OSCAR VICTORINO MOREIRA

ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E CONTÁBIL
(Comentários ao anteprojeto de novo Código de
Contabilidade da União)

"ENSAIOS DE ADMINISTRAÇÃO"
D. A. S. P. — S. D.

RIO DE JANEIRO — D. F.

— N.° 10

APRESENTAÇÃO

C

. ,'OM a presente monografia damos prosseguimento
à série dos Ensaios de Administração, agora inaugurando a Seção de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Pública.
O assunto deste Ensaio é da maior atualidade. Os
estu&.osos de administração não ignoram a que condições de perplexidade é conduzido o responsável pelas
repartições jederais, quando depara a contingência
de movimentar dinheiros públicos. As leis que disciplinam a contabilidade da União têm quase a idade de
Mathusalém. São normas obsoletas, informadas de um
espirito de polícia preventiva inteiramente "demodè".
Algumas disposições legais, posteriores, abriram, paulatinamente, novas clareiras, tornando parcialmente possível uma administração menos casuística e mais dinâmica. Nem tudo se fez, todavia, de quanto era mister
fazer. Os protestos dos administradores contra as regras
antiquadas da legislação financeira vêm de longa data
e repercutiram agora favoravelmente impondo a revisão
do velho Código de Contabilidade. Para isso foi designada
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uma Comissão de especialistas, cujas conclusões foram
convertidas em projeto de lei, que ora tramita no Congresso Nacional.
E' versando o trabalho elaborado pela aludida Comissão e com o intuito de sacudir as idéias em torno do
fascinante problema do controle de aplicação dos dinhciros públicos que Oscar Victorino Moreira escreveu a
presente monografia, trabalho de pura critica, mas de
feição eminentemente construtiva e inspirada nos mais
louváveis propósitos.
Técnico de Administração do D.A.S.P., especializado
no estudo das questões de material e compras, sobre que
já publicou numerosas obras, e de que é professor na
Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, o autor dispensa, por isso mesmo,
maiores apresentações.
Entregamos, pois, este novo número dos Ensaios
de Administração aos estudiosos em geral, convencidos,
ao mesmo tempo, de que representará um importante
subsídio para aqueles sobre os quais recairá a responsabilidade de discutir e votar o novo projeto de Código
de Contabilidade.
ENNOR DE ALMEIDA CARNEIRO
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EXAME DO PROJETO DO CÓDIGO DE CONTABILIDADE

OM o fim de divulgar o Projeto em estudo no Congresso, e contribuir com observações, apresentamos
nossa crítica, na esperança de que sirva ao fim visado.

Vem de ser publicado no "Diário do Congresso Nacional" o Projeto n.° 650, de 1955, remetido pelo Executivo para se transformar em lei e substituir o Código
de Contabilidade Pública vigente.
Na própria justificativa estão mencionadas as anteriores tentativas de reforma do atual Código, e estudada
retrospectivamente a matéria.
Quanto à necessidade da revogação do diploma vigente não há quem a não aconselhe, de modo que agora
apresentamos uma análise do projeto 650 e não juntamos, apenas, nossa voz às que sugerem aquela revogação.
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Esse projeto não é melhor que outros de nosso conhecimento, pois contém diversas falhas, como peca
pela base: em vez; de voltar suas vistas para diversos pontos essenciais e .que merecem ser enfrentados com galhardia, atém-se a questiúnculas e particularidades, mantendo os erros e defeitos da legislação vigente, embora
sobejamente apontados por inúmeros estudiosos e administradores.
Antes de entrarmos especificamente na análise dos
termos do Projeto, quer nos parecer que se torna indispensável fazer algumas considerações de ordem geral,
principalmente com o objetivo de revelar determinados
pontos julgados primordiais.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A administração pública encontra-se hoje virtualmente dividida em dois campos: administração direta
e administração delegada ou paraestatal. A divisão tem
por fundamento a necessidade de certos ramos da atividade pública fugirem às prescrições do Código de Contabilidade e aos processos de fiscalização empregados pelo
Tribunal de Contas. Evidentemente esse foi um recurso
de que o Governo lançou mão para atingir aos fins
visados, mas, a nosso ver, não terá sido o melhor, e isso
decorreu das dificuldades sentidas para a revogação cio
Código e elaboração de nova lei capaz de atender às
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nece&sidades e, ao mesmo tempo, constituir um auxílio
à administração.
Isso faz lembrar aquele caso do criador de galinhas
que, verificando estarem diversas aves enfermas e ouíras perecendo, em virtude de condições locais, em vez
de adotar uma solução de caráter geral, mudando todas
as aves para outro local e acudindo às enfermas, deliberou retirar apenas as boas, deixando à sua sorte as
demais, sem notar que, assim procedendo, se expôs ao
prejuízo certo em relação às que não foram separadas.
A solução autárquica é a salvação para diversos serviços;
a administração direta, à mercê do Código presente e
do futuro, é a certeza do prejuízo, da inoperância, da
falta de rendimento e de eficiência.
Estamos diante de fatos; ou o regime de administração direta, sujeito ao prescrito no Código e com
intervenção constante do Tribunal é bom, e não se justifica a existência das autarquias e outras entidades
paraestatais, ou aquele regime é mau, e se deve substituir a legislação, formando uma só administração pública, já que o Estado é um só e não há motivo parcj
exceções; a menos que outras razões, talvez irreveláveis,
isso aconselhem...
O Projeto não voltou suas vistas para esse ponto e
aceita a situação vigente, admitindo a necessidade de
legislação diversa para que certos setores da atividade
pública possam existir e funcionar, o que implica num
reconhecimento de que a lei proposta contém os mesmos
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males e defeitos da atual, não apresentando características que permitam a eficiência da administração pública.
Revela o Projeto o espírito de sua elaboração eminentemente contábil. O Projeto vê a administração pública pelo prisma contábil, antepondo essa função às finalidades estatais.
Em qualquer empresa o guarda-livros é um indivíduo
que sabe ler, escrever e contar, cabendo-lhe registrar os
atos e fatos, a fim de que a direção não tenha de guardar
de memória os números. O caixa é outro indivíduo com
aquelas características e deve ser de confiança, pois é
responsável pela guarda do dinheiro, e tem por dever
receber e pagar. Merece esse caixa o respeito da direção
pela honestidade, mas seu merecimento só é observado
pela maior dose de honradez e perfeição no desempenho
de suas incumbências.
Nem um, nem outro influem na direção da empresa,
não participam de atos da gerência, já que essas atribuições cabem a indivíduos para isso credenciados.
O guarda-livros ou o caixa podem exercer essas funções
corretamente, com os mesmos conhecimentos, numa
farmácia, mercearia, oficina mecânica, colégio, usina de
energia elétrica, etc., mas não podem participar da direção dessas organizações indiferentemente; quando
muito, dada a simplicidade do gênero, podem entender
de drogaria ou de mercearia, mas já necessitariam de
outros conhecimentos se fossem trabalhar noutras daquelas empresas, tendo de participar de sua direção.
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O Ministério da Fazenda é o caixa dessa empresa
chamada Estado; é ele o incumbido de receber e pagar.
Ocorre, entretanto, o mal de se localizarem nesse ministério diversas funções nitidamente pertencentes a outro
que falta, ou seja — o Ministério da Economia. Como a
Fazenda reúne grande soma de poderes, a par de atribuições importantes e não específicas do tesouro, consegue polarizar e colocar-se em situação superior. Esse
ponto é essencial e deve merecer atenção; o Estado foi
criado para realização de fins, dentre eles destacando-se
a segurança nacional, o bem-estar, o desenvolvimento
econômico, etc. Não foi criado o Estado para impor tributos ou para pagar; o tributo é a quota que cada um
dá de seus haveres para o bem da coletividade e seu
próprio, é uma necessidade que varia em proporção, segundo as contingências; o pagamento é o meio pelo
qual é feita a retribuição ao serviço prestado ou à coisa
adquirida. Assim, as funções de receber e pagar são
essencialmente secundárias e decorrentes de condições
que não se comportam nas finalidades do Estado, embora exerçam papel de valor, pois não há administração
sem que três fatores se apresentem: — pessoal, material
e dinheiro.
A PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A situação do Ministério da Fazenda, perante o Estado, é de simples Caixa, mas as atribuições que no Brasil
são dadas a esse órgão, asseguram-lhe uma posição acima
da que efetivamente deveria ter.

O Projeto contém um artigo que reza:
"Art. 26. A proposta de orçamento será organizada por órgão especializado, sob a orientação do Ministro da Fazenda e terá por base as
propostas parciais dos ministérios e órgãos diretamente subordinados à Presidência da República,
bem como as dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário."
Na justificação, em relação a esse dispositivo, lemos:
"c) A atribuição, ao Ministro da Fazenda,
de orientar a organização da proposta do orçamento, o que se justifica, plenamente, considerada a responsabilidade que lhe cabe na realização
do plano da política econômico-financeira, que se
traçai o Governo."
Muitos são os aspectos que poderemos encarar nesse
caso. É evidente o desejo político de atribuir ao Ministério da Fazenda a elaboração da Proposta de Orçamento,
pois assim esse ministério readquire sua posição de primeiro ministério, já que é grande a força do orçamento,
e quem o tiver em suas mãos, naturalmente ficará em
situação acima dos demais e, quotidianamente, estará
com as possibilidades de atender e negar, passando a
controlar politicamente toda a administração pública:
— o ministro reunirá em suas mãos mais elementos e
mais força que o próprio Presidente da República !
Hoje, a proposta é elaborada por órgão diretamente
subordinado à Presidência da República e obediente à
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orientação que o chefe da Nação resolva imprimir,
visto ser ele essencialmente o responsável pela administração do país. O Projeto habilmente retira a força do
Presidente e a entrega ao Ministro. Parece-nos incompatível com o regime presidencialista, a menos que esse
Projeto corporifique a vontade de encaminhar o regime
político para o parlamentarismo por processo diverso da
modificação constitucional...
Outro ponto que pode ser observado, diz respeito à
justificação, quando esta declara — "considerada a responsabilidade que lhe (ao Ministro da Fazenda) cabe
na realização do plano da política econômico-financeira,
que se traçar o Governo" (os grifos são nossos).
Se o plano foi traçado pelo Governo, a responsabilidade é de quem o traçou e não do Ministro, e quem
melhor poderá organizar uma proposta — "segundo o
plano que traçar o Governo" — senão um órgão da própria presidência ? A justificativa não prova e melhor recomenda que a proposta só seja elaborada por órgão
estranho aos Ministérios.
O orçamento se fosse elaborado pelo Governo e não
sofresse qualquer alteração nos trâmites pelo Congresso,
poderia então ser entregue, na sua execução, a quem o
planejara, mas a proposta é uma peça expositiva, submetida à apreciação do Congresso que a aceita ou modifica. O órgão ou órgãos que irão executar o orçamento,
têm de se submeter ao que o Congresso determinar, embora caiba ao Executivo o direito ao veto, que pode,
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lambem, ser recusado pelo Congresso. Assim, que expressão tem aquela afirmativa da responsabilidade do
Ministro da Fazenda, se a peça é realmente de autoria
de outrem ?
Os argumentos, a nosso ver, não procedem. A elaboração da proposta competindo a um órgão especializado e imediatamente subordinado ao Presidente da República é muito mais aceitável, uma vez que a essa autoridade cabe efetivamente a responsabilidade por toda a
administração pública.
Não se diga que isso seja um estadonovismo, porque
uma tal afirmativa só deporá contra a cultura de quem
a fizer. Nos Estados Unidos não houve "Estado Novo",
mas a idéia da criação de um órgão especializado e diretamente subordinado ao Chefe de Estado para elaborar
a proposta de orçamento nasceu lá, assim como lá existe
o "Bureau of Budget". Que dirão os defensores da entrega da atribuição à Fazenda, verificando o que se passa
nas maiores democracias organizadas ?
Esta é mais uma tentativa em que alguns se lançam
para dar à Fazenda aquilo que ela já teve e com o que
podia executar a política e dominar toda a administração
pública.
O orçamento é peça técnica e, na definição de BUCK,
("Budget in Government of today"), reflete um plano
de governo que se expressa através de números de dirheiro. Ora, sendo plano de governo, não é plano financeiro ou fazendário; é, antes de tudo, uma orientação
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superior, consignando as diretrizes da melhor política
econômica, acima da politiquice, da preponderância de
uns sobre outros.
A atribuição que deseja o Projeto conferir ao Ministério da Fazenda tem, sem sombra de dúvida, a finalidade de colocar politicamente em situação de ainda
maior destaque um órgão hipertrofiado. Esse ministério
já sente a necessidade de meios mais eficientes para
atender às necessidades do país e, tanto assim é, que
concordou com a criação de órgãos paraestatais, tais
como a Superintendência da Moeda e do Crédito, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o Banco da
Borracha, o Banco do Nordeste, e podemos incluir a
FIBAN, o Banco do Brasil, as Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, pois a legislação que foi baixada
outro sentido não tem que o de permitir regimes diversos da administração centralizada, embora as atividades
sejam puramente estatais e todas do campo econômicofinanceiro.
Se o próprio ministério já vê a necessidade de existirem órgãos de seu campo desligados da rede, por quê
chama a si encargos que se encontram alhures ? É a
força política do orçamento, o domínio que essa arma dá
a quem a possui, além da prevalência desse setor sobre
a força do Presidente da República.
O Projeto procurou uma forma sutil de retirar ao
Chefe do Executivo a força, transferindo-a para a Fazenda, pois o dispositivo proposto não se arrojou em dizer
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textualmente: — caberá ao Ministério da Fazenda elaborar a proposta de orçamento — usou de forma, digamos, hábil, para não chamar muito a atenção, já que
diz: — "a proposta de orçamento será organizada por
órgão especializado" sob a orientação do Ministro da
Fazenda". Ora, esse "órgão especializado" terá de ser
da própria Fazenda, pois o ministro não poderá orientar
um organismo que não lhe seja subordinado; se o "órgão
especializado" for do próprio Executivo, o seu único
orientador será o Presidente da República e o ministro
é um seu auxiliar, não sendo admissível que autoridade
inferior interfira, mesmo para orientação, no que é da
alçada exclusiva do Chefe da Nação; logo, o "órgão especializado" só poderá ser um integrante e subordinado
ao ministério. Diante desse fato, o projeto não deveria
ter usado uma expressão tão imprecisa, deveria dizer
claramente que a atribuição legal hoje conferida ao
Departamento Administrativo do Serviço Público passará para órgão daquele Ministério e que não mais caberia
ao Presidente da República, a orientação da Proposta, ficando assim o supremo magistrado abaixo de seu ministro.
Por certo haverá quem diga que a estimativa da receita será mais bem feita pela Fazenda que por outro
qualquer. Não negaremos, mas será de convir que tal
acontece porque o ministério não fornece os ciados precisos ou não se encontra suficientemente aparelhado para os fornecer. Em qualquer desses casos, mesmo que
fosse ele o autor da proposta, dependendo daqueles
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dados, estaria nas mesmas condições em que hoje se
acha o D.A.S.P., já que não podemos crer que o ministério, propositadamente, negue os informes referidos
ou os forneça errados. Assim, mesmo a suposição de
maior perfeição, peca pela base. Essa perfeição provém
da exatidão dos informes prestados, independendo cio
órgão que elabore a proposta.
Sabemos que, por comodidade, há partidários da
aplicação de outros métodos, insurgindo-se contra os que
procuram estudar e analisar as causas dos fenômenos
econôrnico-finaneeiros, e bem assim seus reflexos.
A divergência mais profunda está na forma de
avaliar, pois de um lado se acham os que entendem ser o
Orçamento peça contábil e a proposta para o outro exercício mera reprodução do orçamento em execução, com
uns acertos em função do exercício executado, enquanto de outro se colocam os que encaram o orçamento
como peca técnica e de outras características. Aquela prática é péssima e tem sido combatida pelos que se encontram do outro lado.
Exemplificando com um caso da despesa, diremos: - - para um administrador conseguir maior dotação no ano seguinte, necessita provar que sua dotação
foi insuficiente e que a gastou, o que leva ao chamado
"estouro de verba''. O incauto, que desconhecendo essa
receita e zelando pelos cofres públicos, fizer economia,
e pospuser suas necessidades para outro exercício, estará perdido, nada conseguirá, pois será alegado que teve
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dotação excessiva. Esse procedimento vem sendo combatido pelo D.A.S.P., para isso mostrando ao administrador
que a prática do "estouro de verba'1 não o influencia, e sim o programa de trabalho, as reais necessidades. Num exercício poderá ser feita uma economia de
noventa por cento da dotação e solicitada uma nova,
superior, de duzentos por cento, para outro, o que estará
certo, dependendo de exame. Suponhamos que em dezembro de 1953 a repartição solicitou na proposta parcial
Cr$ 500.000,00 para a compra de um aparelho e mais
Cr$ 200.000,00 para outros, incluídos na mesma rubrica
orçamentária. O orçamento votado consignou apenas
Cr$ 600.000,00, que ainda comportavam a aquisição
daquele custoso aparelho. Esse orçamento foi votado
em 1954 e entrou em vigor a 1.° de janeiro de 1955;
nessa ocasião já o aparelho custava Cr$ 750.000,00, e hoje
ainda é mais caro. O administrador, face à impossibilidade da aquisição, sendo honesto, preferiu não aplicar
o recurso do "estouro de verba", resolvendo deixar de
gastar o quantitativo fazendo, assim, uma economia de
Cr$ 500.000,00 sobre os Cr$ 600.000,00 que tem na dotação. Necessitando, porém, do aparelho, expõe, comprova e solicita uma dotação, para 1956, no montante de
Cr$ 1.000.000,00, a fim de prever outras elevações de
preço e, se estas não ocorrem, deixará de usar o saldo que
apurar. É esse o procedimento correto, com o qual devemos concordar, mas constituirá grave erro se os elaboradores da proposta forem aqueles que preferem a prática do "estouro de verba".
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O choque de mentalidades, os velhos e novos procedimentos, criam a luta que presenciamos. É preciso pensar mais no Brasil e trabalhar por sua grandeza. O contrário seria reivindicar atribuições ou posição para se tornar politicamente mais forte. A proposta de orçamento
6 uma peça técnica e deve ser apolítlca, e por isso mesmo
não deve ficar a cargo de qualquer parte diretamente
interessada.
Não seria melhor que o Código proposto contivesse
um dispositivo que impedisse a majoração de qualquer
dotação proposta pelo Executivo, uma vez que o Parlamento não é o aplicador, não é o que sabe das necessidades e, integrado pelos representantes do povo, não
deveria naturalmente ser contrário a maiores sangrias
desse povo ? Notamos o caráter eminentemente político
do trabalho; o que é para lamentar.
EXAME DE ARTIGOS DO PROJETO

Feita esta primeira análise, será conveniente indagar, por que não se estabeleceu, corno ponto de partida,
a elaboração de um projeto que reagrupasse toda a administração pública, suprimindo-se todas as autarquias
e sociedades de economia mista.
Por quê essa pluralidade de tratamento na administração pública ? Temos hoje os seguintes tipos diferençados:
- Administração direta, ou centralizada;
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— Administração indireta, que compreende as autarquias e sociedades de economia mista;
— Administração militar;
— Ministério da Agricultura e da Saúde, com regimes diferentes;
— Fundação (duas), com características de autarquias;
— Organizações de direito privado, exercendo atribuições que as colocam como autarquias, mas curiosamente escapando à prestação de contas ao Tribunal de
Contas.
— Sociedades anônimas em que o Estado é total ou
quase totalmente o proprietário, e assim se regendo por
leis diferentes.
Ora, o Estado é um só, não sendo compreensível a
pluralidade de tratamentos. Quais as causas ? — São
duas: — o Tribunal de Contas e o Código de Contabilidade. Então, se são essas as causas, por quê não procuramos o remédio exato ? Façamos uma lei que permita o
reagrupamento da administração e que as normas e
métodos possam ser uniformes, sem empecilhos, sem
ilegalidades, sem recursos a expedientes e, ao mesmo
tempo possa a administração ser rápida, eficiente e concorra para o progresso e para o bem do povo.
Se o Projeto em estudo for aprovado, tal como se
encontra, sem total revisão, será de prever novos male20

íícios, assim como a continuação da prática dos erros
que todos recriminamos.
Por quê motivo o Projeto desconheceu inteiramente
o subsídio constante do projeto de reforma administrativa, enviado ao Congresso pelo Governo anterior, onde
o controle dos dinheiros públicos foi bastante estudado ?
Que se atente, também, para este caso.

Passemos, já agora, ao exame de alguns pontos do
Projeto. Diz o art. 15:
"As operações relativas ao recebimento, distribuição e aplicação de material serão escrituradas com individuação e especificação convenientes."
Ao ser incluído esse dispositivo no projeto não parece ter sido bem compreendida a sua significação. Senão, vejamos: - - "recebimento" ("ex-vi" do art. 21, do
Decieto n.° 5.873, de 26 de junho de 1940) constitui operação em que, face à aceitação, fazemos a declaração de
que o material entregue foi aceito e recebido. A escrituração é outra operação. Note-se o desconhecimento
do sentido da expressão, pois além de declarado que o
material foi recebido, é necessário dizer que foi escriturado.
Quererá o dispositivo que sejam escrituradas as operações de — aplicação — do material ? Suponhamos que
tenham sido adquiridos tantos sacos de cimento para
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refazer o piso de um pátio; escrituraremos "com individuação", segundo os termos do Projeto, e teremos:
— O cimento Portland, "Perus", da especificação
n.°
constante das "Normas Brasileiras" n.° . . . . ,
da A. B. N. T., misturado a tantos quilogramas de água
e mais tantos metros cúbicos de pedra britada n.° . . . . ,
foi aplicado no conserto do piso do pátio
, desta
repartição, ficando localizado a tantos metros do muro
, seguindo em linha reta pelo rumo NE, até um
ponto distante
metros daquele inicial, e daí, em
ângulo de
graus, para oeste, numa linha sinuosa,
cujo eixo se prolonga para . . . . metros, até encontrar
uma divisa, em alvenaria, inicial de um muro que separa,
etc., etc. . . . ' '
Será isso o que pretende aquele dispositivo ? Se é,
podemos afirmar: — não será cumprido, por absurdo.
Poderíamos comentar ainda mais o dispositivo; mus
para provar que o Projeto não é objetivo em relação à
matéria, basta o exemplo.
A "FIXAÇÃO" DA DESPESA NO ORÇAMENTO

O art. 27, falando da proposta de orçamento, repete:
- "a fixação da despesa e a previsão da receita".
Estamos no ano da Graça de 1955, e ainda há quem
repita aquela palavra ! A despesa não se fixa: — limita-se. O Orçamento é lei autorizatwa, e por isso o Poder
Executivo é autorizado a realizar despesas até ao montante determinado ou limitado. A palavra — fixação —
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dá a falsa noção de que a despesa é fixa, que terá de ser
feita, quando o que existe é um teto, uma limitação.
Já que o Projeto tratou do orçamento, por quê não o definiu, dando-lhe a verdadeira expressão de — plano ?
Certamente não se aventurou a tal, porque isso exigiria
que o Executivo remetesse ao Parlamento — o plano —
do qual resultava a proposta, e sabemos que nem sempre o proposto será aplicado naquilo que consta do plano.
Melhor seria impormos a verdade orçamentária e o respeito ao plano, podendo até caber ao Tribunal a observação e o controle da execução desse plano.
VIGÊNCIA DOS CRÉDITOS ESPECIAIS

O art. 40 restringe a vigência dos créditos especiais
ao exercício, no silêncio da lei. Não há vantagem, e
isso obrigará apenas a alteração daquele último artigo
das leis, que passaria a ser assim redigido:
"Esta lei, com vigência por dois exercícios financeiros, entrará em vigor à data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."
Qual o objetivo da restrição pretendida pelo art. 40 ?
Não sabemos, mas o fato é que muitos dos créditos especiais são transformados em lei e aplicáveis nos últimos dias do exercício. Como têm hoje aplicação em dois
exercícios, não há pressa e tudo será feito regularmente,
no exercício seguinte; com aquele dispositivo, mal os
créditos fossem abertos, e registrados pelo Tribunal, seriam movimentados, fazendo-se toda sorte de "químicas"
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possíveis, para não serem perdidos. Será esse o objetivo
do art. 40 ?
CONDIÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

O disposto no art. 43 e seus parágrafos tem uma
capa de moralização, muito louvável. Há, porém que ser
considerado o seguinte: — Dependendo a abertura de
créditos, nas condições citadas, de informes, terá o informante a faculdade política de servir a quem mais
lhe interessar. Para o amigo, haverá previsão e "superávit", como indicado no n.° I, pelos "cálculos" que houver
íeiío o informante; para o não amigo, os mesmos "cálculos", pela aritmética PEREIRA LOBO, demonstrarâo a impossibilidade de serem abertos os créditos. Quando houver o desejo de atender ao amigo, mesmo que a Contadoria Geral da República se manifeste contrária, haverá
o recurso contido no n.° IV do artigo.
Mais uma vez é o Projeto responsável pela delegação
de tal autoridade e arbítrio ao Ministério da Fazenda que
este nem respeitará, se quiser, a autoridade do Presidente
da República.
EMPENHO PRÉVIO DE DESPESA

Passemos ao art. 75 - - Empenho. Repete o Projeto
um erro, ao dizer:
"O empenho de despesa é o ato emanado de
autoridade competente que cria para o Estado a
obrigação de pagamento, pendente ou não de
implemento de condição". (Os grifos são nossos).
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O rr.ijjí-nho não cria nenhuma obrigação paia o
Estado; é rne-ra reserva de crédito para ocorrer ao pagamento de uma despesa.
Se o empenho criasse alguma obrigação, não poderíamos unilateraimerile anuíá-io sem assentimento da
outra parte ou indenização. Um empenho é feito para a
aquisição de tantos quilos de X, mas a repartição resolve
reduzir a quantidade ou não comprar mais. Simplesmente
anula o empenho, desde que não esteja vinculado a urn
serviço prestado ou compromisso cumprido, porque aí o
serviço, o fornecimento, o compromisso ou contrato é que
têm força e impedem a anulação do empenho. Este, por
si só, não tem forca, não representa obrigação assumida.
Fazemos empenho global e por estimativa para ocorrer, suponhamos, a despesas com passagens aéreas. No
final do exercício só metade do montante foi efetivamente utilizado com as requisições feitas. Se houvesse
obrigação de pagamento, o beneficiário do empenho poderia cobrar o total, mas só pode realmente pretender o
equivalente ao serviço prestado. Que espécie de obrigação é essa, que para ser realmente obrigação, e se efetivar, depende de outro fator, não tendo força por si só ?
Por isso, a definição está errada e consigna o que hoje se
critica. O Projeto apenas reproduz o erro.
A definição do empenho de despesa, para ser correta,
f; nosso ver, deveria ser a seguinte:
— 25

"O empenho de despesa é o ato emanado de
autoridade competente constituindo reserva de
crédito para ocorrer ao pagamento de compromisso assumido, podendo ser anulado pela administração, salvo se por motivo de vinculação já
se integrar em obrigação de pagamento."
O art. 77 diz que nenhuma despesa poderá ser realizada sem empenho prévio. Entretanto o Projeto não
considera convenientemente a realidade e a legislação
vigente. Quando se trata de despesa sem crédito, ou além
do crédito, legalmente realizável, poderá ser feito o empenho ? À conta de que saldo será abatida a importância
ciêsse empenho ?
Num contrato registrado pelo Tribunal, em que seja
determinado, suponhamos, o levantamento topográfico
de uma zona e tenha sido empenhada certa quantia,
uma vez executado o trabalho, poderá ser verificado que
a zona era maior do que a prevista e a importância calculada na base de Knf excede o cálculo, devendo ser
empenhada — "a posteriori" — a diferença. Dizemos que
esse empenho é feito — depois — do trabalho realizado
e é legal. Como terá de ser feito "a priori" ?
O art. 82 cuida do prazo de remessa de vias do empenho ao T.C. e à C.G.R. e determina 5 dias da data
da extração. Será esse prazo só para a Capital da República ou terá olvidado as repartições localizadas em pontos remotos do nosso vasto território ? Além disso, esta2G

beleceu que nunca deverão as vias do empenho ser remetidas ao T.C., ou suas delegações, depois de 31 de
dezembro. Se a repartição extrair um empenho no dia
31 de dezembro às 17 horas da tarde para requisição
de uma passagem necessária à viagem de um funcionário naquele dia, certamente essa via do empenho só
chegará, mesmo rapidamente, ao T.C., no dia 2 de janeiro do ano seguinte. O funcionário viajou, a empresa
prestou o serviço, mas o empenho não é válido. A repartição terá agido legalmente e quem prestou o serviço o
fez confiante na seriedade do Estado. Será de boa moralidade administrativa invalidarmos esse empenho,
propiciando verdadeiro "calote" oficial ? Tal procedimento, mesmo que "legal"', ofende o moral de quem
trabalha para o Estado, pois se nossas leis contiverem
dispositivos desse tipo, passaremos a servir a um Estado
que se arroga o direito de praticar atos atentatórios àmoral e aos bons costumes administrativos. Não concordamos, em absoluto, com procedimentos como esse e
nem com disposições que podem criar vexames para nós
que nos orgulhamos de pertencer ao serviço público.
O projeto tem de ser expurgado de tais vícios.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O art. 88 reproduz texto constitucional. Até aí nada
de novo. Pena é que não tenha procurado suprir a deficiência do texto constitucional. A Constituição teve em
mira evitar que se aplicasse uma dotação destinada ao
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pagamento de pessoal, na compra de automóvel, por
exemplo. O "crédito impróprio" tem limite, mas o Tribunal entendeu que isso se aplica às filigranas da classificação orçamentária. Sem uma lei disciplinadora, sem
elementos positivos, deixa-se ao arbítrio do Tribunal u
julgamento da propriedade do crédito, é um perigo. Desconheceu o Projeto o que consta do § 1.°, do art. 13, de
Decreto-lei n.° 7.584, de 24 de maio de 1945, lastimàvelmente.
Uma chapa de vidro, se adquirida como matériaprima, produto manufaturado ou semimanufaturado,
é aceita, aí, pelo T. C., mas se for chamada de — tampo
de vidro — destinando-se a uma mesa em vez de servir
como vidraça numa janela, já o T.C. entende que é material permanente e recusa a despesa por — impropri3
dade de verba — sendo proibido o registro da despesa.
E, note-se: o julgamento é irrecorrível.
Nas autarquias ocorrerá semelhante caso ? Não.
O Tribunal não pode entrar nessa apreciação e o Código
aí não vale. É o regime da pluralidade de tratamento.
O administrador encontra-se à mercê da variabilidade dos julgamentos do Tribunal, que decide na base
de "quorum". Será inteligente deixarmos ao arbítrio de
uma corte que não forma jurisprudência o julgamento
de certos atos administrativos ? Como não é, criaram-se
as autarquias, mas resta ainda uma parte da administração que é enjeitada, não merecendo o amparo ou
os benefícios que outros usufruem... Coisas do destino.
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REGIME DE ADIANTAMENTOS

A legislação vigente consigna casos especiais em
que o Presidente da República tem a faculdade de autorizar adiantamentos, pois a ele caberá julgar da conveniência ou oportunidade da medida, mesmo porque a
lei não deve ser tão casuística prevendo todas as hipóteses. No Projeto é retirada a competência, para tanto,
ao Chefe da Nação. Será que o Projeto põe em dúvida
a sensatez e a honorabilidade do Supremo Magistrado,
e a tal ponto que lhe negue uma autoridade que sempre
teve?
Comentemos o art. 105 do Projeto, que cuida do
adiantamento.
No n.° I, fala em despesas miúdas de pronto pagamento e apresenta uma definição que nada define. É bom
lembrar que o Tribunal varia freqüentemente no julgamento do que se chama — despesa miúda, e se a lei não
íôr exata, continuaremos padecendo do mal do arbítrio
no julgamento. Como está redigido, não só não evita o
mal da interpretação variável, como não restringe a aplicação dos adiantamentos.
O n.° VI — não diz quem julgará da conveniência
de aplicação do regime, e assim, poderá o Tribunal discordar. Nesse caso a quem recorrer, se o Tribunal impugnar ? O Projeto não resolve; é falho.
Art. 106. Parágrafo único — Veda o Projeto a percepção de mais de dois adiantamentos por parte de um
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mentos e ministérios com autonomia administrativa,
etc. do que na existência desta ou daquela forma legal.
Não se conserta, remendando: — por vezes, o melhor
conserto é a substituição total, e no caso parece-nos
conveniente.

mesmo servidor, ao mesmo tempo. Hoje existe essa prática. Que pretende o Projeto evitar ? Um servidor pode
ser portador de um adiantamento de mais de um milhão
de cruzeiros, e mesmo de dois; por que outro servidor não
poderá ser portador de dez adiantamentos de dez mil
cruzeiros (perfazendo cem mil, apenas); será pelo volume, ou pelo trabalho que o portador terá ao prestar
contas ? Não alcançamos o objetivo visado no Projeto,
antes verificamos a manutenção de um estado de coisas,
condenável e sem propósito.
O § 2.° do art. 110 faculta ao Tribunal prorrogar
o prazo da prestação de contas por mais 30 dias. O Tribunal está longe, não é quem poderá sentir a necessidade da dilatação de um prazo, e sim a autoridade mais
próxima, à qual deveria caber aquela faculdade, como
consta, aliás, da Lei n.° 830. Por outro lado como iria o
Tribunal agir, nesse caso ? Um portador de adiantamento em Mato Grosso ou no Território do Acre necessitando de uma dilatação de prazo de 30 dias — teria de
recorrer ao Tribunal de Contas aqui no Rio — pois a lei
não atribui essa faculdade senão ao Tribunal! Quem introduziu esse dispositivo no Projeto, certamente não
atentou para o aspecto prático, e muito rnenos para as
conseqüências.
Sabemos que males decorrem da aplicação do regime
de adiantamentos. Ora, se há o desejo de coibi-los, não
será pela forma constante do Projeto.
O rnal reside mais no conjunto da legislação, naquilo que gerou a criação de autarquias, de departa-

PROCESSOS DE COMPRA

Continuemos nossos comentários. A coleta de preços
teve seu limite elevado para Cr$ 500.000,00 - - Que é,
legalmente, coleta de preços ? — O art. 33, do Decreto
n.° 5.873, de 26 de junho de 1940, diz que ela se fará por qualquer processo comercial. Será isso ?
Criar-se uma figura legal, ou dispor sobre a mesma
sem conceituá-la, sem estabelecer limites, modo de aplicação, ou outros elementos caracterizantes, parece-nos
erro de técnica legislativa, e do mesmo decorrerão males
sem conta. O Projeto olvidou o que não devia.
No art. 128 encontramos referência ao julgamento
da idoneidade dos proponentes, sem mencionar o que
dispõe o Decreto-lei n.° 6.204, que criou o Registro de
Fornecedores do Governo, de tão grande valor. O Projeto
o desconheceu; quer revogá-lo ? Mantém-no ? Ou deseja
substituí-lo ? Ficamos sem saber.
O art. 131 (compra ao 2.° colocado, correndo a diferença de preço por conta do primeiro), dá a impressão
de "leão de chácara". Mete medo, mas não sendo estabelecida a forma de ação, será inoperante. A medida já
existe, mas é impraticável. Se o Projeto pretendia mesmo
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que fosse efetiva a medida, teria de lhe dar forma e meios
de ação.
Há, entretanto, um caso a considerar. Está bem que
o Estado exija o cumprimento de obrigações, e imponha
sanções a quem se furtar ao seu cumprimento, mas para
ter autoridade é preciso que ele também não deixe de
cumprir suas obrigações. Quantas vezes vemos o Estado
deixar de efetivar a compra, depois de realizada a concorrência; e deixar de pagar porque o Tribunal Tmpugnou o registro da despesa. Ora, quem não cumpre sempre, não tem direito de aplicar penalidades nos que
falham, e muitas vezes, contra a vontade. Lembremo-nos
que só deverá atirar a primeira pedra, quem estiver isento de culpa !
Contratos — O art. 139 dá apenas 10 dias para a
remessa dos contratos ao Tribunal ou sua Delegação,
contados da data de sua assinatura. É preciso notar que
nesse prazo se compreende a publicação no Diário Oficial,
que, às vezes, ultrapassa o decêndio. Por quê tão pouco ?
Já o art. 140 dá ao Tribunal ou sua Delegação 30 dias
para julgar. Por quê tanto ? E, como não bastam os 30
dias, ainda esse prazo será dilatado por todo aquele
decorrido em diligências. Não conseguimos compreender
os motivos da fixação daqueles prazos.
Neste ponto o Projeto é inconstitucional, pois admite o julgamento de contratos pelas Delegações do Tribunal, e também determina o automatismo do registro,
quando ultrapassado o prazo de 30 dias sem manifes32 —

tação do órgão, quando a Constituição tal não admite.
Vejamos o texto da Magna Carta:
"Art. 77. Compete ao Tribunal de Contas:
III — julgar da legalidade dos contratos e das
aposentadorias, reformas e pensões.
§ 1.° Os contratos que, por qualquer modo,
interessarem à receita ou à despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo Tribunal
de Contas. A recusa do registro suspende a execução do contrato até que se pronuncie o Congresso Nacional." (Os grifos são nossos).
O art. 143 iguala contratos, ajustes e acordos, submetendo-os ao mesmo ritmo processual. Ou devemos
restringir a um só processo, já que os outros tornam-se
iguais, ou, então, devemos dispensar tratamentos diferentes, o que seria lógico. Já basta o estipulado na Constituição, que manda a registro prévio o contrato. Hoje o
Tribunal decidiu a equiparação; quanto à administração
tal não convém. É preciso verificarmos, antes de tudo,
o que convém à administração, e graças a que, ela poderá trabalhar. Não será no regime de dificuldades prévias e posteriores que poderemos exigir eficiência de
parte do administrador.
O Projeto é mau, mais uma vez.
CAUÇÃO
O art. 146 fala sobre a caução contratual para garantia do fornecimento ou execução de obra. A caução
flp -33
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constitui uma precaução que o Estado toma contra o
possível faltoso. Não seria melhor transigirmos com os
honestos, e deixarmos de supor, "a priori", que todos
são desonestos, até prova em contrário ? Se quisermos
comprar noutro país, teremos de depositar, em conta
vinculada, em banco, o total, pois o fornecedor não presta caução, antes exige a certeza de receber o montante
correspondente à venda que efetua.
Aqui, entretanto, tem o proponente de caucionar !
A exigência de caução impede o caso de financiamento ou antecipação. Ora, sabemos que para obtenção
de melhores preços, muitas vezes temos de antecipar,
mas o Estado é impedido de assim proceder. Quem elaborou o Projeto, deixou de atentar para as formas mais
comuns no comércio e na indústria, assim como algumas
usadas por certas repartições, embora extralegalmente.
Melhor seria que tal fosse permitido — sob cautela
a responsabilidade da autoridade - - mas beneficiando
o erário público.
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

O art. 145 dispõe sobre reajustamento de preços,
mas é insuficiente, confuso, prolixo, sem ser impositivo.
Só é admitido o reajustamento de preços em face
da majoração de tributos ou encargos legais. Só existem
essas causas ? Suponhamos a execução de uma obra.
Elevam-se os preços do cimento, da pedra, do asfalto.
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etc., assim como a mão-de-obra também se eleva, não
por novos tributos, mas pela lei da oferta e da procura,
pela diminuição do mercado de mão-de-obra, etc. Não
serão motivos admissíveis ?
Se a lei permitir o reajustamento em bases honestas,
e sob controle, poderão os proponentes dar nas competições os melhores preços, e sem precauções; mas se
sabem da impossibilidade, prevendo flutuações, cobremse, aumentam, de sorte que, ocorrendo a elevação dos
custos das matérias-primas e da mão-de-obra, não terão
prejuízo; e se tal não houver, lucrarão mais.
O reajustamento de preços é medida sábia e que se
impõe, mormente quando a situação é instável, sendo
isso recomendado.
Impedir o reajustamento é condenar o Estado a
pagar mais do que deve, o que nos cabe impedir, se é que
existe tal desejo.

O art. 147 consigna um erro de psicologia que também encontramos na legislação atual. "Poderá ser dispensada de prestar caução a empresa de notória idoneidade". A dispensa só é aplicada em casos de grandes
somas, quando "empresas de notória idoneidade" estão
em causa. Justamente essas é que constituem perigos, e
rião as pequenas. Nos bancos é sabido que os títulos de
reduzido valor, assinados por pessoas modestas, são sempre pagos nas datas de vencimento, enquanto que os
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grandes, de poderosos, são os que mais trabalho dão, pois
têm de ser tratados com deferências especiais os seus
emitentes. O poder econômico é grande e capaz de muito.
Como dispensar a caução, que é uma garantia, justamente contra aquelas que realmente menos garantia
oferecem ? Esse assunto — caução — merece um estudo
melhor, principalmente face à realidade.
Uma grande empresa de nossa praça contratou um
fornecimento de vulto, e como não lhe foi possível cumprir no exercício, teve sua obrigação inscrita em — restos
a pagar, e assim ficou durante três anos; nesse prazo
a mercadoria subia de duzentos por cento no mercado.
Tratando-se de grande organização, não teve nenhum
receio; declarou que não cumpriria o contrato e que perderia a caução, o que era muito melhor para ela. Se, em
vez de caução, fosse feito o contrato sob responsabilidade
da empresa, teria ela de fornecer o material de qualquer
maneira, não indo vendê-lo por mais, beneficiando-se e
deixando o serviço público sem ser atendido, como aconteceu. De que valeu a caução ? Quando a operação é
vultosa e certos fatores intervém, de nada vale a caução.
Certa vez a antiga Comissão Central de Compras cassou
uma caução no valor de Cr$ 2.500.000,00 a um fornecedor de carvão (em 1937, talvez). Dado o vulto daquela
caução, não foi de admirar o que se passou pouco depois: -- autoridade superior entendeu que não era caso
para cassar a caução e mandou restituí-la, pura e simplesmente, embora estivesse provado o inadimplemento
contratual.
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Eis por que julgamos que esse assunto merece estudo que o projeto não revela; e a solução dada nada
resolve, antes mantém a situação atual, que é má.

O art. 193 do Projeto fala sobre os — restos a pagar
— mas incrivelmente abstrai o que consta do art. 43, do
Decreto-lei n.° 2.206, de 20 de maio de 1940. Se o projeto
deseja, de fato, evitar o que se contém nesta última lei,
citada, não alcançou seu desiderato, pois como está viria
permitir ou forçar a prática de recibos graciosos e outras coisas altamente nocivas à administração pública.
O que se contém naquele art. 43 deveria ser aplicado a
todo o serviço público, jamais suprimido. Parece-nos que
o melhor seria adotar a forma vigente.

O art. 197 diz que a lei se aplicará às autarquias, no
que lhes couber. Quem julgará do cabimento; quando,
como, onde ? O arbítrio imperará e a lei só será aplicada
se o dirigente quiser, mesmo porque a autarquia tem
legislação própria; o Código será aplicado só subsidiàriamente; logo o que se contém no artigo citado é inócuo.

Já apontamos erros e inconvenientes em número
bastante para revelar a inconveniência do Projeto, embora não tenha sido todo ele comentado.
— 3r<

Somos de opinião de que há necessidade premente
de revogarmos o atual Código de Contabilidade Pública,
elaborando uma legislação conveniente.
Não satisfaz o projeto agora apresentado.
Antes de tudo, devemos estudar as condições reais
da administração pública, não só a direta, como as demais, dando-lhes armas de trabalho adequadas e flexíveis.
Não compreendemos diversidade de tratamento
dentro da mesma administração como acontece com as
autarquias, as repartições sob autonomia administrativa, as sociedades de economia mista, e outras formas
de independência, além de algumas que funcionam sob
o guante de uma legislação difícil e da ação do Tribunal
de Contas.
A administração deve ser orientada por leis uniíormes, leis que lhe permitam ser eficiente, que lhe proporcionem meios de ação, pois não foi criada para dar
razão à burocracia ou aos trâmites legais, nem para
servir de desculpa à inoperância.
Que se crie o controle administrativo, conselheiro e
orientador, por excelência, estamos de acordo; mas que
se passe o labéu de prevaricadores aos que administram,
aos que prestam seu concurso à administração centralizada, parece-nos um mal e um erro.
Antes de reformarmos a legislação vigente, é necessário estudar, traçando linhas e planos gerais, evi38 —

íando-se a simples transformação de uma lei em outra
e forçando a administração a produzir pouco. O progresso exige leis mais adequadas e portanto elaboradas
com perfeito conhecimento de causa.

Segue-se, para melhor compreensão do leitor, o
texto do Projeto sob exame.
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APÊNDICE
PROJETO N.o 650, DE 1955
Dispõe sobre a Administração
e Contabilidade da União.

Financeira

PROJETO N.o 650, DE 1955

Dispõe sobre a Administração Financeira
e Contabilidade da União.
(Do Poder Executivo)
TÍTULO i
INTRODUÇÃO
Ar t. 1.° Esta Lei estatui normas orçamentárias, financeiras
e contábeis a serem observadas na gestão da Fazenda Pública
F'ederal e no controle e registro das operações realizadas.
Art. 2.° A Fazenda Pública é o conjunto de obrigações e
de recursos que servem de meio para a realização do fim econômico do Estado.
Parágrafo único. Os recursos se constituem de todas as
contribuições, tributos, rendas, propriedades, valores e direitos
que pertencem ao Estado.
Art. 3.° Todo ato contábil, financeiro ou econômico, se
realiza por meio de documento que comprova a operação e se
registra de acordo com os preceitos da contabilidade, mediante
classificação em conta adequada, para exame e fiscalização do
órgão competente.
Art. s4.° Os dirigentes dos órgãos do serviço público, civil
ou militar, em que se operem atos a que se refere o artigo anterior, são obrigados a promover a respectiva comunicação à
Contadoria Geral da República ou suas delegações e, quando
couber, ao Tribunal de Contas ou suas delegações, pela forma
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c nos prazos fixados em lei ou regulamento, ou, ainda, nas
instruções específicas emanadas do Tribunal ou da Contadoria.
Art. 5.° O registro sistemático concernente aos fatos administrativos da gestão econômico-financeira do Estado, e sua
fiscalização, obedecerá às disposições desta Lei e às instruções
da Contadoria Geral da República.
Parágrafo único. A escrituração será feita pelo método
das partidas dobradas.
Art. 6.° O registro contábil da Receita far-se-á de conformidade com as especificações das leis orçamentárias, abrinao-se contas para os encarregados da arrecadação, de forma
que lhes seja fixada a responsabilidade.
Art. 7.° O registro contábil da despesa far-se-á de acordo
com as especificações constantes dos créditos orçamentários
e adicionais.
Art. 8.° A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações convenientes, de modo que se conheça
a posição dos empréstimos e dos serviços de amortização, juros
e despesas diversas.
Art. 9.° A dívida flutuante será escriturada com individuação e especificações convenientes, indicando-se a natureza
da dívida e, quando for o caso, o nome do crredor.
Parágrafo único. O registro dos "Restos a Pagar" far-se-á,
ainda, por exercício.
Art. 10. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações
oriundas de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte.
Art. 11. Para efeito de escrituração, os depósitos classlíicam-se:
I — Depósitos Públicos;
II — Depósitos Especificados;
III — Depósitos de Diversas Origens.
Art. 12. Constituem depósitos públicos as importâncias
ou valores pertencentes a terceiros e recebidos por ordem
emanada de autoridades administrativas ou judiciárias.
Art. 13. São depósitos especificados:
I — Os depósitos de caixas econômicas;
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II — Os prêmios de loterias;
III — Restos a pagar;
IV — As consignações descontadas em folha de pagamento aos servidores públicos.
Art. 14. Constituem depósitos de diversas origens os recolhimentos, descontos ou retenções mandados considerar
como depósitos por lei, regulamentos, contratos ou atos administrativos de autoridades competentes, não compreendidos
nos arts. 12 e 13.
Parágrafo único. Os depósitos de que não se conheça
titular certo serão escriturados em subconta denominada "Para
quem de direito".
Art. 15. As operações relativas ao recebimento, distribuição e aplicação de material serão escrituradas com individuação e especificação convenientes.
Art. 16. A administração financeira, especialmente a execução orçamentária, será fiscalizada pelo Congresso Nacional,
com a auxílio do Tribunal de Contas.
Parágrafo único. A fiscalização financeira nos territórios
federais será regulada em lei especial.
Art. 17. Haverá fiscalização permanente dos responsáveis
pela movimentação dos dinheiros, valores e outros bens públicos, ou pela guarda dos que lhes forem confiados, fazendo-se
periodicamente a tomada de contas dos mesmos responsáveis,
para julgamento do órgão competente.
Parágrafo único. As tomadas de contas basear-se-ão na
lei orçamentária e na legislação ordinária que lhes disserem
respeito.
TÍTULO II

EXERCÍCIO, ORÇAMENTO E CRÉDITOS ADICIONAIS
CAPÍTULO

I

EXERCÍCIO
Art. 18. O exercício financeiro coincide com o ano civil.
Art. 19. Pertencem ao exercício financeiro:
I — as receitas dentro do mesmo arrecadadas, ainda iue
originadas em exercícios anteriores;
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II — as despesas nele legalmente empenhadas.
Parágrafo único. A receita lançada, que não for arrecadada dentro do exercício financeiro, será escriturada em
conta patrimonial.
Art. 20. A despesa legalmente empenhada, mas não paga
dentro do exercício financeiro será considerada como efetivamente realizada à conta do crédito respectivo e relacionada
como Restos a Pagar, em conta de "Depósitos".
Art. 21. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos,
salvo expressa disposição em contrário da lei que os autorizar.
Parágrafo único. Os Restos a Pagar, resultantes da despesa empenhada à conta de créditos especiais e extraordinários, serão apurados e relacionados no exercício financeiro em
que o crédito perder a vigência.
CAPÍTULO II

ORÇAMENTO

Seção / — Generalidades
Art. 22. O orçamento da União obedecerá aos princípios
de unidade, universalidade e anualidade.
Art. 23. A lei de orçamento não contém dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa para, os
serviços anteriormente criados. Não se incluem nessa proibição:
I — a autorização para a abertura de créditos suplementares e operações de crédito por antecipação da receita;
II — a aplicação do saldo e o medo de cobrir o déficit.
Art. 24. Todas as receitas e despesas constarão do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
Parágrafo único. As quotas' de renda que, por força de
lê), se destinem ao pagamento de serviços ou encargos especilicados, não serão deduzidas da receita, mas calculadas para
figurarem em verba própria da despesa.
Art. 25. Na hipótese prevista no art. 74 da Condtiíuiçm
o Presidente da República expedirá, até 31 de dezembro, o decreto de prorrogação da lei do orçamento em vigor incluindo
os créditos suplementares que lhe foram adicionados.

46 -

Seção II — Proposta
Art. 26. A proposta de orçamento será organizada por
órgão especializado, sob a orientação do Ministro da Fazenda,
e terá por base as propostas parciais dos ministérios e órgãos
diretamente subordinados à Presidência da República, bem
como as dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Art. 27. A proposta de orçamento obedecerá às normas
prescritas nesta lei e será acompanhada de quadros demonstrativos e comparativos, que justifiquem a fixação da despesa
e z previsão da receita, e das indicações remissivas da legislação .
Art. 28. A proposta de orçamento será remetida pelo Presidente da República à Câmara dos Deputados dentro dos primeiros dois mejáes do início da sessão legislativa ordinária.
Seção /// — Receita
Art. 29. O orçamento da receita compreenderá rendas e
receitas.
Art. 30. As rendas dividem-se em ordinárias e extraordinárias e serão classificadas segundo ES fontes:
a — as Rendas Ordinárias, em:
l — Rendas Tributárias;
II — Rendas Patrimoniais;
III — Rendas Industriais;
IV — Diversas Rendas.
f> — as Rendas Extraordinárias, em:
I — Cobrança da Dívida Ativa;
II — Diversas Rendas.
Art. 31. As receitas constituem cs recursos obtidcs com
mutações patrimoniais e classificam-se em:
a. Alienação de Bens do Estado.
b. Operações de Crédito.
c. Diversas Receitas.
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Seção IV — Despesa
Art. 32. O orçamento da despesa compreenderá as d?spesaá efetivas e de mutações patrimoniais, desdobrando-se
ambos os grupos em despesas ordinárias e extraordinárias.
Parágrafo único. As despesas ordinárias são as destlnaõas à manutenção dos serviços públicos.
Art. 33. O orçamento da despesa incluirá discriminadamente as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços
públicos e dividir-se-á em duas partes: uma fixa, que não
poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior, cutra
variável, que obedecerá a rigorosa especialização.
Art. 34. A despesa pública será discriminsda por unidades administrativas e classificada, dentro de cada uma
delas,
t elos seguintes elementos: pessoal, material, serviços1 de terceiros e encargos.
Art. 35. A despesa relativa a cada unidade administrativa
denominar-se<-á verba; a de cada elemento, consignação.
Parágrafo único. As consignações desdobrar-se-ão em
subconsignações, para conveniente especialização da despesa.
Art. 36. As repartições que se utilizarem dos serviços
industriais da União, incluirão, para esse fim, dotação própria
em seus orçamentos.
CAPÍTULO III

CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 37. São créditos adicionais as autorizações de desIjesa não prevista ou insuficientemente dotada na lei do orçamento.
§ 1.° Os créditos adicionais autorizados em lei dependem,
para sua utilização, de abertura por decreto do Poder Executivo.
§ 2.° E' vedada autorização para abertura de créditos
ilimitados.
Art. 38. Os créditos adicionais classificam-se em:
I — suplementares, os destinados a reforço de dotações
orçamentárias;
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II — especiais, os destinados a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica;
III — extraordinários, os destinados a despesas urgentes
ou imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
Parágrafo único. As autorizações para a abertura de críditos especiais devem indicar, obrigatoriamente, a denominação própria e o fim de que se destinam.
Art. 39. Os créditos extraordinários serão abertos por
decreto do Presidente da República, ad referenãum do Poder
Legislativo, exclusivamente para os casos previstos no item TII
do artigo 39.
Art. 40. No silêncio da lei que autorizar abertura de credite especial a autorização adstringe-se ao exercício financeiro .
Art. 41. Os créditos adicionais poderão ser abertos em
qualquer mês do exercício.
Art. 42. Os decretos de abertura de crédito serão sempre
referendados pelo Ministro da Fazenda e, ainda, pelos ministros das pastas a que interessarem.
Art. 43. A abertura de crédito suplementar ou especial
depende da existência de recursos para ocorrer à despesa.
§ 1.° Consideram-se recursos, para o fim deste artigo,
desde que não comprometidos:
I — o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II — os provenientes do excesso da arrecadação previsto
por meio de índices técnicos baseados na execução orçamentária;
III — os resultados de real economia, obtida em virtude
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e de
créditos adicionais;
IV — o produto de operações de crédito expressamente
definidas;
§ 2.° Para o fim de se apurar o recurso utilizável, deverSo
também ser levados em conta o valor das operações de crédito
autorizadas e o das realizadas e não computadas no orçamento,
bem como o montante dos créditos adicionais em vigor e o
saído orçamentário porventura comprometido.
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§ 3.° O decreto de abertura de crédito suplementar ou
especial indicará expressamente os recursos utilizados, e, no
caso do item III do § 1.° determinará o cancelamento das dotações ou créditos que ficarão anulados.
§ 4.° A Contadoria Geral da República pronunciar-se-á
previamente, sobre a existência de recursos de que trata este
artigo.
CAPÍTULO IV

CONCESSÃO, REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 44. A concessão de créditos a unidades administrativas com ou sem tesouraria, é automática quando feita discriminadamente na própria lei de autorização; no silêrcio
desta dependerá de ato administrativo, da autoridade competente.
Art. 45. Publicada a lei orçamentária, os créditos nela
autorizados serão automaticamente registrados pelo Tribunal
de Contas, independentemente de qualquer solicitação dos ministérios ou órgãos interessados.
§ 1.° Independe, também, de solicitação dos ministérios
ou órgãos interessados o registro dos créditos adicionais. Não
se manifestando o Tribunal de Contas em contrário, no prazo
de cinco dias contados da publicação do decreto de abertura
de crédito no Diário Oficial, considera-se o mesmo automaticamente registrado.
§ 2.° Havendo manifestação em contrário a utilização do
crédito poderá efetuar-se após despacho do Presidente da República com registro sob reserva do Tribunal de Contas, p
recurso ex-officio para o Congresso Nacional.
Art. 46. Distribuição de crédito é o ato administrativo de
autoridade competente, pelo qual as repartições pagadoras
ficam habilitadas a realizar pagamentos à conta de créditos
orçamentários ou adicionais, nos limites que lhes forem fixados.
§ 1.° Dos atos de distribuição de crédito, dará a autoridade competente imediato conhecimento ao Tribunal de Contas
e à Contadoria Geral da República.
§ 2.° São repartições pagadoras, além do Tesouro Nacional e suas delegacias, as que possuam tesouraria, junto às
quais funcione delegação da Contadoria Geral da República.
§ 3.° E' permitida a redistribuição de crédito.
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TÍTULO III
GESTÃO FINANCEIRA
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 47. A gestão financeira obedecerá ao princípio de
unidade de tesouraria, compreendendo os atos relativos à realização da receita e da despesa pública e à guarda e movimentação dos dinheiros públicos e dos efeitos que os representem.
Art. 48. A receita pública compreende:
I — Receita Orçamentária;
II — Receita Extraordinária.
Parágrafo único. A receita extraordinária, da qual se
origina dívida flutuante, é constituída dos depósitos a favor
de terceiros, resolutórios ou não, bem como dos recebimento?
de quaisquer quantias não incorporadas ao orçamento.
Art. 49. A despesa pública compreende:
I — Despesa Orçamentária;
II — Despesa Extraordinária.
Parágrafo único. A despesa extraordinária é constituída
pelos pagamentos da dívida flutuante, que independem de expressa autorização ou crédito adicional.
CAPÍTULO n
RECEITA
Seção I — Generalidades
Art. 50. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem
que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exprcicio sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém,
a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.
Art. 51. O lançamento da receita é o ato da repartição
competente, que apura a procedência do crédito fiscal d"a União
e a peásoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
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Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e
quaisquer outras rendas com vencimento determinado em let,
regulamento ou contrato.
Art. 53. A administração da receita da União compete
ao Ministério da Fazenda.
Seção II — Arrecadação
Art. 54. Não será admitida a compensação da obrigação
de recolher rendas ou receitas do Estado com direito creditório contra o Tesouro Nacional.
Art. 55. Os servidores públicos, bem como quaisquer pessoas, que arrecadem ou cobrem rendas ou receitas da União,
são responsáveis pela exata percepção das quantias que lhes
competir arrecadar ou cobrar.
Art. 56. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibo das importâncias que arrecadarem.
§ 1.° Os1 recibos devem conter o nome da pessoa que pafa,
a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como
a data e assinatura do agente arrecadador.
§ 2.° Os recibos serão fornecidos em uma única via.
Art. 57. A receita indevidamente arrecadada, será, no
exercício, restituída como "anulação de receita", e, posteriormente, à conta de crédito orçamentário próprio.
Seção III — Recolhimento
Art. 58. E' vedado reter em cofre saldos da arrrecadação, além dos prazos regulamentar es.
Parágrafo único. A retenção além dos prazos fixados
importa a mora de 1% ao mês, sem prejuizo de outras penalidades que couberem.
Art. 59. As repartições civis e militares, que possuam
tesouraria, recolherão diariamente ao Banco do Brasil, em
conta "Receita da União" o saldo da arrecadação do dia anterior .
Parágrafo único. Não se incluem nos saldos de arrecadação as notas dilaceradas e em recolhimento, as moecias
metálicas e as sobras de suprimento.
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Art. 60. As repartições arrecadadoras que não possuam
tesouraria, recolherão o saldo de suas arrecadações, na conformidade das instruções que forem expedidas pelas autoridades competentes.
Art. 61. As repartições que, finalmente recebam rendas
ou dinheiro sob qualquer título, farão os recolhimentos às estações arrecadadoras mais próximas, no primeiro dia útil seguinte ao da arrecadação.
Art. 62. O recolhimento da receita arrecadada pela Delegacia do Tesouro Brasileiro e demais repartições federais, no
exterior, efetuar-se-á de acordo com as normas próprias expedidas pelo Ministério da Fazenda.
Art. 63. O recolhimento de rendas cuja arrecadação for
confiada a particular far-se-á de acordo com as disposições
legais ou contratuais.
Art. 64. As instruções que forem expedidas pelas autoridades competentes, sobre recolhimentos da arrecadação, serão transmitidas imediatamente ao Tribunal de Contas e à
Contadoria Geral da República, para fins de fiscalização.
Art. 65. Não se admitirá exoneração dentro dos prazos
fixados.
! ........ '
Seção IV — Operações de Crédito
Art. 66. As operações de crédito compreendem:
I — as emissões de títulos da dívida externa fundada;
II — as emissões de títulos da dívida interna fundada;
III — as emissões de títulos da dívida flutuante, bem como
as operações da mesma natureza realizadas por meio de contrato.
Art. 67. As operações de crédito só poderão realizar-se
em virtude de lei.
Art. 68. O produto das operações de crédito incorporarse-á ao orçamento pela receita efetivamente obtida.
Seção V — Divida Ativa
Art. 69. As importâncias relativas a impostos, taxas, contribuições e multas de qualquer natureza, bem como quaisquer
créditos da Fazenda Pública, não pagos ou recolhidos nos
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prazos fixados em lei, regulamento ou contrato, constituem
Dívida Ativa da União.
Art. 70. A ação de executivo fiscal, para cobrança da
dívida ativa, deverá ter início dentro de 90 dias, contados da
inscrição da dívida.
CAPÍTULO III

DESPESA
Seção 7 — Generalidades
Art. 71. A despesa orçamentária da União será efetuada
de acordo com a lei de orçamento e as' que autorizem abertura de crédito, constituindo crime de responsabilidade os atos
do Presidente da República e dos Ministros de Estado que
contra elas atentarem.
Art. 72. E' vedado autorizar prestação de serviço ou
fornecimento, além do crédito, ou sem crédito, sob pena de
responsabilidade administrativa e criminal para os servidores
públicos que o fizerem, além da multa no valor de l a 12 meses de vencimentos, salário ou remuneração imposta pelo Tribunal de Contas.
Art. 73. Em caso de necessidade inadiável, o Presidente
da República, por solicitação dos ministros civis e militares, dos
presidentes das casas do Congresso Nacional e dos presidentes
dos superiores tribunais do Poder Judiciário e do Tribunal de
Contas, ouvido o Ministro da Fazenda, poderá ordenar a prestação de serviços ou fornecimentos, além dos créditos, ou para
os quais não exista crédito.
§ 1.° Ao ordenar despesas na forma deste artigo, solicitará o Presidente da República ao Congresso Nacional o necessário crédito.
§ 2.° Se dentro do exercício financeiro não for aberto o
crédito, a despesa constará como despesa efetiva, em título
próprio, no balanço da União.
Art. 74. A utilização de créditos para despesas a realizar
em moeda estrangeira, dependerá, obrigatoriamente, de prévia
autorização do Ministro da Fazenda.
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Seção II — Empenho
Art. 75. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição.
Art. 76. O empenho da despesa não poderá exceder o
limite dos créditos concedidos.
Art. 77. Nenhuma despesa será realizada sem empenhe
prévio.
Art. 78. O instrumento de empenho conterá os seguintes
requisitos essenciais:
a) classificação da despesa;
b) nome do credor;
c) objeto do empenho;
d) importância, em algarismos e por extenso;
e) declaração de que a despesa foi deduzida de crédito
próprio;
/) a data e assinatura da autoridade emitente.
Art. 79. E' dispensado o empenho formal:
a) para pagamento de vencimento, remuneração e saJáno do pessoal civil e militar;
b) para pagamento de vantagens fixadas em lei, a servidores públicos;
c) para pagamento de proventos de aposentadoria e
pensões;
tí) para pagamento a pessoa física ou jurídica, nominalmente indicada no orçamento ou em leis de autorização de
créditos;
e) para pagamento de serviço da dívida pública fundada;
/) para pagamento de juros de títulos da dívida flutuante, bem como de contas bancárias e de depósitos das caixas econômicas;
</) para pagamento de encargos da previdência social.
Art. 80. As despesas contratuais ou, sujeitas a parcelamento, poderão ser empenhadas englobadamente.
Art. 81. O empenho será feito por estimativa, quando impossível a determinação exata da importância da despesa.

Art. 82. Uma via do instrumento do empenho será remetida ao Tribunal de Contas e outra à Contadoria Geral da
República, ou às respectivas delegações, dentro em cinco dias
da data de sua extração, mas nunca depois de 31 de dezembro.
Seção III — Liquidação

Art. 83. Liquidação de despesa é a verificação do direito
adquirido pelo credor do Estado, na base dos títulos e documentos que lhe comprovem o crédito, observadas as disposições
desta lei.
Parágrafo único. Comprovar-se-á o fornecimento, a prestação de serviço ou a execução de obras, mediante declaração
expressa do servidor competente na fatura ou conta.
Art. 84. Ordem de pagamento é o despacho, exarado por
autoridade competente, em folha, conta ou processo, mandando
que o pagamento se efetue.
Art. 86. O registro da despesa é prévio, salvo quanto:
a) às despesas não excedentes de Cr$ 10.000,00;
b) às despesas à conta de créditos distribuídos a estações
pagadoras fora da sede do Tribunal de Contas ou de suas delegações;
c) às despesas de gratificação de representação, gratificação de gabinete, vantagens de pessoal, e substituições;
ã) às despesas de pessoal, civil e militar, relativas a vencimentos, remunerações, salários, proventos, salário-famína e
vantagens pecuniárias previstas em lei;
e) às despesas de pessoal inativo, civil e militar, relativas,
a proventos de aposentadoria, reformas, jubilações e pensões,
meio-sôldo, salário-família e outras:
/) às despesas de recepções, excursões, hospedagens e
homenagens, auxílio para funeral, auxílio para fardamento e
uniforme, custeio e execução da lei do serviço militar e salário
de presos;
g) às despesas relativas às sentenças judiciárias e aos
juros de títulos da dívida flutuante, bem como os reíerentes
a contas bancárias e depósitos das caixas econômicas;
h) às despesas relativas ao pagamento de serviço da dívida pública fundada.
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Parágrafo único. O registro posterior será feito pelo Tribunal de Contas por ocasião das tomadas de contas dos tesoureiros, pagadores e exatores.
Art. 87. O processo de despesa, sujeita a registro prévio,
será remetido, diretamente ao Tribunal de Contas ou suas
delegações, pela autoridade que houver ordenado o pagamento
Parágrafo único. Registrada a despesa, o Tribunal de
Contas ou suas delegações encaminharão o processo à estação
pagadora, por intermédio da delegação da Contadoria Geral da
República.
Art. 88. A recusa do registro por falta de saldo no crédito
ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo.
Quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá
efetuar-se após despacho do Presidente da República, registro
sob reserva do Tribunal de Contas, e recurso ex-officio, para
o Congresso Nacional.
Seção IV — Pagamento
Art. 89. O pagamento de despesa pode ser efetuado:
a) em moeda corrente;
b) em cheques nominativos; e
c) em título da dívida pública, em virtude de disposição
da lei.
Art. 90. O pagamento, na forma das alíneas a ou b do
artigo precedente, será feito na tesouraria ou pagadoria da
repartição a que tenha sido distribuído o crédito.
Parágrafo único. E' permitido o pagamento em outra
estação pagadora, a pedido do credor, mediante operação de
movimento de fundos.
Art. 91. O pagamento, na forma da alínea c, do artigo 89,
será superintendido pela Caixa de Amortização, e efetuar-se-á
por intermédio de sua tesouraria ou pelo Tesouro Nacional
e suas delegacias.
Parágrafo único. Se o total dos títulos não coincidir com
o montante da dívida, a diferença será liquidada, em dinheiro
ou cheque nominativo pelo tesoureiro ou pelo credor, conforme
o caso.
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Art. 92. Em caso de insuficiência de numerário para pagamento de despesa, as repartições federais nos Estados, requisitarão suprimento às respectivas delegações fiscais.
Parágrafo único. No Distrito Federal os suprimentos serão atendidos pelo Tesouro Nacional.
Art. 93. A quitação, nas ordens de pagamento que compreenderem descontos a favor do Estado ou de terceiros, será
dada pela soma líquida efetivamente paga.
Art. 94. As quantias seqüestradas ou penhoradas somente
poderão ser pagas à vista de mandado expedido pela autoridade judiciária competente.
Art. 95. As procurações em causa própria, passadas por
credores do Estado, só poderão ser revogadas judicialmente.
Parágrafo único. Não serão aceitas procurações dessa
natureza para pagamento de despesas relativas a pessoal.
Art. 96. O pagamento de serviço da dívida pública far-se-á
no Tesouro Nacional e suas delegacias, no país e no exterior,
e na Caixa de Amortização, bem como, na forma dos contratos,
pelos banqueiros e agentes financeiros do Brasil no exterior.
Art. 97. O resgate dos títulos se acharem abaixo do par e,
por sorteio, quando estiverem ao par ou acima dele.
Art. 98. Os juros dos títulos sorteados cessarão desde o
dia marcado para o resgate.
Art. 99. Os títulos do Tesouro Nacional, para antecipação
de receita, serão resgatados no exercício de sua emissão.
Art. 100. A dívida flutuante proveniente de depósitos será
atendida nas mesmas tesourarias em que os depósitos tenham
sido recebidos.
Art. 101. A restituição de depósitos em dinheiro poderá ser
efetuada em repartição diferente daquela ^em que foi feita, mediante operação de movimento de fundos, autorizada pela Contadoria Geral da República.
Art. 102. Nenhum depósito poderá ser restituído sem prévia
audiência da Contadoria Geral da República, ou suas delegações.
Art. 103. Os vales postais serão pagos de acordo com as
normas estabelecidas pelo Departamento dos Correios e Telégrafos, que superintenderá os serviços de fiscalização e compensação dos pagamentos feitos nas repartições subordinadas.
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CAPÍTULO IV

DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS

Art. 104. No caso de falta de empenho ou quando os compromissos forem apurados depois dq encerramento do exercício
respectivo, a despesa deverá correr à conta de crédito especial.
Parágrafo único. As despesas a que se refere este artigo,
serão relacionadas, discriminadamente, e cabalmente justificadas, ficando o seu pagamento sujeito ao regime de registro
prévio.
CAPÍTULO v
REGIME DE ADIANTAMENTOS

Art. 105. O regime de adiantamento, para ocorrer ao pagamento de despesas públicas, é admitido nos casos de:
I — despesas miúdas de pronto pagamento, entendidas
como tais as que devem ser efetuadas, até o limite de
Cr$ 10.000,00, para atender necessidade inadiável dos serviços,
inclusive aquisição de material, ainda que exista dotação específica;
II — despesa de aquisição de livros, revistas e publicações
e também dos objetos históricos e obras de arte;
III — despesas que tenham de ser efetuadas em lugar distante de qualquer estação pagadora;
IV — despesas de alimentação e forrageamento, quando as
circunstâncias não permitirem o regime comum de fornecimento;
V — despesas com a segurança pública, quando declarado
o estado de guerra ou de sítio;
VI — despesas de pessoal, cujo pagamento convenha realizar-se no local de trabalho, mesmo nas proximidades da estação
pagadora.
Art. 106. Os adiantamentos serão requisitados em favor de
qualquer servidor federal, podendo abranger mais de uma
dotação.
Parágrafo único. Ao responsável por dois adiantamentos
ou em alcance não se concederá novo adiantamento.
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Art. 107. Os responsáveis por adiantamento de quantia
superior a Cr$ 10.000,00, depositarão no estabelecimento bancário incumbido das operações do governo, o dinheiro recebido e
onds aquele não tiver agência, nas de caixa econômica, e na
falta destas, em outro estabelecimento de crédito.
§ 1.° O depósito será feito em conta-corrente em nome do
responsável pelo adiantamento, e com indicação do cargo ou
função que exercer e repartição em que estiver lotado.
§ 2.° Os juros abonados sobre o depósito constituirão renda da União.
§ 3.° As despesas bancárias com movimentação das importâncias depositadas correrão por conta do próprio adiantamento.
§ 4.° A conta bancária será movimentada pelo responsável,
mediante cheques nominativos.
Art. 108. Em caso de força maior, que impeça o responsável por adiantamento de prosseguir na sua aplicação, a autoridade requisitante designará outro servidor para substituí-lo,
passando a este a responsabilidade, pelo saldo que receber.
Art. 109. O prazo de aplicação dos adiantamentos não
poderão exceder a 180 dias, e será fixado pela autoridade requisitante, no ato da requisição.
Art. 110. A prestação de contas de adiantamento será
feita dentro ern 30 dias, contados a partir do término do prazo
fixado para a sua aplicação.
§ 1.° Esgotado este prazo, o responsável incorrerá na multa de 1% ao mês sobre o total do adiantamento até a data da
entrega de sua comprovação.
§ 2:° Por motivo de força maior, a juízo do Tribunal de
Contas, poderá ser prorrogado por 30 dias o prazo fixado neste
artigo.
§ 3.° Findo o prazo de que trata este artigo ou sua prorrogação, será o responsável considerado em alcance.
Art. 111. Os adiantamentos só poderão atender a pagamentos, serviços ou fornecimentos realizados a partir da data
da requisição.
Art. 112. Os comprovantes de despesa por adiantamento,
deverão atender aos seguintes requisitos essenciais:
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c) ser autenticados com a assinatura do responsável;
b) ter o recibo dos credores ou de seus mandatários;
c) conter a declaração firmada por servidor público e
visada pelo chefe da respectiva repartição, de que os serviços
foram efetivamente prestados- ou de que o material foi recebido
e verificada a sua exatidão e conformidade com o pedido.
Parágrafo único. A comprovação de despesas miúdas, das
quais não se possa obter recibo, será suprida por declaração do
responsável, visado pelo chefe da repartição.
Art. 113. O saldo de adiantamento poderá ser recolhido
em qualquer repartição arrecadadora.
Parágrafo único. As receitas provenientes de descontos
ou importâncias arrecadadas serão recolhidas conjuntamente
com o saldo.
CAPÍTULO vi
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS NO EXTERIOR

Art. 114. O recolhimento da receita arrecadada pela Delegacia do Tesouro Brasileiro e demais repartições federais,
no exterior, efetuar-se-á de acordo com as normas próprias
expedidas pelo Ministério da Fazenda.
Art. 115. A Delegacia do Tesouro Brasileiro, no exterior,
diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda, é o_ órgão
competente para promover lançamento e a arrecadação dos
impostos, taxas e outras contribuições, cobráveis no exterior e
devidos à Fazenda Nacional.
Art. 116. O pagamento ou recolhimento de impostos, taxa?
e outras contribuições' de que trata o artigo precedente, far-se-á
à Delegacia mediante:
I — descontos em folha de pagamento;
II — chegue ou ordem bancária a favor da Delegacia; e
III — depósito feito a crédito da Delegacia ou estabelecimento bancário em que a mesma possuir conta.
Art. 117, As despesas pagáveis no estrangeiro serão realizadas pela Delegacia do Tesouro Brasileiro no exterior.
Parágrafo único. B' vedada a remessa de fundos a quaisquer outras repartições, comissões ou autoridades brasileiras no
exterior, para realização de despesas públicas no estrangeiro.
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Art. 118. A Delegacia efetuará pagamentos, mediante:
o) aceite de saques ou letras de câmbio, a 3 dias de vista;
b) cheques emitidos contra depósitos existentes em nome
da Delegacia em qualquer estabelecimento bancário;
c) ordens de pagamento, por correspondência postal ou
telegráfica, aos Bancos em que possuir fundos;
d) aplicação da renda arrecadada pelos consulados e missões diplomáticass, observada a mesma taxa cambial da arrecadação, para liquidação de despesas referentes a pessoal ou
material, na hipótese de não ser concedido ou conseguido câmbio para a respectiva remessa, podendo, por conveniência de
serviço, ser concentrada a renda em uma das repartições consulares ou missões diplomáticas do país.
Parágrafo único. Excepcionalmente., e para atender ao
pagamento de aquisição de material, poderá a Delegacia ordenar a emissão de cartas de crédito, cujo valor será lançado
pelo respectivo estabelecimento bancário, a débito de sua contacorrente, e à conta dos créditos distribuídos à Delegacia, na
forma da legislação em vigor.
Art. 119. As despesas a realizar na Delegacia do Tesouro
Brasileiro no Exterior cingir-se-ão aos créditos que lhe forem
concedidos ou distribuídos.
Art. 120. E' vedado à Delegacia receber ou pagar qualquer
importância em espécie.
Parágrafo único. O produto da receita dos emolumentos
consulares ou de qualquer outra renda arrecadada pelas missões
diplomáticas e repartições consulares do Brasil no exterior será
recolhido diretamente à Delegacia ou aos estabelecimentos bancários por ela determinados, ressalvado na alínea d do art. 118.
Art. 121. Os saques emitidos contra a Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior serão acompanhados de recibos
em duas vias, de acordo com as Instruções expedidas pela mesma Delegacia.
Parágrafo único. As autoridades competentes para emitir saques serão as que constarem de leis ou regulamentos específicosí.
Art. 122. As importâncias sacadas a maior e as indevidamente pagas serão obrigatoriamente recolhidas na mesma moe62 —

da à Delegacia, dentro do mês que se seguir à comunicação do
débito, sob pena de ser o responsável considerado em alcance.
§ 1.° O recolhimento efetuar-se-á na mesma moeda do
saque, ainda que o responsável já tenha regressado ao país.
§ 2.° A comunicação a que se refere este artigo será feita
ao responsável, pela Delegacia, imediatamente após a verificação do débito.
Art. 123. Os saldos dos créditos orçamentários e adicionais
distribuídos à Delegacia e apurados no encerramento do exercício serão escriturados em "Restos a Pagar".
Parágrafo único. Os saldos assim inscritos somente serão
aplicáveis a despesas ou compromissos ocorridos no exercício
da vigência dos créditos.
TÍTULO IV
CONCORRÊNCIA E CONTRATO
CAPÍTULO I

CONCORRÊNCIAS

Art. 124. Far-se-á concorrência para fornecimento e execução de quaisquer serviços e obras públicas de valor superior
a Cr$ 500.000,00.
Art. 125. Será dispensada a concorrência:
a) para fornecimento, transportes e trabalhos públicos,
que opr circunstância imprevista ou de interesse nacional, a
juízo do Presidente da República, não permitirem a publicidade ou as demoras exigidas pelos prazos de concorrência;
b) para o fornecimento de matéria-prima, gêneros, sementes e animias para quaisquer fins, a adquirir do produtor,
do criador, ou no lugar da produção, no país ou no exterior,
diretamente ou de representante exclusivo;
c) para realização de trabalhos que devam ser efetuados
por profissional especialista;
d) para os fornecimentos e serviços a serem atendidos
por meio de adiantamento;
e) para a aquisição de artigos extraídos, produzidos ou
manufaturados pelos estabelecimentos industriais da União.
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Art. 126. Far-se-á coleta de preços para fornecimento e
execução de quaisquer serviços e obras públicas de valor superior a Cr$ 10.000,00 e até o limite fixado no artigo 124, e,
ainda, nos casos de dispensa de concorrência.
Art. 127. A autoridade que ordenar a abertura de concorrência, poderá anulá-la, se houver justa causa.
Art. 128. A idoneidade dos proponentes será examinada e
julgada previamente, antes de abertas ou aceitas as propostas.
Art. 129. No julgamento da concorrência não é obrigatória a aceitação da oferta de preços mais baixos, para efeito de
classificação, desde que outras razões de preferência tenham
sido estabelecidas no edital.
Art. 130. Apurados em processo administrativo má fé ou
dolo de qualquer concorrente, será declarada, pela autoridade
competente, a sua inidoneidade, que o inibirá de transigir
com o Estado.
Art. 131. O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento ou serviço é obrigado a assinar o contrato, sob pena
de responder pela diferença de preço em relação ao segundo
colocado, e assim sucessivamente.
Parágrafo único. A importância total correspondente à
diferença de preço será debitada ao concorrente faltoso e indenizada a Fazenda Nacional, de uma só vez, ou na propbrção dos fornecimentos, cabendo a cobrança executiva.
Art. 132. No silêncio do edital, o julgamento da concorrência obedecerá o critério da unidade de artigos.
Art. 133. No caso de igualdade de condições entre duas
ou mais propostas, os concorrentes que houverem empatado
serão convidados a oferecer novos preços ou vantagens. £e
nenhum deles se dispuser a fazê-lo proceder-S3-á a sorteio,
para decidir a qual deles caberá a adjudicação.
CAPÍTULO II

CONTRATOS
Art. 134. Os contratos administrativos regulam-se pelos
mesmos princípios gerais que regem os contratos de direito
comum, no que concerne ao acordo das vontades e ao objeto,
observadas, porém, quanto à sua estipulação, aprovação e
execução, as normas prescritas nesta lei.
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Art. 135. Os contratos que decorrerem de expressa disposição de lei, concorrência ou coleta de preços, deverão observar as condições nelas estabelecidas.
Art. 136. Para a validade dos contratos serão necessárias as seguintes formalidades:
a) ser celebrado por autoridade competente;
b) conter indicação da dotação ou crédito por onde deva
correr a despesa ou, quando for o caso, da lei que o autorizar;
c) ser lavrado na repartição competente, à qual interesse
o serviço ou fornecimento, salvo nos casos em que, por lei,
deva ser feito por escritura pública;
d) declarar, quando sejam estipulados preços em moeda
estrangeira, a data e a taxa do câmbio parada conversão;
e) ser registrado pelo Tribunal de Contas ou suas delegações.
Parágrafo único. Nos contratos não será permitido prazo
maior de cinco anos.
Art. 137. Não será recusado registro a contrato pelo Tribunal de Contas, por inobservância de exigências, formalidades ou requisitos que possam ser satisfeitos depois de sua assinatura .
Parágrafo único. A recusa definitiva do registro suspende
a execução do contrato até que se pronuncie o Congresso Nacional .
Art. 138. São providos mediante contrato todos os fornecimentos, serviços e obras para a administração pública, e,
bem assim, as alienações que esta fizer, salvo os casos previstos nesta lei.
Art. 139. Os contratos administrativos serão remetidos ao
Tribunal de Contas ou suas delegações dentro do prazo de 10
dias contados da data da sua assinatura.
Art. 140. O Tribunal de Contas ou suas delegações deverão pronunciar-se, dentro do prazo de 30 dias da data do seu
recebimento. Se o não fizerem, reputar-se-ão registrados para
todos os efeitos legais.
Parágrafo único. A contagem do prazo fixado neste artigo interrompe-se durante o curso das diligências realizadas
fora do Tribunal de Contas ou suas delegações.
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Art. 141. Os contratos de pessoal, bem assim os de aluguel
de prédios para serviços públicos, ficam sujeitos a registro posterior do Tribunal de Contas ou suas delegações, vigorando
a partir da data de sua assinatura.
§ 1.° A recusa do registro pelo Tribunal de Contas, importa a suspensão da execução do contrato.
§ 2.° Nos contratos de que trata este artigo constará
cláusula expressa, de que o contratante assume inteira responsabilidade de entrar em exercício ou ceder o imóvel, sem
direito a qualquer vantagem, além do pagamento dos serviços
prestados ou dos aluguéis vencidos, até a data da recusa.
Art. 142. Em nenhum caso será permitida a celebração
de contratos verbais, sendo nulos de pleno direito os que assim
forem concluídos.
Art. 143. As disposições relativas aos contratos aplicarse-ão aos ajustes, acordos e outros atos jurídicos análogos,
que derem origem ao recolhimento de receita ou pagamento
de despesa de qualquer natureza, e às prorrogações, modificações ou rescisões de uns e de outros.
Art. 144. As despesas relativas à celebração dos contratos, cabem ao empreiteiro ou fornecedor, salvo casos especiais
em que, por interesse exclusivo do Estado e mediante convenção expressa nas cláusulas contratuais, devam ficar a, cargo
do Governo da União.
Art. 145. Quando houver majoração de tributos ou de
encargos, impostos por leis ou autoridades federais, estaduais
e municipais, que venham a influir no custo dos materiais e
da mão-de-obra, a utilizar na execução do contrato, poderá
esse ser revisto, para reajustamente de preços, mediante laudo de comissão integrada, obrigatoriamente, por um engenheiro, um contador e um economista.
CAPÍTULO III

CAUÇÃO
Art. 146. Para garantia de contratos administrativos, relativos a fornecimentos de materiais, realização de obras ou
prestação de serviços, os contratantes prestarão caução proporcional ao valor total do contrato.
§ 1.° A caução poderá ser em dinheiro ou em título .da
dívida pública federal, e também fideijussória.

S 2.° Em casos especiais e para contratos a longo prazo,
poderá ser aceita garantia real, em primeira hipoteca.
Art. 147. Em cescs especiais poderá ser dispensada a exigência de caução para os fornecimentos ou serviços a serem
efetuados por pessoa, ou firma, nacional ou estrangeira, de
notória idoneidade.
Art. 148. Os títulos da dívida pública serão recebidos em
caução pelo seu valor nominal.
TÍTULO V

GESTÃO PATRIMONIAL
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 149. O levantamento geral do patrimônio do Estado
tem por base o inventário de cada unidade administrativa,
com escrituração na Contadoria Geral da República e suas
delegações.
§ 1.° Haverá periodicamente, inventários dos bens públicos, para fins de atualização.
§ 2.° Os inventários dos bens móveis serão anuais e por
início ou término de gestão.
§ 3.° Nos inventários nenhum objeto deverá figurar sem
valor, por menor que seja este.
Art. 150. O inventário será realizado com a assistência
do responsável pela guarda dos bens ou valores inventariados
e conterá a assinatura dele.
Parágrafo único. Quando, por motivo de força maior
previamente justificada, for impossível ao responsável assistir
aos inventários ou assiná-lo, poderá ele delegar a terceiros
essa incumbência e, não p fazendo, proceder-se-á ao inventário à sua revelia, autenticando-o, então, a autoridade a que
íôr subordinado o responsável.
CAPÍTULO II

BENS PÚBLICOS

Art. 151. Os bens do Estado terão nos inventários a classificação que lhes der a lei civil e serão escriturados de acordo
com as instruções da Contadoria Geral da República.
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Art. 152. Os bens imóveis do domínio patrimonial da
União são administrados pelo Ministério da Fazenda, mas a
administração dos utilizados por unidades administrativas de
outros ministérios ou órgãos do serviço público, civil ou militar,
passa à competência deles.
§ 1.° A utilização dos imóveis a que se refere este artigo
será concedida por decreto do Poder Executivo.
§ 2.° Cessada a utilização, reverterão os bens automaticamente à jurisdição do Ministério da Fazenda.
Art. 153. A aquisição, a cessão, a permuta e a alienação
de imóveis do Estado só poderão ser realizadas em virtude de
lei, ressalvada a alienação de bens adjudicados à União em
pagamento de créditos ou tributos, enquanto não incorporados
tais bens ao patrimônio nacional.
Art. 154. Na aquisição e alienação de imóveis para serviços
públicos civis ou militares, a União será representada, obrigrtòriamente, pela Procuradoria do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 155. Os inventários dos bens imóveis da União deverão conter:
I — a especificação — compreendendo as dimensões e as
características principais do imóvel — a localização e a utilização;
II — a indicação do título de propriedade;
III — a menção do preço de aquisição e do valor atual,
de acordo com as valorizações ou depreciações ocorridas.
Art. 156. Consideram-se bens móveis permanentes, para
os fins de inventário, os que tenham duração presumível, não
inferior a 3 anos.
Art. 157. Os bens móveis inscrever-se-ão no inventário
pelo preço de sua aquisição, enquanto se conservarem em bom
estado, e pelo preço de avaliação, quando não se conheça o
seu custo.
Parágrafo único. As avaliações e depreciações serão julgadas pelos chefes das repartições, em processo regular, mediante as normas que forem expedidas pela Contadoria Geral
da República.

CAPÍTULO III
DÍVIDA PÚBLICA

Art. 158. A emissão de títulos da dívida pública fundada
far-se-á em apólices ou obrigações, que poderão ser provisoriamente representadas por cautelas ou certificados, múltiplos
ou não.
Parágrafo único. Os títulos definitivos conterão impressas as disposições estabelecidas na lei que autorizar a emissão.
Art. 159. As leis que autorizarem emissões de títulos da
dívida pública fundada, disporão, obrigatoriamente, sobre os
seguintes requisitos ou condições:
a) valor total do empréstimo, a espécie da moeda e prazo
de sua realização;
b) valor nominal dos títulos, denominação, e se nominativas ou ao portador;
c) taxa de juros e época dos respectivos pagamentos;
d) prazo e forma do resgate;
e) tipo de emissão; e
/) fins a que se destina a emissão.
Art. 160. O decreto do Poder Executivo, que der provimento a autorização legislativa para a emissão de títulos de
dívida pública fundada, indicará, expressamente, a autoridade que os deva assinar, admitida a chancela.
Art. 161. A emissão de apólices da dívida pública tornarse-á efetiva quando da entrega dos títulos, mediante prévio
recolhimento da respectiva importância aos cofres públicos
ou em pagamento de despesas federais, por força de lei especial.
Arrt. 162. As letras do Tesouro são títulos de crédito,
emitidos a curto prazo, para mobilização de recursos, seja
por antecipação de receita, seja por operações vinculadas a
leis especiais.
§ 1.° As letras do Tesouro podem ser nominativas ou ao
portador e vencerão juros a taxas não excedentes de 6% ao
ano.
§ 2.° As emissões serão autorizadas, quando para antecipação de receita, na lei do orçamento; e para outros fins,
mediante leis especiais.
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§ 3." A.s letras do Tesouro terão os valores que o Ministro
da Fazenda determinar c conterão as assinaturas do Tesoureiro Geral e do Diretor da Despesa Pública do Tesouro Nacional.
CAPITULO IV
RESPONSÁVEIS POR BENS PÚBLICOS

Art. 1C3. Todos os responsáveis, de direito ou de fato
por dinheiros, valores e outros bens da União, ou pelos quais
deva esta responder, ainda mesmo que residam fora do país,
ficam sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas, que, de
acordo com a lei, fixará a situação desses responsáveis para
com a Fazenda Nacional, inclusive dos administradores das
entidades autárquicas, excetuados os Ministros de Estr.do.
Parágrafo único. A responsabilidade por alcance, desfalque, danos ou prejuízos à Fazenda Nacional, devidamente
apurada, será escriturada, em conta nominal de responsável.
Art. 164. Aos responsáveis corre o imperioso dever de
prestar as suas contas à Fazenda Nacional, em qualquer época,
dentro da prescrição legal, não lhes aproveitando a demora
ou o atraso que, porventura, houver na organização do processo, para o efeito de isentá-los das indenizações de quaisquer faltas ou alcances observados na liquidação das responsabilidades.
Parágrafo único. O Tribunal de Contes julgará as contas
de responsáveis, dentro do prazo de 5 anos, a partir de seu
recebimento, considerando-se prescrita qualquer ação contra
os responsáveis, extinto este prazo.
TÍTULO VI

CONTABILIDADE INDUSTRIAL
Art. 165. Os serviços industriais da União, inclusive o;>
de exploração agrícola e pecuária, além da escrituração patrimonial e financeira, manterão contabilidade especiiica para
apuração dos custos e do resultado de suas operações peculiares,
e fins de fiscalização.
Parágrafo único. A gestão dos serviços industriais, em
cada exercício, deve ser demonstrada mediante balanço próprio.
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Art. 166. O balanço próprio a que se refere o artigo anterior, compreende:
I — na parte da receita:
a) a receita arrecadada;
b) a receita debitada a terceiros;
c) os produtos em estoque no fim do exercício, pelo preço
de custo, e as obras em andamento;
d) o prejuízo sofrido, se houver.
II — na parte da despesa:
a) o custo dos serviços prestados;
b) o custo dos fornecimentos feitos;
c) o custo dos produtos em estoque no começo do exercício, inclusive obras em andamento;
d) o lucro verificado, se houver.
TÍTULO VII

TOMADA DE CONTAS
Art. 167. As tomadas de contas estabelecem a situação
jurídica dos responsáveis. As sentenças condenatórias, proferidas pelo Tribunal de Contas e verificadas nos acórdãos dos
respectivos processos, predispõem a Fazenda Nacional a entrar
em juízo com a sua intenção fundada de fato e de direito,
para o fim de promover a cobrança executiva de suas dívidas
ativas provenientes dos alcances apurados e fixados por aquelas
sentenças, quando para saldar tais dívidas, não baste a alienação administrativa das cauções.
Art. 168. A jurisdição e competência do Tribunal de
Contas para a tomada de contas dos responsáveis e adoção das
providências acauteladoras dos interesses da Fazenda Nacional vinculadas à matéria, regulam-se pelas disposições de leis
especiais e regulamentos orgânicos do mesmo Tribunal.
§ 1.° Para o efeito da ação que cabe ao Tribunal de Contas nas tomadas de contas, inclusive para o disposto no artigo 174, funcionarão junto à Contadoria Geral da República
e suas delegações, contadores do quadro do Tribunal de Contas,
com a designação de peritos revisores.
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§ 2.° A ação dos peritos revisorcs não interferirá na escrituração, cabendo-lhes, como delegados técnicos do Tribunal
de Contas, veriücar a legalidade dos comprovantes e a exalidão da escrituração.
Art. 169. Os agentes da administração sujeitos à tomada
de contas, classificam-se em:
I — agentes responsáveis por valores em dinheiro;
II — agentes responsáveis por valores não amoedados;
III — agentes responsáveis por adiantamentos;
IV — agentes responsáveis por bens móveis depositados
em armazéns, almoxarifados, etc.;
V — agentes responsáveis por semoventes;
VI — agentes responsáveis por bens móveis permanentes
em uso.
§ 1.° A tomada de contas dos responsáveis sujeitos à remessa de balancetes à Contadoria Geral da República ou suas
delegações, será preparada pelos peritos revisores do Tribunal
de Contas e julgados por este ou suas delegações, consoante
a respectiva alçada.
§ 2.° O processo de tomada de contas basear-se-á nos
balanços mensais organizados pela Contadoria Geral da República ou suas delegações, os quais serão certificados pelos
peritos revisores respectivos.
Art. 170. Encamir liarão os peritos revisores uma das vias
desses balanços ao Tribunal de Contas ou suas delegações,
acompanhados dos comprovantes em relação aos quais haja
impugnação ou restrição.
Art. 171. Todas as tomadas de contas não comprreendidas no artigo anterior serão feitas mediante processo especial,
de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal de
Contas.
Art. 172. Na tomada de contas dos administradores de
entidades autárquicas observar-se-á o mesmo processo estabelecido nesta lei para os órgãos do serviço público.
Art. 173. A tomada das contas da União terá por base a
escrituração da Contadoria Geral da República e de suss delegações, observadas as normas adiante estabelecidas.
Art. 174. Os peritos revisores do Tribunal de Contas examinarão diariamente, na escrita da Contadoria Geral da Re72 —

pública e suas delegações, não só os lançamentos relativas
à receita e à despesa, mas, ainda, os demais lançamentos do
"Diário", visando as folhas e os documentes que tiverem servido de base à escrituração.
Art. 175. A Contadoria Geral da República apresentará,
até 12 de março de cada ano, os resultados da gestão financeira e econômica ao Tribunal de Contas, por intermédio do
Ministro da Fazenda, remetendo-lhe:
I — o balanço orçamentário;
II — o balanço financeiro;
III — o balanço do ativo e passivo;
IV — o balanço econômico.
Parágrafo único. Essas peças contábeis serão acompanhadas de demonstrações e quadros comparativos que iinalísem e ilustrem as respectivas contas.
Art. 176. O Tribunal de Contas dará parecer prévio sobre
as contas da União, no prazo de 60 dias, a contar da sua entrada no Tribunal, conforme estabelece o artigo 77, § 4.°, da
Constituição Federal, remetendo-as, em seguida, ao Presidente
da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional.
Se elas não lhe forem enciadas até 12 de março, o Tribunal
de Contas comunicará o fato ao Congresso Nacional, para os
fins de direito, apresentando-lhes, num e noutro caso, minucioso relatório do exercício financeiro encerrado.
Art. 177. O parecer do Tribunal de Contas deverá consistir numa apreciação geral sobre:
I — a execução orçamentária;
II — os resultados da gestão financeira;
III — as variações patrimoniais.
§ 1.° Na apreciação da execução orçamentária referir-se-a
especialmente aos excessos ou deficiências da previsão da receita e da fixação da despesa, bem como aos créditos adicionais abertos durante o exercício e aos recursos especiais consignados para a consecução dos fins neles visados.
§ 2.° Quanto ao resultado financeiro, o parecer apreciará:
I — a receita arrecadada nas diferentes fontes em confronto com a do exercício anterior;
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II — a despesa paga:
a) para a manutenção ordinária de cada ramo de serviço;
b) para as aquisições, obras e serviços de caráter extraordinário;
c) para a execução de planos gerais de administração.
III — as despesas irregulares;
IV — os registros sob reserva.
§ 3.° Quanto às verificações patrimoniais, o parecer apontará:
I — as variações verificadas nos bens imóveis, em lace
dos atos que as autorizaram;
II — as variações nos bens móveis, assinalando:
a) as decorrentes da execução do orçamento;
b) as resultantes de fatos extraorcamentários e superveniências administrativas diversas;
c) as relativas a direitos e obrigações, formados ou amortizados no exercício.
Art. 178. O Congresso Nacional julgará as contas do
Presidente da República no exercício subseqüente a que as
mesmas se referirem.
Parágrafo único. Considerar-se-ão aprovadas as contas
do Presidente da República, se o Congresso Nacional sobre as
mesmas não se manifestar em definitivo, nos termos deste
artigo.
Art. 179. Os balanços definitivos do serviço, uma vez
aprovados pelo Poder Legislativo, não poderão ser justificados
em nenhuma de suas partes.
TÍTULO VIII
CONTAS DA GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Art. 180. As contas da gestão financeira e patrimonial
da União serão sintetizadas em Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico, elaborados pela Contadoria
Geral da República.
Art. 181. O Balanço Orçamentário demonstrará as operações previstas em confronto com as realizadas.
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Art. 182. O Balanço Financeiro indicará a receita e despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos
de natureza extraorçamentária, e os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que Se transferem para o
exercício seguinte.
Art. 183. O Balanço Econômico evidenciará as variações
patrimoniais resultantes ou não da execução orçamentária e
demonstrará o resultado econômico do exercício.
Art. 184. O Balanço do Ativo e Passivo demonstrará os
bens, direitos e obrigações vinculados ao Estado e compreenderá:
I — O Ativo Financeiro;
II -- O Ativo Patrimonial;
III — O Passivo Financeiro;
IV — O Passivo Patrimonial;
V — O Saldo Econômico;
VI — As Contas de Compensação.
§ 1.° O Ativo Financeiro compreenderá os valores numerários e os bens e valores cuja conversão em moeda independa
de autorização legislativa.
§ 2.° O Ativo Patrimonial compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependam de
autorização legislativa.
§ 3.° O Passivo Financeiro compreenderá os compromissos exigíveis independentemente de autorização legislativa.
§ 4.° O Passivo Patrimonial compreenderá ES dívidas .fundadas e outras, cuja amortização ou resgate dependa de autorização legislativa.
§ 5.° Nas contas de compensação, serão registrados os
bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos
parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente possam
vir a afetar o patrimônio.
Art. 185. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes:
I — O ativo e passivo financeiros figurarão pelos seus
valores escriturais na data do Balanço, feita a conversão de
moeda estrangeira à taxa de câmbio vigente na mesma data;
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II — O ativo e passivo patrimoniais figurarão no Balanço,
da seguinte forma:
a) Os débitos e os créditos pelos seus respectivos valores
convertidos quando em moeda estrangeira pelo valor índice, na
base da paridade histórica, de 27 d.;
b) os bens móveis e imóveis, pelos valores constantes
dos inventários.
§ 1.° Os valores em espécie e os débitos e créditos em
moeda estrangeira deverão figurar ao lado das importâncias
inscritas em moeda nacional.
§ 2.° As variações resultantes da atualização dos valores
em espécie e da conversão dos débitos e créditos em moeda
estrangeira às taxas de câmbio estabelecidas nas normas anteriores, serão levadas à conta patrimonial.
TITULO IX

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 186. A delegação de competência para a prática de
atos previstos nesta lei será expressa e far-so-á na conformidade das disposições legais e regulamentares que vigorarem.
Parágrafo único. A autoridade que delegar competência
dará imediato conhecimento do seu ato ao Tribunal de Contas,
ou suas delegações.
Art. 187. As assinaturas de todos os intervenientes em
documentos relativos a atos previstos nesta lei terão a indicação, por forma legível, do nome respectivo, por extenso, e
quando for o caso, da qualidade funcional.
Art. 188. As infrações às disposições desta lei e do seu
regulamento sujeitarão os infratores à multa de Cr$ 200,00 a
Cr$ 100.000,00, segundo a gravidade da falta, além da sanção
disciplinar que couber, se forem servidores públicos civis ou
militares.
Parágrafo único. Excetuam-se das multas previstas neste
.artigo as infrações para as quais esta lei fixe penas especiais.
Art. 189. A imposição das multas previstas nesta lei compete ao Tribunal de Contas ou suas delegações, por sua inicia76 —

tiva ou mediante representação, respectivamente, da Contadoria Geral da República ou suas delegações.
Art. 190. A prescrição é regulada pelas leis gerais e especiais, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 164
desta lei.
Art. 191. A contagem dos prazos estipulados nesta lê; farso-á por dias corridos e na forma da lei civil.
Art. 192. Sobre os depósitos públicos será cobrado o nrêmio determinado em lei; sobre cs demais depósitos a União
não abona juros, exceto para os constituídos pelos recolhimentos dos saldos das operações das caixas econômicas, o.s quais
vencerão os juros estabelecidos pelo Ministro da Fazenda.
Art. 193. As relações de "Restos a Pegar" serão encaminhadas ao Tribunal de Contas e suas delegações, exclusivamente pela Contadoria Geral da República e suas delegações
até 15 de janeiro do ano seguinte, distinguindo-se as despesas
já registradas pelo Tribunal de Contas daquelas que dependem
de registro prévio ou posterior.
Art. 194. A emissão e resgate do papel-moeda serão considerados como receita e despesa extraorçamentárias.
Art. 195. Nenhum regulamento que contenha matéria
de contabilidade será expedido, para qualquer órgão do serviço público, sem audiência prévia da Contadoria Geral da República, à qual incumbe dizer se está conforme com os princípios gerais de contabilidade e escrituração consignados ria
legislação vigorante.
Art. 196. A Contadoria Geral da República e suas delegações não visarão nem escriturarão qualquer documento de
despesa, que não satisfaça às exigências legais e regulamentares, levando a débito dos responsáveis respectivos, ordenadores ou pagadores, as despesas feitas à vista de documentos
infringentes dessas exigências e, bem assim, terão autoridade
para contrastar a escrituração de qualquer almoxarifado ou
depósito onde se encontrem bens da União ou sob a responsabilidade desta, e todas ES operações a cargo das tesourarias,
especialmente no tocante às operaçõss de crédito, responsáveis,
banqueiros e correspondentes, podendo examinar, independentemente de requisição, todos os documentos, contas de bancos
e livros de escrituração.
Art. 197. Às entidades autárquicas estendem;-se as disposições desta lei, no que lhes forem aplicáveis.
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Art. 198. As entidades autárquicas ficam obrigadas a remeter à Contadoria Geral da República, até 31 de janeiro de
cada ano, os balanços do exercício anterior.
Art. 199. O Poder Executivo regulamentará a presente lei
dentro do prazo de 180 dias, a contar da sua publicação.
Parágrafo único. Enquanto não for expedido o regulamento' a que se refere este artigo, serão observados os preceitos
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, expedido pelo
Decreto n.° 15.783, de 8 de novembro de 1922 e aprovado pela
Lei n.° 4.632, de 6 de janeiro de 1923, no que colidirem com
as disposições da presente lei.
Art. 200. Esta lei entrará em vigor na dia 1.° de janeiro
do ano seguinte ao da sua publicação, independentemente de
regulamentação.
Art. 201. Ficam expressamente revogados os Decretos
4.536, de 28 de janeiro de 1922 (Código de Contabilidade «3a,
União), e 15.783, de 8 de novembro de 1922, aprovado pela Lei
4.632, de 6 de janeiro de 1923 (Regulamento Geral de Contabilidade Pública), ressalvado o disposto no parágrafo único
do artigo 199 desta lei.
Art. 202. Revogam-se as disposições em contrário.
I — RESUMO HISTÓRICO ANTERIOR À REPÚBLICA
Dom João VI, atendendo sugestões do Visconde de Cairu,
criou por decreto de 11 de março de 1808, o Erário Régio, sob
a presidência de Dom Fernando José de Portugal.
Em 28 de junho do mesmo ano, surgiu o Alvará, que regulamentou os serviços do Tesouro Real, e, logo após, minuciosas instruções completavam-lhe a organização.
Esses atos marcaram a estaca inicial da implantação, no
Brasil, da Contabilidade Pública, que se infiltrou, lentamente,
na administração, pelas enormes dificuldades, que lhe opunham a extensão territorial e a falta de comunicações.
A Constituição de 25 de marco de 1824 estabeleceu os princípios gerais da administração da Fazenda Nacional, instituiu
um Tribunal encarregado da receita e despesa da Nação e
adotou o princípio da anuidade do orçamento, deixando à lei
ordinária a fixação de normas para as tomadas de contas.
A Contabilidade Pública, em face de naturais obstáculos,
não cumpria a sua missão e, na instalação da sessão legislativa
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de 1827, o Imperador justificou a inadiável necessidade de
criar-se um sistema de contabilidade que substituísse o vigente, considerado "péssimo".
Veio, então, a lei de 4 de outubro de 1831, julgada notável para a época. Dava ao Contador Geral autoridade pa?-a
elaborar o plano de escrituração, para todas as repartições
fazendárias, quaisquer que elas fossem, baseado no método
das partidas dobradas, atribuindo-lhe competência, para fiscalizar a sua boa, geral e uniforme execução.
Foi nomeado contador geral, Manoel Alves Branco, tido,
com justiça, como o introdutor da Contabilidade Pública no
Brasil e o atestam as perfeitas instruções, que expediu em
26 de abril de 1832.
A morte de Alves Branco trouxe a decadência da Contabilidade Pública, porque foram desprezadas as suas lições e
esquecido o seu plano, chegando-se ao exagero, até, de dizer-se
que "Contabilidade Pública é a arte de complicar as coisas
simples".
Surgiram, então, o Decreto 736, de 20 de novembro de 1S50
e o Decreto 4.153. de 8 de abril de 1868, que destruíram o trabalho de Alves Branco.
O primeiro permitiu que em certas repartições, não se
observasse mais o método das partidas dobradas e o outro
suprimiu vários serviços de contabilidade e extinguiu a escrituração centralizadora do Império.
O Ministro da Fazenda, em 1879, dizia, no seu relatório:
"Os balanços estão sempre atrasados, de dois anos;
e, nestes últimos anos, foram despendidos 130 mil contos
de réis sem discussão, nem aprovação do corpo legislativo".
A desordem contábil, no fim do Império, era impressionante, como salientaram Lafayete Rodrigues Pereira e João
Alfredo.
Em 1884, foi nomeada uma comissão para consolidar os
dispositivos esparsos da contabilidade legislativa, administrativa e judiciária, mas nada conseguiu.
II — SÍNTESE HISTÓRICA NA REPÚBLICA

Proclamada a República, apareceu o Decreto 966, de 7 de
novembro de 1890, que criou o Tribunal de Contas, com o en79

cargo principal de. na qualidade de delegado do Parlamento.
tomar as contas do Presidente da República, antes de serem
submetidas ao exame e julgamento do Congresso Nrcional.
Sem contabilidade, porém, não podia o Tribunal de Contas
exercer as suas atribuições.
O Ministro da Faaenda, Bernardino de Campos, mostrou-se
favorável à elaboração de lei contábil, a ser posteriormente regulamentada. As suas palavras, porém, não encontraram eco.
Em 23 de dezembro de 1902, o Deputado Alfredo Varela,
apresentou um projeto de Código Financeiro, que foi considerado uma tentativa de regulamentação geral de todos os serviços do Ministério da Fazenda e não obteve apoio.
Leopoldo Bulhões, depois, dando cumprimento à Lei 953,
de 29 de dezembro de 1902, mandava codificar a contabilidade,
incumbiu, pelo Aviso 67, de 13 de maio de 1903, Dídimo Agapito da Veiga, Presidente do Tribun?! de Contas, de redigir, a
respeito, projeto de lei.
O projeto apresentado, apesar de bem organizado, não teve
repercussão no Congresso. As sucessivas comissões, que deviam estudá-lo, consideraram-no de feição nitidamente regulamentar e não emitiram parecer.
Em 1914, pagou o Brasil, com séria decepção, a negligência
dos seus legisladores e dirigentes. O Ministro Rivadavia Correia
não pôde mostrar a escrita do Tesouro Nacional aos banqueiros
ingleses, que queriam verificar quais as garantias que o Go •
vêrno Federal poderia oferecer a empréstimo solicitado, e a
operação não íoi ultimada.
A escrituração •— escreveu Francisco cTAuria — limitava-se
a um caderno, onde eram resumidos os balanços, e a um livro
da Divida Externa, cujo registro contrariava as regras mais
elementares de escrituração.
Medindo a conseqüência e a repercussão do lamentável
fato, Rivadavia Correia promoveu a implantação no Tesouro
Nacional do sistema contábil vigente em São Paulo, sob a orientação de Carlos d£ Carvalho.
Designou, então, uma comissão de que fizeram parte, João
Lira, eleito, depois, Senador Federal, Frsncisco d'Auria, Carlos
Levi Magano, João Ferreira de Morais Júnior, Ernesto Lê Cesne,
Manoel Marques de Oliveira e Carlos Cláudio da Silva, presidente.
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A Comissão iniciou os seus trabalhos, em 16 de julho de 1914
e cinco meses depois apresentou o balancete de receita e despesa do Tesouro Nacional, relativo ao primeiro trimestre daquele ano e o de ativo e passivo da União, com os dados que
pôde coligir, relativos a 1913.
Em 191<8, o Ministro Antônio Carlos, impressionado com t;
relevante serviço da Comissão, transformou-a em Seção Técnica da Diretoria Geral de Contabilidade Pública, incumbindo o
contabilista Morais Júnior de redigir instruções e formular modelos, para generalizar e uniformizar a implantação das partidas dobradas em todas as repartições federais.
Coube ao Ministro Homero Batista o ensejo de promover a
expedição do Decreto 13.746, de 3 de setembro de 1919, referendado por todos os ministros, que mandou adotar o trabalho
de Morais Júnior, em todo o serviço civil e militar da União.
O Decreto 13.746, referido, exigia a criação de um órgão
técnico para orientar e dirigir, em todo o Brasil, a aplicação
da Contabilidade Pública.
Promoveu-a o Ministro Sampaio Vidal, que, articulado com
o Deputado Josino de Araújo, relator, na Câmara dos Deputados,
do substitutivo Barbosa Lima ao projeto de Dídimo da Veiga,
e autor, depois, de um novo projeto do Código de Contabilidade
com o aproveitamento de todo o material existente, tratou da
criação da Contadoria Central da República.
A idéia foi aproveitada numa emenda oferecida ao projeto
Josino de Araújo, durante a terceira discussão, na Câmara dos
Deputados, em 20 de dezembro de 1920.
Não obstante os esforços do Deputado Josino de Araújo e
do Senador João Lira, o Código de Contabilidade não conseguia
vencer a elaboração legislativa.
O Presidente Epitãcio Pessoa, assumindo o Governo compreendeu a necessidade da criação da Contadoria Central da
República, para centralizar e supervisionar a contabilidade da
União e obteve que, ao projeto de lei, sobre a organização do
Serviço de Administração Geral da Fazenda Nacional, fosse
oferecida emenda, que, afinal, foi aprovada, dispondo que —
"a Contabilidade da União, compreendendo todos os atos relativos à gestão do patrimônio nacional, à inspeção, registro da
receita e despesa federais é centralizada no Ministério da Fazenda, sob a imediata direção da Contadoria Central da República e fiscalização do Tribunal de Contas".
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Esta disposição constitui o artigo 13 do Decreto 15.210, de
28 de dezembro de 1921. Estava criada a Contadoria Central da
República, cujo regulamento foi aprovado, mais tarde, pelo Decreto 16.650, de 22 de outubro de 1924, expedido pelo Presidente Artur Bernardes e referendado pelo Ministro Sampaio
Vidal.
Criara-se o órgão centralizador da contabilidade pública
mas o Código de Contabilidade continuava no Congresso Nacional .
Afinal, após dezoito anos, compreenderam os legisladores
que já era oportuno recuperar o tempo perdido.
III — PRIMEIRO CÓDIGO

E, finalmente, em 28 de janeiro de 1922, foi sancionado, pele
Presidente Epitácio Pessoa, o Decreto 4.536, deferendado pelo
Ministro Homero Batista.
Esse decreto devia ter o seu regulamento expedido dentro
de um ano; Morais Júnior, porém, que foi incumbido de projetá-lo, concluiu-o antes do prazo, permitindo que fosse aprovado pelo Decreto 15.783, de 8 de novembro de 1922.
Esse regulamento, que deveria ter sido expedido pelo Poder
Executivo, foi aprovado pelo Poder Legislativo, em face do artigo 162 da Lei 4.632, de 6 de janeiro de 1923.
O regulamento, que — sem exagero — é obra de valor técnico inestimável, provocou forte reação, partida daqueles que
lhe opunham resistências, para se verem livres do controle e
da fiscalização a que ficaram sujeitos.
IV — PRIMEIRA REVISÃO
O Ministro Sampaio Vidal, por sugestão de Morais Júnior,
mandou rever o regulamento, designando, para isto, uma Comissão, composta de Morais Júnior, presidente, Eugênio Pourchet, Carlos Naylor, Ubaldo Lobo, Pereira Júnior, Epitácio Martins. Hilário Leitão, Osvaldo Soares, Lucindo Passos e Lobato
Vasconcelos.
A Comissão trabalhou muito e concluiu a sua tarefa, apresentando projeto de revisão, que, apesar de impresso e distribuído, não teve andamento, e, hoje, representa, apenas valiosc
subsídio à história da Contabilidade Pública no Brasil.
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V — ALTERAÇÕES NO CÓDIGO E NO REGULAMENTO

O Código de Contabilidade e o seu Regulamento, aprovado
pelo Congresso Nacional, sofreu várias alterações, dentre as
quais se destacam:
a) Decreto 18.554, de 31 de dezembro de 1928, que suprimiu o período adicional; estabeleceu distinção entre dívidas de
Exercício Findo e dívidas de Exercícios Findos; adotou a contabilidade de competência; consagrou a contabilidade chamada
de liquidação e mandou escriturar como renda extraordinária
eventual os saldos em dinheiro, verificados no encerramento do
exercício;
6) Decreto 20.393, de 10 de setembro de 1931, que aboliu,
por sugestão do representante de banqueiros ingleses, Otto Niemeyer, a contabilidade por exercício, mandando observar a de
gestão; reformou o sistema de recolhimento da renda; modificou o processo de pagamento e sua fiscalização, pelo Tribunal de Contas, e deu, ainda, atribuições especiais à Contadoria
Central da República, para apuração dos resultados da gestão;
c) Decreto 23.150, de 15 de setembro de 1933, que derrogou disposição legal, que instituía o regime de "Caixa"; estabeleceu o exercício financeiro de 12 meses — de 1.° de abril a
30 de marco do ano seguinte — com um período adicional de
30 dias; e fixou normas para a elaboração e execução orçamentária;
d) Decreto 23.801, de 25 de janeiro de 1934, que aboliu a
moeda ouro na escrituração e mandou adotar o mil réis de curso
forçado, como moeda única, em todas as contas da União;
e.) Decreto 12, de 28 de dezembro de 1934, que manteve o
regime de exercício, para a contabilidade da União; alterou a
data inicial e final do exercício financeiro, determinando que o
exercício coincidisse com o ano civil e restabeleceu o período adicional de um mês; e distinguiu, também, para efeito de pagamento das dívidas de exercício findo, as registradas das não
registradas, pelo Tribunal de Contas;
/) Decreto 867, de 17 de novembro de 1938, que estabeleceu novas disposições, sobre o recolhimento da arrecadação federal ao Banco do Brasil;
(j) Decreto 1.713, de 28 de outubro de 1939, que promulgou o Estatuto dos Funcionários, revogando disposições do Código de Contabilidade e seu Regulamento, sobre administração
cio Pessoal;
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h) Decreto-lei 9.697, de 2 de setembro de 1946, que dispôs
Sobre os pagamentos efetuados pela Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior e deu outras providências;
i) Lei 869, de 16 de outubro de 1949, que extinguiu o período adicional ao exercício financeiro e deu outras providências;
j) Lei 830, de 23 de setembro de 1949, que reorganizou o
Tribunal de Contas; e
/) Lei 1.520, de 24 de dezembro de 1951, que reorganizou a
Contadoria Geral da República.
VI — SEGUNDA REVISÃO

Luiz Simões Lopes, Presidente do D.A.S.P., por sugestão
do diretor, Paulo Lira, confiou aos contabilistas Morais Júnior
e Ubaldo Lobo a tarefa de consolidar toda a legislação, sobre
contabilidade pública, atualizá-la e reajustá-la às novas diretivas administrativas, considerada a crescente evolução do serviço público federal.
Os referidos contabilistas desobrigaram-se da tarefa, pm
23 de dezembro de 1940, apresentando o anteprojeto de lei de
Contabilidade Pública, que foi publicado no Diário Oficial de 17
de maio de 1941, para receber sugestões dos estudiosos e dirigentes dos órgãos do serviço civil e militar.
As oitocentas e oitenta sugestões foram estudadas pelos
autores do anteprojeto, que redigiram, afinal, o projeto de Código de Contabilidade da União, publicado pelo D.A.S.P., em
1942, com os pareceres que todas receberam.
Merecem destaque as palavras com que Morais Júnior e
Ubaldo Lobo apresentaram o seu trabalho ao Presidente do
D.A.S.P.:
"Pensamos ter dado à Contabilidade da União, no
projeto, a flexibilidade exigida pela situação da hora presente; pensamos que o nosso trabalho servirá melhoi do
que o atual Código de Contabilidade ao interesse público
mas não nos iludimos, considerando-o obra definitiva.
Sabemos que não existem na administração pública
leis imutáveis. As leis, nesse campo, representam tentativas, que se sucedem através dos tempos, para atingir o
melhor, mas este melhor nunca é alcançado, porque o
progresso não pára e nem deve parar.
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O direito orçamentário e o administrativo se desenvolvem e se firmam cada vez mais.
Amanhã, o problema da contabilidade pública exigir,™,
certamente, nova solução".
VII — COMISSÕES REVISORAS

O projeto do novo Código de Contabilidade, por sugestão
do D.A.S.P., foi submetido à revisão da Comissão designada
pelo Presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto 13.749, de "20 do
outubro de 1943.
Nova comissão designou o Presidente da República, pelo
Decreto 24.346, de 15 de janeiro de 1948, sob o presidência do
Contador Geral da República mas nenhum resultado foi obtido.
Decorreram doze anos e o projeto não teve parecer final.
Surgem, a essa altura, dois projetos do Deputado Adahil
•Barreto, sobre serviços de contabilidade e, então, foi incumbido
o contabilista Hugo Vitor Sampaio Ferraz, funcionário daquela
repartição, de redigir novo projeto, tendo em vista os referidos
projetos parlamentares e o projeto de Morais Júnior e Ubaldo
Lobo.
Convém assinalar, a essa altura, a realização, nesta cidaae
por iniciativa de Valentim Bouças, de três conferências sobre
contabilidade e assuntos fazendários, cujos trabalhos elevam
o Brasil à posição de relevo.
A primeira conferência, reunida de 5 a 31 de outubro de
1939, que visava, principalmente, a obter a padronização dos
orçamentos estaduais e municipais, bem como a fixação de normas financeiras e de contabilidade, uniformes para todos os
Estados e Municípios, teve esplêndido resultado e suas conclusões foram incorporadas ao Decreto-lei 1.804, de 24 de novembro de 1939.
A segunda teve por objetivo aperfeiçoar as normas então
vigentes, em face da experiência colhida na sua adoção, e; as
suas conclusões estão consubstanciadas no Decreto-lei 2. *16.
de 17 de julho de 1940, que aprovou a "Codificação das normas
financeiras para os Estados e Municípios".
A terceira, depois de transcorridos nove anos, reuniu delegados de todo o Brasil, de 8 de agosto a 1.° de setembro de 1949
Suas conclusões foram publicadas e submetidas ao Congrresso
Nacional, para serem adotadas também, pela União.
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A Câmara dos Deputados achou de bom alvitre, porém,
antes de pronunciar-se, ouvir a Contadoria Geral da República,
que levantou objecoes, sendo o projeto restituído, depois, ao Congresso Nacional, onde está, pendente de deliberação.
Enquanto isso acontecia, a última Comissão designada
passou a apreciar o trabalho Sampaio Ferraz, mas os seu»
componentes, cheios de afazeres, não puderam vencer a tarefa
e nova prorrogação de prazo foi pedida, para terminar a revisão, a qual não foi concedida pelo Presidente Café Pilho,
conforme o seguinte despacho, publicado no Diário Oficial de
19 de fevereiro deste ano:
"Tendo em vista a urgência do trabalho de revisão
do Código de Contabilidade Pública e de seu Regulamento, a fim de atualizá-los com os imperativos do Serviço
Público, que sofreu profunda transmutação, nos 30 ano.0
de vigência daqueles diplomas, torna-se inconveniente c
nova prorrogação solicitada.
Ao Ministério da Fazenda, parp. encaminhar à Presidência da República o trabalho já realizado pela Comissão, na fase em eme se encontrar, acompanhado de
todos os subsídios e elementos coligidos, sobre o assunto,
pela mesma Comissão".
Em conseqüência, o Ministro da Fazenda remeteu ao Pr»sidente da República, com a Exposição de Motivos 258-55, de
27 de abril último, "os processos contendo todos os dados obtidos até agora", pela Comissão extinta.
VIII — OS PROJETOS NO CONSELHO FEDERAL DF.
CONTABILIDADE
O)

MEDIDAS PRELIMINARES

O Presidente da República, em 7 de maio deste ano, lavrou, então, naquela exposição de motivos, o seguinte despacho:
"Encaminhe-se a documentação anexa ao Conse no
Federal de Contabilidade com a solicitação de, com a
maior urgência possivel, completar a revisão do projeto
do Código de Contabilidade da União, a ser submetido
ao Congresso Nacional.
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Pica autorizado o Presidente do referido Conselho
a solicitar dos Senhores Ministros de Estado e dirigentes
dos órgãos do serviço civil e militar todas as informações e elementos necessários à execução do trabalho.
Outrossini, por intermédio da Presidência tía República, poderá o referido Presidente requisitar servidores
leaerais e autárquicos, técnicos e administrativos, que
se tornarem necessários ao desempenho da atribuição
que ora lhe é conferida.
Será considerada serviço relevante a cooperação
prestada para elaboração do projeto definitivo, por toao.->
os servidores e técnicos requisitados pelo Presidente d j
Conselho Federal de Contabilidade".
Recebida a documentação, o Presidente deste Conselho.
Prof. Paulo Lira, deu conhecimento do mesmo ao Plenário,
que lhe concedeu plenos poderes para agir como julgasse preciso, para dar exato cumprimento ao despacho presidencial
manifestando, ainda, a sua satisfação pela honrosa confiança
com que o Presidente Café Filho distinguira o Conselho.
&)

REQUISIÇÃO DE SERVIDORES

Para presidir os trabalhos de revisão do Código de Contabilidade, foi designado o Prof. Paulo Lira, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, por decreto de 18 de julho
deste ano.
Foram indicados, então, de acordo com a autorização tíc
Presidente da República, os seguintes servidores, que, requisitados pela Secretaria da Presidência da República, foram
mandados apresentar ao presidente dos trabalhos, ficando,
£té 30 de setembro deste ano, à sua disposição:
Ministério ãa Fazenda
1 — Álvaro Brandão
2 — Zara Costa Alves
3 — Maria José Soares
4 — Indaiá Teixeira da Costa,
5 — Zélia de Mendonça Mota
6 — Ivone Freitas Banhos
7 — Gisélia Rodrigues Couto
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Ministério do Trabalho
8 — Maria da Penha Gomes de Azevedo
Departamento Administrativo do Serviço Público
9 — Idalina Mary de Queiroz Teixeira
Companhia Siderúrgica Nadcrial
10 — loselda Banhos
Somente em 24 de junho, porém, quarenta e sete dias depois do despacho presidencial, foi possível contar com todos
os servidores requisitados, devido à demora verificada no cies ligamento dos mesmos pelas unidades administrativas, em que
estão lotados, e na cessão das máquinas de datilografia, pedidas, por empréstimo, aos seguintes ministérios e entidades:
Ministério da Educação e Cultura
Ministério da Fazenda
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
Ministério da Saúde
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado — I.P.A.S.E.
E — registe-se, ainda — que, para a apresentação dos
servidores e fornecimento das máquinas, houve necessidade de
ordem terminante do Presidente da República, em face de
solicitação do presidente dos trabalhos.
O Conselho Federal de Contabilidade, cooperando, aiiií-la,
financeiramente, abriu o crédito especial de vinte mil cruzeiros — Cr$ 20.000,00 — para ocorrer a despesas de pessoal
e material, além de outras, que se fizerem necessárias, visto
não dispor o presidente dos trabalhos, de recursos, para atender os gastos com gratificação e indenização de alimentação
a porteiro, ascensoristas e mensageiros e, também, da compra
de material.
C)

FQUIPE DE TRABALHO

A equipe de trabalho, sob a orientação do Presidente Paulo
Lira, ficou constituída dos seguintes renomadqs contabilistas
que, como redatores, comprovaram a sua aptidão técnica o
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profissional, já demonstradas no magistério, na direção do supremo cargo da Contadoria Geral da República e da Prefeitura
do Distrito Federal ou na prática da Contabilidade Pública:
Presidente
Paulo Lira
Relator geral
Ovídio Paulo de Menezes Gil
Relatores
Mário Lorenzo Fernandes
Ubaldo Lobo
Iberê Gilson
Ferdinand Esberard
Álvaro Brandão
Assistente
Zara Costa Alves
ã)

INÍCIO DOS TRABALHOS

Os trabalhos foram iniciados em 24 de junho e executados em três turnos: matutino, vespertino e noturno, que se
prolongava até à madrugada.
Pela manhã, cuidava-se da coordenação, datilografia e revisão da matéria vencida e, à tarde e à noite, do trabalho
técnico de exame e estudo de todos os subsídios apresentados
e da legislação vigorante, para elaboração e redação do projeto definitivo.
6)

SUBSÍDIOS

Além da contribuição pessoal dos contabilistas, componen •
tes da equipe, e de inúmeras outras recebidas, foram examinados, cuidadosamente, a seguinte legislação e trabalhos:
Código de Contabilidade da União
Regulamento Geral de Contabilidade Pública
Projeto da Primeira Comissão de Reforma

Projeto Morais Júnior — Ubalclo Lobo
Projeto da Coomlssào Revisora do Código de Contabilidade
do Ministério da Fazenda
Anais da T, II e III Conferências de Técnicos em Contabilidade e Assuntos Fazendários
Projeto do Código de Contabilidade da Prefeitura do Distrito Federal e
Projeto do Código de Contabilidade do Estado do Rio de
Janeiro,
além de outros estudos e de legislação esparsa dos Estados e
países adiantados na contabilidade estatal.
/)

ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS

O Prof. Paulo Lira, com plena concordância dos seus companheiros de trabalho, deliberou que, feita a revisão de todoa
os trabalhos e sugestões fosse organizado o projeto definitivo,
z. ser submetido ao Presidente Café Filho.
Esse projeto deveria ser normativo e estabelecer, apenas,
princípios gerais, que permitam, realmente, atender às exigências impostas pela crescente evolução do serviço público
da União, civil e militar.
Teve-se em mira, assim, dar plena autoridade aos dirigentes, sem isentá-los, é claro, do controle e fiscalização, exercidos pelos órgãos competentes com oportunidade e eficiência.
0)

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os pontos mais importantes dos trabalhos, as suas questões relevantes, foram apreciadas, devidamente, à luz da doutrina, da jurisprudência administrativa e judiciária, dos princípios gerais de Direito e dos preceitos contábeis, sem desprezo
da necessidade, conveniência e exeqüibilidade de dispositivos
legais, que não devem consagrar medidas e providencies, reconhecidamente impraticáveis, por motivos reconhecidos, que
precisam ser mas não foram, ainda, evitados, por vícios, lalnas
e erros da nossa organização administrativa.
Marcou a execução dos trabalhos e a elaboração do projeto alto senso de realidade e o deliberado espírito de fazer-se
uma lei que, na verdade, esteja à altura da sua finalidade e
possa alcançá-la.
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Todos estivemos coerentes com essa orientação e empenhados em atender ao objetivo do Governo, que é dar à União
e ás suas entidades autárquicas uma lei financeira e contábil
que lhes atenda às necessidades, permita administrar-se com
liberdade e não cerceie a iniciativa dos dirigentes, sem prejuízo de fiscalização rápida, segura e oportuna.
7l)

ÓRGÃOS SUPREMOS

Consagra o trabalho o Tribunal de Contas, como Corte
Suprema do julgamento da legalidade atos da administração
financeira da União e erige a Contadoria Geral da República
a órgão superior da contabilidade estatal.
**w. o
Intervir» a Contadoria Geral da República em todo o ato
contábil, financeiro ou econômico, para lhe examinar a comprovação e submeter a registo sistemático os fatos administrativos, de acordo com os preceitos da contabilidade.
O Tribunal de Contas, por sua vez, examinará e julgará
da legalidade dos atos de gestão da Fazenda Pública Federal,
considerada, como tal, o conjunto de obrigações e de recursos,
que servem de meio, para a realização do fim econômico do
Estado.
_ „ _ . . . . :._. i ..
i)

INOVAÇÕES DO PROJETO

O projeto, visando a dar à gestão da Fazenda Pública as
facilidades de que carece, para que possa ser exercida, sem lhe
dispensar o controle e a fiscalização, a que deve estar subordinada, revoga disposições e oferece inovações, aconselhadas
pela prática da legislação vigente e a longa experiência, conquistada no trato da cousa pública.
O projeto elaborado, contém, apenas, os preceitos e normas
substantivas, que a lei deve consignar, deixando-se ao respectivo
regulamento a tarefa de dar-lhe o aspecto formal, suscetível
de modificações, dentro em curto prazo.
E esse próprio regulamento não deve descer a minúcias e
abranger matéria tipicamente de instruções e ordens de serviço
a serem expedidas pelo Tribunal de Contas e pela Contadoria
Geral da República, para orientação das suas delegações ou esclarecimento a terceiros.
Deve o regulamento ater-se, sem inovações, aos preceitos
e normas legais, facilitando-lhes a exata compreensão, a observância perfeita e a rigorosa prática.
—- 91

Evitar-sa-ão, assim, os inconvenientes de projetar-se, em
primeiro lugar, o regulamento para, depois, elaborar-se o projeto de lei, que reuniria aqueles dispositivos regulamentares, que
devessem ser transíeridos para o seu texto.
Não parece acertada essa orientação, que oferece, até, inconvenientes, porque ou o Poder Executivo se antecipava a regulamentar projeto de lei, que não tivera, nem sequer, elaboração
legislativa, ou, esquecido da sua competência constitucional,
transferia ao Congresso Nacional a sua prerrogativa de regulamentar as leis.
Poderia repetir-se, assim, o fato injustificável, acontecido
com o atual Regulamento Geral de Contabilidade Pública, que
foi aprovado pelo Congresso Nacional, ganhando, assim, foros
de lei, sob o pretexto alegado, então, de que continha inovações
e fugir aos cânones da lei do Código de Contabilidade da União.
Se isso aconteceu, o Regulamento seria ilegal e cumpria
emendá-lo e revogar-lhe o excesso, mas nunca dar-lhe característica legal, impedindo que o Poder Executivo, como sucedeu,
não pudesse alterá-lo, para reajustai-lo às exigências da Administração.
Assim culdou-se, apenas, do projeto de lei, que fixa prazo
para a expedição do seu regulamento, cujo elaboração não deve
ser antecipada nem concomitante.
Dentre as principais inovações, destacam-se e justificam-se
as seguintes:
I — E' proposta a denominação de "Lei de Administração
Financeira e Contabilidade da União", porque, num Código de
Contabilidade, caberiam, apenas, normas contábeis, quando a
ge.stão da Fazenda Pública exige, ainda, para ser exercida, normas financeiras, que se identificam, mais com aquelas não se
confundem. Na ausência de um Código Financeiro, supre-o a
projetada lei, estatuindo normas financeiras e, também, contábeis .
II — Foi alterado o quadro da matéria., para concentrá-la
em nove títulos, que abrangem, com melhor disposição, a matéria versada.
III — No título II — Exercício, Orçamento e Créditos Adicionais — foram introduzidas as seguintes modificações, de
grande alcance.
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ai A adoção do sistema de gestão para as operações de
Keceita e do de competência para as de Despesas, o que importa na preferência pelo sistema eclético. O regime de competência para a Receita, embora aceitável, teoricamente, na prática não produz os resultados almejados, porque, além do mais,
compromete a sinceridade de que devem revestir-se as contas
da gestão financeira do Estado. Quanto à Despesa, a situação
é diferente, porque a apuração do resultado do exercício, pela
conta das despesas empenhadas, é o melhor método a seguir,
desde que, como recomenda o projeto apresentado, se exija que,
na mesma, figure, obrigatoriamente, o nome do credor.
b) A exclusão de "Operações de Crédito" de emissões de
papel-moeda, por se tratar de operações de valor fiduciário, cuja
aceitação subordina-se, apenas, ao curso forçado, que lhes assegura a soberania do Estado.
c) A atribuição, ao Ministro da Fazenda, de orientar a
organização da proposta do orçamento, o que se justifica, plenamente, considerada a responsabilidade, que lhe cabe na reílização do plano da política econômico-financeira, que se traçar
o Governo.
d) Restrição a um exercício da vigência dos créditos especiais, salyo disposição legal em contrário, visando-se, com
essa providência, a evitar os inconvenientes de prazo superior,
como regra, o que não atende a interesses de uma política financeira orientada.
e) A obrigatoriedade, no mesmo sentido de razão, da indicação, nos decretos de abertura de crédito, dos recursos com que
o Governo conta para atender às respectivas despesas, estabolecendo-se normas, que se justificam, para impedir desequilíbrios financeiros com a efetivação de gastos autorizados.
/) Regulamentação, também, da forma por que deverá
proceder a Administração, quando, de acordo com o art. 74 da
Constituição, for prorrogada a vigência da Lei orçamentária.
g) Simplificação do registo do orçamento e dos créditos
adicionais, pelo Tribunal de Contas, o qual será feito pela publicação no Diário Oficial, com a ressalva, porém, da impugnacão,
pelo Tribunal, no prazo de cinco dias, com recurso ex-ofjicio,
para o Congresso Nacional, do registo sob reserva.
IV — Subordinação das operações financeiras e patrimoniais a dois grandes títulos: Gestão Financeira e Gestão Patrimonial .

V -- Na Gestão Financeira, ficou firmado o principio de
unidade de tesouraria, recomendado pela Constituição, e do qual
a legislação vigente vem se afastando, com a instituição de
fundos especiais, à margem do Orçamento.
VI — A consagração do nosso regime constitucional, de
que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos
credites concedidos. Em caso de necessidade excepcional e inadiável, somente o Presidente da República, ouvido o Ministro da
Fazenda, poderá ordenar despesas sem crédito ou além destes.
VII — A fixação do teto de Cr$ 10.000,00, para adiantamentos, destinados às despesas miúdas, conceituando-se, como tais,
apenas aquelas consideradas inadiáveis, ainda que exista dotação específica.
VIII — A apuração do resultado do exercício, quanto à Despesa, pelas despesas nele empenhadas, o que trará como conseqüência, a exclusão definitiva do Orçamento de verba destinada ao pagamento das "Dívidas de Exercícios Findos". Os
compromissos que não hajam sido empenhados ou que forem
apurados, depois do encerramento do exercício respectivo, serão
devidamente relacionados e pagos à conta do crédito especial,
mediante registro prévio do Tribunal de Contas.
IX — Foram regulados os recebimentos e pagamentos no
exterior. A regularização das despesas indevidas ou feitas à
conta de saques m aj orados contra a Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior, mereceu especial atenção, estabelecendo-se
que a reposição será feita pelo responsável na moeda em que
houver sido emitido o saque, ainda que tenha ele regressado
ao Brasil.
X — O projeto dispõe, também, sobre concorrência e contratos, desde que esses institutos não podem estar ausentes
numa lei de administração financeira e contabilidade, estabelecendo-se normas gerais, para discipliná-los.
XI — As concorrências foram reduzidas a duas modalidades, apenas: a concorrência, propriamente dita, e a coleta de
preços. A primeira será feita para fornecimento ou execução
de serviços e obras públicas de valor superior a Cr$ 500.000,00
e a segunda também para os mesmos casos, quando o valor for
superior a Cr$ 10.000,00 até aquele limite, e, ainda nos casos
de dispensa de concorrência.
XII — Para os contratos administrativos, ficou estabelecido
que se regerão pelos princípios gerais de Direito, ressalvadas as
normas especiais estabelecidas.
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XIII —- Admitiu-se o reajustamento de preços, quando a
majoração de tributos ou de encargos, impostos por leis ou
autoridades federais, estaduais e municipais, influam no custo
dos materiais e da mão-de-obra, o que será apurado por engenheiro, contador e economista, especialmente designados.
XIV — Ficou estabelecido o registo posterior para os contratos de pessoa e de aluguel de prédios para serviços públicos,
mediante cláusula expressa que obrigue o contratante a assumir
inteira responsabilidade de entrar em exercício ou cedev s F u
imóvel, sem direito a qualquer ressarcimento, além do pagamento de serviços prestados ou de aluguéis vencidos, até a cla.ta
da recusa, se o Tribunal de Contas denegar-lhes registo.
XV — Na Gestão Patrimonial ficou firmado, inicialmente,
que ncs inventários, os bens do Estado terão a classificação,
que lhes der a lei civil.
XVI
Quanto às tomadas de contas, tornou-se concomitante a escrituração dos atos administrativos e a fiscalização
pelo Tribunal de Contas. A ação de peritos contadores, funcionando como auditoria técnico-contábil, foi cercada de cuidados
especiais de modo a permitir que, com a apresentação das contas da gestão financeira e patrimonial, devidamente certificadas
pelos mesmos, tivesse o Tribunal de Contas possibilidade de
contrastá-las com as contas individuais dos responsáveis, que,
a esse tempo, já estarão em seu poder.
XVII — As "contas de Gestão Financeira e Patrimonial"
foram reunidas em um único título e adaptadas às peculiaridades da administração federal.
XVIII — Tratou-se, ainda, da prescrição, adotando-se os
preceitos da lei civil, respeitadas as disposições expressas em
contrário.
XIX — Dispõe-se, também, sobre as sanções em que incorrerão os infratores das disposições legais e penas pecuniárias de
CrS 200,00 a Cr$ 100.000,00, segundo a gravidade da falta, que
serão aplicadas, sem prejuízo da ação disciplinar, que couber,
se os infratores forem servidores públicos, civis ou militares.
XX
Estabeleceu-se, para os serviços industriais da União,
inclusive de exploração agrícola e pecuniária, a obrigatoriedade
de contabilidade específica, para apuração do custo e fins de
fiscalização, indicando-se o que deve compreender o balanço
próprio.
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Neste relato sucinto estão consignados os fatos merecedores de registo, relativos à Contabilidade Pública no Brasil.
Não temos a pretensão de oferecer um trabalho completo,
defitinito.
Ressentir-se-á o projeto das imperfeições da obra humana,
tujos enganos, falhas e omissões a sabedoria dos nossos legisladores corrigirá.
Acolhe o seu texto, porém, um conjunto de disposições, que
representam valiosos ensinamentos da nossa experiência, de povos e nações adiantados, em que se cuidam, com trato especial,
da Administração Financeira e da Contabilidade Pública, como
fator preponderante no planejamento e execução de política
econômico-financeira sensata, equilibrada, orientada e eficiente.
Esse objetivo fortaleceu a nossa diretiva na elaboração do
projeto de lei, que a observou, fielmente.
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