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pitais ao espírito de ini6ativa e ao encor~jamento da prod~lção,
preferiu o Govêrno refrear severamente os gastos, ao inv~< cle
lançar uma reforma tributária geral.
Convém salientar, portanto, o critério realista e C<Jnciliador
que o Govérno julgou prudente manter no exercício de 1917:
não transformar eX-abrupto a legislação tributária e confiar- por
algum tempo na produtividade natural dos impolitos e taxas vigentes, tais como se acham regulamentados, já que se revelaram
razoàvelmente elásticos, mesmo dural'lte o período de guerra.
A reforma da legislação fiscal sôbre a renda constituiu, pois.
um ponto de partida escolhido pelo Govêrno; não teve caráter
radical e apenu consolidou tendências que já se tinham esboçado'
anteriormente. Nem mesmo certas inoyações, como a proposta
de aplicação 80s salários do sistema de retenção nas fontes, que
era iniciativa indiscuti":elmente de grande alcance administrati\'0, logrou 11 vossa "apro\'ação, <> que demonstra 'não vos parecer
aconselhável o distanciamento do quadro tributário em ,·igor.,
,Outras r(,formas parciais, que se acham em est\ldo, hão de seguir-se.
'V~do tôdas; pOc';m, ao mesmo resultado: atender ao mandamento constitucional. sem ia:norar as W)SI!Q! necusidadec ecoJlôinicas •.

Mantiveram-se no mesmo nível ás obrigações ferroviárias e
as obrigações rodo,,'íárias, durante o biênio de 1946-47, bem corno
"s obrigações dQ Tesouro. No montant~ das apófices houve um

aumento de Cr$ 61,230,000,00, elevanào-se ês~e aumento a, ' ..
Cr$ 107.153.656,00, se considerarmos os saldos d<:s Ob"igações
de Guerra, em circulação. no mesmo período. ,
Dentro do exercicio passado, o movimento da. ..mi..-.sões de
títulos da dívida pública interna atingiu Cr $ 302, 193 ' 690,50-,
exprimindo-se em Cr$ 133.810,034,50 o movimento de resgate
como conseqüência da anulação da emissão, autori.ada pelo Decreto-lei n.o 9.138, de 6 de abril de 1946.
A emissão de promiBsórills do TesoUTo, nos têrmos do Decreto,·lei n.O 7.213, de 30 de dezembro de 1944, cujo saldo atingiu
*':r$ 100.000.000,00, foi totalmente resgatada no exercício de 1947.
Relativamente às letras do' Tesouro, o saldo em circulação
devou-se de Cr$ 792.464.779,50, em 31 de dezembro de 1946,
p~a, Cr$ 1. 041. 709,50, na mesma época do ano pIlHado. O
,movimento das' emissões das letras do Tes()uco, no último ,exerCício, foi de Cr$ 3.391. <449 . 000,00, ,ao pasllo qu~ as operações' de
rel'gate montaram a Cr$ 3, 1-42,204.500,00.
Estas variàções sUfiirlim po~que constituíram parc("las domi, lIantes, ,no cômputo das letras do TesoUTo 'lançsdas em circulaçio
em 1947, as emissões efetuados nos têrmos do Decreto-Iei niímero
9.524, de"26 de julho de 1946,por fôrça do qual 09 exportadOres
sio obrigádos a aplicar nos reft'fido"s títulos import~ncia correspondente a 20% do valor,. em "ruz~iro!i. das ~'elld8S de cambiais
pelOll mellmo8 ree lizsdsB,

HentlasTributárias '
As Rendas Tributárias continuam ocupando a posição de relê':
,"o que semp;.e tiveram em meio' à .Renda Or,dinária (89 %)4t
à Receita Geral (84 'ro), embo,a talvez, sua ~'erdadeira importância ainda seja m~ioT, dado que nas ~iversa8 Rendas, e até
certo pontQ na Renda Elltraordinárja estiíó' cspitullldos elementos
de caríiterineaàvelmente tributârio.,

TRn1UTAÇÃO

f)iretrizes Seran
Na primeira Mensagem que voe dirili, alirmei que a relorma
do nosSo sistema tributw.rio era a!!8unto de inadiável execução.
Nada co~tribuiu para modificar êsse ponto de ,'ista, dada a nece.
, _idade de 'harn;tonizar tal sistema com a atual estrutura da despesa
pública federal, que se vem di"ersiCicando sensivelmente, à medi~a que o" ~is se desenvolve. Não /: de desconhecer, porém,
que a tributação repercute nos setores da economia privada que
aparentemente mais se' acham distanCiados de sua influência.
Além di~o, tôda, modificação em leis fiscais é sempre recebida,
de início, com prevençwo, e reclama razoável Período de impla~
tação, até que produza os primeiros relultados. Daí a prudência
Cf)IJl que o Govêrno procede ao estudo dessas TefOf"mas, que não
tem sido nem podem ser fllndamentaiF, senão gradativas, a fim de
que o país I consiga vencer a cri!e decorrente da última Ruerra,
$("m maiores perturbações para a sua" economia interna.,
A relress:vidade como "que intrínseca ao si!tema tributario
brasileiro, qualquer que seja o ní\'fl de Govêrno em consideração!
- fato que "os salipntei na Mensagem com que foi encaminhada
a proposta orçamentária para o exercício corrente - não pode,
por certo, ser atenuada de improviso, já que se torna pouco pro"án'l eliminá-Ia totalmente, à vista das condições econômicas
f.crais do país, O art. 202 da Constituicão, no entanto, recomendando preferência para os impostos pessoais e progres!ivos, constitui ideal que não nes é lícito esquecer, notadamente quando 0$
Estados de maior ciyilização também nos apontam és. e caminho
em matéria fiscal e intern't>nl na ordem econômica e social para
impr:mir-Ihe a, regularidade disciplinada que lhe falta.: Assim,
ante o ienômeno generalizado do crescimento da despesa pública
..
li
nt'cessidade de acata" norma prescrita pela Constituição.
('flandu, 110 me5mo tempo. condiçÔfo' {",'oráveis à focma~"() de fil-

,

Direitos de Impertação para Cc>osumo

o crescimento ,'erificado, nos dois últimos anos, na arrecadação dos direitos de importação para consumo. não foi obtido por
alterações substanciais na legislaçio específica, aumentando-Ihe
as taxas em dior; decorreu antes do cont~nuo revigoramento dos
transportes marítimos, da abolição de, restrições (sistemas de prioridad.. e cotas) baixadas durante a iuerra em todos os centrOll
ellportadores e da reconversão iradual das indústrias bélicas
nOl paísn com que mantemos mais ati"o intercâmbio comercial.
!;sse maior volume de arrecadação ocorreu precisamente no
exercício de 1947; e explica-S(:, antes de tudo, pela procura
acumulada, que ainda mais se acentuara 'com a maior abundância
de cruzeiros que afluiu às mãos dos consumidores em 1946. Acha"a-se o merclldo brasileiro sub-abastecido, assim, de ~ns de produção, que deixáramos de importar deBde que a guerra se propagara ao Continente americano, como de bens de consumo, cuja
falta transitória ou permanente se agravara de modo especial em
relação a certos artigos de consumo direto (trigo, por exemplo).
Conquanto o "alor das importações tenha alcançado, em '1947.
a Cr$ 22.789.291.000,00, fato sem paralelo na história econômica brasileira, a arrecadação do impâsto de importação foi
de Cr$ 1.876,436,469,70, niío obedecendo, como no ano anterior
já niío obedecera, ao mesmo ritmo de crescimento daquela.; Ocorre
êste fato porque as nossas tallas aduaneiras são essencialmente
especificas, isto ", cobradas por quantidades; a arrecadaçio, pot'
isto mesmo, não segue, de maneira regular, as flutuações de preç~.
e aumenta, em geral, em função do maioc volume das importações.
Estuda-ee prefõenteml:nte a reform:1 de nossas tllri{II~, que realmente filmam entre as mllis moderada! do mundo. iá que. ~
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Bca~il. a imposjç,w adian~;ra m~dia corresponde apenas il 10%

dG valor da importação. E' imperativo um rellju6tamento q~e
será feito em harmonia com 06 comprom;sSUG a~umido;; J>"io país
nBi várias c~míel'ênc;a" intemaóonais a qU<' temos comparecido,
desde ai de Londres e Genebra até à última que se realizou em
Havana. VillB éle. pI·imo.rdia!mente. a I t?por. no<> níveis de 19i4.
ao; relaI,'Õeli enu-e (}ló direito.> aduane;r()S e " valor <UlS mercadoria~, ablllldonlimdo, pGi~, a ba.e fiscal e$pt'cíiica. que aind.. .enquadra a qUUie totalidllde de OOS&ai in.portações.

Imp&GtfJ de Renda e proventos de qualquer nature!a
A., 1.. i'onU4lc; por que o impô.to d~ renda ve:o f"),c""Jo
nO!

últill10S

anos t~'nl sido nleno~ si,gJjlificatlvas r10 que

;!

pr:1l1~'lra

v~tll.

parC'cem. S.~ se atC'ntar no que E',tabê'lc,,;am o. D",,·rl'to .. -leis n.o 5.844. de 23 de setemhro de 1943.. e n" 8.430. dt, 24 dI"
dezembro de 1945, fàcilmente se verificará que for~m pe.qllenas
.... :olter.cões introduzidils. ligando-~e elas de prê'ierkn"ia 8 isençÕe. e formas de pagamento. Nem til'eram tamb';m influé-ncia

rea;·.\Stflmen1!<), que se {aTá na proporç~o o.. 4<0 %. não aJMeciáve] sóbre a produ.tiviàack G!o imp(:.sto, o que se',.. fácil de
,0lJlprovar à luz da arrec:odaçio.
exercerá, segundo se espera, ioflllência nociva quagto ao C\.Isto
ÁiSlm. o Decreto-lei n." .i. 43Q elevou, qUlI.nfo às ~ .... oas fi,;ide vida, pois ficarão isentos não sómente os gêneros alimentíc.as. de 12.600 c.ruzelms ~ra 2 •. 000 o limite da rend .. llioo tI'ic:;os' de primeira necesr.idade,· mas wmbém os lubrificantes, Ç{)1'l'I.
buta.dll.. e revigorou para 1946 as taus adicionais que tUlhalll
bustíveis e matér:as primas essenciais. Além disto. cumpre ob6ecvar que, em certos casos, há redu,õl"l> que ~ f1e~oei.am pllf'3 de- , \'ig~ncill lr..itada aos e~rciciQs de 19044· e }oC.1.S. Quanto à~ pesterminados prod\.ltos, enquanto Só "elati"ilmente a outres será E&aS ju.rídicas. tomou tambéa1 iI pr.ovidência de e.tender par.a
194& Di ad.icio.lilais que t.inl:Iaao sid.ci> cCllbr,adOil C(,)IJ dois ano;; anteaplicado o aumento. estabelecido o critério de não permiú!' q.~
1'i~E's. J" " inlpUs.to de 1u.crfili; .extr~I'(ii.lIlários. criado pelo Dechegue a imposição aba;xo do nive'! dos direitos vigentes em 193-4.
cretG-Iei o.Q Ó. 224, de 24 àe janej,ro de 1944, e regulameiltaâo
O Govêrno não cogit:l. deSÚi.rte. dE' aumentar de 4() -0/0. puu e
pelo Decreto n.o 15.028, de 13 de março de 1944.ag'rllvou ...
simplftsmellte. as tarifa~ aduaneiras. Pretende apenas conf01·ms·
tr.i.butaç,ií ... das pess<HlS ju.r.íd~s que iilpr~nta"em ll.lcr~s c"moi.
las a novas condições econômicas. atenoo-se. esu'itamente, "s ne·
de.radQIi 'CU13\}!'.d.ináci.Gs.e ilipe.riQfe.> a 100,000 cruze",os. F~
iociações celebradas em Genebra.
Gu}Atituid!il p~teriOr'lneHte pelo Impôlsto Adiciou.al de Rendac,
A estimativa retiíicada do impósto de importacuú para 1948 .criado pelo Decl'eto-1ei 11.° -9. 154. de lQ ,de abril de 19-46. 1:.
consigna Cr$ 1.994.000.000,00. o que const;tui um c"ku{o re- ae re\'elou mai. produtivCII cio que IIQuéle, porq.ue embora eitab&lece.i<' tlUUl igwtl (20%) à Jn~or que se eGti,pulava n~ Impóetq'
servaUO e prudente.
sóbre Lucros Extraordinários, não faculta,vII a opção de aplicar .o
dóbro da importância do impásto a pagar, na aquisição de '·Certi.
Imposto de {;onsumo
ficados de Equipamento" ~u ·'Pept.&itos em Garantia".
A política de não agrava~'ão de ta~as pGde amsa .ael· exeD'lAnalisando o regulamento alara em vigor, verifica-se que
plificada com o impósto de consumo. a mais significativa fonte houve uma consolidação {jas tendências tributárias anteriores. em
de renda da União. O aumento 4la prGdutiviciade désse tributo. bast'<>o J)Ofém. adapÚldas às C"<Indi9ÓeS do após~err.a. Na ver.
dUl'.8J:I,te ~ e~e.r.cício de 194 7~ decorreu das modificações introdu- daod.e. a Lei 11.° 154, de 2S de 1Wvembr,o de 194 7.. de que decQl".
üdas pelo D.ec.r:eto-lei n.o 7.404. de 22 de mar.ço de 1945, o qual
rof"U a regulamentação baixada pelo Dec.r.eto n.o 2 •..239. de 22 .ele
lIte .d.eu feição di.ferente, eYÍ.t.ando a complexidade do antigo rI"- dezembro de 1947, PUj<.lS efeito~ .se IariQ Iôefltir na brre,aàaçá<)
,,-u1a.meuto, qlie reivalav,8 pOI' minúcias des.necessárias. Os novos de 1948. - wlroduúlol modifjca~:Qe~ 1,\\I't' não poderio ier compu.
Q.ispQlOiti",~, cwn efeito, disciplinaram o triouto em quatro tabetaci..lH; UII sua tota:licUlde ,C01l1Q a,grav.,rões do ônus tributlÓrio. poois
11011>, red.uziruio as 42 rubricas anteriorC!.i a 29, e elevando de que. na prática ..ela1> se C'ompeIl8a1n reci;Jr0C3mente. Assim,:Se
ti para 17 as SlIjeita;; à trlbuta,iílil ad-valorem e por preço tabe- • ialpbGto prapoct:iooal da cédula UH" (lurQS) foi al.lIDentado àe
ladD. Tio selllliÍveis modificações reclamavam tempo para produ- • ptl1'a 16';·" e fui criada uma :Ao'va céd.Wa "H" para o,; '·enfii.
zir os primeiros resultados. já sendo agóra pos~ível conhect--Ios
me1lt", Dâo d~sificados em QUtras. teado C()J.'lIIO .taJta 5 % d~
e apreciá-los_
illaPÓO<le> JKO{l1lIr.cioaal, pi#l' outro 1ad.1!l, no que diz r~ito -.
't.~

Eua~ mC>àlÍíic ..... ·ô!'s nmb'il>\.Iír.am. o;em duvida. :illtoJ\làlil'''_te, para fOI awnento da arl·eca<i1ação. ellllJor:t tamb';m tal S('
po~a e.xpli.ca4· pelo creEcimeJlto da produção. a pllr de uma elevaç.ii.o nos pre.ç·os. outro fenômeoo tamb~m sem precedeJJles em nossa
}.Ii!;tória econômic·a. Eis por que o total d" impósto akan~'o'J em
1945, Cr$ 2.832.000000.00 arrecadação maior que a do ano :ontel'ior em CrS 885.000.000.00. ou seja. cerca d(· 45 "", D"i por
diante. contudo, at~ mesmo em virtude do 1:t:gil11E' cle rcu'a"'ão d~
crédito, que foi inu'oduz'do. ésse aC'Tfscimo n"o Sê poder;" manter
em ritmo tão forte: aiisim. em 1946, ainda tivemos uma ar;-ecada,-.ão total de Cr~ 4.009.000.000.00. SUpei ior à d" períudo) pas.aJo em Cr$ 1.176.000.000.00. ou sei ... cérca de 42 (o~: mas. em
1947, a arrecadaé:a(' alcólncou Cr~ 4 462 <J71.0G7,:l(l supenor'
~p"nas em cérca d" 12 c',;, ;.. (]f' 1946
A est;mativa retificaoa p:t! ~i 1948 consign" piH~ o imp(,st"
~e consumo a importância total de C, S 04 8'14 000.000,00, I" ~e

• .o,Ót

o que

rept~nta..

ueiwo fIscal

31!ltia as.;.irfl,

'~H11

g,:"J"vi.('.~o

lnd're

d~

pro-

lM'~wa. j·uridiCII.. aboliu-se o lmpóllio Adicí<mal de Regda, su,edi.neo do lrnpósío 5lí.lme Lucros ExtraorciÍl'lários; no que I;e refere
". pe~SGas íísicas. 1011'Ilm autru'.ntados os abatimE'&1os de encarlos
d.. ! ~l1líli.. que pailiarJlm de B .000 para 1::!. 660 cruzeiro~. rela.
ti, ;,;mle•• te .!I cé>njuge, e de .... 000 pal:O 6.000. no quI" ~e r!'[êr~ a
('lida fdh~ me!10r ou dependente.
Nv tOl'ame H,~ tabelaíi do Impústo P'·ogre>s'vo. esiorçou-Ik' It
G".i-nF... IHr ll~D majorio'-las ~ubstlitlcialmen1e. Dt-sse modo e ar~'=, par .. compensar a extinrão do lmpôsto sôbre Lucros E...ua,... dlJu.r;c»; l>Quela tal..ela. at'; o rendimento dr: 1 milhão cleCTULt'lrtK ten" aptmas 00; ad,cionais temporários illcorporacL:.>5 pern-.anentemenk ao impél.to: Q;i rend.unentos entre 1 e 2 milhõ".
11 .. cru~t';ro>. <1.:.1(' (:om o ad,cionaI eram taxado> em 30 "". pIl~.
5a.... '" :. sê-lo em 35 <;0; os relldllnentos entre J! e :; milhõei. que
ffa", t4XUOO, er.i 30 <;". pas~aral1l OI 40 (',,: os renalm!!'ntos I>U~
';'.JI''', ~ :, flliJ!Jc,t's, (lU!;' laml""" -<l,D.1 taxado' em 3<1- 0'0, pai-

'I"" !!'Ilt:<nto. f\1~S"r clt maiol'a('iío da. taxas na;; grandes rencla~,
Q '-'ant.o à.s ~S~()aK juríã ;cas . • produt;·.'i.!a<k do tI ibu'.9

sol ......, wla

•
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.m 1948, que .e estima em Cr$ J. 932.000.000,00 nio ultrapasserá apreciàvelmente a arrecadação de 1947, iato é, Cr$ ...•.•

A estimativa da re<:eita. na lei de mei06, era de .•••••••••
Cr$ 12.003.650.000.00 e a despesa foi fixada em.

3.901.807.972,90.

Cr$ 11.990.123.723.00, daí resultando o super8\'it df! ..• " ....

CrS 13.526.277.00. Houve quem considerasse a Proposta do Exe·
Decorre tal fenômeno das novas vantagens facultadas ao contribuinte. Em relação às pessoas jurídicas, por exemplo, podemos' cutivo uma propost<t equilibrada unicamente no papel e as críti·
cas, que à época ela suscitou. tinham para muitos absolu~o fundamento. A lei discriminativa e retificativa da Verba 4 Obrlls

"linhar. entre outras. a dedução de prejuizos anteriore.s, no caso
da não existência de fundo de reserva ou lucros su~pensos; isen·
cão da reavaliação do ativo. procedida na vigência da legislacão
1Illterior;

não

distribuição das reservas

constituídas até 31

e eqUIpamentos. a!te-rou. porém. de modo radical. ésse quadro orç.mentário. à primeira vista róseo, por isto que elel'ou a despesa de

de

dezembro de 1947, data até quando estêve suspensa a limitação
·
I art. 130 da L ei das S oCledades
(O
por Acóes.

i

Cr$ 609.562.491.00. transformando o superal'it em deiicd de . .•
CrS 594.036 . 214 ,00
.

'Tais vantagens, somadas a outras relativas as pessoas físicas

No co:-rer do ano. trD.nsferiram-se. àe outros exercícios) cr~

como, por exemplo, a isenção do.s lucros apurados nas vendas

ditos espEciais na importimc;" de Cr$ 1.547.886.689.40 e crédi-

de imóveis rurais -

manterão. ao que parece, a

produti\'idade

do lmpõsto em ritmo Evolutivo assaz lento.

cões orcamentarias em Cr$ 132.943.394.80

Impôsto de Sélo e afins

o

SimultRnea-

e atenderam a des-

pesas novas e extraordinárias Com Cr$ 263.483.736.30 e .....•

Impôsto de Sêlo continuou em acentuact3 ascencão: decorri·

dos apenas três anos. teve sua produtividade quase duplicada.

N8 verdade, os CrS 865.602.000,00, arrecadados em 1945. pas~awm,

tos extraordin:írios no \'alor de Cr$ 53.445.593.30.

mente. abriram-se créditos adicionais, que suplementaram as dota-

em 1947, para Cr$ 1.423.888.266,50. No entanto essa aus-

CrS 25.925.000.00. respectivamente.
ImpunhH-se que o Executivo. responsável direto pela Administração e seu orientador. se pre5:crevesse a
de inflexível ascetismo orcamenU'rio.

SI

mesmo uma regra

Urgia comprimir as despe-

p,('iosa produtividade não decorreu de uma agravação imoderada
de taxa~, 'pois O Decreto-lei n." 9.409, de 27 de junho de 1946, ' sas ao míl1lmo. a fim de que se niío anulassem os esforços do Go~'iSOll primariamente racionalizar o serv:co de arrecadaciío do trio ' verno abstendo-se de recorrer a emissões de papel-moeàa.

buto. Entre outras inonIções, o cit2c1o Decreto·lei permitiu. por
exemplo, aos estabelecimentos banc~,'ios. o pagamento de quais·
qlier forrr:as de Impôsto de Sélo por me;o da verba bancária. me-

Daí as

providencias de vária natureza. que se adotaram, e que se recordam em outras partes desta Mt-nsagem, já que só administrativamente seria possível completar e dar sentido à política econômico-

<lida simplificadora que avolurr.ou alltomót:c3mente a arrecadacâo !
det;sa modalidade do tributo.
~financeira adotada pelo Govêrno.
ponto de vista.

íOnl!"l.

Embora duvidosos. de certo

a outras aspectos. verdadeiramente excep-

See;undo a estimlltl\'n retificada parn 1948, espe",,'se que o
ImpOsto produza Cr$ 1.531.000.000.00. A reforma da Lei do

cionais os re~ultados colhidos com essa política de restri("o n~"

Si>lo esta sendo, por';m cuidadosamente es t uda0", seguf'do o cri·

gastos. pois que se chpgou à economia de Cr$ 1. 228.841. 56 i.60.

t"rio já mencionado e visando, sobrptlluo. tornar a imposicão m"is

df'!;u:~ndo-se ele etc:Uéi: 8 despe~[) autorizada de.

con\-eniente. tanto parn

o

cOfltribuint~

como pürn o

fí~co.

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

CrS 14.622.070. 127.80 e e!rcunscrevendo 3 realiz3c1" a . . • . . . . •
Crli 13.393.228.560.20.

Impostos que competem à União nos Territórtos
rendas tributárias continuou

A rcc2i!:a. pore:-n. reser\'aV:1 surprê~·as. não obstante o otinnsrno de que se in("r~pa\'anl as previSÕes. Estim3da em.

M'lldo. em 1947, do ponto df' vista fiscal. insignificante, registran·

CrS 12.003.650. OÜO.OO, foi ela excedid,; em ............•••••

<lo·~e

CrS 1.849.816,518.80 -

o

da~

montante deste parágrafo

mesmo acentuado deCrf.SClnlo. Assim. se em 1946 atingia
CI'S 8,320.000,00. em lQ'17 só alcancou erS 2,374.931.10. Tal

f(~llÓmeno

nâo proveio 8pPI1E>' da extll1cilO dos prósperos e popu·
losos Territórios de Ponta Pori< e Igllanl. o que ocorreu em 1946.
m:1S $im (1;1 política tribuu'lI i~l d() C;'Oy~·[I:o. que tl'Il1 procurado
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}\;o entanto. tal isen-

chocar-se COIl1 o basico preceIto da generalidade dos Írn-

p:'>sto-'" e <,on1 dISpOSlt:\'OS const;tucion~is c2.tegoricos.
Dn'-> Tcrritorio<.; feder;:\;::;. o que·

c.;; ;;rrc-cad,;·.. "o

{ito 64·- ("

Ct"l C;l
10.; i'<..
TIL·

du

iOrJ1C'ct'T;!
(iUilf10it'.

te

concorre com n18ior p3rceln

o Terril'" lU d" Acre, que. em 1947. proporcionou
do t01<11 L
pro\

do

.sc~.llndo

;l\'t'lnH.lllc
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O

saldo real de CrS 460.237.958.60.

Esse supera\ '.!. co'nl que se encerrou o t:xercicio d~
uor tato posnivo e trnnquilizadÜ1" para
fa\'or do é.}cÉ'rto das medida:; de (Orrl1)~lt('
progrc~:., "'a:l1cnte D,(iotad;:::s.
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f:lj-

tanio. sob:'etL.:uu. o::; qUe reg~strenl. n1edlante raciocínio:-; € <n-gu~
llH:ntéH:2.0 e:;peciosos~ que 85 despesas uo Govêrno iL'd~ral ~t'
caractCrJi:arn

UltlI110S

por

S(>j'

Se

lInprodutl\'nS,

orçumcntos. no

progressão

déJ.S

~t'

atentar, contudo, n::-'

atribuídé--:'s ;H'.'
.Miniqerlos d.J V,ac,lO e Obras PúblICaS, da Euuca"", f! SaLlu('

e da Agrlcultura n"o kn'crci quern ric
A ve!"d;;de
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se
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dotacóes
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fé mantenha o reparo ..

distribuir

as

disponibilidade<

fln"nc'Olras do GO'"efllo iecler" I. nos orcamentos de 194 7 ~ 1948.

ORCt.MENTO
A f'XeC\.H'ito do or~3mt:ntlJ UI,.. 194;

de Jorma que apesar do vulto da des-

pe~;; realiz8dG. ainda se logrou

de maneIra InUltO rnu:s const;'nti-lnen conl O~ interesses sociétis
)1;

H1~\,·~d:~. ('0111 ;-.p:t-f'n.~()('~

t-'

I (-co:lón1icos do povo br3~ijf',;o do qut" t:'rn qlausqucr OUt1()~ orç~~llWI110S

do passl<do.
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saúde das finanças do paIs, e creio que posso afirmar que dela já
se começaram a colh~r o. primeiros frutos.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nem sempre, todavia ..se toma possível reahzar eeonem,,'
eXlIta. que reprima o supérfluo sem prejudicar o essencial: a mag
11Itude mesma dos empreendimentos do Governo federal embo.
raça essa diretriz financeira. Recapitulando ngora o esfôrço de...
pendido, verifico que os resultados obtidos embora apreciaveiÍlearam. em alguns casos, aquém da expectativa.

A pclitica ndministratiya, deliüeada na p.-imeira Mens3G:em
ânua, salielltava as vantagens de submeter ai atividades de admi·
nistração {;'era I a um tratamento permanente e de caráter un;·
forme. inspirado em orientação especializada, a cargo de órgãos
próprios, criados precisamente para 5e desiIlcumhirem dessas ati·
"idades ins~itucionais,

A elaboração centralizada do orçamento, entr .. nó~. ainda se
ressente de certos senões, que os créditos adicionais. sobretudo os
suplementares, revelam indisfarçàvelmente. É um velho mal que
vem minando a administração financeira do país e contra êle. ató
agora, as medidas tomadas tém sido de pouca eficácia, nada obstante os esforços que se têm empregado e continuarão a empregar-se. Só mesmo o progressivo e paciente aperfeiçoamento nu
elaborarão das propostos, conformando-as com critérios desapaixonados e apolíticos, permitirú remediar parcialmente o mal

Durante o ano que acaba de transcorrer, manteve o Govêrno
esse mesmo propósito, aplicando-se a um programa de racionali·
zação dos serviços públicos, que o nâo levou à hipertrofia daque·
las atividades, nem à perturbação dos órbães encarregados da,
atividades fins do Estado.
Assim, encerrado o período de il15tabilid~~de, em que o Go·
v.!rno federal tentou experimentaçõe:;. nem sempre coroadas de
êxito: concluída a fase de refermas por que tem passado. vem
entrando o país em um regime de cooperação técnica ou financeira, no qual tôdas as atividades de administração geral e mesmo
íinal se estão intensificando, e de que resultará, sem dúvida, sino
cero esfôrço em prol da racionc.liza,i:ío dos serviços públicos federais, estauuais e municipais, norteada por diretrizes comuns. há
tanto propugnadas: uniformidade de estrutura e funcionamento
dos órgãos congêneres, nos diferentes níveis governamentais: homo&eneidade nacional de normas e princípios; economia máxima e
rendimento ótimo dos sel'viços; e. conseqüentemente, estreita coor·
dcnaçi:.o dos csforços parciais das diver:;b' funções executivas. .~

Não se improvisa, pórém. em meia dúzia de anos uma técnica
orçamentária, consentânea com o arcabouço jurídico e administrativo de um país, nem se acomoda, sem atritos, a elaboraçi:ío da
proposta do Executivo a eliSa técnica, O orçamento brasileiro evo.
luiu de maneira notável nos últimos ano.> e os que conhecerau!
intimamente os documentos JX!ssados não deixariío de reconhecê-lo.
Ainda restam. assim. dificuldades que não se removem pron
tnmcnte, e a observância dos preceitos constitucionais da univer
salidade e da unidade, que exigem a incorporação de tOdas as
receit .. s e de tôda~ as despesas lIO plano orçamentário, constitUIrá
por 1I1guns anos alvo CJue importa niio perder de vista.

Administr:.1.çf\o Orçamentária.
Quanto à especilllizaçõo rigorosa da parte variável dll des.
pE'sa. cumpre ponderar que ela depende da classificação que se
adotar, convindo que o Congresso. no interêsse das suas própri<l!
funções. acompanhe os trabalhos da Administração. por interm,;,
dlO de suas Comissões especializados, já que há agora o empenho
ele dotar o país de uma nova c1assiiic2.ção de despesa.

As lliividatles orçamentúrias de um govêrno apre~ent"lll doi"
aspectos distintos. que se completam: o primeiro, eminentemente
substantivo; o segundo, de c::miter téclJico ou adjetivo. O pri·
meiro permite dar expressüo à politici1 (le,,~e govêrno. que. como
i-' se obsen'ou, todo orçamento nece~,~lrimncntc tradu?.

Por outro lado, além dos defeitos que lealmente se apontam,
muito do que foi planejado para 1947, e obteve dotação orcamentária específica, como já acontecera em outros exercicios. dei~ou de
ter. por motivos fortuito.~. a aplicação previstn, Essa impossibi!i
dnde de dar eoncretizaciio integral ao que a ki ue meio~ autoriza.
em grande parte prov&11] de deficiências técnicas, se,ia de pessoal,
seia de mAterial, cumprindo que o Congresso Nacional nel<!s :Jtentc,
para que muitas vêzes não espere da AdminisrraçiJo federal ,nalO-

No concernente no aspecto adjetivo, que não interessa ao
público, mas de preiel'ência aos que estejam ligados às atividades
administrativas, parece, à primeira vis1 a. de importância secundá·
ro,,; o êxito de ullJa auministra<;i:,o fllwllceira. poré'm, depende mui·
t:,s vt-zes dns normas e dos mdouos adotados.
O, r('sultados copitai~ cLt exeCtK:>f, orcarnentétfla de 1947.
.olJ:'etudo do ponto de vista economico·fm:lI\cc'iro. já ío'am de"i·
uanH:ntC' balanceados, salicl1wndo-'·.' o sibl'ific::lc!o que ell,"'rra paI"
nossa \'i,];) administrativ:l o s:llclo lIJlurado ao fim do exercício.
Cabe ng0ra examinar certos aspecto, (1'1 elabora6<o e da ex('cuçào
orcamentarias. para que Sf' forme. no assunto. um t"rreno ri"
COlllum entendimento entre o Poder Exccuti,'o e o Le~isJati\'o. e,·jtalldo-se mal·('ntendidos quanto;' oportunidade ou cOl1veni~!lcia c."

I

certos SC'rV]('CS, ou à(' construir detenn inadi-i ObLL !
A política orç:.!nl<::ltaria do Gov':'rno feder,'!. em lCJ.J7. mal,

~.'mpr(.cnder

{lo que em qualquer outro ano do últImo uecên!o. distingulll·se
pr;mi,riamente por UJlJa seri" de medidas que se propunr13n1 reconrluz:r o pais a um re~il1le dE' equilibrio fInanceiro de quC' 1;"'1.,
se afast"r;\. Não ('r<1.

PO~Si\'L·l.

('Oln efeito. debebr a infl{l.(':lu

Se-Pl

tOlnar. n.:l própri;l 1(·-i de nlC"io.-l, n'-' providenclds inil...·iajs qu~ re\!-

gorassetn aquêle propoSltu. Dui a:.; propo"tas orCan1C!Hjriij~. qu r •

vos têm sido encaminhau",. ~.~ ~tJborJinH('m ao princíp:,) d·
llliJexÍvé'1 modcr.1CCÃo nC'5 gasto;;. Er3 uma d3qu('::.<s mediJilo tah-~1 a nl;l!S elelllellt~- ~r!J(::';~ a qu;d ~,. poctê'ria ;·t'.,t"h·_·I<,c~: ..

res empr"endimentos do que a sua cap:::cidade o permite. Dai
essa modalidade de ccor.om;,•. oriunda de cr~cJitos orcamentário~
não utilizados, economia rI um tempo re::l e "parente. que se na.)
deve enaltccer, pois niío há prática mais (1{'S:lcolJs<,lh,~"í'1 em "d111l'
n,strDCiJo orçamentária que a concessiio d~ recursos parJ determill3do fiEl. retardando o atendimento d.' outros. sem que 110 Illl, J
s,' ClnnjJ o propósito colimado.
Isto põsto. reg;stre-se qu p . em 194i. [ despes" autori~fl'; • p.-],
LeR"l:ni,'u: Cr$ 12.598. '::85. i l·~.OO. qce j" ultrc:pólSS;;\..l sen....
Vt.·jrllcnte a que fígunlTa

lln

proposta

cxecuti\'J, ~il!da nw.:s !ie

.
d:) ilH)
A\'ülU1l10lJ COI11 (~~: créJl te;> adicionai~ qu~ S~ u'an:.;teriraln
:l nt'~'nor e conl os que se abnranl durante o f'xercicÍo: , .... , , ....
C ~ 14.622.070.127.80. Houvt'. porém. uma rcpre,;~ilo n·:., ga;.
to,; (k C,':; 1.228.841.567.60. Q que permitin alcDnr;lc o s!lper~vit
d~ C;S 4GO. 237. 95~.60, por isto CJue a despesa rcalu;ad~ iicou em

Ct~

13.393.2::8. 560.:!.<>.

Certamente aauela ()esPt~ iutoH4ilda
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teria superado a receita arrecadada - aliás, sensivelmente maior
que a prevista - se não se houvesse prosseguido no trabalho pertinaz e cotidiano de reprimir pequenos gastos e se não tivessem
ficado sem aproveitamento inúmeras das dotações consignadas nu
lei de meios, que a experiência direta, subministrada pela execução
do orçamento, comprovou não serem exeqüiveis, de acôrdo com ;l

"'arço de 1948

1751

acesso ao serviço público. Tais concursos provocaram a movimentação em tódas as capitais dos Estados do expressivo número
de trinta mil candidatos. confirmando-se mais uma vez que o Go\'érno federal é o maior e, talvez mesmo, o melhor empregador
do país.

Como complemento do sistema de seleção em moldes democráticos. continuou o Govêrno o seu programa de aperfeiçoamento
A reforma do nosso velho Código de Contabilidade e do seu
intensivo dos servidores públicos, mediante atividades culturais de
Regulamento é outra medida que se impõe no interêsse de infundir
natureza vária. convindo salientar que só no setor de administração
sangue novo à execução orçamentária. Surgem-nos queixas con· geral os cursos básicos e de especialização lograram atrair cêrca
tra o atual regime de contabilidade pública, de quase todos os
de 14.000 alunos. Foram êsses cursos freqüentados não somente
quadrantes da Administração, tanto dos órgãos de execução. como
por servidores federais, mas também per funcionários estaduais e
dos que se empenham no processo orçamentário propriamente
municipais, alargando-se, destarte, o âmbito e a utilidade que a
dito. Há motivos pond~ráYeis, com efeito, para atribuir a normas
princípio apresentavam. Não cessou aí, todavia. a atividade do
do Regulamento a impossibilidade temporal de dar execução a : Govêrno federal no sentido de aprimorar a técnica de trabalho
certas obras ou de empreender serviços novos, por isto que só nos
e iormar especialistas: outros cursos também funcionaram em difelOS . meses do eX€rcício os créditos orçamentários ficam· efetirentes órgãos onde sua manutencão foi Julgada imprescindível ao
'nte disponíveis.
maior rendimento das atividades governamentais.
intenção legislativa que as criara.

o Código de Contabilidade, que se elaborar. precisa estrutuInsistiu-se também em outras medidas de poupança, que conrar-se, pois, sôbre a experiência de uma contabilidade centralisistiram na revisão das lotações numéricas dos diversos órgãos,
zada que já conta um quartel de século e sóbre o fato social e
tendentes a efetivar, pelo descongestionamento de determinados
financeiro do próprio crescimento diversificado da despesa pública i setores em benefício de outros, uma política de maior rendimento
federal. Deve ser um Código preciso, claro e flexivel, sem prejue equilíbrio quanto à movimentação do pessoal.
dicar, porém. uma completa e rigorosa tomada de contas da apliConvém ainda salientar outras medidas que podem ser encncação dos dinheiros públicos.
radas como pontos de partida para a regulamentação geral das
carreiras existentes, e mesmo como um plano fundamental de cJasAdministração de Pessoal
siiicação de cargos e funções, talvez a mais sensível deíiciência
o desdobramento progressivo das atividades da admmlstra- de que se ressente a nossa administração de pessoal. Tal ocorreu,
ção federal vem obrigando a um conseqüente crescimento do popor exemplo, quando se efetuou. a equiparação dos extranumerátencial humano empenhado nas tarefas do Govêrno. Daí a consrios aos funcionários, consoante os têrmos do art. 23 do Ato das
tante vigilância, que, direta ou indiretamente, se procurou exercer, Disposições Constitucionais Transitórias, cuja regulamentação pelo
de maneira a resguardar, na administração de pessoal, a obserExecutivo veio encaminhar a solução de um dos problemas mais
vância de princípios gerais, já consagrados pela doutrina e pela
controvertidos da nossa administração, ou quando se proveu a
experiência do Govêrno federal, nos últimos anos.
• situação dos funcionários que perderam cargos efetivos em virtude
da Carta de 1937. e do Decreto-lei n.o 24, daquele mesmo anool
O esfôrço de reduzir ao mínimo os gastos públicos, concretizando, em medidas de ordem prática, parte do programa financeiro do Govêrno para o soerguimento da vida econômica do país,
foi dirigido especialmente, com apreciáveis resultados, para certos
aspectos da verba I Pessoal, que é. como se sabe, a parcela
mais vultosa e significativa da Despesa da União. Daí uma série
de medidas acauteladoras da execução econômica do orçamento
de 1947, que se recopilaram em circulares da Presidência aos
principais órgãos administrativos e foram agora reiteradas, no
comêço dêste exercício, a fim de que se consolidem seus efeitos,
Bém sei que muitos consideraram tais circulares demasiadamente
severas, mas até hoje elas foram o recurso mais indicado que se
me deparou para dar exeqüibilidade ao propósito sincero de refrear
Q
consumo público. especialmente nest9 setor da administração.
Conseguiu-se, destarte, manter um regime de parcimônia nas
despesas de pessoal, sem, contudo. comprometer o fortalecimento
do sistema do mérito, preconizado de maneira categórica na Men• agem do ano passadCl:
Mantiveram-se também à altura dos anos anteriores as atividades de seleção e aperfeiçoamento do servidor público, embora d€
início tivessem sido parcialmente perhllbadas pela repressão de
gastos.
Promovendo o órgão central de seleção. no segundo
semestre de 1947. apreciável número de concursos para renovação
dos quadros de funcionalismo em geral, deu-se valClr e conteúdo
dlS\,X>6itivo c,OIlstitucional Que aSlíf'I[Ura a todos os brasileiros

.,0

Cumpre finalmente assinalar que o Govêrno não perdeu de
vista a melhoria do nível econômico de seus servidores, havendo-se empenhado em estudos e pesquisas sôbre a política de salários e problemas correlatos, com o fim de estabelecer justo eqUilíbrio entre os níveis de vencimentos adotados no serviço público,
órgãos paraestatais e instituições vrivadas.

SENHORES MEMBROS
DO CONGRESSO NACIONAL:
Tenho por cumprido o meu dever constitucional
neste momento. Já vos disse qual a orientação do PodeI'
Executivo, e, para a sua política impessoal, solicito a Vo.ssa
ajuda. também impessoal, as luzes do vosso Datriotismo e
da vossa experiência.

PROGRAMA DE TRABALHO
Detidas as emissões e conhecidos os resultados da
execução do Orçamento de 1947, é cheBado o momento
de elaborar uma síntese que objeTive um proBrama de trabalho. abarcando ano.s próximo.s e permitindo assim certêt

__
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.. ----=-Não é possível escolher, com eJHlw.widatle,
_&ESSE

perspectiva no tempo. O período de um lustro parece

um

tluficiente para, dentro dê/e. aqui/atar da precisão do
rumo tomado. Não se objete que êsse prazo ultrapassa
o vigente período presidencial ou o tempo do vosso mandaro. Os problemas e o quadro das pro\'idéncias não são

()(J

outro caminho.

Não há dúvida, porém, sobre l! con ...eniénclB e
urgéncia de dotar o país de meios para increment(.,~
a produção, através do reaparelhamento dos tra,
portes. do aumento da produção de energia e (
exploração do petróleo, c[tidando simultáneamenr
da. saúde e da alimentação do homem brasileÍr

das pessoas. nem dos mandatários da Nação, mas do
Brasil que paira acima de todos e de tudo. Se, na pureza
do vosso patriotismo. deliberardes assentir num programa
de trabalho nacional que norteareÍs pouco importa
que tenhais providencÍado para alem do tempo de vigência dos VOS&OS poderes. tanto mais quanto é sempre
para o futuro que se legisla. Nada impede. além disso.

Saúde. alimentação, transporte. energia e
tróleo - são as balizas que devem oriernar o n(
esiúrço de recuoera<:;ão".

que o próximo Congresso introduza no que aprovarde-s
modificações ou retifica<:;ôes, ditadas pela experiência.

SAúDE

Assim, urge valorizar o elemento humanO; vel~·
pela sua saúde ou lha restituindo. Isso aumernará a
dução e criará automàticamente novas necessidade~
~onsumo. O problema demográfico brasileiro é mais o~
Na Mensagem tr3.llSar8. como na presellte li6 a - qualidade que d~ quantidade. Teremos de autnentar o
das que estão pelo mesmo pensanlen.ro de política social dwidendo e não o divisor ~ E a forma d-e fazê-lo é ampa- ~
- ioram balanceados os problemas que afligem a nacio· rar a infância e a maternidade. reduzir os índices
nalidade. As soluções estão estudadas. Resta. em globo. mortalidade. natimortaJidade, morbosidade, criando Jtf.
e não mais parcialmente. enfrentar aqueles. e dar a estas, padrão satisfatório de higidez. O que agora ialta. é proa realidade que o pais reclama. Essa rareia nos e comum. dutividade. porque há carência de saúde

Cabe-vos dizer se a aprovacão désse programa de tr8.balho deve ser feita mediante uma lei de planiiicacão, ou
~ é possível articulá-lo com o Orçan:ento da União.

f..

J

A prudência de quem só deseja pisar terreno firme
e o sentido de niio se pe;-der no canrpo do .demasiadamente grande tudo nos aconselha a não incluir na
pauta todos os problemas inventariados. A administração deve continuar o seu ritmo, nos diferentes setore-s ministeriais. Ao lado disso, ao programa que não deve
ser do Govêrno atual. mas do país cumpre atender
preferencialmente às mais prementes necessidades, ti,
dentre essas, liI6" que. uma vez satisfeitas, passem a iniluir
decisivamente na melhoria da situação eCOllômico-financaira.

o esquema de execução do proRrama deve ater-se
a período curto mas razoável. envolvendo o que é fundamentaI e de base. e limitado pelas I~ reiHs poh--ibiJiál1dBS
PA.o&l~S C~NStDERAOOS

'já.

nAS

de 1947. no.;;

"0.", rec:ursos d8

n08"'.~

exoorraçao s,-,.:> in!!uti-

.

Ou procuramos outrtl, fontes de exoorrliclio.
havemos de substúwr os nOS80S acréscinws de
oompra com producão nacinTl:>!. f>vil3.nd'_J, diÍss-?
~ ~ a~t1~ C(~-rl da lmDOf'f~~
00

PROOUÇÃO

EXPORHYEL;~

Se precisamos prOd",úr mais e melhor. eleva o,
ao mesmo tempo. o consumo interno. e exportando para
atender às necessidooes da balança de pagamentos teremos de obter excedentes de produtos alimentares,
para exportá-los em moeda arbitrável e. de.sse modo. faHr
f~ à importação de bens de produção.
É um círculo de ferro determinando a nossa evolução: sanear o homem e proteger o solo. de um lado. e,
do outro, exportar para adquirir instrumentos de produção. aparelhando e ioniiicando a no.I&a econonli8.. e. portSnlo. a nossa segurança.

Sem descurar a n0S8B indllil(~l'ujçao que deve
ser apoiada iu-~e como uma etapa neoes.sárlB _
bem

suoeá.Ni .. -

t<~nU16

de prat';car a policica dt: vo/t.~

.;. terra.

pfAlavras q/Je proleri no último dia do ano
"Estabe/~cimemos MaJlet", ÚV€ ocMião de

insi~:

c~n(aJi

ALIMENTOS -

TRANSPORTES

,i

Por outro lado. 1Y8m Rle;OS de transporte adequad1;
sem a construcão. reforma e aparelhamento de estr~:
de ferro e de rodagem. SBm o incremento do tráfego
viário e a extenséÍo e equipamento da sua inuaestrt.il':.:
sem a melhoria d3s condições de nave",'';abilidade dos f
remodelacào dos portos e aquisicão de navios para caootagem e linhas tr3llsatlânti::as não ~ possivel a,~pi,.a(

"1:'

I ao I~v6Uil'Íilli'HRQ

cio nilV'fIl dtl vida dos b(-í!o§..c~.

. DIARtO D? CONCRESSO N,4\CIONAl

ENERGIA E

P~TRólEO

...
;

Ainda represen.tam t-êrm05 essenciais de uma rado·
J!',.J( politica de recuperação I) aproveitamento do r/osso
t-)(>>:'~nci'll hidrelétúco, bem a.s:;im a exploração riel, nessas

,
'

j':J con.creta, reservas petroliferas.
P"tr~

.:.(

tornar realidade esses anseios do 1IOSSO povo,
é mister trabalhar, e trabalhar muito, dentro de um progr:~ma tH.eqwvel que. não participe, por isso mesmo, Senão

COUCORACÃO DA GOMfSSÁO Ji'HERPARTIOÁRIA
v

r

tid·}

t'

Govérno -

da confiança

será c.>Sa iniciativa oferecida a

d'J quadro da nossa pobreza, sem BVultfJdO-S em-

....r4stimos externos nem emiSSÕes'
para o estudo, elaboração e execução dêue IHOali

vO&Su luzes, Senho-

ra~ Jt,JarÚbr()S do Cl>nsrMSO NaciGtJlilt, sU/lerindo-vo&, para
iMO, IJI nomeação de uma CcmUsaao Muta Que, em cola6<>raç.io com o Poder Executivo, prGpÍcie tod<H 05 e/ecentos inJormativO-s p-!tta () ccxnP'~o escIsrecr.'f:t.Mnlo dali

.

~ti:J&
delibers.çõeB.
,

Ao

'I

, Pàtr'a

I

I dl~ão d. rlqu2za e d" bem eótnr da

ano.,UIJIf ()

Agr;1d~ço a honrJ.ia presen;a. de S. !
S., o Sr. Cardeal, alr<l Prfnclpe
Igreja, Que t;,nllO a ventura de ver a
Ulo'U lado: do pr<>.stigioso 06rpo
plomático. pereditado Junt) a.) Uov~r'l
110 Brasildro; àos Srs. Ministros d~
Estado: do Sr. PrefeiLQ d() Distrito
F~j,r.ll. autoridades .. doo delnars conc!dadã.s Que aqui compareoeram.
Renovan:!o a too.o.s os mais sincero,

DeixUll

d~ cQotllpar~~,. r

... 6 Sr" ~

..~1 var·} Ma!a.

Nlode 194'1, tliri~

Pllr':

acH

brUi/eirOtS ..

'eiguamento na esfera política. A todos convoquei
!!'Ma uma obra impessoal, superior ti oonti~nci.
dos homens, dos partidos e das facções. O Govêrno
:nJO' prometeu n1ilagTtIS, mas devoção ao trabalho,

constância, zê/o e vigilàncM nesta conjuntura da
'Hisi~ria.

i

Ceal'á:

Aten<:a! Ararip""
Beni Carvalho),
Fernandes Tel<!tl.
Gentil Barreira.
Osnldo Studart.

Neta.

Pa~afbot:

Ad,>lr~.

Alvaro

Au&,usto M'e1ra.

Ara"enúro PielJ&lre<w._
c Job U'nRIlG.
J'lio Apiplra~.

'lúranhlo: .

JIMê NoIR.
Arruda Clmara.

P111uf~

Oosta

MathJas ~I._
O&art>

01&"1) OU,• • .
l"Kua~ TnOfll..

L1Iaa OILTaloaD~.
Oscou- Cam....

~

Sar~~:

Omddo Lima.
Pess.,.. Guerra.
Ulissa.; LIIIa.
Alaróas:

Bahia.

.Af~o de Car".....
Freitas Oanloa'*-.
Luía stI TeIn.
MáriO) 00_.

AI07Sio .dé Oa"&".

Pete4ra M.)."J'I'.
RIo <I •

.Tatl~;

Sá Tin.,.,..

lWf PalmelN..
a.,rst~

Si,) Paw..:

Carl.,..

R<>berto SI _ _

cumprido /)

.~u

á<!Jver."

1"6"1'

!!!dear Perna....... ,.
Penetra LlDaa
Geremo de l"Olllto.l,
GRberto Pcetre.
Jarbas ~anbl••
J()Ú OIe6fas.

:Uue<>n<los Pilhe.

Gov~,.no

Piauí:

Adelmar Rochll.
CoeUlO Ro.lrigu"".
Ren!lult lei'-e ~

!.~ota

Wa1t.er l"... _ .

I>

Cu"'I,,!h~>

Valfr<':<lo GurlJ"'_

'

!.Iar-aat'<f G _ .

rertf

EJiza.o"l.)

J()Sé Arnau4 .

Per"ambuo:): .

"Pedi a colaboração de todOll. Promovi () .,M-

E a.s..~im

Ma.ranhão;

D.-I

Ikputa,to.l:

C~\!l[)......

Pal'tj~.

Afon5'l :l.fat.)3.

a81'

H~Ta1s

paI ~vraB :

17.<).jSa

}ldsllu

C:o<1OJD1r Car,~.

~.

de traballlo que convoCo

Pará:

Sofcundada'

&v<':ri3o<!0) N'-'B ••

riamento para verificardes que a sua realização cabe

~~;nie!i

_

Li!ll~.

Rio Gr..n<i" ..I"
V03S0

Então, conheooreis as linhas do seu projetado hnan-

1Ifr,~

PV'~nui>lica

I

~

fut,'Jamento .

t

: Pr2s~à::nte C.l

P':3rr:?ir&"

Vlvaldo

~l)flog~) d~

IGlOsa
r~?r S€Us rus;~r-es MinistrG.! - nl grano1>ra ti e rec "nstruÇ&<l e ConsQ li -

Sessão da. Primt>!ra Leglsla-,
tura. do Cc>ngl'esSo Nacional. (Multo

.3preciaçâo, deniro em breve, para merecer o

d~ntro

I

Resta-IDe cvnsra:ular-me com" ;l8.L,;
e o Parlamento ~lG sincera esfarça ~~
I !>e;a CCl1.':t:n'e Do:l vontade do Se.'

multo bem. Pal-m«s pt'o/Qnga-.!
a colaboração e os aperfeiçoamentos lembra- bem;
d1l31 .

partidos políticos -

Cos~

I

"'ue ésse pro.1ré'nu est::i subrne': Terc~!ra
"1

"

(~ com

"'''>aS.~

I

agradecrnlent3~. d-aclaro iusta!ada a

a

do~ por técnico,;; estra.nnos ao
d(;),~

&nhoreO
leitura a.a
Ch"f~ d<l,
Po-d..::' F.'!e~uEv),. p·)r nos,) jnt~taléd1'~ f
Gir:g:u a Nação..

I
I

dl'j ·re· 3. 7idades .

AnÃ., os estuda ..

f

o SR. PRF.I3IDENTlr l:pI'eSentln\.es:
a
II MCllsa;:,m
que o h~nrado
our...st,~

"

)

Març!t de 1948

Val<i,,~

D~ G~ITea,

Iferib.lldo

Euclides VW ....

,,~_

Luís Gltol'oI ....

$:fV
md:ld~

ess<jS

~smas palavr~

dêste mornento,

COlll

que vos dirijo, .na ~Je
as minha.s homena~n8 e o

Pedro Lu.d".f<:<a.
AUMd,> N ..........

AhoHlllPol' B .. i~
Müt,oa.
F,'Óis da :UoWo.
A~Iati<iec

?arao.' .

Oil\>ert.> VIlI<lllt.J.
J'-'*.l MenM.
Joaê JllwW..

F1'vio Gwau,""
Rla Gran.ie .b S\If'

Rj:<.) d.'! ,; dlzeico, D. F • J
ff,~

! tJ4íf

em 1 ~

.d'e!

:r.~dllço

C&!nH·~ M~r,,'<> (:!t)

Dcl.um d" cGm",,""""" 'N
De;>uta:los:
~eJ['j ~"111~t:

ao-..

Lu6i

~.

L\IÚ

L ....

lAOÍI: Vi_o

H .....

11

1754

Têrça-feira

J~

A.,drubal Soares.
l!:urIco Sales.

Mat? Grosso:
Argemlro l"talho.
Dolor de Andrade •
Pereira Mende •.
Vàndon! de Barros.

,

Berlo Con<W.

,.RIo de Janeiro:

.

Dlolenes ArnId:..
Em11!o Carlos.
Pranklln Almeida.
Ouarac! Silveira.
Honórlo Monteiro.
Horácio Laler.
JoIo Abdala:
Machado C~lb~.

,:Minas Gerais:
AUredo Sá.
.~ed!to Valadaru.
Cristiano Machado.
Iim'aldo Lod!.

Paraná: '
João Aguiar.
Melo Brap..
;,

Santa Catarina:
Hans

Martins FIlho.

,

Levanta-se a

Jord~n.

,

00
"

MINISTERIO

.

.PUBLICO

(

A

SeB6i4l

ras e 50 minutos.

NACIONAL

CONGRES,SO

,I

Batista Luzardo.
Bitencourt Azambujli.
DamaS!> Roeha. ;
GUcérlo Alve..
Herofllo Azambuja..
lIfércio Teixeira.
. Nlcolau Vergue!ro.
, Osvaldo Verp.ra
Pedro Vergara
Raul PUla.
Teodomiro Fonseea.
Amapá:
Coaracl Nunes
Rio Branco:
A~t4nio' M.:rtins <Ú.).

Guilherme XaVier.
Jales Machado,
João d'Abreu.

AlUno AraDtes.
Atallba Nogueira.
Battsta Pereira.

AlleIardo Mata.
ÁfIlaral Pelzoto.
Paulo Femandefl.

Artur Flseher.

Goiás:

Slq pal.llo:

!tul ,\lmelda.
Vargas Neto.

Rio Grande do Sul:

Silvio de Cam'poe

Pedro Dutra.

Dis~rlto Federal:

,

Romeu l"lol1.

Esteves.

Juscelino KubitBcbdr.
Leopoldo l\be!el.

Esplrlto Santo:

Orlando Brasil
Ot&clllo ~6t&.
Tavares d·Amar!\!.

Morais Andrade
PIIn!o Barreto.
PUnIo Cavalcanti

:Faria Lobato.
Gustavo Capa.nelIll.
JoaqUim lJb&nlo,

Xegrelroa FalcAo.
ltafael Clncuri.
>reódulo Albuquerque.
Vklra de Melo.

. Março de .1941

DIÁRIO DO .CONGRESSO ·,NACIONAl:

1~

NA IS

]

Cr$ .250.00:
'.

volumes:

A t'ENDA

s.clo de Venet ••• A_. WOdr'gue, Alve•• I
Agenel. It
Agencia Ih Pretórlo

Mlnlstirlo d. ".i:and.

A TENDE-Se A PEDIDOS PELO SE"'VICO oe ~EEM60L'SO POS T.Al

.•-------------------------------------------------------------_-..
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Vol. I - Fase ••

p IVULG Aç Â O

N.-

S-,18

PREÇO = Cr$ 12.00
A VENDA:'
Seção de Vendas: AV. RODRIGUES ALVÉs, I
....ência 11 PALACIO DA FAZENDA

A,êncla U

ATI!NOE-SE A

I

P«ETORIO

PEDIDOS PELC SERViÇO DE REEMBOLSO POSTAL

l'llAAIO DO eONCRESSO. NAÇIONAC .

=

• Março de1M8

17M;

SERVI·ÇO
'DB
""
:R·B..SMBOLSO
'P,OSTA,L
A .aquísiç60 de.obras. separetaa
e oobJicaçOes outras. editadas.
-pe'la I m p r e n s. N a c lo n ai,!,

quando feita pelo SERVI ç O
. DE- REEMBOLSO POSTAL.
oferece apreciável comodida~.. .t ntre 8S vantagens decorrentes dO ..
s.stema. enumeram-se as seguintes,
.) prontCi atendimento:
6J pagamento na ato ela
Repartição Postal;
e) isenção .de port..

.na.l.p....

US .pedidos· devem:
carta ou,. t.l.gr~m.t
• IMPRENSA NACIONAl.;
.
.... trazer a dec'ariçlo. ,seniço fi.' R ..

...... r d1riSidol por

efrlUleo;

I:. conter .endereço

C!~iO.

enunciando. nome

por extenso. localidade. rua • Estado;

4:, enumerar, com precfsl.o. •• obra. , rna...
oUcaçOes pretendidas.

•

'---az'

J'URISPR UDÊNCIA TRABALHISTA
Vol. I - Fase. 11
OIVULGAÇÃO N.· 560
, PREÇO CR$ 15.00

I

À VENDA:
.ecAo ft 'fendas: ...,. RODRIGUES ALV• • •
jgência I: PALAmO DA FAZENDA'
Agência 11: PRE'l'OJUO

ATENDE-SE Ao PEDIDOS PELO SERViÇO ~E "EEMI!!OLse . . . . . . .

DO

LEI

IMPOSTO DE CONSUMO
COM INOICE ALF AS&.TICO E REMISSIVO

Decreto-lei n.· 7.404, de 22-3-45
E LEGI5LAÇAo POSTERfOFt

O'''ULGAÇAo N.- 43(;1

PREÇO: Cr$

10,00

A VENDA
i3eçlo dre' Vendas; Av. RodrdgUe8 AlveI.1
Âg~nc{a

,- Palácio

Agênci~

Ate"de~se

e

o~d(do5

d~

Fa~end.

li .. Pr.etórla

pelo Sen/!ço de RearnbOlso

P03~4G

