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A Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA)
foi criada para assessorar a Presidência da República nas questões
relacionadas com os projetos de reforma administrativa, já em
andamento no Congresso, ou em estudo no âmbito do Poder Executivo.
A CEPA elaborou vários estudos, alguns dos quais se desenvolveram em projetos, oportunamente submetidos ao Presidente da
República, Excelentíssimo Senhor Doutor Juscelino Kubitschek de
Oliveira.
Dentre esses projetos, cumpre ressaltar os seguintes:
— o de criação do Ministério das Minas c Energia, que seria
constituído por alguns órgãos novos e, principalmente, por entidades afins, subordinadas ou vinculadas a diversos ministérios e
à Presidência da República;
— o de transformação do atual Ministério da Viação e Obras
Públicas em Ministério dos Transportes e Comunicações, que seria
constituído principalmente pelos órgãos e serviços de viação e comunicações a cargo do Governo Federal;
— o de dicotomização do atual Ministério da Justiça e Negócios Interiores em Ministério da Justiça e Ministério do Interior,
que seriam constituídos pelos órgãos e serviços implícitos nas respectivas denominações;
— o de desedobramento do atual Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em Ministério do Trabalho e Previdência Social e Ministério da Indústria e Comércio, que seriam constituídos
pelos órgãos e serviços implícitos nas respectivas denominações.

absorvendo ainda, no caso do Ministério da Indústria e Comércio,
certos órgãos e [unções a cargo de outros ministérios, notadamentz
do Ministério da Fazenda.
Como se vê, se tais projefos [ôssem aprovados, o número de
ministérios attralmente existentes passaria de onze para quatorze.
Considerando que os estudos e projetos elaborados pela CEPA
representam subsídios para a história administrativa e documenta*
cão para lastrear futuras iniciativas de reforma estrutural do Govêrno da União, o Presidente da República autorizou a publicação
dos mesmos sob a presente forma.
A série completa de estudos e projetos da CEPA compreenderá os quatro volumes seguintes, subordinados ao titulo genérico
A Reforma Administrativa Brasileira:

I — Reorganização da Presidência da República.
Vol. II - Criação de Novos Ministérios.
Vol.

Vol. III -

Normas para elaboração, execução e controle orçamentários.

Vol. IV — Relatório Final das atividades da Comissão de
Estudos e Projetos Administrativos da Presidência
da República.

Luiz SIMÕES LOPES
Presidente da CEPA

DECRETO N' 39.855 — DE 24 DE AGOSTO DE 1956
Cria a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, I, da Constituição Federal,
Considerando que o programa do atual Governo exige grande
intensidade de trabalho e para tanto é necessário acelerar a capaicidade executiva da administração federal;
Considerando que, para esse fim, se impõe a adoção de reformas, para a simplificação do trabalho administrativo e reestruturação de certos órgãos e determinação dos níveis de autoridade
de acordo com a importância dos assuntos;
Considerando que o volume do trabalho repetitivo e secundário,
submetido ao Presidente da República, consome o tempo e as
energias de que o Chefe do Poder Executivo necessita para dedicar-se aos problemas gerais do Governo;
Considerando que cumpre reduzir a massa ingente dos atos
rotineiros que lhe são submetidos à assinatura e livrar o Presidente da República de tarefas suscetíveis de validação nos âmbitos ministeriais e equivalentes;
Considerando que a reforma de estrutura e funcionamento
da administração federal constitui objetivo imediato do atual Governo;
Considerando que a complexidade, multiplicidade e importância dos problemas afetos ao Governo Federal reclamam instrumentos de coordenação e controle mais eficazes do que os existentes e tornam inadiável a institucionalização da Chefia Executiva,
Decreta :
Art. 1.° Fica criada, junto à Presidência da República, a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA).
Parágrafo único. Os serviços dos membros da CEPA serão
prestados gratuitamente e considerados de relevante interesse para
o país.

Art. 2.° A CEPA terá as seguintes atribuições:
a) coletar dados, informações e promover a realização de
análises especiais destinadas a identificar os problemas de urgência no que tange à melhoria da estrutura e funcionamento dos
órgãos integrantes do Poder Executivo Federal;
b) estudar e propor medidas imediatas que assegurem melhor coordenação das atividades administrativas e um controle efetivo das diretrizes fixadas pelo Presidente da República;
c) sugerir medidas para a eliminação de práticas obsoletas
e antieconômicas nos vários setôres da administração federal;
d) reexaminar os projetos de reforma administrativa, a fim
de habilitar o Presidente da República a prestar mais eficientemente qualquer colaboração que a este propósito lhe seja solicitada
pelo Congresso Nacional; e
e) manter o Presidente da República a par do progresso de
seus trabalhos e apresentar relatório final sobre os mesmos.
Art. 3' Ã CEPA será prestada decisiva cooperação pelos
Ministérios, autarquias, sociedades de economia mista e outros
órgãos do serviço público federal.
Art. 4.° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 1956
O Presidente da República resolve

NOMEAR:
Os Senhores Luiz Simões Lopes, Adroaldo Junqueira Aires,
Benedicto Silva, Carlos Medeiros Silva, Cleantho de Paiva Leite,
João Guilherme de Aragão, Felinto Epitácio Maia, Mário Pinto,
Embaixador Maurício Nabuco, Embaixador Moacyr Ribeiro Briggs,
Octavio Gouvêa de Bulhões, Roberto de Oliveira Campos e Sebastião Sant'Anna e Silva para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos
criada pelo Decreto Executivo n.° 39.855, de 24 de agosto de 1956.

Rio de }aneiro, em
de agosto de 1956; 135.° da Independência e 68.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Nereu Ramos
António Alves Câmara
Henrique Lott
José Carlos de Macedo Soares
José Maria Alkmim
Lúcio Meira
Ernesto Dornelles
Clóvis Salgado
Parsifal Barroso
Henrique Fleiuss
Maurício de Medeiros.
D. O. 24-8-56
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— Exposição de Motivos
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CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA

RELATORES

Mário da Silva Pirtto
Àdroaldo Junqueira Ayre*

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Era 8 de abril de 1957
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
No desempenho da incumbência que lhe foi confiada, a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA) vem submeter à alta consideração de Vossa Excelência, como primeiro
resultado do seu trabalho, o projeto de lei que institui o Ministério
das Minas e Energia.
2. A prioridade conferida à proposição, com o destaque, entre
os demais, desse capítulo das atividades do Estado, decorre da
relevância e da urgência que assumiu a questão, do grau de preocupação que passou a ocupar na escala das necessidades gerais,
ávido de formulação autêntica, enquanto exíguo e desproporcionado
se tornou, notoriamente, o quadro administrativo que o comanda
e conduz.
3. Cada dia os fatos reforçam o caráter público e a
expressão política do problema. Os programas de governo, os
planos nacionais e as próprias relações entre os povos mais e, mais
se votam aos temas de subsolo e de força: petróleo, minerais atómicos e estratégicos, fontes de energia, potencial hidráulico, gás
natural, metais, ferro e carvão.
4. A posição do Brasil tem, no particular, significado e
realce. Seu património mineral e energético, de certa importância
no balanço dos recursos mundiais, jaz ainda, de modo geral, em
estágio atrasado de aproveitamento, chumbado a processos rudimentares ou a concepções ultrapassadas.
5. Precisamos, com premência, entretanto, de energia, — c.
as crises já deflagradas, os racionamentos prolongados e as medidas de restrição consecutivas, deixaram tristemente evident
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que a expansão dos mercados e o ritmo de crescimento do país
tinham de ser tolhidos e embargados para se acomodarem à
retardatária evolução dos serviços públicos, sem orientação e direção condizentes.

11. Cresceu este ano a extração de óleo bruto dos campos
do Recôncavo, mas é modesta sua percentagem em confronto com
as cifras elevadas e ascensionais do consumo. Não tem faltado
ao petróleo nem o apoio das autoridades, nem recursos, nem o
ardor de seus servidores e dirigentes.

6. Falta de unidade de doutrina e de ação, dispersão de
órgãos, autoridade vacilante e diluída pelos diferentes Ministérios,
Conselhos e Comissões, realidade apenas simbólica e formal, —
desse aglutinado por justaposição de competências e funções, falho
de sistema, outro resultado não era de esperar que o escasso e
incerto rendimento do aparelho governamental que se patenteia.
7. Daí advém, sem dúvida e em grande parte, a contribuição
baixíssima da mineração na renda nacional, menos de 0,3%, quando
em países muito menos dotados no reino mineral, como a Dinamarca
e a Itália, alcança 0,4% e 0,9%, para não frisar aqueles de
economia mineira, como o Chile — 5,4%, México — 4,5%, Canadá
- 3,9%, Peru - - 8,7%, Estados Unidos -- 2%, Grã-Bretanha
— 3,7%. Há que decuplicar nossa mineração, a fim de que possa
ela concorrer, quanto lhe cabe, para nossa prosperidade e para o
bem comum.
8. No tocante à eletricidade, saltam à vista as deficiências
e, não fora a iniciativa dos Estados, a despeito da legislação
federal trancando-lhes as portas, e o cometimento já remorado
de duas ou três empresas no Rio e em São Paulo, insustentável
se teria tornado a situação. Rio Grande do Sul e Minas, em
primeiro plano; depois São Paulo; em escala menor, Estado do Rio,
Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Pará, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraná, Amazonas, Goiás; quase todas as unidades
federativas e inúmeros municípios se acharam na contingência de
defrontar por si, com risco e afoiteza, a dificuldade e trabalham
para superá-la. Construiu a União Paulo Afonso.
9. O consumo anual "per capita" de 200 kwh é muito inferior
ao de países medianamente desenvolvidos.
10. Perante tais circunstâncias cogita o governo de Vossa
.Excelência de incorporar mais 2.000.000 kw à potência instalada,
presentemente de 3.000.000 kw.

12. Vem de longe a preocupação com o aproveitamento do
carvão nacional para geração de vapor, siderurgia e produção
de energia elétrica. Devota-se a Comissão Executiva do Plano
do Carvão Nacional a várias realizações, como as usinas de Candiota e de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, usina de Figueira,
no Paraná, e Capivarí, em Santa Catarina, esta com o duplo objetivo de escoar a fração de carvão-vapor da mina e de suprir a
região de eletricidade.
13. De referência à habilitação de pessoal, instituiu o Decreto n' 40.783, de 18 de janeiro de 1957, a Campanha de Formação de Geólogos, com o fito de assegurar o equipamento humano
de que tanto carece a especialidade.
14. Não basta, porém, essa pluralidade de esforços mais ou
menos isolados e estanques. Cumpre articulá-los para que durem,
floresçam e frutifiquem; urge dar-lhes unidade, coerência e conjugação.
15. Nem só quantitativos ou absolutos são os termos das
incógnitas buscadas, mas uma íntima interdependência correlaciona usinas hidrelétricas, termoelétricas, a combustíveis sólidos,
líquidos ou gasosos, termonucleares, desenvolvimento da mineração
e da metalurgia, indústrias básicas e de transformação.
16. Sobre tais averiguações e pressupostos se erige o projeto
do novo Ministério. Instrumento vitalizador de setores fundamentais de nossa economia, capacita o Poder Público para deliberar
e agir num campo de relações e de questões cada vez mais exigente
e complexo, ao mesmo tempo que o problema recebe tratamento
administrativo adequado e ganha propriedade e categoria.
17. Formulado pelo Executivo em 1953, o Projeto de Reforma Administrativa ora em tramitação no Congresso Nacional
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previu a criação de novas Secretarias de Estado, entre as quais
o Ministério das Minas e Energia. Outra proposição em curso
na Câmara dos Deputados delineia separadamente o pretendido
organismo. À luz desses valiosos subsídios, além da observação
e da experiência de que pôde valer-se em seu seio, preparou a
Comissão o anexo projeto de lei.
18. Consagrada está, segundo se vê, a iniciativa pelo consenso sem discrepância de administradores e legisladores, de técnicos e políticos, restando apenas escolher o molde e transformá-la
em ato vivo e vigente. Indiscutível se tornou a oportunidade da
implantação do novo dispositivo diretamente ligado à promoção
do desenvolvimento nacional.
19. A inovação não fará desaparecer de improviso e por
milagre - - releva advertir — os obstáculos que se antepõem ao
aumento da produção mineral, da capacidade geradora de energia,
entre os quais devem citar-se: a desatualização dos Códigos de
Minas e de Águas, as rotinas burocráticas, a escassez de técnicos
e sua remuneração sem atrativos, a míngua de capitais, a falta de
crédito mineiro e a debilidade dos empreendimentos. O comando
em perspectiva representa, porém, uma das chaves do enigma.
20. Direção mais vigorosa e consciência mais integral dos
problemas de subsolo e de energia, sua participação mais orgânica
e hierárquica, por seus porta-vozes e responsáveis, no governo e
na vida pública, deverão remediar aqueles males ou reduzir-lhes
os efeitos, ao mesmo tempo que suprimirão desagregações e vazios,
extravios e desencontros, permitindo que a nação, esclarecida,
exercite sua vontade e use de seu poder.

DIRETRIZES GERAIS

21. Procurou a CEPA redigir um texto de lei imediatamente
exequível, sem transposições complicadas e mudanças bruscas,
que acarretariam estorvos e desarranjos. Ao invés de uma estrutura completamente desenvolvida, com todas as etapas e mutações
pressupostas, preferiu tirar o máximo de rendimento das condições
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presentes, ajustando-se ao novo organismo, para depois, à medida
dos resultados, poderem os futuros administradores configurá-lo
definitivamente.
22.

Adotaram-se os seguintes critérios:

I - - grupar no Ministério das Minas e Energia todos os
serviços e órgãos especializados num e noutro campo,
ora dispersos por várias Secretarias de Estado, Conaelhos e Comissões;
II - - evitar, tanto quanto possível, subdivisões que importem em aumento inconsiderado de despesa e reclamem técnicos e chefes, cujo recrutamento não se
acomoda à conjuntura corrente;
III - - emprestar flexibilidade à organização interna do Ministério, de modo que as modificações e reacertos indicados pela experiência se façam sem abalos;
IV - - sujeitar ao controle do novo Ministério as entidades
de economia mista relativas à mineração, energia e
metalurgia;
V - - incluir as atividades referentes ao emprego de fenómenos nucleares na produção de energia;
VI - - transferir para a Prefeitura do Distrito Federal os
encargos de caráter nitidamente local, até agora impropriamente cometidos à União;
VII - - fundir serviços afins para formação das unidades
principais do novo Ministério.
23. A penúria de técnicos e sua diminuta formação em face
da demanda existente podem prejudicar o êxito dos programas
de trabalho a cargo do novo órgão. Não seria aconselhável, por
conseguinte, abarcar de uma vez o fenómeno, esboçando para a
nova Secretaria de Estado a composição ideal, cujo funcionamento,
entretanto, redundaria hipotético ante a manifesta insuficiência
da instrumentalidade disponível.
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24. O advento do Ministério propiciará, sem dúvida, a
preparação e o aperfeiçoamento dos recursos humanos imprescindíveis à formulação e execução da política mineral, metalúrgica
e energética. Esta é uma das razões que inspiram a providência.
Conhecimento e sensibilidade, aptidão específica e maturidade
profissional se amestrarão com ele.

cional, a criação do Serviço de Estatística, o nexo mais preciso
entre as dependências e o conjunto, e as medidas de articulação do
conjugado, a promoção de reuniões periódicas dos presidentes de
Conselhos e Comissões e dos diretores gerais de Departamento
com o intuito de assegurar a coordenação de políticas e atividades
nos campos de mineração e de energia.

25. Afigurou-se, por tudo isso, mais consentâneo promover
a incorporação dos órgãos e serviços dentro do novo arcabouço
sem modificá-los, salvo para as adaptações impreteríveis que se
impuseram. O tempo, a experiência e o trabalho em comum
favorecerão depois as correções e as emendas.

30. Como feição particular da projetada Secretaria de Estado, convém observar a ênfase atribuída aos Conselhos. A importância político-econômica das questões de minas e energia e a
responsabilidade de aplicação das leis respectivas recomendam
a existência desses mecanismos colegiados. Para que preencham,
todavia, sua verdadeira missão de Conselhos, devem ser escoimados de atribuições executivas que se não coadunam com sua natureza e contextura, com o modo por que se compõem, funcionam
e deliberam. Diz-se nos Estados Unidos que os membros dos
órgãos colegiados, numerosos tanto ali como na Inglaterra, "should
be good to tup, but not to top", isto é, não devem ter função de
direção, mas estar sempre prontos a ministrar aos que dirigem os
elementos indispensáveis à obra de governo. Os Conselhos e
Comissões, ora enquadrados, tal como se acham no projeto do
novo Ministério, evoluirão decerto para uma dissociação definitiva
das duas ordens de encargos, cuja diferenciação e separação têm
de ser feitas. Assim, é de admitir-se que se desdobrem em Departamentos (do Petróleo, do Carvão, da Energia Nuclear) e
venha a existir, por exemplo, um Conselho Nacional de Combustíveis, normativo, deliberativo e doutrinário.

26. Apreciou a CEPA diversos projetos, não só aqueles
em curso na Câmara dos Deputados, senão também outros que
têm sido alvo da atenção dos meios técnicos. Ouviu grande
número de dirigentes de órgãos autónomos. O projeto, deliberadamente conservador, representado no organograma, reflete a
preocupação já mencionada de fazer com que o Ministério das
Minas e Energia funcione sem hiatos logo depois de seu nascimento. Não desarruma as coisas, não exagera despesas, não
imobiliza profissionais e especialistas em funções administrativas.
Visa a uma tentativa de meio termo entre as aspirações e a realidade económica e humana do país.
27. Por não ser matéria de lei a discriminação das seções
e de outras unidades que constituirão as células de serviço e os
escalões primários do novo Ministério, deixou o organograma
anexo de representá-los.
28. As circunstâncias e as diferenças peculiares aos assuntos de mineração e energia traduziram-se ali, após a devida análise,
sem jungir-se, todavia, ao fetichismo e à servidão dos esquemas.
29. Entre as alterações substanciais, de estrutura, em relação aos projetos anteriores, podem mencionar-se: a constituição
do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, a instituição em lei da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a efetivação, em caráter permanente, da Comissão Executiva do Plano do
Carvão Nacional, a entrosagem no Ministério da Contadoria Sec-

CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS

31. Integram ainda o Ministério um Departamento de Administração e um Serviço de Estatística. Reúne aquele as unidades
superiores de administração geral, segundo os padrões vigentes
no Serviço Público Federal. O Serviço de Estatística é um desdobramento e um ramo do sistema estatístico do país e terá como
núcleo as seções que se encarregam dessa atividade no Serviço de
Estatística da Produção, do Ministério da Agricultura.
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32. Quanto à produção e consumo de energia, sem um registro unificador que centralize dados estatísticos dispersos pela
Divisão de Águas, pelo Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica, pela Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional
e pelo Conselho Nacional do Petróleo, não dispõe o país de instrumento satisfatório de informação. O mesmo ocorre na esfera
da mineração. Mister se faz entrosar convenientemente os vários
organismos interessados.

ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica a parte
executiva do Código de Águas, dedicando-se o Conselho não só
aos trabalhos de doutrina, planejamento, consulta e fixação de
normas, como também exercendo as prerrogativas de tribunal
administrativo para dirimir litígios.

TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃOS

33. Transferem-se para o Ministério das Minas e Energia
os seguintes órgãos :
- Departamento Nacional da Produção Mineral;
II - - Conselho Nacional do Petróleo;
III - - Conselho Nacional de Minas e Metalurgia;
IV - - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica;
V - - Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional;
VI - - Comissão Nacional de Energia Nuclear.
34. O Departamento Nacional da Produção Mineral, proveniente do Ministério da Agricultura, desdobrar-se-á em dois:
o primeiro, que conservará o mesmo nome; e o segundo, pela
expansão da Divisão de Águas e sua adição a outras repartições,
o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.
35. O Conselho Nacional do Petróleo passará para o novo
Ministério com as atribuições e a organização que possui. Imprudente seria qualquer modificação no momento.
36. Ambienta-se no meio que lhe é próprio o Conselho N a cional de Minas e Metalurgia, hoje subordinado ao Ministério da
Viação, do que lhe sobrevirá maior realidade e sentido.
37. E' o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
mantido tal como está. Na devida oportunidade os artigos de
sua competência deverão ser revistos com o objetivo de reservar

38. Aspectos distintos apresentam as questões do combustível sólido, - - e o aproveitamento do carvão nacional, máxime
com os novos projetos siderúrgicos, requer, de modo permanente,
estudo e ação. Julgou-se, assim, acertado dar estabilidade à
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional.
39. Na Comissão Nacional de Energia Nuclear converterse-á a atual Comissão criada pelo Decreto n' 40.110, de 10 de
outubro de 1956. A aplicação da energia atómica para fins pacíficos deve ser entregue a dependência qualificada e permanente do
serviço público. Não mais se justifica englobá-la na pesquisa ou
na política de segurança. De técnica e de economia se tornaram
suas indagações e seus objetivos. Dentro da mesma linha cautelosa que orienta o texto de lei proposto, evitaram-se as subdivisões internas e os pormenores de transformação.
40. A Seção de Irrigação da Divisão de Águas é deslocada
para o Departamento Nacional da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura. Trata-se de unidade estranha às atribuições
daquela Divisão.
TRANSFORMAÇÃO DE ÓRGÃOS

41. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica compor-se-á da Divisão de Águas, como núcleo detentor da
tradição do serviço, e das seções do Departamento Nacional de
Iluminação e Gás que se não removem para a Prefeitura do Distrito
Federal e são absorvidas pela nova entidade.
CONTROLE DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

42. As sociedades de economia mista destinadas a atividades de mineração, metalurgia e energia ficam submetidas ao con-
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trôle do novo Ministério, observadas, contudo, as normas legais
e estatutárias peculiares à sua constituição. A coordenação de
suas diretrizes e a apreciação de seus resultados se farão possíveis.
O insulamento atual, a segregação em que se acham do sistema
administrativo, e a subordinação direta, muito ténue e remota, à
Presidência da República, podem convertê-las em seres à parte,
com desígnios próprios, desvinculados da política geral do país.
TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS DE CARÁTER
MUNICIPAL À P. D. F.

43. Transferem-se à Prefeitura do Distrito Federal encargos e serviços nitidamente municipais e ora desempenhados pelo
Departamento Nacional de Iluminação e Gás.
44. Pelo contrato celebrado em 1903 e prorrogado em 1943,
o custeio e a fiscalização da iluminação pública no Rio de Janeiro
cabiam à União. Daí a existência da antiga Inspetoria Geral de
Iluminação, repartição caracteristicamente local, que veio a ser
mais tarde o Departamento Nacional de Iluminação e Gás, com
ação no mesmo âmbito, incorporando apenas no nome o território
do adjetivo.
45. A Lei Municipal n' 583, de 13 de junho de 1951, determinou:
"O Prefeito do Distrito Federal tomará as providências necessárias para transferir ao governo local os serviços que lhe foram atribuídos pela Constituição da
República, ora executados pelo Governo Federal, como
os de Bombeiros, Segurança Pública, Justiça, Iluminação
e Gás e outros que porventura se encontrem em tal
situação".

47. O projeto corrige a anomalia, deixa com a Prefeitura
o que de direito lhe concerne e enquadra no Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica tão-só instalações materiais
e parte do pessoal pertencentes à repartição deslocada.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

48. Algumas disposições de ordem administrativa e funcional merecem referência:
I - - conferir ao Ministro de Estado a competência de
outorgar autorizações de pesquisa e lavra e concessões de energia elétrica, aliviando o Presidente da
República da incumbência;
II - - manter o regime financeiro estatuído na Lei n' l . 489,
de 10 de dezembro de 1951, para os serviços técnicos do novo Ministério;
III — deixar flexível a organização das Divisões em regimentos e regulamentos, na oportunidade devida e
com a experiência dos fatos;
IV — promover a instalação gradual das unidades de serviço, à medida das necessidades;
V — corrigir a confinação e o espírito de compartimento
dos órgãos responsáveis pelos diferentes setores de
mineração e energia, com a reunião periódica de seus
dirigentes, sob a presidência do Ministro de Estado;
VI — atribuir aos órgãos colegiados a prerrogativa de colaborar na organização dos programas de trabalho
dos serviços executivos afins e de apreciar os resultados obtidos, anualmente.
DENOMINAÇÃO DO MINISTÉRIO

46. Não obstante declarar o diploma aludido, em parágrafo
ao artigo transcrito, que a transferência deveria operar-se até 31
de dezembro de 1951, até hoje nenhum procedimento se adotou
para concretização do preceito.

49. Ministério das Minas e Energia chamou-se, a fim de
não quebrar a tradição invariável, no Império e na República, de
determinar, pelo artigo definido, as finalidades da Secretaria de
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Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência
as expressões de nosso mais profundo respeito.
Luiz Simões Lopes, Presidente
Mário da Silva Pinto
A. Junqueira Ayres
João Guilherme de Aragão
Roberto de Oliveira Campos
F. Epitácio Maia
Moacyr R. Briggs
Sebastião de Sant'Anna c Silva
Cleantho de Paiva Leite
Benedicto Silva
Octavio Bulhões
Carlos Medeiros Silva
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52. Unânime por isso é o julgamento em favor da nova
pasta e ansiosa a expectativa pelo seu advento.
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51. A instituição do Ministério das Minas e Energia não
é condição bastante para suscitar, por si só, o florescimento imediato da produção mineral, metalúrgica e de energia no país, mas
é, sem dúvida, requisito necessário para alcançar-se tal desiderato
mais rapidamente.
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50. Nenhuma organização é melhor do que os homens que
a operam e chefiam. Os bons chefes e funcionários, entretanto,
têm a produtividade diminuída com os maus esquemas e os maus
hábitos administrativos. Rotinas redundantes, esforços sem convergência, decisões contraditórias, instâncias fechadas, trabalho
perdido, levam à anulação e ao desânimo, destroem o servidor e
o serviço.
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CASDOME'OIO SÃO

Estado: Ministério da Aeronáutica; da Agricultura; da Educação
e Cultura; da Fazenda; da Guerra; da Justiça e Negócios Interiores; da Marinha; das Relações Exteriores; da Saúde; do Trabalho, Indústria e Comércio; da Viação e Obras Públicas.
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Cria o Ministério das Minas e Energia e dá outras
providências.
O Presidente da República :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
.a seguinte Lei:
Àrt. l 9 Fica criado o Ministério das Minas e Energia, que
terá a seu cargo o estudo e a execução da política económica e
administrativa do Governo, relacionada com a produção mineral,
metalúrgica e de energia, competindo-lhe, notadamente:
I — o exame e despacho dos negócios referentes aos
recursos minerais e às fontes de energia;
II — a coordenação das atividades do poder público nos
setores de minas, metalurgia, combustíveis e energia;
III — o fomento, amparo, orientação e fiscalização da produção mineral e metalúrgica;
IV — o estudo geológico do território nacional e de seus
recursos minerais;
V — o fomento, amparo, orientação e fiscalização da produção e utilização de combustíveis;
VI - - o fomento, amparo, orientação e fiscalização do
aproveitamento das fontes de energia e da produção,
transmissão e distribuição de energia em geral;
VII - - o estudo dos cursos dágua;
VIII — o aproveitamento de águas subterrâneas;
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IX — a execução dos Códigos de Minas e de Águas e
legislação complementar;
X - - a elaboração e apreciação de estatísticas relativas à
produção e ao consumo de bens minerais e de energia.
Art. 29 O Ministério das Minas e Energia compõe-se dos
seguintes órgãos:
I
II
III
IV
V
VI
VII

—
—
—
—
—
—
--

Conselho Nacional de Minas e Metalurgia;
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica;
Conselho Nacional do Petróleo;
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional;
Departamento Nacional da Produção Mineral;
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica;

VIII — Departamento de Administração;
IX - - Serviço de Estatística da Produção Mineral e da
Energia.
Art. 3' As sociedades de economia mista instituídas pela
União para fins de mineração, metalurgia e produção de energia
ficam sob o controle do Ministério das Minas e Energia, observadas as normas legais e estatutárias peculiares à sua constituição.
§ l 9 O disposto neste artigo aplica-se, desde já, às seguintes sociedades de economia mista:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

----—
-—
---

Companhia Siderúrgica Nacional S. A.;
Companhia Vale do Rio Doce S. A . ;
Companhia Hidrelétrica do São Francisco S. A.;
Companhia de Eletricidade de Manaus S. A . ;
Petróleo Brasileiro S. A . ;
Companhia de Eletricidade Alto São Francisco S.A.;
Centrais Elétricas do Médio São Francisco S. A . ;
Companhia de Eletricidade do Amapá S. A . ;
Sociedade Termoelétrica de Capivari (SOTELCÀ).

§ 2' O representante da União nas assembleias gerais das
sociedades de economia mista de que trata este artigo será designado pelo Ministro das Minas e Energia.
|
Art. 49 O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica será constituído pela fusão do Departamento Nacional de
Iluminação e Gás, do Ministério da Viação e Obras Públicas,
com a Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura.
§ l 9 A União transferirá à Prefeitura do Distrito Federal,
mediante acordo, os encargos e serviços relativos à iluminação
e gás.
§ 29 O acordo com a Prefeitura do Distrito Federal disporá sobre a situação do pessoal dos serviços transferidos.
Art. 59 A Seção de Irrigação da Divisão de Águas, do
Departamento Nacional da Produção Mineral, fica transferida
para a Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da Produção Vegetal, do Ministério da Agricultura.
Art. 69 Os Conselhos e Comissões enumerados no artigo
2' ficam subordinados ao Ministro de Estado, e desempenharão
as funções de coordenação e de consulta, além das que lhes competirem pelas leis e regulamentos vigentes.
Parágrafo único. Dentro da matéria de sua competência,
os Conselhos colaborarão com o Ministro de Estado na organização dos programas de trabalho e na apreciação dos resultados
anualmente obtidos.
Art. 79 O Ministro de Estado reunirá em conselho, pelo
menos uma vez por mês, os Presidentes de Conselhos e Comissões
e os Diretores Gerais de Departamentos, para assegurar a coordenação das decisões, e estudar as questões de interesse comum.
Art. 89 O Departamento Nacional da Produção Mineral
compor~se-á dos seguintes órgãos:
I — Divisão de Geologia e Mineralogia;
II - - Divisão do Fomento e da Economia Mineral;
III - - Divisão de Tecnologia Mineral;
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IV — Comissão Permanente de Crenologia.
§ l' A Divisão do Fomento e da Economia Mineral constituir-se-á da Divisão do Fomento da Produção Mineral, acrescida
da Seção de Avaliação do Quatzo e da Seção de Avaliação de
Pedras Preciosas.
§ 2' O Laboratório da Produção Mineral passará a denominar-se Divisão de Tecnologia Mineral.
§ 3" À Comissão Permanente de Crenologia fica subordinada ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Art. 99 O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica será composto dos seguintes órgãos:
I — Divisão de Águas ;
II — Divisão de Energia Elétrica.
Àrt. 10. O Departamento de Administração compor-se-á
dos seguintes órgãos:
I
II
III
IV
V

—
—
—
—
—

Divisão
Divisão
Divisão
Divisão
Serviço

do
do
do
de
de

Pessoal;
Material;
Orçamento;
Obras;
Comunicações.

Art. 11. A instalação do Serviço de Estatística da Produção Mineral e da Energia e dos órgãos mencionados no artigo anterior poderá ser feita gradualmente, à medida das necessidades
do serviço.
Art. 12. O Ministério das Minas e Energia terá quadro de
pessoal próprio, integrado de cargos de carreira, cargos isolados
e de funções gratificadas, bem como disporá de tabelas de pessoal
extranumerário.
§ l 9 O quadro e as tabelas de que trata este artigo serão
constituídos, inicialmente, do pessoal das repartições transferidas.
§ 2' O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
cargos ou funções cujos ocupantes estejam em exercício, como
requisitados, nos órgãos transferidos.
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§ 39 O Poder Executivo criará as funções gratificadas necessárias aos encargos de chefia e outros, assim como extinguira
aquelas julgadas desnecessárias.
Art. 13. O Ministro de Estado poderá admitir, mediante
portaria, em regime especial de trabalho e salário, dentro das
dotações orçamentarias próprias, especialistas necessários ao desempenho de atividades técnicas e científicas para cuja execução
não dispuser o Ministério de servidores habilitados.
Art. 14. Fica criado o cargo de Ministro de Estado das
Minas e Energia, com os mesmos vencimentos, prerrogativas e
vantagens dos demais Ministros de Estado.
Art. 15. Ficam criados, no Ministério das Minas e Energia,
os seguintes cargos isolados de provimento em comissão:

CC-2
l Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica;
l Diretor-Geral do Departamento de Administração.

J

CC-4
l Consultor Jurídico;
1 Diretor do Serviço de Estatística da Produção Mineral e
da Energia;
2 Diretores de Divisão do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica;
3 Diretores de Divisão do Departamento Nacional da Produção Mineral.

CC-5
4 Diretores de Divisão do Departamento de Administração.
Art. 16. Ã medida que forem providos os correspondentes
cargos do Ministério das Minas e Energia, serão extintos, me-
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diante ato do Poder Executivo, os seguintes cargos dos Quadros
Permanentes dos Ministérios da Agricultura e da Viação e Obras
Públicas:
CC-4
l Diretor-Geral do Departamento Nacional de Iluminação e
Gás.

CC-5
l Diretor da Divisão de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral;
l Diretor da Divisão de Fomento do Departamento Nacional
da Produção Mineral,:
l Diretor da Divisão de Geologia e Mineralogia do Departamento Nacional da Produção Mineral;
l Diretor do Laboratório da Produção Mineral;
l Diretor da Divisão de Gás do Departamento Nacional de
Iluminação e Gás;
l Diretor da Divisão de Iluminação Pública do Departamento Nacional de Iluminação e Gás;
l Diretor da Divisão de Instalações Elétricas do Departamento Nacional de Iluminação e Gás;
l Diretor do Laboratório Central do Departamento Nacional
de Iluminação e Gás.
Art. 17. As autorizações de pesquisa e de lavra de bens
minerais, previstas no Código de Minas, e as autorizações e concessões de energia reguladas no Código de Águas e legislação
complementar serão providas mediante portaria do Ministro de
Estado, ressalvado o que dispõe a Lei n' 2.004, de 3 de janeiro
de 1953.
Art. 18. Os órgãos mencionados nos arts. 89, 9' e 10 serão
complementados, em regimento, pelas unidades de administração
geral que se fizerem necessárias.
Art. 19. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à
execução da presente lei, promovendo a organização ou reorga-
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nização das unidades administrativas integrantes do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 20. Passarão para o Ministério das Minas e Energia
os bens móveis e imóveis ora em utilização pelos órgãos a ele
incorporados.
Art. 21. As atribuições cometidas ao Conselho Nacional de
Pesquisas no setor da energia atómica, pelo art. 5', § 2', da
Lei n' 1.310, de 15 de janeiro de 1951, ficam transferidas para
a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a que se refere o
art. 2", IV, da presente lei.
Art. 22. Dentro de 18 meses da vigência desta lei, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto dispondo
sobre as modificações da legislação que se fizerem necessárias ao
funcionamento dos órgãos integrantes do Ministério, bem como
as relativas aos Códigos de Águas, de Minas e à legislação complementar.
Art. 23. O regime financeiro previsto na Lei n9 1.489, de
30 de dezembro de 1951, aplica-se, no que couber, aos serviços
transferidos para o Ministério das Minas e Energia.
Art. 24. Fica criada uma Contadoria Seccional da Contadoria Geral da República junto ao Ministério das Minas e
Energia.
Art. 25. São transferidos para o Ministério das Minas e
Energia os saldos das dotações orçamentarias e dos créditos
especiais destinados às repartições ao mesmo incorporadas.
Art. 26. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério das Minas e Energia, os créditos suplementares de
Cr$ 1.752.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil
cruzeiros) e Cr$ 1.869.600,00 (um milhão, oitocentos e sessenta
e nove mil e seiscentos cruzeiros), respectivamente, às subconsignações l . l .01 — Vencimentos e l . l . 17 — Gratificação de função,
correspondente aos Encargos Gerais para Pessoal do mesmo
Ministério.
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Art. 27. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério das Minas e Energia, o crédito especial de
Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) para atender
às despesas de qualquer natureza com a instalação e funcionamento inicial do Ministério.
Art. 28. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 48.000,00
(quarenta e oito mil cruzeiros) à subconsignação 1.1.17 — Gratificação de função, do Quadro Discriminativo das Despesas Próprias da Contadoria Geral da República.
Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

RELATORES : Mário da Silva Pinto
Benedicto Silva

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 6 de outubro de 1958
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
À Comissão de Estudos e Projetos Administrativos subme^
teu a Vossa Excelência, em 9 de dezembro de 1957, juntamente
com os três primeiros projetos até então concluídos, uma sugestão relativa à estrutura administrativa e jurisdicional do Governo da União. Na convicção de que o esquema proposto haja
merecido o beneplácito presidencial, segundo depreendeu por
ocasião da audiência que lhe foi concedida, passou a Comissão
a adotá-lo como roteiro de seu trabalho.
2. Releva frisar que foi em obediência a esse roteiro que a
Comissão já realizara os estudos de que resultaram os três projetos entregues a Vossa Excelência, e que são os seguintes:
a)

projeto de criação do Ministério das Minas e Energia;

b) projeto de reorganização da Secretaria da Presidência
da República;
c) projeto de descongestionamento da Presidência da República .
3. Fiel às ideias centrais contidas naquela sugestão, a
CEPA vem hoje submeter a Vossa Excelência o projeto de criação do Ministério da Indústria e Comércio.
4. A elaboração desse projeto obedeceu ao propósito de
reagrupar, de acordo com o princípio da homogeneidade, as atividades governamentais diretamente relacionadas com a indústria
e o comércio, propósito considerado necessário e oportuno por
muitos administradores e políticos. A experiência brasileira já
revelou, acima de qualquer dúvida, que a amálgama dos problemas
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da indústria e comércio com os da previdência e assistência social,
no âmbito do atual Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
leva necessariamente aquela Secretaria de Estado a relegar os
primeiros para plano secundário, talvez em consequência da
constante pressão politica e social peculiar aos segundos.
5. Cumpre que o desenvolvimento industrial e comercial de
um país como o Brasil, de área continental e população rigorosamente crescente, seja orientado por uma Secretaria de Estado
homogénea, em que os interesses da indústria e do comércio, naquilo em que coincidam com os interesses gerais do País, constituam
preocupação dominante, se não exclusiva.
6. E' sabido que os problemas de assistência e previdência
social, tornados mais prementes pelas suas repercussões trabalhistas, e agravados ainda pela inflação, como que monopolizam
as energias e a capacidade executiva do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
7. O problema do desenvolvimento económico, umbilicalmente ligado à indústria e ao comércio, tem sido preterido naquela
Secretaria de Estado, que ao invés de atuar como órgão de
fomento e de coordenação das atividades industriais e comerciais,
limita-se quase que ao exercício de funções de reduzido alcance
e caráter rotineiro.
8. Por outro lado, a Comissão de Estudos e Projetos
Administrativos preferiu sugerir a criação do Ministério da
Indústria e Comércio, proscrevendo a ideia do Ministério da
Economia, desaconselhada pela experiência alienígena, a qual
contra-indica a coexistência de Ministérios da Economia e da
Fazenda ou do Tesouro Nacional.
9. A eficiência na conduta das atividades económicas não
deriva, por certo, do rótulo dado às Secretarias de Estado, mas
de uma lógica divisão de trabalho entre elas. Daí, também, a
razão de ser do órgão proposto.
10. A rigor, um Ministério da Economia deveria absorver
a maior parte das atividades dos atuais Ministérios da Fazenda,
Trabalho, Indústria e Comércio, assim como setores inteiros dos
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Ministérios da Agricultura, da Viação e Obras Públicas, das
Minas e Energia, do Banco do Brasil e de várias autarquias.
11. Admite-se que o advento do Ministério da Economia
poderia solver alguns problemas da reforma administrativa, mas
simultaneamente criaria outros, em maior número e mais complexos, de organização e reorganização, cujo impacto na estrutura
do Governo Federal acarretaria consequências indesejáveis.
DIRETRIZES GERAIS

12. Buscou a CEPA elaborar um projeto simples, dividindo
o atual Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em um
Ministério da Indústria e Comércio, ora proposto, e em um
Ministério do Trabalho e Previdência Social. O exame do projeto
mostra que essa divisão é lógica e que ambos os Ministérios terão
encargos, atribuições e estruturas próprias de seu nível.
13. Diligenciou-se evitar organizações demasiado complexas,
incompatíveis com as possibilidades financeiras do País; tratou-se
de reagrupar e localizar bem órgãos existentes, evitando-se, tanto
quanto possível, criação de novas repartições públicas.
14. Adotaram-se os seguintes critérios:
I — atribuir ao novo Ministério todas as atividades do
Poder Público Federal pertinentes à Indústria e Comércio, procurando dar um sentido dinâmico à sua
intervenção;
II — grupar no novo Ministério serviços e órgãos especializados, inclusive autarquias e empresas de economia mista;
III - - evitar subdivisões que importem em aumentos de
despesa e exijam numerosos técnicos e chefes de
alta qualidade, certamente escassos no atual mercado
de trabalho brasileiro;
IV - - dar estrutura flexível ao novo Ministério, de modo
que fique aberto o caminho para as modificações e
reajustamentos, acaso indicados pela experiência.
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15. O advento do novo Ministério propiciará o tratamento
adequado, que cumpre ao Governo da União dispensar à indústria e ao comércio, além de centralizar, numa Secretaria de Estado,
os interesses de ambos os setores, hoje dispersos pelo Ministério
da Fazenda, Ministério do Trabalho e várias autarquias.

21. Integra, ainda, o Ministério um serviço de estatística,
devidamente vinculado ao sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; a instalação desse serviço poderá ser feita
gradualmente, de acordo com as necessidades do Ministério.

16. Procurou-se manter a linha geral das estruturas dos
Ministérios, com as modificações indicadas pelos estudos da CEPA.
TRANSFERÊNCIAS DE ÓRGÃOS

17. Transferem-se para o Ministério da Indústria e Comércio os seguintes órgãos :

22. Propõe-se a criação de um Conselho de Coordenação
da Indústria e Comércio e a de uma Comissão de Produtividade.
E' indispensável que um órgão superior colegiado ajude a traçar
as linhas mestras da ação do Ministério. Quanto à Comissão de
Produtividade, parece ocioso salientar que uma das questões mais
importantes para a economia do Pais é aumentar a produtividade
na indústria e nos serviços pertinentes do comércio; o baixo rendimento é responsável, em boa parte, pela elevação dos preços e
pela pequena capacidade de competição dos produtos brasileiros.

I — Comissão de Metrologia;
II —- Conselho de Recursos da Propriedade Industrial;

CONTROLE DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÓRGÃOS
PARAESTATAIS

III — Departamento Nacional da Propriedade Industrial;
IV — Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização;
V — Instituto Nacional de Tecnologia.
18. Transfere-se também o Departamento Nacional da
Indústria e Comércio, desdobrado porém em Departamento Nacional da Indústria e Departamento Nacional do Comércio,
medida julgada indispensável, uma vez que os interesses específicos, às vezes colidentes, da indústria e do comércio, devem
ser tratados em departamentos diferentes, embora coordenados
pela mesma Secretaria de Estado.
CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS

19. Articulados no Departamento de Administração, integram o Ministério os órgãos de administração geral cuja criação
se impõe.
20. Esses órgãos, definidos pelo próprio nome, deverão
obedecer aos modelos existentes no serviço público federal.

23. Dispõe o projeto que as sociedades de economia mista
instituídas pela União para fins de indústria e comércio, escapas
à competência dos outros Ministérios, fiquem submetidas ao controle da nova Secretaria de Estado, a exemplo da Fábrica Nacional de Motores e da Cia. Nacional de Álcalis; a importância das
empresas desse género impõe que a coordenação de suas atividades seja feita por um Ministro de Estado.
24. Em face das finalidades específicas nos campos da
indústria e do comércio, deverão também ficar sob a égide do
novo Ministério as seguintes entidades:
I - - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAC;
II - - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI;
III - - Instituto Brasileiro do Sal;
IV - - Instituto de Resseguros do Brasil;
V - - Superintendência das Empresas Incorporadas ao
Património Nacional;
VI — Carteira do Comércio Exterior.
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25. As atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) devem ser lideradas e coordenadas pelo
Ministério da Indústria e Comércio. Dado o caráter específico da
aprendizagem que proporcionam, esses dois órgãos, caracteristicamente paraestatais, não devem ficar fora do âmbito de influência do novo Ministério.
26. A carteira do Comércio Exterior funciona dentro da
estrutura do Banco do Brasil S. A. Não obstante essa circunstância, parece indispensável que, à luz do esquema proposto, as
relações daquela Carteira com o Governo da União sejam entretidas através do Ministério da Indústria e Comércio, e não do
Ministério da Fazenda, como acontece atualmente.
27. Dispõe o projeto que as Empresas Incorporadas ao
Património da União sejam vendidas ou transformadas em sociedades de economia mista. Enquanto essa providência não for
tomada, a superintendência de tais empresas deve ficar diretamente subordinada ao Ministro de Estado da Indústria e Comércio.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

28. Algumas disposições de ordem administrativa e funcional merecem realce, a saber :
I — dar flexibilidade à organização das divisões por meio
de regulamentos e regimentos;
II - - promover a instalação gradual das unidades de serviço,
à medida das necessidades;
III — corrigir a confinação e o espirito de compartimentação dos órgãos responsáveis pelos assuntos de interesse da indústria e do comércio, através da atuação
de um conselho de coordenação;
IV — deixar ao arbítrio do Governo a forma de absorção
de alguns órgãos transferidos do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
29. Dispõe o projeto também que o Ministro da Indústria
e Comércio faça parte, como vice-presidente, do Conselho da
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Superintendência da Moeda e do Crédito. Se bem que o caráter
financeiro de grande parte das atividades do Conselho da
SUMOC justifique a sua vinculação ao Ministério da Fazenda, é
indispensável que os aspectos económicos dos assuntos ligados à
indústria e ao comércio sejam acompanhados pelo respectivo
Ministro de Estado.
30. Similarmente, no Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito deveria haver também um representante do
Ministério da Agricultura, para acompanhar os assuntos ligados
à exploração da terra.
CONCLUSÃO
31. O projeto ora submetido à alta apreciação de Vossa
Excelência consubstancia os pontos de vista de muitos servidores
do País e representa a evolução de várias propostas, oriundas de
várias fontes, para habilitar o Governo da União a dar tratamento
adequado aos negócios da indústria e do comércio. A Comissão
de Estudos e Projetos Administrativos está convencida de que o
Ministério da Indústria e Comércio, tal como aqui proposto, será
instrumento eficaz de promoção do progresso económico, e destinado a dar novo impulso criador ao esforço do Governo Federal
em benefício do desenvolvimento do Brasil.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exce«
lência os protestos de nosso mais profundo respeito.
Luiz Simões Lopes, President»
Mário da Silva Pinto
Carlos Medeiros Silva
A. Junqueira Ayres
F. Epitácio Maia
Benedicto Silva
Octavio Bulhões
Roberto de Oliveira Campos
Cleantho Leite
Moacyr Briggs
João Guilherme de Aragão

PROJETO DE LEI

LEI

N'

, DE

DE

DE 19

Cria o Ministério da Indústria c Comércio e dá outras
providências
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. l' Fica criado o Ministério da Indústria e Comércio,
que terá a seu cargo o estudo e a execução da política económica
e administrativa do Governo relacionada com a indústria e o
comércio, competindo-lhe, notadamente:
I — o exame e despacho dos negócios referentes à
indústria e ao comércio;
II — a coordenação das atividades do poder público nos
setores da indústria e do comércio;
III — o fomento, amparo, orientação e fiscalização das
atividades da indústria e do comércio;
IV — a expansão do comércio exterior;
V — o incremento da produtividade da indústria e do
comércio;
VI — a superintendência dos serviços do Registro do
Comércio;
VII — a propaganda no País e no exterior dos artigos da
produção brasileira, inclusive a organização de
exposições e feiras;
VIII — a ação reguladora sobre o comércio exterior;

— 57 —

IX — a aplicação das leis metrológícas;
X - - a proteção da propriedade industrial;
XI - - a colaboração no estabelecimento de regime aduaneiro que proteja adequadamente o trabalho nacional;
XII - - a pesquisa dos custos de produção e de distribuição
e a adoção de medidas, processos e métodos que
visem à baixa desses custos e ao abastecimento
normal da população;
XIII - - o tabelamento e a distribuição dos géneros e mercadorias de primeira necessidade, quando forem indispensáveis para deter o aumento do custo de vida;
XIV - - a fiscalização das operações de seguros privados e
capitalização bem como o estudo de seus problemas;
XV - - o desenvolvimento e a segurança da aplicação das
poupanças privadas em títulos de sociedades industriais e comerciais;
XVI — a elaboração e análise de estatísticas referentes ao
comércio e à indústria, em ligação com outros
órgãos especializados dentro do sistema integrado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 2' O atual Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passa a denominar-se Ministério do Trabalho e Previdência
Social, que compreenderá os órgãos não incorporados pela presente lei ao Ministério da Indústria e Comércio.
Parágrafo único. O cargo de Ministro de Estado do Trabalho, Indústria e Comércio fica transformado no cargo de Ministro
de Estado do Trabalho e Previdência Social, com os mesmos vencimentos, prerrogativas e vantagens.
Art. 39 O Ministério da Indústria e Comércio compõe-se
dos seguintes órgãos:
- Comissão de Metrologia;
II — Comissão de Produtividade;

III — Conselho de Coordenação da Indústria e Comércio;
IV — Conselho de Recursos da Propriedade Industrial;
V - - Departamento Nacional da Indústria;
VI - - Departamento Nacional do Comércio;
VII - - Departamento Nacional da Propriedade Industrial;
VIII - - Departamento Nacional
Capitalização;

de Seguros Privados e

IX - - Instituto Nacional de Tecnologia;
X - - Serviço de Estatística da Indústria e Comércio;
XI — Departamento de Administração;
XII — Serviço de Documentação.
§ l 9 Os órgãos a que se referem os itens I, IV, VII, VIII
e IX são transferidos do atual Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio; os indicados sob os números II, III, X, XI e XII são
criados pela presente lei; os designados pelos números V e VI
provirão de desdobramento do atual Departamento Nacional de
Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
§ 29 Enquanto subsistir, a Comissão Federal de Abastecimento e Preços ficará diretamente subordinada ao Ministro da
Indústria e Comércio.
Art. 49 As sociedades de economia mista instituídas pela
União, para fins de indústria ou comércio, ficam sob o controle do
Ministério da Indústria e Comércio, desde que não especificamente incluídas em outro Ministério.
§ l' O disposto neste artigo aplica-se, desde já, às seguintes
sociedades de economia mista:
I —• Fábrica Nacional de Motores;
II — Companhia Nacional de Álcalis.
§ 29 O representante da União nas assembleias gerais das
sociedades de economia mista de que trata este artigo, será designado pelo Ministro da Indústria e Comércio.
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Art. 5° Ficarão submetidas ao controle do Ministério da
Indústria e Comércio as seguintes entidades:

comércio e distribuição, e a indicação de medidas em benefício do
rendimento dessas atividades.

I - - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAC;
II - - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial —
SENAI;
III — Instituto Brasileiro do Sal;
IV - - Instituto de Resseguros do Brasil;
V - - Superintendência das Empresas Incorporadas ao Património Nacional;
VI - - Carteira de Comércio Exterior.

Parágrafo único. O Poder Executivo, em decreto, organizará
convenientemente a Comissão, dentro dos recursos que forem
consignados na lei orçamentaria.

Art. 6" Os Conselhos e Comissões enumerados no Art. 39
ficarão diretamente subordinados ao Ministro de Estado e desempenharão funções de coordenação e consulta, além das que lhes
competirem pelas leis e regulamentos vigentes.
Parágrafo único. Dentro da matéria de sua competência, os
órgãos colegiados a que se refere o presente artigo colaborarão
com o Ministro de Estado na organização dos programas de
trabalho e na apreciação dos resultados anualmente obtidos.
Art. 7° O Conselho de Coordenação da Indústria e Comércio será presidido pelo Ministro de Estado e integrado por
10 (dez) representantes de órgãos de governo e das classes
produtoras.
§ l 9 O Conselho colaborará com o Ministro de Estado na
coordenação das atividades oficiais e privadas nos setores da
indústria e do comércio.
§ 2° O Poder Executivo regulamentará o funcionamento e
a organização do Conselho.
. § 39 Os membros do Conselho perceberão gratificação de
representação por sessão a que comparecerem, dentro do limite
de 30 (trinta) reuniões anuais, de acordo com as dotações orçamentarias que forem fixadas e o que dispuser o Regimento.
Art. 89 A Comissão de Produtividade terá a seu cargo o
estudo permanente de questões de produtividade na indústria,

Art. 9° O Instituto Nacional de Tecnologia,
Federal de Abastecimento e Preços, o Departamento
Propriedade Industrial e o Departamento Nacional
Privados e Capitalização, serão transferidos com
estruturas e organizações.

a Comissão
Nacional da
de Seguros
suas atuais

Art. 10. O Departamento Nacional da Indústria comporse-á de :
I
II
III
IV
V

—
—
-—
—

Divisão
Divisão
Divisão
Divisão
Secção

de Produtividade;
de Padronização e Cadastro;
de Economia Industrial;
de Fiscalização;
de Administração.

Art. 11. O Departamento Nacional do Comércio comporse-á de :
I — Divisão de Registros e Cadastro;
II — Divisão de Expansão;
III — Divisão de Bolsas, Títulos e Juntas;
IV — Divisão de Abastecimento;
V — Secção de Administração.
Art. 12. O Departamento de Administração compor-se-á de:
I — Divisão do Pessoal;
II - - Divisão do Material;
III - - Divisão do Orçamento;
IV — Divisão de Obras;
V — Serviço de Comunicações.
Art. 13. A instalação do Serviço de Estatística da Indústria
e Comércio, do Serviço de Documentação e dos órgãos mencionados nos artigos 10, 11 e 12 poderá ser feita gradualmente e na
oportunidade adequada.
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Art. 14. O Regimento fixará a estrutura dos órgãos mencionados nos arts. 10, 11, 12 e 13.

4 Diretores de Divisão do Departamento Nacional do Comércio;

Art. 15. O Ministério da Indústria e Comércio terá quadro
de pessoal próprio, integrado de cargos de carreira, cargos isolados e de funções gratificadas.

4 Diretores de Divisão do Departamento de Administração.

§ l 9 Além do quadro a que se refere o artigo anterior, o
Ministério da Indústria e Comércio poderá ter pessoal extranumerário.

Art. 18. Ficam extintos os seguintes cargos do Quadro
Permanente do atual Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
CC-2

§ 2V O Poder Executivo criará as funções gratificadas
necessárias aos encargos de chefia e outros, assim como extinguira aquelas julgadas desnecessárias.

l Diretor-Geral do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.

Art. 16. Fica criado o cargo de Ministro de Estado da
Indústria e Comércio, com os mesmos vencimentos, prerrogativas
e vantagens dos demais Ministros de Estado.

l Diretor da Divisão de Cadastro e Fiscalização, do Departamento Nacional de Indústria e Comércio;

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Indústria e
Comércio será vice-presidente do Conselho da Superintendência
da Moeda e do Crédito.
Art. 17. Ficam criados no Ministério da Indústria e Comércio os seguintes cargos isolados de provimento em comissão:

CC-2
l Diretor-Geral do Departamento Nacional da Indústria;
l Diretor-Geral do Departamento Nacional do Comércio;
l Diretor-Geral do Departamento de Administração.

CC-4
l Consultor Jurídico;
l Diretor do Serviço de Estatística da Indústria e Comércio.

CC-5
l Diretor do Serviço de Documentação;
4 Diretores de Divisão do Departamento Nacional da Indústria;

CC-5

l Diretor da Divisão de Expansão Económica, do Departamento Nacional de Indústria e Comércio.
l Diretor da Divisão de Registro do Comércio, do Departamento Nacional de Indústria e Comércio.
Art. 19. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à
execução da presente lei, promovendo a organização ou reorganização das unidades integrantes do Ministério da Indústria e
Comércio.
Art. 20. Passarão para o Ministério da Indústria e Comércio os bens móveis e imóveis ora em utilização pelos órgãos que
lhe são incorporados.
Art. 21. Passará à jurisdição e controle do Ministério da
Agricultura o Instituto Nacional do Pinho.
Art. 22. O Poder Executivo adotará, no prazo de 30
(trinta) meses, providências legais para venda das empresas
incorporadas ao Património da União ou transformação em sociedade de economia mista daquelas cujo controle desejar conservar.
Art. 23. Fica criada uma Contadoria Seccional da Contadoria Geral da República, junto ao Ministério da Indústria e
Comércio.
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Art. 24. São transferidos para o Ministério da Indústria e
Comércio os saldos das dotações orçamentarias e dos créditos
especiais destinados às repartições ao mesmo incorporadas.
Art. 25. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Indústria e Comércio, o crédito especial de
Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) para atender
às despesas de qualquer natureza com a instalação e funcionamento inicial do Ministério.
Art. 26. As atuais Comissão de Estatística Industrial e
Comercial e Comissão Permanente de Exposições e Feiras serão,
respectivamente, absorvidas pelo Serviço de Estatística da Indústria e Comércio e pelo Departamento Nacional do Comércio,
na forma que for julgada mais conveniente pelo Poder Executivo
que, para isso, expedirá os atos necessários.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.

CRIAÇÃO DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E
DO INTERIOR

RELATORES : Adroaldo Junqueira Ayres
Carlos Medeiros Silva
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CRIAÇÃO DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E
DO INTERIOR

RELATORES : Adroaldo Junqueira Ayres
Carlos Medeiros Silva

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 15 de junho de 1959
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
A Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA)
elaborou e vem submeter à consideração de Vossa Excelência
anteprojetos de lei que criam os Ministérios da Justiça e do Interior,
resultantes do desdobramento do atual Ministério da Justiça e
Negócios Interiores.
2. A organização administrativa do Brasil, desde que
D. João VI, então Príncipe Regente, para aqui transportou a sede
do governo português, tem tido, como base, os Ministérios. São
estes as grandes unidades do Poder Executivo. De início (1808)
eram três: Negócios do Reino, Negócios Estrangeiros e da Guerra
e Negócios da Marinha e Ultramar; posteriormente, foi criado
o do Erário, destacado da pasta do Reino (1817), também chamado do Despacho.
3. D. Pedro I, como Príncipe Regente (1821), governou
com quatro Ministérios denominados: Reino e Negócios Estrangeiros, Fazenda, Guerra e Marinha. Logo depois (1822) foi
criado o da Justiça; no ano seguinte (1823) o Ministério dos
Estrangeiros destacou-se do do Império, denominação que substituiu a do Reino; em '1860, nasceu o Ministério da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas.
4. Proclamada a República (1889), sete eram os Ministérios já enumerados. O dos Negócios do Império passou a chamar-se do Interior; o dos Estrangeiros, Ministério do Exterior.
Em 1890 o Governo Provisório criou o Ministério da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos.
5. A Lei n9 23, de 30 de outubro de 1891, promulgada após
a vigência do regime constitucional, organizou a administração
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federal à base dos seguintes Ministérios, em número de seis: Fazenda, Justiça e Negócios Interiores, Indústria, Viação e Obras
Públicas, Relações Exteriores, Guerra e Marinha. Houve fusão
do Ministério do Interior com o da Justiça e supressão do Ministério da Instrução Pública. Surgiram depois, como unidades autónomas, os Ministérios da Agricultura (1906/1909), Educação e
Saúde e Trabalho, Indústria e Comércio (1930), Aeronáutica
(1938) e Saúde (1953).

exigir uma revisão da estrutura administrativa, no que concerne
às relações entre a União e os Estados.

6. A criação, fusão ou supressão de Ministérios, tem obedecido à conveniência da administração federal e ao propósito de
adaptar a ação do governo central, ou geral, às necessidades do
país.
7. Razões de ordem pública, de conveniência administrativa e de natureza política aconselham, atualmente, o desdobramento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em duas
entidades distintas, como já aconteceu em outras épocas.
8. Esta proposta da CEPA, expressa nos textos anexos,
encontra ampla justificativa e terá profunda repercussão nas tarefas presentes e futuras do Governo federal.
9. A organização administrativa federal, à época em que o
Ministério do Interior foi fundido com o da Justiça, tinha encargos muito diversos dos que atualmente lhe cabe desempenhar.
10. Para o liberalismo político e económico, triunfante no
fim do último século, o Governo devia aparelhar-se para cumprir
missões de natureza supletiva ou restritas à manutenção da ordem
pública e aos serviços a ela correlates .
11. O federalismo nascente impunha, por sua vez, à União,
o dever de não se ocupar de problemas de ordem local, deixando
aos Estados e Municípios autónomos a livre iniciativa e a responsabilidade de prover a tais encargos.
12. Mas fatores conhecidos, que começaram a atuar ao fim
da primeira guerra mundial, em todo o mundo civilizado e tiveram profunda repercussão, entre nós, a partir de 1930, com reflexos nos textos constitucionais de 1934, 1937 e 1946, estão a

13. A evolução do regime federativo impôs à União tarefas novas, para as quais não há, na organização administrativa
federal, uma unidade de grau superior, capaz de lhes dar caba)
desempenho.
14. A administração dos Territórios e a execução dos planos
de valorização de regiões, como o Nordeste e a Amazónia e
o Vale do São Francisco (art. 29 do A.D.C.T.), são encargos da
União que, por sua relevância, devem tocar a um Ministério
autónomo, que seria o do Interior.
15. Além destas incumbências teria o novo órgão da administração federal a de manter relações, no plano administrativo,
entre a União e os Estados e Municípios, cuja interdependência é
cada vez maior, através de auxílios e subvenções, para a realização de obras e serviços de caráter regional ou local.
16. A realidade do que se denomina, aqui e nos Estados
Unidos, «novo federalismo», está a exigir a direção e a responsabilidade de um órgão de grau superior, com um titular que tenha
expressão política.
17. O equilíbrio das tendências que alimentam a ideia féderalista e a pressão de fatos incoercíveis, reclamam uma solução
adequada, que coloque a administração federal em condições de
bem cumprir as suas tarefas constitucionais.
18. Os problemas da administração da Justiça, no plano
nacional, sofreram também, nos últimos tempos, modificações substanciais. Suprimiu-se a Justiça Federal, de pequeno porte, mas
criaram-se as Justiças do Trabalho e a Eleitoral, de numerosa e
variável composição, bem como o Tribunal Federal de Recursos,
cuja multiplicação está prevista no texto constitucional (art. 105).
A par da Justiça do Distrito Federal, deve a União cuidar da
Justiça dos Territórios.
19. Os problemas de natureza administrativa, ligados ao
Poder Judiciário, são cada vez mais complexos e de volume crés-
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cente. Cabem, pois, no âmbito de um Ministério autónomo, o da
Justiça.
20. Tarefa relevante a que o Poder Executivo deve prover,
porque a ele cabe a iniciativa das leis, em caráter exclusivo ou em
colaboração com o Congresso Nacional, é a elaboração dos respectivos projetos.
21. É notório que nos países civilizados, inclusive nos de
regime parlamentar, o Executivo participa ativamente na tarefa
legislativa. Possuem, muitos deles, junto aos órgãos do Executivo,
comissões de estudo, de caráter permanente, para a elaboração e
revisão de projetos e atuam com êxito notável e profícuo (Fillippo
Vassali, Prof. da Univ. de Roma. «A missão do jurista na elabolação das leis», in Revista Forense, vol. 148, págs. 50/57) .
22. Tais comissões se compõem de juristas de renome que
são convocados, temporariamente, a prestar seu concurso à obra
do Governo. Entre nós várias tentativas têm sido feitas nesse
sentido, mas os esforços se dispersam, à falta de um órgão permanente, capaz de promover as medidas oportunas e de manter
a continuidade dos trabalhos. Assim, no Ministério da Justiça,
se deveria concentrar a atividade legislativa do Executivo, sem
prejuízo da iniciativa dos demais Ministérios, naquilo que lhes
fosse peculiar.
23. Atualmente o país reclama a revisão de textos de suma
relevância, como o Código Comercial, de 1850, e o Código Civil,
de 1917, a par de outros, cujo desajustamento com a evolução do
direito contemporâneo, é reconhecido e proclamado; mas, à falta
de um órgão que se incumba de reformá-los, esse propósito permanece no plano das aspirações.
24. As questões políticas, que absorvem a atenção dos
membros do Congresso Nacional, não lhes deixam tempo livre
para o estudo aprofundado do direito material ou adjetivo. E,
dentro do Poder Executivo, não há órgão, de grau superior, incumbido dessa tarefa, que passaria, de acordo com o projeto da
CEPA. ao Ministério da Justiça.
25. Daí o desdobramento que as circunstâncias e os fatos
impõem e que os anexos projetos de lei consubstanciam.
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Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do nosso mais profundo respeito.
Luiz Simões Lopes, Presidente
A. Junqueira Atires
Carlos Medeiros Silva
Benedicto Silva
Mário da Silva Pinto
Cíeantho de Paiva Leite
F. Epitácio Mala
João Guilherme de Aragào
Octavio Bulhões
Roberto de Oliveira Campos.

PROJETO DE LEI QUE CRIA O MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA

LEI N'

DE

DE

DE 19

Institui o Ministério da Justiça, peto desdobramento
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores em duas
Secretarias de Estado, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. l 9 O Ministério da Justiça, resultante do desdobramento do antigo Ministério da Justiça e Negócios Interiores em
duas Secretarias de Estado distintas, tem a seu cargo a execução
da política do Governo relacionada com a ordem jurídica, a segurança interna e a preservação do regime, competindo-lhe, notadamente:
I — - o exame e despacho dos negócios pertinentes ao
funcionamento das instituições e à ordem constituída;
II - - o estudo das questões legais de âmbito nacional
e dos assuntos concernentes a cidadania, direitos
políticos, garantias constitucionais, livre exercício
dos poderes constituídos, bem como o preparo dos
atos executivos correspondentes;
III - - o cumprimento, em todo o país, da Constituição
e das leis federais, especialmente dos dispositivos
de caráter penal e dos preceitos referentes ao regime penitenciário;
IV — a elaboração, ou a revisão, de projetos de lei
submetidos pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional;
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V — a execução em todo o território nacional da polícia marítima, aérea e de fronteiras, e a colaboração com os governos estaduais, na manutenção
da ordem pública e na repressão da criminalidade;
VI — a defesa da União em juízo, orientação e direção
do Ministério Público Federal;
VII — as relações do Poder Executivo com os Poderes
Legislativo e Judiciário;
VIII — as relações com os Governos dos Estados e com
a Prefeitura do Distrito Federal;
IX -- os serviços de polícia no Distrito Federal.
Art. 2
órgãos:

9

O Ministério da Justiça compõe-se dos seguintes,

I — Consultor-Geral da República;
II — Ministério Público da União;
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XVII — Conselho da Ordem Nacional do Mérito;
XVIII — Conselho Nacional do Trânsito;
XIX — Serviço de Documentação;
XX — Polícia Militar do Distrito Federal:
XXI — Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
§ l 9 Integravam o antigo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores as unidades enumeradas neste artigo, exceção do Conselho da Ordem Nacional do Mérito, que provém da Presidência
da República.
§ 29 É transferido para o Ministério da Educação e Cultura,
com o respectivo pessoal, verbas e instalações, o Serviço de Assistência a Menores (SAM).
§ 3' O Departamento do Interior e da Justiça passa a denominar-se Departamento da Justiça e Assuntos Políticos, suprimindo-se a Divisão do Interior que dele fazia parte.

III — Ministério Público junto à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios;

§ 49 Fica extinto o cargo de Direfor da Divisão do Interior.
do antigo Departamento do Interior e da Justiça.

IV — Departamento da Justiça e Assuntos Políticos;

§ 5' O regimento fixará a nova estrutura do Departamento
•da Justiça e Assuntos Políticos.

V •— Departamento Federal de Segurança Pública;
VI — Departamento de Imprensa Nacional;
VII — Departamento de Administração;
VIII — Conselho Penitenciário do Distrito FederalIX — Inspetoria Geral Penitenciária;
X — Penitenciária Central do Distrito Federal;
XI — Colónia Penal Cândido Mendes:
XII — Colónia Agrícola do Distrito Federal:
XIII - - Presídio do Distrito Federal:
XIV — Arquivo Nacional:
XV — Agência Nacional:
XVI — Depósito Público do Distrito Federal;

Art. 3° Fica sob a jurisdição do Ministério da Justiça a
Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 4' O Ministério da Justiça conservará, até ulterior e
oportuna modificação, quando for o caso, a organização atual e
o-s quadros, funções e tabelas vigentes.
Parágrafo único. O Poder Executivo criará as funções gratificadas necessárias aos encargos de chefia e outros, assim como
«xtinguirá aquelas que se tornem dispensáveis.
Art. 5' O cargo de Ministro de Estado da Justiça e Negócios
Interiores fica transformado no cargo de Ministro de Estado da
Justiça, com os mesmos vencimentos, prerrogativas e vantagens.
Art. 69 O Ministro da Justiça manterá, junto a seu gabinete,
cm regime adequado de retribuição e trabalho, um serviço especial
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de pesquisas e estudos sobre a legislação federal e sua aplicação,
bem como a elaboração de projetos de lei para serem enviados ao
Congresso Nacional e de regulamentos para a sua fiel execução.
convocadas para tal fim pessoas de reconhecido saber.
Art. 7° O Poder Executivo expedirá os atos necessários à
execução da presente lei.
Art. 8'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação..

Art. 9* Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI QUE CRIA O MINISTÉRIO DO
INTERIOR

LEI N'

DE

DE

DE 19

Cria o Ministério c/o Interior e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. l 9 Fica criado o Ministério do Interior, pelo desdobramento do Ministério da Justiça e Negócios Interiores em duas
Secretarias de Estado distintas e pela concentração de outras
atividades do mesmo género dispersas em órgãos diferentes.
Art. 2? O Ministério do Interior tem a seu cargo o estudo
e a execução da política do Governo relacionada com a valorização,
recuperação e desenvolvimento económico das várias regiões do
país, a radicação das populações e a ocupação do território, competindo-lhe, notadamente:
I — exame e despacho dos negócios referentes às unidades territoriais administradas diretamente pela
União e aos serviços por ela mantidos de incremento
ou defesa de áreas necessitadas;
II — preparo e realização dos planos de valorização regional previstos na Constituição ou por outro modo
estabelecidos;
III — obras e serviços de defesa contra as inundações e
combate aos efeitos das secas nas regiões do país
sujeitas a esses flagelos, socorro às populações atingidas e promoção da melhoria de seus padrões de
vida;
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IV — obras de saneamento;
V — amparo e assistência ao aborígene, protegendo sua
vida, propriedade e liberdade;
VI — cooperação com os Estados e Municípios, para
aperfeiçoamento dos serviços públicos locais;
VII — coordenação do sistema estatístico brasileiro e realização periódica do recenseamento geral do país.
Art. 3" O Ministério do Interior compõe-se dos seguintes
órgãos:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

—
—
—
—
—
—
—
—

Governo do Território do Acre;
Governo do Território do Amapá;
Governo do Território do Rio Branco:
Governo do Território de Rondônia:
Departamento dos Territórios;
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas;
Departamento Nacional de Obras de Saneamento;
Superintendência do Plano de Valorização Económica da Amazónia;
IX - - Superintendência do Plano de Valorização Económica da Região da Fronteira Sudoeste do Pais;
X — Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste;
XI — Comissão do Vale do São Francisco:
XII — Conselho Nacional de Proteção aos índios:
XIII — Serviço de Proteção aos índios;
XIV — Departamento de Administração:
XV — Serviço de Documentação;
XVI — Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política.
§ l 9 Os órgãos~designados sob números I, II, III, IV e XVI
são transferidos do antigo Ministério da Justiça e Negócios Interiores; os indicados sob números VI e VII são transferidos do
Ministério da Viação e Obras Públicas; os mencionados sob números VIII, IX e XI são transferidos da Presidência da República; os relacionados sob números XII e XIII são transferidos
do Ministério da Agricultura; finalmente os órgãos arrolados sob
números V, X, XIV e XV (Departamento dos Territórios, Su-
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perintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Departamento de
Administração, Serviço de Documentação) são instituídos nesta lei.
§ 2* O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fica
sob a jurisdição do Ministério do Interior.
§ 3' À Fundação Brasil Central fica sob a orientação e
fiscalização do Ministério do Interior.
Art. 4' Ficam diretamente subordinados ao Ministro de
Estado os órgãos colegiados aludidos no art. 3", cabendo-lhes
desempenhar funções de coordenação e consulta, além das qu»
ihes competirem pelas leis e regulamentos vigentes.
Parágrafo único. Dentro da matéria de sua competência,
colaborarão os órgãos colegiados com o Ministro de Estado na
organização dos programas de trabalho e na apreciação dos resultados anualmente obtidos.
Art. 5" O Departamento dos Territórios compõe-se de:
I -— Divisão de Planejamento e Assistência:
II — Divisão de Fiscalização e Controle;
III — Secção de Administração.
Art. 6' O Departamento de Administração compõe-se de:
I — Divisão do Pessoal;
II — Divisão do Material;
III — Divisão do Orçamento;
IV - - Divisão de Obras;
V - - Serviço de Comunicações.
Art. 7" O Regimento estabelecerá a organização do Departamento dos Territórios e do Departamento de Administração e
disporá sobre seu funcionamento.
Art. 8" A Comissão de Assuntos Territoriais, criada pelo
Decreto n' 44.491, de 18 de setembro de 1958, será absorvida
pelo Departamento dos Territórios na forma que for julgada mais
conveniente pelo Poder Executivo que, para isso, expedirá os
atos necessários.
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Art . 9° O Ministério do Interior terá quadro de pessoal
próprio, integrado de cargos de carreira, cargos isolados, cargos
em comissão e de funções gratificadas.

Art. 15. São transferidos para o Ministério do Interior os
saldos das dotações orçamentarias e dos créditos especiais destinados às repartições transferidas.

§ l 9 Além do quadro a que se refere este artigo, o Ministério
do Interior poderá ter pessoal extranumerário.

Art. 16. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério do Interior, o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) para atender às despesas de qualquei
natureza com a instalação e funcionamento do Ministério.

!j 29 O Poder Executivo criará as funções gratificadas necessárias aos encargos de chefia e outros, assim como extinguira
aquelas julgadas desnecessárias.
Art. 10. É criado o carçjo de Ministro de Estado do Interior, com os mesmos vencimentos, prerrogativas e vantagens
dos demais Ministros de Estado.
Art. 11. Ficam criados no Ministério do Interior os sequintes cargos isolados de provimento em comissão:

CC-2
l
l

Diretor-Geral do Departamento dos Territórios,
Diretor-Geral do Departamento de Administração.
CC-4

1 Consultor Jurídico.
2 Diretores de Divisão do Departamento dos Territórios.
4 Diretores de Divisão do Departamento de Administração.

CC-5
l

Diretor do Serviço de Documentação.

Art. 12. O Poder Executivo expedirá os atos necessários
à execução da presente lei, promovendo a organização ou reorganização das unidades integrantes do Ministério do Interior.
Art. 13. Passam para o Ministério do Interior os bens
móveis e imóveis ora em utilização pelos órgãos que lhe são
incorporados.
Art. H. Fica criada uma Contadoria Seccional da Contadoria Geral da República, junto ao Ministério do Interior.

Art. 17.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18.

Revogam-se as disposições em contrário,

CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES

RELATORES : Adroaldo Junqueira Ayres
Cleantho de Paiva Leite

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1959
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Data de 1906, com a denominação que hoje possui, o Ministério da Viação e Obras Públicas. A Lei n'-' 1.606, de 26 de
dezembro, criou então a Secretaria de Estado dos Negócios da
Agricultura, Indústria e Comércio, que dele absorveu estas incumbências para lhes dar tratamento destacado e especial, deixando-o adstrito a seus encargos precípuos de viação e obras
públicas.
2. Chamava-se àquela época Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, designação que vinha desde 30 de outubro
de 1891, quando a Lei n9 23, dessa data, distribuiu por seis secretarias de Estado os negócios da República.
3. Suas atividades, ainda indiscriminadas e mescladas a
c-utras, e sua influência na vida brasileira vêm, entretanto, desde
o primeiro reinado e, mesmo, do advento das cortes portuguesas,
4. Organizou o príncipe D. João, em 1808, o governo do
Brasil com três ministérios: Ministério e Secretaria de Estado
dos Negócios do Brasil e da Fazenda; Ministério e Secretaria
dos Negócios da Guerra e Estrangeiros; Ministério e Secretaria
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. Na alçada
do primeiro deles, instituiram-se, no mesmo ano, alguns serviços
públicos, um cargo de Inspetor de Obras, e baixou-se o regulamento provisional da Administração Geral do Correio.
5. A primeira lei relativa aos serviços de transportes e obras
públicas data, porém, de 29 de agosto de 1828 e é considerada
fonte subsidiária do direito administrativo da monarquia. Vale
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a pena transcrever alguns de seus preceitos, pelo alcance e limpidez de suas disposições e de sua linguagem:

ponto de praia do mar, no município de Estrela, até a raiz da
Serra».

«Art. l 9 As obras que tiverem por objeto promover
a navegação dos rios, abrir canais, ou construir estradas,
pontes, calçadas, ou aquedutos, poderão ser desempenhadas por empresários nacionais, ou estrangeiros, associados em companhias, ou sobre si.

10. A primeira linha telegráfica data de 11 de maio de 1852,
entre a Quinta da Boa Vista c o Campo de Sant'Ana, mas somente em 1854 a ligaçãa telegráfica entre Rio e Petrópolis se
estabeleceu.

Art. 2° Todas as obras especificadas no artigo
antecedente, que forem pertencentes à província capital
do Império, ou a mais de uma província, serão promovidas pelo Ministro de Estado dos Negócios do império;
as que forem privativas de uma só província, pelos
seus Presidentes em Conselho; e as que forem do termo
de alguma cidade, ou vila, pelas respectivas Câmaras
Municipais».
6. Todos os demais artigos dispõem com igual clareza e
já com a preciência da federação. Seu texto permanece atual
e correto, sob o ponto de vista administrativo. E a contingência
geográfica da autonomia regional e da descentralização executiva
nele se afirma.
7. Durante o Império os serviços de estradas,
pontes, etc. permaneceram a cargo da Secretaria dos
do Império até que o Decreto n" 2.748, de 16 de
de 1861, organizou a Secretaria de Estado dos Negócios
cultura, Comércio e Obras Públicas.

correios,
Negócios
fevereiro
da Agri-

11. À Lei n° 641, de 26 de junho de 1852, firmou os
princípios básicos da indústria de transportes terrestres. Deu ela
origem à construção das estradas de ferro Recife ao São Francisco, Bahia ao São Francisco, D. Pedro II e Santos a Jundiaí,
os troncos de penetração do Brasil Império. É do mesmc ano
de 1852 a concessão da estrada de rodagem União e Indústria.
12. Vários atos posteriores desdobraram e aperfeiçoaram o
regime prescrito na Lei n' 641, entre eles o Decreto legislativo
n' 816, de 10 de julho de 1855, o Decreto n" 1.930, de 26 de
abril de 1867, que estatuiu regras sobre polícia e segurança do
tráfego, a Lei n? 2.337, de 3 de maio de 1873, o Decreto n 9 6.995.
de 10 de agosto de 1878, que consolidou normas e condições
gerais para concessão de garantia de juros.
13. Com o advento da era das comunicações e dos transportes e a penetração regular do território, aparece o instrumento
administrativo necessário à expansão das relações da população
e ao intercâmbio e comércio do país. Assim é que, em 1861, nasceu
a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio
e Obras Públicas.

8. Até o meio do século passado não havia estradas no
Brasil. Nossos principais produtos, — observa esclarecido comentarista (Jupira Palhano de Jesus, em seu livro «Viação e Obras
Públicas», do qual se extraem muitas destas notas), — eram conduzidos pelos tropeiros, por entre matas perigosas e fechadas,
até ao mar. Constituía um só todo, para nossos patriarcas agrícolas, a produção e o transporte.

14. De então em diante votou-se o novo organismo às tarefas e encargos que determinaram seu surgimento. Já em 1889,
quando se proclamou a República, orçava por 6.500 km a extensão da rede ferroviária em tráfego. Não excedia 65 km a
rede telegráfica em 1861 e, já em 1868, com as necessidades da
guerra do Paraguai, crescia para 2.000 km. O :abo submarino
instalou-se em 1874.

9. Só em 30 de abril de 1854, veio a ser inaugurada a
seção inicial, com quatorze quilómetros, da ferrovia concedida a
Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, a partir «de um

15. Á evolução de tão importante aparelho do serviço d^
Estado, assim sumariamente delineada, através das transformações
ocorridas em sua estrutura, das realizações que empreendeu e das
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tendências em que se fixou, revela uma direção persistente e a
preocupação dominante pelo mesmo problema: as comunicações
e os transportes.
16. Tal é, com efeito, sua destinação histórica e jamai.preteriu a finalidade primordial de sua existência, eliminados, pouco
a pouco, outros e diferentes encargos que lhe foram superpostos.
Marginais e temporárias, até encaixar-se no escarninho próprio,
permaneceram, ou permanecem, as atividades estranhas que lhe
acrescentaram: agricultura, indústria, colonização, saneamento,
obras contra secas, etc. e os serviços verdadeiramente municipais
de água, esgotos, iluminação e gás. O tempo incumbiu-se de
diversificá-las e desmembrá-las. Quase todas. Algumas retardatárias, contudo, ainda restam.
17. Prevê o esquema proposto pela CEPA a transposição
para o Ministério do Interior, do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas. Projeto de lei em curso no Congresso já o desincorpora do Ministério da Viação para integrá-lo na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENO).
18. O problema de combate aos efeitos da seca não é apenas
um problema de açudagem e de irrigação, de represas e de obra*:
hidráulicas, de clima ou de solo, de engenharia ou de agricultura,
de economia ou de técnica, de assistência e socorro, mas tudo isso
e acima de tudo, um problema social e humano, complexo e múltiplo, de população e fixação do homem à terra, de criação de
condições de ocupação efetiva, e não de povoamento primário, de
vasta área do país.
19. Pelo arcabouço idealizado transfere-se também para o
Ministério do Interior o Departamento de Obras de Saneamento
que ali tipicamente se enquadra. Os serviços de iluminação e gás,
de caráter nitidamente municipal, ficam com a Prefeitura do DisUito Federal.
20. A referência Obras Públicas, inserida na designação
atual do Ministério, de há muito perdeu a razão de ser. Obras
públicas executam, cada qual no seu setor, todas as secretarias
de Estado. Dispõem mesmo, para isso, as pastas civis, de uma

Divisão de Obras. A centralização das obras públicas num Ministério corresponde a um estágio ultrapassado de administração
e a concepção desaparecida do serviço público. Reporta-se a uma
época em que concentrados e restritos eram os deveres do Estado.
21 . O ante-projeto de lei anexo atribui ao Ministério dos
Transportes e Comunicações a seguinte composição:
I — Departamento Nacional de Estradas de Ferro;
II — Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais;
III — Departamento dos Correios e Telégrafos;
IV — Departamento de Administração;
V — Comissão Técnica de Rádio;
VI — Serviço de Estatística dos Transportes e Comunicações;
VII — Serviço de Documentação.
22. Ficam sob a jurisdição do Ministério dos Transportes
? Comunicações as seguintes entidades:
I — Administração do Porto do Rio de Janeiro;
II — Comissão de Marinha Mercante;
III — Contadoria Geral de Transportes;
IV — Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
V — Lóide Brasileiro;
VI — Serviços de Navegação da Amazónia e de Administração do Porto do Pará;
VII - - Serviço de Navegação da Bacia do Prata;
VIII - - Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
23. As sociedades de economia mista, instituídas pela União,
cujos objetivos estejam ligados aos problemas de comunicações
e de transportes, recaem sob o controle do Ministério.
24. Esse, em J'inhas gerais, o quadro de trabalho do Ministério dos Transportes e Comunicações, que sucede ao Minis
tério da Viação e Obras Públicas e que se contém no anexo ante-
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projeto de lei. A Comissão de Estudos e Projetos Administrativos (CEPA) tem a honra de submetê-lo à elevada apreciação
de Vossa Excelência.
Valemo-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência
os protestos de nosso profundo respeito.
Luiz Simões Lopes, Presidente
Mário da Silva Pinto
A. Junqueira Ayres
Cleantho de Paiva Leite
F. Epitácio M aia
Octavio Bulhões
Carlos Medeiros Silva
Bcnedicto Silva
Roberto de Oliveira Campos
íoão Guilherme de Aragão.
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Cria o Ministério dos Transportes c Comunicações,
em substituição ao Ministério da Viação e Obras Públicas .
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. l" Fica criado o Ministério dos Transportes e Comunicações, em substituição ao Ministério da Viação e Obras Públicas, extinto pela presente Lei.
Art. 2" O Ministério dos Transportes e Comunicações tem
a seu cargo o estudo e a execução da política económica e administrativa do Governo relacionada com os transportes e as comunicações, competindo-lhe, notadamente:
I - - o exame e despacho dos negócios referentes aos
transportes ferroviários, rodoviários, fluviais e marítimos, e às
comunicações telegráficas e telefónicas, radiocomunicações e radiodifusão;
II — o estudo das questões económicas, financeiras, comerciais e técnicas pertinentes aos transportes e comunicações;
III — a orientação, a fiscalização e o controle da exploração e do aparelhamento dos portos, bem como do aproveitamento
das vias d'água do país;
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IV — a supervisão da administração das estradas de ferro
e das organizações de transporte marítimo de propriedade da
União, ou incorporadas ao património nacional;
V — a fiscalização dos serviços públicos de transporte 1 ,
concedidos ou autorizados pelo Governo Federal;
VI •— a direção superior dos serviços de telégrafos e radiocomunicações, radiodifusão e telefones interestaduais e internacionais, e sua fiscalização quando explorados em regime de autorização ou concessão;
VII — a elaboração e execução dos planos de aplicação de
recursos destinados a autarquias e entidades incumbidas de prestação de serviços públicos de comunicações e transportes, com a
discriminação dos respectivos programas de trabalho;
VIII — a administração dos fundos especiais constituídos
para o custeio de obras e serviços;
IX — a organização e execução do plano de viação nacional;
X — a preparação e a análise de estatísticas relativas aos
transportes e às comunicações, em ligação com outros órgãos
especializados, dentro do sistema integrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 3' O Ministério dos Transportes e Comunicações compõe-se dos seguintes órgãos:
I
II
III
IV
V
VI
cações;

—
---—
—

Departamento Nacional de Estradas de Ferro;
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais;
Departamento dos Correios e Telégrafos;
Departamento de Administração;
Comissão Técnica de Rádio;
Serviço de Estatística dos Transportes e Comuni-

VII — Serviço de Documentação.
Parágrafo único. Os órgãos a que se referem os itens I,
II, III, IV, V e VII são transferidos do extinto Ministério da

Viação e Obras Públicas; o indicado sob número VI é criado
pela presente Lei.
Art. 4" O Poder Executivo poderá criar comissões especiais
para trabalhos de estudo e planejamento, ou outros, de natureza
específica.
Parágrafo único. As comissões serão extintas quando, a
juízo do Governo, houverem realizado seus objetivos.
Art. 5" Ficam sob a jurisdição do Ministério dos Transportes e Comunicações as seguintes entidades:
I
II
III
IV
V
VI
tração do
VII
VIII

•— Administração do Porto do Rio de Janeiro;
- - Comissão de Marinha Mercante;
- - Contadoria Geral de Transportes;
— Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
- - Lóide Brasileiro;
— Serviços de Navegação da Amazónia e de AdminisPorto do Pará;
— Serviço de Navegação da Bacia do Prata;
— Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana.

Art. 6" As sociedades de economia mista instituídas pela
União, cujos objetivos estejam ligados aos problemas de transportes e comunicações, ficam sob o controle do Ministério dos
Transportes e Comunicações.
Parágrafo único. O Representante da União nas assembleias
gerais das sociedades de economia mista sob a jurisdição ministerial será designado pelo Ministro de Estado dos Transportes e
Comunicações.
Art. 79 O Departamento de Administração compõe-se de:
I
II
III
IV
V
VI

—
-—
—
—
--

Divisão do Material;
Divisão do Orçamento;
Divisão do Pessoal;
Seção de Organização;
Serviço de Comunicações;
Garagem.
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Art. 8" O Poder Executivo expedirá os atos necessários à
execução da presente Lei, promovendo a organização ou reorganização das unidades integrantes do Ministério dos Transportes
e Comunicações.

Art. 13. Fica criado no Ministério dos Transportes e
Comunicações o cargo isolado de provimento em comissão, de
Diretor do Serviço de Estatística dos Transportes e Comunicações, padrão CC-4.

Art. 9" A instalação do Serviço de Estatística dos Transportes e Comunicações poderá ser feita gradualmente e na oportunidade adequada.

Art. H. Passam para o Ministério dos Transportes e Comunicações os bens móveis e imóveis ora em utilização pelos órgãos
que lhe são incorporados.

Art. 10. À Contadoria Seccional, da Contadoria Geral da
República, que funcionava junto ao extinto Ministério da Viação
e Obras Públicas, passa a funcionar junto ao Ministério dos
Transportes e Comunicações.

Art. 15. O Poder Executivo adotará, no prazo de 30
(trinta) meses, providências legais para venda das empresas incorporadas ao património da União, ou transformação em sociedade de economia mista daquelas cujos controle desejar conservar.

Art. 11. O Ministério dos Transportes e Comunicações
terá quadros próprios de pessoal, integrados de cargos de carreira,
cargos isolados, cargos em comissão e de funções gratificadas.
§ !'•' Além dos quadros a que se refere este artigo, o Ministério dos Transportes e Comunicações poderá dispor de pessoal
extranumerário.
§ 2" O Poder Executivo criará as funções gratificadas necessárias aos encargos de chefia e outros, assim como extinguira
aquelas julgadas dispensáveis.
(?

§ 3 Passam a integrar os quadros e tabelas do Ministério
dos Transportes e Comunicações os cargos e funções dos quadros
e tabelas do extinto Ministério da Viação e Obras Públicas correspondentes aos órgãos transferidos pela presente Lei.
§ 4° Os cargos e funções dos servidores lotados no Gabinete
do Ministro do extinto Ministério da Viação e Obras Públicas
passam a integrar os quadros e tabelas do Ministério dos Transportes e Comunicações.
Art. 12. Fica criado o ca:go de Ministro de Estado dos
Transportes e Comunicações, com os mesmos vencimentos, prerrogativas e vantagens dos demais Ministros de Estado, em substituição ao cargo de Ministro de Estado da Viação e Obras
Públicas, extinto pela presente Lei.

Art. 16. São transferidos para o Ministério dos Transportes e Comunicações os saldos das dotações orçamentarias e dos
créditos especiais destinados às repartições ao mesmo incorporadas.
Art. 17. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério dos Transportes e Comunicações, o crédito especial
de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) para
atender às despesas de qualquer natureza com a instalação e
funcionamento inicial do Ministério.
Art. 18.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19.

Revogam-se as disposições em contrário.

2." PARTE
ESTUDO
JUSTIFICATIVA DA FUSÃO DOS ATUAIS MINISTÉRIOS DA
GUERRA, DA MARINHA E DA AERONÁUTICA PARA CONSTITUÍREM O MINISTÉRIO DAS FORÇAS ARMADAS
RELATOR : Moacyr Ribc-ro Briggs

O esquema geral de reorganização da Administração Pública
Federal, traçado pela Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, prevê a instituição de uma nova Secretaria de Estado o Ministério das Forças Armadas - - integrado pelos atuais Ministérios Militares, que passariam a constituir três Subsecretárias
de Estado, sob a orientação de um órgão de diretrizes políticas.
2. A medida sugerida comporta os seguintes comentários:
3. O desenvolvimento e a complexidade dos encargos de um
•Governo refletem-se, forçosamente, cm sua Administração - - o
instrumento capaz de tornar efetivos aqueles encargos. Em consequência, a tendência atual para dilatar a esfera de ação do
Estado, que tornou a si a solução de problemas de grande alcance
e magnitude, tem acarretado um aumento excessivo do número
de unidades administrativas destinadas a solvê-los.
4. Tais unidades encerram em si outros problemas; sua
multiplicidade, a complexidade de suas relações, as reivindicações
de seu pessoal, os requisitos de seu funcionamento, a variedade de
seus objetivos, dificultam a tarefa do Chefe Executivo a que se
subordinam, pondo em risco sua autoridade.
5. Daí procurar-se limitar os encargos de supervisão do
Presidente da República a um reduzido número de órgãos, por
meio de grupamentos das várias unidades administrativas, até chegar-se, pela integração desses grupos em outros maiores, à constituição dos Ministérios.
6. Entretanto, essa integração de órgãos é regida por critérios, que não podem ser rígidos, e que detêm a preferência dos
autores segundo os pontos de vista em que estes se colocam.
7. Na esfera ministerial, é geralmente apontado como critério básico, fundamental, que preside à constituição, se não da
totalidade dos Ministérios, pelo menos de sua grande maioria, o
do agrupamento dos serviços conforme seus objetivos primaciais.
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8. Na realidade, como disse um estudioso do assunto, «os
moldes de reorganização ministerial em cada país variam de
acordo com as condições históricas, culturais e económicas respectivas. Isto não impede a existência de feições comuns nesses
moldes, devido à semelhança, em toda parte1, dos objetivos fundamentais básicos».
9. Assim, tal como sucede em outros países, a enumeração
de propósitos dos Ministérios brasileiros, exceção feita do Ministério da Fazenda, equivale à primeira grande divisão dos próprios
fins que o Estado se propõe atingir.
10. Dessa forma, cada Ministério centraliza e coordena a
ação de vários órgãos, cujos objetivos se identificam em um mesmo
fim governamental.
11 . Esse critério foi mantido no Projeto de Reforma Administrativa do Executivo Federal, elaborado pelo Governo Vargas
em 1952, em cujo preâmbulo se assinalou a intenção de «assegurar
uma distribuição mais harmoniosa das atividades do Estado, agrupando-as pela similitude de seus objetivos, reduzindo a um número razoável os contatos diretos do Presidente da República,
simplificando o campo de ação de cada Ministério e assegurando
a coordenação de todas as unidades do sistema».
12. No mesmo sentido se orientaram os vários estudos suscitados pela iniciativa do Governo, os quais, sem exceção, versaram sobre a decomposição de todo o conjunto da atividade
governamental nos grandes setores que deveriam constituir os
propósitos ministeriais.
13. Não se conclua, entretanto, a contrario sensu, que a
cada objetivo do Governo deva corresponder um Ministério. Na
constituição destes, além das influências de ordem política, há
ainda a considerar as dificuldades de coordenação e controle que
possam advir da conjugação, em uma mesma pasta, de serviços
públicos de natureza muito diversificada.
H. No que se refere aos assuntos militares, o Projeto do
Governo, mantendo embora os três Ministérios já existentes,,
lembrou que na Bolívia, no Pasquistão, no Canadá, na Itália, no
Paraguai, na Bélgica, na Holanda e na Suíça, os problemas de
defesa nacional estão entregues a um único Ministério.
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15. O Deputado Afonso Arinos de Melo Franco, em suas
Notas sobre aquele projeto, ao tecer comentários sobre a estrutura
do Ministério da Guerra, acentuou que «o problema administrativo mais atual que toca às forças armadas é a fusão das três
pastas militares em um único Ministério da Defesa Nacional*,
acrescentando que tal providência «encontra adeptos dentro da
própria oficialidade e tem sido debatida por alguns dos mais brilhantes componentes das nossas forças militares».
16. O assunto não deixou de merecer a atenção da Comissão
Interpartidária constituída para apreciar o projeto do Governo,
a qual, em seu relatório, em 1953, acentuou:
«Outra alternativa, que poderia ser objeto de detido
estudo por parte do Poder Executivo, é a reunião dos
três atuais ministérios militares numa só unidade ministerial, o Ministério da Defesa Nacional. A matéria, pelo
vivo debate que iria despertar, não deve constituir objeto
da lei, cujo projeto ora se estuda. Seria problema para
o futuro».
17. Considerando a atualidade dos problemas ligados à
segurança nacional, procedi a estudos cujas conclusões trago à
apreciação do plenário da CEPA.
18. Valioso subsídio a esses estudos foi a investigação do
tratamento que o assunto tem recebido em países mais evoluídos,
tais como os Estados Unidos, a França, a União Soviética, a Argentina e a Inglaterra, onde se verifica a acentuada tendência para
a completa unificação das Forças Armadas.
19. Em traços gerais, eis o que existe em relação à organização militar naqueles países.
Estados Unidos
20. O Ministério da Defesa americano foi criado pelo
«National Sec.urity Act», de 1947, que reuniu o Exército, a Marinha e a Força Aérea sob uma única direção. Esta lei, que
recebeu o número 253, foi promulgada a 26 de janeiro de 1947
e posta em execução em setembro do mesmo ano.
21. Embora a legislação de 1947 constituísse um avançado
passo no rumo da verdadeira unificação, as três Forças conti-
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nuaram divergindo sobre questões doutrinárias fundamentais. O
bombardeio estratégico e as operações anfíbias eram os principais
pomos de discórdia; aquele disputado entre a Força Aérea e a
Marinha, estas reclamadas igualmente pelo Corpo de Fuzileiros
e o Exército.
22. O então Secretário da Defesa, Sr. Forrestal, conciliatório, procurou resolver as controvérsias mediante acordo. Para
isso, reuniu em Key West, de 11 a H de março de 1948, todos
os membros da Junta de Chefes do Estado Maior, daí resultando
um documento hoje famoso, intitulado «Functions Paper», onde
se definiram as funções específicas de cada Força, classificadas
como funções primárias e funções secundárias.
23. Cinco meses depois de Key West, Forrestal novamente
convoca, desta vez em New Port, os integrantes da Junta, a fim
de reexaminar o Acordo de Key West e esclarecer alguns aspectos
das responsabilidades atribuídas às três Forças.
24. Mau grado os esforços dispendidos, a situação continuava pedindo uma revisão da legislação de 1947. Foi neste ponto
que chegaram à publicidade os resultados do chamado «Relatório
Hoover», que indagava — o grande Governo — Pode ele funcionar eficientemente ?
25. Em consequência deste Relatório, em maio de 1949 Truman propõe ao Congresso a revisão do «National Security Act»,
e em agosto de 1949, afinal, é promulgada a «Lei de Emendas à
Lei de Unificação de 1947,> (National Security Act Amendments
of 1949 — Lei n" 216, do 81' Congresso) .
26. Em resumo, esta lei trouxe como principais modificações:

complexos encargos de sua atribuição. Criaram-se os postos de
Subsecretário de Defesa ( D e p u t y ) , colocados em plano superior
aos de Secretários das três Forças, e de Secretários Assistentes,
estes em número de três, um dos quais desempenhando as funções
de Controlador Geral (Comptroller) do Departamento, no tocante aos assuntos administrativos;

a) o Conselho de Segurança Nacional teve alterada a sua
composição. De seus membros permanentes foram excluídos os
Secretários do Exército, da Marinha e da Força Aérea;
b) a expressão «National Military Establishment», introduzida pela Lei de 1947, foi substituída pelo título «Departamento
de Defesa»;
c) a autoridade do Secretário da Defesa sobre os Departamentos e órgãos subordinados foi amplamente reforçada;
d) o Gabinete do Secretário da Defesa passou a ter organização mais racional, a fim de atender, da melhor forma, aos

l") Preponderância absoluta da direção civil nos negócios
da Secretaria da Defesa. Por exigência da Lei, são civis os Secretários da Defesa, do Exército, da Marinha e da Força Aérea e
os Presidentes das Juntas de Munições e de Pesquisas.
2") Empenho máximo de preparar racionalmente e por com
pleto a mobilização económica do país, utilizando os ensinamentos
da Segunda Grande Guerra.
3") Esforço extremado no sentido de ativar e desenvolver,
cada vez mais, a pesquisa científica e técnica nos setores ligados
à segurança nacional.

e) os Departamentos das três Forças passaram da categoria
de Departamentos Executivos à categoria de Departamentos Militares;
/) o antigo Conselho de Guerra criado em 1947 foi substituído pelo Conselho Político das Forças Armadas;
g) a Junta de Chefes de Estado-Maior foi dotada de um
«Chairman» (Diretor ou Presidente, não Chefe), sem direito a
voto, mas com precedência sobre todos os oficiais das Forças Armadas do país;
h) o efetivo máximo de oficiais do Estado-Maior Conjunto,
fixado pela Lei de 1947 em cem, foi ampliado para duzentos e
dez;
i) a organização dos orçamentos militares e os processos
fiscais a serem seguidos no Departamento de Defesa foram sujeitos a minuciosas normas, visando a obter economia e eficiência.
Todo um Título — o Título IV — tratando do assunto, foi acrescentado à Lei de Segurança Nacional.
27. São as seguintes as características essenciais do sistema
em que funciona o atual Ministério da Defesa dos Estados Unidos:
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Franca
28. A organização francesa tem como cúpola o Comité da
Defesa Nacional, presidido pelo Presidente da República, e que
aparece como organismo onde são confrontados os imperativos
militares da Metrópole e os da União Francesa.
29. Em função das decisões tomadas no Comité da Defesa,
é o Presidente do Conselho quem assegura a direção das Forças
Armadas e quem coordena o estabelecimento da Defesa Nacional;
exerce o poder de direção dos comandantes de teatro de operações, de zonas estratégicas e de zonas de ocupação; estabelece
os planos de defesa e a distribuição das forças, os programas de
armamento, as solicitações de créditos necessários para a Defesa
Nacional, os programas de equipamento e de mobilização industrial; decide quanto à organização geral das Forças Armadas e
determina os princípios que regulam a distribuição dos recursos e
dos efetivos entre as três Forças.
30. Na prática, é normalmente o Ministro da Defesa (dês
Forces Armées) quem exerce as atribuições acima relacionadas;
ele tem então o titulo de Ministro da Defesa Nacional e das
Forças Armadas.
31. O Decreto de 27 de julho de 1953 limitou-se a precisar uma tradição que vigora desde 1948. Desde essa data, com
efeito, e salvo raras exceções, o Presidente do Conselho usa a
faculdade que lhe oferece a Constituição, de delegar a totalidade
ou parte dos seus poderes em matéria de Defesa Nacional. O
Chefe do Governo se reserva, no entanto, as questões que interessam à política geral do Governo. Por seu lado, o Ministro da
França de Ultramar é encarregado do emprego das forças estabelecidas no exterior.
32. Os textos de julho de 1953 confiaram, além disso, ao
Ministro da Defesa Nacional e das Forças Armadas, as atribuições
anteriormente da alçada dos Ministros da Guerra, da Marinha
e da Aeronáutica.
33. É doravante por delegação do Ministro da Defesa
Nacional e das Forças Armadas que os Secretários de Estado
exercem suas funções, ainda que o Ministro da Defesa Nacional
e das Forças Armadas deva conservar obrigatoriamente:

a) as questões de organização e de administração comuns
às três forças;
b) as questões interministeriais;
c)

as negociações com as autoridades militares estrangeiras.

34. As grandes linhas da organização assim se definem:
em função das diretrizes governamentais, o Ministro da Defesa
e das Forças Armadas coordena o estabelecimento da Defesa
Nacional e, assessorado pelos três Secretários de Estado às Forças
Armadas, assenta a organização das mesmas Forças. Nos territórios de ultramar, é o Ministro da França de Ultramar o encarregado do emprego das forças mantidas nesses territórios.
35. Qualquer que seja a repartição das atribuições entre as
diferentes personalidades políticas e as diferentes instituições, a
organização da Defesa Nacional se desenvolve em dois planos:
— o plano de organização da Nação para o tempo de guerra,
que representa a Defesa Nacional, propriamente dita, e
— o plano de organização das Forças Armadas.
36.
—
—
—
—

A cada um desses planos correspondem:
órgãos
órgãos
órgãos
órgãos

consultivos;
de trabalho;
de ensino;
de estudo.

37. Caracteriza-se, por conseguinte, a organização francesa
da Defesa Nacional, por uma acentuada centralização que se vem
fortalecendo nos últimos anos.
38. A extensão das atribuições do Ministro da Defesa Nacional e das Forças Armadas, face às dos Secretários de Estado
das Forças Armadas, que só detêm o poder através de uma
delegação do Ministro, ratifica essa tendência.
União Soviética
39. As Forças Armadas da União Soviética consistem, essencialmente, de quatro ramos separados; Forças Terrestres, Forças
Aéreas, Forças Navais e Tropas de Segurança.
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40. As Forças Terrestres, Aéreas e Navais são todas administradas pelo Ministro da Defesa; as Tropas de Segurança estão
sob a orientação do Ministério dos Negócios Interiores.
41. Do ponto de vista da administração, o Ministério da
Defesa supervisiona a parte mais importante das Forças Armadas;
mais de 90% do pessoal destas está sob sua jurisdição. Através
do seu Estado-Maior Geral, suas várias Diretorias e Quartel
General de campanha, o Ministério da Defesa executa a sua
parte da política nacional militar. Esta política inclui o recrutamento de conscritos para todas as Forças Armadas, em tempo de
paz, e a mobilização de reservistas em tempo de guerra.
42. É tradicional na Rússia o predomínio das forças terrestres, pela natureza histórica de sua formação como nação. A
despeito da tendência, nos anos seguintes à guerra, de dividir o
poder e a responsabilidade mais equitativamente entre as três
Forças, a predominância do Exército não diminuiu apreciavelmente.
Parece, todavia, que nos últimos anos, o avanço tecnológico no
poder aéreo (aviação de longo alcance, caças sem piloto, teleguiados) e no poder marítimo (força de submarinos de alta velocidade e capacidade ofensiva, armados até de foguetes ou projéteis nucleares) tem levado a uma situação de maior equilíbrio,
apesar da influência marcante do Exército, não só na direção
da guerra, como na política geral.
43. O Ministro da Defesa e seus Primeiros Comissários
despacham com o Chefe do Estado-Maior Geral, o Chefe do
Conselho Político Principal de Diretores e o Inspetor Chefe.
Embora o Ministro transmita suas decisões e ordens aos órgãos
militares, principalmente através do Chefe do Estado-Maior Geral,
o canal de comando vai diretamente de sua pessoa até certo
Quartel General em Moscou e comandos de campanha na União
Soviética e no exterior.
44. A maior parte das restantes funções do Ministro da
Defesa é desempenhada por cinco oficiais: o Comandante em
Chefe das Tropas Terrestres, o Comandante em Chefe das Forças
Aéreas, o Comandante da Defesa Aérea, o Comandante das
Forças Aero-Terrestres e o Chefe dos Serviços de Retaguarda.

Cada um desses oficiais tem um Quartel General e um Estado
Maior.
45. O Ministro da Defesa tem ainda atribuições quanto à
aplicação da justiça militar, a administração do pessoal, a supervisão da instrução militar para elementos não integrantes das
Forças Armadas e a publicação de manuais militares.
46. Estas informações referem-se à organização militar
russa no ano de 1953.
Argentina
47. Na República Argentina, o Presidente é constitucionalmente o Comandante Supremo das Forças Armadas, podendo,
entretanto, delegar poderes «para a direção das operações militares e comando-em-chefe de todas as Forças da Nação».
48. Para os assuntos relativos à Segurança Nacional, dispõe
o Presidente de três elevados órgãos assessores:
— o Conselho de Segurança Nacional;
— o Ministério da Defesa Nacional e
— o Estado Maior de Coordenação.
49. O primeiro, sem dúvida o mais elevado órgão da Segurança Nacional, tem a seu cargo, de modo geral, a política
de Guerra e a conduta desta em seu aspecto político-militar, e
todas as questões que afetam a preparação da nação para a
guerra.
50. O segundo, Ministério da Defesa Nacional, tem em seu
chefe o principal assessor do Presidente, em todos os assuntos
específicos da Segurança Nacional, no seu aspecto político-militar.
Cabe, destarte, ao Ministro da Defesa:
a) estabelecer a orientação geral e os programas de organização e equipamento das Forças Armadas;
b) exercer a direção geral e o controle das referidas Forças;
c) supervisionar e coordenar os orçamentos das diferentes
atividades a cargo das forças armadas.
51. O terceiro órgão, Estado Maior de Coordenação, por
intermédio de seu Chefe, assessora o Presidente e o Conselho de
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Segurança Nacional em tudo o que se refere ao planejamento
estratégico, organização e emprego combinado das Forças Armadas.

dência das lutas que se desenrolam na superfície e no ar, fundiram
definitivamente os esforços terra-ar e mar-ar, de forma tal que
muitas correntes de opinião já se não querem mais contentar
com o simples processo de combinação dos esforços e passaram
a reclamar a incorporação da Arma Aérea como elemento integrante das forças de terra e das forças de mar.
59. Além disso, a guerra não se cinge unicamente à execução de operações militares montadas contra o inimigo; é preciso
cuidar ao mesmo tempo da defesa da Nação contra os golpes
dirigidos com o objetivo de paralizar a fonte de alimentação dos
esforços militares. A defesa contra tais golpes — que revestem
múltiplas modalidades de ataques aéreos, incursões e guerras
subversivas — exige a combinação dos diferentes ramos do
poderio militar nacional.
60. Essas considerações apontam a conveniência de serem
as forças armadas organizadas, equipadas e adestradas, tendo em
vista o seu emprego combinado, resultando, daí, a necessidade de
organização de um sistema de comando apto a assegurar a coordenação e a unificação, o poder de efetivo controle e a capacidade
de planificação racional de todas as atividades que visam à
defesa externa da Nação. Aliás, este sistema de comando único
é talvez tão velho quanto as origens da arte militar.
61. No Brasil, face à conjuntura atual, caracterizada por
uma intensa luta político-partidária, além de outros fatôres de
ordem militar e social, algumas providências acauteladoras devem
ser tomadas inicialmente.
62. O intuito conciliador se traduziria por um amplo movimento de opinião, que teria por fim esclarecer e orientar a elite e
o povo, em relação ao papel das Forças Armadas, nos acontecimentos políticos, pelo estabelecimento de uma doutrina de Segurança Nacional e por um esforço de superação de algumas incompreensões porventura ainda existentes em certos setôres das três
Forças Armadas, incentivando-se o congraçamento geral dessas
Forças pela ampliação do seu bom entendimento e harmonia,
através da experiência favorável em organismos como a Escola
Superior de Guerra, onde, de ano para ano, se acumulam os
fatôres positivos de sua compreensão e união.

Inglaterra
52. Na Inglaterra os negócios militares dependem, em primeiro lugar, do Primeiro Ministro, mas, no que respeita à política
geral, também do Gabinete de Guerra. É deste a responsabilidade
da conduta na Guerra. Toda a questão que ultrapasse as atribuições normais de um Ministério é avocada para o Gabinete ou
para um dos seus Comités.
53. Além dos oito membros originários, outros Ministros
assistem ou podem assistir, em certos casos, às deliberações do
Gabinete.
54. O Gabinete de Guerra mantém um Secretariado dos
Comités e Subcomités, assegurando, assim, centralização, permanência e continuidade.
55. Está, pois, o Gabinete de Guerra, no vértice da pirâmide governamental; sobre as faces desta pirâmide estão os
quatro grandes domínios sobre os quais se exerce a autoridade
do Gabinete de Guerra:
—
—
—
—

Negócios Militares;
Negócios Interiores;
Aprovisionamentos;
Reconstruções.

56. Não há, pois, no sistema britânico, princípios gerais
nitidamente estabelecidos. A autoridade do Gabinete de Guerra
e a personalidade do Primeiro Ministro firmam o princípio da
unidade.
57. Verifica-se, pelo exposto, que a realidade dos nossos
dias tem levado ao estabelecimento de uma doutrina militar de
integração das forças de terra, mar e ar, de seu alto comando e
de sua administração, em um corpo diretor único, capaz de obter
o crescente fortalecimento do Poder Nacional.
58. O aparecimento da arma aérea tornou impossível cogitar-se de guerras unicamente terrestres ou navais; a interdepen-

—- 118

63. Tais providências se nos afigurariam plenamente compensadoras num balanço com as vantagens que poderiam advir
da unificação dos esforços relativos à defesa nacional e que a
seguir se enumeram sucintamente:
a) aprimoramento dos processos de fortalecimento da moral
social e da solidariedade dos grupos e instituições básicas da
comunidade;
b) divulgação da filosofia da Segurança Nacional, mercê
da integração de todo o país no problema de sua defesa, que interessa igualmente a todos os cidadãos, sem distinção de classe,
profissão, sexo, grupo social ou credo político;
c) aceleração e maior difusão no seio da tropa e da oficialidade, guardadas as devidas proporções, do estabelecimento
de uma doutrina brasileira de emprego combinado das Forças
Armadas;
d) rotatividade dos grandes Comandos Combinados, entre
o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, para sanar equívocos
e desenvolver o hábito da hierarquia nos escalões superiores, sem
discriminação ou privilégios;
e) melhor coordenação e racionalização orçamentarias, mediante uma correta distribuição de verbas sob o justo critério
das reais necessidades da estratégia nacional e das hipóteses de
guerra;
/) maior facilidade de padronização e consequente barateamento da produção da indústria para fins militares;
g) melhor coordenação dos transportes, na base da compensação entre os elementos de deslocamento de pessoal e de
carga das três Forças;
h) igual tratamento às questões relativas a seleção e formação de candidatos à carreira militar (Colégios Militares e
Escolas Preparatórias comuns às três Forças);
i) coordenação e controle mais eficientes dos serviços de
recrutamento, nos diversos aspectos de sua atividade;
/') uniformização e estabilidade dos critérios de promoção
nas três Forças Armadas, guardados os aspectos característicos
de cada uma;

/) aproveitamento mais racional dos recursos, no tocante à
administração do material.
64. A despeito da longa enumeração, não pretendemos que
a medida proposta — criação do Ministério das Forças Armadas
•—• seja, por si só, capaz de corrigir todas as deficiências de organização relacionadas com a segurança nacional; haverá sempre
necessidade de um contínuo equacionamento dos problemas cuja
natureza requeira maior urgência para sua solução.
65. Ressalte-se, ainda, que a simples fusão das atuais Secretarias de Estado, seria medida absolutamente inócua se a ela
não se seguisse o reagrupamento apropriado dos serviços atualmente ali integrados, evitando-se omissões ou superposições de
atividades similares, de forma a imprimir ao conjunto integral
organicidade.
66. Feitos os necessários ajustamentos, a nova Secretaria
de Estado teria suas funções repartidas por três Subsecretárias de
Estado: a da Guerra, a da Marinha e a da Aeronáutica, cujas
diretrizes políticas teriam uniformidade assegurada por um Conselho constituído pelo Ministro das Forças Armadas, pelo Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas e pelos Subsecretários,
sob a presidência do primeiro.
67. Quanto à preferência pelo nonie de Ministério das
Forças Armadas, encontra ela apoio no Título VII, da Carta
Magna, que em seu artigo 176 e seguintes aborda, sob essa designação, os problemas da constituição e funcionamento básicos
das Forças Armadas.
Em 3 de junho de 1957
MOACYR RIBEIRO BRIGGS, relator.

