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A Comissão Interpartidária

Atendendo ao apelo do Sr. Presidente Getúlio
Vargas, no seu discurso de 3 de outubro próximo passado, no sentido de que os partidos nacionais dessem seu
apoio ao empreendimento de uma reforma do sistema
administrativo federal, resolveram o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional, o Partido
Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Progressista, o
Partido Social Trabalhista, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrata Cristão e o Partido Trabalhista
Nacional formar uma comissão, composta de representantes seus, com assento numa e na outra casa do Congresso Nacional, para apreciar o anteprojeto que, com
aquele objetivo, fora organizado por um conjunto de entftndidos, com função na Presidência da República.
Essa comissão, - - Comissão Interpartidária de Reforma da Administração Federal, • - constituída pelos
Senadores Ivo de Aquino ( P . S. D. ), Ferreira de Sousa
( U . D . N . ) , Gomes de Oliveira ( P . T . B . ) , Euclides
Vieira ( P . S . P . ) , Antônio Bayma ( P . S . T . ) e Domingos Velasco ( P . S. B. ) e pelos Deputados Gustavo
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Capanema ( P. S. D. ) , Afonso Arinos ( U . D. N . ) , Brochado da Rocha ( P . T. B. ), Deodoro de Mendonça
( P. S. P. ), Afonso Matos ( P . S. T. ), Orlando Dantas
( P . S . B . ) , Arruda Câmara ( P . D . C . ) e Emílio Carlos
( P . T. N . ) , instalou-se, na Sala de Leitura do Senado
Federal, no dia 20 de dezembro último, elegendo para seu
presidente o Senador Ferreira de Sousa, para seu vicepresidente o Deputado Deodoro de Mendonça e para seu
relator geral o Deputado Gustavo Capanema e recebeu,
naquele mesmo dia, no Palácio Catete, das mãos do Sr.
Presidente Getúlio Vargas, o anteprojeto acima referido.
A Comissão ínterpartidária resolveu, preliminarmente, submeter o anteprojeto à crítica do órgão dirigente de
cada partido nela representado. Correspondendo a essa
solicitação, ofereceram parecer sobre a matéria o Partido
Social Democrático, a União Democrática Nacional, o
Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Progressista, o Partido Social Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro.
Tendo sempre em vista esses subsídios, a Comissão
ínterpartidária, na qual o Senador ívo de Aquino foi.
desde logo, substituído pelo seu correligionário Senador
Alfredo Neves, examinou o anteprojeto, realizando, para
isso, quatorze sessões, entre o dia 10 de fevereiro e o
dia 13 de março deste ano.
O presente relatório é um transunto das idéias assentes no decorrer desses trabalhos, assim como das que,
suscitadas pelo relator geral, vieram a ser aprovadas em
duas sessões posteriores, e representa a opinião final da
Comissão ínterpartidária sobre a matéria.
2.

Critérios Orientadores

Um conjunto de sugestões. - A Comissão ínterpartidária levou em linha de conta que o anteprojeto não
representa uma formal proposta do Sr. Presidente Ge-

túlio Vargas, mas constitui, apenas, um esboço inicial,
organizado por técnicos da Presidência da República.
Todavia, para evitar maior delonga, se absteve de
analisá-lo na sua contextura, e resolveu, em vez de
emendá-lo ou dar-lhe substitutivo, formular, sobre os seus
assuntos, sugestões ou recomendações, que possam servir
ao trabalho de formulação do projeto, a ser proposto ao
Congresso Nacional pelo Poder Executivo.
Compreensão da reforma. - - A Comissão ínterpartidária entende que a reforma, conforme o ponto de vista
dos organizadores do anteprojeto, deve versar sobre
dois pontos: a organização e o funcionamento do sistema
administrativo federal. Com relação ao primeiro ponto,
é conveniente separar a matéria relativa à organização
da Presidência da República da relativa à organização
dos Ministérios.
Deste modo, sugere' a Comissão ínterpartidária que
o projeto compreenda três capítulos principais, dispondo
o primeiro sobre a organização da Presidência da República, o segundo sobre a organização dos Ministérios
e o terceiro sobre as modificações urgentes e indispensáveis a serem adotadas no funcionamento da administração federal. Será ainda necessário um capítulo final,
destinado às disposições de caráter geral e transitório.
3.

Princípios Norteadores

Cinco princípios norteadores. - A Comissão ínterpartidária extrai, do texto justificativo que antecede
o anteprojeto, cinco considerações fundamentais, que
devem ser consideradas como princípios norteadores da
reforma. Tais considerações, que aqui vão formuladas
em termos diferentes, demonstram que os organizadores
do anteprojeto bem ponderaram sobre o objetivo e o
alcance da reforma empreendida, da qual a lei, cujo projeto ora se prepara, é apenas "o primeiro passo".
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1.° princípio: Presidente e Ministro. — O Presidente da República é o chefe do Poder Executivo, no qual se
integram os Ministros de Estado. É através dos Ministros
de Estado que o Presidente da República exerce o governo. Portanto, todas as unidades administrativas, não inerentes à chefia do governo, se distribuirão pelos Ministérios . Nenhuma deve estar sob a gestão direta do Presidente da República.
2." princípio: Descentralização. — Cumpre descentralizar as atribuições administrativas do Presidente da
República para os Ministros de Estado, e destes para os
diretores de departamento e chefes de serviço. Notadamente, é necessário atribuir aos Ministros de Estado
maior soma de autoridade e responsabilidade.
3.° princípio: Simplificação. — É preciso simplificar,
isto é, tornar menos complicados e mais expeditos os
processos pelos quais se executa a administração federal,
ora, em muitos pontos, cheios de entraves burocráticos
perturbadores.
4." princípio: Planejamento c coordenação.
- O
esforço de governo, em todos os setores administrativos,
não pode prescindir de planejamento e coordenação. O
Presidente da República, por um lado, e os Ministros de
Estado, por outro, deverão dispor dos instrumentos adequados ao exercício desses dois tipos de procedimento
governamental.
5." princípio: Reforma de base. — A reforma da
administração federal, ora empreendida, não pode deixar
de ter caráter profundo. À máquina administrativa deverá ser modernizada em todas as suas entrosagens insuficientes ou inadequadas. Esse empreendimento tem
como termo inicial a lei de reforma ora em estudo, e há de
ser continuado por uma legislação complementar, a ser
elaborada simultânea e posteriormente.

CAPÍTULO II
A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
l.

Divisão inicial da matéria

Diz o anteprojeto, no art. 1.", que "a estrutura administrativa do Poder Executivo" será constituída dos
órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República, e que são, logo em esguida, enumerados.
Afigura-se de melhor técnica jurídica que ao conjunto de órgãos do serviço público da União se chame
sistema administrativo federal ou sistema cia administração federal. A estrutura do Poder Executivo é de caráter
constitucional ou político, e está definida na Constituição.
Por outro lado, o preceito deve desdobrar a matéria
em dois itens :
a) a Presidência da República, como o conjunto
dos órgãos destinados a dar ao chefe do Poder Executivo
aquela assistência própria da chefia geral do governo;
b) os Ministérios, como os organismos em que se
integrem e entrosem os serviços públicos federais dependentes, e sob cuja jurisdição se coloquem os serviços
públicos federais autárquicos e todos os demais serviços
públicos ou particulares que a eles devam estar sujeitos
por qualquer modalidade de supervisão.
2.

Órgãos da Presidência da República

Deverá organizar-se a Presidência da República
pela conjugação de dois grupos de órgãos:
a) órgãos integrantes da Presidência da República, em número de' três: a Secretaria da Presidência
da República, o Estado-Maior das Forças Armadas e
o Departamento Administrativo do Serviço Público;
b) órgãos auxiliares da Presidência da República,
em número de dois: o Conselho de Segurança Nacional
e o Conselho Nacional de Economia.
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O anteprojeto, nos arts. 1.° e 4.",. propõe a criação
do Conselho de Planejamento e Coordenação, que deveria incluir-se entre os órgãos da Presidência da República . Não deve ser criado esse órgão. O planejamento
e a coordenação, como funções de um órgão próprio,
não podem ter caráter geral. Um órgão especial planejador e coordenador de tudo, abrangendo todos os
domínios administrativos, seria uma complicação injustificável. Um órgão especial de planejamento e coordenação não poderá deixar de restringir-se às matérias
de natureza econômica. Ora, o planejamento e a coordenação, no domínio econômico, poderão ser, com
maior vantagem, realizados pelo órgão especializado já
existente, que é o Conselho Nacional de Economia.
3.

Secretaria da Presidência da República

O anteprojeto fixa, nos arts. 2." e 3.°, os termos
essenciais da organização da Secretaria da Presidência
da República. Cumpre ressalvar que, entre as suas atribuições, não deve incluir-se a de assessorar o chefe do
Poder Executivo no planejamento e coordenação das
atividades governamentais, segundo dispõe o anteprojeto. Para essa tarefa, seria necessário reunir um grande
conjunto de técnicos dos diferentes assuntos da matéria
administrativa. A elisão do dispositivo, bem como a correspondente retificação do § 2." do art. 3.", decorrem da
supressão, ora proposta, do Conselho de Planejamento
e Coordenação.
4.

Estado-Maior das Forças Armadas

Fixa o anteprojeto, nos arts. l O e 11, em termos
sucintos, a organização do Estado-Maior das Forças
Armadas.
O que ocorre observar, quanto a este ponto, é que a
inclusão da Chefia do Serviço de Assistência Religiosa
e da Escola Superior de Guerra no Estado-Maior das

Forças Armadas contraria o princípio de que as unidades
administrativas, não inerentes à chefia do governo, devem
ser vinculadas aos Ministérios. O caráter geral desses
dois serviços não impede que sejam incluídos na estrutura de um dos Ministérios, a que estão afetos os assuntos
da defesa nacional. A matéria é, todavia, dessas para
cuja conveniente solução não podem ser considerados
apenas os critérios gerais de ordem administrativa.
5.

Departamento Administrativo do Serviço Público

Deve ser mantido o Departamento Administrativo
do Serviço Público nos termos propostos nos arts. 12 e
13 do anteprojeto, com a ressalva de que, entre as suas
funções, não convém figurar a da alínea b do art. 12:
"revisão de projetos e orçamentos relativos à construção
de edifícios públicos e à aquisição dos respectivos equipamentos" .
Dessa consideração decorre a proposta de ser a
Divisão de Edifícios Públicos excluída da estrutura do
Departamento Administrativo do Serviço Público (artigo 13, alínea a ) .
6.

Conselho de Segurança Nacional

O anteprojeto não dispõe sobre a estrutura do Conselho de Segurança Nacional. Nem por estar a matéria
regulada na Constituição deixa de ser própria do texto
da lei que vai traçar os termos essenciais da organização
do sistema administrativo federal.
7.

Conselho Nacional de Economia

O anteprojeto não define a estrutura do Conselho
Nacional de Economia. Seria conveniente suprir a omissão, mesmo que a organização atual desse órgão devesse
ser mantida. Mas é de recomendar que essa organização
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seja modificada, a fim de que, sem perder a sua função
consultiva normal, possa ele exercer o papel de órgão
do planejamento e da coordenação no domínio econômico.
Essa reorganização não pode deixar de constar da lei de
reforma administrativa, ora em preparo.
Não pode deixar de ser mantido o princípio vigente
(Constituição, art. 205), segundo o qual o Conselho
Nacional de Economia é integrado por um certo número
de especialistas, nomeados, por determinado prazo, pelo
Presidente da República, mediante prévia aprovação do
Senado Federal.
Poder-se-iam rever os pormenores da organização,
fixados em lei.
Novidade admissível seria acrescentar que o Conselho Nacional de Economia passasse a funcionar também como órgão do planejamento e da coordenação
econômica, e que, quando se reunisse para o exercício
dessa atribuição, fosse presidido pelo Presidente da República e tivesse a sua composição acrescida dos Ministros de Estado encarregados dos assuntos econômicos.
CAPÍTULO III
OS MINISTÉRIOS: PARTE GERAL
l.

Esquema dos Ministérios

Observações preliminares. — Na constituição do esquema dos Ministérios, cumpre ter em vista as seguintes
observações:
l . Várias soluções convenientes podem ser dadas à
questão da constituição do esquema dos Ministérios.
2. Não será pela criação de novos Ministérios que
se chegará ao objetivo de um mais bem descentralizado sistema administrativo.
3. O importante, quanto ao esquema dos Ministérios, não será a criação de mais três ou seis, mas a ade-

quada estruturação de cada um dos Ministérios que componham esse esquema.
4. No sistema presidencial de governo, nos termos
do nosso direito constitucional e dos nossos hábitos governamentais, seria inconveniente elevar o número dos Ministérios muito além da composição atual.
O esquema do anteprojeto. — O anteprojeto, no artigo 1.°, propõe, para substituir o esquema da atual organização ministerial, um esquema de dezesseis Ministérios :
I . O esquema vigente é o seguinte, indicadas as
suas dez unidades segundo a ordem alfabética :
l . Ministério da Aeronáutica.
2. Ministério da Agricultura.
3. Ministério da Educação e Saúde.
4 . Ministério da Fazenda.
5 . Ministério da Guerra.
6. Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
7. Ministério da Marinha.
8. Ministério das Relações Exteriores.
9. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
10. Ministério da Viação e Obras Públicas.
II. O esquema do anteprojeto é o seguinte, enumeradas as suas' unidades também segundo a ordem alfabética :
1 . Ministério da Aeronáutica.
2 . Ministério da Agricultura e Pecuária.
3 . Ministério das Comunicações.
4. Ministério da Educação e Cultura.
5 . Ministério da Fazenda.
6. Ministério da Guerra.
7. Ministério da Indústria e Comércio.
8. Ministério do Interior.
9. Ministério da Justiça, Segurança e Assuntos
Políticos.
10. Ministério da Marinha.
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11 . Ministério
12. Ministério
13. Ministério
14. Ministério
15. Ministério
16. Ministério

de Minas e Energia.
da Previdência Social.
das Relações Exteriores.
da Saúde Pública.
do Trabalho.
dos Transportes.

Critica dos desdobramentos. — Alguns desdobramentos, propostos no esquema do anteprojeto, são justificáveis:
a) separar do Ministério da Agricultura o Departamento Nacional da Produção Mineral para, corn outros
serviços relacionados com a sua matéria, constituir novo
Ministério ;
b) separar do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio os assuntos relativos à previdência, à indústria e ao comércio, para a formação de Ministérios novos ;
c) separar do Ministério da Educação e Saúde os
assuntos atinentes à saúde pública e à assistência social,
ficando a educação como matéria própria à formação de
um Ministério especial.
Entretanto, não se afigura aconselhável:
a) que o Ministério da Justiça e Negócios interiores se desdobre em dois, conquanto seja aceitável a
idéia de incluir, nos assuntos próprios do último termo
da sua denominação, os que dizem respeito aos empreendimentos federais de caráter regional;
b) que os serviços atinentes à previdência e à
assistência social passem a formar o Ministério da Previdência Social, parecendo mais conveniente que a esses
serviços se reunam os da saúde pública, para a constituição de um conjunto de serviços sociais a cargo de
um só Ministério ;
c) que se desdobre o Ministério da Viação e Obras
Públicas, constituindo-se, em seu lugar, o Ministério dos
Transportes e o Ministério das Comunicações, conquanto
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seja justificável a idéia de se retirar daquele Ministério
tudo quanto nele não diz respeito aos transportes e comunicações .
O esquema ora proposto. — Admitida a procedência
dessas observações, o esquema dos Ministérios passa a
abranger treze unidades, cujas denominações vão adiante
indicadas. São eles enumerados, segundo um critério talvez tão arbitrário quanto o da ordem alfabética, isto é,
consoante sejam os seus assuntos, preponderante ou exclusivamente, de natureza política, militar, econômica ou
social:
i. Ministérios de assuntos políticos :
1. Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
2. Ministério das Relações Exteriores.
II. Ministérios de assuntos militares :
3 . Ministério da Guerra.
4 . Ministério da Marinha.
5. Ministério da Aeronáutica.
III.
6.
7.
8.
9.
10.

Ministérios de assuntos econômicos :
Ministério da Fazenda.
Ministério da Agricultura.
Ministério das Minas.
Ministério da Indústria e Comércio.
Ministério da Viação.

IV. Ministérios de assuntos sociais :
11. Ministério da Educação.
12. Ministério do Trabalho.
13. Ministério dos Serviços Sociais.
Algumas alternativas. — Duas alternativas poderiam, ainda, ser admitidas :
l . A primeira seria a constituição do Ministério
da Indústria, reunindo-se, para isso, os assuntos relativos à indústria em geral, incluídos no Ministério da In-
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dústria e Comércio, aos concernentes à indústria da mineração e da energia, com os quais é proposta a criação
do Ministério das Minas. Essa coordenação dos assuntos
referentes à indústria numa só unidade ministerial parece
de grande vantagem. Constituído, assim, o Ministério
da Indústria, os assuntos do comércio, colocados em parte
no Ministério da Indústria e Comércio e em parte no
Ministério da Fazenda, poderiam ou ficar todos no Ministério da Fazenda, ou coordenar-se num conjunto autônomo que seria o Ministério do Comércio.
2. Outra alternativa, que poderia constituir objeto
de detido estudo por parte do Poder Executivo, seria a
reunião dos três atuais Ministérios militares numa só
unidade ministerial, o Ministério da Defesa Nacional.
À matéria, pelo vivo debate que iria despertar, não deve
constituir objeto da lei, cujo projeto ora se estuda. E'
problema para o futuro.
A precedência dos titulares. — E' de notar que a
enumeração dos Ministérios, em texto de lei ou nas publicações oficiais, mediante a ordem alfabética, ou segundo
uma ordem de assuntos, não implica fixação da precedência, que, entre os seus titulares, deve haver, e que seria
conveniente declarar em disposição da lei ora em preparo.
O critério dessa fixação só pode ser o da antigüidade dos
Ministérios.
2.

Os Limites da Reforma

Os organizadores do anteprojeto, quanto à organização de cada Ministério, restringiram o seu trabalho à
simples transposição de serviços existentes: formaram-se
os conjuntos de serviços que devem constituir os novos Ministérios; distribuíram-se ao Ministério adequado os serviços que ora estão subordinados diretamente ao Presidente
da República; e transferiram-se de um para outro Ministério os serviços que se consideraram indevidamente localizados .
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Todavia, mesmo adotado o critério de que a lei ora
em preparo é apenas o primeiro termo de uma ampla reforma de base, nela não poderá deixar de ser feita:
a) com relação aos conjuntos ministeriais, a reestruturação geral, tornada indispensável em face dos princípios norteadores da reforma administrativa;
b) com relação às unidades administrativas, a fusão
ou a extinção, a ampliação, a recomposição ou a modificação, exigida pela evidente impropriedade ou insuficiência
de tal ou qual serviço existente.
A reforma terá de ser, assim, inicialmente, de uma
profundidade maior.
3.

A Estrutura de cada Ministério

A estrutura ministerial. — Deverá o projeto configurar a estrutura de cada Ministério, que compreenderá, além do Gabinete do Ministro, dois conjuntos de órgãos, a serem discriminados separadamente: os órgãos de
administração geral e os órgãos de administração específica não autônomos.
Órgãos de administração geral. — A administração
geral, em cada Ministério, deve abranger, essencialmente,
a gestão dos serviços seguintes: pessoal; material; obras;
administração da sede; estudo da organização; orçamento;
comunicações; transportes; consultoria jurídica; documentação; biblioteca; estatística.
O Departamento de Administração, que deve existir
em cada Ministério, poderá abranger todos os serviços
de administração geral. A exclusão de alguns para formarem serviços separados é admissível, e mesmo, em certos
casos, vantajosa.
A estatística poderia incluir-se entre as atividades
específicas de cada Ministério. Seja como for, indispensável é que o serviço de estatística tenha, em cada Ministério, a denominação própria, que lhe decorre do cará-
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ter especial das suas atribuições. Deve-se corrigir a denominação genérica que o anteprojeto, em todos os casos,
adotou.
É da maior conveniência que haja, entre os diversos
Ministérios, uma certa similaridade de organização dos
seus serviços de administração geral.
Órgãos de administração específica. — Os serviços
específicos, do ponto de vista da subordinação à autoridade ministerial, devem ser considerados dependentes
ou autônomos. Dependentes são aqueles que se vinculam,
direta ou indiretamente, àquela autoridade, segundo os
termos usuais e comuns da gestão administrativa oficial.
Autônomos ou autárquicos são aqueles para os quais se
cria uma situação administrativa especial, dotados que
ficam de personalidade jurídica própria, assim como de
uma ampla liberdade de gestão.
Na estrutura de cada Ministério, somente se integram
os serviços públicos dependentes.

que poderá ser a resultante do controle específico das autarquias, ou a da supervisão relativa às sociedades mistas,
ou a da inspeção técnica própria de determinados estabelecimentos, ou a da fiscalização do emprego de recursos
financeiros no caso de instituições subvencionadas, ou
outra qualquer.
De resto, jurisdição, por ser palavra mais própria da
terminologia do direito judiciário, poderia ser substituída
por outra mais consentânea com a linguagem do direito
administrativo.

4.

A Jurisdição dos Ministérios

O anteprojeto adotou acertadamente o critério de incluir na estrutura de cada Ministério somente os serviços
públicos federais dependentes.
Mas, com relação aos demais serviços, estabeleceu
uma distinção entre as autarquias federais e as entidades
de direito privado (nas quais são incluídas as sociedades
de economia mista), para declarar as primeiras sob a jurisdição, e as segundas sob a orientação e fiscalização dos
competentes Ministérios.
Essa dualidade de expressões, visando caracterizar
modalidades diferentes de controle, não parece justificável.
Jurisdição é termo que significa o poder de que um órgão
está investido. Sob a jurisdição de determinado Ministério, estará, portanto, todo serviço que a ele se subordine, sem que importe a modalidade da subordinação.

CAPÍTULO

IV

OS MINISTÉRIOS : PARTE ESPECIAL
l.

Observações Preliminares

Sistematização necessária. — O anteprojeto delineou
a estrutura de cada Ministério, mediante simples enumeração dos seus serviços, critério que tornou impraticável
uma esquematização exata da matéria. É ainda de notar
que a ordem alfabética, em que se fez essa enumeração,
concorreu para tirar à disposição de cada conjunto a
feição sistemática, que, em tal assunto, é de rigor.
Seria aconselhável que o projeto, a ser organizado,
distribuísse os órgãos de cada Ministério segundo um
critério mais racional, separando o geral do específico,
e, quanto ao específico, fazendo anteceder o principal
ao secundário, e estabelecesse a enumeração dos órgãos
complexos e dos conjuntos de órgãos coordenados, mediante a indicação da unidade básica acompanhada da
menção dos setores estruturais integrados ou subordinados.
Os reparos apresentados. •— Os reparos feitos com
relação à organização de cada Ministério consistem na
crítica dos termos com que é definida a sua competência,
assim como da estrutura que lhe é dada pelo anteprojeto.
Quanto a este segundo ponto, a crítica se limita essen-
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cialmente à indicação dos casos de distribuição, que pareceram inconvenientes, assim como dos de omissão de
órgãos existentes.
Deste modo, não são apontados, senão excepcionalmente, os casos em que é necessária a reestruturação geral
ou parcial. Esse trabalho, no que tem de inadiável, deverr
ser feito, ou na elaboração do projeto, antes de proposto
pelo Poder Executivo, ou, posteriormente, quando da sua
tramitação nas duas casas do Congresso Nacional.

Estrutura. — O Ministério da Justiça e Negócios
Interiores continuará com os seus atuais órgãos de administração geral, perdendo a razão de ser o que, a este
respeito, é prescrito nos arts. 66 e 68 do anteprojeto, que
prevêem sobre a matéria nos dois Ministérios novos em
que aquele deveria desdobrar-se.
Além do Gabinete do Ministro e dos atuais órgãos
de administração geral, deverão compor a estrutura do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores os seguintes
órgãos de caráter específico:
a) os órgãos que, pelo art. 32, alíneas b, c, d, e, f,
g, h, j, l, m, n, o, p Q q, do anteprojeto, seriam incluídos
na composição do Ministério da Justiça, Segurança e
Assuntes Políticos;
b) vários serviços que pelo anteprojeto deveriam
entrar na estrutura do Ministério do Interior, a saber: a
Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência
do Plano de Valorização da Amazônia, ora subordinadas
diretamente ao Presidente da República, e o Conselho
Nacional de Proteção aos índios e o Serviço de Proteção aos índios, ora integrados no Ministério da Agricultura (art. 30, alíneas c, m, d e l);
c)
o Conselho de Imigração e Colonização, ora
diretamente subordinado ao Presidente da República, e
o Departamento Nacional de Imigração, ora integrado
no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serviços esses que o anteprojeto inclui no Ministério da
Agricultura (art. 17, alíneas g e h);
d) vários órgãos, de que o anteprojeto não faz
menção, a saber: o Ministério Público Eleitoral, o Conselho Penitenciário do Distrito Federal, a Penitenciária
Central do Distrito Federal e o Depósito Público do
Distrito Federal, ora pertencentes ao próprio Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, e a Comissão Permanente
do Livro do Mérito, ora diretamente subordinada ao Presidente da República.

2.

Ministério da Justiça e Negócios Interiores

Competência. — O projeto deverá definir a competência do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
conferindo-lhe as atribuições que o anteprojeto dá aos
dois novos Ministérios do seu esquema: Ministério da
Justiça, Segurança e Assuntos Políticos (art. 31) e Ministério dó Interior (art. 29), salvo as que dizem respeito:
a) a três assuntos, que o anteprojeto aponta como
matéria da competência do Ministério da Justiça, Segurança e Assuntos Políticos, a saber: "elaboração ou
revisão de projetos de lei a serem submetidos pelo Poder
Executivo ao Congresso Nacional", "relações do Poder
Executivo com os Poderes Legislativo e Judiciário", e "relações com os governos dos Estados e com a Prefeitura
do Distrito Federal" (art. 31, alíneas /, g e h);
b) a quatro assuntos, que, segundo o anteprojeto,
deveriam pertencer ao Ministério do Interior, isto é: "obras
e serviços de defesa contra as inundações e combate aos
efeitos das secas nas regiões do país sujeitas a esses f lagelos, amparo às populações atingidas e promoção da
melhoria do seu nível de vida", "obras de saneamento
em todo o território nacional", "assistência técnica e financeira aos Municípios para execução de serviços públicos
locais", ê "fiscalização dos bancos instituídos pela União
visando o desenvolvimento econômico de determinadas
regiões do país" (art. 29, alíneas b, c, f e g).
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Ainda se incluirá na estrutura do Ministério da Justiça e Negócios Interiores o Departamento do Interior
e da Justiça, cujo desmembramento, proposto no anteprojeto (art, 30, alínea /, e art. 32, alínea m ) , se torna desnecessário, uma vez que as suas atribuições continuem
dentro da competência do mesmo Ministério.

nistério da Justiça e Negócios Interiores. Mas não seria
acertado adotar o critério do anteprojeto, e considerar
essas administrações como parcelas integrantes desse Ministério. Cada uma das administrações territoriais constitui
um conjunto de serviços que, embora de caráter federal,
não pertencem à esfera dos serviços da União. Ora, só
os serviços da União podem compor a estrutura dos Ministérios, que são organismos do sistema administrativo
da União. O que deverá ser prescrito no projeto é que,
sob a jurisdição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ficarão as administrações territoriais. Necessário é, ainda, que, neste ponto, se consigne a exclusão da
administração do Território de Fernando de Noronha,
que deverá continuar sob a jurisdição do Ministério da
Guerra.
Observações finais. — Convém ainda notar, quanto
ao art. 32 do anteprojeto, que o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal não é parte integrante do Departamento Federal de Segurança Pública (alínea y), e que
o órgão referido na alínea / se chama Conselho da
Ordem Nacional do Mérito.
Por outro lado, por conter mera explicação, não
se afigura de caráter legislativo o texto do § 1.° do art. 32.
Esta mesma observação se estende aos textos do § 2.° do
art. 21, do § 3." do art. 28, do § 2.° do art. 41, do § 1.°
do art. 44 e do § 2." do art. 46.

Casos ,de integração provisória. ~ O anteprojeto
cogita da transferência de alguns serviços federais para
a Prefeitura do Distrito Federal: o Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, o Departamento Nacional de Iluminação e Gás (a que é dada indevidamente a denominação
de Inspetoria Geral de Iluminação e Gás) e o Serviço de
Trânsito do Departamento Federal de Segurança Pública (art. 74) . Como adiante se verá, essa transferência vai exigir uma série de procedimentos jurídicos, que
a tornarão incerta e demorada. Tais serviços, enquanto
federais, deverão integrar-se na estrutura de um dos Ministérios, e este há de ser o da Justiça e Negócios Interiores, salvo quanto ao Departamento Nacional de
Iluminação e Gás, que deverá ser incluído no Ministério
das Minas.
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da
Justiça e Negócios interiores, deverão ficar as seguintes
autarquias federais :
a) a Ordem dos Advogados do Brasil, que ora
lhe pertence, e é considerada no § 2.° do art. 32 do anteprojeto;
b) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
e a Fundação Brasil Central, ora subordinados diretamente ao Presidente da República, e de que trata o anteprojeto no art. 30, §§ 1." e 2".
É de considerar, por outro lado, que o anteprojeto
inclui, na estrutura do Ministério do Interior (art. 30, alínea b), as administrações dos Territórios Federais. Tal
assunto é do número dos que devem pertencer ao Mi-

3.

Ministério das Relações Exteriores

Competência. — A competência do Ministério das
Relações Exteriores poderá ser definida nos termos do
art. 39 do anteprojeto. Entre os itens articulados, deverse-á incluir um que diga respeito à propaganda e expansão comercial no exterior, assunto que o anteprojeto atribui
à competência do Ministério da Indústria e Comércio (artigo 27, alínea h) .
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Estrutura. — Na estrutura do Ministério das Relações Exteriores, além dos órgãos mencionados no artigo 40 do anteprojeto, deverão ser incluídos:
a) os seguintes órgãos ora existentes, e dos quais
não faz menção o anteprojeto: Comissão Nacional de
Fiscalização de Entorpecentes, Comissão Consultiva de
Acordos Comerciais, Comissão Consultiva do Trigo, Comissão de Organismos Internacionais, Comissão Nacional
para a União Latina, Conselho da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul;
b] os Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial, ora pertencentes ao Departamento Nacional de
Indústria e Comércio, incluído pelo anteprojeto no Ministério da Indústria e Comércio (art. 28, alínea p-), e a
Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, que
o anteprojeto exclui do Ministério das Relações Exteriores (art. 36, alínea b] .

no Federal referente à defesa da Nação, à garantia cios
poderes constituídos, à manutenção da lei e da ordem")
que constitui finalidade dos três Ministérios militares em
geral. A definição deverá ater-se ao que é, em matéria de
competência, específico do Ministério da Guerra.
Estrutura. — O anteprojeto, no art. 26, não define,
com exatidão, a estrutura do Ministério da Guerra.
Nos termos da legislação vigente, são órgãos básicos
desse Ministério: o Gabinete do Ministro, o Alto Comando, a Inspetoria Geral, o Estado-Maior do Exército,
o Departamento Geral de Administração, o Departamento Técnico e de Produção, a Secretaria Geral do Ministério da Guerra, os comandos das Zonas Militares e
as Regiões Militares.
As diretorias gerais, arroladas no art. 26, são órgãos
subordinados ao Estado-Maior do Exército ou ao Departamento Geral de Administração, e não podem portanto ser estruturadas no mesmo nível hierárquico dado
a esses dois órgãos básicos. É de notar, ainda, que o anteprojeto faz omissão da Diretoria Geral de Intendência,
assim corno de vários outros órgãos da mesma categoria
administrativa das diretorias gerais, ora subordinados ao
Estado-Maior do Exército, ao Departamento Geral de
Administração e ao Departamento Técnico e de Produção.
Esses órgãos secundários, desdobramentos subordinados
àqueles três órgãos básicos, ou devem ser todos omitidos,
ou ser arrolados sem nenhuma omissão.
O Ministério da Guerra ainda compreende um conjunto de órgãos especiais, não subordinados àqueles órgãos básicos de sua estrutura. O anteprojeto indica dois
deles: Conselho Superior de Economia de Guerra e Departamento de Desportos do Exército (art. 26, alíneas
b e c), mas omite outros, tais como a Comissão de Orçamento, a Comissão cie Promoções do Exército, o Conselho da Ordem do Mérito Militar e o Ministério Público
Militar.

Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério das Relações Exteriores, deverá continuar o Instituto Brasileiro
de Educação, Ciência e Cultura, que o anteprojeto, no
art. 21, § 1.°, alínea b, dele retira.
Observações finais. — Com relação aos assuntos
da estrutura do Ministério das Relações Exteriores, é de
observar:
1. Que a Comissão de Organismos Internacionais
foi criada por portaria ministerial. É aqui mencionada
porque existe.
2. Que o órgão enumerado na alínea h do art. 40,
com o título do Consultor Jurídico, tem a denominação
de Serviço Jurídico.
4.

Ministério da Guerra

Competência. — O anteprojeto define com indevida
amplitude a competência do Ministério da Guerra, atribuindo-lhe um objetivo ("execução da política do Govêr-
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Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da
Guerra, cumpre mencionar os seguintes órgãos de que
não faz menção o anteprojeto:
a) um órgão autárquico: a Caixa de Construção
de Casas do Ministério da Guerra;
b)
a administração do Território de Fernando de
Noronha.
5.

Ministério da Marinha

Competência.
- As atribuições do Ministério da
Marinha poderão ser definidas nos termos do art. 33 do
anteprojeto.
Estrutura. —: A enumeração que o anteprojeto, no
art. 34, faz dos órgãos componentes do Ministério da Marinha não obedece ao plano da legislação vigente.
Na estrutura atual, se incluem, como órgãos básicos,
os seguintes: o Gabinete do Ministro, a Inspetoria Geral
da Marinha, o Conselho do Almirantado, o Conselho de
Promoções, o Estado-Maior da Armada e a Secretaria
Geral da Marinha.
Ao Estado-Maior da Armada e à Secretaria Geral
da Marinha se subordinam nove diretorias e, ainda, serviços de vária natureza. O anteprojeto enumera indevidamente as diretorias, dando-lhes a mesma categoria dos
seis órgãos básicos, e omite uma delas: a Diretoria de
Aeronáutica.
Os serviços, também omitidos, e que não poderiam
ser enumerados no mesmo nível esquemático daqueles
órgãos básicos, são vários. Os principais são: as Forças
Navais, o Corpo de Fuzileiros Navais e os Distritos
Navais.
É de notar que há, ainda, no Ministério da Marinha, alguns órgãos do mesmo nível hierárquico dos
órgãos básicos, e também omitidos no anteprojeto. Assim

o Tribunal Marítimo, com o respectivo Ministério Público, e o Conselho da Ordem do Mérito Naval.
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da
Marinha, funciona uma autarquia: a Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha.
6.

Ministério da Aeronáutica

Competência — A competência do Ministério da
Aeronáutica poderá ser definida nos termos do art. H do
anteprojeto.
Estrutura. — O anteprojeto, no art. 15, deixou de
incluir, na estrutura do Ministério da Aeronáutica, os
órgãos básicos seguintes, ora existentes:
a) o Comando de Transporte Aéreo, serviço que
se separou da Diretoria de Rotas Aéreas;
b) os cinco Comandos das Zonas Aéreas, sob os
quais estão as forças, serviços e estabelecimentos sediados
em todo o território nacional.
O anteprojeto, por outro lado, transfere o Serviço
de Meteorologia do Ministério da Agricultura para o da
Aeronáutica (art. 15, alínea q). Não há dúvida que
este Ministério deve incluir, entre os termos da sua competência, a execução dos indispensáveis trabalhos de meteorologia aeronáutica. Mas para isso basta que seja
mantido o serviço ora existente na Diretoria de Rotas
Aéreas. Não é necessário que, para o Ministério da Aeronáutica, se transfira o Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura.
7.

Ministério da Fazenda

Competência. - - Não há objeção a opor à definição
da competência do Ministério da Fazenda, ressalvada a
alternativa, que se admitiu, de ser formado o Ministério
do Comércio, no qual poderiam entrar alguns assuntos
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aqui associados aos de natureza financeira. E', por outro
lado, de notar que, mantida a estrutura ora delineada,
parece mais aconselhável não separar a matéria dos seguros privados da dos seguros sociais; deverão ficar ambos
no Ministério dos Serviços Sociais.

gação Costeira, sob a administração direta do Ministro
da Fazenda. Com relação a este ponto parece conveniente :
a) que se faça um levantamento geral dos bens, em
mais de uma oportunidade incorporados ao patrimônio
federal, e seja a sua administração, até que se alienem,
entregue a esta ou àquela das duas repartições acima mencionadas, se se não preferir a solução de só se manter uma
repartição administradora;
b) que, verificada a conveniência de que tal ou qual
das empresas adquiridas não se aliene, mas venha a ser
um serviço público federal permanente, se dê a esse organismo a devida organização administrativa, providenciando-se a sua vinculação ao Ministério competente.

Estrutura. — O anteprojeto, no art. 23, não define,
com a devida esquematização, a estrutura do Ministério
da Fazenda. Com os órgãos primordiais, diretamente
subordinados ao Ministro, entre os quais se inclui a Direção Geral da Fazenda Nacional, são arrolados, misturadamente, os órgãos a esta subordinados, e que são os
indicados nas alíneas b, c, d, f, p, r, v, x, z, aa, bb, cc,
ee, ff, gg, hh, n, e j j do art. 23. E' de notar que, nesse
rol das repartições subordinadas à Direção Geral da Fazenda Nacional, deixou de ser incluída a Administração
do Edifício da Fazenda.
Parece conveniente que, desde logo, se estruture,
como uin desses órgãos primordiais, o Departamento de
Administração do Ministério da Fazenda, com a reunião
dos órgãos de administração geral, ora esparsos e subordinados ao Diretor Geral. Entre eles, deverá incluir-se
a Divisão de Orçamento, que ainda não existe, e de que
faz menção o anteprojeto, no art. 23, alínea dd.
Além dos órgãos primordiais, relacionados no texto
capital do arí. 23, deverão ainda integrar-se na estrutura
do Ministério da Fazenda, a Comissão de Financiamento
da Produção, que pelo anteprojeto se inclui no Ministério
da Agricultura (art. 17, alínea d ) , e a Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, que
o anteprojeto transfere para o Ministério da Indústria
e Comércio (art. 28, § l.°).
Cumpre, ainda, assinalar que os bens ora incluídos
no patrimônio federal estão uns a cargo do Serviço do
Patrimônio da União, outros sob a gestão da Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional e outros, como a Companhia Nacional de Nave-

Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da Fazenda, além do Banco do Brasil S. A., do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da Caixa de Mobilização Bancária, três órgãos referidos no parágrafo único
do artigo 23 do anteprojeto, deverão ainda ficar:
a) as Caixas Econômicas Federais e o Conselho
Superior das Caixas Econômicas Federais, órgãos autárquicos, que o anteprojeto subordina ao Ministério da
Previdência Social (art. 38, § 1.°, alíneas b e c);
b) o Banco de Crédito da Amazônia S. A . e o Banco do Nordeste do Brasil S. A., que o anteprojeto subordina ao Ministério do Interior (art. 30, § 1.°) .
Observação f i n a l . — Enfim, não deverão ficar vinculados ao Ministério da Fazenda, como prescreve o anteprojeto, o Departamento Nacional de Seguros Privados
e Capitalização e o Instituto de Resseguros do Brasil (artigo 23, alínea t, e seu parágrafo único, alínea d) . São
órgãos mais próprios do Ministério do Trabalho e Previdência .
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8.

Ministério da Agricultura

Competência. - - Dos itens da competência do Ministério da Agricultura, deverá ser excluído o que diz respeito ao ensino agrícola e veterinário (art. 16, alínea g ) ,
que deverá ser matéria da competência do Ministério da
Educação, assim como o que se refere à imigração e colonização (art. 16, alínea i ) , que é assunto a ser atribuído
ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Estrutura. — Deverão ser incluídos, na composição
do Ministério da Agricultura, os órgãos indicados nas
alíneas a, b, e, f, i, ;', /, o, p, q, r, e s do art. 17.
Deverão, ainda, ser acrescentados aos órgãos componentes da estrutura do Ministério da Agricultura os
seguintes: o Departamento Nacional de Obras contra
as Secas, que o anteprojeto retira do Ministério da Viação
e Obras Públicas para entrar na composição do Ministério
do Interior (art. 30, alínea g) e o Serviço de Meteorologia, que o anteprojeto transfere do Ministério da Agricultura para o da Aeronáutica (art. 15, alínea q) .
Do conjunto de órgãos, com que o anteprojeto forma
a estrutura do Ministério da Agricultura, deverão ser
excluídos os seguintes: a Comissão de Financiamento
da Produção (art. 17, alínea d ) , que deve continuar no
Ministério da Fazenda; o Conselho de Imigração e Colonização e o Departamento Nacional de Imigração (artigo
l 7, alíneas g e h), que devem pertencer ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores; a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário e a Universidade Rural de
Minas Gerais (art. 17, alíneas t e u ) , que deverão passar
para o Ministério da Educação.
Cumpre ainda excluir do Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas a Universidade Rural, que deverá ser transferida para o Ministério da Educação. 'Os
demais serviços, ora integrados naquele complexo organismo, poderiam constituir o Departamento Nacional de
Pesquisas Agronômicas.
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Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da
Agricultura deverão ficar a Caixa de Crédito da Pesca,
autarquia, e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo,
sociedade mista, duas entidades referidas no § 1.° do artigo 17, e ainda a Comissão Executiva dos Produtos da
Mandioca, autarquia, não referida no anteprojeto.
Necessidade de novos estudos. — Quanto aos órgãos de caráter não exclusivamente agrícola que o anteprojeto (art. 17, alíneas c e m, e seu § 1.°, alíneas b, c, d,
f e g) vincula ao Ministério da Agricultura, dois integrados na sua estrutura (Comissão Executiva de Defesa da
Borracha e Divisão de Economia Cafeeira), e cinco sob
a sua jurisdição (Comissão Liquidante do Departamento
Nacional do Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Brasileiro do Café, Instituto Nacional do Mate e
Instituto Nacional do Pinho), é de recomendar que se
proceda a um maior estudo das suas atribuições atuais
e que devam permanecer, para o fim de se fixar, à vista
da natureza da atribuição preponderante, a sua mais conveniente localização, no Ministério da Agricultura, no da
Indústria e Comércio, ou no da Fazenda.
A Companhia Usinas Nacionais, de que trata o § 2."
do art. 17, sociedade de economia mista que é, deverá
ficar sob a jurisdição do Ministério a que se vincular
o Instituto do Açúcar e do Álcool, ao qual ela está ligada
por laços de dependência econômica.
Observações finais. — Com relação à organização
do Ministério da Agricultura, cabe ainda observar:
1. Que não deve ser feita menção da Seção de Segurança Nacional (art. 17, alínea n ) , extinta pelo artigo 69.
2. Que o Instituto Nacional de Imigração e Colonização não deve ser incluído no projeto (art. 17, § 1.°,
alínea e), por não estar ainda criado. De resto, o seu
lugar próprio há de ser o Ministério da Justiça e Negócios
Interiores.
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3. Que o Ministério da Agricultura é que é o lugar
próprio do futuro Serviço Social Rural, o qual, por ainda
não estar criado, não deve ser mencionado no anteprojeto
(art. 38, § L", alínea h) .
4. Que a disposição do § 4." do art. 17, relativa
à estrutura da Comissão Executiva de Defesa da Borracha, terá de condicionar-se à definitiva localização que se
der a esse órgão, e a disposição do § 5." do mesmo artigo,
mantida no Ministério da Fazenda a Comissão de Financiamento da Produção, não tem razão de ser.
9.

Ministério das Minas

Competência. - - O art. 35 do anteprojeto define,
em termos satisfatórios, a competência do Ministério das
Minas.
Estrutura. — O anteprojeto compõe a estrutura do
Ministério das Minas, nela integrando, além do Gabinete
do Ministro, um conjunto de órgãos de administração
geral e um conjunto de órgãos de administração específica.
O Gabinete do Ministro e os órgãos de administração
geral (Departamento de Administração, Serviço de Documentação e Serviço de Estatística) figuram no texto
como serviços "a organizar" (art. 36, alíneas a, /, i e /').
A ressalva deve ser eliminada. O próprio anteprojeto, no art. 66, esboça, em parte, essa organização. E
é indispensável que ela se faça em termos completos,
pois do contrário não poderia o Ministério desde logo
funcionar.
O anteprojeto enumera, no art. 36, os órgãos específicos que devem entrar na estrutura do Ministério das
Minas.
Da estrutura proposta é preciso excluir a Comissão
de Exportação de Materiais Estratégicos (art. 36, alínea
b), que deverá permanecer no Ministério das Relações
Exteriores.

Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério das
Minas, devem ficar as sociedades de economia mista enumeradas no § 2.° do art. 36, salvo a Petrobrás, que da
enumeração deve ser excluída por não estar ainda fundada, e a Companhia Nacional de Álcalis, que deve ficar
sob a jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio.
Quanto ao Instituto Nacional do Sal, que o anteprojeto coloca sob a jurisdição do Ministério das Minas
(art. 36, § 1.°), é de indicar a mesma providência proposta com relação ao Instituto do Açúcar e do Álcool e
outros organismos da mesma natureza, vinculados pele
anteprojeto ao Ministério da Agricultura.
Observação final. — Aceita a idéia de transferir à
Prefeitura do Distrito Federal os serviços locais relativos
à iluminação e ao gás, necessário é que, enquanto não se
efetua a transferência, fique o órgão, a que tais serviços
estão afetos, integrado no Ministério das Minas. Esse
órgão é o Departamento Nacional de Iluminação e Gás,
ora incluído no Ministério da Viação e Obras Públicas.
É ainda de notar que, feita a transferência, as funções
de caráter nacional atribuídas a esse órgão poderão justificar a sua permanência, se se não preferir dá-las a outro
órgão do Ministério das Minas.
10.

Ministério da Indústria e Comércio

Competência. - - O anteprojeto inclui na competência do Ministério da Indústria e Comércio a propaganda
comercial no exterior (art. 27, alínea h ) , função que deve
caber ao Ministério das Relações Exteriores; e também
o controle da importação e exportação (art. 27, alínea i,
e art. 28, § 4."), atribuição que, enquanto a cargo de uma
das carteiras do Banco do Brasil S. A . , não pode deixar
de estar sob a jurisdição do Ministério da Fazenda. No
mais, parece aceitável a definição da competência do Ministério da Indústria e Comércio.
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Estrutura. — O Gabinete do Ministro, assim como
os órgãos de administração geral do Ministério da Indústria e Comércio (art. 28, alíneas a, f, j e l, e art. 66),
deverão ser desde logo organizados pela própria lei de
reforma administrativa, consoante a observação feita sobre o mesmo assunto, a propósito da organização do Ministério das Minas.
Os órgãos de administração específica, que devem
compor a estrutura do Ministério da Indústria e Comércio,
são:
a) os mencionados nas alíneas b, c, d, e, g, h e i do
art. 28 do anteprojeto;
b) os seguintes, ora subordinados diretamente ao
Presidente da República, e aos quais o anteprojeto não
faz referência: Comissão de Desenvolvimento Industrial
e Comissão de Tarifas.
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio, deverão ser colocadas a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Nacional de Álcalis.
O anteprojeto vincula a primeira ao próprio Ministério da
Indústria e Comércio (art. 28, § 2." )e a segunda ao Ministério das Minas (art. 36, § 2.", alínea b) .
Observação f i n a l .
Já foi dito que, em certos
casos, é preciso que a lei de reforma administrativa, ora
em preparo, vá, em matéria de estrutura dos Ministérios,
além da simples .transposição dos órgãos existentes, e
proceda à reestruturação do que estiver evidentemente
superado pelas novas condições administrativas, inclusive
para lançar os fundamentos de novos órgãos nos casos
em que essa criação represente uma inadiável exigência
da administração pública federal. Tal observação deve
ser aqui renovada, a propósito da organização do Ministério da Indústria e Comércio, cujo sistema de serviços,
nos termos do anteprojeto, se afigura inadequado e insuficiente à realização dos objetivos por ele visados.

11 .

Ministério da Viação

Competência. - As atribuições do Ministério da
Viação terão de ser definidas, juntando-se, num texto
coerente, os itens da competência destes dois Ministérios
que pelo anteprojeto deveriam ser criados: o dos Transportes e o das Comunicações (arts. 45 e 18).
Estrutura. — A estrutura do Ministério da Viação
deverá ser constituída pelos serviços que o anteprojeto
inclui no Ministério dos Transportes (art. 46, alíneas
a, b, c, d, e, / e g ) , e ainda pela Comissão Executiva do
Plano Postal-telegráfico, pela Comissão Técnica de Rádio e pelo Departamento dos Correios e Telégrafos,
órgãos com que o anteprojeto visa constituir o Ministério
das Comunicações (art. 19, alíneas b, c e e) .
Deve-se, ainda, incluir, na estrutura do Ministério
da Viação, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento dos Transportes, órgão a que não se refere o anteprojeto .
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da Viação, devem ser incluídas as autarquias referidas no § 1.°
do art. 46 do anteprojeto.
Cumpre observar que, no número dessas autarquias,
inclui o anteprojeto a Companhia Nacional de Navegação
Costeira, que é um dos organismos incorporados ao patrimônio nacional, e ora sob a direta gestão do Ministro
da Fazenda. Essa inclusão, que não se ajusta à declaração do § 2." do art. 46 do anteprojeto, só se deveria
fazer depois do estudo, já sugerido, sobre o conjunto das
empresas ora administradas pelo Ministério da Fazenda,
a fim de se separar o que convém alienar do que deve ser
transformado em serviço público federal de caráter permanente .
Ainda sob a jurisdição do Ministério da Viação, deve
figurar a Contadoria Geral de Transportes, serviço autárquico federal, de que o anteprojeto não faz menção.
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12.

Ministério da Educação

Competência. • - Não há objeção a fazer relativamente à definição da competência do Ministério da Educação .
Estrutura. - - Além dos órgãos com que o anteprojeto, no art. 21, compõe a estrutura do Ministério da
Educação, devem ser nela incluídos os seguintes:
a) a Biblioteca da Secretaria de Estado, de que faz
menção o anteprojeto, no art. 67;
b) a Universidade Rural, órgão do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, e a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, ora pertencentes ao Ministério da Agricultura, e nele mantidas pelo
anteprojeto (art. 17, alíneas b e t);
c) a Universidade Rural de Minas Gerais, ora pertencente ao Ministério da Educação e Saúde, e que é dele
retirada pelo anteprojeto (art. 17, alínea u);
d) o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, dois estabelecimentos de ensino
que o anteprojeto inclui no Ministério da Previdência
Social (art. 38, alíneas / e / ) ;
e) os dois seguintes órgãos ora subordinados diretamente ao Presidente da República: a Comissão para
promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior, a que o anteprojeto não faz
referência, e a Comissão de Readaptação dos Incapazes
das Forças Armadas, que o anteprojeto inclui no Ministério da Previdência Social (art. 38, alínea d);
/) o Serviço de Assistência a Menores, ora pertencente ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e que
o anteprojeto inclui no Ministério da Previdência Social
(art. 38, alínea m) .
Adotado o critério de configurar a estrutura de cada
Ministério pela enunciação dos seus órgãos primordiais,
isto é, aqueles diretamente subordinados ao Ministro,
incompleta está a estrutura do Ministério da Educação,
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definida no art. 21 do anteprojeto, uma vez que nela não
figuram muitos dos estabelecimentos de ensino ora colocados sob a direta gestão do Ministro, a saber: os estabelecimentos de ensino superior não autárquicos e os
estabelecimentos isolados de ensino artístico, entre os
quais se deve incluir o Conservatório Nacional de Teatro,
criado na Universidade do Brasil e nela não congregado
quando se lhe deu organização autárquica.
É finalmente de notar que, da estrutura proposta,
deve ser excluído o Instituto Nacional de Cinema (art. 21,
alínea x), que ainda não existe.
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério da
Educação, deverão ficar os órgãos indicados no § l." do
art. 21, salvo o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que deve continuar subordinado ao Ministério das Relações Exteriores.
Observação final. - - Não parece justificável o dispositivo do § 3." do art. 21 do anteprojeto, segundo o
qual as instituições ou associações, que tenham por objetivo a prestação de serviços educacionais, ficam sob a
fiscalização e orientação do Ministério da Educação, para
efeito da coordenação e unificação das atividades comuns,
"desde que tenham sido criadas pelo Poder Público ou
recebam favores do Estado".
As entidades referidas não podem ser evidentemente
serviços públicos. E se são entidades particulares, preciso
não é que tenham sido criadas pelo poder público ou recebam favores do governo, para que sobre elas se estenda
a fiscalização ou orientação oficial. Tais modalidades de
controle administrativo dependerão sempre, para que se
exerçam, do mandamento legal.
13.

Ministério do Trabalho

Competência. —• O anteprojeto, no art. 43, indica,
nos devidos termos, as atribuições que deverão caber ao
Ministério do Trabalho.
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Estrutura — A estrutura do Ministério do Trabalho
deverá abranger, além do Gabinete do Ministro e dos
órgãos próprios à administração geral, que o anteprojeto
nele conserva (art. 44, alíneas a, h, j e l e art. 68), os
órgãos de finalidade específica, também nele incluídos
pelo anteprojeto (art. 44, alíneas b, c, d, e, f, g e i) e
ainda o Ministério Público da Justiça do Trabalho, órgão
ao qual o anteprojeto não faz referência.
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério do Trabalho, deverão ficar os serviços que o anteprojeto, no
art. 44, § 2.", alíneas a, b, c e d, e § 3.", a ele subordina.
O anteprojeto sujeita à jurisdição do Ministério do
Trabalho o Conselho Federal de Química (art. 44, § 2.°,
alínea e) . Deve ser esse órgão omitido por não ter sido
ainda criado.
14. Ministério dos Serviços Sociais

Competência. ~— À competência do Ministério dos
Serviços Sociais deverá ser definida mediante a conjugação
dos objetivos traçados pelo anteprojeto ao Ministério da
Saúde Pública (art. 41) com as atribuições de caráter
previdencial e assistencial que ele confere ao Ministério
da Previdência Social (art. 37) .
Estrutura. — A estrutura do Ministério dos Serviços
Sociais deverá ser formada :
a) pelos serviços que o anteprojeto inclui no Ministério da Previdência Social (art. 38, princípio), com
exceção da Comissão de Readaptação dos Incapazes das
Forças Armadas (alínea d ) , do Instituto Benjamin
Constant (alínea /'), do Instituto Nacional de SurdosMudos (alínea / ) , e do Serviço de Assistência a Menores (alínea m ) , os quais deverão pertencer ao Ministério
da Educação ;
b) pelos serviços específicos com que o anteprojeto
compõe a estrutura do Ministério da Saúde Pública
(art. 42, alíneas b, d e e);
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c) pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, ora pertencente ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, e que o anteprojeto inclui no Ministério da Fazenda (art. 23, alínea d ) , e pelo
Departamento Nacional de Obras de Saneamento, ora
pertencente ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
e que é pelo anteprojeto incluído no Ministério do Interior (art. 30, alínea h).
E de observar que o Gabinete do Ministro e os órgãos de administração geral do Ministério dos Serviços
Sociais (art. 38, alíneas a, g, o e p, e art. 66) devem ser
desde logo organizados pelo motivo já apontado, a propósito da organização do Ministério das Minas.
Jurisdição. — Sob a jurisdição do Ministério dos
Serviços Sociais, deverão ficar :
a) os serviços de caráter previdencial que o anteprojeto, no art. 38, § 1.", alíneas a, d, e, / e g, e § 2.",
alíneas b e d, subordina ao Ministério da Previdência
Social;
b) o Serviço Especial de Saúde Pública, ora vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, e que o anteprojeto subordina ao Ministério da Saúde Pública (artigo 42, § 1.°);
c) o Instituto de Resseguros do Brasil, sociedade
de economia mista, que o anteprojeto sujeita à jurisdição
do Ministério da Fazenda (art. 23, parágrafo único, alínea d ) .
Não se faz aqui menção da Fundação Abrigo Cristo
Redentor e da Fundação Darcy Vargas, referidas no
§ 2.° do artigo 38 do anteprojeto, por não serem instituições públicas. Elas estão sujeitas ao regime comum das
instituições de caráter privado.
Observação final. — O § 3." do art. 38 diz respeito
a determinadas entidades de caráter privado, que devem
ficar sob a jurisdição do Ministério dos Serviços Sociais.

iq ~~
\jy
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Com relação a esse dispositivo, tem cabimento a mesma
observação já feita a respeito do § 3.° do art. 21 (organização do Ministério da Educação) .
CAPÍTULO

V

FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
l.

Observações Preliminares

A matéria é de leis especiais. - - Quanto ao funcionamento da administração, terá a lei, cujo projeto se
estuda, que dispor sobre assuntos próprios de diferentes
leis especiais, para, independentemente da revisão delas,
decretar um conjunto de disposições que sejam postas
desde logo em prática, e visem à aplicação dos princípios
informativos da reforma administrativa, mormente os
princípios da descentralização e da simplificação. Isso
não importa protelar a revisão das leis especiais existenfes, e mesmo a elaboração de leis especiais novas,
com o mesmo objetivo de metodizar, em termos de maior
eficiência, a atividade administrativa federal. Aí estão,
ao contrário, tarefas de grande atualidade, que não podem
deixar de ser realizadas como procedimentos ligados à
lei de reforma administrativa em preparo.
Possível ampliação do texto. - - O anteprojeto procura introduzir, no sistema da administração federal, um
certo número de novos procedimentos, que aos seus autores pareceram os mais indispensáveis. Mas é fora de
dúvida que muitos outros ainda poderão ser definidos no
preparo do projeto ou quando da sua tramitação nas
duas casas do Congresso Nacional, com o que, em tal
matéria, poderá a lei tornar-se mais ampla e eficaz.
2.

Descentralização da Execução Orçamentária

O anteprojeto (arts. 47 a 5 1 ) , visando descentralizar a realização das operações relativas à execução
orçamentária, determina que funcionem, em cada Minis-

tério, uma tesouraria, uma contadoria secional da Contadoria Geral da República e uma delegação do Tribunal
de Contas.
A proposta é aceitável. Todavia, duas ressalvas
devem ser feitas. E' conveniente deixar expresso:
a) que as tesourarias poderão efetuar certos atos
de arrecadação de rendas;
b) que às delegações do Tribunal de Contas,
quanto à tomada de contas, só pode competir o preparo
dos processos, e não o julgamento delas, que é da competência do próprio Tribunal de Contas (Constituição,
art. 77, n.° I I ) .
3.

Simplificação do Processo dos Pagamentos

Mediante a utilização do mecanismo do sistema bancário, busca o anteprojeto, no art. 52, tornar mais simples e rápido o processo dos pagamentos. As dotações,
a serem aplicadas, servirão de base à abertura de contas
especiais no Banco do Brasil, colocando-se os recursos
correspondentes à disposição da autoridade responsável
pela sua aplicação.
Não há objeção contra a inovação proposta.
4.

Discriminação Orçamentária

Com o art. 53, o anteprojeto visa estender a todo o
sistema administrativo federal os preceitos que, relativamente aos Ministérios militares, permitem reduzir ao essencial a discriminação orçamentária. Pelo sistema proposto, o Congresso Nacional estabelece, no orçamento,
as verbas globais, cabendo ao Poder Executivo decretar
o orçamento analítico.
Como a matéria exige maior estudo, melhor cabimento terá no projeto, a ser organizado na Câmara
dos Deputados, sobre o processo da elaboração orçamentária.
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5.

Registro, Distribuição e Redistribuição de Créditos

No art. 54, o anteprojeto declara, por assim dizer,
automático o registro do orçamento e dos créditos extraorçamentários: o Tribunal de Contas o fará à vista da
publicação da lei orçamentária ou dos decretos que os
abrirem. Dispõe, ainda, sobre a distribuição e redistribuição desses créditos.
E', na verdade, indispensável a simplificação do
processo do registro, distribuição e redistribuição de
créditos pelo Tribunal de Contas. A solução proposta,
ou outra que discipline a matéria de modo mais claro c
seguro, deve constituir uma das inovações da reforma
administrativa.
6.

Registro dos Atos Administrativos

O anteprojeto, no art. 55, visa abolir o preceito
vigente segundo o qual o registro dos atos administrativos
pelo Tribunal de Contas será prévio, quando a lei não
determinar que se faça por outra forma. Pelo anteprojeto,
o princípio deve ser o inverso, isto é, nos casos de silêncio
da lei, o registro será posterior.
Devem-se reconhecer os entraves e as dificuldades,
muitas vezes injustificáveis, decorrentes do sistema vigente. Todavia, antes da sua abolição, deveriam ser
tentados os procedimentos que pudessem suprimir ou
reduzir tais inconvenientes.
7.

Conquanto se deva reconhecer que os óbices opostos
ao registro de contratos sejam muitas vezes injustificáveis, não merecem aceitação as inovações do anteprojeto,
por violarem o preceito do § 1." do art. 77 da Constituição .
8.

Expedição de Ordens de Pagamento

O art. 58 do anteprojeto dispõe sobre a competência para expedição de ordens de pagamento, assim como
sobre os termos em que essa competência pode ser
delegada.
Não há objeção contra o preceito.
9.

Regime dos Restos a Pagar

O art. 59 do anteprojeto prescreve o processo mediante o qual as quantias dos empenhes correspondentes
a material encomendado, a serviço ordenado ou executado,
assim como a obras iniciadas, serão escrituradas como
despesas efetivas e consideradas como restos a pagar,
O preceito é aceitável.
10.

Consulta sobre abertura de crédito

O anteprojeto, no art. 60, estabelece que independe
de consulta ao Tribunal de Contas a abertura, pelo Poder
Executivo, de crédito suplementar ou especial autorizado
em lei.
Merece aprovação o preceito.

Registro dos Contratos
11.

Nos arts. 56 e 57, o anteprojeto estabelece duas
hipóteses de execução de contrato independentemente
de registro pelo Tribunal de Contas: quando a deliberação sobre o registro deixar de ser proferida no prazo
de trinta dias, e quando a denegação do registro tiver
outro fundamento que não a falta de saldo no crédito
ou imputação a crédito impróprio.

Regime de Adiantamento

O anteprojeto, no art. 61, visa ampliar a aplicação
do regime de adiantamento. À decisão sobre a realização
da despesa por esse regime deixa de ser ato do Presidente da República, para caber às autoridades administrativas a ele diretamente subordinadas.
O preceito é sem dúvida conveniente.
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12.
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Concorrência Pública e Administrati vá

O anteprojeto, no art. 62, eleva os tetos de preços,
a partir dos quais é de rigor a concorrência pública ou
a administrativa para aquisição de material ou execução
de obras e de serviços.
E' aceitável o dispositivo.
Todavia, parece desaconselhável que a dispensa da
concorrência possa ser dada pelo Presidente da República nos termos, tão amplos, do § 1.° do artigo citado, isto
é, "quando o exigirem os interesses da administração".
Admitida com tal amplitude, a providência, que é de caráter excepcional, poderia tornar-se de regra.
13.

Extranumerários Especialistas

O anteprojeto, no art. 63, regula a admissão de uma
nova modalidade de extranumerário: o especialista. Ela
se fará por um processo singelo e expedito, evitando-se
o contrato, exigido pela legislação em vigor, e que só se
reputa perfeito depois de registrado pelo Tribunal de
Contas.
A inovação é justificável, mas o dispositivo poderia
regular a matéria de modo mais conveniente. O texto
proposto, transformado em parágrafo, seria o complemento de um preceito inicial a ser elaborado, e que declarasse extinta a modalidade do extranumerário contratado e, em seu lugar, criada a modalidade do extranumerário especialista.
H.

Manutenção de Regime Existente

O anteprojeto declara, no art. 65, que é mantido o
regime de administração financeira e contábil ora adotado
pelos Ministérios militares e pelo Estado Maior das Forças Armadas.
O dispositivo é desnecessário, pois não modifica em
nada a situação vigente.

15.

Configuração dos Quadros de Pessoal

À disposição do art. 71 do anteprojeto regula a
composição dos quadros de pessoal. E' preceito que
pode ter cabimento no conjunto de disposições atinentes
ao funcionamento do sistema administrativo federal.
Deve-se-lhe dar, todavia, redação nova, na qual
fiquem esclarecidos os pontos seguintes:
a) se o quadro de pessoal abrange só o pessoal
permanente ou se nele também se inclui o pessoal extranumerário;
b) se os extranumerários, dentro de cada quadro,
ou com relação a cada quadro, formam um conjunto paralelo, ou se constituem grupos complementares dos conjuntos de pessoal permanente, lotados nas diferentes
unidades administrativas;
c) se cada Ministério terá um quadro de pessoal,
ou se é admissível que se configurem, dentro de um
mesmo Ministério, consoante a sua complexidade, dois
ou mais quadros de pessoal.
16.

Representante da União nas Sociedades Mistas

No art. 75, o anteprojeto, com o objetivo de assegurar ao Poder Executivo uma participação mais direta
nas assembléias das sociedades anônimas de que a União
seja acionista, determina que o representante desta naquelas assembléias seja, em cada caso, designado pelo
competente Ministro de Estado.
O preceito merece aprovação.
17.

Descentralização de Atribuições Administrativas

O anteprojeto, nos arts. 76 a 79, busca restringir
os atos administrativos do Presidente da República ao
minimo que lhe é imposto pela Constituição.
A providência é, sem dúvida, da maior conveniência.
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Cumpre, entretanto, assinalar que o anteprojeto, à
semelhança do que determina em vários outros casos
(arts. 52, 54, 58, 59, 61, 62 e 63), aqui estende aos
dirigentes de órgãos da Presidência da República funções
conferidas aos Ministros de Estado. No caso ora considerado (matéria dos arts. 76 a 79), parece que o exercício de atribuição própria do Presidente da República
(Constituição, art. 87, n.° V) poderia ser extensível aos
Ministros de Estado, em vista do disposto no art. 80 da
Constituição, não, porém, a quaisquer outras autoridades
administrativas.
CAPÍTULO

VI

DISPOSIÇÕES FINAIS DO PROJETO
l.

Disposições Gerais e Transitórias

O capítulo final do projeto deverá conter as disposições gerais e transitórias. Sob esta epígrafe se ali.nharão, além de novos assuntos que ainda possam ser considerados, as seguintes matérias de que trata o anteprojeto: reorganização das unidades administrativas (artigo 64), criação de cargos novos (art. 80), reestruturação dos quadros de pessoal (arts. 72 e 73), redistribuição das dotações orçamentárias (art. 70), transferência
de serviços à Prefeitura do Distrito Federal (art. 74)
e extinção das Seções de Segurança Nacional (art. 69) .
2.

Reorganização das Unidades Administrativas

O Presidente da República tem, pelo dispositivo do
art. 87, n.° I, da Constituição, a competência, de que
trata o art. 64 do anteprojeto, de baixar os necessários
decretos para execução da lei de reforma administrativa.
Isso não obsta que o projeto consigne uma disposição
sobre o assunto, a qual, mais do que uma simples autorização, contenha a recomendação de que proceda o Poder
Executivo à reorganização das unidades administrativas,

mediante a fusão, extinção ou recomposição das repartições que as formem.
É de notar que os estudos necessários a essa regulamentação podem ser feitos pelos próprios órgãos interessados e pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público, independentemente da constituição das comissões referidas no parágrafo único do art. 64 do antepro/jeto.
3.

Criação de Cargos Novos

É fora de dúvida que uma reforma da extensão e profundidade da que ora se estuda não pode fazer-se sem a
criação de um certo número de cargos novos. O projeto
deverá indicar os novos cargos necessários, completando
a redação interrompida do art. 80 do anteprojeto.
À criação de novos cargos haverá de fazer-se com
acentuado senso de economia, É preciso que se reduzam
ao mínimo indispensável. Essa preocupação, aliás, esteve na mente dos organizadores do anteprojeto, revelada
pelo emprego, no art. 80, do advérbio "apenas", tecnicamente impróprio da redação do texto. É de recomendar
que somente se criem os necessários cargos de provimento
em comissão, e os de natureza técnica realmente indispensáveis.
4.

Reestruturação dos Quadros de Pessoal

Com a organização de alguns novos Ministérios, e
por outro lado com tantas transposições de serviços, redundando em considerável modificação da composição
das unidades ministeriais existentes e conservadas, se tornará indispensável que se reestruturem os quadros de
pessoal, com a inclusão dos novos cargos a serem criados
e mediante as necessárias transferências de cargos existentes. Essa reestruturação, de caráter provisório, haverá
de ser decretada pelo Presidente da República, nos termos do parágrafo único do art. 72 do anteprojeto.
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A reestruturação definitiva, com modificação do esquema das carreiras, assim como dos padrões de vencimentos, dependerá de lei, cujo projeto, referido no texto
inicial do art. 72 do anteprojeto, outro não poderá ser
senão o de que trata o art. 259 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
A recomposição das tabelas de mensalistas, correspondentes a cada Ministério, terá de ser feita nos termos
do art. 73 do anteprojeto.
5.

Redistribuição das Dotações Orçamentárias

Se a reforma administrativa for posta em execução
em meio do exercício financeiro, tornar-se-á necessário
que a ela se adapte o orçamento, para o que será indispensável a providência de redistribuição dos recursos financeiros, de que cogita o art. 73 do anteprojeto.
Nas presentes circunstâncias, ainda não se pode saber se o texto proposto será necessário.
6.

Transferência de Serviços à Prefeitura do Distrito Federal

O anteprojeto dispõe, no ari. 74, sobre a transferência à Prefeitura do Distrito Federal dos serviços seguintes: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Inspetoria Geral de Iluminação e Gás e Serviço de Trânsito
do Departamento Federal de Segurança Pública. Já foi
dito que a exata denominação do serviço indicado em segundo lugar é Departamento Nacional de Iluminação e
Gás.
Em princípio, é aceitável a proposta da municipalização desses serviços, salvo quanto ao que, no Departamento Nacional de Iluminação e Gás, é de caráter nacional.
Mas a matéria não pode ser resolvida pelo modo sumário indicado no anteprojeto.

De fato, a transferência não se poderá fazer apenas
por decisão federal. E' ainda indispensável autorização
da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal para que
o Prefeito assine o contrato de transferência com o Governo Federal.
O que a lei de reforma administrativa deverá, portanto, conter, a este respeito, é uma autorização ao Poder
Executivo para promover entendimentos com a Prefeitura do Distrito Federal no sentido da transferência daqueles serviços, especificando-se as condições em que
ela deva realizar-se, especialmente as que dizem respeito
aos direitos do pessoal existente.
É ainda de notar que:
a) deverá subsistir, no sistema administrativo federal, para exercer as atividades de caráter nacional do
Departamento Nacional de Iluminação e Gás, este próprio
órgão, ou outro que parecer mais adequado;
b) os serviços, a serem transferidos, até que se
transfiram, deverão ficar estruturados no competente Ministério .
7.

Extinção das Seções de Segurança Nacional

Não há dúvida que, pela sua desnecessidade, devem
ser extintas as Seções de Segurança Nacional dos Ministérios não militares, conforme propõe o anteprojeto, no
art. 69.
O que parece desaconselhável é que se atribuam
aos gabinetes ministeriais os encargos que a elas foram
dados pela lei. Esses encargos, no que têm de essencial,
não podem caber a determinado órgão. O Ministro de
Estado, membro que é do Conselho de Segurança Nacional, nele cooperará com todo o conjunto de informações
e realizações, que lhe proporcionem os órgãos do seu Ministério.
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VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS
l.

Uma Ordem Permanente

O sistema administrativo federal, por força do extenso e rápido desenvolvimento do País, reclamando a
todo passo a intervenção dos poderes públicos, cresceu em
termos não raro desordenados, e apresenta hoje uma estrutura, em certos pontos, deficiente, e noutros pontos,
talvez repetida ou demasiada.
Este segundo defeito resulta em grande parte da
tendência que se tornou acentuada de criar órgãos do
serviço público por meio de decretos, e mesmo por atos
ou contratos assinados pela autoridade ministerial.
Seria de todo vantajoso que a lei de reforma administrativa, configurado agora em termos convenientes o sistema da administração federal, dada à Presidência da
República a sua organização adequada, dado a cada Ministério o seu conjunto suficiente e harmônico de serviços,
determinasse que somente por lei fosse possível criar qualquer nova unidade administrativa.
Colocada a questão nestes termos, a lei de reforma
administrativa não seria apenas a ordem de um determinado momento, mas ainda o princípio assegurador de
uma ordem continuada.
2.

Órgãos de Caráter Provisório

Muitos órgãos do serviço público federal foram cria- /
dos para o exercício de uma atividade transitória. Não
são, por isso mesmo, incluídos nas estruturas ministeriais.
Exemplos: a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a
Comissão de Construção do Edifício destinado à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional e demais repartições
federais em São Paulo, a Comissão de Construção da
Escola de Aeronáutica em Pirassununga.

Todavia, certos serviços, criados com essa marca de
transitoriedade, não podem deixar de ser considerados
pela lei de reforma administrativa, por uma certa continuidade da sua duração dentro do sistema da administração federal. Um deles, o Serviço Especial de Saúde Pública, cuja existência depende de um convênio, periodicamente assinado entre os governos brasileiro e norteamericano,foi colocado sob a jurisdição do Ministério da
Saúde e Assistência. Outro caso, a ser mencionado, e
de que não trata o anteprojeto, é o da Administração do
Plano SALTE, órgão ora subordinado diretamente ao
Presidente da República, e que, em disposição transitória,
deverá ser incluído na estrutura do Ministério da Fazenda.
Seria conveniente disciplinar esta matéria. Poderse-ia assentar que os órgãos, que devessem funcionar
como verdadeiros serviços públicos, mesmo a título provisório, fossem criados por lei, e figurassem, com esse caráter, na estrutura ministerial própria; e que as comissões
encarregadas de uma missão transitória tivessem, no
decreto ou portaria da sua criação, determinado o período
da sua existência. Sobre este último ponto, deveria ser
revista a proposta contida no parágrafo único do art. 64
do anteprojeto.
3.

Leis Complementares

A lei de reforma administrativa, como judiciosamente
reconhecem os autores do seu anteprojeto, não representará senão "o primeiro passo para um amplo movimento
de reformas econômicas e sociais".
Mesmo no que concerne ao terreno estritamente administrativo, a reforma não se completará com essa simples lei básica, cujo projeto ora se prepara.
É indispensável que, simultaneamente com a discussão e votação desse projeto nas duas casas do Congresso
Nacional, ou depois disso, se elaborem outros diplomas
legislativos por assim dizer complementares, isto é, desti-
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nados a tornar viável a obra de governo reclamada pelas
múltiplas e crescentes exigências da nossa vida política,
econômica e social.
Além de vários projetos, propostos na maior parte
pelo Poder Executivo e ora em andamento na Câmara
dos Deputados ou no Senado Federal, e que tão de perto
dizem com o sistema administrativo federal, tais como os
que dispõem sobre o Serviço Social Rural, a Petróleo
Brasileiro S.A., o sistema bancário nacional, a organização sindical, a organização da previdência social, o Instituto Nacional de Cinema, e que deverão sem perda de
tempo ser transformados em leis, outros precisam ser
desde logo organizados, e ter tramitação não demorada,
como sejam o da reforma tributária, o das diretrizes para
a elaboração orçamentária, o da organização do plano de
classificação dos cargos públicos federais e o da codificação do regime dos extranumerários.
Desde logo se impõe um trabalho de concatenação
desses, assim como de tantos outros projetos em andamento no Congresso Nacional e que diretamente se relacionam com a reforma do sistema administrativo federal,
tudo no sentido da pronta realização de uma obra legislativa sem a qual os objetivos da lei ora em estudo não
poderão ser plenamente conquistados.
4.

Significação da Iniciativa Presidencial

Tudo mostra que bem inspirada foi a iniciativa do
Sr. Presidente Getúlio Vargas, propondo-se realizar uma
ampla reforma administrativa, empreendimento de tão'
considerável envergadura e de tão profunda influência
sobre a obra governamental a ser realizada agora e de
futuro.
Os partidos, convocados a colaborar em tal empreendimento, bem compreenderam a sua significação e alcance,
e por isso mesmo se detiveram na apreciação dos termos
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iniciais da proposição governamental, na convicção de
que a tramitação legislativa, nas duas casas do Congresso
Nacional, em extremo se simplificará, com a apresentação
de um projeto, contra o qual as diferentes correntes partidárias não tenham objeções essenciais.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1953.
José Ferreira de Sousa, presidente. - - Gustavo Capanema, relator. - - Alfredo Neves. - - Carlos Gomes de
Oliveira. - - Domingos Vellasco. - - Euclydes Vieira. Afonso Arinos. - - Orlando Dantas. - - Arruda Câmara.
— Brochado da Rocha. - - Moura Resende, substituindo
o Deputado Deodoro de Mendonça. - - Affonso Matos.

II. ANTEPROJETO ORGANIZADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
A. OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E PROBLEMAS
a)
b)
c)

A necessidade da reforma (porque reformar)
Os objetivos da reforma (o que reformar)
Aspectos da reforma :
1 — simplificação do funcionamento
2 — descentralização
3 — autoridade e responsabilidade ministerial
4 - - planejamento e coordenação

d)
e)

Características principais do esquema elaborado
Conclusão

Construída sob a pressão de circunstâncias inevitáveis, submetida às variações constantes da nossa estrutura
social e econômica, a máquina da administração federal
vem-se revelando verdadeiramente incapaz de realizar de
forma eficiente os objetivos do poder público.
Nos últimos vinte anos o Governo Federal viu-se a
braços com uma revolução econômica e política de grandes
proporções. Modificaram-se as exigências do povo e a
participação do Estado foi reclamada em muitas atividades que tinham sido, até então, zelosamente reservadas à
iniciativa privada.
O apelo à intervenção estatal tem sido a solução
clássica para as dificuldades que periodicamente afligem
os diversos setores da vida econômica do País.
É demasiado conhecida, e dispensa, portanto, maiores explicações, a tendência natural do Estado moderno
para a ampliação de suas funções. Além disso, no Brasil,
ao contrário do que ocorre em outros países, os interesses
privados, com freqüência, reclamam e exigem a intervenção, a assistência, a proteção ou a participação do poder
público.
Essa incapacidade das organizações privadas de resolver os seus próprios problemas sem o auxílio da autoridade governamental é, às vezes, atribuída ao velho complexo colonial, ligado às raízes do domínio total da Coroa
portuguesa em nossas terras. Seria, no entanto, interpretar de modo excessivamente simplista atribuir a uma
revivescência histórica disposição tão generalizada para
se socorrer do poder público. Na verdade, a economia
privada brasileiía, presa por muito tempo às estruturas
capitalistas de outros continentes, vinculada a um regime
de investimentos cujos objetivos eram estranhos aos propósitos do bem-estar nacional, tinha necessariamente de
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buscar no poder soberano o apoio para a sua libertação
e o estímulo para o seu crescimento.
Por outro lado, o desenvolvimento desigual — inevitável — de setores econômicos regionais quase autônomos, - - num País que não é um país mas um continente,
pela variedade, complexidade e peculiaridade de suas características regionais e locais — teria forçosamente de
originar problemas e desajustamentes cíclicos ou permanentes, que somente a intervenção do Estado poderia corrigir e superar.
Acrescente-se a essas circunstâncias, que tanto agra?
vam os nossos problemas de desenvolvimento econômico,
a existência de uma aguda consciência das reivindicações
sociais e dos anseios gerais por melhores condições de
vida.
O dilema irrecorrível — necessidade de investimentos a longo termo para atender ao desenvolvimento econômico, versus baixa capacidade de poupança individual
— cria para o Estado brasileiro uma perplexidade que se
resolve, muitas vezes, em programas contraditórios ou
divergentes, em políticas alternativas, nesse ou naquele
sentido, numa demanda simultânea pelos recursos escassos da renda nacional.
O resultado, no que toca à estrutura administrativa
do Governo Federal, foi a criação de uma grande variedade de serviços, departamentos e organismos, obedecendo a diferentes sistemas de supervisão e funcionando segundo regimes jurídicos e institucionais os mais diversos.
De tempos em tempos, fazem-se tentativas de sistematização, embora em, muitos casos a força da inércia, a reação
dos interesses contrariados e a falta de um estudo geral
dos males da administração tenham contribuído para frustrar os anseios por uma reforma administrativa de base.
A instituição dos quadros ministeriais unificados, a
classificação dos cargos da Lei n.° 284, de 1936, o estabelecimento do sistema de concursos como regime normal
para ingresso no serviço público, a racionalização das
compras de material, a reforma dos métodos de elaboração

orçamentária, a padronização de certas classes do material
de consumo, são alguns exemplos do esforço que fez o Governo, em diversas épocas, para o aperfeiçoamento do sistema administrativo federal.
Autarquias e sociedades de economia mista foram
criadas para descentralizar a administração de certos setores econômicos e industriais do Estado e para mobilizar
a cooperação e a experiência, e assegurar a participação
e representação dos interesses profissionais e privados.
Essas reformas se fizeram sem obedecer a um sistema
orgânico, tal como ocorreu em outros países, durante as
duas últimas guerras, e no curso do período que as separou. De fato, a multiplicação de órgãos e serviços, comissões e institutos, é um fenômeno idêntico, absolutamente
idêntico ao que ocorreu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no México, na Argentina, no Canadá ou
na Nova Zelândia.
Pode-se discutir o grau em que obtiveram sucesso,
nesses países e no Brasil, os esforços no sentido de conciliar a tendência no sentido da proliferação de órgãos e
funções com a necessidade de manter, sob a orientação
unificada do Chefe do Poder Executivo, a realização dessas funções e o funcionamento daqueles órgãos. Sob
muitos aspectos chegar-se-ia à conclusão de que, apesar
de tudo, a estrutura administrativa federal brasileira não
é afinal tão lamentavelmente atomizada e diluída como a
de alguns daqueles países.
O Relatório Haldane (1919) na Inglaterra, os Relatórios Brownlow (1937), da Brookings Institution (1938)
e da Comissão Hoover (1949), nos Estados Unidos, mostraram, todos eles, a urgência e a necessidade de uma revisão completa no mecanismo administrativo daqueles dois
grandes países. E ainda agora já o novo Presidente eleito
dos Estados Unidos anuncia a nomeação de uma comissão para estudar nova reforma administrativa, apesar dos
recentes e exaustivos estudos da Comissão chefiada pelo
Presidente Hoover.
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Em todas essas tentativas e estudos, o que ressalta
desde logo à vista é a impossibilidade de conciliar um governo verdadeiramente democrático com sistemas administrativos ineficientes e incapazes. A essência do regime
democrático consiste, não apenas em que as decisões fundamentais e as leis sejam feitas pelos representantes do
povo, mas, também, em que essas decisões e essas leis
sejam cumpridas e executadas rápida e eficazmente.
O homem da rua sente a complexidade, a confusão
e a perplexidade dos órgãos administrativos em conflito.
Sente apenas, porém, num ou noutro aspecto de suas atividades ou interesses, momentaneamente atingidos pela
ação do Estado. São, no entanto, os responsáveis pela
coordenação do mecanismo da administração aqueles que
estão no tope e no centro da máquina governamental, os
que percebem, dia e noite, e em toda a sua gravidade, a
tremenda e crescente incapacidade do Leviatã para fazer
funcionar, harmônica e eficazmente, os seus instrumentos de ação.
A chefia do Poder Executivo é, sem dúvida, o ponto
mais sensível à progressiva anquilose dos músculos do
Estado. É o grande estuário onde deságua a massa incontrolável do papelório iniciado em todos os níveis da
administração ; o ponto para onde convergem todos os
apelos, pedidos, reclamações e sugestões dos que acham,
com maior ou menor exatidão, que "só falando com o Presidente" podem conseguir um exame adequado de suas
proposições.
Por isso, como está esclarecido em maior detalhe nesta
exposição, o projeto de reforma, à maneira daquelas experiências, atribui grande importância ao aperfeiçoamento
da direção suprema dos negócios públicos e dos métodos
através dos quais se exerce a liderança administrativa do
Presidente da República.
A reforma administrativa, que o Governo se propõe
executar, tem por objetivo principal fornecer os elemen-
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tos estruturais e dinâmicos necessários à realização dos
fins do Estado brasileiro.
À instrumentalidade presente está obsoleta e inservível : foi superada pelos acontecimentos, pelas necessidades e pelo progresso do País, no campo econômico,
social e intelectual. Cumpre ajustá-la aos imperativos da
situação em mudança.
Surge, então, a pergunta inevitável: • - o que reformar ?
Para esta indagação fundamental há, facilmente, dezenas de respostas possíveis. Todas elas podem ser resumidas em três apenas: reformar a estrutura, reformar o
funcionamento, reformar os homens. Esta última implica
naturalmente numa revolução da psicologia do funcionário, da sua atitude para com o público, numa transformação de ordem espiritual a ser operada paulatinamente
e que escapa, evidentemente, ao âmbito deste projeto.
No que se refere à parte propriamente estrutural da
administração, o objetivo essencial é 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 uma coordenação adequada de
todas as unidades do sistema.
O principio dominante da nova distribuição administrativa, entre os dezesseis Ministérios, foi da semelhança
de objetivos, agrupando-se, num mesmo Ministério, os
departamentos e serviços cujas atividades estão mais estreitamente relacionadas entre si. Procurou-se, sobretudo,
obter coerência e harmonia entre os objetivos dos órgãos
integrantes de cada Ministério, o que tornará mais fácil
e eficiente a ação do Ministro responsável.
O projeto não tem a pretensão de oferecer uma solução perfeita, científica, inatacável, ao problema da distribuição dos órgãos administrativos na estrutura ministerial. Seria ridículo e pouco realista.
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Evidentemente, pode-se discutir se este ou aquele serviço ou Departamento deveria pertencer a tal ou qual Ministério. A repartição dos departamentos e das atividades
governamentais entre Ministérios foi sempre, em todos
os países, assunto a respeito do qual jamais se conseguiu
obter absoluta concordância de opiniões.
Há departamentos que na atual estrutura ministerial
estão separados, e que continuarão distribuídos entre dois
ou três ministérios, embora suas atividades sejam, em
muitos pontos, complementares ou subsidiárias.
A fim de corrigir as insuficiências naturais de qualquer organização de estrutura, o projeto estabelece dois
sistemas de coordenação : direto, através das comissões
interministeriais a serem criadas, e indireto, através da
coordenação geral dos programas de trabalho dos diferentes Ministérios realizada pelo novo Conselho de Planejamento e Coordenação. Espera-se, desse modo, evitar
os conflitos ou paralelismos de atividades que são a fonte
de tanto atrito e ineficiência no funcionamento da administração .
Deixando para depois a descrição de suas funções
de planejamento, convém indicar desde logo a maneira
como o Conselho porá em prática esse mecanismo automático de coordenação dos programas de trabalho e de
sua execução, através de um sistema permanente de relatórios periódicos das unidades administrativas de todos os
níveis, do qual ele será o órgão central.
O objetivo desse sistema é obter que os Ministérios
apresentem à Presidência da República, com freqüência,
um resumo das atividades realizadas pelos diferentes departamentos de que se compõem. Com esse fim, os Ministros receberão, mensalmente, relatórios sucintos de cada
órgão sob sua jurisdição, os quais, por sua vez, receberão,
cada quinze dias, informações objetivas das divisões e
serviços que os integram. Nessas informações, resumos
e relatórios, serão enumeradas as etapas cumpridas em
cada período para execução do programa de trabalho
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aprovado pelo Governo no princípio do ano e traduzido
no orçamento.
Acompanhando "pari-passu", através desses relatórios periódicos, a execução dos programas de trabalho
em todos os setores da administração federal, o Chefe do
Poder Executivo terá, a intervalos curtos, uma visão geral,
concreta, da realização dos planos do Governo - - o que
atualmente só é obtido e de um modo ainda bastante imperfeito, quando se prepara a mensagem anual ao Congresso .
Além disso, esse sistema de coordenação dos programas de trabalho, através das informações regulares, permitirá estancar, em sua origem, os conflitos de competência, as duplicidades e paralelismos que, muitas vezes,
somente chegam ao conhecimento do Presidente da República sob a forma de uma disputa jurisdicional entre
dois Ministérios, ou de um pedido de fusão ou extinção
de serviços concorrentes ou repetitivos.
A identidade ou semelhança da funções entre os diversos setores reunidos sob a jurisdição de cada pasta,
tornará, por sua vez, mais simples o problema da coordenação das atividades do Ministério. Ou Ministros perderão menos tempo e energia para adaptar-se à variedade
de problemas e terão mais tempo para se consagrar à importante função de estudar e planejar os programas de
seus Ministérios.

Uma das preocupações principais do esquema da reforma administrativa é a simplificação do funcionamento
da administração federal.
Para simplificar e desafogar o trabalho dos Ministros e de seus gabinetes, reduzindo a rotina administrativa que ora os absorve e envolve quase completamente,
° projeto descentraliza radicalmente a administração orçamentária dentro de cada Ministério.
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Esse, aliás, é o sentido da reforma : retirar do Presidente da República e dos órgãos centrais de controle
tudo que puder ser transferido, sem perigo da eficiência
governamental, para o âmbito dos Ministérios. E nos Ministérios, atribuir aos diretores de repartição e serviços
tudo que puder ser retirado dos Ministros, sem maiores
danos ao funcionamento da administração ministerial.
Todo mundo sabe que a base da administração federal, o seu elemento fundamental, é o Ministério. Entretanto, a evolução administrativa dos últimos trinta anos
tem concorrido mais para amarrar os Ministros a um sistema rígido de controles e normas arbitrárias do que para
lhes conceder os instrumentos indispensáveis de ação.
O famoso Código de Contabilidade e o seu Regulamento, velhos de mais de trinta anos, continuam a disciplinar a vida administrativa brasileira nos seus menores
detalhes. A rígida execução desses estatutos e a interpretação restritiva que lhes foram dando milhares de burocratas zelosos, nas três últimas décadas, fizeram das disposições do Código e do Regulamento mais um instrumento de tortura do que um mecanismo de controle dos
atos administrativos.
A preocupação geral é como evitar, ou fraudar, a
aplicação de seus dispositivos obsoletos. Daí a criação de
um sem número de regimes particulares de contabilidade,
de "fundos" especiais, de "contas extraordinárias", tudo
feito com o objetivo de fazer funcionar a administração —
o que seria impossível se obedecidos os regimes impostos
pelo Código.
O esquema da reforma administrativa, respeitando
os dispositivos constitucionais (que, alguns deles, — por
que não dizer? — concorrem para a rigidez da máquina
burocrática) inaugura um sistema geral de rápido funcionamento da administração, através de uma radical
transformação do sistema de distribuição e redisíribuição
dos fundos públicos.
Radical, é verdade, apenas enquanto generaliza, para
toda a administração federal, regimes de movimentação
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de dinheiro, que já vêm funcionando, e com sucesso, em
setores particulares, como os Ministérios militares, certas
campanhas nacionais de saúde e educação, o programa
rodoviário nacional, algumas dotações do Ministério da
Agricultura, etc.
Esses regimes, que foram estabelecidos como exceções, permitiram a realização de importantes trabalhos
sem os percalços e os impedimentos da sistemática do Código de Contabilidade. Parece evidente a necessidade
de estender, dentro dos dispositivos constitucionais, tais
normas, flexíveis e práticas, a toda a administração federal .
A Constituição exige registro prévio dos contratos
que, de qualquer modo, interessarem à receita e à despesa
da União. Observada esta limitação constitucional, o esquema proposto estabelece normas para abreviar o andamento dos contratos no Tribunal de Contas, onde a demorada tramitação constitui um dos mais constantes motivos de reclamações de todos os Ministérios e repartições.
Dispõe também a Constituição que os demais atos
da administração (além dos contratos) de que resulte
obrigação para o Tesouro Nacional estão sujeitos a registro do Tribunal, conforme a lei estabelecer. E a legislação atual estabelece que o registro será prévio, salvo
quando o registro "a posteriori" foi expressamente consignado em lei. Invertendo completamente o sistema vigente, com o fim de acelerar o funcionamento da administração, o projeto de reforma dispõe que a regra será o registro "a posteriori", fazendo-se o registro prévio apenas
nos casos em que a lei expressamente o determinar.

Simplifica-se também o próprio processo de registro
no Tribunal de Contas, uma vez que a movimentação de
todos os créditos, orçamentários ou não, passará à competência dos respectivos ministérios, imediatamente após
a publicação dos atos correspondentes no "Diário Oficial"
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Por sua vez, suprime-se o moroso sistema atual de
redistribuição pela Diretoria de Despesa Pública do Ministério da Fazenda, a qual intervirá apenas nos casos de
redistribuição a repartições pagadoras, no interior ou no
exterior, ou das verbas consignadas ao Departamento Federal de Compras. Mesmo nesses casos, porém, a Diretoria agirá mediante simples requisição dos Ministérios a
que pertencem as dotações ou créditos a distribuir.
Evidentemente, a redução das etapas na movimentação dos dinheiros públicos resultante do novo projeto
vai contribuir sensivelmente para tornar os pagamentos
rápidos e fáceis. O Governo deixará de ser pagador lento,
complicado e difícil, comprando, por isso, com um acréscimo de 20, 30 ou 50% nos preços, porque o vendedor
sabe que só vai receber muitos meses, às vezes anos, depois
de realizado o trabalho ou entregue a mercadoria. É de
esperar uma economia de milhões de cruzeiros, somente
em conseqüência da simplificação dos métodos de pagamento das contas do Governo Federal, e da maior rapidez
do processo de distribuição de fundos às repartições e
aos Ministérios.
Duas outras importantes modificações introduzidas
pelo projeto são o restabelecimento das Tesourarias Ministeriais e das Delegações do Tribunal de Contas junto
aos Ministérios Civis. A eficiência desse regime descentralizado de controle das despesas (revigorado pela Lei
n.° 601, de 28 de dezembro de 1948), está demonstrada
pela experiência dos Ministérios militares, onde vigora há
tantos anos. Essas duas providências, descentralizando e
transferindo para cada Ministério o sistema de controle
contábil e legal, e os pagamentos e recebimentos, introduzem, por si só, uma profunda e benéfica modificação no
funcionamento da máquina administrativa.
Também inspirado na experiência dos Ministérios
militares, o prejeto estabeleceu o sistema dos orçamentos
analíticos para distribuição das dotações consignadas na
lei orçamentária. É medida que se coaduna com o artigo 73 da Constituição, onde se dispõe que o orçamento

da despesa deve incluir, discriminadamente, as dotações
destinadas ao custeio de todos os serviços públicos.
As discussões sobre a interpretação do que é "discriminadamente" não chegaram a uma conclusão sobre até
que ponto é lícito ao Poder Executivo incluir, na proposta
orçamentária, a distribuição que pretende dar às dotações
a serem votadas pelo Congresso. No desejo de oferecer
ao Congresso o máximo de informações sobre os seus planos de trabalho, o próprio Poder Executivo tem encaminhado tabelas explicativas do Orçamento extremamente minuciosas.
Muitas vezes o Congresso, desejando assegurar-se da
execução dos planos de trabalho que tem em vista, ou
procurando evitar que o Governo olvide determinadas
regiões ou localidades, tem levado ao extremo o fracionamento das dotações orçamentárias, nem sempre com bons
resultados para a administração. Para isso têm contribuído, também, certos setores do Poder Executivo, quando
deixam de apresentar planos de trabalho objetivos, bem
estudados, e obedientes a critérios de prioridade prefixados .
O esquema de reforma administrativa pretende corrigir os dois inconvenientes: a excessiva discriminação
da lei orçamentária e a ausência de programas de trabalho claros, objetivos e harmônicos com o todo. Para o
primeiro, estabelece o orçamento analítico, estendendo aos
ministérios civis o regime que já existe nos Ministérios
Militares. Para o outro, inaugura um mecanismo de elaboração de planos e de coordenação da execução dos programas de trabalho destinado a operar profunda transformação no funcionamento do serviço público federal.

Um dos aspectos essenciais da reforma é a atribuição aos Ministros de uma larga soma de responsabilidades e de autoridade.
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Muitos assuntos, meramente de rotina, que atualmente chegam até o Presidente da República e em relação aos quais a decisão do Presidente é automática e desprovida de significação, passam, com a reforma, à alçada
dos Ministérios. Ficam reservados ao Presidente os atos
administrativos de sua competência constitucional privativa, isto é, aqueles em relação aos quais ele exerce a faculdade de escolha característica do Chefe do Poder
Executivo.
Apesar dessa orientação descentralizadora, o projeto
estabelece, no entanto, quando a decisão envolver interesse nacional relevante, ou interferir na órbita das atribuições de outros Ministérios, o dever de submeterem os
Ministros as suas decisões, "a posteriori", à homologação do Presidente da República.
Essa orientação do projeto vai, sem dúvida, introduzir mudanças fundamentais na natureza do trabalho do
Presidente da República e dos Ministros embora sem redução do peso das respectivas responsabilidades.
De um lado o Presidente da República se verá livre
da massa de expediente de rotina que hoje absorve grande
parte do seu tempo. Passará então a dispor o Presidente
de tempo para examinar mais demoradamente e com melhores possibilidades de informação os problemas fundamentais do Governo, as soluções recomendadas, os programas de trabalho de cada setor e a marcha desses programas. Deixará de assinar centenas de papéis rotineiros, para poder acompanhar o funcionamento da administração e a atuação dos seus Ministros e Chefes de Repartições .
Por sua vez, os Ministros de Estado, deverão efetuar, nos seus Ministérios, uma reforma equivalente, a fim
de se libertarem do expediente de rotina e dos casos individuais que hoje abarrotam os despachos ministeriais.
Do mesmo modo que vários assuntos são agora transferidos da alçada do Presidente da República para a dos
Ministros, deverão estes adotar ou propor normas ten-

dentes a transferir para a alçada dos Diretores de Departamentos e repartições problemas de menor importância, que hoje são trazidos até ao Ministro para sua
decisão.
Munidos de autoridade e responsabilidade, os Ministros passarão a dedicar-se à orientação, ao planejamento e à coordenação dos programas dos diversos Departamentos que compõem seus Ministérios. Em vez de
esgotarem o seu tempo recebendo pedidos de favores, assinando papéis que apenas lêem e transferindo ao Presidente da República os casos mais difíceis, passarão os Ministros a participar mais ativamente na programação
administrativa e a resolver efetivamente os problemas
burocráticos de que depende o funcionamento de cada
Ministério.
É indispensável, porém, que esta experiência renovadora no sentido da descentralização administrativa, seja
amparada por um mecanismo seguro de coordenação,
a fim de assegurar a unidade e a harmonia da ação governamental .
A criação de um órgão central de planejamento e
coordenação, reclamada por todos quantos estudam profundamente a realidade brasileira, tornará possível essa
atuação harmoniosa e sistematizada de toda a administração federal.
Já foram indicadas as funções do Conselho de Planejamento e Coordenação no que toca à execução dos programas de trabalho. Caberá também a este órgão a formulação dos objetivos gerais e específicos da atividade
governamental, como órgão supremo de planejamento e
programação das atividades governamentais. Seu trabalho inicial será estabelecer, sob a forma de planos trienais, qüinqüenais, ou decenais, as diretrizes que orientarão a atividade do Estado Brasileiro nos próximos anos.
Traçará o Conselho dentro dessas diretrizes, os objetivos
específicos, as metas bem definidas, que deverá alcançar e
£ atingir cada setor particular da administração federal,
metas e objetivos que serão expressos em termos nume-
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ricos absolutos, ou em termos de percentagens sobre
números conhecidos do passado.
Esses objetivos, uma vez definidos com clareza paru
todos os setores da administração, serão em seguida traduzidos pelos respectivos órgãos executores em programas anuais que serão apresentados regularmente por
ocasião da elaboração orçamentária.
A reforma pressupõe a utilização, em larga escala,
do processo de elaboração orçamentária, como um instrumento para a preparação, discussão e análise dos planos
individuais de cada repartição pública, e. no seu conjunto,
dos planos de ação ministeriais.
É certo que já vem o DASP, desde muitos anos, tentando, com dificuldades conhecidas, realizar na prática
da administração brasileira a verdade clássica de que "o
orçamento é um plano de trabalho traduzido em dinheiro".
Indispensável se torna agora um movimento geral para
aperfeiçoar a técnica do planejamento governamental,
uma ofensiva mais séria contra o hábito arraigado de se
repetir, anualmente, as mesmas verbas do ano anterior.
É fato conhecido que as repartições, e os Ministérios, procuram anualmente uma perpetuação das respectivas dotações, na certeza de que o mecanismo atual da administração não lhes exigirá nem um plano de trabalho objetivo
e minucioso nem — caso fosse apresentado e aprovado —
um cumprimento rigoroso desse programa.
Infelizmente, ainda não se estabeleceu o costume de
definir previamente e em termos quantitativos as prioridades e os objetivos governamentais, para a eles ajustar
a distribuição anual dos recursos financeiros previstos.
Falta à proposta orçamentária brasileira a harmonia e o sentido que só podem existir quando há realmente
um planejamento adequado das atividades governamentais.
É indispensável que o orçamento também se faça um
pouco de cima para baixo, e não exclusivamente de baixo
para cima, como é a regra atual em nossos Ministérios.
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Devem as nossas repartições, antes de elaborar as propostas parciais do orçamento, receber dos Ministérios
orientação sobre as prioridades do Governo. Somente
assim poder-se-ia evitar a prática atual em que a proposta
orçamentária é apenas a soma de propostas e sugestões
parciais de Ministros e Diretores, cujas proposições, em
muitos casos, não foram inspiradas pela orientação geral
do Governo.
Evidentemente, o melhor sistema de planejamento é
aquele que possibilita uma íntima colaboração entre os
órgãos de execução e os de elaboração dos planos governamentais. Essa colaboração, porém, somente pode dar
resultados se baseada na existência de critérios firmes e
concretos, fixados por um órgão central, e na contribuição conscienciosa das repartições que têm a responsabilidade de apresentar propostas parciais de programas
de trabalho.

O esquema elaborado teve em vista não aumentar
excessivamente o número de Ministérios, a fim de evitar
uma reforma demasiado radical nos nossos hábitos administrativos . Preferiu-se limitar o número de novos Ministérios a seis e aguardar alguns anos pelo resultado da
experiência, embora o exemplo dos grandes países, (Inglaterra, Canadá, índia, Rússia, China, Paquistão), indique a tendência para maior diversificação das organizações Ministeriais.
Nos Estados Unidos, apesar da circunstância de o
número de Ministérios ser aparentemente mantido em 9,
há numerosas agências não ministeriais, de importância
igual, e mesmo superior, a vários dos Ministérios existentes . Esse artifício de estrutura ministerial levou os
técnicos que estudaram a organização administrativa americana a sugerir o aumento do número de Ministérios ou
a propor a concessão ao Presidente da República da faculdade de criar, por simples ato executivo, tantos novos
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Ministérios quantos julgasse indispensáveis para atender
às necessidades dos serviços.
Na Inglaterra, o sistema é extremamente flexível,
podendo o Governo aumentar ou diminuir o número dos
Ministros, incluindo-os ou não no Gabinete, à medida que
esses acréscimos ou reduções forem aconselhados pela
experiência. Essa flexibilidade permitiu o rápido aumento do número de Ministérios, durante a última guerra,
e as modificações ocorridas durante o período em que esteve no Poder o Partido Trabalhista. Os comitês interministeriais e superministeriais foram largamente utilizados ali como instrumentos de coordenação, a fim de colocar os Ministérios menos importantes sob a orientação
de um número reduzido de "superministérios" e diminuir
assim o número de contatos obrigatórios do Primeiro Ministro. Foi, igualmente, graças a essa flexibilidade, que
se estabeleceu na Inglaterra, sem necessidade de medida
especial, o grupo de planejamento econômico no Gabinete
do Primeiro Ministro, fora e acima de toda a estrutura
Ministerial.
O mesmo sistema britânico de pequenas comissões
superministeriais parece ter sido utilizado na China de
Mao-Tse-Tung onde o número elevado de Ministérios
(30) criou provavelmente para o Chefe do Governo o
mesmo problema de excesso de contatos administrativos
que os 33 Ministros britânicos.
A Argentina tem 21 Ministérios, a índia 20, a Bolívia
13, o Canadá e o Paquistão têm 18 cada, a Itália 15, a
Nova Zelândia 23, a Austrália 16, o Chile e Peru têm 12,
a Colômbia 13, o Paraguai 10, o México 13, a França
16, a Alemanha 14, o Uruguai 9, a Bélgica e Holanda
têm 10 cada um, a Suíça tem 7 Ministérios. Esses números não incluem as autarquias ou organizações independentes que, em cada um desses países, estão subordinadas diretamente ao Chefe do Governo. Por outro
lado, um único Ministério se ocupa dos problemas de defesa nacional na Bolívia, no Paquistão, no Canadá, na
Itália, no Paraguai, na Bélgica, na Holanda e na Suíça.
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Essa relação serve para indicar, em primeiro lugar,
que não há uma solução uniforme para o problema da organização ministerial, e, em segundo lugar, que a experiência de grande número de países aconselhou a criação
de um número superior aos 10 dos atuais ministérios brasileiros, entre os quais três se ocupam da defesa nacional.

O número de Ministérios, sugerido na Reforma, é
realmente reduzido, e a impressão de que o projeto propõe seis Ministérios novos representa apenas uma aproximação da realidade. Na prática, as atividades do governo brasileiro, no campo de Saúde Pública e dos Correios e Telégrafos, por exemplo, vinham sendo conduzidas com quase tanta autonomia de orientação como se tivessem o "status" de Ministério.
Um Ministério realmente "novo" é o do Interior, que
tem por função coordenar todos os grandes planos regionais de valorização e aproveitamento das áreas menos
desenvolvidas do País, como a valorização da Amazônia,
a recuperação do Nordeste e do Vale do São Francisco,
a colonização do Brasil Central, os Bancos regionais, etc.
Inclui-se também, sob sua jurisdição, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com a sua rede nacional
de agentes municipais e órgãos regionais de informações
geográficas e estatísticas.
O Ministério da Justiça, Segurança e Assuntos Políticos ficará inteiramente devotado aos problemas de
ordem jurídica e política do Governo, às relações com o
Poder Legislativo e o Poder Judiciário, com os Governadores dos Estados e a Prefeitura do Distrito Federal.
Concentradas as atenções do Ministro apenas sobre esse
tipo de problemas e funções, será possível assegurar melhor coordenação das relações políticas do Poder Executivo e sistematizar o seu trabalho de cooperação na
elaboração legislativa, na revisão das leis existentes, na
preparação e revisão de projetos, codificações, etc.

— 72 —

Os novos Ministérios da Previdência Social e da
Indústria e Comércio respondem a uma aspiração antiga
e a opiniões repetidamente manifestadas em vários círculos
responsáveis do País. De há muito se fazia necessária uma
coordenação, em nível ministerial, de todas as entidades públicas e privadas, autárquicas ou não, dedicadas
a atividades de previdência, bem estar e assistência social.
O conceito amplo de bem estar social, como função do Governo, é suficientemente elástico para incluir todas — ou
quase todas - - as atividades do Estado. Porém, quando
usado em termos de ação administrativa, o bem estar social se limita às atividades que visam, diretamente, aumentar as condições de conforto geral ou minorar o desconforto e a infelicidade dos grupos mais vulneráveis da
comunidade. Nesse sentido, o seguro social, a previdência econômica, os programas de habitação popular,
alimentação, assistência médica, etc., são incluídos entre
as atividades do Estado, no setor do bem estar social.
Por outro lado, a previdência social, no sentido amplo,
inclui, também, essas atividades e é um conceito mais
corrente em nosso meio. Esse o motivo por que o projeto
preferiu o título de "Ministério da Previdência Social"
para abranger os órgãos que poderiam ser classificados
"de bem estar social".
O Ministério da Indústria e Comércio dará um novo
impulso às atividades do Governo no que concerne ao
desenvolvimento industrial do País, atividades que, até
agora, sofriam pela sua subordinação a um Ministério
dominado pelos problemas dos trabalhadores e das relações destes com os empregadores. O novo Ministério cuidará do aperfeiçoamento dos métodos antiquados de comercialização e distribuição interna de mercadorias, responsáveis em parte, pelo asfixiante sistema de preços elevados dos produtos em todas as zonas do País afastadas
dos centros imediatos de produção. Colocando também
sob o Ministério da Indústria e Comércio o controle do comércio de importação e de exportação e o órgão central
de abastecimento e preços, a reforma cria, desse modo.
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condições ideais para uma perfeita coordenação dos grandes setores da administração federal que tratam do suprimento dos produtos essenciais ao consumo da população.
O Ministério de Minas e Energia e o de Transportes
se justificam pelo simples enunciado de seus títulos. Vários órgãos foram criados, de tempos em tempos, na Presidência da República, e em alguns Ministérios, para
tratar dos problemas fundamentais de nossa produção
mineral e das questões de energia : Conselho Nacional
do Petróleo, Cia. Siderúrgica Nacional, Cia. Vale do
Rio Doce, Conselho de Águas e Energia, Comissão do
Carvão (a organizar), Cia. Hidrelétrica do São Francisco . As leis que subordinaram diretamente esses órgãos
ao Presidente da República refletiram a importância de
suas funções ou a necessidade de dar a essas atividades
uma flexibilidade administrativa que os libertasse da rígida estrutura ministerial existente. De um lado, a necessidade da supervisão direta do Presidente da República,
de outro, a indispensável autonomia administrativa. A
criação do Ministério de Minas e Energia, mantida a autonomia administrativa das entidades que ficam sob sua jurisdição, atende à primeira consideração e retira da Presidência da República o controle imediato de suas atividades.
O Ministério dos Transportes é resultante da retirada, do atual Ministério da Viação e Obras Públicas, dos
órgãos que são transferidos para o Ministério do Interior
ou para o Ministério das Comunicações. Foram conservadas a estrutura e a denominação dos órgãos que atualmente se incumbem das atividades de transportes, embora se reconheça a necessidade de alterações radicais
em alguns deles. Entre estas, e que serão estudadas e
propostas pelo Ministério dos Transportes logo após sua
instalação, acha-se a da organização dos transportes marítimos do Governo Federal, em relação aos quais parece
indiscutível a conveniência de centralizar todo o movimento de cabotagem, concedendo-se uma especial atenção
à navegação de longo curso. Essas e outras modificações
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foram, porém, deixadas para uma etapa posterior, a fim
de não sobrecarregar o exame deste esquema geral com
a discussão de problemas particulares de estrutura interna
de cada Ministério.
O Ministério das Comunicações será constituído,
sobretudo, do Departamento dos Correios e Telégrafos,
e dos órgãos do atual Ministério da Viação e Obras Públicas que tratam de rádio e telecomunicações. Dando
nível ministerial às atividades desse setor da administração, reconhece o projeto, até certo ponto, uma situação
de fato, acentuada desde que o Departamento dos Correios e Telégrafos adquiriu autonomia administrativa.
Ao mesmo tempo pretende o Governo dar um novo impulso ao melhoramento dos meios de comunicação do País,
sobretudo o telégrafo, o rádio e o telefone.

Há em todo o país uma grande expectativa em torno
dos resultados desta reforma administrativa. Não tenhamos ilusões sobre os seus efeitos e conseqüências; ela
não resolverá, de vez, os grandes problemas nacionais,
nem traz em seu bojo a cura milagrosa das dificuldades
com que nos defrontamos. Mas equipará, sem dúvida, o
Governo para realizar com eficiência e rapidez os seus
programas de base necessários ao progresso econômico e
ao bem-estar geral do povo brasileiro.

Foi intenção dos autores do projeto incluir na lei
apenas as linhas mestras da nova estrutura administrativa; os pormenores, dentro de cada setor, constituem tarefa longa a ser realizada gradual e permanentemente.
É o espírito de descentralização que presidiu à elaboração dessa reforma, aplicando a própria maneira de
realizá-la. Daí, terem deixado de ser aproveitadas várias
sugestões meritórias, no sentido de operar, desde logo,
transformações substanciais da organização atual.
O projeto é apenas uma sugestão e um documento
de trabalho para facilitar as atividades da Comissão Interpartidária que vai examinar o problema da reforma administrativa. O Governo receberá com a maior satisfação
todas as críticas, emendas e idéias inspiradas no desejo
comum de aperfeiçoar a máquina administrativa federal.
A aprovação de uma lei dessa natureza será o primeiro passo para um amplo movimento de reformas econômicas e sociais. Afim de que essas reformas possam
ser levadas a cabo, é indispensável preparar, desde logo.
o mecanismo capaz de executá-las.

B. ANTEPROJETO

NACIONAL

I — SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Art. 1.° A estrutura administrativa
do Poder Executivo é constituída dos
.seguintes órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República:
I. Secretaria da Presidência da
República;
II. Conselho de Planejamento e
Coordenação;
III. Conselho de Segurança Nacional;
IV. Conselho Nacional de Economia;
V. Estado Maior das Forcas Armadas;
VI. Departamento Administrativo
do Serviço Público'
VII. Ministério da Aeronáutica;
VIII. Ministério da Agricultura c
Pecuária;
IX. Ministério das Comunicações;
X. Ministério da Educação e Cultura;
XI. Ministério da Fazenda;
XII. Ministério da Guerra;
XIII. Ministério da Indústria e Comércio;
XIV. Ministério do Interior;
XV. Ministério da Justiça, Segurança e Assuntos Políticos;
XVI. Ministério da Marinha;
XVII. Ministério de Minas e Energia;
XVIII. Ministério da Previdência Social;
XIX. Ministério das Relações Exteriores;
XX. Ministério da Saúde Pública;
XXI. Ministério do Trabalho;
XXII. Ministério dos Transportes.

Art. 2." À Secretaria d.i Presidência tem a seu cargo o assessoramento
do Presidente da República no planejamento, controle e coordenação das atividades governamentais e, notadamente:
3) assistência ao Presidente da
República no exame e decisão dos assuntos políticos e administrativos, de
natureza civil ou militar, submetidos ã
sua deliberação;
b) preparo de todos os atos decorrentes de ordens e decisões do Presidente da República;
c) relações presidenciais com autoridades civis e militares;
ti) segurança do Presidente da República;
e) representação civil e militar do
Presidente da República.
Art. 3." A Secretaria da Presidência da República compreende:
a) Gabinete Civil;
b) Gabinete Militar.
§ 1." O Chefe do Gabinete Civil
exercerá as funções de Secretário da
Presidência da República.
§ 2." As Secretarias-Gerais
dos
Conselhos de Planejamento e Coordenação e de Segurança Nacional serão
dirigidas, respectivamente, pelos Chefes dos Gabinetes Civil e Militar.

O CONGRESSO
DECRETA.

II — CONSELHO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Art. 4.° O Conselho de Planejamento e Coordenação tem a seu cargo
o planejamento das atividades do Governo Federal no campo econômico e
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social, em consonância com os objetivos do desenvolvimento geral do
país e, notadamente:
a) coordenação das atividades dos
diversos setores da administração federal;
b) aprovação de planos e programas de desenvolvimento econômico e
de melhoria das condições de vida da
população do país.
Art. 5." O Conselho de Planejamento e Coordenação compreende:
a) Conselho Pleno (presidido pelo
Presidente da República e constituído
de todos os Ministros de Estado e dirigentes dos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República);
b) Secretaria-Geral (a organizar).
Parágrafo único — O Conselho de
Planejamento e Coordenação será organizado por decreto do Poder Executivo.
III — CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL
Art. 6." O Conselho de Segurança Nacional tem a seu cargo o estudo
de todos os problemas relativos à
segurança nacional e, notadamente:
a) questões atinentes às regiões que
interessam à defesa do país;
b) controle da abertura de vias de
comunicações, da instalação de meios
de transmissão e da construção de pontes e estradas internacionais;
c) fiscalização de indústrias que interessam à defesa do país.
Art. 7.° O Conselho de Segurança Nacional compreende:
a) Comissão Especial da Faixa de
Fronteiras;
b) Comissão de Estudos;
c) Secretaria-Geral.
IV — CONSELHO NACIONAL DE
ECONOMIA
Art. 8." O Cons.-lho Nacional de
Economia tem a seu cargo o estudo da
vida econômica do pais em todos os
seus aspectos e, notadamente:
a) diretrizes da política econômica
nacional interna ou externa;

b) medidas c sugestões relativas ao
aumento, à melhoria da produção nacional e à elevação do nível de vida
da população;
c) problemas e assuntos de natureza
econômica, submetidos ã sua apreciação pelo Congresso Nacional, pelo
Presidente da República e pelos Ministros de Estado.
Art. 9." O Conselho Nacional de
Economia compreende:
a) Conselho Pleno;
b) Departamento Econômico;
c) Serviço de Documentação e Divulgação;
d) Serviço de Administração.
V

ESTADO MAIOR DAS
FORÇAS ARMADAS

Art. 10. O Estado Maior das Forças Armadas tem a seu cargo o preparo das decisões relativas à organização e emprego em conjunto das
forças de terra, mar e ar e, notadamente:
a) estudo e controle da execução
dos planos das Forças Armadas na
paz e na guerra;
b) mobilização total da Nação para
a guerra.
Art. 11. O Estado Maior das
Forças Armadas, além das Seções de
Estado Maior, compreende:
a) Gabinete;
b) Chefia do Serviço de Assistência Religiosa;
c) Escola Superior de Guerra.
VI — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PÚBLICO
Art. 12. O Departamento Administrativo do Serviço Público tem a
seu cargo o estudo das repartições e
serviços públicos a fim de assegurarlhes organização e métodos de trabalho eficientes e econômicos e, notadamente:
a) orientação e fiscalização da administração do pessoal .civil, estudo e
administração dos sistemas de classifi-

cação e remuneração de cargos e funções, seleção de candidatos a cargos
c junções dos órgãos do Poder Execr.tivo, aperfeiçoamento, adaptação e
readaptação dos servidores civis;
b) revisão de projetos e orçamentos relativos ã construção de edifícios públicos c à aquisição dos respectivos equipamentos;
c) elaboração da propclsta orçamentária anual do Poder Executivo,
de acordo com as determinações do
Presidente da República;
d) colaboração, quando solicitada,
no estudo e aperfeiçoamento dos serviços administrativos dos Estados, MuJpios e entidades da administração
indireta;
c) fixação de padrões e especifi„ações do material para uso nos serviços públicos.
Art. 13. O Departamento Administrativo do Serviço Público compreende:
a) Divisão de Edifícios Públicos;
b) Divisão do Material (transferida do Departamento Federal de Compras e a reorganizar);
c) Divisão de Orçamento e Or. anização;
d) Divisão do Pessoal;
c) Divisão de Seleção e Aperfei. emento;
f) Cursos de Administração;
g) Serviços de Administração;
h) Serviço de Documentação.
VII -- MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Art. 14. O Ministério da Aeronáutica tem a seu cargo a execução
da política do Governo Federal relafiva à aviação civil e militar e, notadamente:
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relativos às atividades ida
aviação nacional, dirigindo-a técnica e
administrativamente;
b) questões legais, técnicas e administrativas relacionadas com a aeronáutica comercial e desportiva;
c) progresso e expansão da aviaÇão nacional, visando o desenvolvi-

mento econômico do país, o bem-estar
geral e a defesa da Nação;
rí) direção, administração e fiscalização da aeronáutica civil;
e) fiscalização da navegação e do
transporte aéreo internacionais e do
cumprimento das convenções e atos
internacionais a eles referentes;
f) fomento da indústria, da investigação e da experimentação no campo
da aeronáutica;
g) execução do Correio Aéreo Nacional e operação das aerovias nacionais e seus serviços de comunicações,
meteorologia, proteção ao vôo e aeroportos;
h) organização militar, mobilização e emprego da Força Aérea Brasileira, seu aparelhamento. instrução e
adestramento militar dos quadros e da
tropa.
Art. 15. O Ministério da Aeronáutica compreende:
a) Gabinete do Ministro;
b) Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington;
c) Comissão de Desapropriação de
Terras;
d) Comissão de Estudos Relativos
ã Navegação Aérea Internacional;
c) Comissão de Promoções;
f) Conselho da Ordem do Mérito
Aeronáutico;
g) Diretoria de Aeronáutica Civil;
h) Diretoria de Engenharia;
í) Diretoria do Ensino;
/) Diretoria de Intendência;
/) Diretoria do Material;
m) Diretoria do Pessoal;
n) Diretoria de Rotas Aéreas;
o) Diretoria de Saúde da Aeronáutica;
p) Estado Maior da Aeronáutica;
q) Serviço de Meteorologia (transferido do Ministério da Agricultura) .
VIII — MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Art. 16. O Ministério da Agricultura e Pecuária tem a seu cargo a
execução da política do Governo Federal de fomento e defesa da produ-
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cão vegetal e animal do país e, nota- sas de armazenagem, de distribuição;
damente:
de produtos agrícolas c de mecanização da lavoura, silos, matadouros e
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relativos à agricultura, pe- frigoríficos c fiscalização de seu funcionamento'
cuária, caça e pesca, florestas, imigração e colonização;
m) atividades de informação, propaganda e divulgação oe tudo quar«">
b) fomento, amparo e desenvolvimento da produção agropecuária cm interessar à agricultura e à pecuária,
todo o território nacional;
realização de exposições nacionais, rec) estabilidade econômica da agri- gionais e locais de produtos agrico'
de animais e produtos derivados.
cultura e da pecuária, através do crédito especializado, da garantia de preArt. 17. O Ministério da Agriculços mínimos e outras medidas adetura e Pecuária compreende:
quadas;
a) Gabinete do Ministro;
d) fomento da indústria animal
b) Centro Nacional de Ensino c
através de postos zootécnicos, protePesquisas Agronômicas;
ção contra epizootias, estudos e trac) Comissão executiva de Defesa
balhos de agrostologia e outras ativida Borracha (transferida do Ministério
dades ligadas ao aumento e melhoria
da Fazenda):
dos rebanhos nacionais;
d) Comissão de Financiamento da
e) registro de animais de raça imProdução (transferida do Ministério da
portados ou nascidos no pais e fisca- Fazenda);
lização sanitária da importação e exe) Comissão Nacional da Política
portação de animais;
Agrária;
/) combate às doenças e pragas da
f) Conselho Florestal Federal;
lavoura e fiscalização sanitária da img) Conselho de Imigração e Coloniportação e exportação de sementes e
zação (anteriormente subordinado ã Preplantas;
sidência da República e que existirá até
g) pesquisa e experimentação rela- a instalação, do Instituto Nacional de
cionadas com a produção vegetal e Imigração c Colonização);
' animal, manutenção e fiscalização de
li) Departamento Nacional de Imiestabelecimentos de ensino agrícola e gração (transferido do antigo Ministéveterinário e fiscalização das profis- rio do Trabalho. Indústria e Comércio
sões de agrônomo e veterinário;
e que existirá até a instalação do Insh) conservação e utilização racio- tituto Nacional de Imigração ê Colonal dos solos, conservação e reconsti- nização);
tuição de florestas, defesa da flora e
i) Departamento de Administração;
da fauna do país e execução das leis
/) Departamento Nacional da Proe regulamentos relativos à caça e à dução Animal;
pesca;
/) Departamento Nacional da Proi) incentivo e orientação da imi- dução Vegetal;
m) Divisão de Economia Cafeeira
gração e dn colonização, visando me(transferida do Ministério da Fazenda);
lhor distribui.çfio da propriedade territorial e fixação do homem à terra,
n) Seção de Segurança Nacional;
o) Serviço de Economia Rural;
/) estatísticas e informações sobre
p) Serviço de Estatística;
a produção vegetal e animal, consumo,
q) Serviço de Expansão do Trigo;
mercado interno e externo, importação
r) Serviço Florestal;
e exportação, previsões o movimentos
-s) Serviço de Informação Agrícola;
de safras, saldes e estoques, zonas e
f) Superintendência do Ensino Agríáreas de produção;
cola e Veterinário;
/) constituição e amparo de socieu) Universidade Rural de Minas Gedades e associações rurais, cooperatirais (transferida do antigo'Ministério da
vas, sociedades de colonização, empreEducação e Saúde).
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§ 1° Ficam sob a jurisdição do Ministério da Agricultura e Pecuária os
-equintes órgãos:
a) Caixa do Crédito da Pesca;
b) Comissão Liquidante do D . N . C .
i transferida do Ministério da Fazenda);
c) Instituto do Açúcar e do Álcool;
d) Instituto Brasileiro do Café (a
organizar);
c) Instituto de Imigração e Coloniração (a organizar);
/) Instituto Nacional do Mate;
i/) Instituto Nacional do Pinho
i transferido do antigo Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio); e
h) Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
§ 2' Fica sob a orientação e a fiscalização do Ministério da Agricultura
.! Companhia Usinas Nacionais.
§ 3' Fica extinta a Comissão de
Construção do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, cujas
atribuições passam para a Divisão de
Obras do Departamento de Administração deste Ministério.
§ 4° A Comissão executiva da Defesa da Borracha será presidida pelo
Ministro da Agricultura e nela se
farão representar os Ministérios da Fazenda e da Indústria e Comércio.
§ 5° A Comissão de Financiamento
da Produção, presidida pelo Ministro da
Agricultura, será composta de um representante do Minstério da Fazenda,
um do Ministério da Indústria e Comércio, um do Ministério dos Transportes, um representante do Estado Maior
das Forças Armadas, um representante
do órgão executor dos controles da importação e exportação, um representante
da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil e um representante da Confederação Rural Brasileira.
IX — MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Art. 18. O Ministério das Comunicações tem a seu cargo a execução da
política-do Governo Federal relativa às
comunicações e, notadamente:
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relacionados com as comuni-

cações postais, telegráficas e telefônicas, radiocomunicações, radiodifusão e
televisão;
b) serviços postais;
c) exploração, diretamente ou mediante autorização ou concessão, dos serviços de telégrafos, de radiocomunicação, de radiodifusão c de telefones interestaduais e internacionais;
d) assessoramento do Presidente da
República nos assuntos relativos à concessão ou cassação de licenças para
utilização de canais de radiodifusão e
televisão;
c) coordenação, cm todo o território nacional, dos serviços postal, telegráfico, telefônico, de radiocomunicação.
radiodifusão e televisão;
f) elaboração e execução do Plano
Postal-Telegráfico;
g) aperfeiçoamento do pessoal utilizado para execução dos seus serviços;
h) estatísticas relativas aos assuntos
de sua competência.
Art. 19. O Ministério das Comunicações compreende:
a) Gabinete do Ministro (a organizar) ;
b) Comissão Executiva do Plano
Postal Telegráfico (transferida do antigo Departamento dos Correios e Telégrafos);
c) Comissão Técnica de Rádio
(transferida do antigo Departamento dos
Correios e Telégrafos);
c?) Departamento de Administração
(em que se transforma o Serviço de
Administração do antigo Departamento
dos Correios e Telégrafos);
e) Departamento dos Correios e Telégrafos (que se incorpora a este Ministério) ;
f) Serviço de Documentação (a organizar);
g) Serviço de Estatística (a organizar) .
X — MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
Art. 20. O Ministério da Educação
e Cultura tem a seu cargo a execução
da política do Governo Federal rela-
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cionada com o amparo, a expansão e
a difusão da educação e cultura e, notadamente:
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relacionados com o sistema federal do ensino, as ciências, as letras
e as artes;
b) promoção e coordenação das atividades relativas à educação e à cultura em todo território nacional;
c) organização e execução de campanhas nacionais de combate ao analfabetismo, com a colaboração dos governos estaduais e municipais;
d) estímulo e amparo à produção
de livros didáticos e orientação e fiscalização de sua importação;
e)- manutenção do sistema federal
do ensino;
/) orientação e fiscalização da execução das leis, regulamentos e normas
relativas ao ensino;
g) incentivo e amparo das atividades educacionais cientificas, culturais, cívicas e desportivas, mediante
concessão de auxílios e assistência técnica aos • Estados, Municípios e particulares;
h) conservação
de monumentos,
obras, documentos e objetos de valor
histórico ou artístico, existentes no território nacional;
i) utilização e amparo da cinematografia, da radiodifusão, da televisão
e do teatro, como instrumentos de educação e de difusão da cultura;
/) realização de pesquisas, estudos,
inquéritos e intercâmbio, no pais e no
estrangeiro, sobre assuntos atinentes
ã educação e à cultura;
l) proteção às ciências e às artes,
conservação, orientação e difusão da
cultura científica e artística e promoção da investigação científica, tecnológica e histórica;
m) estatísticas sobre as atividades
educacionais e culturais no país.
Art. 21. O Ministério da Educação e Cultura compreende:
a) Gabinete do Ministro;
b) Biblioteca Nacional;
c) Casa de Ruy Barbosa;

d) Colégio Pedro II - - Externato
e) Colégio Pedro II - - Internato
f) Comissão Nacional do Ensine
Primário;
g) Comissão Nacional do Livro Didático;
/<) Conselho de Fiscalização aai
Expedições Artísticas e Científicas n<
Brasil (transferido do Ministério di
Agricultura);
i) Conselho Nacional de Culturê
(não instalado);
j) Conselho Nacional de Desportos;
/) Conselho Nacional de Educação;
m) Delegacias Federais de Educação (não instaladas);
n) Departamento de Administração;
o) Departamento Nacional de Educação;
p) Diretoria do Ensino Comercial;
q) Diretoria do Ensino Industrial;
r) Diretoria do Ensino Secundário;
s) Diretoria do Ensino Superior;
f) Diretoria do Patrimônio Históri-'
co e Artístico Nacional;
u) Instituto Joaquim Nabuco;
v) Instituto Nacional de Cinema
Educativo (que existirá até a instalação do Instituto Nacional de Cinema);
x) Instituto Nacional do Cinema (a
organizar);
aa) Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos;
bb) Instituto Nacional do Livro;
cc) Museu Histórico Nacional;
dd) Museu Imperial;
ee) Museu Nacional de Belas Artes;
ff)
Observatório Nacional;
gg) Serviço de Censura de Diver- j
soes Públicas (transferido do Departa- J
mento Federal de Segurança Pública do
antigo Ministério da Justiça e Negócios Interiores);
hh) Serviço de Documentação;
ii) Serviço de Estatística;
jj) Serviço Nacional do Teatro;
Ú) Serviço de Radiodifusão Educa- j
tiva.
§ 1° Ficam sob a jurisdição do Ministério da Educação e Cultura:
a) Conselho Nacional de Pesquisas (transferido da Presidência da República) ;
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Instituto Brasileiro de EducaCiência e Cultura (transferido do
\í R. Exteriores);
-) Universidade da Bahia;
. j Universidade do Brasil;
,.) Universidade de Minas Gerais;
;') Universidade do Paraná;
[/) Universidade do Recife:
/ , ) Universidade do Rio Grande do
Sul.
j 2" As unidades administrativas
Miora mencionadas que não trazem a
• ndicação da origem são as que consMtuíam o antigo Ministério da Educa-.10 e Saúde ou a este se achavam
;risdicionadas.
J 3' As instituições ou associações
i,- tenham por objetivo a prestação
,'e serviços educacionais, científicos,
, ulturais ou desportivos, desde que te;.!iam sido criados pelo Poder Público
• ii recebam favores do Estado, ficam
M i h a fiscalização e orientação do Miristcrio da Educação e Cultura, para
feito de coordenação e unificação das
ti vidades comuns.
10(

XI

- MINISTÉRIO DA FAZENDA

Art. 22. O Ministério da Fazenda
t-.-m a seu cargo a execução política fi"anceira e fiscal do Governo Federal e,
'iotadamente:
a) estudo e despacho de todos os
•-suntos relacionados com a vida finan'>'ira do país;
b) arrecadação e fiscalização das
•''•ndas que competirem à União;
c
) centralização das operações fi"•'nceiras de receita e despesa e exeUl
ção dos serviços de contabilidade da
União;
C
0 administração da dívida públi• • ' • interna e externa, da União;
c
) realização, no exterior, dos pa'•"mentos do Governo Brasileiro;
i i ' aquisição do material permanen'' e de consumo destinado aos servi< s
-° civis da União;
y) controle do mercado monetário,
yls operações bancárias, de câmbio e
'"'seguros privados e' capitalização;
") defesa, guarda e conservação
•°s bens imóveis da União;
compra e venda de títulos felerf
<is em Bolsa;

;) cunhagem de moedas divisionárias,
emissão de valores da União e sua
inutilização quando tornados sem aplicação, assim como verificação da legitimidade ou falsidade dos mesmos;
/) estatísticas financeiras e fiscais.
Art. 23. O Ministério da Fazenda
compreende:
a) Gabinete do Ministro;
b) Alfândegas;
c) Biblioteca;
d) Caixa de Amortização;
e) Câmara de Reajustamento Econômico;
f) Casa da Moeda;
g) Comissão de Investimentos;
h) Comissão de Reparações de
Guerra (transferida do Ministério das
Relações Exteriores);
i) Conselho de Contribuintes ( 1 ° ) ;
j) Conselho de Contribuintes ( 2 . ' ) ;
/) Conselho Superior de Tarifa:
m) Conselho Técnico de Economia
e Finanças;
n) Conselho de Terras da União;
o) Contadoria Geral da República;
p) Cursos de Aperfeiçoamento;
q) Delegacias do Tesouro Brasileiro
no Exterior;
r) Delegacias Fiscais do Tesouro
Nacional;
s) Departamento Federal de Compras;
f) Departamento de Seguros Privados e Capitalização (transferido do
antigo Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio);
u) Direção Geral da Fazenda Nacional;
v) Diretoria da Despesa Pública;
x) Diretoria das Rendas Aduaneiras;
z) Diretoria das Rendas Internas;
aa) Divisão do Imposto de Renda;
bb) Divisão do Material;
cc) Divisão de Obras;
dd) Divisão de Orçamento;
ee) Divisão de Pessoal;
[[) Laboratório Nacional de Análises;
gg) Procuradoria Geral da Fazenda
Pública;
hh) Serviço de Comunicações;
ii) Serviço de Estatística;
;';) Serviço de Patrimônio da União;
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li) Superintendência da Moeda e do
Crédito.
Parágrafo único. Ficam sob a jurisdição do Ministério da Fazenda;
a) Banco do Brasil S/A.;
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico;
c) Caixa de Mobilização Bancária;
d) Instituto de Resseguros do Brasil.
Ar!. 24. Além dos membros atuais
do Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito passam a integrá-lo
os Ministros de Estado da Agricultura,
da Indústria e Comércio e do interior.
XII -- MINISTÉRIO DA GUERRA
Art. 25. O Ministério da Guerra
tem n seu cargo a execução da política
do Governo Federal referente à defesa
da Nação, ã garantia dos poderes constituídos, à manutenção da lei c da crdem
e, notadamente:
a) estudo e despacho dos assuntos
relacionados com o equipamento, mobilização é emprego das forças de terra;
b) coordenação da ação das forças
de terra com as demais forças armadas
e outras atividades do pais, visando a
defesa total da Nação;
c) medidas relacionadas com o equipamento do país, tendo em v.'sta os
interesses da segurança nacional;
d) preparo, elaboração e estudo de
documentos cartográficos de interesse
militar para o país;
c) medidas visando o aperíeicoamento das técnicas industriais de interesse
militar;
f) manutenção e exploração de fábricas de interesse para a segurança
nacional;
g) ensino militar, instrução e preparação dos quadros e da tropa do exército
ativo e suas reservas.
Art. 26.
O Ministério da Guerra
compreende:
a) Gabinete do Ministro;
b) Conselho Superior de Economias
de Guerra;
cj Departamento de Desportos do
Exército;
d) Departamento Geral de Administração;

e) Departamento Técnico e de Prn- l
dução do Exército;
/) Diretoria-Geral de Engenharia;
g) Diretoria-Geral de Ensino;
h) Diretoria-Geral de Material Be- •
lico;
i) Diretoria-Geral do Pessoal;
j) Diretoria-Geral de Remonta;
/) Diretoria-Geral de Saúde;
m) Diretoria-Geral do Serviço Mi-j
litar;
n) Estado Maior do Exército;
o) Secretaria-Gcral do Ministério da j
Guerra;
p) Zona Militar do Centro;
q) Zona Militar de Leste;
r) Zona Militar do Norte;
s) Zona Militar do Sul.
XIII — MINISTÉRIO DA INDÚS-j
TRIA E COMÉRCIO
Art. 27. O Ministério da Indústria
e Comércio tem a seu cargo a execução!
da política econômica do Governo 13<
deral relativa à indústria e PÓ comércio!
e, notadamente:
a) estudo e despacho de todos osl
assuntos relativos à indústria c ?o co~|
mércío nacionais;
b) incremento do progresso indus-1
trial e comercial do país e expansão de|
suas forças econômicas;
c) expansão do consumo de pro-1
dutos nacionais nos mercados int'Tuol
e externo;
d) modernização e racionalização!
dos instrumentos e métodos de produ-j
cão industrial;
e) proteção da propriedade mdus4
trial em sua função econômica c jurífl
dica, mediante garantia de patentes dej
invenção e marcas de fábrica e dos dij
reitos dos que contribuem para o mel
lhor aproveitamento e distribuição
riqueza;
f) maior utilização das invenções cl
do progresso tecnológico pela indús'
tria nacional;
g) serviços pertinentes ao Reyistroj
do Comércio e ao assentamento dos J
usos e costumes comerciais;
li) propaganda da produção Iv.-.
leira, mediante manutenção do escritó-J
rios de propaganda e expansão ccmer-
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ciai, realização de feiras, certames e
exposições;
j) controle da importação c da exportação;
;) pesquisas sobre custos de produção e distribuição e inquéritos econômicos visando a diminuição do ci:sto de
vida e execução das medidas adotadas com esse objetivo;
/) regulamento e disciplina da distribuição c transporte, no território nacional, dos gêneros e mercadorias de
primeira necessidade, inclusive tabelamento de serviços e utilidades essenciais;
m) fiscalização das leis metrológicas
c solução das dúvidas em torno de sua
aplicação;
n) estudo das tarifas aduaneiras e
de acordos e tratados internacionais,
visando o amparo c proteção da economia nacional;
o) estatísticas comerciais e industriais.
Art. 28. O Ministério da Indústria c
Comércio compreende:
a) Gabinete do Ministro (a organizar);
b) Comissão Executiva Têxtil (cm
extinção);
c) Comissão Federal de Abastecimento e Preços;
ei) Comissão de Metrologia;
c) Conselho de Recursos da Propriedade Industrial;
/) Departamento de Administração
( a organizar);
g) Departamento Nacional de Indústria e Comércio:
/i) Departamento Nacional da Propriedade Industrial;
i i Instituto Nacional de Tecnologia;
;) Serviço de Documentação (a organizar);
1) Serviço de Estatística (a organizar);
§ 1." Fica sob a jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio a Superintendência
das Empresas Incorpor
adas ao Patrimônio Nacional (transferida do Ministério da Fazenda);
Fica sob a orientarão e fiscalização do Ministério da indústria e
Comércio a Fábrica Nacional de Motores S. A.

§ 3." As unidades administrativas
supramencionadas que não trazem ao
lado indicação de origem integravam o
antigo Ministério do Trabalho, Indústria c Comércio.
§ 4.' Ficam sob a jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio as
atividades do controle da importação e
exportação.
§ 5.° Fica extinta a Comissão Permanente de Exposições e Feiras, cujas
atribuições passam para o Departamento Nacional da Indústria e Comercio.
XIV — MINISTÉRIO DO
INTERIOR
Art. 29. O Ministério do Interior
tem a seu cargo a execução da política
do Governo Federal de valorização, recuperação e desenvolvimento regionais
e, notadamente:
a) preparo e execução dos planos
de valorização regional previstos na
Constituição Federal e de outros que
venham a ser estabelecidos;
b) obras e serviços de defesa contra as inundações c combate aos efeitos
das secas nas regiões do pais .sujeitas
a esses flagelos, amparo às populações
atingidas e promoção da melhoria de
seu nível de vida;
c) obras de saneamento em todo o
território Nacional;
d) amparo e assistência ao aborígene, protegendo sua vida, propriedade c liberdade e promovendo sua integração na comunidade nacional;
e) coordenação do sistema estatístico brasileiro e realização periódica do
recenseamento geral do país;
f) assistência técnica e financeira
aos Municípios para execução de serviços públicos locais;
g) fiscalização dos bancos instituídos pela União visando ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões do país.
Art. 30. O Ministério do Interior
compreende:
a) Gabinete do Ministro (a organizar) ;
b) Administrações dos Territórios
Federais (transferidas do antigo Ministério da Justiça e Negócios Interiores);
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c) Comissão do Vale do São Francisco (transferida da PresidCncia da
República);
d) Conselho Nacional de Proteção
aos índios (transferido do Ministério
da Agricultura);
e) Departamento de Administração
(r. organizar);
[) Departamento de Administração
Territorial (em que se transforma a
Divisão do Interior do Departamento
de Administração e Justiça do antigo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores) ;
g) Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (transferido do antigo
Ministério da Viação e Obras Públicas);
/i) Departamento Nacional de Obras
de Saneamento (transferido do antigo
Ministério da Viação e Obras Públicas);
i) Serviço de Documentação (a organizar) ;
/') Serviço de Estatística (a organizar) :
/) Serviço de Proteção aos índios
(transferido do Ministério da Agricultura) ;
m) Superintendência do Plano de
Valorização da Amazônia (.<i organizar) .
§ 1.'' Ficam sob a jurisdição do Ministério do Interior o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (transferido da Presidência da República), o
Banco de Crédito da Amazônia e o
Banco do Nordeste.
§ 2.° Fica sob a orientação e fiscalização do Ministério do Interior a Fundação Brasil Central.
XV -- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
SEGURANÇA E ASSUNTOS
POLÍTICOS
Art. 31. O Ministério da Justiça,
Segurança e Assuntos Políticos tem a
seu cargo a execução da política do
Governo Federal visando a manutenção
da ordem jurídica e da segurança interna e, notadamente:
a) estudo e despacho dos problemas
legais de âmbito nacional, das questões
concernentes à cidadania, ao estatuto
pessoal, aos direitos políticos e às cjíuan-

tias constitucionais e preparo dos
respectivos;
£>) fiscalização da execução, em todo
o pais, dos dispositivos legais de caráter penal e relativos ao regime pf-nilenciário;
c) estudo, elaboração e orientação da
execução de planos de construção e reforma de estabelecimentos penais da
União e dos Estados;
d) execução em todo o território
nacional, da polícia marítima, aérea e
de fronteiras e colaboração com os Governos dos Estados na manutenção da
ordem pública e repressão da criminalidade;
e) execução dos serviços de segurança pública, o de manutenção da ordem e de repressão da criminalidade n,i
Capital da República;
f) elaboração ou revisão cie projetos
de lei a serem submetidos rjelo Pudor
Executivo ao Congresso Nacional;
g) relações do Poder Executivo i':ru
os Poderes Legislativo e Judiciário;
h) relações com os Governos dos
Estados e com a Prefeitura do Distrito
Federal;
r ) defesa da União em juíio. organização e direção do Ministério PúblicoFederal, do Distrito Federal e dos Territórios;
/ ) estatísticas demográficas, m irai:
administrativas e políticas.
Art. 32. O Ministério da Justiça,
Segurança e Assuntos Políticas con:preende:
a) Gabinete do Ministro;
W Agência Nacional;
c) Arquivo Nacional;
d
) Colônia Agrícola do Distrito
deral;
e) Colônia Penal Cândido Mendes;
Conselho Nacional da Ordem do
Mérito;
g) Conselho Nacional de Trân ;tu:
/l) Consultoria Geral dn ? c p ú í ' \ d :
i) Departamento de Administração:
y) Departamento Federal de Siítjurança Pública (menos o Serviço de Censura de Diversões Públicas, transferido
para o Ministério da Educação e Cultu-'
rã; o Serviço de Trânsito e o Corpo dfrj
Bombeiros, transferidos para a Prefeitu-'
rã do Distrito Federal);

n
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/) Departamento de Imprensa Nacional;
m) Departamento da Justiça (em oue
se transforma o Departamento de Interior e Justiça, com exclusão da Divisão do Interior, transferida para o Ministério do Interior com a denominação
de Departamento de Administração Territorial);
n) Inspetoria-Geral Penitenciária;
0) Ministério Público Federal;
p) Ministério Público junto a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
q) Presídio do Distrito Federa!'
r) Serviço de Documentação;
1) Serviço de Estatística.
§ 1." As unidades administrativas supra-mencionadas, com exceção do Conselho Nacional da Ordem do Mérito, integravam o antigo Ministério d:i Justiça e Negócios Interiores.
§ 2." Fica sob a jurisdição do Ministério da Justiça, Segurança e Assuntos Políticos a Ordem dos Advogados
do Brasil.
§ 3." A Polícia Militar do Dütrito
Federal passa a integrar o Departamento Federal de Segurança Pública.
XVI — MINISTÉRIO DA MARINHA
Art. 33. O Ministério da Marinha
tem a seu cargo a execução da política
cio Governo Federal referente à defesa
naval e notadamente:
a) estudo e despacho ios assuntos
relacionados com o equipamento, mobilização e emprego das forças navais;
b) execução, fiscalização, controle e
coordenação das comunicações navais;
c) promoção e orientação de estudos e pesquisas sobre hidrografia,
oceanografia, navegação, e meteorologia,
de interesse para n defesa nacional;
d) coordenação de sua ação com as
demais forças armadas e com as outras
atividades do país, visando a defesa total
da Nação;
e) manutenção de estaleiros e arsenais de interesse para a defesa naval;
f) orientação e execução de todos os
ramos de ensino e instrução dos quadros
e da tropa da Marinha de Guerra e
suas reservas.

Art. 34. O Ministério da Marinha
compreende:
0) Gabinete do Ministro;
fo) Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais;
c) Conselho de Almirantado;
d) Conselho de Promoções;
e) Diretoria do Armamento da Marinha;
/) Diretoria de Eletrônica;
g) Diretoria de Engenharia Naval;
h) Diretoria de Hidrografia e Navegação;
1) Diretoria de Intendência;
j) Diretoria do Pessoal;
/) Diretoria de Portos e Costas;
m) Diretoria de Saúde Naval;
;i) Estado Maior da Armada;
o) Secretaria-Geral da Marinha.
XVII — MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA
Art. 35. O Ministério de Minas e
Energia tem a seu cargo a execução da
política econômica do Governo Federal
relacionada com a mineração e com a
produção de energia e, notadamente:
n) estudo e despacho de todos as
assuntos referentes às minas e às fontes de energia do país;
b) fomento, amparo <? desenvolvimento da produção mineral do pai'.,
c) estudo geológico do território nacional e aproveitamento das águas subterrâneas;
<i) fomento, amparo e incentivo do
aproveitamento industrial progressivo
das fontes de energia hidrelétrica em
todo o país;
e) orientação c fiscalização do
todas as atividades relativas à mineração
e metalurgia no território nacional;
f) execução e fiscalização dos Códigos de Minas e de Águas e da legislação complementar;
í/) estatísticas relativas :'i produção
.nneral e de energia.
Art. 36. O Ministério de Minas c
Energia compreende:
a) Gabinete do Ministro (n organizar);
b) Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (transferida do Ministério das Relações Exteriores);
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c) Conselho Nacional de Águas e
c) estudos, inquéritos, pesquisas,
Energia Elétrica (anteriormente subor- formulação e execução de programas
dinado diretamente à Presidência da relativos à melhoria das condições de
República);
habitação, alimentação e vestuário da
d) Conselho Nacional de Minas e população nacional;
Metalurgia (transferido do Ministério
d) controle da aplicação dos recurda Viação e Obras Públicas);
sos federais, concedidos sob a forma
e) Conselho Nacional jo Petróleo de auxílios e subvenções, às entidades
(anteriormente subordinado diretamente que colaborarem com a União ou presà Presidência da República);
tarem serviços de interesse público no
f) Departamento de Administração setor da previdência e da assistência
(a organizar);
social;
g) Departamento Nacional da Proe) assistência, fiscalização e oriendução Mineral (transferido d-i Ministação de todas as atividades públicas
tério da Agricultura);
h) Comissão Executiva Jo Plano ou privadas, realizadas no pais e pertinentes aos fins de sua competência;
de Carvão (a organizar).
f) amparo, adaptação e recuperação
i) Serviço de DocumentaçSo (a
dos cegos, surdos, mudos, mutilados e
organizar);
j) Serviço de Estatística (a orga- outros deficientes;
nizar) ;
i?) elaboração do programa e orça j
§ l." Fica sob a jurisdição do Mi- mento anual de aplicação das reservas
nistério de Minas e Energia o Insti- das instituições de previdência e caixas
econômicas federais;
tuto Nacional do Sal.
h) estatísticas referentes às ativida§ 2." Ficam sob a orientação e fiscalização do Ministério de Minas e des incluídas na esfera de sua competência.
Energia:
Art. 38. O Ministério da Previdêna) Companhia Hidrelétrica do São
Francisco S.A.;
cia Social compreende:
b) Companhia Nacional de Álcalis;
a) Gabinete do Ministro (a orgac) Companhia Siderúrgica Nacional; nizar)
;
d) Companhia do Vale do Rio
b) Comissão Nacional de AlimenDoce S. A.;
tação (transferida do antigo Ministério
e) Petrobrás S. K,
e Saúde);
§ 3.° A Comissão Permanente de dac)Educação
Comissão
Nacional do Bem-Estar
Crenologia passa a fazer parte do De- Social (transferida
do antigo Ministério
partamento Nacional da Produção Mi- do Trabalho, Indústria
e Comércio);
neral.
d) Comissão de readaptação dos
das Forças Armadas (transXVIII — MINISTÉRIO DA PREVI- Incapazes
ferida da Presidência da República);
DÊNCIA SOCIAL
e) Conselho Nacional de Serviço
Social (transferido do antigo MinisArt. 37. O Ministério da Previdên- tério
da Educação e Saúde);
cia Social tem a seu cargo a execução
Conselho Superior de Previdênda política do Governo Federal rela- ciaf) Social
do antigo Mitiva à melhoria das condições de vida nistério do (transferido
Trabalho, Indústria e Coe garantia do bem-estar da população mércio);
e, notadamente;
g) Departamento de Administração
a) estudo e despacho dos assuntos
(a organizar);
relacionados com as atividades goverh) Departamento Nacional da Criannamentais no setor da previdência e da ça (transferido do antigo Ministério da
assistência social;
Educação e Saúde);
b) coordenação e fiscalização das
i) Departamento Nacional da Preatividades de previdência e assistência vidência Social (transferido do antigo
social no país e elaboração de normas Ministério do Trabalho, Indústria e
reguladoras dessas atividades;
Comércio);

j) Instituto
Benjamim
Constant
(transferido do Ministério da Educação e Saúde);
l) Instituto Nacional de SurdosMudos (transferido do antigo Ministério da Educação e Saúde) ;
m) Serviço de Assistência a Menores (transferido do antigo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores);
n) Serviço Atuarial (transferido do
antigo Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio);
o) Serviço de Documentação (a organizar);
p) Serviço de Estatística (a organizar) ;
§ 1." Ficam sob a jurisdição do Ministério da Previdência Social:
a) Caixas de Aposentadoria e Pensões (transferidas do antigo Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio);
b) Caixas
Econômicas
Federais
(transferidas do Ministério da Fazenda);
c) Conselho Superior das Caixas
Econômicas Federais (transferido do
Ministério da Fazenda);
d) Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (transferido do antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio);
e) Institutos de Aposentadoria e
Pensões (transferidos do antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio);
f) Serviço de Alimentação da Previdência Social (transferido do antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio) ;
g) Serviço de Assistência MédicoDomiciliar de Urgência (transferido do
antigo Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio);
/i) Serviço Social Rural (a organizar).
§ 2." Ficam sob a orientação e fiscalização do Ministério da Previdência
Social:
a) Fundação Abrigo Cristo Redentor;
b) Fundação da Casa Popular;
c) Fundação Darcy Vargas;
d) Legião Brasileira de Assistência.
§ 3.° As Instituições ou associações
que tenham por objetivo a prestação de
serviços sociais, desde que tenham sido
criadas pelo Poder Público ou recebam

favores do Estado, ficam sob a fiscalização e orientação do Ministério da
Previdência Social, para efeito de coordenação c unificação das atividades comuns.
XIX — MINISTÉRIO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Art. 39. O Ministério das Relações
Exteriores tem a seu cargo a execução
da política exterior do Governo Federal
e, notadamente:
a) estudo e despacho dos assuntos
referentes ã proteção e garantia dos direitos e interesses do Brasil e dos brasileiros junto aos Estados estrangeiros;
b) estudo dos problemas relacionados com a participação do Brasil em
programas internacionais de assistência
técnica;
c) orientação e superintendência dos
serviços diplomático e consular da
Nação;
d) negociação de acordos comerciais,
tratados, convenções, protocolos e quaisquer convênios internacionais;
e) participação do Brasil em organismos, congressos e conferências internacionais.
Art. 40. O Ministério das Relações
Exteriores compreende:
a) Gabinete do Ministro:
b) Comissão Nacional de Assistência Técnica;
c) Instituto Rio Branco;
d) Missões Diplomáticas;
e) Repartições Consulares;
f) Secretaria de Estado;
g) Serviço de Informações;
h) Consultor Jurídico.
XX - - MINISTÉRIO DA SAÚDE
PÚBLICA
Art. 41 .
O Ministério da Saúde
Pública tem a seu cargo a execução da
política do Governo Federal relativa ã
elevação do nível sanitário da população e, notadamente:
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relativos à saúde pública;
b) medidas de conservação ou cie
melhoria das condições sanitárias do
país;
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c) amparo» fiscalização e assistência
das atividades privadas no setor da
saúde;
d) coordenação dos esforços oficiais
em matéria de saúde, higiene e saneamento, inclusive aperfeiçoamento de
pessoal especializado;
e) inquérito, pesquisas e estudos
sobre assuntos de sua competência bem
como execução de campanhas de combate a endemias e epidemias;
f) estatísticas sobre assuntos incluídos no seu campo de ação.
Art. 42.
O Ministério da Saúde
Pública compreende;
a) Gabinete do Ministro (a organizar) ;
b) Conselho Nacional de Saúde;
c) Departamento de Administração
(a organizar);
c!) Departamento Nacional de Saúde;
c) Instituto Oswaldo Cruz;
f) Serviço de Documentação (a organizar);
g) Serviço de Estatística (a organizar).
§ 1." Fica sob a jurisdição do Ministério da Saúde Pública o Serviço Especial de Saúde Pública.
§ 1." As unidades administrativas supramendonadas, com exceção das que
trazem a indicação «a organizar», integravam o antigo Ministério da Educação e Saúde.

XXI — MINISTÉRIO DO
TRABALHO
Art. 43. O Ministério do Trabalho
tem a seu cargo a execução da política
social do Governo Federal no tocante
à proteção do trabalho e do trabalhador c, notadamente:
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relacionados com o amparo c
proteção do trabalho e garantia dos direitos do trabalhador;
b) fiscalização das leis de proteção
ao trabalho e de organização sindical;
c) organização do plano de aplicação do Fundo Social Sindical, expedição
de normas reguladoras e fiscalizadoras
dessa aplicação;
d) fomento e incentivo da sindicalização, mediante propaganda e divulga-

ção de suas vantagens, realização de
cursos de preparação e orientação e
prestação de toda assistência aos sindicatos;
e) . coordenação da oferta e procura
de trabalho, manutenção de cadastros da
mão de obra e promoção da instalação
de escritórios e agências de colonização;
f) promoção de medidas relativas ã
manutenção do pleno emprego e elevação do nível de vida dos trabalhadores;
g) recreação operária, manutenção
de creches, centros de assistência médica e de elevação do nível cultural dos
trabalhadores;
/;) fomento da poupança, do espírito
associativo, e da organização cooperativista dos trabalhadores;
i) elaboração e divulgação da estatística sobre a matéria de sua competência.
Art. 44. O Ministério do Trabalho
compreende:
a) Gabinete do Ministro;
b) Comissão do Enquadramento Sindical;
c) Comissão do Imposto Sindical;
d) Comissão Técnica de Orientação
Sindical;
e) Comissões de Salário Mínimo;
/) Delegacias Regionais do Trabalho;
y) Delegacias do Trabalho Marítimo;
h) Departamento de Administração;
r ) Departamento Nacional do Trabalho;
/) Serviço de Documentação;
/) Serviço de Estatística.
§ 1." As unidades administrativas
supramencionadas integravam o antigo
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
§ 2."
Ficam sob n jurisdição do
Ministério do Trabalho os seguintes órgãos:
a) Conselho
dade;
b) Conselho
c) Conselho
Profissionais;
d) Conselho
e Arquitetura;
c) Conselho

Federal de ContabiliFederal de Medicina;
Federal de Economistas
Federal de Engenharia
Federal de Química.

§ 3." Fica sob a orientação e fiscalização do Ministério do Trabalho a
Fundação Rádio Mauá.

XXII — MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES
Art. 45. Ao Ministério dos Transportes cabe a execução da política do
Governo visando a melhoria e a ampliação do sistema de transportes do Pais e,
notadamente:
a) estudo e despacho de todos os
assuntos relativos ã manutenção, ampliação e aperfeiçoamento dos meios de
transporte fluviais, rodoviários, ferroviários e marítimos do País;
b) estudo das questões econômicas,
financeiras, comerciais e técnicas referentes às atividades de transportes no
território nacional;
c) controle, fiscalização e orientação
do aparelhamento e exploração dos
portos e vias d'água do País, no que se
refere às condições de navegação, marítima ou interior;
d) administração e superintendência
das estradas de ferro da União e das
demais empresas de transporte terrestre
ou marítimo incorporadas ao patrimônio
nacional;
c) controle da aplicação dos recursos
federais concedidos a autarquias e a outras entidades públicas ou privadas para
a prestação de serviços ou cumprimento de programas relativos a transportes;
f) fiscalização dos serviços públicos
de transporte concedidos pelo Governo
Federal a particulares;
y) administração do fundo rodoviário nacional;
/;) execução dos planos rodoviário,
ferroviário e de viação nacional;
i) estatísticas relativas aos transportes.
Art. 46.. O Ministério dos Transportes compreende:
a) Gabinete do Ministro;
6) Comissão de Plano Geral da Viação Nacional;
c) Departamento de Administração;
d) Departamento Nacional de Estradas de Ferro;
e) Departamento Nacional dos Portos, Rios e Canais;

f) Serviço de Documentação;
g) Serviço de Estatística.
§ 1." Ficam sob a jurisdição do
Ministério dos Transportes os seguintes
órgãos:
a) Administração do Porto do Rio
de Janeiro;
f>) Comissão de Marinha Mercante;
c) Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana;
d) Companhia Nacional de Navegação Costeira;
c) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
f) Estradas de Ferro Autárquicas;
í/) Lõide Brasileiro;
/i) Serviço de Navegação da Bacia
do Prata;
i) Serviço de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do
Pará.
§ 2."
As unidades administrativas
supramencionadas integravam o antigo
Ministério da Viação e Obras Públicas
ou a este se achavam jurisdicionadas.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 47. Haverá, na sede de cada
Ministério, uma Delegação do Tribuna!
de Contas, uma Contadoria Seccional
da Contadoria - Geral da República e
uma Tesouraria.
Parágrafo Único. A Tesouraria, em
cada Ministério, será subordinada ao
respectivo Departamento de Administração ou órgão correspondente.
Art. 48. As Delegações do Tribunal
de Contas, Contadorias Seccionais e Tesourarias serão instaladas dentro do prazo de 30 dias contados da publicação
desta lei.
Art, 49. A Delegação do Tribunal
de Contas junto a cada Ministério terá
por função acompanhar a execução orçamentária pelo exame dos balancetes
financeiros mensais, organizados pela
Contadoria Seccional respectiva.
§ l g -- A tomada das contas dos
diversos responsáveis será feita, em
cada Ministério, pela respectiva Delegação do Tribunal de Contas, que procederá ao exame, em cada mês, dos
comprovantes de despesas e documentos
respectivos. Qualquer irregularidade
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será comunicada ao respectivo Ministro de Estado e no Presidente do TriJjuna) de Contas.
5 2." A Delegação do Tribunal de
Contas junto ao Ministério da Fazenda
exercerá, era relação à Presidência da
República e órgãos a ela diretamente
subordinados, as atribuições previstas
neste artigo.
Art. 50. A Contadoria Seccional
junto a cada Ministério terá a seu cargo a organização dos balancetes mensais, financeiros c patrimoniais, assim
como dos balanços anuais destinados
à Contadoria Geral da República.

§ 2." Os Ministros de Estado deverão elaborar, antes do inicio de cada
exercício financeiro, um programa de
execução orçamentária especificando a
periodicidade da distribuição ao Banco
do Brasil dos suprimentos correspondentes à dotação de cada Ministério.
§ 3." Mediante exposição justificada da Secretaria do Conselho de Coordenação e Planejamento, o Presidente
da República poderá alterar, em qualquer época do ano, a periodicidade estabelecida no inicio do ano financeiro.
Art. 53. Ficam extensivas a todos
os Ministros e órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República
as disposições constantes do art. V c
seu parágrafo único da Lei n 9 601, de
28 de dezembro de 1948.

Art. 51. A Tesouraria de cada Ministério terá a seu cargo efetuar os pagamentos à conta dos créditos orçamentários e adicionais distribuídos ao respectivo Departamento de Administração
Art. 54. Os créditos orçamentários
e adicionais, destinados aos Ministérios
•e realizar outras operações financeiras
definidas em regimento.
e órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República, consideram-se
§ l." O Poder Executivo expedirá
um regimento padrão para as Tesoura- registrados pelo Tribunal de Contas,
rias dos Ministérios e fixar-lhes-á a lo- para fins de utilização imediata da adtação mediante redistribuição dos atuais
ministração pública à vista da publicatesoureiros e tesoureiros-auxiliares do
ção da lei orçamentária 014 dos decreserviço público federal.
tos de sua abertura e distribuídos aos
respectivos Departamentos de Admi§ 2." Serão efetuados pela Tesounistração ou órgãos equivalentes.
raria do Ministério da Fazenda os pagamentos correspondentes às despesas
§ 1." A redistribuição dos créditos
do Congresso Nacional, do Tribunal de
orçamentários e adicionais às Delegacias Fiscais nos Estados, ao DepartaContas, da Presidência da República
mento Federal de Compras, à Delegae dos órgãos a ela diretamente subordinados, competindo à Tesouraria do
cia do Tesouro Brasileiro no Exterior
Ministério da Justiça efetuar os paga- e a qualquer outra repartição pagadora
mentos relativos ao Poder Judiciário.
da União, será feita pela Diretoria da
Despesa Pública, mediante requisição
Art. 52. O Ministério da Fazenda
dos Diretores dos Departamentos de
providenciará n abertura, no Banco do
Administração dos Ministérios e diriBrasil S. A., de contas especiais para
gentes de órgãos diretamente subordicada um dos Ministérios e órgãos direnados à Presidência da República.
tamente subordinados à Presidência da
§ 2." O Poder Executivo regulaRepública, as quais serão movimentadas,
mentará o processo de distribuição e
por meio de cheques, ordens de pagaredistribuição de créditos orçamentários
mento e de suprimento, pelos respectie adicionais, de movimentação e suprivos Ministros de Estado ou dirigentes
mento de fundos e de processamento
dos referidos órgãos, ou pelas autoridas despesas públicas, de forma a se
dades a que os mesmos delegarem comobter a maior celeridade, economia e sepetência expressa para esse fim.
gurança.
§ 1." Os suprimentos a crédito dessas contas serão feitos pelo Ministério
Art. 55. Quando a lei não determida Fazenda à vista de requisição do nar outra forma, o registro do ato será
a postetiori.
Ministro de Estado ou dirigente de órgão diretamente subordinado ã Presi~
Art. 56. O Presidente da República
déncia da República.
poderá ordenar o registro, sob reserva,
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dos contratos a respeito dos quais o
Tribunal de Contas não se houver pronunciado dentro de trinta dias a partii
da entrada do pedido de registro na Secretaria do Tribunal,
Parágrafo único. Se o Tribunal de
Contas, ao se pronunciar, recusar registros ao contrato, proceder-se-á na
forma do artigo.
Ari. 57. Nos casos de recusa, pelo
Tribunal de Contas, de registro de contrato, nos termos do § l' do art. 77 da
Constituição, poderá o President? da
República determinar a execução do
contrato, até o pronunciamento do Congresso Nacional, salvo se a recusa de
registro tiver como fundamento a falta
de saldo no crédito ou imputação a crédito impróprio.
Art. 58. A expedição de ordens de
pagamento cabe, em principio, aos Ministros de Estado e dirigentes de órgãos,
diretamente subordinados à Presidência
da República, que poderão delegar essa
competência, mediante ato expresso, a
chefe de serviço ou repartição.
Parágrafo único. Essa delegação de
competência não será nominal, mas se
referirá ao cargo ou função da autoridade a que for concedida e prevalecerá
independentemente de renovação, até
.<ua expressa revogação.
Art. 59. As quantias dos empenhos
correspondentes a material encomendado, serviço ordenado ou executado, cujo
pagamento não possa ser efetuado dentro do exercício, serão escrituradas como despesas efetivas e levadas a Restos
a Pagar, a juízo do Ministro de Estado
ou dirigente de órgão diretamente subordinado à Presidência da República.
§ ] . ' Idêntico regime será aplicado
às despesas de obras iniciadas mas não
concluídas dentro do exercício.
§ 2.°
Os Diretores dos Departamentos de Administração dos Ministérios e os dirigentes de órgãos subordinados à Presidência da República remeterão à Delegação do Tribunal de Contas c â Contadoria Geral da República
a relação das quantias consideradas como Restos a Pagar, nas condições dêste artigo.
§ 3." Diante da prova de que o
material foi recebido, o serviço foi exe-

cutado e a obra foi concluída e aceita,
e à vista das respectivas contas, registradas pela Delegação do Tribunal de
Contas, serão efetuados os pagamentos
sob o título «Restos a Pagar», mediante requisição dos necessários suprimentos ao Tesouro Nacional, desde que o
direito do recebimento não tenh-i inc^irido em prescrição qüinqüenal.
Art. 60. Independerá de consulta
prévia ao Tribunal de Contas a abertura, mediante decreto do Poder Executivo, de crédito suplementar ou
especial devidamente autorizado pelo
Congresso Nacional.
Art. 61. Caberá aos Ministros de
Estado e dirigentes de órgãos subordinados à Presidência da República
decidir da conveniência da realização
de despesas pelo regime de adiantamento.
§ 1." Ao autorizar o regime de
adiantamento, o Ministro de Estado ou
dirigente de órgão diretamente subordinado à Presidência da República
fixará os prazos de sua aplicação e
comprovação.
§ 2.'' Serão fixadas em decreto do
Poder Executivo as normas a serem
obedecidas no caso da execução de
despesa pelo regime de adiantamento.
Art. 62. Para aquisição de material
e execução de obras públicas e de
serviços far-se-á:
a) concorrência pública quando o
valor da aquisição ou da obra a executar for igual ou superior a
Cr$ 500.000,00;
b) concorrência administrativa quando esse valor for igual ou superior a
Cr$ 100.000,00 e inferior a
Cr$ 500.000,00;
c) coleta de preços entre firmas
idôneas nos demais casos.
!; !.'•' Caberá ao Presidente da República dispensar a realização de concorrência pública ou administrativa,
mediante proposta justificada do Ministro de Estado ou dirigente de órgão
diretamente subordinado à Presidência da República, quando o exigirem
os interesses da administração.
§ 2" O processo de concorrência
pública e administrativa será regula'mentado pelo Poder Executivo.
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Art. 63. O extranumerário especialista será admitido, mediante portaria
do Ministro de Estado ou dirigente de
órgão diretamente subordinado à Pré"
sidência da República, para o exercício da função reconhecidamente técnico-especializada, para cujo desempenho não exista servidor habilitado.
As condições para a admissão desse
extranumerário serão fixadas em Regulamento.
Art. 64.
Fica o Poder Executivo
autorizado a expedir os atos necessários à execução da presente lei, inclusive promover a fusão, extinção ou
reorganização das unidades administrativas integrantes ou sob jurisdição
dos Ministérios e Órgãos subordinados
à Presidência da República, respeitados os limites das dotações orçamentárias.
Parágrafo único. Com o mesmo
fim, para o estudo de determinados
assuntos ou para a coordenação de
atividades correlatas, fica o Poder
Executivo autorizado a constituir comissões interministeriais ou interdepartamentais.
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e Obras Públicas --- passam, respectivamente, para os Ministérios da Justiça,
Segurança e Assuntos Políticos, do Trabalho e dos Transportes.
Art. 69. Ficam extintas
de Segurança Nacional dos
cujas atribuições pasmam a
penhadas pelos Gabinetes
tros.

as Secções
Ministérios,
ser desemdos Minis-

Art. 70. O Poder Executivo, dentro do prazo de 60 (fessenta) dias, após
a publicação desta lei, obedecendo os limites dos créditos constantes da lei orçamentária para c corrente exercício,
publicará o orçamento analítico com
a redistribuição dos recursos financeiros correspondentes a nova estrutura da
administração ora constituída.
Parágrafo único. O Tribunal de
Contas procedei á ao registro automático
das novas tabelas dòi-se orçamento analítico, assim como a redistribuição dos
respectivos créditos às Tesourarias dos
diversos Ministérios.
Art. 71. Cada Ministério terá um
quadro de pessoal próprio, integrado de
cargos isolados, de provimento efetivo
e em comissão, e de carreira, assim
como tabelas de mensalistas.
Art. 72. Os quadros de pessoal já
existentes serão reestruturados, mediante proposta do Poder Executivo, a fim
de atenderem às modificações introduzidas pela presente lei na organização
administrativa do Governo Feder,il.
Parágrafo único. Até que sejam
reestruturados os quadros de pessoal
existentes e fixadas as novas lotações,
cada órgão conservará, no Ministério
que passar a integrar, os cargos da
lotação fixada, em decreto. A transferência dos cargos de um para outro
Ministério, bem como a movimentação
do respectivo pessoal, será feita por
ato do Poder Executivo.

Art. 65. Fica mantido o regime de
contabilidade pública e de administração financeira atualmente em vigor para
os Ministérios militares e para o Estado
Maior das Forças Armadas.
Art. 66. Os Departamentos de Administração ora criados nos Ministérios da Previdência Social, das Comunicações, da Indústria e Comei cio,
do Interior, de Minas e Energia e da
Saúde Pública compreenderão uma
Divisão de Orçamento, uma Divisão
de Pessoal, uma Divisão de Material
e um Serviço de Comunicações.
Parágrafo único.
Os Serviços de
Documentação ora criados nos mesmos Ministérios, além das seções necessárias compreenderão uma Biblioteca.
Art. 67. O Departamento de AdmiAri. 73. As novas tabelas de ir.ensanistração e Biblioteca do antigo Ministério da Educação e Saúde passam listas dos diversos Ministérios >erão
para o Ministério da Educação e Cul- aprovadas pelo Poder Executivo.
tura.
Parágrafo único. Até que sejam
aprovadas as novas tabelas de mensaArt. 68. Os Departamentos de Adlistas de cada Ministério, cada órgão
ministração dc.s antigos Ministérios da conservará, no Ministério que passar
Justiça e Negócios Interiores, do Tra- a integrar, as funções constantes da lobalho, Indústria e Comércio, da Viação tação já aprovada.

Art. 74.
São transferidos para a
Prefeitura do Distrito Federal os seguintes órgãos:
a) Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal;
b) Inspetoria-Geral de Iluminação
e Gás;
c) Serviço de Trânsito do Departamento Federal de Segurança Pública.
Art. 75. Nas assembléias das sociedades anônimas em que a União for
acionista, o representante desta será designado pelo Ministro de Estado sob
cuja orientação e fiscalização a mesma
estiver.
Art. 76. Compete ao Presidente da
República baixar os atos administrativos de sua atribuição constitucional
privativa; os demais atos serão da atribuição dos Ministros de Estado ou dos
dirigentes dos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República.
Parágrafo único. Os Ministros de
Estado ou dirigentes dos órgãos subordinados ao Presidente da República deverão submeter à apreciação presidencial as suas decisões que envolverem
interesse nacional relevante ou interferirem na órbita de atribuições de outros
Ministérios ou órgãos, não ministeriais.
Art. 77. Os atos baixados pelo Presidente da República, Ministros de Estado ou dirigentes de órgãos subordinados ao Presidente da República,
quando se referirem a assuntos da mesma natureza poderão ser objeto de um
só instrumento; neste caso, o órgão
administrativo competente expedirá os
atos complementares ou apostilas re-

portando-se à publicação oficial do
ato coletivo.
Art. 78. Os atos de provimento dos
cargos públicos civis isolados, vitalícios,
efetivos ou em comissão, assim como
os de promoção por merecimento, transferências, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento, disponibilidade,
exoneração e demissão serão baixados
pelo Presidente da República.
Art. 79. Em nome do Presidente da
República, os Ministros de Estado ou
os dirigentes dos órgãos diretamente
subordinados ao Presidente da República, ouvido previamente o Departamento Administrativo do Serviço Público, expedirão os seguintes atos relativos ao pessoal civil :
a) nomeação para cargo público,
quando decorrente de concurso, respeitada a ordem de classificação;
b) promoção por antigüidade, exceto
de vitalício;
c) aposentadoria;
d) concessão de gratificações adicionais por tempo de serviço; e
c) outros atos não especificados no
artigo anterior.
Art. 80. A orientação prevista nos
dois artigos anteriores será extensiva,
no que couber, ao pessoal militar, de
acordo com a regulamentação que for
expedida.
Art. 81. Para a execução desta lei
ficam criados, apenas, os cargos públicos isolados e de provimento em comissão correspondentes à criação dos
novos órgãos ora instituídos e que são
os seguintes:
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