto-Iei n' 7,638. 
de 12.-6-45. 

Concessão aos responsáveis por dependentes de servidor público federal 
falecido antes da Lei n· 488-18: Lei nO 1.149, de 30-6-50. 

Disposições Estatutárias: Lei n° 1. 711, de 28-10-52 (art. 138). 

Concessão na base de Cr$ 50 por dependente aos responsáveis com 
mais de 3 dependentes e que percebam além de Cr$ 8.000: Lei 

n' 1.757 -A, de 10-12-52. 

Salário-espõsa: concessão. O salário-família passa à razão de Cr$ 150 
por dependente: Lei n' 1. 765, de 18-12-52. 

Fixado em Cr$ 250 por dependente: Lei n' 2,745. de 12-3-56. 

Fixado em Cr$ 500 por dependente; Lei nO 3.780, de 12-7-60 (art. 91). 

Fixado em Cr$ 1.000 para cada um dos dois primeiros dependentes, e 
em Cr$ 1.200 do terce;ro em diante: Lei n· 3.826. de 23-11-60. 

Fixado em Cr$ 2.500 por dependente; a partir de 1-1-63, do quarto 
dependente em diante; Cr$ 3.000; considera-se dependente do servidor 
a companheira nas condições indicadas; Lei nO 4.069, de 11-6-62. 

Fixado em Cr$ 4.000 mensais por dependente; considerando dependente 
do servidor. a mãe viúva. sem qualquer rendimento. que viva às suas 
expensas; Lei nO 4.242. de 17-7-63. 

Fixado em Cr$ 5.000 mensais por dependente; Lei n' 4.345, de 26-6-64. 

Transferido, para o LP.A.S.E .• o pagamento do salário-família dos 
dependentes dos servidores civis, ex-contribuintes daquele Instituto. 
falecidos em atividade ou já aposentados; Decreto n{> 57.222, de 

11-11-65. 

Fixado o salário-família em Cr$ 8,000 mensais por dependente; ·Lei 

nO 4.863. de 29-11-65 (art. 8°}. 
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SALARIO-MINIMO 

Comissões de salário-mínimo: Lei n° 185, de H-I-36. 

Regulamento da Lei nO 185-36: Decreto-lei n° 399, de 30-4-38. 

Institu;ção: Decreto-lei nO 2.162, de 1-5-40. 

Tabela (prorrogação da vigência): Decreto-lei n' 5.670, de 15-7-43. 

Tabela (alteração): Decreto-lei na 5.977, de 10-11-43. 

Tabela (alteração): Decreto n° 30.342, de 24-12-51. 

Aplicação a casos especificados: Decreto n9 36.224, de 24-9-54. 

Tabela (alteração): Decreto n' 39.604-A, de 14-7-56. 

Aplicação do salário-mínimo nos casos que especifica: Decreto na 40.11S, 

de 13-10-56. 

Tabela (alteração): Decreto n' 45.106-A, de 24-12-58, D. O. de :6 

e 27-12-58. Retificado em 10-1-59. 

Tabela (alteração): Decreto nO 49.119-A, de 15-10-60. 

Regiões (retificação da numeração; acrescentada a do Distrito Federal): 

Decreto n" 49.595, de 28-12-60. 

Sub-regiões: alteração de sua constituição: Decreto nO 50.502, de 26-4-61. 

Nova Tabela com acréscimo de 40"/0: Decreto nO 51.336, de 13-10-61. 

Aplicação do Decreto n" 51.336-61 ao pessoal temporário pago à conta 

de dotações globais: Decreto n" 51.344, de 28-10-61. 

Dos médicos e cirurgiões-dentistas (alteração): Lei na 3.999, de 15-12-61. 

Tabela (alteração ao Decreto n' 51.336-61): Decreto n° 51.613, de 

3-12-62. 

Salário-mínimo profissional: pagamento da diferença entre o salário do 
servidor e o salário-mínimo previsto em lei para a protssão corres

pondente ao cargo exercido: Lei n' 4.242, de 17-7-63 (art. :15). 

Tabela (Reestruturação das Regiões e sub-regiões): Decreto n" 53.5í8, 
de 21-2-64. 

Salário-mínimo profiSSional: revogado o urt. 35 da Lei n' 4.2'i2-63: 

Lei na 4.345, de 26-6-65. 

Tabela (alteração): reestrutumção das regiões e sub-regiões: Decreto 

n' 53.578, de 21-2-64. 

Tabela (alteração): Decreto n° 55.803, de 26-2-65. 

Tabela (alteração): Decreto n' 5í. 900, de 2-3-66. 

Vide Gratificação Complementar. 
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SEQUESTRO DE BENS 

Vide Penalidade e Enriquecimento Ilícito. 

SERVIÇOS AVULSOS OU POR MEIO DE CREDENCIAL 

Prestação de serviços avulsos ou por meio de credencial, por parte de 
profissionais de nivel universitário: não constitui acumulação. Não 
será admitida a prestação dêsses serviços por funcionário sujeito a 
regime de tempo integral ou que seja ocupante de dois cargos em 
regime de acumulação remunerada: Decreto n" 57.825, de 16-2-66. 

SERVIÇO EXTRAORDINARIO 

Vide Gratificação pela E....:ecução de SerlJiço Extraordinário. 

SERVIÇO MILITAR 

Licença: Decreto-lei n' 2.713, de 30-10-40. 

Situação de funcionários públicos e de alunos de estabelecimentos de 
ensino superior. quando ofi'Ciais da reserva: Decreto-lei nO 2.750, de 
6-11-40. 

Convocação para prestar serviço miLtar (licença): Decreto-lei n'l 4.548, 
de 4-8-42. 

Insubmissos (conseqüências): Decreto-lei n° 4.590, de 17-8-42. 

Convocação - Estágios (licenciamento): Decreto-lei n" 4.644, de 2-9-42. 

Alteração ao Decreto-lei n" 4.644: Decreto-lei 11' 4.732. de 23-9-42. 

Convocação para qualquer serviço militar (empregados) : Decrete-lei 

nO 4.902, de 31-10-42. 

Necessidade de quitação para o exercido de função pública: Canse. 

Federal 1946 (art. 181. § 39
). 

Documentação comprobatória de estar o cidadão em dia com suas obri

gações militares: Decreto n° 34.380. de 27-10-53. 

Regulamento ao art. 108 da Lei n" 1.711-52 (licença): Decreto n' 37.741. 
de 11-8-55. 

Alterada a redação do Decreto n" 34.380-53': Decreto nO 48.456-'\. ck 
1-7-60 . 

Acréscimo ao art. I Q do Decreto nO 34.380, de 27-10-53. 

Prestação de Serviço Militar. Perda do vencimento durante a incorpor,," 
ção; retôrno ao cargo. Perda do cargo no_caso de engajamento. 
Convocação para manobras, exercicios, manutenção da ordem interna 
ou guerra; retôrno ao cargo; percepção de 2/3 da respc'Ctiva remUlle-



484--

ração durante o tempo da convocação; opção. Prova de quitação. 
Lei nO 4.375, de 17~8-64 (Revogadas as Leis ns. 1.200~50, 1.585~52, 
4.027-61, Decret~lei nO 9.500-46). Em vigor após sua regulamenta
ção. Retificada pela de nO 4.754, de 18-8-65. Regulamentada pelo 
Decreto nO 57.654, de 2O~1-66. 

Vide Licença para 'o Serviço Militar. 

SER\i1ÇO 00 PESSOAL 

Diretoria do Expediente e do Pessoal: competência: Decreto nO 24.036, 
de 26-3-34 (arts. 27 e 35). 

Serviços do Pessoal nos Ministérios: Decreto-lei n" 204, de 25-1-38. 

Regimento do S. P. do M. F .: Decreto nO 2.297, de 29~ 1 ~38. 

Estatuto - Decret~lei nO 1.713, ele 28-10~39. 

Assistência Social (atividades-regulamento): Decreto nO 5.652, de 20-5-40. 

Vinculação do pessoal do Serviço de Transportes da Presidência da 
República ao Serviço do Pessoal do M.F.: Decreto n° W.387, de 
14-1~6. 

Regimento: Decreto n" 35.006, de 5-2-54 - D. O. de 15-2-54 Reti-
ficado no D. O. de 19~-54. 

Administração do Pessoal do Serviço Público (providências no caso de 
descumprimento das normas vigentes): Decreto n? 51.504, de 11-6-62 
(art. 69 ). 

Idem: alteração do art. 6<J do Decreto n" 51.504-62: Decreto nO 51.599, 
de 23-11-62. 

SUBSCRIÇÃO COMPULSÓRIA 

De obrigações Reajustáveis do Tesouro NaCional: sujeitos todos que 
recebem, dos cofres públicos ou particulares, remuneração classificável 
na cédula «C~ da declaração de rendimento de trabalho, com 
importância superior a Cr$ 600.000: Lei nO -t.621, de 30A-65. 

Regulamento aos arts. I" a 10 da Lei n? 4.621-65: Decreto n° 56.284. 
de 1~5-65. 

Não incidência sôbre a remuneração do trabalho correspondente aos meses 
de novembro e dezembro de 1%5: Lei nO -t.862', de 29-11-65. 

SUBSTITUIÇÃO 

Funcionário licenciado (vencimentos ao substituto): Lei nl> 158, de 
30-12-35 . 

Idem: Decreto nO 642, de 14-2-36. 
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Em cargos públicos e funções gratificadas: Decreto-lei n° 618, de 16-8-38. 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n 9 1.713. de 28-10-39 (arts. 89 a 92). 

De tesoureiro: Decreto-lei n" 1.64:5. de 2-9-42. 

De ocupante de função gratificada licenciado nos têrmos dos arts. 166, 
168 e 171 do Estatuto dos Funcionários: pagamento integral (com 
os descontos previstos) ao titular: Decreto-Iei n" 6.2':18, de 27-2-H. 

De ocupantes de 'Cargos isolados extintos (retribuição dos substitutos): 
Decreto-lei nO 6.291. de 24-2-H. 

Disposições estatutárias: Lei n9 1.711. de 28-10-52 (arts. 12, IV. a; 72 
e 73. 179). 

De cargo ou função que se vagar; exercicio pero respectivo substituto 
até que nôvo titular assuma o exercicio: Decreto nO ':18.737. de 
1-8-60. 

Proibida a nomeação interina. em substituição. de ocupante de cargo 
isolado de provimento efetivo: Lei n9 ':1.2':12. de 17-6-63. 

SUSPENSÃO PREVENTIVA 

Disposições estatutárias: Decreto-lei n? 1.713, de 28-10-39 (arts. 262 
a 265). 

Idem: Lei nO 1.711. de 28-10-52 (arts. 215 e 216). 

T 

TEMPO DE SERVIço 

Prestado, durante a fase de inspeção federal, em estabelecimentos estaduais 
ou particulares que tenham sido posteriormente federalizados: Lei 
nO 394, de 15-2-37. 

Contagem (disposições estatutárias): Decreto-lei n9 1.713. de 28-10-39 
(arts. 97 a 100). 

Prestado, aos serviços meteorológicos transferidos para a União. por fun
cionário que tenha sido aproveitado no M. Agr.: considerado tempo 
de serviço federal: Decreto-lei n° 3.742, de 23-10-':1'1. 

Execução do Decreto-Iei n9 3.742. de 23-10-41: Decreto-lei n9 1'.39B. 
de 24 de junho de 1942. 

Alteração ao art. 59 do Decreto-lei nO 1.398-42: Decreto-lei n' 5.156, 
de 31-12-42. 

Do pessoal extranumerário dos serviços meteorológicos transferidos para 
a União: Decreto-lei n9 6.3-+3, de H-M1. 

Contagem para efeito de inatividade: Decreto n9 20.398, de H-l--l6. 
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Ccntagem: Consto Federal 1946 (art. 192). 

Contagem de tempo prestado à Divisão de Organização Sanitária e 
Fundação Rockfeller: Lei n9 271, de 1O~i~i8. 

Contagem em dôbro de tempo prestado à Expedição Roncador~Xingu, 

Lei n9 401, de 23~9..-48. 

Para efeitos de efetivação e equiparação: Lei nO 525~A, de 7~12~48. 

Período de afastamento decorrente de ato do Govêrno Provisório; desce 
que favorável o parecer da Comissão Revisora: Lei n" 806, de 2~9~49. 

Prestado aos «Serviços Hollerit Sociedade Anônima»: Lei nO 1.126, de 
7-6-50. 

Prestado junto ao Serviço Especial de Saúde Pública (para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade): Lei n9 1.573, de 13-3-52. 

Prestado à União pelos servidores. do Conselho Técnico de Economia 
e Finanças do M. F. e na Comissão de Estudos Financeiros e Eco
nômicos dos Estados e Municípios 'Criada pelo Decreto n9 20.631, 

de 9-11-31 (Tempo de serviço inclUído na alínea I doart. 3? da 
Lei nO 525~A, de 7 de dezembro de 1948): Lei n? 1. 720~A, de 
3~11-52 . 

Disposições estatutárias (arts. 17; 47; 48; 62, § 1°; 66; 78: 79; 80; SI; 
176; 178, I; 179; 180; 181; 183; 184; 216; 260 e 268): Lei n? 1.711, 
de 28~1O-52. 

Prestado pelos extranumerários da Est. de Ferro Teresa Cristina. aprovei
tados nos têrmos do art. 19 do Decreto nQ 15.073-44, durante o 
período de arrendamento: Lei n" 2.267. de 14-7-54. 

Prestado pelo pessoal de estradas de ferro em regime especial (período· 
anterior à transferência da emprêsa para a União): Lei nO 2.287, 
de 16-8-54. 

Contagem para fins de equiparação nos têrmos' da Lei n" 2.284-54 (de 
acôrdo com as Leis ns. 525-A-48 e 1.711-52 e o que tenha sido 
mandado computar, para outros f:ns, em leis especiais anteriores): 
Lei nQ 2.284. de 9-8-54. 

Prestado por funcionário ou extranumerário federal como Engenheiro
Chefe da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana (conside
rado exercício de cargo em comissão): Lei n9 2.835. de 25~-56. 

Equiparado, aos cargos em comissão para fins do art. 180 do E. F .• 
o exercício da função de Administrador das E. F. Leopoldina. 
Santos a Jundiaí e Ilhéus. quando exer'Cido por funcionário público 
nomeado pelo Presidente da República, bem como os cargos em 
comissão nas autarquias federais quando exercidos por servidores 
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públicos, autorizados pelo Presidente da República: Lei n9 3.050, 
de 21-12-56. 

Para fins de aposentadoria e disponibilidade: tempo prestado por servi
dores do M. da Marinha - à Cia. Mecânica e Importadora de 
São Paulo S . A . , no período em que a cargo desta estiveram 
as obras de construção do atual Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro - e que, por ocasião da rescisão do contrato com a Cia .. 
tenham sido mantidos a serviço da administração naval: Lei nQ 3.235, 
de 29-7-57. 

Prestado às Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nac;onal antes de sua 
incorporação ao Patrimônio Nacional (para fins de gratificação adi
cional e Hcença especial): Lei nO 3.433', de 18-7-58. 

Para fins de aposentadoria, disponibilidade, promoção por antigü:dade, 
período de licença para candidatar-se a cargo eletivo ou de exercício 
de mandato legislativo: Lei nO 3.506, de 27-12-58. 

Prestado às Fôrças Armadas quando, para elas, fôr o funcionário convocado: 
Lei n" 3.615, de 12-8-59. 

Contagem reciproca, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço 
prestado por funcionário à União, às Autarquias e às Sociedades 
de &onomia Mista: Lei n9 3.8~1, de 15-12-60. 

Prestado pelo pessoal temporário quando nomeado funcionário (para ef,!ito 
de aposentadoria): Decreto n9 50.314, de 4-3-61. 

Prestado ao Departamento dos Correios e Telégrafos pelos vendedores 
de selos e encarregados de postos dos Correios amparados pelas 
Leis ns. 3.780-60 e 4.069-62 (contado para todos os efeitos): 
Lei nQ 4.242, de 17-7-63. 

Prestado à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (compu

tado para todos os efeitos, em favor dos empregados amparados 
pela Lei nO 4.2~2, de 17-7-63). 

Prestado ao Serviço Militar: Lei nO 4.375, de 17-8~ (arts. 8 e s/pará
grafo único, 63 e s/parágrafo único). Retifícada pela Lei n° 4.754, 
de 18-8-65. Regulamentada pelo Decreto n" 57.654, de 20-1-66. 

TETO 

Remuneração anual: Decreto n9 24.144, de 18-4-3~ (art. 2"). 

Remuneração anual: Decreto nO 24.152', de 23-4-3~. 

Exceção a servidores no estrangeiro: Decreto n° 24.231, de 12-5-3~. 

Limite mensal de vencimento ou remuneração e vantagens pecuniárias 
fixas, inclusive percentagens na arrecadação de tributos, custas e 
emolumentos Cr$ 350.000: Lei n9 ~. 242, de 17-7-63 (art. 18). 
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A funcionário no exterior: US$ 2.500.00 (do:s mil e quinhentos dólares): 
Lei n9 4.242. de 17~7..63 (art. 19). 

Limite mensal de vencimento e vantagens: Cr$ 850.000: Lei nO 4.3'45. 
de 26-6..64. 

Teto máximo de retribuição mensal dos servidores civis e militares ativos 
e inativos da Administração Centralizada e das Autarquias: fixado 
em 9O"!o dos vencimentos dos Ministros de Estado ( observado o 
disposto no art. 12 e §§ da Lei n9 4.'139-64): Lei nO 4.863. de 
29~11-65 (art. 13). 

Exceção: Membros do Poder judiciário. Procurador-Geral da República 
e Consultor~Geral da Repúbli'ca. 

V 'ide. também. Vencimento. 

TRANS~CIA 

DiSposições estatutárias: Ikcreto-Iei n° 1.713. de 28-1O~39 (art. 63). 

Regulamento: Decreto n9 6.222, de 4~9~O. 

Por Permuta: Ikcreto n9 6.224. de 4~9~0. 

Regulamento: Decreto n9 11.494, de 5~2~3. 

Para cargo do mesmo Ministério: Decreto~lei nO 8.840, de 24~1~46. 

De Escrivão de Coletoria do Q.S. para a carreira de Coletor: Decreto 
n9 31.559. de 8~10~52. 

Disposições Estatutárias: Lei nO 1.711. de 28~10-52 (arts. 11. III; 31. 
36. 43. 52 a 55. 57. 71, 74, 76. 86, 111. 115. 131. 135 e 250). 

Nova redação ao art. 29 do Decreto n· 31.559-52: Decreto n· 33.450. 
de 3-8~53. 

Regulamento: Ikcreto nO 33.635. de 21-8-53. 

Transferência de funções com os respectivos ocupantes (vedada): Ikcreto 
n9 49.567. de 20~12~60. 

Alteração ao item I do art. 2° do Decreto n9 33.635~53 (transferência 
de uma para outra carreira da mesma denominação de quadros dos 
diversos Ministérios. indusive dos de Territórios Pederais). Ikcreto 
n· 49.850, de 7-1-61. 

Transferência de função. com os respectivos ocupantes publicadas a partir 
de 12~7-60 (sem efeito): Decreto n· 50.396, de 29~3-61. 

Transferência com os respectivos ocupantes publicadas após a vigência 
do Ikcreto nO 49.567, de 20-12-60 (sem efeito): Decreto n· 50.873. 
de 28-6-61. 

Regulamento: Decreto nO 53.481. de 23~1~64. 
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TRANSPORTE 

Ao funcionário licenciado para tratamento de saúde e para pessoa de 
sua família, fora da sede do serviço e por exigência do laudo médico: 
Lei n9 1.711. de 28-10-52 (art. 154). 

A família do funcionário falecido no desempenho do serviço fora da 
sede de seus trabalhos; à família do funcionário falecido no estran
geiro: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (art. 155). 

TREINAMENTO 

Treinamento dos funcionários civis do Poder Executivo: Decreto n" 50.830, 
de 22-6-61. 

U 

UNIFORME 

Do pessoal das Guardamorias das Alfândegas: Decreto-lei n9 5.902, de 

21-10-43. 

Ao pessoal do serviço externo das Mesas de Rendas, Postos Fiscais. 
Registros Fiscais e Agências Aduaneiras: Ikcreto-lei nO 7.488. de 

25 de janeiro de 1945. 

v 

VENCIMENTOS 

Vencimentos do funcionalismo público da União: Lei nO 158. de 30-12-35. 

Abono Provisório: Lei n9 183. de 13-1-36. 

Regulamento à Lei nO 158-35: Decreto n9 642, de 14-2-36. 

Reajustamento: Lei n9 284, de 28-10-36. 

Normas para pagamento: Decreto n° 1.414, de 23-1-37. 

De cargos em' comissão: Decreto-lei n9 71. de 16-12'-37. 

Definição; perda; opção: Decreto-lei n9 1.713. de 28-10-39 (arts. 107 
e seg.). 

SalárIos de extranumerários-mensalistas: Decreto-lei n9 1.909. de 26-12-39. 

Diferenças de vencimento (art. 3° da Lei nO 284-36): Decreto-lei n° 3.630. 
de 18-9-41. 

Dos extranumerários de outras esferas (limite máximo idêntico aos dos 
extranumerários da União): Decreto-lei DO 5.527. de 28-5-43. 

Aumento Geral: Decreto-lei nO 5.976. de 10-11-43. 
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Dos substitutos de ocupantes de cargos isolados, extintos quando vagarern 
Decreto-lei nO 6.291, de 24-2-404. 

Tabela de Retribuição aos funcionários lotados na D . T. B . E. e na 
Contadoria Seccional junto àquela repartição: Decreto n° 16.089, 
de 17-7-44. 

Diferença de vencimentos (percepção): Decreto-lei nO 6.787, de H-8-H. 

Alterada redação do art. 118, do Decreto-lei nO 1. 713-39: Decreto-lei 
nO 6.873, de 15-9-44. 

Aumento Geral: Decreto-lei n" 7.308, de 8-2-45. 

De cargos isolados do M. F .: Decreto-lei n9 7.738, de 13-7-45. 

Abono de emergência (concessão): Decreto-lei n° 8.169, de 12-11-45. 

Aumentos verificados até 31-12-46: assegurados aos aposentados: Decreto-
lei n" 8.370, de 13-12-45. 

De ocupantes efetivos de cargos de diretor de antigas diretorias gerais 
de secretarias de Estado e departamentos nacionais: Decreto-Iei 
nO 8,413, de 20-12-45. 

Aumento Geral: Decreto-lei n9 8.512, de 31-12-45. 

Revisão de tabelas de percentagens atribuídas a funcionários que perce
bem remuneração: Decreto-lei n' 8.6}1, de 10-1-46. 

Pagamento da diferença de vencimento ou remuneração: Decreto-lei 
nO 8.841, de 24-1-46. 

Aumento de salários dos Contratados: Decreto-lei n° 8.845, de 24-1-46. 

Vencimento e vantagens a funcionários no Exterior: comissão para estudo: 
Decreto nO 20.693, de 6-3-46. 

Pessoal para obras (limite de diária): Decreto-lei nO 9.045, de 8-3-46. 

Salários de extranumerários-contratados: Decreto-Iei n' 9.145, de 8-4-46. 

De pessoal no exterior: Decreto-Iei n" 9.697, de 2-9-46. 

De Tesoureiro, Tesoureiro-Auxiliar, Conferente e Conferente de Valõres: 
Lei n9 403, de 24-9-48. 

Vencimento, remuneração e salário; diferença de vencimentos; cargo em 
comissão; função gratificada: Lei n° 488, de 15-11-48 (Vantagens 
financeiras retroagindo a 1-8-48). Lei retificada pelas de ns. 1.215, 

de 1950 e 1.490-51. 

Da Magistratura e do Ministério Público: Lei n" 499. de 28-11-48. 

De Médicos: Decreto nO 26.973, de 28-7-49. 

Abono de Natal aos servidores da União: Lei nO 974, de 17-12-19. 

Dos Ministros de &tado: Lei o' 1.068, de 8-3-50. 
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Assistentes Jurídicos: Lei nO 1.339. de 30-1-51. 

Dos membros do Ministério Público da União; Lei n° 1.341, de 30-1-51. 

Disposições Estatutárias: Lei nO 1.711, de 28-10-52 (arts. 119 a 126). 

De Cargo em Comissão: assegurada a percepção do vencimento do cargo 
em comissão ao ocupante que dêle se afasta após 10 anos de 
exercício ininterrupto, até seu aproveitamento em cargo equivalente: 
Lei nO 1.741, de 22-11-52. 

Abono de emergência aos servidores civis do Poder Executivo e dos 
Territórios: Lei n9 1.765. de 18-12-52 (Vantagens financeiras retroa
gindo a 1-12-52). 

Salário mensal dos extranumerários tarefeiros admitidos a partir de 18 
de dezembro de 1952: limitado ao válor correspondente à ref. 27: 
Lei nO 1.765. de 18-12~52. 

Salário mínimo do pessoal de obras: fixado de acôrdo com o salário 
'" mínimo da região: Lei nO 1.765. de 18-12-52. 

De cargos isolados e funções gratificadas (alteração dos valôres dos 
símbolos): Lei n° 2.188. de 3-3-54. 

Dos Contratados e dos Tarefeiros: limite máximo ao valor dos padrões 
«O» e «K». respectivamente: Lei nO 2.284. de 9-8-54. 

Abono Especial Temporário: Lei nO 2.412, de 1-2-55 (Vantagens finan
ceiras retroagindo a 1-11-54. 

De cargos isolados e de função gratificada (aplicação da Lei n° 2.188 
de 1954- às autarquias): Decreto n9 37.537. de 27-6-55. 

Vencimento (teto): Decreto n" 37.857. de 6-9-55. 

Padrões de vencimento - referências de salários: Lei n° 2.745. de 
12-3-56 (Vantagens financeiras retroagindo aI-l-56). 

Aplicação do salário-mínimo ao pessoal de obras e ao pessoal pago à 

conta da Verba 3 - Desenvolvimento Econômico e Social, emp're
gados das emprêsas incorporadas ao Patrimônio NaCional: Decreto 
n9 40.118, de 1l de outubro de 1956. 

De cargo em comissão (servidores amparados pela Lei nO 1.741-52: 
condições essenciais à concessão da vantagem: Decreto n' 10.746. 
de 15-1-57. 

De cargos de Chefia: regulamento ao art. 7° da Lei n· 2.188-54: De
creto n9 41.195, de 26-3-57. 

De Tesoureiro, Tesoureiro-Auxiliar. Conferentes e Conferentes de Va
lOres: Lei nO 3.205. de 15-7-57. 

Dos membros do Ministério Público e do Serviço Jurídico da União 
(Procuradores e Assistente J uridico). Vencimentos e acréscimO de 
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vencimento: Lei n? 3.114. de 20-6-58. D. O. de 21-6. 23-6 e 
11-11-58. (Vantagens financeiras a partir de 1-1-57). 

Agentes Fiscais do Impõsto de Renda: regime de remuneração de acõrdo 
com a classificação regional: Lei n? 3.470. de 28-11-58 e Decreto 

n9 45.150. de 31-12-58. 

Abono Provisório: 30"/0 dos respectivcs padrões. referências e símbolos 
de vencimentos. salários e funções, a partir de 1-1-59: Lei nO 3.531, 
de 19-1-59. 

Gratificação complementar no caso de a retribuição (acrescida do abono), 
não atingir o salário-mínimo da região: Lei n" 3.531, de 19-1-59. 

Ministros de Estado: Cr$ 70.000: Lei nO 3.531, de 19-1-59. 

Abono provisório (aplicação da Lei n9 3.531-59): Decreto n" 45.359, 
de 28-1-59. 

Plano de Classificação de Cargos: Lei n9 3.780. de 12-7-60 (Capítulo III 
e art. 65). Vantagens financeiras retroagindo a 1-7-60. exceto 
quanto à gratificação dos funcionários de nível superior e ao enqua
dramento dos Vendedores de Sêlo. com vigência a partir de 1-1-61. 

Vencimento nunca inferior ao salário-mínimo da região ( com exceção 
ao pessoal pago mediante recibo e o que receba por verba destinada 
a serviço de terceiros): Decreto nO 49.159, de 1-11-60. 

Gratificação complementar: diferença entre o vencimento e o salário
mínimo da região quando o primeiro não atingir o segundo: Decreto 
n9 49.159, de 1-11-60. 
Novos Níveis de vencimentos (Lei de Paridade): 
Abono de 440/0 ao pessoal a ser enquadrado na forma do Anexo V 
do Plano de Qassificação e aos ocupantes de cargos e funções 
extintas (Anexo VI); 30% ao Procurador-Geral da República; 20% 
aos abrangidos pela Lei nO l.4H-58; reajuste de H% aos servidores 
cujo sistema de retribuição não foi modificado pelo Plano: Lei 
n9 3.826. de 23-11-60. (Vantagens financeíras a partir de 1-12-60). 

Redução dos vencimentos e vantagens do pessoal do M. F. em missão 
ou comissão no exterior: Decreto n9 50.391. de 29-3-61. 

De Tesoureiro, Tesoureiro-Auxiliar e Conferentes de Valõres (incluídos 
cs Conferentes) - alteração nos símbolos: Lei n9 4.061, de 8-5:62. 

Novos Valõres de vencimentos dos servidores da União: 400/0 sõbre 
o vencimento + o abono de 44"/0 concedido pela Lei n° 3.826-60 
aos ocupantes de cargos por classificar e de cargos e funções extintas 
(Anexos V e VI da Lei nO 3.780-60); aos servidores cujo sistema de 
retribuição não foi modificado pela Lei nO 3.780-60 e aos membros 
do Serviço Juridico da União: Lei nO 4.069, de 11-6-62. (Vantagens 
financeiras retroagindo a 1-4-62). 
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Abono de 20:"/0 sôbre os vencimentos ao servidor que, preenchendo cs 
requisitos exigidos pela legislação, para a aposentadoria facultativa, 
permanecer em atividade: Lei nO 4.069, de 11~~2. 

Serviço jurídico da União; vencimentos, gratificações e vantagens dos 
Procuradores da República de I' Categoria e 2' Categoria, com exce~ 
ção das percentagens da cobrança judicial da Dívida Ativa da 
União: Lei nO 4.069, de 11-6-62 (art. 17, parágrafo único): D. O. 
de 18-7-62. 

Regime de «pro-labore» (servidor trabalhando para a União): não poderá 
receber menos que o salário-mínimo estipulado para a região: Lei 
n° 4.069, de 11-6-62. 

Retribuição dos servidores em missão ou estudo no exterior; redução do 
seu número; reorganização dos serviços a que pertencem (Grupo 
de Trabalho para estudo): Decreto n° 51.704. de 12-2-63. 

Abono de 20% (Lei nO 4.069~2): regulamentação: Decreto nQ 51.893. 
de 8-4~3. 

Novos va!ôres para os vencimentos dos servidores do Poder Executivo; 
Incorporados os abonos concedidos pelas Leis ns. 3.826-60 e 4: 069-62; 
Ministros de Estado: Cr$ 380.000; Tesoureiros Auxiliares e Con
ferentes; igualdade de vencimentos do servidor da União ao previsto 
para a profissão correspondente ao cargo que exerce (vigência a 

partir de 1~~3): Lei nO 4.242. de 17-7-63. 

De pessoal no Exterior: Decreto n° 52'.469, de 12-9-63. 
Dos membros da Magistratura, do Ministério Público, do Serviço jurídico 

da União (Comissão para estudo): Decreto nQ 53.662. de 4-3-64-. 

Situação salarial dos servidores públicos civis da União e novos valôres 
para os níveis de vencimentos de cargos efetivos. cargos em comissão 
e funções gratificadas (Comissão para estudo): Decreto n° 53.673. 
de 9-3-64. 

Novos valôres de vencimentos para os servidores públicos civis do Poder 
Executivo; reajustamento de 1100/0 sôbre os vencimentos dos ocupantes 
dos cargos ou funções classificados nos Anexos V e VI da Lei 
nO 3'.780-60 e dos ocupantes que ainda não tenham sido enquadrados 
e, ao pessoal temporário e de obras; Ministro de Estado: Cr$ 850.000; 
Lei n? 4.345.' de 26-6-64. 

Abono de permanência na atividade (Lei n° 4. 069~2, art. 18), revo
gação: Lei nO 4.345. de 26-6-64. 

Vencimentos dos magistrados, membros do Ministério Público e do Serviço 
Jurídico da União: Lei n9 4.439. de 27-10-64 - D. O. de 30-10-64. 

Dos membros do Ministério Público Federal e do Serviço Jurídico da 
União: Lei nO 4.531, de 8-12-64 - D. O. de 10-12-64 e 9-7-65. 
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Prestação de serviço militar. Incorporação inicial: perda da remuneração 
correspondente ao cargo público. Convocação para manobras, exer
cicios, manutenção da ordem interna ou guerra: percepção de 2/3 
da respectiva remuneração durante o tempo da convocação; gratifi
cações regulamentares pela entidade militar; opção pela remuneração 
que mais lhes convenham: Lei nO 4.375, de 17-8··64 (art. 8"; 63 
e s/parágrafo único). Retificada pela Lei nO 4.75+, de 18-8-65. 
Regulamentada pelo Decreto n· 57.65+. de 20~1-66. 

Limite mínimo: o maior salário-mínimo vigente no Pais: Deneto n° 55.195. 
de 10-12-M. 

Subscrição Compulsória de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional: 
Lei n· +.621. de 30~4 .. 65. 

Idem. Regulamento aos arts. I" a 10 da Lei nO 4.621-65: Decrdo 
n° 56.284. de 14-5-65. 

Providências para que sejam estudadas e propostas as bases para a 

concessão, no exercício financeiro de 1966. do reajustamento da 
remuneração dos servidores públicos civis e militares da União: De
creto n9 56.814. de 31-8-65. 

Retribuição de encargos mediante recibo: sOmente poderá ser processada 
em casos excepcionais, de necessidade inadiável: Decreto n" 56.875, 
de 15-9-65. 

Reajustamento a partir de 1-1-66: 35%; aumentos sucessivos em 1-7-66 
e 1-10...66 de acôrdo com as Tabelas. Revogados todos os dispo
sitivos legais ou regulamentares que fixam vencimentos de cargos 
ou funções de direção ou chefia com vinculações a outros vencimentos, 
inclusive em bases percentuais: Lei n" 4.863, de 29-11-65 (arts. 3°, 
9°, 11, 29), 

Regime de remuneração aos funcionários do Grupo Ocupacional AF-300-
Fisco que, para êsse efeito. constituirão' 2 subgrupos: 
a) Fiscalização (A.F.R.1., A.F.I.R., A.F.I.A., F.A.I.I. e 

G.A.); 
b) Arrecadação (Exator Federal. Fiel do Tesouro e Auxiliar de 

Exatoria) .' 
A parte variável da remuneração de uma categoria (conforme o 

nível), não poderá ser superior a 9{)D/o da parte variável que deva 
ser paga à categoria imediatamente superior do mesmo subgrupo. Os 
cargos de cada subgrupo ficam distribuídos em 6 'categorias conforme 
os níveis: Decreto nO 57.877, de 28-2-66 (a entrar em vigor a partir 
de 1-6-66). 

VIAGEM 

Vide Ajaatamento. 
Pesquisa realizada até 28 .. 2-66. 
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- Legislação Específica de Pessoal - D. A. S. P. - 1949. 

- Estatuto dos Funcíonários Públicos Civis da União (Decreto-lei n9 1.713, 
de 28-10-39) - 5' Edição - 1950 - Serviço de Documentação do 
O.A.S.P. 

- O Pessoal Extranumerário e sua legislação - Departamento de Imprensa 
Nacional - 1952. 

- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União c legislação comple~ 

mentar - Dra. Ivete Camargos - 1955. 

- Extranumerários da União, dos Estados. das Autarquias - Valmiro Ro
drigues Vidal - 1956. 

- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e legislação Regula
mentadora - Departamento de Imprensa Nacional - 1957. 

- Manual dos Servidores do Estado - Eduardo Pinto Pessoa Sobrinho -
9· Edição - 1960. 

- Dicionário da Legislação Federal. de Theotônio Negrão - Ministério 
Educação e Cultura - 1961. 

- Classificação de Cargos - Legislação - Serviço de Documentação do 
DASP - 1963. 

- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e Legislação Regula
mentadora (Lei n9 1.711-52) - Serviço de Documentação do OASP -
1965. 



ANEXO 8 

ESTUDO E ANALISE DA LEGISLAÇÃO SôBRE 
PENSÃO E MONTEPIO CIVIL A CARGO 

DO TESOURO NACIONAL 



INTRODUÇÃO 

A Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, através 
do seu Setor de Legislação e com a colaboração da Diretoria da 
Despesa Pública, procedeu a um levantamento de tôda a legislação 
de pensão e montepio civil, desde 1890 a 1965, com vistas ao equa
cionamento de uma possível codificação que venha simplificar o pre
paro de pagamento dêsses benefícios. Sem dúvida, êsse levanta
mento constitui um repositório da legislação pertinente e subsidiária 
destinado à pesquisa e aplicação do direito pensional ou do monte
pio à família dos servidores civis vinculados à União, nos casos em 
que o ônus cabe ao Tesouro Nacional. 

Em conseqüência e, ainda, com a colaboração técnica e 
eficiente da assessoria da D. D . P ., foi feito um rápido estudo e 
análise retrospectivos da legislação levantada, aplicável a cada 
caso, sendo que mereceu maior destaque a que se relaciona com o 
Montepio Civil, por se tratar de um tradicional instituto jurídico 
vinculado ao Tesou!'O Nacional, consoante se demonstra a seguir. 



CAPÍTULO I 

MONTEPIO CIVIL 

o Montepio Civil foi criado pelo Decreto nO 942-A, de 31 de 
outubr.o de 1890, pelo Chefe do Govêrno Provisório - Marechal 
Deodoro da Fonseca, com a denominação de Montepio Obrigatório 
dos Empregados do Ministério da Fazenda. 

A idéia máter que presidiu à sua criação era a de prover a 
subsistência e amparar o futuro das famílias dos mesmos emprega
dos, quando êstes viessem a falecer, ou ficassem inabilitados para 
sustentá-los decentemente. 

O benefício, que a princípio atingia sõmente os empregados 
efetivos do Ministério da Fazenda (contribuintes obrigatórios e 
facultativos), estendeu-se a seguir, através de vários decretos, aos 
demais funcionários de outros órgãos federais, observadas as mes
mas condições disciplinadoras do decreto que o criou. :esse de
creto foi alterado pelo de n° 22.414, de 30 de janeiro de 1933, 
pelo Govêrno Provisório, que por sua vez tem sofrido constantes 
modificações. 

1 - DOS CONTRIBUINTES 

De acôrdo com o Decreto 942-AjI890, estavam os contri
buintes assim agrupados: 

a) Contribuintes .obrigatórios: 

Os empregados de Fazenda efetivos, aposentados ou reforma
dos, que percebessem ordenado ou sôldo mensal ou vencimento 
discriminado, das seguintes repartições: 

1°) os empregados do Tesouro, Recebedoria e Alfândega da 
Capital Federal; 
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2°) os das Tesourarias e Alfândegas dos diversos Estados; 

3°) os da Caixa de Amortização, Casa da Moeda; 

i 9 ) os da Imprensa Nacional e Administração Diamantina; 

5°) os de Juízo dos Feitos da Fazenda, de nomeação do 
Ministro da Fazenda. 

b) Contribuintes facultativos: 

1 0) os já aposentados com vencimentos não superiores a 
1 :200$ anuais; 

2°) os já reformados, cujo sôldo não perfizesse aquela impor~ 
tância: 

3°) os empregados de repartições e lugares extintos que não 
houvessem sido readmitidos nas repartições de Fazenda: 

4°) os empregados das Caixas Econômicas, em vista do dis~ 
posto no art. 75 combinado com o art. 74 do Decreto de 2 de abril 
de 1887, ca1culando~se a contribuição sôbre dois terços do venci~ 
mento que percebessem como preceituava a tabela anexa do De~ 
ereto n° 10.263, de 6 de julho de 1889: 

5°) os empregados da Repartição do Impôsto do gado, os 
administradores das Mesas de rendas gerais e seus escrivães, e os 
coletores gerais e seus escrivães, que tiverem mais de 10 anos de 
serviço de Fazenda, sem interrupção; e 

6°) os que pertenciam ao Montepio Geral da Economia dos 
Servidores do Estado (art. 12, § § 3° e 2i), que era uma entidade 
particular considerada de utilidade pública. 

Com relação à forma do recolhimento da contribuição, poder~ 
se~ia identificar mais um tipo de contribuinte - Contribuinte 
Avulso - isto é, aquêle que fazia o recolhimento da contribuição 
diretamente - não sofria o desconto compulsôriamente. Tais são 
aquêles que, privados do emprêgo por sentença, continuavam a 
concorrer com a cota, a fim de assegurar à família a pensão cor~ 
respondente (art. 17 do Decreto 942~A/1890). Da mesma manei~ 
la poderia proceder aquêle que demitido a arbítrio do Govêrno 
(art. 19 do Decreto 942~A/1890). 
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o Decreto nO 22.414/33 determinou que o funcionário demi~ 
tido por arbítrio do Govêrno, ou mesmo em virtude de abandono de 
~argo, poderia continuar a contribuir, desde que os recolhimentos 
fôssem reiniciados no prazo de seis meses, contados da data da . 
demissão . Vedou, porém, essa faculdade àqueles' demitidos a bem 
do serviço público, ficando em conseqüência a respectiva família 
sem direito à pensão. 

iAssim, a simples prova de ter sido feita «declaração de famí~ 
lia» e, portanto, identificar~se o contribuinte do Montepio Civil. 
não dispensa a pesquisa da regularidade dos recolhimentos e da 
legitimidade da sua procedência. 

2. CONTRIBUINTES DOS DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS 

o Decreto n° 942~A, de 1890, como já se disse, foi extensivo 
aos empregados dos demais órgãos federais. Por exemplo, toma~ 
mos o Decreto 1.045, de 21 de novembro de 1890, cujo artigo 10 
dispôs: 

«É aplicável aos funcionários públicos ativos, apo~ 
sentados ou reformados, do Ministério dos' Negócios da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o Montepio 
obrigatório criado pelo Decreto n° 942~A, de 31 de outu~ 
bro de 1890, que será executado de acôrdo com o pre~ 
sente, na parte que respeita ao referido Ministério. 

Art. 2° - Considera~se funcionário do Ministério 
dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
para efeito do artigo antecedente, todo empregado de 
nomeação efetiva do mesmo Ministério, que não seja de 
mera comissão, e perceba vencimentos fixos pelo Tesouro 
Nacional» . 

A seguir, no art. 30, enumerou que seriam desde então con~ 
tribuintes do Montepio os empregados das repartições daquele 
Ministério, que discrimina. No art. 4° dispôs sôbre a exclusão dos 
operários, jornaleiros e serventes das diferentes repartições que não 
fizessem parte do quadro de seu pessoal efetivo, com assentamen
tos nos respectivos livros do Tesouro Nacional. 
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Todos os demais decretos extensivos observaram, como êste, 
0S mesmos princípios previstos no Decreto nO 942~A/1890. 

3. DA COMPULSORlEDADE DA CONTRIBUIÇÃO E DO DIREITO DA 

FAMÍLIA À PENSÃO, DELA DECORRENTE 

Dada a natureza da obrigatoriedade da inscrição «ex~oHicio» 
no Montepio Civil emanava, por outro lado, o direito transferível 
à família, de usufruir do benefício, tenham sido os descontos efetua~ 
dos ou não. Era a doutrina vigorante, pois o Tesouro Nacional 
não se furtava ao pagamento do benefício mesmo naqueles casos 
de funcionários que, demitidos a arbítrio do Govêrno, procediam 
ao pagamento da contribuição devida nos órgãos próprios, com 
constatação posterior de interrupções, às vêzes, por meses segui~ 
dos. Entendia o Tesouro Nacional caber à repartição competente 
fiscalizar se, no mês anterior, havia sido feito o recolhimento devido 
(Decisão nO 20, de 7 de abril de 1915). Sôbre o mesmo assunto, 
em 10 de outubro de 1946, o Exmo. Sr. Presidente da República. 
ao despachar em Exposição de Motivos nO 1.093, de 8 de outubro 
de 1946, formulada pelo Departamento do Serviço Público, firmou 
o entendimento que: 

«A falta involuntária da contribuição, por que não é 

responsável o servidor, não pode nem deve prejudicar os 
seus direitos e os direitos dos herdeiros». ( Rev . Dir . 
Adm., V 01. VI. outubro 1946, pág. 230). 

Como decorrência dêsse princípio, irrelevante é o aspecto do 
não recolhimento da contribuição: menor que a devida: ou falta de 
regularidade nesses reco-lhimentos (contribuições avulsas), pois. 
num e noutro caso, a fiscalização dêsses procedimentos compete 
ao órgão próprio e a negligência decorrente, não conflita com o 
direito da família. Entretanto, na hipótese, deve a Administração 
Fazendária cercar~se de tôda cautela. Deverá examinar, não só se 
o empregado era efetivo, mas, se não se encontrava no caso da 
alínea b (contribuinte facultativo), pois ali também se encontram 
funcionários efetivos que não se encontravam obrigados a contri~ 
buir compulsõriamente. O. Decreto 22.414/33 manteve como 
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contribuintes obrigatórios todos os funcionários em atividade, apo~ 
stn ta dos , adidos ou em disponibilidade (art. 2°). 

4 . DA ESCALA DE BENEFICIÁRIOS 

Era bem generosa a escala de beneficiários quando da criação 
do Montepio Civil. O conceito de família, a ser abrigado nos pro~ 
ventos do instituto, abrangia até os parentes mais remotos a quem 
pretendesse proteger o «de cujus». É de suma importância saber~se 
quais os parentes que poderiam ser inicialmente mencionados na 
«declaração de família», a qual deveria ser feita do próprio punho 
pelo funcionário, na presença de testemunhas e perante o chefe 
imediato. De acôrdo com o art. 27 do Decreto 942*A/1890 pode~ 
riam ser declarados: 

1°} a viúva; 

2°} filhos (legítimos ou legitimados) e reconhecidos, artigo 
110 da Lei 4.242, de 5*1*1921; 

3°) maridos das filhas; 

4°) filhas viúvas; 

5°) netos e netas órfãos de pai e mãe; 

60) pai inválido; 

7°) irmãs (solteiras, casadas e viúvas); 

8°) sobrinhos (menores, órfãos de suas irmãs); 

9°) interditos (filhos maiores; netos ou irmãos); 

10°) parentes consangüíneos por êle socorridos aos quais qui
sesse continuar a beneficiar por sua morte e que não estivessem 
contemplados em algum dos graus anteriores. 

Muito embora fôssem essas as pessoas que poderiam ser bene~ 
ficiadas pelo contribuinte, teria êle que observar uma gradação 
estabelecida no art. 33 do regulamento. 

5. ESCALA DE PREFERÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS 

Com espôsa e filhos (Art. 33, § 10). nas condições ali estipu* 
ladas, não poderia fazer a inscrição (declaração de família) de 
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outros parentes, senão quando viesse a perder aquêles. Se não 
tivesse espôsa, nem filhos, filhas, ou netos órfãos. poderia limitar
se a declarar os nomes dos pais. sem exclusão da mãe solteira. e 
assim por diante. respeitada sempre a gradação estabelecida. que 
era a seguinte: 

10) A viúva (se não estava divorciada e vivia em família) e 
os filhos menores de 21 anos (se não estivessem emancipados por 
qualquer dos meios legais) e as filhas solteiras que viviam na com
panhia do empregado ou fora dela com o necessário consentimento, 
legítimos ou legitimados. segundo a legislação vigente, dividida a 
pensão. metade à viúva e a outra metade pelos filhos e filhas indi
cados. reservada, inclusive. a cota do filho póstumo. a qual seria 
entregue à mãe. (Aqui se incluiam. também, os filhos varões invá
lidos ou interditos. ainda que maiores ou emancipados). Se o con
tribuinte fôsse viúvo. se a viúva estava divorciada. se não vivia com 
o marido e os filhos, se tornasse a casar, ou se viesse a falecer, 
tôda a pensão seria repartida com igualdade pelos filhos e filhas 
do contribuinte; 

2°) Filhas viúvas e os netos menores ou varões inválidos ou 
interditos. netas solteiras. que representassem pai ou mãe falecidos, 
filhos legítimos ou legitimados do contribuinte; 

3°) Filhas casadas e os netos ou netas nas condições do § 2". 
isto é, desde que socorridas pelo contribuinte; 

4°) Mãe. quer seja viúva quer não tenha sido casada, se não 
tivesse outro amparo. e o pai inválido. 

5°) Irmãs solteiras exclusivamente, quando não ocorresse a 
existência de qualquer outro beneficiário (vide observação a se
guir) ; 

6°) as irmãs viúvas e os sobrinhos menores e sobrinhas sol
teiras. filhos de irmãs falecidas do contribuinte. com direito apeTliJS 

a metade da pensifu cuja parte representassem se fôssem órfãos de 
pai (em qualquer hipótese de benefício concedido a irmã do contri
buinte a pensão teria que ser repartida pelo irmão interdito ou 
inválido do contribuinte) . 

Quando só houvesse filhas casadas. extintos também mãe, ou 
pai inválido. nas condições já mencionadas, a pensão seri';l di' .. idida 
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em partes iguais pelos descendentes. Se não existissem filhas casa
das e o contribuinte tivesse irmãs solteiras ou viúvas, a distribuição 
aproveitaria, repartidamente, cabendo metade às irmãs solteiras e 
também às viúvas que vivessem em companhia do contribuinte, ou 
soore o amparo de sua mãe ou de seu pai inválido', beneficiando, 
inclusive, com igual cota. o irmão do contribuinte interdito ou 
inválido. 

Além das pessoas enunciadas na escala de preferência, às quai!' 
o contribuinte beneficiaria respeitada a gradação referida e as con
dições ali estipuladas, poderia legar o benefício às parentas con
sangüíneas por êle socorridas, é claro, que já não estivessem na 
escala de beneficiários. NA HIPóTESE LEGARIA APENAS 
METADE DA PENSA0, o que poderia ser feito pela forma 
clássica (declaração de família), ou por testamentd, bastando que 
a beneficiária apresentasse certidão da verba testamentária, para 
entrar no gôzo da mesma. Quando não houvesse parentes a bene
ficiar, a pensão reverteria para o Montepio. 

Essa escala de beneficiários vigorou até o advento do Decreto 
22.414/33 que em seu artigo 9° estabeleceu uma nova relação de 
nomes de parentes (o que se pode verificar do quadro sinótico). 
restringindo as pessoas da família a serem abrangidas pela pensão. 

Manter atualizada a declaração de família, comunicando as 
alterações havidas foi a constante observada nos dois instrumentos 
legais e recomendada até no art. 3° do Decreto-Lei n° 6.943, de 
10 de outubro de 1944, o qual estabelecia, inclusive, a impossibili
dade de o funcionário receber vencimentos ou remuneração, sem a 
apresentação da referida prova. Essa declaração deveria ser redi
gida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada 
pelo contribuinte e autenticada peJo chefe a que estivesse imedia
tamente subordinado e, na falta do chefe, do delegado fiscal 
competente. 

Sob a égide, pois, do Dec. nO 22.414/33, ficaram todos os 
contribuintes do Montepio Civil e as concessões havidas, cujo 
direito devesse ser reconhecido imediatamente após sua vigência 
(óbitos de contribuintes havidos da sua vigência em diante). 
Assim, novas declarações deveriam ser apresentadas, abrangendo 
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apenas os parentes que a lei nova consignava. A nova escala abran~ 
gia apenas (art. 99 do Dec. 22.414/33): 

a) Cônjuge; 

b) filhos (legítimos; legitimados, naturais, reconhecidos e 
adotivos; e, na falta dêsses parentes (§ 1 o), pais (condições de 
invalidez e subsistência); irmãos. 

Os nomes dos filhos e irmãos maiores interditos ou inválidos 
também deveriam ser declarados (§ 20

, art. 90
), visto que, abran~ 

gidos na escala, continuariam no gôzo do benefício, embora com~ 
pletassem a maioridade. 

Observando a escala do quadro sinótico, verificamos que o 
art. 4° da Lei na 571, de 3 de novembro de 1937, incluiu com as 
filhas viúvas desamparadas, isto é, aquelas que viviam sob a pro~ 
teção paterna (art. 16, § 30

, Decreto na 22.414/33), os netos 
menores e netas solteiras que representassem pai ou mãe viúva fa
lecidos de filhos legítimos ou legitimados do contribuinte, ficando 
a pensão dividida entre as filhas, «per capita», e entre os netos, 
«per stirpe», sem prejuízo da parte cabível aos ascendentes, se 
houver. Para que o contribuinte pudesse gozar dessa prerrogativa 
de alterar a declaração de família, estabeleceu a Lei na 571/37 O 

prazo de doze meses a contar de 3 de novembro de 1937, para 
fazê~lo. Nulas, pois, de pleno direito, seriam as instituições de 
herdeiros feitas anteriormente à vigência da lei anterior, e neste 
caso estava, por exemplo, o de legar pensão, pela obrigação imposta 
ao contribuinte de adaptar a sua declaração à nova norma legal. 

6. A LEI 3.132, DE 8 DE MAIO DE 1957 - E DIREITO DE 

LEGAR PENSÃO 

Como já mencionamos, quando o contribuinte não tivesse para 
quem deixar pensão, esta aproveitava ao Montepio. Com a vigên~ 
cia da Lei 3. 132/57, facultou~se aos mesmos que, se não tivessem 
sucessores por fôrça da lei, isto é, os beneficiários previstos na 
legislação específica e nas condições ali estipuladas, desde que não 
houvessem feito adoção, LEGAR A PENSÃO: 

a) às filhas casadas, viúvas ou desquitadas; 
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b) aos netos, órfãos de pai e mãe; 

c) às irmãs solteiras, viúvas ou desquitadas. 

Reviveu-se, pois, com maior amplitude, uma faculdade outor
gada pelo Decreto 942-Aj1890, a qual poderia ser exercitada pela 
forma clássica (<<declaração de família») ou por verba testamen
tária. Não seria demais, porém, lembrar que a filha viúva que vivia 
às expensas do pai, sem outro qualquer amparo, está primària
mente sob o amparo do parágrafo 3°, art. 16 do Decreto 22.414 
de 1933; do mesmo modo, irmãs solteiras ou viúvas, sem outro 
qualquer arrimo, que viviam em companhia do «de cujus» ou por 
êle sustentadas. Nesse sentido a Lei 3.132 de 1957 constitui uma 
inovação permitindo beneficiar: 

filhas casadas, viúvas ou desquitadas; irmãs solteiras, 
viúvas ou desquitadas, sem cogitar de relação de depen
dência com o «de cujus», que no caso estariam abrangi
das pela legislação específica. 

7. A LEI 4.069 j 62 E A ESCALA DE BENEFICIÁRIOS 

A Lei n° 4.069, de 11 de junho de 1962, trouxe ao alcance da 
proteção especial do Estado a companheira e o filho de qualquer 
condição do servidor civil, militar ou autárquico. ° critério tem 
aplicação nos diversos organismos previdenciários, como, também, 
no Montepio Civil e Militar, ou em qualquer pensão devida pelo 
Tesouro Nacional, visto que a lei se refere genericamente A 
PENSÃO, sem ressalvar se ou não originária de contribuição. 

Dispõe: 

«Art. 5° 

§ 1° ........................................ . 
§ 2° Para os efeitos do pagamento da pensão dei

xada pelos servidores civis, militares e autárquicos, consi
deram-se seus dependentes os filhos de qualquer con
dição; 

§ 3° ° servidor civil, militar ou autárquico, solteiro, 
desquitado ou viúvo, poderá destinar a pensão, se não 
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tiver filhos capazes de receber o benefício, à pessoa que 
viva sob sua dependência econômica no mínimo há cinco 
anos, e desde que haja subsistido impedimento legal para 
o casamento. 

§ 4° Se o servidor tiver filhos, sõmente poderá desti~ 
nar à referida beneficiária metade da pensão. 

§ 5° O servidor civil. militar ou autárquico, que fôr 
desquitado, sõmente poderá valer~se do disposto nos 
parágrafos anteriores se não estiver compelido judicial~ 

mente a alimentar a ex~espôsa. 

§ 6° Na falta dos beneficiários referidos nos pará~ 
grafos anteriores, o servidor civil, militar ou autárquico 
poderá destinar a pensão à irmã solteira, desquitada ou 
viúva, que viva sob sua dependência econômica». 

Embora a lei não exija textualmente a vida em comum, é de 
ajuizar~se a sua destinação. O legislador pretende realmente pro~ 
teger a companheira que viva com o servidor, sob sua dependência 
econômica há mais de cinco anos e desde que haja subsistido impe~ 
dimento legal para o casamento. Por outro lado, a faculdade 
outorgada ao contribuinte de legar a pensão nessas condições, se 
desquitado, se não estiver compelido judicialmente a alimentar a 
ex~espôsa, contra~resta com o direito da viúva legítima, já assegu~ 
rado no § 1°, art. 16 do Decreto 22.414/33, que tinha o direito à 
pensão, em primeiro grau, desde que na ação do desquite não 
houvesse sido considerada cônjuge culpada. 

Alterou~se, assim, o art. 16 do Decreto 22.414/33, ante a 
cOntingência da «opção» do contribuinte, comprovada que seja a 
situação descrita na lei nova. A restriçãd oposta inspirou~se certa
mente no § 1°, art. 2° da Lei n° 3.765, de 4 de maio de 1960 
(Pensões Militares), verbis: 

«A viúva não terá direito à pensão militar se, por 
sentença passada em julgado, houver sido considerada 
cônjuge culpada, ou se, no desquite amigável ou litigioso, 
não lhe foi assegurada qualquer pensão ou amparo pelo 
marido», 
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e na Lei nO 3.373, de 12 de março de 1958 (Plano de Previdência 
aplicado pelo I. P . A. S. E.) que no art. 5°, estabelece: 

«Art. 5° Para os efeitos do artigo anterior, con5i~ 
dera-se família do segurado: 

I - Para percepção de pensão vitalícia: 

a) a espôsa, exceto a desquitada que não perce-ba 

pensão de alimentos». 

Por outro lado, estabelecendo o § 4° a destinação da metade 
da pensão à companheira na contingência da existência de filhos e, 
conceituando o § 2° a igualdade de tratamento entre todos os filhos 
do contribuinte (filhos de qualquer condição), importa a outra 
metade na divisão por quotas a ser repartida entre tedos, indis
criminadamente (quer os da união legítima. quer os da vivência 
com a cempanheira) . 

O parágrafo 6° transcrito merece, também, um comentário. É 

que a irmã solteira ou viúva (e não a desquitada) sem outro arrimo, 
que vivia em companhia do contribuinte ou era por êle sustentada, 
já estava contemplada no § 4°, art. 16 do Decreto 22.414/33, mas 
na contingência da não existência de filhas viúvas desamparadas, 
em cuja escala também se incluiam netas solteiras, netos menores, 
que representassem pai ou mãe viúva, falecidos filhos êstes legíti~ 
mos eu legitimados do contribuinte. Assim, enquanto a Lei número 
3. 132/57 possibilitou a faculdade de legar a pensão às irmãs sol~ 
teiras, viúvas ou desquitadas, apenas na hipótese da não existên~ 
cia de sucessores por fôrça da Lei, a de n° 4.069/62 possibilitou 
que a faculdade fõsse exercida, acautelando, apenas, o direito da 
viúva ou companheira e des filhos. 

8. DA HABILITAÇÃO À PENSÃO 

o Decreto n° 24.272, de 21 de maio de 1934, é ainda o dispo
sitivo legal vigorante que regula a cencessão do montepio e que 
permite a inclusão em caráter provisório, à vista de elementos 
essenciais de prova. A pensão é concedida no Estado da Guana~ 
bara e em Brasília pela Diretoria da Despesa Pública e, nos Esta~ 
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dos. pelas Delegacias Fiscais respectivas, à vista do requerimento 
dos interessados. instruído com: 

a) Declaração de família: 
b) certidão de óbito do ex~servidor; 
c) certidão das contribuições pagas; 
d) atestado de dois funcionários do mesmo serviço ou, na falta, 

de duas pessoas idôneas. de que a situação da família continua 
a ser a da declaração de família feita pelo «de cujus». 

É oportuno mencionar que é muito comum que não seja encon
trada na D. P. do Ministério respectivo a declaração de família, 
a qual, normalmente, é suprida mediante justificação judicial, na 
forma do Decreto n° 3.607, de 10 de fevereiro de 1866. No 
entanto, tais declarações que de início eram entregues às Direto
rias de Contabilidade de cada Ministério, à Diretoria da Despesa 
Pública do Ministério da Fazenda, e nos Estados, às Delegacias 
Fiscais, mediante recibo, em cartão especial devidamente autenti
cado. com a indicação do número da inscrição em livro próprio e, 
já agora, nas repartições de pessoal de cada órgão, tinham e têm, 
como preceito legal estatuído no art. 13 do Decreto mencionado, 
de ser transcritas, bem como, tôdas as alterações decorrentes, ser
viço êsse a ser rigorosamente mantido em dia, sob pena de respon
sabilidade dos funcionários encarregados e dos respectivos chefes. 
Assim. mesmo que não sejam elas encontradas, podem ser supridas 
mediante certidão extraída dos livros referidos, dispensando~se a 
justificação judicial, sempre onerosa para as partes. A par de 
indagar~se da natureza do cargo exercido pelo servidor quando 
inscrito no Montepio Civil (se efetivo e qual era êle, confrontan
do~se a informação com o decreto que estendeu o benefício ao 
órgão respectivo), apura~se quando se processou a inscrição, isto 
é, se anteriormente à Lei nO 3.089/16. Com relação às contribui
ções, se foram recolhidas as treze últimas (quando os descontos 
foram operados compulsõriamente) e, dos cinco anos anteriores ao 
falecimento do contribuinte, no caso de contribuição recolhida dire
tamente pelo interessado (contribuinte avulso) - vide art. 5° da 
Lei 436, de 23 de maio de 1937. No caso do contribuinte avulso 
é de suma importância apurar~se se o mesmo reiniciou o recolhi~ 
mento das contribuições que lhe eram descontadas compulsõria~ 
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mente, dentro da praza estipulada em lei, quanda desvinculau~se da 
serviça públic.o federal. 

9. DA EXTINÇÃO ou REVERSÃO DA PENSÃO 

O Art. 39 da Decreta 942~A/1890 dispunha que: 

Extingue~se a pensão e reverte para a Mantepia: 

1 0) Com a marte da pensianista, exceto a pensão da 
viúva que falecer havendo filhas menores ou filhas sol~ 

teiras, nas c.ondições da art. 33, § 1 0, os quais serão 
investidos na quota que a ela cabia, já livre do ônus do 
art. 25, § 2°, n° 2; 

2°) Com a maioridade dos menores, salvo as dispa~ 
sições dos artigos 34 e 35. 

O Decreto n° 22.414/33, por sua vez, alterou aquelas dispo~ 
sições, dispondo que: 

«Art. 20. Extingue~se a pensão: 

1 0) atingindo a maioridade os pensionistas de sexo 
masculino, salvo nos casos de invalidez e interdição; 

2°) contrainda núpcias qualquer dos pensionistas do 
sexo feminino; 

3°) falecenda a pensianista. 
§ 1 ° Reverte, todavia, em favor dos filhos menores 

ou filhas solteiras, a pensão da viúva que falecer ou vier 
a casar~se, bem como em favor da viúva a pensão do 
filho menor ou filha solteira que falecer». 

As transcrições demonstram as alterações ocorridas. Enquanta 
'as filhas ou irmãs do contribuinte que viessem a casar, permane~ 
ciam com a pensão, nas concessões havidas na vigência do Decre~ 
to n° 22.414, de 1933, qualquer pensionista do sexo feminino 
perdê~la~ia por êsse fato. O Decreto n° 22.414/33, por .outro lado, 
inovou no sentido de permitir a reversão em favor da viúva, da 
pensão do filho menor ou filha solteira que viesse a falecer e, em 
favor dêstes aproveitaria, por igual, a reversão, pelo casamento da 
viúva. Posteriormente o art. 4° da Lei n° 436, de 23 de maio de 
1937, manteve as disposições do art. 34 do Decreto n° 942~A/1890, 
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para o fim de permitir que as filhas ou irmãs do contribuinte conti~ 
nuassem BO gôzo da pensão, se viessem a casar. 

Alguns meses após a vigência da Lei n° 436, nova modificação 
se processou. A Lei nO 571, de 3 de novembro de 1937"igualmente 
permitiu em favor da viúva, reversão da pensão da filha solteira, 
por motivo de núpcias desta, ficando assim alterado o § 1 0, artigo 
20 do Decreto n° 22.414/33. O Art. 2° da Lei n° 571/37 esta~ 
beleceu efeito retroativo para essa inovação, determinando que 
fôsse restabelecida, para o fim exclusivo de reverter em favor da 
viúva, a partir da data da publicação da Lei, a pensão da filha do 
contribuinte extinta por se ter ela casado na vigência do Decrdo 
nO 9.595, de 16 de agôsto de 1946, a partir da sua vigência, per
mitiu que a filha do contribuinte que viesse a casar-se continuasse 
no gôzo da pensão, desde que não coubesse à viúva a reversão 
prevista no art. 1° da Lei 571, de 3 de novembro de 1937. 

Apesar de o Decreto~Lei n° 9.595, de 16 de agôsto de 1946. 
dispor que os herdeiros dos contribuintes falecidos a partir de 1 de 
janeiro d~ 1946 gozariam, da data do óbito do contribuinte, das 
vantagens ali consignadas, a Diretoria da Despesa Pública vem 
aplicando os critérios estabelecidos, em tôdas as concessões com 
base no Decreto n° 22.414/33, tenha o óbito do contribuinte ocor~ 
rido ou não na vigência do mesmo, com acolhida do Tribunal de 
Contas da União. 

10. DA CONTRIBUIÇÃO E DA PENSÃO 

A contribuição correspondia a um dia de ordenado ou ao sôldo 
integral (art. 12 do Dec. 942~A/1890), excluídas as gratifica
ções, ou dois terços dos vencimentos que só consistissem em Bratifi~ 
cações ou quotas. Não influíam as faltas do contribuinte ao ser~ 
viço, ficando sujeito ao desconto ainda que não houvesse traba~ 
lha do um dia sequer, ou mesmo que licenciado. Tal procedimento 
ainda é o vigorante, até mesmo no sistema previdenciário. Os 
aumentos de· ordenado ou os que proviessem de reforma das tabe
las de vencimentos ou de acesso no emprêgo, determinariam, tam~ 
bém, majoração correspondente da contribuição (Art. 15). Quan
do aposentado, poderia o funcionário contribuir na base do orde
nado que percebia, ou do provento proporcional a que fizesse jus, 
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o Decreto n° 22.414/33 que modificou o Decreto n° 942~A 
de 1890 adotou o mesmo critério quanto à contribuição (art. 3<.». 
dando conceito a «ordenado», no parágrafo 1), verbis: 

«Entende~se por ordenado a importância relativa a 
dois terços dos vencimentos, ainda que constam sõmente 
em gratificações, quotas, ou sejam calculadas por lotaçãoh'. 

Não obstante, a pensão que era devida à família, no valor da 
metade do ordenado do qual houvesse sido descontada a contri~ 

buição (Art. 31 do Decreto nO 942~A/1890), passou, com o De~ 
ereto n° 22.414/33, a ser calculada, não sôbre o ordenado do qual 
resultou a contribuição. mas. tOmando por base as tabelas de ven~ 
cimentos anteriores a 25 de agôsto de 1922. não se computando 
para a elevação da pensão, nem das contribuições, qualquer aumen~ 
to de vencimentos concedidos depois daquela data, prevendo 
exceção para: 

a) as pensões que os aumentos posteriores não excedessem 
300$ mensais; 

b) as pensões deixadas pelos funcionários diplomáticos e con~ 
sulares. que deveriam ser reguladas de acôrdo com a tabela do 
art. 7° da Lei nO 4.995, de 5 de junho de 1926, conforme trans
crição: 

«Art. 7° A aposentadoria reger~se~á pela lei geral que re
gula o assunto, observadas. porém. as regras seguintes: 

a) a verba de representação não entra no cálculo dos venci~ 
mentos da aposentadoria; 

b) os vencimentos anuais para a aposentadoria serão calcula
dos em moeda~papel nacional do modo seguinte: 

Embaixador ................................... 28:000$ 14:000$ ':12:000$ 

Min:stro Plenipotenciário ...................... 24:000$ 12:000$ 36:000$ 

Ministro residente, cônsules gerais e inspetores de 

consulado ................................ 20:000$ 1O:0Cl0$ 30:000$ 

Adidos comerciais ............................• 16 :OQC}$ 

Primeiros secretários, cônsules de l- Classe 12:000$ 

Segundos secretários, cônsules de 2~ Classe ...... 10:000$ 

8:000$ 24:000$ 

6:000$ 18:000$ 
5:000$ 15:000$ 
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Assim perdurou a situação até a vigência da Lei 436, de 23 de 

maio de 1937, que estruturou as contribuições e correspondentes 

pensões em tabelas. Com base, igualmente, em um dia do ordenado 

do cargo efetivo (vide art. 3° do Decr. n° 22.414/33),estabele~ 

ceu, outrossim, o teto máximo de Cr$ 60 (60$) e a pensão igual à 

metade do ordenado, isto é, resultando a pensão máxima de 

Cr$ 900, (900$) (art. 2°, § 2°). Eis a tabela, de acôrdo com o 

art. 3° da Lei 436/37: 

M ... 
L .•... 
K ....... . , ...... . 
1... 
H. .. 
G .. 
F ... 
E. 

CLASSE CONTRIBUIÇ'ÃO 

60$000 
51$1l1 
42$222 
33$333 
28$888 
24$444 
20$000 
15$555 
13$333 

PENSÃO 

900$000 
766$666 
633$333 
500$000 
433$333 
366$666 
300$000 
233$333 
200$000 

A tabela supra vigorou até a entrada em vigor do Dec. ~Lei 

n° 6.611, de 21 de janeiro de 1944, que alterando assim a Lei núme~ 

ro 436, de 1937, estabeleceu nova tabela de contribuições máximas 

e correspondentes pensões: 

1\1 .......... . 
L ......... . 
K ......... . 
J...... .. 
1.. ........ . 
H ....... . 
G .•...... 
F .... . 
E ........... . 

CLASSE __ J_ 
66,70 
57,78 
48,89 
39,33 
33,33 
28,89 
24,45 
20,00 
16,67 

PENSÃO 

Máxima 1.000,00 
866,70 
733,30 
590,00 
500,00 
433,30 
366,70 
300,00 
250,00 

Com a vigência do Dec. 9. 595, de 16 de agôsto de 1946, intro

duziu-se no Montepio Civil nôvo critério para o cálculo da pensão, 

e, também, para a contribuição devida. Assim é que, pelo disposto 
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nos arts. 10 e 20 do referido diploma legal, com vigência de 1 de 
janeiro de 1946, a contribuição passou a corresponder à quadragé~ 
sima quinta parte do vencimento cf.o funcionário ou do provento do 
inativo ea pensão, igual a um têrço do respectivo vencimento~ 

padrão ou do provento, estabelecido o limite máximo de Cr$ .... 
2. 750,00, abandonando~se, assim, o sistema de tabelas. A partir 
da Lei 488, de 15 de novembro de 1918, as contribuições para o 
Montepio Civil passaram a ser majoradas proporcionalmente às 
percentagens dos aumentos de vencimentos resultantes da referida 
lei, arredondadas paf'a um cruzeiro as frações dês te, facultando~se, 
outrossim, aos contribuintes na inatividade (§ 3°, art. 29), descon
tar cota igual à dos que estivessem em atividade, cf.esde que o 
requeressem até 31 de dezembro do ano em curso, ficando assegu~ 
rada aos herdeiros a pensão cf.e montepio corrre'spondente à contri~ 

buição. - A Lei 488/18, pois, deixou de limitar a pensão máxima, 
dispondo, inclusive, no Art. 26, § 2°, que «as pensões e os pro~ 
ventos de aposentadoria inferiores a Cr$ 150,00 ficam a esta 
quantia elevadas, acrescidas da percentagem fixada na letra a». 
É oportuno acrescentar que a faculdade prevista no § 3°, art. 29 
da Lei 488/48, a fim de que os contribuintes em atividade des~ 
contassem cota igual à dos ativos, para assegurar aos herdeiros a 
pensão correspondente à contribuição, foi renovada pela Lei núme~ 
ro 1.063, de 13 de fevereiro de 1950, tendo sido fixada a data de 
31 de junho de 1950, para que a mesma fôsse requerida. Com 
relação à «atualização» da pensão, a Lei 3.354, de 20 de dezembro 
de 1957, alterando o art. 1° da Lei n° 3.076, de 22 de dezembro 
de 1956, deu conceito à expressão pensionistas do Tesouro Nacio~ 
nal consignada nos arts. 9° da Lei nO 1. 765, de 18 de dezembro 
de 1952, e 4° da Lei n° 2.112, de 1 de fevereiro de 1955, decla~ 
rando que a mesma abrangia todos os pencionistas etel civis e mili~ 

tares contribuintes ou não, que percebessem até 31 de dezembro 
de 1955, pensões dos cofres públicos, inclusive, pensões especiais, 
.limitando assim o alcance das majorações. Estabeleceu, inclusive, 
que nenhuma pensão poderia ter valor inferior ao que vinha sendo 
pago e que suas disposições retroagiam, com vistas às datas das 
Leis ns. 1.765, de 18 de dezembro de 1952, e 2.112, de 1 de 
fevereiro de 1955. 
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1 1 . ACUMULAÇÃO 

o Art. 37 do Dec. n° 942~A/1890. permitia a percepção de 
mais de uma pensão. contanto que a importância de tôdas não 
excedesse ck Cr$ 300,00 (300$000) mensais, sõmente: 

- à viúva; 

- aos filhos; 

- aos netos; 

- à mãe e ao pai; 

- às irmãs. 

Quanto aos sobrinhos menores e às sobrinhas solteiras, filhos 
de irmãs falecidas, que tinham apenas direito à metade da pensão 
cuja parte representassem se fôssem órfãos de pai. quando perce~ 
bessem pensão de mais de uma origem, teriam direito a receber 
somente a que [ôsse maior. 

Em 1927, a Lei n° 5.137, de 5 de janeiro de 1927, que fa~ 

cultou aos Ministros do Supremo Tribunal Federal requererem 
inscrição no Montepio Civil, estabeleceu no art. 5° que: 

«a família ou o herdeiro de ministro do Supremo Tribu~ 
nal Federal ou de qualquer magistrado ou funcionário 
federal, dos futuros beneficiários simultâneamente com 
pensões ou quaisquer auxílios saídos dos cofres da União 
e com o montepio, será obrigado a optar por um dêsses 
favores, ficando ambos suspensos até que se dê essa 
manifestação de preferência devidamente autenticada~). 

Com a vigência do Decreto 19.576, de 8 de janeiro de 1931. 
as acumulações passaram a ser proibidas nas condições alí estipu· 
ladas. Assim é que incidiam na proibição as acumulações de remu~ 
neração recebidas dos cofres públicos, por títulos diversos, ainda 
que de entidades administrativas distintas. como a União, o Estado, 
o Município ou o Distrito Federal (Art. 2°). A aceitação de 
emprêgo, comissão, cargo ou função pública remunerada por parte 
do funcionário civil ou militar, aposentado, reformado, jubilado, em 
disponibilidade ou pensionista importava na perda definitiva de 
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tôdas as vantagens decorrentes da aposentadoria, reforma, jubila
ção, disponibilidade e pensão, no caso de cargo efetivo; se o cargo 
fôsse em comissão. seria suspenso o benefício apenas durante f) 

exercício. 

o Decreto 20.199, de 10 de julho de 1931, alterou tais pres
crições. Permitiu acumulações de pensões de montepio e outras 
com os proventos da função pública, mas com a redução de um têrço 
da importância respectiva (Art. 19 ). Para gôzo de tal vantagem. 
porém. teriam êles que, dentro de 15 dias da publicação do decreto. 
declarar às repartições respectivas as importâncias de uma e de 
outra, a fim de que fôsse calculada a dedução. sob pena de perda 
definitiva da pensão. Essa disposição, entretanto, foi novamente 
alterada pelo Decreto 21. 170, de 17 de março de 1932, que per
mitiu acumulação de pensões de montepio e outras com os proven
tos de função pública. Com a vigência do Decreto 22.411, de 
] 933, com aplicação aos beneficiários do Montepio Civil, foi esta
belecido no seu art. 19 a manutenção das disposições do art. 37 
do Decreto 942~A/1890, permitindo a acumulação de pensões d~ 
qualquer origem, até o limite de Cr$ 300,00 (300$) a todos os 
herdeiros e não, apdnas, àqueles indicados no art. 37 mencionado. 
A Lei 436, de 23 de maio de 1937, ao permitir tais acumulações. 
elevou entretanto o teto a Cr$ 900,00 (900$) mensais. 

A Lei 5.643, de 5 de julho de 1943. dispensou nôvo tratamento 
genérico às acumulações. Preceituou no art. 10: 

• 
«Art. 1 o Fica proibida a percepção acumulada de 

proventos de mais de uma aposentadoria, pagos pelos 
cofres públicos federais, estaduais ou municipais, Caixas 
ou Institutos de Aposentadoria e Pensões ou outras enti
dades autárquicas». 

Com relação à percepção de pensões conjuntas, civis ou mili
tares, entretanto. não as subordinou mais ao teto estabelecido na 
Lei 436, de 23 de maio de 1937, além de permitir a percepção de 
pensão com vencimento. remuneração ou salário de cargo, função 
ou emprêgo público; ou a percepção de pensão com provento de 
disponibilidade. aposentadoria ou reforma (Art. 2°). 
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Assinalamos aqui, outrossim, o que estabeleceu no campo das 
instituições de previdência e assistência social. a Lei n° 2.752, de 
10 de abril de 1956: 

«Art. 1 o É permitida aos funcionários e servidores 
civis e militares a percepção cumulativa de aposentadoria, 
pensão ou quaisquer outros benefícios devidos pelas insti~ 
tuições de previdência e assistência social com os proven~ 
tos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma (De~ 
creto~Lei 2.004, de 7 de fevereiro de 1940, e Decreto~Lei 
n° 8.821, de 24 de janeiro de 1946). sem quaisquer limite 
ou restrição. 

Parágrafo único. As vantagens desta lei beneficia~ 
rão aos que não perderam a condição de servidor ou 
funcionário público ao ser instalado o regime autárquico». 

12. A LEI N° 2..192, DE 8 DE MARÇO DE 1954, E SEUS OBJETIVOS 

A Lei n° 2.192/54 ampara no seu art. 10, para percepção de 
pensão de Montepio Civil, os herdeiros dos servidores públicos 
nomeados e falecidos entre 1916 e 1926 e que não contribuiram 
para o referido instituto (... como se contribuintes houvessem 
sido). Estabeleceu no § 1 ° do art. 1 ° que se cobrasse dos herdei~ 
ros as quantias correspondentes às contribuições que deveriam ter 
sido recolhidas dos servidores, aos quais se refere . 

• A verdadeira exegese, porém. está a exigir um retrospecto da 
legislação pertinente, por isso que interpretações errôneas têm sido 
dadas aos seus verdadeiros objetivos, não só na esfera das autori~ 
dades administrativas, como no campo do Poder Judiciário. Cabe, 
assim, pequena digressão doutrinária. 

Por Decreto de 10 de janeiro de 1835, foi aprovado o «Plano 
de Montepio Geral de Economia». Teve em vista a Regência 
«beneficiar na medida das possibilidades. isto é, sem gravame do 
Tesouro Nacional. famílias dos empregados públicos que faleces~ 
sem sem lhes deixar meios de subsistência». Foi a primeira insti~ 
tuição para fins de beneficência. Era uma instituição privada e, 
portanto, a contribuição tinha caráter facultativo. 



- 521 

Após mais de um século de existência, foi criado o «Montc~ 
pio Geral de Economia dos Servidores do Estado». Entretanto, só 
em 1890, foi realmente instituído pelo Estado, com caráter obri~ 
gatório, para os funcionários civis, o «Montepio Obrigatório dos 
Empregados do Ministério da Fazenda», com a finalidade de pro~ 
ver a subsistência e amparar o futuro das famílias dos mesmos 
empregados, quando êstes falecessem ou ficassem inabilitados para 
sustentá~las decentemente. Para inscrição (em regra geral com~ 
pulsória), o Decreto 942~A/1890 não estabeleceu condições de 
idade ou pagamento de jóias ou contribuições atinentes aos cargos 
anteriormente exercidos. O Montepio, que teõricamente pressupõe 
uma base financeira própria, alimentada pelas cotas dos contl'i~ 

buintes (e pensionistas no caso), fixadas «a prio.ri» e com base 
num sistema de «cálculo atuaria!», sucumbiu ante a insuficiência 
das contribuições recebidas, determinando o Govêrno a suspensão 
de novas inscrições, pelo Decreto 490, de 15 de dezembro de 1897, 
(art. 37). Em 1911, por decreto 8.904, de 16 de agôsto, restau~ 
raram~se as inscrições, para, finalmente, pelo Decreto 3.089, de 
8 de janeiro de 1916, (art. 107), serem as mesmas suspensas, 
definitivamente. A única exceção estabelecida ocorreu para os 
ministros do Supremo Tribunal Federal, e isto, já em 1927, pelo 
Decreto Legislativo n° 5.137, de 5 de janeiro de 1927. Era uma 
faculdade e não uma inscrição compulsória e, portanto, a inscriç.ão 
deveria ser requerida. 

A situação assim perdurou até 1926, quando, pelo Decreto 
nO 5.128, de 31 de dezembro de 1926 (art. l°) foi criado, com 
qualidade de pessoa jurídica e sede na Capital Federal, o Instituto 
de Previdência dos Funcionários Públicos (atual IPASE), Pelo 
art. 16 da lei referida, ficou estabelecido que seriam contribuintes 
obrigatórios do instituto: 

«todos aqueles, maiores de 18 anos, que pelo exercício 
permanente da função ou emprêgo de natureza civil, ao 
serviço da União, receberem do Tesouro Nacionnl venci~ 
mentos ou estipêndio. de qualquer espécie, ou tiverem 
direito a salários ou percentagens, desde que não sejam 
contribuintes do atual montepio» - grifei. A lei facultou 
ainda (§ 2°, art. 16), que, 
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«aos contribuintes do atual montepio e dos montepios 
militares e, em geral. a todos quantos exercerem função 
temporária, ou se empregarem em serviço não perma
nente do Estado, qualquer que seja o título de remune
ração, inscreverem-se como contribuintes do instituto, 
com os mesmos ônus e vantagens que a lei estabeleceu 
para os contribuintes obrigatórios». 

Como acabamos de verificar. no interregno que medeia entre 
1916 e 1926. ficaram os funcionários públicos nomeados após encer
radas as inscrições no Montepio Civil (Lei 3.089/16) e falecidos 
antes da criação do Instituto de Previdência dos Funcionários 
Públicos da União. impossibilitados de contribuirem para benefício 
de família e deixaram. assim. as respectivas famílias ao desamparo. 
Com a sanção da Lei 2. 192. de 6 de março de 1954. outro intuito 
não teve o legislador se não que o de preencher essa lacuna. socor
rendo por essa forma a família daqueles funcionários que tinham 
condições de contribuintes obrigatórios ou facultativos do Montepio 
Civil não puderam contribuir pelo fato mencionado. 

Com efeito. com êsse alcance. estabeleceu o art. 10, que, 

«Para efeito de percepção de pensão por parte de 
seus herdeiros. considerar-se-ão os servidores públicos 
nomeados e falecidos entre 1916 e 1926. como se contri
buintes houvessem sido do extinto Montepio Civil». 

A par dêsses aspectos. que devem ser concomitantes ( serem 
nomeados e falecidos entre 1916 e 1926). deve indagar-se se o ex
funcionário reunia as condições de contribuinte facultativo ou 
obrigatório do Montepio Civil. 

13. os MAGISTRADOS E O MONTEPIO CIVIL - LEI 3.058. DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 1956. ALTERADA PELA LEI N° 4.477. DE 12 DE 

NOVEMBRO DE 1964 - INTERCORRÊNCIA DA LEI 4.259/63 -

Como já foi dito. o Dec. 942-A/1890 foi mandado aplicar 
aos funcionários dos demais órgãos federais, através de decretos. 
os quais observaram as mesmas normas estabelecidas no diploma 
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criador. Assim. o Decreto 956. de 6 de novembro de 1890. tornou 
extensivo aos empregados do Ministério da Justiça o montepio em 
referência. dispondo no art. 3° que: 

«Art. 3° São considerados desde já contribuintes 
do Montepio. por parte do Ministério da Justiça: 

I - os magistrados federais; 

11 os magistrados da Justiça local da Capital 
Federal; 

III ................ ' ...... ». 

o Decreto 1.420. de 21 de fevereiro de 1891. estabeleceu. 
outrossim. que ficariam compreendidos na disposição do art. 3° 
transcrito. para todos os efeitos legais. os magistrados que não 
foram aproveitados na organizaçã'o da justiça dos Estados e conti~ 
nuaram a perceber vencimentos de atividade ou inatividade. pelos 
cofres federais. 

Por conseqüência do preceituado no art. 1 ° da Lei n° 23. 
de 30 de outubro de 1891. foram fundidos em uma só repartição 
os Ministérios da Justiça, do Interior e da Instrução Pública. Cor~ 
reios e Telégrafos. Assim. resolveu o Govêrno consolidar os De~ 
eretos 956, 1.036. 1.077 e 1 .420~C. de 6. 14 e 27 de novembro 
de 1890 e 21 de fevereiro de 1891, os quais tornaram extensivos 
aos funcionários daqueles Ministérios o montepio obrigatório criado 
pelo Decreto 942~A/1890. 

Com relação aos magistrados, 'dispôs: 

«Art. 3° São considerados contribuintes do mon~ 

tepio, por parte do Ministério da Justiça e Negócios Inte~ 
riores: 

I 

11 - os magistrados federais e da Justiça do Dis~ 
trito Federal; 

111 - os magistrados em disponibilidade». 
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Os magistrados federais, ativos ou em disponibilidade eram, 
na forma da legislação em vigor, contribuintes obrigatórios do 
Montepio Civil. Encerradas definitivamente as inscrições no refe~ 
rido instituto, por fôrça da Lei 3.089/16: em 1927, porém, tal 
inscrição foi facultada aos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
pelo Decreto Legislativo n° 5.137, de 5 de janeiro daquele ano 
(art. 1 0), dispondo o art. 3° do referido diploma que a pensão 
a que a família teria direito seria a correspondente à metade do 
ordenado que os mesmos percebessem antes da Lei n° -4.569, de 
25 de agôsto de 1922, estabelecendo, assim, equiparação entre todos 
os membros do referido Tribunal. 

Transcorridos 40 anos eis que a Lei 3.058, de 22 de dezembro 
de 1956, (Art. 1 0) abriu nova exceção para os :Ministros da mais 
Alta Côrte de Justiça do País e, em caráter extensivo, aos Desem~ 
bargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como 
aos Ministros do Tribunal de Contas e aos do Tribunal Federal 
de Recursos, ainda que aposentados, uns e outros, e ao Procurador 
Geral do Tribunal de Contas, ficando, assim, renovada e amplia~ 
da a faculdade disposta no art. 1 ° do Decreto Legislativo número 
5.137, de 5 de janeiro de 1927. É de notar~se, outrossim, que a 
lei silenciou quanto ao fato de serem, os pretendentes à inscrição, 
já contribuintes do IP ASE. 

Mas a Lei 3.058/56 não teve apenas êsse objetivo. Com 
efeito, havendo o Decreto Legislativo estabelecido que as pensões 
deveriam corresponder à metade do ordenado que percebiam os mi
nistros do Supremo Tribunal Federal,' antes da Lei -4. 569/22, obje~ 
tivou, também, uma reformulação no «quantum» inicial das pensões 
concedidas sob a vigência daquelas disposições. Dispôs, então, no 
art. 3°, que «as pensões de qualquer espécie concedidas aos her~ 
deiros dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, já falecidos, 
estivessem em atividade ou inatividade, na ocasião da morte, seriam 
calculadas na base das contribuições fixadas no art. 1 0, tendo~se 

em vista a tabela 11, relativa aos vencimentos dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, anexa à Lei 499, de 28 de novembro 
de 1948, retificando~se ou apostilando~se os títulos já expedidos e 
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fazendo~se o desconto em doze prestações mensais da diferença das 
contribuições». Observa~se, claramente, que a extensão do art. 2° 
se refere, apenas, às inscrições, não autorizando o art. 3° a refor~ 
mulação das pensões concedidas aos beneficiários pela extensão do 
art. 2°, anteriormente. 

Com o advento da Lei nO 4.477, de 12 de novembro de 1964, 
essa diversidade de tratamento foi sanada, divorciando~se a Lei 
4.477/64 completamente do sistema adotado no Montepio Civil 
com relação ao plano de benefício, sob inspiração, talvez, do crité~ 
rio adotado no Montepio Militar, com relação à atualizaç~o da 
pensão. Nos têrmos do art. 1 ° do referido diploma, a partir da 
sua vigência, a contribuição dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal bem como a dos demais beneficiários da Lei 3. 058/56 pas~ 
sou a corresponder à 25" parte do vencimento e acréScimos e a 
pensão mensal devida à família, igual a 15 vêzes a contribuição 
( 60 % do vencimento e acréscimos). Além da nova oportunidade 
de inscrições no Montepio Civil (facultativas), modificou no artigo 
2° a redação do art. 3° da Lei nO 3.058/56 (que determinava o 
reajustamento apenas das pensões deixadas aos herdeiros dos Mi~ 
nistros do Supremo Tribunal Federal. e agora beneficiando a todos 
os pensionistas nela mencionados estabelecendo que a pensão a 
a que se referia a Lei 4.477/64 «seria sempre atualizada pela tabela 
de vencimentos que estivesse em vigor», inclusive quanto aos bene
ficiários dos ~ontribuintes já falecidos ... » 

Diante disso, êsses contribuintes do Montepio Civil que se 
encontravam sujeitos a uma contribuição correspondente à 45" 
parte do vencimento ou provento e deixavam pensão de 15 vêzes 
essa contribuição, passaram a sofrer o desconto sôbre a 25" parte 
do vencimento e acréscimos e a deixar a pensão de 15 vêzes ao 
recolhimento mensal. 

Antes da vigência da Lei 4.477/64 há, porém, a intercorrência 
de uma lei, cuja aplicação integral vem sendo objeto de regula~ 
mentação. A Lei nO 4.259, de 1963. O referido diploma estendeu 
aos contribuintes do Montepio Civil dos funcionários públicos 
federais e aos funcionários da União que contribuem obrigatõria~ 
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mente para o IAPFESP o Plano de Previdência constante da Lei 
nO 3.373, de 12 de março de 1958. Ora, como contrtbuintes do 
Montepio Civil (a lei não faz distinção entre os contribuintes obri
gatórios ou facultativos, no que se refere ao Montepio Civil) os 
beneficiários das Leis 3.058/56 e 4.477/64 estavam igualmente 
sujeitos à Lei 4.259/63, no interregno da sua vigência, à da Lei 
4.477/64, parecendo-me lícito cobrar-se dêsses contribuintes a con
tribuição de 5% sôbre o salário base como tal definido no art. 64 
da Lei 4.242/63 devendo, inclusive, as pensões então concedidas, 
terem observado a aplicação do Plano de Previdência a que se 
refere a Lei 3.373, de 12 de março de 1958. 

A Lei 4.477/64, como se disse, ampliou um privilégio já 
tantas vêzes renovado desde 1927 em favor de seus beneficiários. 
Além de renovar-lhes a possibilidade de se inscreverem, facultati
vamente, no Montepio Civil, permitiu-lhes concomitantemente con
tribuírem para o IPASE, já que a isso não se opôs textualmente. 
Reduziu acentuadamente a contribuição para pensão (5 % de 
acôrdo com a Lei 4.529/63, combinada com a Lei 3.373/58) e 
proporcionou à família uma pensão de 60 % dos vencimentos e 
acréscimos, ao invés de 50%. 

A Lei 4.259/63 - sujeitos à qual também estavam os bene
ficiados pela Lei 3.058/63 ao estender aos contribuintes do Mon
tepio Civil e aos funcionários da União, que contribuem obrigato
riamente para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Fer
roviários e Empregados em Serviços Públicos, o Plano de Previ
dência a que se refere a Lei 3.373/58, outro intuito não teve que 
não o de colocar sob a tutela do Plano referido todos os servidores 
públicos federais, qualquer que fôsse o Instituto de Previdência a 
que estivessem vinculado, num sentido alto de igualdade de trata
mento perante as leis. É, pois, uma decorrência de orientação tra
çada pelo Govêrno e, em função de postulados estabelecidos nos 
arts. 161 e 256 da Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, a cujo 
regime jurídico, afinal, estão sujeitos todos aquêles atingidos pela 
Lei 4.259/63. A Lei 4.471/64, «data venia», fere frontalmente o 
princípio da Isonomia consagrado no Art. 141, § 1°, da Cnstitui
ção Federal. salvo melhor juízo. 
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CAPÍTULO 11 

MONTEPIO DOS OPERARIOS E SERVENTES DOS AR
SENAIS DE MARINHA DA REPúBLICA - DECRETO 
N° 127, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1892, MODIFICADO 
PELOS DECRETOS 2.091. DE 13 DE SETEMBRO DE 1895; 
2.819, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1898; 6.990, DE 15 DE 
JUNHO DE 1908; 21.832/32, CUJO ART. 14 TEVE NOVA 
REDAÇAO DADA PELO DECRETO 22.754, DE 25 DE 
MAIO DE 1933; REGULAMENTO APROVADO PELO 

DECRETO 23.730, DE JANEIRO DE 1934 

Sabe-se que o Montepio Civil criado pelo Decreto 942-A/1890 
era de inscrição compulsória para os empregados de nomeação efe~ 
tiva e facultativa nos casos já indicados. Verificamos, também, 
que êsse montepio foi extensivo aos demais órgãos federais, atra
vés de decretos, e, para os do MinistériO' da Marinha, pelo Regu
lamento anexo ao Decreto nO 984, de 8 de novembro de 1890. 
Dentro dos mesmos princípios e critérios do decreto criador, esta
beleceu o regulamento (art. 3°) quais os contribuintes compulsó~ 
rios do Ministério da Marinha e (art. 5°) incluiu os empregados 
dos Arsenais. Não obstante, excluiu taxativamente (art. 4°) os 
serventes, operários e quaisquer jornaleiros (diaristas) das repar
tições de Marinha. Destarte, excluídos da categoria de contri~ 

buintes obrigatórios do referido montepio, resolveu o Govêrno ins~ 
tituir - para os operários efetivos do Arsenal de Marinha da 
Capital Federal, estendendo~o aos operários e serventes dos outros 
arsenais da Marinha da República - uma entidade equivalente ao 
Montepio Civil, que, pautada em outros critérios normativos, tinha 
a finalidade de socorrer o contribuinte, conceder~lhe pensão, a qual 
poderia reverter metade para os sucessores do Instituidor, na Lei 
designados. O Decreto criador, como consta da ementa, foi o de 
n° 127, de 29 de novembro de 1892, com as modificações poste~ 
riores. 

De acôrdo com o disposto no art. 3° do Decreto~lei 7.458, de 
11 de abril de 1945, as pensões então em curso, bem como aquelas 
em fase de concessão, correspondentes a contribuintes falecidos 
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antes de ser iniciada a contribuição determinada no art. 1 ° do 
referido Decreto~Lei, ficaram a cargo do Tesouro Nacional, de~ 
vendo, outrossim, continuar sendo observada a legislação anterior. 
Se bem que o número atual de pensionistas em questão seja limi~ 
tado, necessário se torna o conhecimento da legislação pertinente, 
para o exame e apreciação judiciosa das reivindicações das partes 
interessadas, quando pleiteiam reexame do mérito de concessões 
anteriores, reversão (de cota da viúva para filha e vice~versa) ou 
atualização. 

De acôrdo com o Decreto 127/1892 (art. 3°) todos os ope~ 
rários e serventes contribuíam com um dia de vencimentos. Eram 
contribuintes obrigatórios os do Arsenal de Marinha da Capital 
Federal, das Diretorias de Artilharia e Torpedos e dos outros arse~ 
nais de marinha da República. A pensão era concedida ao con~ 
tribuinte . 

a) por idade avançada ou molés~ 
tias contraídas no serviço, que 
o impossibilitasse de trabalhar 

b) por desastre, que não lhe te~ 
nha dado causa e do qual re~ 
sultasse impossibilidade de 1 
continuar a trabalhar 

co) por invalidez, sem ser por mo .. 
léstia adquirida na repartição 

20 anos de trabalho = metade 
do jornal: 

25 anos de trabalho = o jornal 
inteiro; 

30 anos de trabalho = o jornal 
da classe imediatamente su .. 
perior. 

Com qualquer tempo de servi .. 
ço, pensão igual ao jornal 
de sua classe. 

20 anos de trabalho = o jornal 
da classe: 

15 anos de trabalho = o jornal 
da classe imediatamente an .. 
terior: se dR classe 3· o jor .. 
nal dessa classe. 
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Contràriamente à orientação do Montepio Civil, o Montepio 
Operário tinha a inspiração de um pecúlio .a ser conferido mel1sal~ 
mente ao operário, ,na contingência da sua invalidez (1). :este, 
porém, transferia~se à família, e a isso se denominava reversão. 

O contribuinte que falecesse com menos de 15 anos de serviço 
não deixava pensão (que também não teria direito em vida, salvo 
no caso da alínea b do esquema anterior). A viúva, filhos menores 
e filhas, mãe ou irmã solteira do contribuinte, que falecesse com 
15 a 20 anos de serviço, teriam direito à metade da pensão que o 
contribuinte receberia com 20 anos de trabalho, se na classe que 
falecesse tivesse mais de um ano de exercício; se não tivesse, dei~ 
xaria pensão igual à metade da que êle perceberia na classe ime~ 
diatamente inferior e, se era de 3" classe, metade do jornal da 
classe, menos 1/3 (2). Quando havia mais de um filho menor, a 
pensão seria dividida em partes iguais, que se extinguiam com seus 
usufruidores. A ordem de preferência conferia à viúva a primazia 
total da reversão. Na sua falta, ao filho menor, mãe e irmã sol~ 
teira, operando~se a translação diretamente do contribuinte, isto é, 
sem haver reversão de reversão. 

o Decreto nO 2.819/1898 alterou o esquema de concessão da 
pensão ao contribuinte. Dispôs no art. 13 que as pensões seriam 
concedidas sob as bases e condições: 

§ 10 . o contribuinte que contar 30 anos ou mais de 
serviço efetivo e se achar impossibilitado de nêle conti~ 
nuar por moléstia ou velhice, tem direito a uma pensão 
igual a 2/3 do vencimento diário; 

§ 2° o que contar mais de 15 e menos de 30 anos, 
achando~se nas mesmas condições, tem direito a 1/3 do 

(1) Também o art. 17 do Decreto 942.A/1980 autorizava a concessão de 

pensão paga à família, em vida do contt'iburnte, no caso de miséria irremediável 

ou impossibilidade absoluta de subsistência. O art. 8° do Decreto 22.414/33 

previa a pensão em vida. à família do funcionário no caso de loucura. 

(2) Jornal - Salário que um operário ganha por dia de trabalho; paga 

de cada dia de trabalho; salário pago por dia. 
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vencimento e mais tantas décimas quintas partes dêsse 
têrço quantos forem os anos excedentes até 30: 

§ 3° o contribuinte que contar qualquer tempo de 
serviço e durante êle sofrer desastre, no exercício de suas 
funções, que o impossibilite de continuar a trabalhar, 
provando'-o, perceberá o jornal de sua classe: 

§ 4° o que se invalidar, sem ser por moléstia adqui~ 
rida, nas repartições a que se refere êste regulamento, 
tendo mais de 15 anos de serviço, tem direito a 1/3 do 
vencimento diário. 

Por vencimento, entendia~se o jornal e gratificação do operá~ 
rio (art. 17). Introduziram~se modificações no que conceme à 
reversão, à qual só teriam direito os herdeiros, se o operário fale~ 
cesse com direito à pensão ou tendo~a gozado por menos de dois 
anos (Decisão do Ministro da Marinha em Aviso nO 17, de março 
de 1904). Foram incluídas as filhas solteiras (que teriam direito 
caso não houvessem filhos menores e, é claro, a vi~va): manteve~se 
a mãe como beneficiária, logo abaixo das filhas solteiras: excluiu~se 
da reversão a irmã solteira: estabeleceu~se que não teriam, outros~ 
sim, direito à reversão, ou seria suspensa a percepção: 

1°) à viúva: 

a) se por culpa sua não estivesse em companhia do marido ao 
tempo do falecimento: 

b) contraindo novas núpcias: 
c) tomando~se desonesta: 

2°) ao filho menOr: 

a) completando 18 anos, salvo se estivesse estudando, caso 
em que perceberia até 21 anos: 

b) entregando~se a vícios reprovados: 
c) sendo aos 11 anos inteiramente analfabeto, por ocasião da 

morte de seu pai: 

3°) à filha solteira: 

a) casando~se: 

b) tomando~se desonesta: 
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4°) à mãe: 

Quando casada. 

o Decreto (art. 23) manteve a incomunicabilidade da rever~ 
são, de acôrdo com os critérios anteriores, estabelecendo, textual~ 
mente, que 

«Não é transmissível o benefício da reversão, cuja 
pensão se extingue sempre com a morte do beneficiado ou 
com a cessação do direito de percebê~la». 

o Regulamento apreciado foi revogado (art. 71) pelo De
creto nO 6.990, de 15 de junho de 1908, dando~se a êsse montepio 
nôvo instrumento de aplicação. No entanto, as linhas mestras de 
seu elemento teleológico não se alteraram, qual seja a de «pagar 
pensões em vida aos contribuintes ou por sua morte, em reversão, 
aos herdeiros». 

Com relação à percepção da pensão pelo operário, as modi
ficações não foram de monta, como se verá: 

«Art. 11. As pensões serão concedidas sob as 
bases e condições seguintes: 

§ 1 ° O operário ou servente que contar 30 anos ou 
mais de serviço efetivo e se achar impossibilitado de nêle 
continuar por moléstia ou velhice, tem direito a uma pen
são igual a 2/3 do seu vencimento diário. 

- Igual pensão terá o operário mergulhador que 
contar mais de 15 anos de serviço. 

§ 2° O operário ou servente que contar mais de 15 
e menos de 20 anos, achando~se nas mesmas condições do 
§ 1 ° tem direito a 1/3 do vencimento e mais tantas par~ 
tes dêsse têrço quantos forem os anos excedentes até 30. 

§ 3° O contribuinte que contar qualquer tempo de 
serviço e sofrer desastre no exercício de suas funções, 
que o impossibilitem de continuar a trabalhar, provan~ 
do-o, perceberá o jornal de sua classe». 
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Por sua vez, o art. 19 determinou que fariam jus à reversão 
os herdeiros do operário que falecesse com direito à pensão ou dela 
estivesse em gôzo, desaparecendo assim a restrição então existente 
de não haver reversão se o contribuinte fôsse beneficiário da pen~ 
são, por mais de dois anos. 

Ficou estabelecido textualmente no art. 20 não haver rever~ 
são quando o falecimento do contribuinte ocorresse antes de 15 
anos de serviço. 

Para fins de re"ersão incluiu~se novamente as irmãs solteiras, 
alterando~se no sentido de beneficiar, outrossim, apenas a mãe, 
viúva ou solteira. Assim ficou disposta a nova escala: 

1°) a viúva: 

2°) os filhos menores repartidamente: 

3°) as filhas solteiras, que viviam em companhia do operário 
ou fora dela com o necessário consentimento: 

4°) a mãe, viúva ou solteira: 

5°) as irmãs solteiras, repartidamente. A incomunicabilidade 
da reversão foi mantida, estabelecendo o art. 22, que: 

«Não é transmissível o benefício da reversão, cuja 
pensão se extingue sempre com a morte do beneficiado 
ou com a cessação do direito a percebê~la». 

A perda do direito à reversão dar~se~ia: 

a) a viúva: 

1 0) se por culpa sua não estivesse na companhia do marido 
ao tempo do óbito: 

2°) contraindo novas núpcias: 
3°) tornando~se desonesta: 

b) o filho menor completando 18 anos: 

c) a filha ou irmã: 

1 0) casando~se; 

2°) tornando~se desonesta; 
d) a mãe, quando casada. 
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A norma consignada foi ainda alterada pelo Decreto 21.832, 
de 1932. Já agora o Montepio assegurava com pensão o Contri~ 
buinte que, com menos de 10 anos de serviço, se invalidasse e com~ 
provadamente não pudesse continuar exercendo suas funções, bem 
como à família dos mesmos contribuintes, desde que êstes ao 
falecerem contassem mais de 10 anos de serviço efetivo (art. 15). 

Com o falecimento dos contribuintes, permaneceu o critério 
da translação da pensão aos herdeiros, uns na falta dos outros, 
observada a seguinte ordem: 

10 - à viúva: 

20 
- aos filhos menores, de ambos os sexos, legítimos, legi~ 

timados ou naturais, reconhecidos ou não, e adotivos, repartida~ 

mente: 

30 
- às filhas solteiras de maior idade, que viviam em com~ 

panhia do contribuinte ou fora do seu lar com consentimento 
paterno: 

40 
- à mãe, viúva ou solteira: 

50 - às irmãs solteiras e viúvas, repartidamente. 

Concedida a pensão, esta não se transmitia ao herdeiro da 
classe seguinte (art. 21). Entretanto, o mesmo art. 21 admitia tal 
transmissão do benefício, tão logo as condições do fundo da insti .. 
tuição o permitisse. O art. 22 admitia essa possibilidade, ao dispor 
que: 

«A pensão poderá reverter de um herdeiro para 
outro, na mesma ordem estabelecida pelo art. 13 e ainda 
para outros herdeiros descendentes e ascendentes até o 
20 grau aí não especificados, sempre na falta uns dos 
outros quando o fundo do montepio por sua evidente 
prosperidade o permitir» (o grifo não é do original) . 

Mas, como a disposição que não vinculava a instituição a uma 
obrigação da qual gerasse direito do pensionista, decorreu a ex~ 
pressão do parágrafo único, segundo a qual: «Não é transmissível 
o benefício da reversão cuja pensão se extingue com a morte do 
beneficiado ou com a cessação do direito a percebê~la». 
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A perda do direito à pensão ocorria: 

19 ) a viúva: 

a) se por culpa sua não estivesse na companhia do marido, 
ao tempo do seu falecimento; 

b) contraindo novas núpcias; 
c) tornando~se desonesta; 

2°) o filho menor, quando completasse 18 anos; 

3°) a filha ou irmãs: 

a) casando~se; 

b) tornando~se desonestas; 

4°) a mãe, quando casada; 

5°) o herdeiro, cujo contribuinte incidisse no disposto no 
art. 9° (prescrição de direito por falta de recolhimento de contri~ 
buições pelo operário) . 

O art. 14 dês se Regulamento foi modificado pelo Decreto 
nO 22.754, de 25 de maio de 1933 e se relaciona com a maneira e 
os critérios para o cálculo do benefício. 

A seguir, entrou em vigor o Regulamento aprovado pelo 
Decreto nO 23.730, de 11 de janeiro de 1934, sob cuja égide vinham 
sendo concedidas aquelas pensões, quando passaram a ser pagas 
pelo Tesouro Nacional. «ex~vi~legis» do art. 3° do Decret~Lei 
número 7.458, de 11 de abril de 1945. Ressalte~se, ainda, que o 
Decreto~Lei nO 7.458, de 11 de abril de 1945, ao incorporar o 
Montepio dos Operários dos Arsenais de Marinha e Diretoria de 
Armamento, no tocante à obrigação decorrente dessa incorporação, 
ao Tesouro Nacional. estabeleceu (art. 30) que as pensões em 
vigor concedidas pelo Montepio e as que se 8iCharem em fase de 
concessão. correspondentes a contribuintes falecidos antes de ser 
iniciada a contribuição obrigatória do art. 1 0, obedecerão a legis~ 
[ação anterior e ficarão a cargo do Tesouro Nacional. Daí porque, 
julgamos oportuna a apreciação singela que aqui vimos fazendo 
com relação a «quem tinha direito à percepção do benefício:.; «se 
o mesmo revertia entre os herdeiros»; e «quando se dava a suspen~ 
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são da percepção do mesmo:., etc. Agora deter~nos~emos no regu~ 
lamento vigente quando da incorporação mencionada. 

O Regulamento a que se refere o Decreto 23.730/34 manteve 
(art. 10) a percepção pela família do benefício da pensão, bem 
como, aos contribuintes, com menos de dez anos de serviço, que, 
por invalidez comprovada, não pudessem continuar no exercício de 
suas funções. O critério da concessão do benefício à família, no 
que concerne à preferência, continuou o mesmo, ou seja, «uns na 
falta' dos outros» (art. 14). 

Assim dispunha o art. 14, com relação à escala de preferência: 

10) Metade à viúva, se não estiver divorciada ou desquitada, 
e a outra metade, repartidamente, aos filhos menores de 18 anos e 
filhas solteiras, quer legítimas ou legitimadas, reconhecidos e adoti~ 
vos, incluído o filho póstumo, de acôrdo com a legislação em vigor. 

a) não deixando viúva ou se esta estiver divorciada ou des~ 
quitada, terão direito à pensão integral, repartidamente, os filhos 
especificados no § 1 ° dêste artigo; 

b) se não houver filhos, a pensão caberã, integralmente, à 
viúva não divorciada ou desquitada e que viva honestamente. 

2°) Se o contribuinte não deixar viúva nem filhos, com direito 
à pensão, esta caberá à mãe viúva ou solteira, que tenha estado 
ô.mparada pelo contribuinte, provando com os documentos exigidos 
pela Junta. 

3°) Ao pai, ou pai e mãe, repartidamente, sobreviventes do 
contribuinte, que esteja nas condições do parágrafo anterior, será 
concedida a pensão, desde que fique provada a invalidez, por junta 
médica da Marinha, a impossibilidade de trabalhar do primeiro 
daqueles ascendentes, tendo vivido êste a expensas do contribuinte, 
se não tiver outra pensão e mediante prova com documentos exigi~ 
dos pela Junta. 

4°) Se o contribuinte não deixar pessoas nas condições dos 
parágrafos anteriores, a pensão caberá, repartidamente, às irmãs 
solteiras ou viúvas que não sejam pensionistas, reconhecidamente 
pobres e que tenham vivido às expensas do contribuinte, provado 
nas condições dos parágrafos acima. 
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Por outro lado, de acôrdo com o art. 15, «As filhas Vluvas 
ou desquitadas, provado o justo motivo do desquite, não sendo 
pensionista, sem recursos para sua manutenção, vivendo em com~ 
panhia do contribuinte e à sua custa exclusiva, eram equiparadas 
às filhas menores, ou filhas solteiras, e com elas concorriam à 
pensão». Os filhos maiores de 18 anos, quando interditos por sen~ 
tença judiciária eram equiparados aos filhos menores e concorriam 
com êles à pensão (art. 16). 

O art. 23 admitia a reversão da pensão de um herdeiro para 
outro (note~se aqui que a translação da pensão já obedece à ter~ 
minologia adotada no Montepio Civil: reversão), mas, sempre na 
falta uns dos outros (como anteriormente o dispunha), condicio~ 
nando ao ato, entretanto, uma faculdade a ser apreciada pelo Mon~ 
tepio, com vistas às suas disponibilidades financeiras. Assim sendo, 
a reversão da pensão continuou não sendo um direito entre os 
herdeiros do contribuinte. 

'A perda da pensão, assim ficou considerada no art. 41: 

1 0) Quanto à viúva: 

a) se por culpa sua não estiver na companhia do marido ao 
tempo do seu falecimento; 

b) contraindo novas núpcias; 
c) tornando~se desonesta; 

2°) Quanto ao filho menor quando completar 18 anos; 

3°) Quanto às filhas ou irmãs: 

a) casando~se; 

b) tornando~se desonesta; 

4°) Quanto à mãe quando casada e não estando nas condi~ 
ções do n° 3, do art. 14; 

5°) Quanto ao herdeiro, cujo contribuinte incidir no dispos~ 
to no art. 9°. 

Do exposto, conclui~se que: 

a) as pensionistas remanescentes têm a consecução dos res~ 
pectivos benefícios subordinadas às normas então vigentes, «ex~'ri~ 
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legis» do art. 3° «caput», do Decreto~Lei nO 7.458, de 11 de abril 
de 1945; 

b) as pensões são diárias (e não mensais como a do M. Ci~ 
vil) e têm sua atualização percentual definida nos aumentos con~ 
cedidos às demais pensionistas do Tesouro Nacional; 

c) não constituindo direito daquelas pensionistas, a transla~ 

ção da pensão aos beneficiários dos graus subseqüentes, mas, 
apenas admitida tal possibilidade (art. 23), com vistas às dispo~ 
nibilidades financeiras do instituto, a reversão da pensão de um 
herdeiro para o outro, somente poderá ser processada pelo Tesouro 
Nacional, com apoio em lei, por se tratar de assunto que versa 
sôbre ônus de caráter financeiro, prerrogativa específica, pois de 
medida legislativa. 

Como se infere do Art. 10 «caput» do Decreto~Lei 7.458, de 
11 de abril de 1945, os contribuintes do Montepio Operário dos 
Arsenais de Marinha e Diretoria de Armamento do Rio de Janeiro 
e dos Estados passaram a contribuir em caráter obrigatório para 
o I. P . A. S. E., nos têrmos do Decreto~Lei 3.347, de 12 de junho 
de 1941 e na qualidade, então de segurados, deixaram às respecti~ 
vas famílias os benefícios previstos naquele instrumento legal que 
considerava segurados obrigatórios 

«os funcionári.os públicos civis e os extranumerários da 

União, como tais definidos pelos Decretos~Leis 1.713, de 

28 de outubro de 1939, 240, de 4 de fevereiro de 1938, 

1909, de 26 de dezembro de 1939». 

em cuja expressão epigrafada se enquadravam os citados operá
rios. Ao regime de família foi aplicado nôvo sistema, em função 
do disposto no art. 161 e 256 da Lei 1. 711, de 8 de outubro de 
1952, na parte que diz respeito à Previdência, e assim, sancionada 
a Lei n° 3.373, de 12 de março de 1958, que dispôs sôbre o Plano 
de Assistência ao Funcionário e sua Família, sob cuja égide goza 
hoje do benefício da pensão a família daqueles contribuintes do 
Montepio Operário. 
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Evidencia~se, então, a flagrante injustiça que merece ser cor
rigida. Aquelas que já eram pensionistas ficaram regidas pela 
legislação específica do Montepio Operário, e não à do Montepio 
Civil. E as pensionistas dos contribuintes falecidos posteriormente 
à incorporação, à legislação do Plano de Previdência, mais atual, 
mais justa, mais concernente à evolução social da era presente. 

Impôs-se, pois, por ser de inteira justiça, na eventualidade de 
dar-se efeito retroativo à Lei 4.259, que estende o Plano de Pre
vidência constante da Lei n° 3.373, de 12 de março de 1958, aos 

# 

contribuintes do Montepio Civil dos funcionários públicos federais 
e aos funcionários da União que contribuem obrigatOriamente para 
o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empre
gados em Serviços Públicos, a inclusão das atuais pensionistas nos 
benefícios de uma Lei assim instituída, a qual viria apenas contem
plar, com um mesmo tratamento, os herdeiros daqueles operários 
- tenham êles falecido ou não, antes da incorporação. 

Como membro da Comissão instituída pela Portaria n° 366, 
de 12 de junho de 1964, da Dire~ão Geral, o nósso colaborador -
Rubens Lopez Oureiro - subscreveu relatório no qual ficou con ... 
signado: 

« ....•.............••........ 

2 . Cumpre observar que do citado anteprojeto só 
constam disposições para aplicação do Plano de Previ ... 
dência previsto na Lei n° 3.373, de 12 de março de 1958, 
para os contribuintes do Montepio Civil e do IAPFESP, 
na vigência da Lei 4.259, de 12 de setembro de 1963, o 
que corresponde literalmente à expressão da Lei. 

3 . Essa não é, porém, no entender da Comissão, o 
sentido lógico e humano que pretendeu dar ao nôvo insti
tudo o legislador. Eis que a todos ocorre, desde logo, a 
idéia de amparar sob um mesmo diploma e com a intenção 
pois, de um mesmo tratamento, as pensionistas de funcio~ 
nários civis, que percebem pensão do Tesouro Nacional e 
do I.A.P.F.E.S.P. 
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4. Com efeito, a própria Lei nO 3.373, de 12 de 
março de 1958, que se refere ao Plano de Previdência que 
ora se estende, determinou, na oportunidade da sua vi
gência, que o I. P . A. S. E. reajustasse e redistribuisse as 
pensões que então vinham sendo pagas, de acôrdo com 
aquela Lei (art. 18). Outrossim, ainda, que igual proce
dimento se tivesse com as pensões atuais e futuras, a cujo 
pagamento estivesse obrigado o I. P . A . S . E., como con
seqüência da incorporação da Caixa de Aposentadoria e 
Pensões da Imprensa Nacional (Decreto-Lei 6.209, de 
19 de janeiro de 1944 - Art. 19). 

5. Ora, a situação relativamente à aplicação do 
Plano de Previdência, pelo Tesouro Nacional, é idêntica. 
Além de pensionistas do Montepio Civil, tem o Tesouro 
Nacional a seu cargo o pagamento de pensões do extinto 
Montepio Operário de Marinha, bem como, da Caixa 
de Pensões da Casa da Moeda, pensões estas também 
originárias de contribuições do ex-servidor, em tudo seme
lhantes às do Montepio Civil. Ademais, com vinculação 
estreita ao ex-servidor, há pensionistas que percebem 
pensão por ato de graça do Congresso Nacional (Lei 
especial), muitas vêzes, pelo fato de o «de cujus» não ter 
contribuído para qualquer instituição, na contingência, 
pois, de deixar a família ao desamparo. 

6. Diante dessas considerações, desumano seria 
deixar essas pensionistas sem a devida reestruturação em 
suas pensões, estabelecendo-se, por assim dizer, uma dis~ 
criminação injusta entre pensionistas beneficiárias, em 
última análise, também, de funcionários públicos federais. 

7. A circunstância de a Lei 4.259/63 referir-se 
expressamente a «contribuintes», implica na extensão do 
benefício através de lei que, então, objetivaria alterações 
da legislação vigente sôbre pensões civis. 

8. A elaboração de anteprojeto nesse sentido exi
giria, decerto, prazo bem longo, para exame acurado de 
todos os casos ocorrentes». 
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CAPÍTULO III 

PENSÃO ESPECIAL A FAMILIA DE GUARDAS~CIVIS 
APOSENTADOS ANTES DE 1~3~1932. NA FORMA DO 
ART. 114 DO DECRETO N° 13.878. DE 14 DE NOVEMBRO 

DE 1919 - LEI 2.478. DE 6~5~1955 

o diploma legal assegura às viúvas e filhos dos guardas~civis. 
aposentados antes de 1° de março de 1932. na forma do artigo 114 
do Decreto 13.878. de 14 de novembro de 1919. por falecimento 
do marido ou pai. uma pensão. paga pelo Tesouro Nacional, equi~ 
valente à que é assegurada pelo Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado (I. P . A. S . E. ). A aposentado
ria referida tinha em verdade o caráter de pensão que era conce
dida ao funcionário na contingência de invalidez. em decorrência 
de acidente ou moléstia contraída no exercício da função. esses 
pensionistas foram posteriormente transformados em aposentadoria 
por invalidez (Lei nO 1.050) . 

Nesses casos. as famílias referidas nada percebem no IP ASE. 
de pensão, pois aquêles funcionários já se encontravam aposenta
dos antes da instituição do regime de benefícios de famílias dos 
segurados do I.P.A.S.E. (Decreto-Lei nO 3.347, de 12 de junho 
de 1941), que no parágrafo único e alínea a do art. 2° exclui a da 
condição de segurados «os funcionários aposentados. até a data da 
publicação do referido Decreto-Lei». 

Rege. pois. a concessão do benefício, a Lei n° 3.373, de 1958, 
o Plano de Previdência aplicado por aquela instituição de Previ
dência. por isso que, o legislador quis assegurar à família pensão 
igual à concedida pelo I . P . A . S . E. Assim. o diploma legal 
assegura não só a atribuição do valor inicial da pensão, moldada 
nos mesmos princípios de cálculo e divisão do benefício (inclusive 
o pecúlio especial), mas. também. as vantagens decorrentes da 
vitaliciedade do benefício à viúva. reversão da cota desta para OS 

filhos. entre êstes e, dêstes para a viúva. Do mesmo modo, per
derâ a pensão o filho ao completar a maioridade (21 anos), ou, 
se inválido. enquanto durar a invalidez e. a filha. se casar. ou se 
ocupar cargo público permanente. 
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CAPÍTULO IV 

PENSA0 ESPECIAL A FAMlLIA DOS EMPREGADOS DA 
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL ADMITI~ 
DOS NA VIG1;:NCIA DO REGULAMENTO APROVADO 
PELO DECRE'VO N° 13.940, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
1919, E FALECIDOS EM ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 
NQ 215, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1936, QUE DA EXE~ 

CUÇAO AO DISPOSTO NO ART. 159 DO REG. 
ANEXO AO DECRETO NQ 13.940/1919 

Pelo Decreto nO 13.940, de 25 de dezembro de 1919, foram 
reorganizados os serviços da Estrada de Ferro Central do Brasil. O 
regulamento aprovado, além de dispor sôbre a aposentadoria dos 
funcionários da Estrada, estabeleceu (art. 157) que o montepio 
dos empregados seria regulado pelas Leis ns. 942~A, de 31 de 
outubro de 1890 (Montepio Civil, sua criação) e n° 1.045, de 
21 de novembro de 1890 e 8.904, de 16 de agôsto de 1911, que 
estendeu aos empregados dos Ministérios dos Negócios da Agri~ 
cultura, Comércio e Obras Públicas o Montepio criado pelo Decreto 
nO 942~A/1890. Por igual. foi criada (Art. 158) uma Caixa de 
Pensôes, nos moldes das então existentes no Arsenal de Marinha, 
Imprensa Nacional e outros estabelecimentos do Estado, e, para a 
qual. passaram a contribuir todos os' «jornaleiros da Estrada». 
Para êsses empregados ficou prevista pensão no caso de incapaci~ 
dade física. bem como para as respectivas famílias. 

O Regulamento (art. 159) previu ainda que ao empregado 
de qualquer categoria, titulado ou jornaleiro, que, por motivo de 
acidente em serviço, ficasse impossibilitado de trabalhar, percebe~ 
ria integralmente os vencimentos ou diárias e vantagens do seu 
cargo, até completo restabelecimento. Se se invalidasse por êsse 
motivo, seria aposentado ou pensionado. Mas, se ocorresse o fale~ 
cimento pelo mesmo motivo, aos herdeiros (segundo os critérios da 
sucessão previstos na legislação do Montepio Civil) seria conce~ 
dida pensão correspondente a dois têrços do ordenado ou salário 
mensal correspondente. :B pois, essa disposição do Regulamento, 
promulgado por Decreto assinado pelo Ex~Presidente da República 
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- Epitácio Pessoa, que a Lei nO 215, de 27 de junho de 1936. dá 
execução, estabelecendo no art. 1° que: 

«Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a pa~ 
gar às famílias dos empregados da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. admitidos na vigência do regulamento 
aprovado pelo Decreto nO 13.940. de 25 de dezembro de 
1919. a pensão de que trata o art. 159 dêsse mesmo regu~ 
lamento. desde que lhe não caiba a pensão conferida pelas 
Caixas de Aposentadorias e Pensões, por não terem os 
referidos empregados completado o qüinqüênio de efeti
vo exercício». 

CAPÍTULO V 

PENSÃO ESPECIAL QUE SE ESTENDE AOS HERDEI~ 
ROS DOS FUNCIONARIOS CIVIS DO MINISTÉRIO DA 
AERONAUTICA F'ALECIDOS EM VIRTUDE DE ACIDEN~ 
TE DE AVIAÇÃO. QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO. 
SE DESLOCAVAM DE SUAS SEDES. EM AERONAVES 
MILITARES OU CIVIS. - LEI N° 1.308. DE 10 DE JANEI~ 
RO DE 1951 - RETROAGE AOS FATOS OCORRIDOS NA 

VIG:aNCIA DO DECRETO~LEI N° 3.269. DE 14 DE 
MAIO DE 1941 

A Lei estende aos servidores civis do Ministério da Aeronáu~ 
tica, quando invalidados ou mortos em virtude de acidente de 
aviação. as vantagens concedidas aos militares da Aeronáutica 
pelos Decretos~Leis ns. 3.269, de 14 de maio de 1941. e 6.239. 
de 3 de fevereiro de 1944. (Art. 1 o) • 

O Decreto~Lei nO 3.269. de 4 de maio de 1941. regula a 
concessão de pensão especial aos herdeiros dos militares que: 

a) venham a falecer em conseqüência de ferimentos ou mo~ 
lés tias adquiridas em campanha. ou na defesa da ordem constituída 
e das instituições: 

b) venham a falecer em conseqüência de acidente em serviço 
ou moléstia adquirida. 

No caso da alínea b. a pensão será concedida em correspon
dência ao sôlclo do pôsto imediatamente superior ao que tinham 
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em vida ou ao do pôsto imediatamente superior ao da promoção, 
caso sejam promovidos post~mortem, sendo o sôldo calculado se~ 
gundo a tabela pela qual percebiam os mesmos militares na data 
do óbito. É o que dispõe o art. 2° do referido Decreto~Lei. Assim, 
face ao que dispõe o art. 1 ° da Lei nO 1.308/51, a pensão a ser 
atribuída à família dos servidores civis do Ministério da Aeronáu~ 
tica falecidos nas condições estipuladas no art. 1 ° mencionado, 
deve obedecer o mesmo critério, concedendo~se a pensão equiva~ 
lente ao vencimento correspondente ao cargo ou função imediata~ 
mente superior do funcionário, ou, ao da promoção, caso venha a 
ter direito a ela. 

Para o fim da consecução da pensão pelos herdeiros, dispõe 
o parágrafo único, consideram~se servidores civis todos os que, 
mesmo extranumerários e em virtude de cargo, emprêgo ou con~ 
trato, exerçam qualquer função ou trabalho nas bases aéreas, repar~ 
tições, estabelecimentos ou lugares submetidos às leis, regulamentos 
ou dispositivos em vigor, no Ministério da Aeronáutica. Destarte, 
pouco importa a forma de pagamento ou a natureza do vínculo 
contratual do ex~servidor. O que importa, é que fique comprovada 
a relação de emprêgo, o que se bastará pelas informações a serem 
prestadas; através de documentação que instrua o processo devida~ 
mente pela D. P. do Ministério da Aeronáutica. Não se prescin~ 
dirá, outrossim, da prova documental de que o deslocamento da 
sede se dera, por via aérea (em aeronaves militares ou civis), em 
objeto de Serviço. (Art. 2°) 

Muito embora o art. 242 do E. F. beneficie com uma pensão 
especial a família do servidor civil que vier a falecer em acidente 
de serviço, com uma pensão correspondente ao vencimento ou remu~ 
neração do mesmo, a Lei nO 1.308, de 10 de janeiro de 1951. con~ 
tinua tendo seu campo de aplicação, pois se trata de benefício que 
concede vantagem especial à família de servidores que realizam 
trabalho com risco iminente de redução da sobrevida. 

Por outro lado, além de se tratar de instituto anterior ao E. F . , 
a Lei retroagiu, para o fim de beneficiar também os herdeiros dês~ 
ses funcionários que, nas circunstâncias já apontadas, faleceram 
em conseqüência de acidente de aviação após a vigência do De~ 
creto~Lei n° 3.269, de 14 de maio de 1941. 
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CAPÍTULO VI 

PENSA0 ESPECIAL A FAMíLIA DO FUNCIONARIO QUE 
FALECER VíTIMA DE AGRESSÃO NO DESEMPENHO 
DAS FUNÇõES DO SEU CARGO - LEI N° 387, DE 27 DE 

JANEIRO DE 1937 

Com a instituição da pensão especial a ser concedida à famí~ 
lia do funcionário, quando o mesmo vier a falecer em conseqüên~ 
cia de acidente no desempenho de suas funções e, a equiparação 
a acidente, da agressão sofrida e não provocada pelo funcionário 
no exercício de suas atribuições (Art. 242 da Lei 1. 711/52, regu~ 
lamentado pelo Decreto n° 36.899/55), a Lei 387 ficou implicita~ 
mente revogada. Entretanto, como aquela disposição estatutária 
não alcança os fatos pretéritos, permanece a aplicação da medida 
aos acidentes ocorridos antes da vigência da Lei 1. 711/52 (10 de 
novembro de 1952) . 

A Lei 387/37 assegurava à família do funcionário público que 
viesse a falecer em conseqüência de agressão no exercício e desem~ 
penho de seu cargo, motivada por fatos que se relacionassem com 
as suas funções, uma pensão equivalente à metade dos vencimentos 
que percebesse o funcionário vitimado. No entanto, no seu artigo 
2°, subordinava o seu reconhecimento ao julgamento final do autor 
do crime e, desde que não fôsse o mesmo absolvido, pelo reconhe~ 
cimento da justificativa de legítima defesa. A equiparação de aci~ 
dente, como tal considerada, quando por agressão sofrida e não 
provocada, foi, aliás, prevista no art. 242 do E. F ., como já se 
disse. 

Trata~se de benefício que se estende à viúva, aos filhos meno~ 
res, ou incapazes, filhas solteiras ou viúvas, ficando assegurada a 
reversão em favor dos filhos menores ou incapazes, ou filhas sol~ 

teiras ou viúvas, da pensão por morte ou nôvo casamento da viúva. 
Não é acumulável com qualquer pensão percebida dos cofres públi~ 
cos, cabendo aos beneficiários, apenas, a diferença entre a outra 
pensão e a metade dos vencimentos da vítima (valor total da 
pensão) . 

Seria, pois, de inteira justiça que lei especial regulasse intei~ 
ramente a matéria (art. 242 do E. F . ), permitindo a sua aplica~ 
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ção aos fatos pretéritos, pois a pensão prevista no E. F. concede 
à família, não a metade (sujeita ainda à dedução referida), mas 
uma pensão equivalente ao vencimento ou remuneração do fun~ 

cionário na data do evento, pensão essa que não deve ser deduzida 
da previdenciária que esteja recebendo a família (como ocorria 
com a Lei 387/37), apesar de assim dispor o § 3° do Decreto 
n· 36.899/55, segundo decisão do Egrégio Tribunal de Contas 
da União. 

CAPÍTULO VII 

PENSA0 ESPECIAL A FAMíLIA DO FUNCIONARIO, 
QUANDO O FALECIMENTO DECORRER DE ACIDENTE 
NO DESEMPENHO DAS FUNÇõES - ART. 242 DA LEI 
N° 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952, COMBINADO 
COM O DECRETO N° 36.899, DE 11 DE FEVEREIRO 

DE 1955 

Instituída no art. 242 do E. F ., assegura à família do fun~ 
cionário que falecer em conseqüência de acidente no desempenho 
das respectivas funções, pensão correspondente ao vencimento ou 
remuneração que o funcionário percebia, na data do evento. O 
Decreto nO 36.899/55 que regulamentou a sua execução estabele~ 
ceu nos respectivos parágrafos do art. 1 ° que: 

a) a agressão sofrida e não provocada, quando estiver o fun~ 
cionário no exercício de suas funções, equipara~se a acidente; 

b) a prova do acidente deverá ser feita em processo especial, 
nos têrmos do art. 178, § 3°, da Lei n° 1.711, de 1952; 

c) o valor da pensão será correspondente ao vencimento ou 
remuneração, no dia do evento; 

d) a União integralizará quaisquer pensões a que, por Lei, 
tenha direito a família do servidor, a fim de que seja assegurada 
a pensão a que se refere o § 3°. 

Estabeleceu, também, que a qualidade de beneficiário e a res~ 
pectiva ordem de preferência, assim como os casos de reversão e 
perda da pensão especial, reger~se~iam pela legislação do Montepio 
Civil. Quanto à integralização mencionada na alínea d, o Egrégio 
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Tribunal de Contas da União vem decidindo reiteradamente, no 
uso da prerrogativa disposta no inciso IH, art. 77 da Constituição 
Federal, que não deve ser deduzida do «quantum» da pensão, a 
parcela percebida pela família concernente à pensão previdenciá~ 
ria. Entretanto, a Colenda Côrte vem adotando nos seus julga~ 
dos decisões que têm repercutido desfavoràvelmente no patrimô~ 
nio dos beneficiários dos funcionários do Ministério da Fazenda. 
Enquanto recomenda que no cálculo da pensão se incluam todos 
os acréscimos percebidos pelo «de cujus», previstos em lei, não 
acolhe que se acresça nesses cálculos a percentagem a que fazem 
jus Os funcionários do Ministério da Fazenda, até mesmo no caso 
de agentes fiscais, cujo sistema de retribuição pecuniária de traba~ 
lho se enquadra perfeitamente na figura da «remuneração», a que 
se refere o art. lodo Decreto nO 36.899/55. 

Os aspectos que devem ser examinados na concessão dessa 
pensão, quer quanto à habilitação, quer quanto à relação jurídica 
do funcionário falecido, cálculo do benefício, etc., ensejariam apre~ 
ciação mais demorada, com sugestões a serem propostas ao Poder 
Executivo, para que o assunto fôsse melhor regulamentado, e defi~ 
nitivamente dirimidas controvérsias entre a Diretoria da Despesa 
Pública e o Tribunal de Contas da União. 11:ste simples relato com 
um rápido retrospecto da legislação levantada pela Comissão de 
Reforma do Ministério da Fazenda não comporta tal apreciação. 

CAPÍTULO VIII 

PENSÃO ESPECIAL AOS BENEFICIARIOS DOS CON~ 

GRESSIST AS QUE TIVERAM SEUS MANDATOS CAS~ 

S:ADOS, DOS SERVIDORES PúBLICOS E AUTARQUI~ 

COS ~ DOS EMPREGADOS DE SOCIEDADES DE ECO~ 

NOMIA MISTA, DEMITIDOS EM DECORR11:NCIA DO 

ATO INSTITUCIONAL - LEI N° 4.656, DE 2 DE JUNHO 

DE 1965 

De acôrdo com o art. 1 ° da Lei 4. 656, a pensão é atribuída 
aos beneficiários dos funcionários públicos civis e dos servidores 
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de administração pública descentralizada que, em 9 de abril de 
1964, gozassem de estabilidade ou vitaliciedade, bem como aos 
dos empregados estáveis das sociedades de economia mista, demi~ 
tidos em decorrência do Ato lnstitucional. 

'A pensão só é devida quando os beneficiários não perceberem 
do Tesouro Nacional ou dos Institutos de Previdência pensão de 
qualquer natureza e de qualquer modo (reversão de pensão, por 
exemplo), ressalvado o direito de optar, no caso de estarem rece~ 
bendo vencimentos, proventos ou pensão (Art. 7°). 

Como a pensão será paga pelo Tesouro Nacional ou pela insti~ 
tuição de previdência respectiva, observadas, em cada caso, as nor~ 
mas vigentes relativas aos casos de morte do titular do cargo ou do 
emprêgo e as regras especiais estabelecidas na lei, o ônus pensio~ 
nal no que concerne ao Tesouro Nacional se restringe aos benefi~ 
ciários dos contribuintes do Montepio Civil, em cuja lei se deve 
pautar o executor, para apreciação do mérito dos pedidos dos 
habilitandos. 

CAPÍTULO IX 

PENSÃO ESPECIAL DE Cr$ 3.000,00 MENSAIS AS VIúVAS 

DOS EX~INTEGRANTES DA FORÇA EXPEDICIONARIA 

BRASILEIRA E DOS EX~EXPEDICIONARIOS INCAPACI~ 

TADOS PARA O TRABALHO - LEI N° 3.633/59 

A lei ampara com o benefício às viúvas e filhos das praças 
que participaram do escalão da Fôrça Expedicionária Brasileira, 
bem como, a êstes, quando acometidos de doenças que a lei especi~ 
fica (art. 3°) e que os impossibilite para o trabalho, e desde que 
não estejam amparados por lei federal. 

A pensão é dividida, metade à viúva e metade entre os filhos, 
em partes iguais. Ou integralmente à viúva, na falta dos filhos e 
integralmente entre êstes, na falta da viúva. 

Perderão direito à pensão: 

a) viúva da praça que contrair novas núpcias; 
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b) as filhas que se casarem; 

c) os filhos que atinjam a maioridade. se casem ou possuam 
recursos próprios obtidos com seu trabalho. 

O art. 2° estabelece que a viúva desquitada ou separada. 
desde que não seja por vontade ou culpa sua. também faz jus à 
pensão. 

Os processos dessa natureza são geralmente encaminhados à 
Diretoria da Despesa Pública através do Serviço Especial da 
F. E . B . (M. da Guerra). etc. Instruídos com a prova de quali~ 
ficação de ex~expedicionário; atestados ou certidões comprobató~ 
rios de os requerentes não serem beneficiados por outra lei federal 
e de não receber proventos dos cofres públicos; certidões de regis~ 
tro civil comprobatórias de óbito. casamento. nascimento; e justifi~ 
cação judicial processada na Auditoria Militar competente. que 
comprove a constituição da família e a declaração textual de não 
haver outros herdeiros; são então apreciados. para a devida con~ 
cessão. 

O Art. 30 da Lei nO 4.242/63 concedeu uma pensão especial 
igual à estipulada no art. 26 da Lei n° 3.765. de 4 de maio de 
1960. aos mesmos referidos na Lei 3.633/59. e condições ali deter~ 
minadas. Ora. o artigo 30 da Lei 4.242 de 1963 nenhuma refe~ 
rência faz à Lei 3.633/59. A rigor os beneficiados pela Lei núme~ 
ro 3.633/59 não se poderiam valer da nova pensão instituída. 
pois já eram beneficiários de lei federal e o Art. 30 que instituiu o 
nôvo benefício faz restrição expressa a êsse respeito. 

Não há dúvida segundo apuramos junto aos setores interes~ 
sados que a intenção foi realmente a de substituir a pensão ante~ 
rior. de valor tão exíguo (Cr$ 3.000.00). por um provento pensio~ 
nal mais substancial. que o Poder Concedente achou justo. A 
forma de contornar a situação. seria a da opção. isto é. desistência 
expressa da pensão anterior e nova habilitação nos têrmos do 
Art. 30 da Lei 4.242/63. Mas a Diretoria da Despesa Pública 
resolveu o assunto fazendo nova apostila no título anterior. com a 
declaração de que. a partir da vigência da Lei 4.242/63. a pensão 
em referência ficaria correspondendo ao valor do sôldo de um 2° 
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Sargento, que é a estipulada no art. 26 da Lei 3.765/60. Por 
conseqüência, embora se trate de pensão especial civil, deverá ser 
sempre atualizada, pela Tabela dos Vencimentos dos Militares, em 
vigor, «ex~vi» do art. 30 da Lei 3.765/60, referida. 

CAPÍTULO X 

PENSÃO ESPECIAL AS VIúVAS DOS EX~PRESIDENTES 

DA REPúBLICA - LEI n° 1.593, DE 23 DE ABRIL DE 1952 

A Lei assegura pensão de valor fixo (Cr$ 10.000,00) à viúva 
de ex~Presidente da República que a requerer. 

Num país de moeda estável, a pensão fixada em valor deter~ 
minado não sofreria qualquer depreciação de valor, no pressuposto 
de que, ao ajuizar~se o seu «quantum», o legislador teria bem pre~ 
sente o elemento teleológico do benefício. Ocorre, porém, que tal 
não acontece; uma pensão de Cr$ 10.000,00 em 1952, hoje, 1965, 
nada representa. Mas não me parece, data venia, correta a prática 
adotada de atualizar o valor da pensão, sem autorização legislativa, 
para o fim de pagar~se a todas as viúvas de ex~Presidentes da 
República, pensão do mesmo valor. Impõe~se, desde logo, seja a 
referida lei reformulada, para o fim de assegurar às viúvas de 
ex~Presidentes da República, uma pensão «ad libitum» do Con~ 
gresso Nacional. mas tendo como índice correlativo um percentual 
sõbre o vencimento ou sob uma outra forma qualquer que aquêle 
Poder sàbiamente deliberar e que proporcione uma aplicação justa, 
no tempo. O procedimento ora adotado «data venia» fere fron~ 

tal mente prerrogativa de ordem legislativa. 

PENSÕES GRACIOSAS 

São pensões concedidas em leis especiais, que beneficiam gru~ 
pos ou pessoas que, por motivos relevantes a critério do Govêrno, 
mereceram o favor, representado sob a forma de uma pensão, a ser 
concedida e gozada na forma estipulada na lei que a conceder. 
Não seria demais lembrar que no campo do Direito Administra~ 
tivo não cabe a aplicação do princípio da analogia; nem por inter~ 
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pretação, nem por extensão. O intérprete deve cingir~se ao texto 
da lei, e aplicá~la sem valer dos princípios mencionados, para ex~ 
trair dêles aquilo que entendeu pretender alcançar o legislador 
mas, que ali, não está claramente definido. 

CAPÍTULO XI 

PENSA0 ESPECIAL AOS VOLUNTARIOS E MILITARES 
QUE PRES~ARAM SERVIÇO DE GUERRA NA CAMPA~ 

NHA DE CANUDOS - LEI N° 4.615, DE 15 DE 
ABRIL DE 1965 

O benefício a ser concedido corresponde a um salário mínimo 
(art. 1 o) e, assim, deverá ser atualizada sempre a pensão, tôda vez 
que se alterar o referido salário. Trata~se de pensão pessoal e 
intransferível. que será paga enquanto viver o beneficiário, esta~ 

belecendo o art. 2° da Lei a necessidade da comprovação da iden~ 
tida de de existência do pensionista, em cada pagamento. 

A pensão tem o nítido caráter assistencial e pelo fato de ser 
concedida no valor de «um salário mínimo» identifica a preocupa~ 
ção do legislador de amparar na provecta idade os remanescentes 
dessa gloriosa página da nossa história. no pressuposto de não 
possuírem o mínimo necessário para a sua subsistência. 

Ocorre, porém, que a pensão também é concedida àqueles que 
tomaram parte na campanha como militares, os quais, hoje, perce~ 
bem proventos dos cofres públicos, como reformados. Realmente é 
de suscitar~se a dúvida face aos objetivos que caracterizam a 
pensão, quando se depara com um pedido que parte de um general 
reformado ou brigadeiro, como na prática se tem verificado. Ora, 
a lei também beneficia os militares que tomaram parte na Campa~ 
nha de Canudos, silenciando quanto aos fatos de os mesmos esta~ 
rem recebendo proventos da reforma muito superiores ao valor da 
pensão. Se não faz restrição, como de fato acontece, é devido o 
benefício, indistintamente, não cabendo ao intérprete restringir~lhe 
o campo de aplicação. 
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• CAPÍTULO XII 

PENSA0 ESPECIAL, NA BASE DO VENCIMENTO DO 
MARIDO, A VIúVA DE MILITAR OU FUNCIONARIO 
CIVIL ATACADA DE TUBERCULOSE ATIVA, ALlENA~ 
ÇAO MENTAL, NEOPLASIA MALIGNA, CEGUEIRA, 
LEPRA, PARALISIA OU CARDIOPATIA GRAVE E QUE 
NAO TENHA ECONOMIA PRóPRIA - LEI N° 3.738, DE 
-4 DE ABRIL DE 1960, REGULAMENTADA NO ÂMBITO 
DA ESFERA FEDERAL CENTRALIZADA (TESOURO 
NACIONAL) PELO DEC. N° 152, DE 1 DE JANEIRO DE 
1962, E NO ÂMBITO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS, 
PELO DECRETO N° 55.218, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1961 

Com a sanção da lei, que é de aplicação imediata em se tra~ 
tando de preceito de ordem pública, a Diretoria da Despesa Pública 
viu~se, desde logo, à frente de reais dificuldades para proceder ao 
cálculo do benefício, especialmente na hipótese do óbito de servido~ 
res civis ocorridos há vários anos e, até mesmo, ante a exigüidade 
do valor da pensão a ser atribuído à viúva e a incompatibilidade do 
acúmulo com quaisquer outros proventos recebidos pelas beneficiá~ 
rias dos cofres públ1cos. 

A regulamentação processada pelo Decreto 152 de 1 de janeiro 
de 1962, afinal, definiu, no § 2° do art. 1 0, que sempre que houver 
alteração dos padrões de vencimento do funcionalismo civil, a 
pensão de que se trata será automàticamente atualizada. Isto é, 

saneou completamente a matéria no que concerRe aos reais obje~ 
tivos que motivaram o legislador: conceder à viúva do funcionário 
civil ou militar um benefício realmente especialíssimo vindo em seu 
socorro, com um amparo «sempre atual e efetivo», para suprir~lhe 
as necessidades financeiras avultadas, ante a agressão inóspita de 
insidiosa doença. 

Dêste modo, a pensão deve ser concedida à viúva na base do 
vencimento que teria o marido se vivo fôsse e, dêsse valor, dedu~ 
zida a parcela que lhe venha sendo paga como pensão de qualquer 
natureza, dos cofres públicos, incluindo~se, aqui, a pensão paga 
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por instituição de previdência, COmo disposto no art. 5° do refe
rido decreto. 

Para melhor contrôle do disposto no art. 5°, o Decreto núme
ro 57.222, de 11 de novembro de 1965, estabeleceu: 

« ................................... . 

Art. 2° A complementação da pensão especial ins
tituída pela Lei nO 3.738, de 4 de abril de 1960, passará 
a ser paga pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado (IP ASE) . 

Art. 3° Os pagamentos a que se referem os artigos 
1 ° e 2° serão efetuados juntamente com os proventos ou 
pensões devidos aos interessados pelo Instituto de Previ
dência e Assistência dos Servidores do Estado (IP ASE) . 

Art. 4° Dentro do prazo de trinta (30) dias, con
tados da data da publicação dêste Decreto, os órgãos de 
pessoal e a Diretoria da Despesa Pública deverão forne
cer ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servi
dores do Estado (IPASE) as relações nominais dos 
beneficiários, com os necessários elementos de identifi
cação». 

Além da comprovação de se tratar de viúva de servidor públi
co federal (vinculando, assim, a União ao ônus pensional), o fato de 
se encontrar acometida das doenças que a lei especifica será apu
rado em inspeção de saúde efetuada pelos mesmos órgãos incum
bidos de emitir laudo médico, para efeito de aposentadoria. :Bsse 
laudo poderá ser emitido por: 

a) Juntas federais nos Estados; 
b) Órgãos de saúde dos Ministérios Militares, quando se 

tratar de viúva de ex-servidor dêsses Ministérios; 
c) Serviço de Biome4'ia Médica do Ministério da Saúde, etc. 

O Decreto 452/62 (art. 2°) estabelece que a habilitação será 
processada mediante requerimento dirigido diretamente ao chefe 
da repartição a que pertencia o marido, na oportunidade em que 
deverá ser observada a qualificação da requerente, o «status» fun-
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cional do marido. com o conseqüente enquadramento do cargo ou 
função correspondente em face do Plano de Classificação de Car~ 
gos. apurado na data da constatação do direito da viúva ao bene~ 
fício (a pensão é devida a partir da data do laudo de inspeção); e 
a inspeção da requerente de acôrdo com as normas das alíneas 
a, b, e c. 

Observadas essas formalidades fundamentais. poderá ainda a 
D . D . P. proceder às exigências complementares. que couberem em 
cada caso particular. a fim de que fiquem comprovadas tôdas as 
condições estatuídas na lei. 

CAPÍTULO XIII 

CAIXA DE PENSõES DOS OPERARIOS DA CASA DA 
MOEDA - CRIADA PELO DECRETO N° 12.679. DE 17 DE 
OUTUBRO DE 1917, EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO 
ART. 33. N° 19, A LEI N° 2.050, DE 31 DE DEZEMBRO DE 
1908. ALTERADO PELO DECRETO N° 20.431, DE 23 DE 
SETEMBRO DE 1931, TENDO ENTRADO EM LIQUIDA~ 
ÇAO A PARTIR DA VIGSNCIA DA LEI N° 92, DE 12 DE 
SETEMBRO DE 1947, NOS TSRMOS DO DISPOSTO NO 

SEU ARTIGO 3° 

Tinha por fim auxiliar a subsistência e socorrer o futuro das 
famílias dos empregados, operários aprendizes e serventes das ofi~ 
cinas e laboratório químico da Casa da Moeda, quando êstes se 
invalickssem ou falecessem, os quais ficavam obrigados à contri~ 

buição mensal correspondente a um dia de vencimento, salário ou 
gratificação, mediante desconto em fôlha de pagamento. Para êsse 
desconto não influiam as faltas de comparecimento. 

A contribuição no entanto era facultativa, no caso de empre~ 
gados que, pela natureza efetiva das funções como tais definidas 
no Decreto nO 942~A, de 31 de outubro de 1890, eram contribuintes 
obrigatórios do Montepio Civil, excluindo~se, entretanto, expres~ 
samente, (§ 59, art. 25): o diretor, o contador, os escriturários, o 
tesoureiro e seus fiéis, o porteiro, o arquivista, os contínuos, os 
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fiscais da impressão e da cunhagem, o almoxarife, seu fiel, o dese~ 
nhista e o encarregado da escrituração das oficinas, os quais, con~ 
seqüentemente, também não tinham direito à pensão em vida. 

A pensã'O em vida era concedida ao empregado, nos seguintes 
casos: 

a) por moléstia ou velhice que o impossibilitasse de trabalhar; 
b) vitimado em desastre, a serviço, do qual resultasse lesão 

que o inabilitasse a exercer o ofício ou desempenhar qualquer outro 
trabalho nas oficinas, desde que provado que o desastre fôra even~ 
tual e não por imperícia do contribuinte. 

Com a morte, era assegurada pensão à família, desde que o 
contribuinte falecesse com direito à pensão em vida, tivesse êle 
gozado ou não dêsse benefício, mas adjudicando~se~lhe metade da 
pensão que o mesmo tivesse gozado ou a ela tivesse direito. 

Assim se distribuia a pensão pela família: 

«Art. 30. A pensão caberá integralmente à espôsa, 
não havendo filhos; no caso contrário, far~se~á a divisão, 
sendo metade à espôsa e outra repartidamente para as 
filhas e filhos indicados no art. 29 (filhos menores, filhas 
solteiras ou viúvas) . 

Art. 31. Se o contribuinte era viúvo, a pensão 
será dividida com igualdade pelos filhos e filhas, nas 
mesmas condições do artigo antecedente. 

Art. 32. Não havend'O espôsa nem filhos, a pen
são caberá integralmente à mãe do contribuinte. Não 
existindo esta, a pensão caberá repartidamente às irmãs 
solteiras ou viúvas». 

A viúva judicialmente divorciada (terminologia de então) não 
tinha direito à pensão e perderia 'O direito à consecução da mesma, 
se contraísse novas núpcias. Os filhos logo que atingissem a maio~ 
ridade perderiam a pensão, bem como as filhas solteiras ou viúvas 
e as irmãs solteiras ou viúvas, pelo casamento. A mãe só teria 
direito ao benefício se vivesse na companhia e às expensas do 
contribuinte. 
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Só havia reversão da viúva (em caso de falecimento ou caSa
mento), repartidamente, em favor dos filhos menores ou filhas sol ... 
teiras ou viúvas. 

A nomeação de beneficiários era também feita pela forma 
clássica prevista no Montepio Civil, «a declaração de família», res
peitada a gradação estabelecida no Regulamento. 

Com a vigência da Lei 92, de 12 de setembro de 1947, ficou 
estabelecido no seu art. 1 ° que: 

«A partir do dia primeiro do mês seguinte ao da 
vigência desta lei, os contribuintes ativos e os aposenta ... 
dos da Caixa de Pensões dos Operários da Casa da 
Moeda, de que trata o Decreto n° 12.679, de 17 de outu ... 
bro de 1917, alterado pelo Decreto n° 20.431, de 23 de 
setembro de 1931, passarão a contribuir, obrigatOria
mente, para o Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado (IP ASE), a êles aplicado o dis ... 
posto no Decreto-Lei n° 3.347, de 12 de junho de 1941». 

O Decreto 20.431, de 23 de setembro de 1931, não se refere a 
assunto relacionado com a distribuiçã'o da pensão, ou sua con
secução. 

13 de notar-se que foram inscritos no IPASE, até mesmo aquê ... 
les que aposentados por invalidez, para os quais arbitrou-se a idade 
de 68 anos e, com idade superior a esta, àqueles que tivessem mais 
de 40 anos quando da inscrição, para os quais seria aplicada a 
tabela IV do Decreto-Lei n° 3.347, de 1941, que instituiu o regime 
de benefícios de família dos segurados do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Estado (IP ASE) . 

iA providência do art. 1 ° foi uma decorrência da liquidação da 
referida Caixa, determinada no art. 3° do Decreto n° 92, de 1947, 
que no inciso 11 estabeleceu que as pensões em vigor e as que s~ 
encontrassem em fase de concessão, devidas aos beneficiários dos 
contribuintes falecidos antes de ser iniciada a contribuição para o 
IPASE seriam relacionadas, cabendo, outrossim, a continuidade 
dêsses pagamentos, a partir do mês seguinte à vigência da lei refe ... 
rida, ao Tesouro Nacional, «ex-vi» do art. 4°. 



556 -

Muito embora o Decreto nO 92~47 não tenha determinado o 
regime jurídico a que ficariam subordinadas aquelas pensões. o que 
anteriprmente constava do art. 3° do Decreto~Lei nO 7.458. de 11 
de abril de 1945 ( ... obedecerão à legislação anterior e ficarão a 
cargo do Tesouro Nacional). que incorporou o Montepio dos Ope
rários dos Arsenais de Marinha e Diretoria de Armamento ao 
Tesouro Nacional, é claro que aqui também deve prevalecer o 
mesmo critério. atendendo-se para o princípio de que a legislação 
regente dos atos ou fatos que geram ou restringem direitos de 
beneficiários dos contribuintes deve ser a vigorante por ocasião do 
óbito do ex~servidor. Foi justamente em obediência a êsse postu~ 
lado que o Decreto nO 22.414. que modificou o Decreto 942-A. de 
31 de outubro de 1890. estabeleceu em seu art. 32. que: 

«As disposições do presente decreto regulam todos 
os fatos por êle previstos. que ocorrerem a partir da data 
de sua vigência. não beneficiando, nem prejudicando os 
herdeiros dos contribuintes, até então falecidos» (o grifo 
não é do original) . 

CONSIDERAÇõES FINAIS 

A Diretoria da Despesa Pública vê-se a braços com ingente 
problema: a aplicação da Lei 4.259/63. Dispõe a Lei referida que: 

«Art. 1 ° O Plano de Previdência constante da Lei 
n° 3.373. de 12 de março de 1958. fica estendido aos 
contribuintes do Montepio Civil dos funcionários públi~ 

cos federais e aos funcionários da União que contribuem 
obrigatõriamente para o· Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos» . 

Muito embora às pensionistas do Montepio Civil não se refira 
a lei. são elas que desesperadamente recorrem às autoridades supe~ 
riores através de memoriais, cartas, etc., no sentido de terem as 
respectivas pensões reajustadas aos níveis do que recebem as pen-
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sionistas beneficiárias de servidores públicos federais que contri
buem para o IP ASE. 

A figura do contribuinte não se pode confundir com a do seu 
beneficiário, aquêle que vai usufruir da pensão para o que teve o 
funcionário onerada uma parcela do seu vencimento. Se essa não 
era a intenção do legislador, estabelecer uma nova sistemática no 
binômio contribuição-pensão, que vinha sendo adotado pelo Te
souro Nacional, estendendo assim ao referido Montepio Civil os 
critérios normativos do Plano de Previdência adotado pelo IPASE, 
não deixou claro no texto da lei, e a êsse resultado não se pode 
chegar, nem pela análise do diploma, nem pela expressão gramati
cal do que nêle se contém. Aliás, o dispositivo legal mencionado 
prima pela singeleza. Mas realmente não seria justo que o legis
lador que foi tão generoso com as pensionistas beneficiárias dos 
contribuintes do Montepio Militar, quando, pela reformulação do 
antigo sistema, através da Lei 3.765/60 determinou o reajusta
mento das antigas pensões, estabelecendo, outrossim, no art. 30 da 
referida lei, que ditas pensões seriam sempre reajustadas de acôrdo 
com a Tabela de Vencimentos dos Militares em vigor, assim tam
bém não devesse proceder com as pensionistas beneficiárias dos 
contribuintes do Montepio Civil. Infelizmente, o sentido humano 
e justo que poderia ter sido alcançado com a inclusão da expressão 
«fica estendido aos contribuintes e pensionistas» ficou inteiramente. 
frustrado ante a impossibilidade apontada. Justo e humano seria~ 
pois, que todos os pensionistas, quer do Montepio Civil, quer dOI 
I.A.P.F.E.S.P., mencionados na Lei 4.259/63, tivessem o 
mesmo tratamento dispensado pelo Plano de Previdência a que se 
refere a Lei 3.373, de 12 de março de 1958. É fora de, dúvida que. 
a Lei 4.259/63, havendo-se reportado ao Plano de Previdência de 
que trata a Lei 3.373/58, deveria ter disposto sôbre as pensões 
que já vinham sendo pagas àqueles contribuintes. E isto porque o 
Plano de Previdência se destina ao funcionário e sua família e é a 
formalização de um preceito estatuído nos artigos 161 e 256 da 
Lei n° 1 .711/52. Portanto, o campo de aplicação da Lei 4.259/63 
deve estender~se no sentido de amparar também as pensionistas 
referidas, a fim de que sejam alcançados em tôda sua plenitude 
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os postulados introduzidos no Estatuto dos Funcionários Públicos 
Federais. 

O que se preconiza, então, é a reformulação da lei, a fim de 
que venha realmente ao encontro das justas aspirações das pen ... 
sionistas. Tal procedimento finca ... se até no princípio da Isonomia, 
consagrado na Carta Magna, pois implicitamente reconhecida a 
legitimidade de tal providência está no art. 18 do próprio Plano. 
~om efeito, do Art. 18 mencionado, consta: 

«As atuais pensões a cargo do Instituto de Previ
dência e Assistência dos Servidores do Estado serão rea ... 
justadas e redistribuídas de acôrdo com esta lei, extin ... 
guindo ... se os aumentos e abonos concedidos pelo Decreto ... 
Lei nO 8.768, de 21 de janeiro de 1946, e pelas Leis 
números 1.215, de 27 de outubro de 1950, 1.938, de 10 
de agôsto de 1953, e 2.408, de 24 de janeiro de 1955». 

O legislador foi mais além, pois não se preocupou apenas em 
reajustar ditas pensões: 

«Art. 19. Os benefícios de que trata esta Lei, tam
bém se aplicam às pensões, atuais e futuras, a cujo paga ... 
mento esteja obrigado o Instituto de Previdência e Assis ... 
tência dos Servidores do Estado, como conseqüência da 
Incorporação da Caixa de Aposentadoria e Pensões da 
Imprensa Nacional (Decreto-Lei nO 6.209, de 19 de ja
neiro de 1944), inclusive à viúva e herdeiros dos aposen
tados nas condições previstas no Decreto-Lei nO 8.821, 
de 24 de janeiro de 1956». 

Ora, se aceita a tese da reformulação da Lei n° 4.259/63, 
para o fim da sua aplicação retroativa às antigas pensões, teria o 
Tesouro Nacional a seu cargo, a exemplo do IPASE também, o 
pagamento de pensões oriundas de entidades extintas. Como pode 
fàcilmente ser verificado no quadro sinótico, o Tesouro Nacional 
paga, atualmente, três tipos de pensões originárias de contribuição: 

a) Montepio Civil; 
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b) Montepio dos Operários e Serventes dos Arsenais de Ma~ 
rinha da República; e 

c) Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda. 

A primeira delas constitui o tradicional Montepio criado pelo 
Decreto nO 942~A, de 31 de outubro de 1890, ao qual se refere, o 
legislador na Lei 4.259/63. O Montepio dos Operários e Serven
tes dos Arsenais de Marinha da República, criado pelo Decreto 
nO 127, de 29 de novem~ro de 1892, que, como o anterior, sofreu 
modificações várias, e, extinto, finalmente, pelo Decreto-Lei núme
ro 7.458, de 11 de abril de 1946, ficando seus contribuintes obri
gados a contribuir doravante para o IP ASE, e as pensionistas 
dêles beneficiárias a serem pagas pelo Tesouro Nacional, subor
dinadas à legislação específica daquela instituição ( art. 3° do 
Decreto-Lei n° 7.458/45). Do mesmo modo, ocorreu com a Caixa 
de Pensões dos Operários da Casa da Moeda, criada pelo Decreto 
n° 12.679/17, que entrou em liquidação a partir da vigência da Lei 
n° 92, de 12 de setembr,o de 1947. Os contribuintes daquela insti
tuição passaram a descontar, também, obrigatõriamente para o 
IPASE e as pensões que vinham sendo pagas, ou as que se encon
trassem em fase de concessão, a cargo do Tesouro Nacional. Sendo 
certo que a legislação que deve presidir os atos ou fatos que regu
lam o exercício do direito pensional é a vigorante por ocasião do 
óbito do servidor, tais pensões também continuam adstritas às pres
crições regulamentares então vigentes, embora a isso silencie o 
Decreto-Lei nO 7.458, de 11 de abril de 1945. 

Pelo exposto, entende-se que, a par de inteira justiça, tais pen
sões devem igualmente ser abrangidas pela reformulação da Lei 
n° 4.259/63. Não é possível que o reduzido número de pensionis
tas dessas instituições que percebem pelo Tesouro Nacional fiquem 
à margem do Plano de Previdência, enquanto que, sómente aquelas 
pensionistas de contribuintes das mesmas instituições que faleceram 
após a dissolução daquelas entidades, mereçam do Estado, através 
do IPASE, um tratamento mais atual, com a aplicação do Plano 
de Previdência. 

* * * 
O Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, em Portaria nO GB. 383, 

de 25 de outubro de 1965, e, em cumprimento ao despacho de 22 de 
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junho do ano em curso, exarado por S. Ex~ o Senhor Presidente da 
República na Exposição de Motivos nO 346, de 10 de junho de 1965, 
do Departamento Administrativo do Serviço Público, resolveu desig~ 
nar o Oficial de Administração Rubem Lopez Oreiro, como repre
sentante do Ministério da Fazenda e o Procurador de 1 ~ Categoria 
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empre~ 
gados em Serviços Públicos (IAPFESP), Dr. Aristides :Aguiar. 
representando aquêle Instituto e o Departamento Nacional da Pre~ 
vidência Social, para examinar o projeto de decreto constante do 
processo n° 206.834/65. que objetivava a regulamentação da exten~ 
são do Plano de Previdência de que trata a Lei 3.373, de 12 de 
márço de 1958 aos funcionários da União segurados obrigatórios de 
instituições de previdência e aos demais funcionários públicos con~ 
tribuintes do Montepio Civil e do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos. O 
trabalho encetado deixou bem clara a impossibilidade de, através da 
Lei nO 4.259/63, realizar a revisão das antigas pensões deixadas 
pelos contribuintes do Montepio Civil e funcionários da União, 
contribuintes do IAPFESP, pela circunstância de não ter o legis~ 
lador atribuído qualquer função revisora de pensão à lei referida. 
Mas; nem por isso se deixou de defender a necessidade dessa re~ 
visão. Os fatos sociais que determinaram a aplicação do Plano da 
Lei nO 3.373 de 19'58 aos referidos contribuintes também estavam 
a aconselhar idêntico procedimento às referidas pensionistas. De 
par, pois, com um projeto 'de regulamentação para a Lei nO 4.259 
de 1963, ofereceram, também, um projeto de lei autorizando a revi~ 
são das antigas pensões pagas pelo Tesouro Nacional aos herdeiros 
dos contribuintes do Montepio Civil e, por extensão, às pensões 
deixadas por contribuintes do Montepio dos Operários e Serventes 
dos Arsenais de Marinha, da Caixa de Pensões dos Operários da 
Casa da Moeda e às do IAPFESP, desde que seus instituidores 
possuíssem as necessárias qualificações de servidores da União. 

A providência atenderá, sem dúvida, o clamor de inúmeras 
pensionistas que através de apelos' e memoriais têm se dirigido ao 
Exmo. Sr'. Presidente da República e ao Ministro da Fazenda. na 
busca de uma melhoria mais substancial para suas pensões. 
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Com os projetos da lei e de regulamentação referidos, foi dado 
um grande passo em bus~a de igualdade de tratamento entre pen
sionistas beneficiárias do Estado. Mas a desigualdade ainda per
durará. A família pensionável deverá ser sempre a mesma, seja o 
instituidor da pensão, militar ou civil e êste, contribuinte de qual
quer instituição de previdência. Por outro lado, o direito de con
servar a pensão, apesar de casada (viúva ou filha, na Pensão Mili
tar) que não se reconhece na pensão civil; a transferência de 
pensões entre beneficiárias da mesma ordem (Pensão Militar). 
São vantagens que estabelecem discrepância difícil de possibilitar 
a igualdade almejada. Vê-se, do exposto, que só uma Codificação 
das Pensões do Estado, a ser processada mediante estudos de alto 
nível, poderá trazer a verdadeira igualdade de tratamento . 

.e o que sugerimos, como solução a longo prazo, para alcan
çar-se a verdadeira justiça, no tratamento a ser dispensado às 
pensionistas beneficiárias de servidores civis ou militares. 

QUADRO SINóTICO DAS PENSõES A CARGO DO TE
SOURO NACIONAL, DISTRIBUIDAS SEGUNDO LEGIS
LAÇA0 ESPECIFICA, COM VISTAS A PREPARAÇÃO DE 

UMA CODIFICAÇÃO 

Pensão Militar (Lei nO 3.765. de 4 de maio de 1960) 

Art. 15 - 20 vêzes a contri-
buição. 

Art. 15, § l° - 25 
contribuição. 

vêzes a 

Art. 15, § 2° - 30 vêzes a 
contribuição. 

Sempre atualizada pela Tabela de 
vencimentos que estiver em vi
gor (art. 30) . 

Em cada fôlha deve ser estabele
cida a cota correspondente. 

Atestado: vida honesta; residência. 

Dos beneficiários e sua habilitação 

Art. 7° A pensão militar defere-se na seguinte ordem: 

I - à viúva; 
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U - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores 
do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos: 

lU ~ aos netos órfãos de pai e mãe, nas condições estipu
ladas para os filhos: 

IV - à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválido 
ou interdito: 

V - às irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas 
ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo con
tribuinte, ou maiores interditos ou inválidos: 

VI - ao beneficiário instituído, desde que viva na depen
dência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vin
te e um) anos, salvo se fôr interdito ou inválido permanentemente . 

•••••••••••• ,. ••••••••••••••••• lO,. ••••••••••••••••••••• 

Art. 9° A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem 
de preferência estabelecida no art. 7° desta Lei. 

Obs.: a) A viúva recebe a sua metade e mais as cotas dos 
seus filhos com o militar. Entretanto, quando haja filhos do mili
tar de outra mulher, a cota dêsses filhos ser-lhes-á atribuída, ex
traindo-se títulos de pensão para cada um dêles: 

b) Com relação à destinação da pensão, assim dispôs a Lei 
4.069, de 11 de junho de 1962: 

«IArt. 5° .................................... . 
§ 1° ........................................ . 
§ 2° Para os efeitos de pagamento da pensão dei

xada pelos servidores civis, militares e autárquicos, con
sideram-se seus dependentes os filhos de qualquer con
dição. 

§ 3° O servidor civil, militar ou autárquico, solteiro, 
desquitado ou viúvo, poderá destinar a pensão, se não 
tiver filhos capazes de receber o benefício, à pessoa que 
viva sob sua dependência econômica no mínimo há cinco 
anos, e desde que haja subsistido impedimento legal para 
o casamento. 

§ 4° Se o servidor tiver filhos, sómente poderá 
destinar à referida beneficiária metade da pensão. 

§ 5° O servidor civil, militar ou autárquico, que fôr 
desquitado, sómente poderá valer-se do disposto nos pa-
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rágrafos anteriores se não estiver compelido judicial~ 

mente a alimentar a ex~espôsa. 
§ 6° Na falta dos beneficiários referidos nos pará~ 

grafos anteriores. o servidor civil. militar ou autárquico 
poderá destinar a pensão à irmã solteira. desquitada ou 
viúva. que viva sob sua dependência econômica». 

Da perda e da reversão da pensão militar 

Art. 23. Perderá o direito à pensão: 

I - a viúva que tenha má conduta apurada em processo judi~ 
cial ou venha a ser destituída do pátrio poder. na conformidade do 
art. 395 do Código Civil Brasileiro. 

« . o. Perderá por ato judicial o pátrio poder o pai, 
ou a mãe: 

I 
11-

111 -
costumes» . 

que castigar imoderadamente o filho; 
que o deixar em abandono; e 
que praticar atos contrários à moral e aos bons 

11 - o beneficiário do sexo masculino. que atinja a maiori~ 

dade. válido e capaz; 
lU - o beneficiário que renuncie expressamente; 
IV - o beneficiário que tenha sido condenado por crime de 

natureza dolosa. do qual resulte a morte do contribuinte. 

Art. 24. A morte do beneficiário que estiver no gôzo da 
pensão bem como a cessação do seu direito à mesma. em qualquer 
dos casos do artigo anterior. importará na transferência do direito 
aos demais beneficiários da mesma ordem. sem que isto implique 
em reversão; não os havendo, a pensão reverterá para os beneficiá~ 
rios da ordem seguinte. 

Parágrafo único. Não haverá, de modo algum. reversão em 
favor do beneficiário instituído. 

Obs.: A pensão se transfere igualmente entre todos os filhos, 
indistintamente. Não havendo mais filhos. reverte para a viúva. 
inclusive a cota da enteada. 
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Pensões Civis 

Decretos 912~A/1890 e 22.411/33 (Montepio Civil) 

1 0) concedida anteriormente à vigência da Lei nO 4.259/63 
(cada pensionista é titular da pensão, recebendo integralmente, na 
mesma, o aumento previsto em lei). 

2°) concedida na vigência da Lei 4.259/63 (pensão conce~ 
dida de acôrdo com a Lei nO 3.373, de 12~3~58) 50% do salário~ 
base (art. 4°) ('*). 

3°) combinada com a Lei 4.477/64 (60% dos vencimentos e 
acréscimos na pensão--tronco ... deve ficar estabelecida em cada 
fôlha a cota correspondente) - sempre atualizada pela Tabela de 
Vencimento em vigor. 

tAtestado: Vida honesta; residência; estado civil. 

Decreto n° 22 .411/33 . 

Declaração de família (Art. 9°). 

a) cõnjuge; 

b) filhos (legítimos; legitimados, naturais, reconhecidos e 
adotivos) . 

§ lo - Na falta dos parentes mencionados: 

a) pais (condições de invalidez e subSistência); 

b) irmãos. 

§ 20 Serão também declarados os nomes dos filhos e irmãos 
maiores interditos ou inválidos. 

Obs.: O art. 4° da Lei n° 571, de 3~XI~37 incluiu netos me~ 
nores e netas solteiras que representem pai ou mãe viúva falecidos 
e filhos legítimos e legitimados de contribuinte. 

(*) Com a determinação da Lei 4.259/63. de aplicar_se aos então con
tribuintes o Plano de Previdência a que se refere a Lei n° 3.373. de 12-3-58. a 
pensão é concedida na razão de 5<JO/o do salãrio-base. Por fôrça do disposto no 
Decreto 51.060. de 26 de juiho de 1961. essas pensões deveriam sempre acom
panhar a tabela de vencimentos em vigor. sempre na mesma base. Entretanto. 
a Lei 4.345/64. ao conceder aumento às pensionistas (1000/0). de acôrdo com 
os itens 1 e 2. alínea a. art. 6". determinou. outross:m. que não se cumprisse o 
reajustamento no Decreto referido. 



- 565 

A Lei 3.132, de 8-5-57, facultou, quando não tiver sucessores 
por fôrça da lei ( ... a gradação acima), desde que não haja 
feito adoção: 

a) às filhas casadas, viúvas ou desquitadas: 
b) aos netos, órfãos de pai e mãe (vide o art. 4° da Lei 

n° 571/37. Já estava previsto): 
c) às irmãs solteiras, viúvas ou desquitadas. 

Preferência (Art. 16 ) 

- Viúva (se no desquite não foi cônjuge culpado e vivia em 
família: filhos menores e as filhas solteiras que viviam na 
companhia do contribuinte ou fora dela com seu consen
timento, legítimos, legitimados, naturais, reconhecidos e 
adotivos: 

Obs.: Se a viúva estava grávida na divisão da pensão será 
contemplado o nascituro e entregue à viúva a cota reservada. 

- filhos e filhas (tôda a pensão) se o contribuinte era viúvo, 
se a viúva não vivia em família, se foi considerada côn
juge culpado, se tornar a casar, ou vier a falecer: 
filhas viúvas - desamparadas (que viviam em compa
nhia do «de cujus» ou eram por êle sustentadas); 

Obs.: Inclui-se nesta escala netas menores e netos solteiros, 
que representem pai ou mãe viúva, falecidos. 

- mãe viúva cu solteira sem outro arrimo, pai inválido ou 
decrépito (se não tiver outro amparo) . 

Obs.: Dividida a pensão em partes iguais pelos ascendentes 
e descendentes. 

- irmãs solteiras e viúvas (sem outro arrimo, que vivia em 
companhia do contribuinte ou eram por êle sustentadas) . 

Obs.: Na falta de qualquer dos herdeiros indicados, a pensão 
será dividida igualmente pelos outros concorrentes classificados 
na mesma ordem constante da «declaração de família». 

Com relação à destinação da pensão, assim dispôs a Lei 
nO 4.069, de 11 de junho de 1962: 

«Art. 5° .................................... . 
§ 1° ........................................ . 
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§ 2° Para os efeitos do pagamento da pensão dei~ 
xada pelos servidores civis, militares e autárquicos, con~ 
sideram~se seus dependentes os filhos de qualquer con~ 
dição. 

§ 3° O servidor civil, militar ou autárquico, soltei~ 
ro, desquitado ou viúvo, poderá destinar a pensão, se não 
tiver filhos capazes de receber o benefício, à pessoa que 
viva sob sua dependência econômica no mínimo há cinco 
anos, e desde que haja subsistido impedimento legal para 
o casamento. 

§ 4° Se o servidor tiver filhos, sômente poderá des~ 
tinar à referida beneficiária metade da pensão. 

§ 5° .o servidor civil, militar ou autárquico, que fôr 
desquitado, sômente poderá valer~se do disposto nos pará~ 
grafos anteriores se não estiver compelido judicialmente 
a alimentar a ex~espôsa. 

§ 6° Na falta dos beneficiários referidos nos pará~ 
grafos anteriores, o servidor civil, militar ou autárquico 
poderá destinar a pensão à irmã solteira, desquitada ou 
viúva, que viva sob sua dependência econômica». 

Reversão (Art. 20, § 10) 
Filhos menores ou filhas solteiras, a pensão da viúva que fa~ 

lecer ou vier a casar~se; 
Para a viúva: a pensão do filho menor ou filha solteira que 

falecer; da filha que vier a casar (Art. 10 da Lei n° 571/57) . 
Obs.: Não perde a pensão a filha que casar se a viúva fôr 

falecida (art. 5° do Decreto~Lei 9. 59j/46) . 

Extinção 
Maioridade - sexo masculino; 
Núpcias - a viúva (sempre); 

as filhas (em favor da viúva). 
Cálc1:llo da pensão: 45' parte do vencimento ou provento 

(contribuição mensal) que X 15 = pensão a ser dividida. 

Pensões Civis 

Plano de Assistência ao Funcionário e sua família a que se 
referem os arts. 161 e 256 da Lei 1. 711/52. 
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Lei 3.373/58, mandada aplicar aos contribuintes do Monte
pio Civil pela Lei 4.259/63, ora em regulamentação. 

Plano de Previdência 

Seguro Privado Facultativo 

Seguro Social Obrigatório: 

Pensão vitalícia 

Pensão temporária 

Pecúlio especial 

Pensão Vitalícia e 

Temporária 

50% do salário base (art. 67 da Lei 
4.242/63, isto é: venc. ou remunera
ção acrescido de grat. adic. e pelo 
exerc. função e percent. prev. lei. 

calculado de acôrdo com o art. 5° do 
Dec. -Lei 3.347/41, não podendo, po
rém, ser inferior a 3 (três) vêzes o sa .. 
lário base do contribuinte falecido. 

- poderá ser legado pelo segurado às 
seguintes pessoas e na ordem estabe
lecida: 

- cônjuge sobrevivente, exceto o des~ 

quitado: 
- filhos menores de qualquer condição 

ou enteados: 
- os indicados por livre nomeação do 

segurado: 
- os herdeiros na forma da lei civil. 

A declaração será feita ou alterada a 
qualquer tempo, somente perante o 
IP ASE, em processo especial, nela se 
mencionando claramente o critério para 
a divisão, no caso de serem nomeados 
diversos beneficiários. 

{ - Escala de Beneficiários. 
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Pensão Vitalícia 

Pensão Temporária 

espôsa - exceto a desquitada que não 
receba pensão de alimentos: 

marido inválido; 

mãe viúva ou sob dependência econômica 
preponderante do funcionário, ou 

pai inválido. no caso de ser o segurado 
solteiro ou viúvo. 

filho de qualquer condição, ou enteado, 
até 21 anos, ou se inválido, enquanto 
durar a invalidez. 

irmão, órfão de pai e sem padrasto, até 
21 anos, ou, se inválido, enquanto du~ 
rar a invalidez, no caso de ser o segu~ 
rado solteiro ou viúvo, sem filho nem 
enteado. 

Obs.: A filha solteira só perderá a pen~ 
são temporária quando ocupante de 
cargo público permanente. 

Da Reversão (Art. 7° - por morte ou condição essencial à 
percepção) . 

Pensão Vitalícia - para os beneficiários das pensões tem~ 
porárias. 

Pensão Temporária - para os seus co-beneficiários ou, na 
falta dêstes, para o beneficiário da pensão vitalícia. 

Dec. 20.4.31, de 23~9~1931, 
Lei n° 92, de 12~9~4.7 (Cai~ 
xa de Pensões dos Operá~ 
rios da Casa da Moeda) . 

A partir da vigência da Lei 92/4.7 
(mês seguinte) , os contribuintes. 
ativos e aposentados, passaram a 
contribuir para o IPASE, aplican
do~se~lhes o Dec.~Lei n° 3.34.7~1 

(art. 1°). 

As pensões que vinham sendo pa~ 
gas, passaram para o Tesouro. 



Dos OperArios dos Arsenais 
de Marinha e Diretoria de 
Armamento (Dec. 6.990. 
de 15~6~1908: Dec. 21.832 
de 1932: 22. 754~33: 23.730 
de 1934 e Lei 7 .458~45) . 
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Obedece legislação própria anterior 
(art. 3° da Lei 7.458/45). 

(Título individual de pensão. per ... 
cebendo cada uma o reajustamento 
individual estabelecido em lei) . 

iAtestados: vida honesta. residência: estado civil. 

Especiais 

19 ) à família de guardas~civis aposentados antes de 1 ~3~32 

(Lei nO 2.478. de 6~5~55) . 

- observar cota correspondente e o critério adotado no Plano 

de Previdência. isto é: Lei 2.478. combinada com a Lei 

número 3.373/58. 

Reversão: da viúva para os filhos e vice-versa - transferên ... 

cia - outro irmão. 

2°) à família de empregados na E.F.C.B .• admitidos na vi ... 

gência do Regulamento aprovado pelo Dec. 13.940. de 25~12~919. 

a pensão a que se refere o art. 159. do regulamento, desde que 

lhe não caiba a pensão conferida pelas Caixas de Aposentadorias 

e Pensões, por não terem os referidos empregados completado o 

quinquênio de efetivo exercício. 

Atestados: vida honesta; residência, estado civil. 

3°) à família de funcionário que faleceu por agressão no de~ 

sempenho das funções (Lei n° 387/1937) - metade dos venci~ 

mentos que percebia a vítima, deduzida a parcela percebida dos 

cofres públicos, de outra qualquer pensão. Título de pensão a 

cada beneficiário e aumento correspondente, individualmente. nos 

têrmos da lei que o conceder. 
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!Atestado: vida; residência; estado civil. 

4°) aos servidores civis do Minist. Aeronáutica (Parágrafo 
único, art. 1°): 

- extranumerários, em virtude de cargo, emprêgo ou con~ 
trato, exercem quaisquer funções ou trabalhos nas bases 
aéreas, repartições ou lugares submetidos às leis, regula~ 
mentos, ou dispositivos em vigor no Ministério da Aero~ 
náutica - pessoal civil da Aeronáutica, em objeto de ser~ 
viço, deslocado da sede por via aérea em aeronaves mili~ 
tares ou civis. 

- Estende~se aos herdeiros dos funcionários civis que, nas 
circunstâncias estabelecidas por êste artigo, hajam falecido 
em conseqüência de acidente de aviação, depois de haver 
entrado em vigor o Decreto n° 3.269, de 14~5~41. 

- Título de pensão individual a cada beneficiário e aumento 
correspondente, individualmente, nos têrmos da lei que o 
conceder. 

Atestado: vida e residência. 

5°) à família do servidor falecido de 1 ~XI~52 em diante, em 
acidente de serviço, art. 242 da Lei nO 1. 71l~52, c/Dec. 36.899 
de 1955 - Pensão individual a cada beneficiário e aumento cor~ 
respondente, nos têrmos da lei que o conceder. 

Reversão, perda de pensão, etc. Montepio Civil. 

6°) às viúvas do funcionário civil, acometidas de moléstia que 
especifica (Lei n° 3.738/60, c/Dec. 452/62). 

Obs.: Atualizada de acôrdo com a Tabela de vencimentos em 
vigor, correspondente ao vencimento do marido, se vivo fôsse. 

Atestado: vida e residência - não pode ter economia própria, 
nem é acumulável com quaisquer outros proventos percebidos dos 
cofres públicos. Pensão intransferível. 

7°) aos Congressistas que tiverem seus mandatos cassados, 
dos servidores públicos e autárquicos e dos empregados de socie~ 
da de de economia mista demitidos em decorrência do Ato Institu~ 
cional (Lei nO 4.656/65). 
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Ohs.: No que concerne ao Tesouro Nacional. será equiva~ 
lente à pensão que seria devida pelo Montepio Civil, caso o mesmo 
seja contribuinte. 

8°) aos ex~combatentes ou às viúvas e filhos de ex~combaten~ 
tes da 2'10 Guerra Mundial (Lei n° 3.633/59, modificada pelo arti~ 
go 30 da Lei nO 4.242/63, para o valor de 2° Sargento - a partir 
de 1~6~63). 

Obs.: Deverá ser atualizada tôda vez que forem aumentados 
os militares, em correspondência a 2° Sargento. 

!Atestado: vida; residência e estado civil. 

9°) às viúvas de ex~Presidentes da República (Lei 1.593/52) 
- aumento previsto em lei às pensionistas; 

100) aos herdeiros das vítimas da explosão em Deodoro (Lei 
2.274/54) - aumento previsto em lei - Título individual. 

Atestado: ... 

11 0) pensões graciosas. Título individual: aumento previsto 
em lei. 

Atestado: vida e residência e estado civil, de acôrdo com a lei 
especial que concedeu o benefício. 

* * * 

Pensões Judiciárias (sentença) 

1 0) decisão judicial proferida em Mandado de Segurança 
(sentença e precatório do Juiz de I" Instância); 

2°) decisão judicial (Acórdão) em ação Ordinária. 

Obs.: Quando se tratar de indenização é necessário a refor~ 
mulação da sentença para majoração da pensão. 



ANEXO 9 

ROTINA DOS FICHA.RIOS 



CRITgRIOS, CARACTERíSTICAS E DETALHES 
DO TRABALHO DE ARQUIVO EXECUTADO 
PELAS TURMAS DA SEÇÃO DE CONTROLE 

TURMA DE AGENTES FISCAIS 

o fichário fornece informações sôbre os Agentes Fiscais do 
Impôsto de Consumo. Existem dois conjuntos de fichário, A~l e 
A~2. O A~l tem 8 gavetas, sendo que as duas últimas são utili~ 
zadas para guardar fichas em branco. O A~2 tem apenas uma 
gaveta. A Turma é composta por duas funcionárias. As infor~ 
mações contidas nos fichários são obtidas através da leitura do 
Diário Oficial, Boletim de Pessoal e processos. A Turma recorta 
ou anota o que interessar, bem como todos os decretos da Fazenda 
relacionados com os objetivos da unidade, que são colados em 
livro especial. 

a} Fichário A~l 

i'! gaveta - O lado A refere~se à «troca de claros» em pro~ 
moçôes e nomeações, sendo as fichas distribuídas em ordem alfa~ 
bética. ~ elaborado quando do processamento de promoçôes e no 
caso de um Agente ocupar uma vaga em claro de outro. O lado 
B constitui o fichário morto de comissões e afastamentos, divididos 
pelas classes H. I. J. K e L, informando a localização do Agente 
no caso de estar afastado de sua função primitiva. A gaveta 
contém cêrca de 1.300 fichas. 

2'f gaveta - Contém informaçôes relacionadas com os claros 
e vagas da lotação na carreira. Os Agentes estão classificados 
por Estados e de acôrdo com as respectivas classes e categorias. 
Contém também informações referentes aos atos de nomeação, 
promoções, remoções, disponibilidade e reversão. Um grampo 
verde junto a cada ficha indica a existência de vaga. A gaveta 
contém pouco mais de 800 fichas. 
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3.· gaveta - Contém o fichário geral que controla todos os 
demais fichários da Turma. Os Agentes estão classificados por 
ordem alfabética, pelo último nome, inclusive os aposentados e fa~ 
lecidos. A gaveta contém aproximadamente 1.700 fichas. 

4'" gaveta - .:e. usada nos casos de revisão e informações, 
servindo também as fichas de histórico do funcionário afastado. 
O lado A refere~se às vagas da classe H dos Estados do Rio 
Grande do Norte, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, 
Piauí e Espírito Santo. Há aproximadamente 650 fichas. O lado 
B constitui um fichário morto em ordem alfabética. Há aproxi
madamente 750 fichas. 

5'" gaveta - Utilizada em caso idêntico ao anterior, sendo o 
lado A o fichário morto de vagas da classe I dos Estados do 
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí. Ceará, Rio Grande do Norte. 
Paraíba. Alagoas, Sergipe. Espírito Santo. Mato Grosso e Goiás. 
Idem para classe J dos Estados do Ceará, Pará, Rio Grande do 
Norte. Paraíba. Alagoas. Sergipe, Pernambuco. Bahia. Minas Ge
rais. Rio de Janeiro. São Paulo, Paraná. Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. O lado B contém informações idênticas para a 
classe K dos Estados de Pernambuco. Bahia. Minas Gerais. São 
Paulo, Rio de Janeiro. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Cata~ 
rina. Idem para a classe L do Rio de Janeiro. Há aproximada
mente 2. 500 fichas. 

6'" gaveta - O lado A contém atualmente fichas sem obje~ 
tivo, pois foram feitas quando da redistribuição determinada na 
Lei n'l 3.250 de 1958 e nas promoções e remoções publicadas no 
D.O. de 23 e 29/12/59. Estas fichas dizem respeito a claros e 
vagas das classes H. I e J. Há aproximadamente 350 fichas. O 
lado B contém fichas referentes aos candidatos aprovados em 
concursos. a fim de possibilitar sua localização. São fichas indi
viduais, recebidas já preenchidas pelo D.A.S.P., acompanhando 
lista de aprovados. Há aproximadamente 400 fichas. 

b) Fichário A~2 

Tem por objetivos informar processos e controlar a localiza
ção dos fiscais. O lado A contém o fichário de funcionários que 
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estão trabalhando fora do local para o qual estão lotados, e de 
portarias fixando o número de Inspetores etc. nos diversos Esta~ 
dos. As fichas são distribuídas por Estado. Há aproximada~ 
mente 650 fichas. O lado B contém fichas dos fiscais fora de 
sua lotação por ordem alfabética. Há aproximadamente 350 fichas. 

TURMA DE PROMOÇOES 

Os fichários têm por cbjetivo geral conservar informações 
referentes a antiguidade e classe dos funcionários da Fazenda, 
ativos ou não. Há 7 fichários e meio para os funcionários ativos: 
B~l, B~2, B~3, B~7, B-8, B-9, B~10 e parte do B-6, num total de 
44 gavetas. B-l, B~2, B-3, B-7 e B-8 são arquivos funcionando 
como fichários. Nestes arquivos as fichas são guardadas em cai
xas, servindo também para guardar livros. Para o fichário morto, 
há dois fichários e meio: B-4, B-5e metade do B-6, com 17 gave~ 
tas. A Turma é composta por uma chefe e 10 auxiliares, que uti~ 
lizam como fonte de informações para confecção das fichas os 
mapas de freqüência, boletins de merecimento, processos e o Diá
rio Oficial. Uma funcionária recorta e cola dados tirados do 
D.O. ou anota informações úteis em livro próprio. 

a) Fichário Ativo 

As fichas são guardadas por ordem de classe e tempo de ser~ 
viço, especificando freqüência do servidor, faltas, licenças ou pe~ 
nalidades, prole, estado civil, dias de falta, dias de licença e dias 
de penalidade. A ficha, quando totalmente preenchida, permane~ 
cendo o funcionário no mesmo nível, é continuada por outra igual 
que é grampeada na primeira, e assim por diante. Quando há 
caso de promoção, a ficha antiga é transferida para o fichário 
morto, sendo aberta nova ficha e guardada no fichário ativo. Há 
aproximadamente 12. 800 fichas. 

b) Fichário Morto 

Suas fichas são idênticas às anteriores, num total aproxima~ 
damente de 51.000 fichas. 
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TURMA DE COLETORIAS 

O fichário controla a movimentação de coletores, eSCrlvaes e 
auxiliares de coletoria, bem como demais informações referentes 
às coletorias. A Turma é formada por quatro funcionárias que 
trabalham com 9 fichários distintos : C~1 a C~9. Fonte e destino 
das informações idênticas ao da Turma da Agentes Fiscais. 

a) Fichário C~ 1 

1'" gaveta - Fichário vivo nominal de coletores, em ordem 
alfabética pelo primeiro nome. Dados da ficha conforme modê~ 
lo 18. Há aproximadamente 1.100 fichas. 

2'" gp.veta - Fichário morto nominal de coletores em ordem 
alfabética do último nome. Dados da ficha conforme modêlo 19. 
Há aproximadamente 900 fichas. 

b) Fichários C~2 e C~3 

Fichário vivo de coletorias em ordem alfabética de municí~ 
pios, a fim de possibilitar sua localização e classificação. Dados 
da ficha conforme DJ.odêlo 20. Há aproximadamente 2.500 fichas. 
distribuídas em 3 gavetas. 

c) Fichário C-4 

Fichário vivo de escrivães em ordem alfabética pelo último 
nome. Dados da ficha conforme modêlo 21. Há aproximada
mente 1.500 fichas distribuídas em 2 gavetas. 

d) Fichário C~5 

Fichário morto de eSCrlvaes em ordem alfabética do último 
nome. Dados da ficha conforme modêlo 22. Há aproximada
mente 1.900 fichas distribuídas em 2 gavetas. 

e) Fichário C-6 

o fichário especifica os claros de Coletorias, separadas por 
Estados, cada Estado por classe (11). a 5'1-) e cada classe em ordem 
alfabética. Dados das fichas para Coletoria de 1'1- classe, ver 
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modêlo 23 ; de 21' classe, ver modêlo 24 ; de 31' classe, ver modêlo 
25; de 4\1 classe, ver modêlo 26; e para 5\1 classe, ver modelo 27. 
Grampos vermelhos, amarelos e brancos são utilizados para indi~ 
car, respectivamente, claro de coletor, claro de escrivão e extinção 
prevista de coletoria. O fichário tem por objetivo geral controlar 
a movimentação da lotação de coletores e escrivães. Obs.: A 
movimentação é feita de acôrdo com a Lei nQ 1.293, de 27 de 
dezembro de 1950, regulamento 41.852 de 1957. Há cêrca de 
2.000 fichas. A 2\1 gaveta contém 56~ fichas compreendendo os 
Estados de Amazonas a Sergipe. A 3' gaveta contém 272 fichas 
compreendendo os Estados da Bahia ao Rio de Janeiro. A 6'" ga~ 
veta contém 716 fichas compreendendo os Estados de São Paulo, 
Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e Goiás. A 7\1 gaveta 
contém 530 fichas compreendendo os Estados de Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul. As duas gavetas de cima (1' e 5a ) e as 
duas de baixo (4'" e 8") estão vazias. 

f) Fichário C~ 7 

Fichário morto de Coletorias de qualquer classe, composto 
por 3 gavetas, com 10.200 fichas aproximadamente. 

9) Fichário C~8 

Fichário que controla as vagas e claros das carreiras de cole~ 
tor e escrivão, em ordem de cargo e alfabética do primeiro nome. 
Dados da ficha: ver modelos 28, 29, 30 e 31. Modêlo 28 : ficha 
de vaga de coletor (antigo quadro suplementar). Modêlo 29: 
ficha de vaga de escrivão (antigo quadro suplementar). Modêlo 
30 : ficha de vaga de escrivão (antigo quadro permanente). Mo~ 

dêlo 31 : ficha de vaga de coletor (antigo quadro permanente). 
Há aproximadamente 4.350 fichas. 

h) Fichário C-9 

Fichário que controla as vagas e claros de auxiliar de coletoria 
1" e 2" gavetas contêm fichas em ordem de ocupantes nos ní~ 

veis e em ordem alfabética do primeiro nome. Essas gavetas 
controlam cargos e vagas. A 3\1 gaveta contém fichas em ordem 
de ocupantes nos Estados e em ordem alfabética do primeiro 
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nome. Controla ocupantes e claros. A 4~ gaveta, metade con
tém fichas nominais vivas em ordem alfabética do primeiro nome, 
a outra metade contém fichas nominais mortas em ordem alfabética 
do primeiro nome. Obs.: O modêlo 35 refere-se a fichas de va
gas que são extintas à medida que seu ocupante se afasta por 
qualquer motivo. Estão colocadas no primeiro lado da 2~ gaveta. 
Há aproximadamente 4.800 fichas. 

TURMA DE LOTAÇÂO 

O fichário tem por objetivo geral fornecer informações sôbre 
a lotação de pessoal do Ministério da Fazenda. Existem 5 fichá
rios: D-l a D-5. A Turma é composta por dois funcionários, 
controlando um total aproximado de 45.000 fichas. A fonte e 
destino das informações são idênticas aos da Turma de Agentes 
Fiscais. 

a) Fichário D .. l 

Iv-, 2v- e 3v- gavetas --.:. Referem-se à lotação de pessoal no Ser
viço Aduaneiro por categoria de Alfândega. A 1 ~ gavet~ refe
re-se às categorias especial e parte da 1'1- categoria. A 2'1- gaveta 
à parte da 1'1- categoria, 2'" categoria e 3'1- categoria. A 3" gaveta 
às 4'1-, 5" e 6'" categorias. Para os dados das fichas ver modêlo 36. 

4V- gaveta - Contém fichas dos Agentes Fiscais do Impôsto 
Aduaneiro, habilitados em concurso, distribuídos em ordem alfa
bética. São anotadas nas fichas as informações necessárias para 
nomeação dos concursados (nome, n'l da inscrição e média ob
tida) . 

O fichário D-l tem 8 gavetas estando quatro vazias. 

b) Fichário D .. 2 

Iv- e 2v- gavetas - Referem-se à lotação de antigos funcioná
rios da Tabela Numérica Especial de Mensalista. As fichas es
tão distribuídas na seguinte ordem: por repartição, por série de 
classe e alfabética. 

3v-, 4V- e 5v- gavetas - Referem-se à lotação dos antigos fun
cionários do Quadro Permanente e Suplementar. A ordem em 
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que as fichas se acham e os dados são idênticos aos das 11} e 2" 
gavetas. 

6', 7'1 e 8' gavetas - Contêm fichas antigas dos órgãos do 
Serv~ço Aduaneiro não mais usadas. 

c) Fichário D~3 

Controla os dois anteriores. As fichas estão em ordem alfa~ 
bética pelo primeiro nome. 

d) Fichários D~4 e D~5 

Controlam os claros do Impôsto de Renda, especificando~os por 
carreira e por região. Há aproximadamente 1.500 fichas. 

Nos fichários D~l, D~2 e D~3, um grampo vermelho prêso à 
ficha representa um claro, a amarela um claro comprometido e a 
verde uma dúvida. 

Nos fichários D~4 e D~5, um grampo amarelo não tem fun~ 
ção definida, um vermelho representa um claro e um branco uma 
dúvida. 

TURMA DE CONTRôLE DE CARGOS E FUNÇõES 

O fichário controla cargos ocupados e vagos, e funções, para 
efeito de promoção, nomeação, reversão, reintegração, transferên~ 
cia, readmissão etc. São 8 fichários: E~l, E~2, E~3, E~4, E~5, 

E~6, E~7 e E~8. A Turma é composta provisoriamente de 2 fun~ 
donarlos. A fonte de informações é idêntica ao da Turma de 
Agentes Fiscais. 

O número de fichas é aproximadamente 10.000. 

a) Fichário E~l 

Controla os cargos de Fiel do Tesouro por ordem de repar~ 
tição dos Estados e alfabética de ocupantes. Ver modêlo 42. 

b) Fichário E~ 2 

Refere~se a funções gràtificadas dispostas em ordem alfabé
tica de repartição, de funções e de cidades. Ver modêlo 43. 
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c} Fichário E-3 

Controla funções gratificadas. utilizando o mesmo modêlo 43. 
tendo o mesmo sistema de arquivamento. 

d} Fichário E~4 

~ o fichário~índice de ocupantes de funções gratificadas. com 
objetivo de saber quantas são as funções gratificadas de cada 
repartição. quais os ocupantes. Ver modêlo 44. O arquivamento 
é por ordem alfabética do primeiro nome. 

e} Fichário E~5 

Controla os funcionários afastados de suas repartições. ser
vindo em outros órgãos. O fichário obedece à ordem de lotação 
do funcionário e ordem alfabética do primeiro nome. Ver mo~ 
dêlo 45. 

t) Fichário E-6 

Fichário~índice de funcionários afastados. distribuídos por or
dem alfabética do primeiro nome. Ver modêlo 46. 

fJ} Fichários &7 e E-8 

Fichários mortos. de funcionários que estiverem afastados. dis~ 
tribuídos por ordem alfabética do primeiro nome. 

TURMA DE EXTRANUMERARIOS (EM EXTINÇÃO) 

O fichário contém informações sôbre os extranumerários. 
Existem 5 conjuntos de fichários. F-I e F-2 com 2 gavetas. F-3 
com 16 gavetas. F~4 com 7 gavetas e F-5 com 20 gavetas. sendo 
quatro tipo arquivo. 

A Turma é composta de 3 funcionários e um chefe que con~ 
trolam aproximadamente 42.000 fichas. 

As informações contidas nos fichários são obtidas através da 
leitura do D.O. (para nomeações. aposentadorias e transferên~ 

cias). Boletim de Pessoal (para remoções, falecimentos. exercício 
e posse). fôlha de freqüência e Boletim de Merecimento. :esses 
documentos. depois do funcionário anotar as informações necessá~ 
rias. são arquivados na própria seção. 
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a) Fichário F~l 

Contém fichas de funcionários afastados de seus cargos. A 
ordem de colocação das fichas é alfabética pelo primeiro nome. 
Uma das gavetas contém fichário morto e a outra o fichário vivo. 

b) Fichário F~2 

Lado A - fichário de contrôle de recebimento de freqüência 
e Boletim de Merecimento. A ordem é por Estado e por repar
tição - ver modêlo 49. 

Lado B - fichário de contrôle de recebimento de freqüência 
de funcionários afastados do seu cargo. A ordem é alfabética 
pelo primeiro nome. Ver modêlo 50. 

c) Fichário F~3 

Lado A - fichário para contrôle de cargos. A ordem é por 
cargo: Ver modêlo 51. 

Lado B - fichário da lotação dos funcionários da tabela es
pecial. mensalistas da Casa da Moeda e tarefeiros. A ordem é 
por repartição e alfabética do primeiro nome. Ver modêlo 52. 

d) Fichário F~4 

Fichário morto de fichas de freqüência. Ordem alfabética 
pelo nome. Ver modêlo 53. 

e) Fichário F~5 

As gavetas menores contêm fichas de freqüência. colocadas 
por cargo e antiguidade. Nas gavetas maiores estão arquivados 
os Boletins de Freqüência. Ver modêlo 54. 
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DECRETO ESTADUAL DA GUANABARA NQ 1.512, 
DE 2 DE FEVEREIRO DE 1963 

Institui e organiza, em sistema, a administração 
de pessoal do Estado, e dá outras providêndas. 

o Governador do Estado da Guanabara, usando das atribui
ções que lhe confere o art. 30, item I, da Constituição Estadual, 
e atendendo ao disposto no art. 178 da Lei nQ 263, de 24 de dezem
bro de 1962, decreta: 

Art. 1 Q Fica instituído, na estrutura administrativa do Esta
do, o sistema de pessoal, composto dos seguintes órgãos: 

I - Órgãos Centrais 

A - Com projeções setoriais ou locais: 

1 - Departamento do Pessoal; 
2 - Conselho de Recursos Administrativos dos Servi

dores do Estado ; 
3 --- Comissão de Classificação de Cargos e Divisão 

de Classificação de Cargos; 
4 - Escola de Serviço Público do Estado da Gua

nabara; 

B - Sem projeções : 

1 - Comissão de Acumulação de Cargos; 
2 - Comissão de Processo Administrativo; 

c - Em regime autárquico : 

1 -. Instituto de Previdência do Estado da Guana
bara; 
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2 - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado 
da Guanabara: 

11 - Órgãos Setori~is ou Locais 

A - Divisão, Serviço ou Seção de Pessoal. em cada depen
dência administrativa que tiver quadro próprio de pes
soal: 

B - Serviços, Seções ou Subseções de Administração, no ní
vel departamental: 

c - Agentes (Localizados) de Pessoal. em tôdas as repar
tições: 

D - Escolas e Cursos de Treinamento à ESPEG. 

Art. 29 Os órgãos centrais do sistema de pessoal orientarão 
normativamente, controlarão tecnicamente e fiscalizarão especifi
camente os órgãos setoriais ou locais integrantes do mesmo siste
ma, seja qual fôr sua subordinação imediata. 

Parágrafo único. Os atos normativos dos órgãos centrais do 
sistema serão, por propostas dêstes, expedidos pelo Secretário de 
Estado de Administração. 

Art. 39 São da competência do Departamento do Pessoal, 
como órgão central. além das atribuições a que se refere o artigo 
anterior: 

I - O preparo e a emissão do pagamento de todo o fun
cionalismo estadual. inclusive dos inativos: 

11 - A revisão de métodos, processos e expedientes, sôbre 
alterações funcionais ou de exercícios, que dependam de decisão ou 
ato do Governador, do Secretário de Administração ou do próprio 
Diretor do Departamento: 

IH - As providências relativas à investidura inicial e iden
tificação dos novos servidores, bem como o processamento de 
transferência, readmissão, reintegração, aproveitamento e reversão: 

IV - O processamento de exoneração, aposentadoria e ju
bilação: 

V - As providências decorrentes da vacância dos cargos; 
VI - A fixação e a refixac;ão de proventos : 
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VII - A manutenção do cadastro completo dos inativos e 
do pessoal em disponibilidade; 

VIII - A manutenção do cadastro de elementos básicos de 
todos os servidores em atividade; 

IX - O contrôle médico das faltas ao serviço : os exames 
de saúde para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros 
previstos em lei. 

Art. 49 Cada Secretaria ou dependência administrativa com 
quadro próprio de pessoal contará com um órgão específico de 
pessoal. 

§ 1.0 Enquanto não se ultimar a implantação' dos órgãos se~ 
toriais ou locais de pessoal, o Departamento do Pessoal continuará 
desempenhando, total ou parcialmente, segundo as possibilidades 
específicas dos atuais Serviços de Administração, suas atribuições 
ora descentralizadas. 

§ 2Q A implantação de que trata êste artigo será iniciada de 
imediato e far~se~á em ritmo acelerado. 

Art. 5Q Às Divisões, Serviços ou Seções de Pessoal, órgãos 
setoriais do sistema, em relação aos servidores do quadro que lhes 
corresponda, cabem : 

I - A criação e manutenção de cadastro dos servidores, 
em pastas individuais de assentamento de histórico funcional com~ 
pleto; 

11 - A manutenção de cadastro completo de freqüência; 
lU - O contrôle de vagas do quadro; 
IV - O processamento e contrôle de afastamentos de na

tureza regulamentar, ou de afastamentos temporários, dependentes 
de ato do Secretário ou do próprio Diretor da Divisão, ou Chefe 
do Serviço ou Seção de Pessoal; 

V - A instrução de processos e registro dos afastamen
tos temporários, dependentes de ato do Governador; 

VI - As providências para reassunção e abono de faltas. 
observadas as competências; 

VII - A concessão de triênios ou de gratificações de nível 
universitário, de licença especial e de salário~família; 

VIII - A lavratura de apostilas, correspondentes a atos de 
sua competência; 
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IX - A preparação de expediente inicial de promoções e 
acessos; 

X - A realização de estudos e propostas de classificações 
de cargos e lotação; 

XI - O contrôle da lotação numérica e nominal; 
XII - A execução dos expedientes de remoção; 

XIII - Os estudos estatísticos do pessoal. 

Art. 6? As Divisões. Serviços ou Seções de Pessoal serão 
incluídos nos órgãos de administração auxiliar ou nos Gabinetes 
dos Secretários de Estado ou das Administrações Locais. e ado~ 
tarão. bàsicamente. a seguinte estrutura: 

A - Administração; 

B - Cadastro; 

c - Alterações de exercício; 

D - Alterações Funcionais; 

E - Classificação de Cargos e Lotação. 

Art. 7'1 Os demais órgãos centrais e setoriais ou locais. enu~ 
merados no art. 1'1 dêste decreto. permanecerão com as mesmas 
atribuições já definidas em regulamentos próprios. 

Art. 89 Os atuais Núcleos de Pessoal. bem como seus En~ 
carregados e Auxiliares. passarão a constituir órgãos setoriais de~ 
nominados Agentes de Pessoal. e serão objeto de revisão. provo~ 
cada. indistintamente. pelos órgãos interessados ou por iniciativa 
do Departamento de Pessoal. 

Art. 9'1 Os Agentes de Pessoal. localizados em cada repar~ 
tição do Estado. gruparão servidores para fins de contrôle de 
ponto. freqüência e assistência ao pagamento mensal. 

§ 1'1 Os grupamentos de que trata o presente artigo serâo 
delimitados. exclusivamente. pelo Departamento do Pessoal. ex~ 

-officio ou mediante proposta. devidamente justificada. dos órgãos 
interessados. 

§ 29 A proposta de grupamento deverá indicar: 

a) nome do servidor que desempenhará as atribuições de 
Agente de Pessoal e o do seu Auxiliar; 

b) localização ; 
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c) número de servidores grupados; 
d) razões da proposta. 
Art. 10. Cada Agente de Pessoal será responsável, dentro 

de suas atribuições, por grupo não superior a 200, nem inferior a 
20 funcionários. 

Parágrafo único. No caso de ser ultrapassado, na mesma 
repartição, o limite máximo, serão constituídos tantos grupos quan~ 
tos forem necessários, dando~se a cada um o seu Agente de Pes~ 
soaI, e no caso de não ser atingido o limite mínimo, o grupo será 
integrado ao da repartição localizada mais próxima, desde que do 
mesmo Departamento. 

Art. 11. Tôda mudança de localização do Agente do Pes~ 
soaI deverá ser comunicada, no prazo máximo de 3 dias, ao De~ 
partamento do Pessoal que, juntamente com as providências ca~ 

bíveis, cientificará a Pagadoria~Geral. 
Art. 12. Os Agentes de Pessoal serão indicados pelas di~ 

versas repartições e designados pelo Diretor do Departamento do 
Pessoal, que examinará a conveniência, ou não, da indicação. 

Parágrafo único. Os Agentes de Pessoal responderão, por 
sua ações e omissões, perante os dirigentes a que estiverem dire~ 
tamente subordinados e em caráter geral. perante o Diretor do 
Departamento do Pessoal. 

Art. 13. A destituição dos Agentes de Pessoal e seus Au
xiliares caberá ao Diretor do Departamento do Pessoal, por pro~ 
posta ou não. do dirigente a que estiverem subordinados, mediante 
aprovação do Secretário de Estado de Administração. 

Art. 14. O Diretor do Departamento do Pessoal, ou quem. 
dessa autoridade. receber a atribuição, fiscalizará o sistema de 
pessoal, no tocante aos Agentes de Pessoal, ponto, freqüência é 
assistência ao pagamento. 

Parágrafo único. A fiscalização de que trata o presente ar~ 
tigo será episódica e independerá de qualquer aviso prévio ao 
órgão a ser fiscalizado, o qual, por seu dirigente, acatará a dili~ 

gência, prestando tôda colaboração, . considerando~se falta grave a 
recusa ou resistência a prestá~la. 

Art. 15. A cada Agente de Pessoal será dado um Auxiliar 
que desempenhará, solidàriamente, as mesmas atribuições. assu~ 

mindo as funções do Agente de Pessoal em seus impedimentos. 
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Art. 16. Os Agentes de Pessoal e seus Auxiliares serão 
obrigatoriamente recrutados dentre os funcionários de classes ad
ministrativas. não podendo. em nenhuma hipótese. a escolha recair 
em ocupantes de funções gratificadas. cargos em comissão. ou em 
dirigentes de estidades de classe. 

Parágrafo único. No caso de a repartição não contar com 
funcionário administrativo. deverá ser providenciada a remoção 
necessária. 

Art. 17. A escolha dos Agentes de Pessoal e seus Auxilia
res deverá recair. preferencialmente. naqueles funcionários que te
nham curso da especialidade. tomado na E.S.P.E.G .. 

Parágrafo único. No caso dos funcionários escolhidos terem 
freqüentado o referido curso. serão inscritos ex-offido para o pró
ximo a realizar-se. sendo as providências. nesse sentido. tomadas 
pelo Serviço de Coordenação do Depártamento do Pessoal. 

Art. 18. A E.S.P.E.G. promoverá. anualmente. vários cur
sos de preparação de Agente de Pessoal. admitindo ã freqüência 
qualquer funcionário do Estado. de classe administrativa. que por 
êle se interessar. 

Art. 19. Os Agentes de Pessoal e seus Auxiliares serão. 
obrigatoriamente. registrados no Serviço de Coordenação do De
partamento do Pessoal. onde firmarão ficha de contrôle e têrmo 
de responsabilidade. 

Art. 20. Fica atribuída a gratificação mensal de 2/5 (dois 
quintos) do salário-mínimo em vigor ao Agente de Pessoal que 
grupe até 50 funcionários. de 3/5 (três quintos) ao de 51 a 100 
funcionários e. de 1/5 (quatro quintos) ao de ma,is de 100 fun
cionários. 

Parágrafo único. O auxiliar de Agente de Pessoal que gru
pe mais de 100 funcionários perceberá uma gratificação mensal 
no valor de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo. 

Art. 21. Nos impedimentos do Agente de Pessoal. superio
res a 15 dias. o seu Auxiliar. ao assumir o pôsto. fará jus à gra
tificação que perceberia o substituído. a qual não poderá. em ne
nhuma hipótese. ser acumulativa. 

Art. 22. A investidura na função de Agente de Pessoal ou 
Auxiliar. para efeitocle percepção da gratificação própria. será 
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sempre considerada a partir do mês seguinte àquele em que o 
servidor designado tenha assinado. no Serviço de Coordenação. 
a ficha de contrôle têrmo de responsabilidade. 

Art. 23. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem 
conferidas. na forma do parágrafo único do art. 29• compete ao 
Agente de Pessoal e ao seu Auxiliar: 

I - Quanto ao ponto e freqüência: 

a) Assistir o registro de ponto. na entrada e saída dos ser
vidores; 

b) Fiscalizar o trabalho dos pontadores. no caso de ponto 
marcado; 

c) Fazer. nos Cartões de Ponto. as anotações determinadas 
na legislação vigente; 

d) Apresentar conjuntamente com os Cartões de Ponto do 
mês. na época recomendada. a fôlha de freqüência mensal respec
tiva. a qual. assinada pelo Chefe imediato. não deve conter rasuras 
nem emendas. 

11 - Quanto ao pagamento: 

a) Receber. mensalmente. no Serviço de Coordenação os 
Cheques (C.H.) de pagamento dos funcionários; 

b) Fazer a distribuição dos cheques aos servidores. median
te recibo no cartão funcional (C.F.) devidamente preenchido. não 
o entregando. todavia. ao funcionário que houver cometido mais 
de dezesseis faltas consecutivas, não abonadas. antes do paga
mento; 

c) Entregar. mediante exibição do cartão de licença (C.L.). 
fornecido pela Divisão de Inspeção Médica. o cheque ao servidor 
licenciado e cuja licença não tenha ainda sido publicada. devendo 
essa ocorrência ser mencionada no verso do cheque; 

d) Assistir pessoalmente à execução do pagamento. provi
denciando. com ajuda do Auxiliar. a identificação dos servidores; 

e) Assinar a rôgo. e sómente nesses casos. os cheques dos 
servidores analfabetos ou. excepcionalmente. daqueles que estive
rem impedidos de fazê-lo. por qualquer motivo físico comprovado. 
fazendo-se acompanhar. como testemunhas da assinatura. de dois 
outros funcionários; 
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f) Entregar ao pagador os cheques dos fundonários que não 
receberam pagamento. mencionando. em cada caso. no verso do 
cheque. o motivo pelo qual o pagamento não foi efetuado. Essa 
declaração deverá ser reproduzida na costaneira do pagador e. da 
mesma forma que aquela do cheque. ser assinada sôbre carimbo. 
com o nome e matrícula do Agente de Pessoal; 

g) Providenciar para que o cheque sõmente seja entregue 
ao próprio servidor ou ao seu procurador, quando fôr o caso. de~ 
vidamente habilitado pelo Departamento do Pessoal; 

h) Não permitir que os cheques sejam utilizados com do~ 

bras. etc.; 
i) Receber o pagamento dos servidores em serviço externo, 

desde que os cheques estejam assinados pelos mesmos. 

Art. 24. Os Agentes de Pessoal ou o seu Auxiliar. quando 
em exercício. são responsáveis por todo pagamento feito em desa~ 
côrdo com as determinações dêste Decreto. 

Art. 25. Os cartões de ponto e as fôlhas de freqüência 
mensal serão distribuídos aos Agentes de Pessoal pelo Serviço de 
Coordenação. do Departamento do Pessoal. de forma que. ao s~ 
iniciar o mês. todo o material se encontre nas repartições. 

§ 19 As reclamações sôbre cartão de ponto e cartões funcio~ 
nais. em falta ou defeituosos. deverão ser feitas ao Serviço de 
Coordenação pelos Agentes de Pessoal. até 3 dias depois de terem 
sido recebidos, justificando~se a solicitação. visada a mesma pelo 
respectivo Chefe de Serviço. 

§ 29 Quando houver remoção do servidor, o Agente de Pes~ 
soaI providenciará que o cartão de Ponto seja entregue. imediata~ 
mente. ao Agente de Pessoal da Repartição para a qual se deu a 
remoção. 

§ 3'1 Na fôlha de freqüência mensal sõmente deverão constar 
os servidores lotados na repartição. 

Art. 26. Os cartões de ponto dos funcionários. movidos de 
de repartições atendidas pelo mesmo quadro. serão remetidos di~ 

retamente, por memorandum, de Agente de Pessoal para Agente 
de Pessoal. imediatamente. 

Parágrafo único. O Agente de Pessoal de origem deverá, 
no dia da remessa. encerrar o ponto e declarar no memorandum 
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se o servidor removido gozou ou não as férias regulamentares. 
Havendo processo de licença especial, ainda não utilizada, êsse 
será encaminhado juntamente com o cartão de ponto. 

Art. 27. Os cartões de ponto dos servidores licenciados para 
o trato de interêsses particulares, com bõlsas de estudos, ou co~ 
missionados, com ou sem vencimentos, fora do Estado da Guana~ 
bara ou no estrangeiro, deverão ser remetidos ao Departamento 
do Pessoal. 

Parágrafo único. Igual destino terão os cartões de ponto 
dos funcionários licenciados para acompanhar marido, funcionário 
civil ou militar. 

Art. 28. A reassunção dos funcionários nas condições do 
artigo anterior, satisfeitas as exigências legais, será autorizada 
pelo Secretário de Estado de Administração. 

Art. 29. A comunicação de ausência por motivo de molés~ 
tia deve ser formulada, obrigatoriamente, no máximo, até as 11 
horas de cada dia, a fim de possibilitar ao Chefe da Repartição 
ou Agente de Pessoal o imediato pedido de exame médico na 
pessoa do funcionário. 

Art. 30. Todo e qualquer fato do conhecimento do Agente 
de Pessoal que implique em alteração na composição da família 
do servidor, deve ser prontamente comunicado à Divisão, Serviço 
ou Seção de Pessoal. 

Art. 31. Os Agentes de Pessoal deverão, sempre que soli~ 

citados, comparecer ao Departamento do Pessoal, bem como orien~ 
tar nas suas relações, com êsse Departamento e o Serviço de Pes~ 
soaI respectivo, os funcionários do seu grupo. 

Art. 32. Ficam revigorados os Decretos, Regulamentos, Re~ 
soluções, Portarias, etc., que tratarem de ponto, freqüência e pa~ 
gamento, naquilo que não colidirem com o presente Decreto, re~ 

vogadas as disposições em contrário. 

. Art. 33. O sistema de pessoal, ora instituído, será entro~ 
sado de molde a que os órgãos centrais sejam informados, me~ 
diante elementos hábeis, das alterações em que se interessem, 
diretamente, e que demandem suas providências. 
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Art. 34. Os órgãos setoriais ou locais reportar~se~ão !iOS ór
gãos centrais do sistema sempre que necessário ou que forem so~ 
licitados, consultando~os no que se refere à adoção de critérios 
e normas a serem aplicadas. 

Art. 35. Os assuntos executivos de administração de pes~ 
soaI, exclusive os discriminados taxativamente na competência dos 
órgãos centrais, serão em princípio da alçada dos órgãos setoriais 
ou locais. 

Art. 36. A pasta individual de assentamentos acompanhará 
o funcionário, nos casos de transferência de Quadro. 

Art. 37 . Todos os elementos gerais de cadastro, após per~ 
correrem as repartições necessárias, serão arquivados nas Divisões, 
Serviços ou Seções de Pessoal, exclusive os Cartões de Ponto que 
se arquivarão, sempre, no Departamento do Pessoal. 

Art. 38. A Secretaria de Administração adotará providên~ 
cias urgentes para a definição dos Quadros específicos de Pessoal, 
das diversas Secretarias de Estado e outras dependências. 

Art. 39. O Departamento do Pessoal transferirá, de ime~ 
diato, às Divisões, Serviços ou Seções de Pessoal já instalados ou 
aos órgãos de administração auxiliar, inexistindo aquêles, tôdas 
as pastas de assentamentos e material pertinente ao cadastro 
central. 

Art. 40. aste Decreto entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1963, 759 da República e 
1° do Estado da Guanabara. 

CARLOS LACERDA. 

Eurico Siqueira. 

Raphael de Almeida Magalhães. 


