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O Diretor Geral da Fazenda Nacional, Doutor Affonso Almiro, em agosto de 1961, idealizou e estabeleceu um PLANO
ADMINISTRATIVO DE AÇÃO CONJUNTA DO TESOURO NACIONAL, visando à dinamização dos diversos setores do
Ministério da Fazenda. Com este objetivo, estão sendo realiza;dos
pela Direção Geral estudos e pesquisas das técnicas e rotinas
adotadas pelos órgãos do Tesouro Nacional, cujos resultados, após
cuidadosa análise e coordenação, permitirão sejam fixados os objetivos, atribuições e responsabilidades dos diferentes serviços do
Ministério da Fazenda e reformulados os princípios gerais da
Administração Fazendária.
Em decorrência do Plano Administrativo de Ação Conjunta
do Tesouro Nacional e visando à integração dos diversos órgãos
do Ministério da Fazenda e de seus funcionários neste Plano,
a Biblioteca da Direção Geral da Fazenda Nacional, em Brasília,
se apresenta agora como editora, .divulgando trabalhos sobre
temas econômico-financeiros, de interesse e atualidade, não só
para os técnicos do Ministério da Fazenda, mas, certamente, para
os estudiosos em geral.
Logo após este primeiro lançamento a Biblioteca entregará
ao público mais três volumes, que já se encontram no prelo, versando, um sobre a Divisão de Segurança da Fazenda Nacional,
DISFAN, outro sobre a Segurança Nacional e o Ministério da
Fazenda e o seguinte sobre o Sistema Fazendário, enfeixando os
dois últimos, duas séries de conferências promovidas pela Direção
Geral ;da Fazenda Nacional, no Rio e em Brasília, respectivamente, durante o ano de 1961.
Esperamos que estas publicações encontrem leitores atentos,
que como terreno propicio ao desenvolvimento da boa semente,

contribuam também com seus estudos e sugestões para a solução
dos problemas apresentados e para a consecução dos objetivos
visados.
Brasília, outubro de 1962.
LAÍS DA BOA MORTE
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PORTARIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO
DA FAZENDA
N." GB-131 de 12 de junho de 1961
Dispõe sobre o Grupo de Trabalho criaflo para
elaborar um Projeto de Lei sobre o Crédito Público,
fixando Normas Gerais de Direito Financeiro.
O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, tendo em
vista o que consta do processo n" 44.062-61 e considerando:
a) que a Caixa de Amortização, órgão integrante do Ministério da Fazenda, tem por finalidade realizar estudos e executar
ou superintender os serviços relativos a Dívida Federal Interna
Fundada;
b) que o Diretor da Caixa de Amortização, com aprovação
da Junta Administrativa daquela Caixa, fez uma circunstanciada
exposição sobre a situação do Crédito Público, concluindo por
propor a constituição de um Grupo de Trabalho que tivesse por
finalidade estudar as Normas Gerais de Direito Financeiro, no
campo do Crédito Público;
c) que uma Lei Orgânica de Crédito Público muito poderá
contribuir para o saneamento do crédito, em geral, de modo a fortalecer o mercado de títulos públicos federais, estaduais e municipais;
d) que o Poder Executivo, assim, deseja encaminhar ao Congresso Nacional um Projeto de Lei de Crédito Público, que seja
fruto de análises e estu;dos refletidos e meditados, sob os aspectos
económicos, financeiros, técnicos e jurídicos, inclusive quanto à
organização e funcionamento das Bolsas de Valores; e
e) que sobre as Normas Gerais de Direito Financeiro, previstas no artigo 5", item XV, letra b, da Constituição Federal, já

existem vários trabalhos especializados, todos ressaltando a conveniência e a oportunidade de ser regulamentado o precitado dispositivo constitucional;
l") Criar um Grupo de Trabalho que funcionará na Caixa
de Amortização, sob a minha presidência, para estudar o sentido
e o alcance das Normas Gerais de Crédito Público, de acordo
com a sistemática constitucional, e apresentar, a final, um Projeto
de Lei Orgânica de Crédito Público.
2°) Outrossim, resolve designar para constituir o referido
Grupo de Trabalho os senhores:
Dr. Reginaldo Fernandes Nunes — Diretor da Caixa de
Amortização e Membro de sua Junta Administrativa.
Dr. Luiz Souza Gomes —• Representante /do Conselho Nacional de Economia.
Dr. Marcos Botelho — Representante da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.
Dr. Carlos José de Assis Ribeiro — Representante da Direção
Geral da Fazenda Nacional.
Dr. Themistocles Marcondes Ferreira — Representante da
Ordem dos Advogados do Brasil.
José Willemsens Júnior — Representante da Câmara Sindical
da Bolsa de Valores ,do Rio de Janeiro — Clemente Marram
( D . O . 21-6-61, p. 5.602).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO EXMO. SR. MINISTRO
DA FAZENDA, WALTHER MOREIRA SALLES, AO RECEBER O ANTEPROJETO DE LEI ORGÂNICA DO CRÉDITO
PÚBLICO.
A data de hoje ficará definitivamente incorporada à História do Direito Financeiro do Brasil. E o digo interpretando as
legítimas aspirações dos que, desde 1946, na Constituição Federal,
solicitaram da União uma providência legislativa que fixasse as
normas gerais do Crédito Público.
O «Projeto de Lei Orgânica do Crédito Público», ora elaborado por esse Grupo de Trabalho, que tenho a honra de presidir, não objetiva apenas regulamentar texto constitucional, o
que, isoladamente, já teria relevante alcance jurídico. Ele é a
pedra fundamental do Mercado Nacional dos Títulos Governamentais, pois estabelecendo normas gerais para a colocação desses
títulos, contribuirá para a organização, o controle, n disciplina, a
fiscalização e a coordenação da Dívida Pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Governo Federal não poderia deixar de contribuir para a
criação e fortalecimento de um sólido Mercado de Títulos Públicos, desejando, como deseja, executar uma política econômicofinanceira orgânica e sistematizada.
Nía basta diminuir os gastos públicos; regular o ritmo das
obras e dos investimentos governamentais; controlar a política de
importação; defender o poder aquisitivo interno do cruzeiro; e
fortalecer o crédito externo, se não houver, também, organicidade
na política do Crédito Público. É que esta desempenha uma importante função na ordem económica interna.
É, pois, necessário afastar os fatôres adversos à instituição
de um sólido Mercado de Títulos Governamentais.
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Entre esses fatôres, forçoso é reconhecer, está a desvalorização da moeda, que, invariavelmente, debilita o Mercado de
Títulos Públicos.
No entanto, só é possível recuperar-se o Crédito Público,
de modo a que venha a constituir eficaz e apropriado meio para
financiamento dos programas governamentais, adotando-se providências como as previstas no «Projeto de Lei Orgânica do Crédito Público».
Esse Projeto, se transformado em Lei, facultará à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios uma autêntica operação de saneamento do Crédito Público, pois se fundamenta nos
mais modernos princípios do Direito Público, no que diz respeito
ao Federalismo.
A realidade jurídica foi considerada em função da realidade
económica e da realidade social. E a opinião pública foi colocada
como instrumento central, essencial e fundamental para a colocação dos títulos governamentais. É que ela sempre exerceu uma
função altamente operante em todos os países que sabem utilizar
os títulos públicos.
Sem a compreensão da opinião pública não se formam, não
se organizam, não se fortalecem e não se facultam condições de
expansão para o Mercado de Valores. E essa compreensão só
decorrerá de atitudes claras e expressas dos Poderes Públicos, no
sentido de demonstrar que o título governamental é um instrumento de segurança e de rentabilidade.
Verifica-se, por isso, que esse Projeto de Lei Orgânica conservou a arte e a técnica de emitir, de forma a*fortalecer o Mercado de Títulos Governamentais, e nunca foi tão necessário como
agora ao Brasil o Crédito Público.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
observam o constante aumento de suas despesas. Ano a ano são
maiores os seus orçamentos e se multiplicam os seus compromissos
para fazerem face à execução de obras públicas. Demais, o país
está em pleno desenvolvimento económico, o que força maiores
investimentos.
Esse fenómeno, aliás, não é peculiar ao Brasil. Em todos os
países as despesas públicas crescem, como provam as estatísticas

internacionais. Mas as nações que têm sua vida financeira organizada apelam sempre para o Crédito Público, inclusive para suprimento dos deficits' orçamentários e para a realização de obras
públicas.
Fazendo-se uma análise das emissões de títulos, desde 1827,
verifica-se que, no passado, a Dívida Pública brasileira teve uma
grande função, servindo para suprir deficits; resgatar bilhetes do
Tesouro; consolidar a dívida flutuante e realizar obras públicas
fundamentais.
Urge, pois, restaurar o prestígio do Crédito Público no Brasil.
Congratulo-me com os ilustres membros deste Grupo de Trabalho, Senhores Reginaldo Fernandes Nunes, Presidente Substituto, Luiz Souza Gomes, representante do Conselho Nacional de
Economia: Themistocles Marcondes Ferreira, representante da
Ordem dos Advogados do Brasil; Marcos Botelho, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; José Willemsens Jr., representante da Câmara Sindical da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro;
Assis Ribeiro, Assistente Jurídico do meu Gabinete e Relator
Geral, não só pelo Projeto que elaboraram, como pela justificação
técnico-jurídica que apresentaram à luz da doutrina e da legislação. Desejo nesta oportunidade destacar o excepcional trabalho
do ilustre relator que com dedicação e brilho notáveis enfrentou
a árdua tarefa.
Congratulo-me, também, com o Senhor Affonso Almiro, Diretor-Geral da Fazenda Nacional, pela iniciativa que teve propondo, em 1961, a constituição de tal Grupo de Trabalho.
A exposição do ilustre Diretor da Caixa de Amortização.
Dr. Reginaldo Fernandes Nunes, que tão proficuamente presidiu
este Grupo de Trabalho, bem expressou o sentido e o alcance do
vosso complexo trabalho técnico-jurídico, inspirado no mais alto
espírito público.
Tudo ou quase tudo, neste Projeto, constitui matéria nova.
Tudo fala de renovação de métodos, processos e rotinas.
Tudo objetiva a restauração do Crédito Público, pelo que
fixa de garantia e de publicidade, de segurança e de controle.
Reconhecendo, pois, publicamente, como inestimável, a vossa
colaboração, consigno os meus agradecimentos e os meus louvores,
como titular da Pasta da Fazenda, a todos e a cada um de vós.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. REGINALDO
NUNES, PRESIDENTE-SUBSTITUTO DO GRUPO DE
TRABALHO ENCARREGADO DE ELABORAR O ANTEPROJETO DE LEI ORGÂNICA DO CRÉDITO PÚBLICO, AO FAZER A ENTREGA DO TRABALHO AO
MINISTRO MOREIRA SALLES.
Aqui estamos para passar às mãos de Vossa Excelência o
Anteprojeto de «Lei Orgânica do Crédito Público», honrosa incumbência cometida pela Portaria n" 131, de 12 de junho de 1961,
ao Grupo de Trabalho aqui reunido.
A tarefa, pela sua própria natureza, já se antecipava árdua
e desafiadora.
íamos trabalhar em campo desigual e vário, sem qualquer
precedente sistemático a nos servir de apoio, sendo que, também,
por outro lado, a literatura jurídica sobre o assunto não apresentava mais que lugares comuns, ou simples tentativas preliminares de definição conceituai da matéria.
Discutia-se, ainda, Senhor Ministro, o que vinham a ser as
«normas gerais» aludidas no artigo 5", n" XV, letra b da Constituição Federal e já éramos convocados para elaborar e dar corpo
a todo um sistema legislativo tendo por objeto, não só a definição
daquelas «normas gerais», senão ainda a organização do Crédito
Público na sua totalidade.
A tarefa era, de fato, desanimadora e tanto mais gravosa
quando se tratava — como bem disse o Professor Ulhôa Canto •—
de elaborar uma lei sem símile, que se conheça, no Direito comparado.
Ao desbravarmos o terreno, éramos a todo o instante interceptados pelos impedimentos constitucionais decorrentes da autonomia dos Estados e Municípios, cujas franquias não podiam ser
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invadidas pela União, sem ofensa aos princípios fundamentais do
sistema federativo que adotamos.
Foi isto, confessadamente, que levara, certa vez, o notável
jurista que é Carlos Medeiros Silva, a declarar em aparte a Themistocles Cavalcanti, no decorrer de uma conferência que este
realizava:

Desde 2 de outubro de 1961, quando foi instalado por Vossa
Excelência o Grupo de Trabalho criado pela Portaria n" 131 até
hoje, realizou ele 19 sessões, nas quais cumpriu religiosamente o
plano de ação preestabelecido. O tempo intercalado entre as sessões foi ocupado no serviço datilográfico de cópias e ordenação do
vencido.

«A disposição constitucional parece-me inexequível.
No dia em que for votada a lei constitucional sobre
normas de Direito Financeiro, a autonomia estadual estará liquidada. Será o regime da intervenção generalizada» .

No intuito de alcançar a maior unidade sistemática para o
Anteprojeto, decidiu-se, preliminarmente, que o Relator designado
apresentaria um «Esboço» sobre o qual haveriam de trazer os
demais membros do Grupo os seus reparos, observações e contingentes, de que haveria de resultar o «Anteprojeto». Para resguardo da sua unidade, afastou-se, desde logo, a ideia de dividir
a matéria pelos membros do Grupo.

Foi Affonso Almiro, no campo da Administração Pública, um
dos mais pertinazes opositores a este sentimento pessimista. E,
ainda Diretor da Caixa de Amortização, suscitou com inigualável
ardor junto ao Ministro Lucas Lopes, em 1957, a necessidade de
se organizar uma nova Comissão Especial para retomar a tarefa
que o Ministro Oswaldo Aranha em 1953 havia conferido a uma
primeira Comissão que não chegou a reunir-se.
Dessa proposta e ação continuada de Afonso Almiro —
atual Diretor-Geral da Fazenda Nacional — adveio, na administração do Ministro Clemente Mariani, a Portaria n9 131, de 12
de junho de 1961, criando o Grupo de Trabalho que Vossa Excelência confirmou e que neste momento aqui se encontra para
colocar em suas mãos honradas o trabalho realizado.
Conta-se, Senhor Ministro, que quando Martins Júnior assumiu na Faculdade de Direito do Recife a cadeira de «História do
Direito Nacional», recém-criada pela Reforma Benjamin Constant,
de 1892, dissera, aturdido ante o peso dos encargos assumidos,
que para reger aquela cadeira seria preciso realizar «um milagre
bíblico e extrair um mundo do nada, porque, positivamente nada
era o que nos fornecia a literatura nacional, no departamento jurídico imposto ao seu estudo».
Esse «milagre bíblico», Senhor Ministro, teve que repetir-se
aqui; e se conseguimos levá-lo a cabo, isso só foi devido à felicidade com que se organizou o Grupo de Trabalho ao qual a tarefa
se conferiu.

Posso assegurar-lhe, Senhor Ministro, que essa cooperação
foi minudente e sábia. A composição do Grupo o favorecia.
Além de C . J . de Assis Ribeiro, esse mestre admirável e especialista dos que mais honram a cultura jurídica nacional —
«maestro di color che sanno» — neste departamento especializadíssimo do Crédito Público—Relator Geral e autor do «Esboço»
— tivemos a integrar o Grupo: —Themistocks Marcondes Ferreira, Jurista exímio doublé de banqueiro e homem de empresa, saber
de experiência feito — como queria Camões — haurido nas múltiplas e altas atividades que exerce; Marcos Botelho, digno e competente Procurador da Fazenda Pública e, pois, versadíssimo nos
problemas que dizem respeito ao Estado; José Willemsens Júnior,
técnico experimentado em assuntos de Bolsa, capítulo importante
do nosso trabalho; e lasf but not least, Luiz Souza Gomes, economista de prol, que, como representante do Conselho Nacional
de Economia, incarnava no Grupo o espírito daquele alto sodalício. Serviu-nos de Secretária, Cilka da Silva Leite, assistente do
Diretor da Caixa de Amortização, que se desempenhou brilhantemente do cargo, ficando os trabalhos datilográficos entregues, em
rodízio, às dedicadas funcionárias que compõem o setor mecanizado do nosso Serviço de Administração.
Não queremos, nesta solenidade de entrega do «Anteprojeto»
a Vossa Excelência, dizer, em pormenor, o que ele é.
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Entretanto, devemos referir que se trata de trabalho inteiramente novo e arrojado, elaborado com o firme propósito de réíibilitar e sanear o Crédito Público no Brasil.
O Crédito Público em nosso país deixou, praticamente, de
existir e, no entanto, ele merece e precisa ser reabilitado, se quisermos salvar nossas finanças e nosso crédito, como nação.
Preocupa-nos, sobretudo, a situação do meio-circulante, do
papel-moeda. O dinheiro tem sempre um fascínio peculiar. Mas
a situação de prestígio dos Títulos Governamentais e o saneamento do meio em que opera o Crédito Público, é fator decisivo,
também, para o fortalecimento da moeda e combate à inflação
do meio-circulante.
Defender o título público, prestigiá-lo, adaptá-lo em suas modalidades à prioridade e destino de cada empréstimo, pela variação das taxas de juros; facilitar-lhe a circulação, inclusive pelo
endosso e a rotatividade do limite máximo autorizado em lei; assegurar-lhe o pagamento de juros e o resgate nas épocas precisas,
pela consignação obrigatória de dotações específicas a esses fins
e a estabilidade das condições e cláusulas com que foi oferecida
ao público — eis algumas das medidas introduzidas no «Anteprojeto».
Passando-o às mãos de Vossa Excelência, Senhor Ministro,
ousamos fazer-lhe dois pedidos:—um, para que não o deixe
Vossa Excelência estracinhar pela crítica desaparelhada, com prejuízo do seu sistema; outro, para que o faça imprimir em avulsos
e na imprensa oficial para que, mais facilmente divulgado, possa
receber os complementos e as luzes dos que realmente podem
melhorá-lo.
Além disso, quero agradecer, pessoalmente, a Vossa Excelência a honra que fez ao Diretor da Caixa de Amortização, designando-o para presidir aos trabalhos do Grupo, como representante de Vossa Excelência.
Confesso que lhe fico duas vezes agradecido:—pela honra
que me fez e pelo prazer que me deu de dirigir homens de alto
espírito público e de um equilíbrio intelectual tão perfeito, que
faz a gente não desesperar dos destinos do Brasil.

JUSTIFICAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA DO GRUPO
DE TRABALHO

I
O PROJETO SOB A TÉCNICA LEGISLATIVA
l . Preliminarmente, é mister fixar algumas ponderações de
ordem jurídica que explicam e fundamentam o critério adotado,
na elaboração deste Anteprojeto, no que diz respeito à Técnica
Legislativa, buscando contribuir, assim, para a melhor compreensão
do sentido e alcance da sistemática do nosso trabalho.
2. Com efeito, o Anteprojeto, através dos seus artigos, parágrafos e incisos, estabelece algumas declarações de princípios ou
declarações programáticas, bem como ,definições, a par das suas
prescrições ou disposições, critério esse que não é aceito por muitos
dos que já escreveram sobre a Técnica Legislativa.
3. No entanto, a «Lei Orgânica do Crédito Público», terá
um caráter marcante de lei política, pois objetivará regulamentar
importante texto constitucional, e, nesse caso, mestres da Técnica
Legislativa consideram oportunas, algumas diretrizes doutrinárias
que facilitem a aplicação das disposições principais e secundárias.
4. Demais, as «normas gerais de Direito Financeiro», no
setor do Crédito Público, exigem, sob certos aspectos, sejam motivadas, pois essa motivação não só dará maior solenidade ao
diploma legal — regulamentador do texto da Constituição — como
contribuirá para o trabalho de interpretação dos textos, nas esferas
federal, estadual e municipal.
5. Dentro desse ponto de vista é que, na elaboração do
Anteprojeto, não seguimos o Conselho de Angelescu (La Techni,que Legislatice, p. 562), no sentido de só serem fixadas regras
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puras, que estabeleçam prescrições, sem a indicação de seus motivos e razões.
6. Julgamos que algumas linhas diretoras eram necessárias,
e mesmo imprescindíveis para orientar os Poderes Públicos, pois
as normas de aplicação concreta, no caso em tela, exigem uma
elaboração técnica especial, para que se obtenha o máximo de
unidade ,de pensamento, na interpretação e aplicação dos textos.
7. Esse critério seguido pelo Grupo de Trabalho, ao que
nos parece, é plenamente justificável, uma vez que, no nosso direito positivo, até hoje nada foi realizado em matéria de normalização e disciplinação dos títulos públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, sendo aconselhável, portanto, que a primeira
lei a respeito estabeleça algumas coordenadas doutrinárias.

que tratam direta ou indiretamente, da norma contida na letra b,
item XV, da Constituição Federal, isto é, das normas gerais do
Direito Financeiro.
12. Na verdade, desde quando foi promulgada a Constituição Federal de 1946, vários foram os trabalhos doutrinários e técnicos publicados sobre o sentido e o alcance daquela norma constitucional; e, assim, todos eles foram examinados pelo Grupo de
Trabalho, que procurou executar um Anteprojeto que bem refletisse o pensamento dos estudiosos do Crédito Público em nosso
país, sem com isso, de nenhum modo, deixar à margem os conceitos
doutrinários dos autores estrangeiros.

8. Cumpre assinalar que esse Anteprojeto foi elaborado
como instrumento de unidade nacional, pois o Crédito Público só
pode ser encarado organicamente.
9. A «Lei Orgânica do Crédito Público», não objetiva
apenas, consolidar e simplificar um setor do Direito Financeiro,
mas, principalmente, sanear o crédito público, nos diversos níveis
da Federação. É lei que tem o seu aspecto político e o seu aspecto
econômico-financeiro, de ordem nacional. E, assim, sem ferir a
autonomia dos Estados e dos Municípios, procuramos dar um sentido operante e vivo à ação normativa ,da União, tendo em vista o
disposto na letra b, item XV, do artigo 5' da Constituição Federal.
10. Em suma, dentro dos princípios do moderno Direito
Público, consideramos a Federação pelo seu aspecto orgânico,
principalmente em se tratando dos problemas económicos, financeiros e sociais. A realidade jurídica foi considerada em função da
realidade económica, da realidade social, da realidade política, da
realidade moral e da realidade espiritual da Nação.

13. A Bibliografia Nacional consultada foi a seguinte:
ALMIRO, Affonso — A Constituição e o Código tributário nacional. In: Questões
de técnica e de direito financeiro. Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1957.
p. 153-174.
ALMIRO, Affonso — As normas gerais de direito financeiro e o imposto de indústrias e profissões. In: Questões de técnica e de direito financeiro. Rio
de Janeiro, Ed. Financeiras, 1957. p. 220-258.
ALMIRO, Affonso — Obrigatoriedade da padronização orçamentaria. In: Questões
de técnica e de direito financeiro. Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1957.
p. 59-74 e Boletim do Conselho Técnico de Economia e Finanças, 101: 3-6,
maio 1949.
Assis RIBEIRO, Carlos José de — Análise jurídica do crédito público. Rio de
Janeiro, Ed. Financeiras, 1954. 232 p.
Assis RIBEIRO, Carlos José de — Crédito público. In: Instituto Brasileiro de
Direito Financeiro. Curso de direito financeiro. Rio de janeiro, 1958, p. 141189 (Instituto Brasileiro de Direito Financeiro. Publicação n9 6)

II

Assis RIBEIRO, Carlos José de — Empréstimos estaduais e municipais. Boletim
do Conselho Técnico de Economia e Finanças, 111:3-5, mar. 1950.
Assis RIBEIRO, Carlos José de — Financiamento de obras públicas. Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1956. 272 p.
Assis RIBEIRO, Carlos José de — Questões sobre o crédito municipal. Boletim
do Conselho Técnico de Economia e Finanças, 112: 12-13, abr. 1950.

A BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BALEEIRO, Aliomar — A autonomia do direito financeiro. In: Uma introdução à
ciência das finanças [Rio de Janeiro] Revista Forense, 1958. p. 53-56.

11. Muito contribuíram para a elaboração deste Anteprojeto
as obras, livros, monografias, conferências e artigos especializados

BALEEIRO, Aliomar — Codificação (direito financeiro) In: Carvalho Santos, João
Manuel e Aguiar Dias, José de — Repertório enciclopédico do direito brasileiro. Rio de Janeiro, Ed. Borsoi, 1947- v. 9, p. 109-120-
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CARVALHO PINTO, Carlos Alberto — Normas gerais de direito financeiro. In:
Normas gerais de direito financeiro. Mesa redonda: Prof. Sá Filho, Deputado
Aliomar Baleeiro, Dr. Àrizio de Viana, Dr. Gilberto de Ulhôa Canto (relator) e Dr. Affonso Almiro. Rio de Janeiro. Ed. Financeiras [1950?]
p. 68-94 (Finanças em debate, 1)
CAVALCANTI, Themistocles Brandão — A Constituição Federal comentada 3' Ed.
rev. Rio de Janeiro, J. Konfino, 1956, v. I p. 76.
CAVALCANTI, Themistocles Brandão — Normas gerais de direito financeiro. Carta
Mensal do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, 8 e 9,
1955.
DUARTE, José — A Constituição brasileira de 1946; ex.egese dos textos à luz dos
trabalhos da Assembleia Constituinte. Rio de Janeiro [Imprensa Nacional]
1947 [ i . é . 1948] v. l p. 262.
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obra eminentemente de criação, de construção jurídica, pois não
foi calcado ou inspirado em qualquer outro diploma legal.
16. Na verdade, não existem estudos e projetos de codificação geral ou parcial, mas apenas leis fragmentárias, em se tratando de Crédito Público. E sobre a sistematização dessa matéria
há somente as coordenadas consignadas, em 1954, pelo autor do
livro -- Análise Jurídica do Crédito Público - - como contribuição ao estudo da «Lei Orgânica do Crédito Público», as quais
foram levadas em consideração pelo Grupo de Trabalho.
III

MAXIMILIANO, Carlos — Comentários à Constituição brasileira. 5. ed. (atualizada) Rio de Janeiro, São Paulo. Freitas Bastos, 1954, v. l p. 193, 198
c 204.

O CONCEITO DE NORMA GERAL -- EM FACE
DA DOUTRINA E DO ANTEPROJETO

NORMAS gerais de direito financeiro. Mesa redonda: Prof. Sá Filho, Deputado
Aliomar Baleeiro, Dr. Àrizio de Viana, Dr. Gilberto de Ulhôa Canto
(relator) e Dr. Affonso Almiro. Rio de Janeiro. Ed. Financeiras [1950?]
140 p. (Finanças em debate, 1)
,

17. A falta de uniformidade no conceituar-se o que seja
norma geral se nos apresentou como a primeira e grande dificuldade para a elaboração do trabalho em tela.
18. Alguns estudiosos julgam que «norma geral-» se caracteriza pela sua «generalidade». Outros, a definem pela sua «essencialidade». Não poucos exigem que esteiam presentes na «norma
geral» os requisitos da «generalidade» e da «essencialidade». Há
os que sustentam que a «norma geral» é «norma básica», isto é,
a constituída por matéria fundamental, que nunca permite o desdobramento. E finalmente, existem os que defendem o ponto de
vista de que não é norma geral apenas a norma básica ou fundamental, porque a norma de detalhe, como pormenor, tem muitas
vezes, a sua generalidade e a sua essencialidade.
19. Essa diversidade conceituai, como se vê, constituiu um
obstáculo de ordem doutrinária, máxime quando se sabe que ela
influiu nos publicistas e juristas nacionais. Mas esse obstáculo foi
transposto, pois urgia fixar textos que facultassem sua aplicação
a todas as situações idênticas e homogéneas nos três níveis da
Federação, com respeito ao sistema de autonomias fixado pela
Constituição Federal.
20. Com efeito, o Anteprojeto não observou qualquer escola
ortodoxa.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti — Comentários à Constituição de
1946, 3* ed. (rev. aum.) Rio de Janeiro, Ed. Borsoi, 1960, v. l p. 398.
SOUSA, Rubens Gomes de — Normas gerais de direito financeiro. Revista de
Finanças Públicas, 155/156: 3-8, nov./dez. 1953; 157/158: 5-10, jan/fev.
1954.
ULHÔA CANTO, Gilberto de — Ainda as normas gerais de direito financeiro.
Boletim do Conselho Técnico de Economia c Finanças, 109: 3-6, janeiro
de 1960 e In: Normas gerais de direito financeiro. Mesa redonda: Prof. Sá
Filho, Deputado Aliomar Baleeiro, Dr. Àrizio de Viana, Dr. Gilberto de
Ulhôa Canto (relator) e Dr. Affonso Almiro. Rio de Janeiro, Ed. Financeiras [1950?] p. 95-104 (Finanças em debate, 1)

H. Saliente-se que também foram examinadas as conclusões
das Conferências dos Secretários de Fazenda dos Estados e dos
Congressos Nacionais de Municípios, sobre questões de crédito
público, assim como Mensagens encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, a respeito dos títulos governamentais
e do Mercado de Valores.
15. Tudo isso informou e fundamentou o Anteprojeto,
muito embora este, pelo que expressa, objetivamente, tenha sido
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21. O Instituto da Ordem dos Advogados de São Paulo,
que profundamente estudou o sentido da Norma Geral sustenta
que esta se restringe à [unção normativa, isto é, ao ditame jdo9
princípios genéricos e superiores, cuja natureza ou estruturação
sobrepaira às peculiaridades regionais. E, em matéria de Crédito
Público, o que deve objetivar a lei, primordialmente, é o exercício
da função normativa, nas esferas federal, estadual e municipal,
pois, só assim, será estabelecido um mecanismo financeiro apropriado para a colocação dos títulos governamentais e criado um
sólido mercado nacional de valores mobiliários.

de Estado, ao ressaltarem a necessidade da criação de um forte
mercado de Títulos Governamentais.

22. Adotando essa posição doutrinária, não ortodoxa, para
efeito de elaboração deste Anteprojeto, procuramos realizar um
trabalho que bem consulte à realidade nacional, observando, rigorosamente, os preceitos constitucionais e respeitando o conceito de
autonomia, inerente aos Estados e Municípios.

IV

O SENTIDO E O ALCANCE DO CRÉDITO PÚBLICO
23. Bem assinalou o ex-Ministro da Fazenda, Doutor
HORÁRIO LAFER, no seu livro -- O Crédito e o sistema bancário
no Brasil que «o apelo ao mercado de capitais é uma arte, ou
melhor, uma técnica, e a sua ausência é demonstrada no caso
brasileiro».
24. Na verdade, através de estudos e levantamentos já realizados, observa-se que a União, os Estados e os Municípios, de
um modo geral, no correr do tempo, pouco se preocuparam com a
arte ou com a técnica das emissões dos Títulos Públicos, e, por isso,
a opinião pública nunca foi informada sobre os motivos dos empréstimos, tampouco sobre as suas finalidades sociais, económicas
e financeiras.
25. Dir-se-ia que o público não tinha qualquer influência no
êxito desse apelo de capitais. Tudo se tem processado de acordo
com as conveniências imediatistas (dos lançadores dos empréstimos,
o que fala, até certo ponto, do nosso precário organismo financeiro,
como reconheceram alguns Presidentes da República e Ministros

26. Até hoje, com honrosas exceções, de um lado se não
prestigia a Bolsa de Valores, e, de outro lado, os governos federal,
estaduais e municipais colocam o público à margem, sem qualquer
esclarecimento sobre o papel que ele pode representar na correção
dos desequilibrios financeiros do país.
27. Outra, porém, tem sido a política das nações que bem
compreendem o sentido do Crédito Público. A opinião pública é
colocada como instrumento central, essencial e fundamental do
Crédito Público. Ela exerce uma função altamente operante em
todos os países que sabem utilizar os Títulos Governamentais. Tudo
é feito no sentido de prestigiar esses títulos perante a opinião pública. E de outro lado, os governantes consideram e proclamam
o Crédito Público como um dos setores mais importantes da vida
financeira dos respectivos países.
28. O quadro brasileiro, no entanto, em se tratando de
Títulos da Dívida Pública, é verdadeiramente desolador.
29. São múltiplos os motivos que prejudicam a existência
de um sólido mercado de títulos no Brasil, mas os principais são
os seguintes:
a) Não são mantidos em dia os serviços de juros e de
amortização dos empréstimos;
b) As cotações de certos títulos são arbitrariamente realizadas, muitas das quais por processos fictícios;
c) Não existe um sistema técnico para efeito de cotação
dos títulos n-as Bolsas de Valores;
d) As Bolsas de Valores não têm competência para incluir
e excluir, temporária ou permanentemente, os títulos das cotações
oficiais;
e) Estados e Municípios fazem constantes, repetidos e descontrolados lançamentos de títulos, muitas vezes apenas para que
essas emissões sejam de imediato caucionadas a estabelecimentos
oficiais, com deságio de 50%;
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/) Não são estudadas pela União, pelos Estados e pelos
Municípios as diversidades dos títulos, de modo a estimular o interesse público;
g) Não apresentam os títulos taxas de juros compensadores, em face da desvalorização da moeda;

desenvolvimento económico, o que força maiores investimentos.
E tudo faz crer que essas despesas continuarão crescendo, não
só pelas novas funções que vão sendo atribuídas à União, aos
Estados e aos Municípios, como em virtude da diminuição do
poder aquisitivo da nossa moeda.

h) Não existe controle público suficiente dos títulos em circulação e dos títulos resgatados, de modo a que os tomadores
tenham ciência do curso das emissões;

34. Esse fenómeno, aliás, não é peculiar ao Brasil. Em todos
os países as despesas públicas crescem, como pôs em destaque
Affonso Almiro, no seu livro -- Questões de técnica e de direito
financeiro. E, no Brasil, o poder público é constantemente compelido a suprir deficiências de setores privados, o que agrava o
problema. Ora, como as rendas não são bastantes para atender às
despesas públicas, o Governo Federal é obrigado a fazer grandes
emissões de papel-moeda. É que o Título Público perdeu a sua
expressão, no Brasil.

i) Não existe um serviço permanente que informe os tomadores dos títulos, onde, quando e como são pagos os juros,
feitas as amortizações e os resgates; e
j) Não são feitos convénios, acordos e tratados para efeito
do fortalecimento do mercado de Títulos Governamentais.
30. O presente Anteprojeto de Lei Orgânica do Crédito
Público, pelos seus artigos, parágrafos e incisos, procurou afastar
to^os esses fatôres negativos, pois para organizar, coordenar, controlar, disciplinar e fortalecer o mercado de Títulos Públicos,
partiu do elemento confiança pública, reintegrando o valor conceituai do crédito governamental.

35. Na verdade, fazendo-se uma análise das emissões de
títulos, desde 1827, verifica-se que no passado, a Dívida Pública,
servia para suprimento de «deficits»; para resgate de papel-moeda
ao Banco do Brasil; para pagamento de indenizações; para resgate
de bilhetes do Tesouro; para consolidação da dívida flutuante;
para realização de obras públicas fundamentais, sendo de revelarse, até, por curiosidade, que houve emissão para pagamento de
dote e enxoval da princesa Joinville e para resgate de papelmoeda e despesas do casamento das princesas D. Isabel e D.
Leopoldina.

31. Estamos certos de que, seguindo essas coordenadas,
bem procuramos interpretar o sentido e o alcance :do Crédito Público, enquadrando-o no campo da influência da opinião pública,
cuja força tem sido ressaltada, reiteradamente, por todos os setores financeiros do mundo. Sem a compreensão da opinião pública não se formam, não se organizam, não se fortalecem e não
se facultam condições de expansão para o Mercado de Valores.
E essa compreensão só decorrerá de atitudes claras e expressas
dos Poderes Públicos, no sentido de demonstrar que o Título Governamental é um instrumento de segurança e de rentabilidade.

36. No momento atual são cada vez maiores os deficits da
União, dos Estados e dos Municípios c as obras públicas que
precisam ser realizadas comprometem fundamentalmente os poderes públicos, e esses deficits e essas despesas são financiadas
sempre ou quase sempre, pela emissão de papel-moeda, o que
agrava o impulso inflacionário.

32. Saliente-se que nunca foi tão necessário ao Brasil o
fortalecimento do Crédito Público.
33. A União, os Estados e os Municípios observam o constante aumento de suas despesas. Ano a ano são maiores os seus
orçamentos e se multiplicam os seus compromissos para fazerem
face à execução de obras públicas. Demais, o país está em pleno

37. Assim, vemos como é relevante a matéria desse Anteprojeto, pois no intuito de combater a inflação nada é mais eficiente do que a criação de um mecanismo financeiro apropriado,
para a colocação dos Títulos federais, estaduais e municipais. E,
esse mecanismo só poderá ser criado com a «Lei Orgânica do
Crédito Público».
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V
A SISTEMÁTICA DO ANTEPROJETO
»

DISPOSIÇÕES

PRELIMINARES

38. Ressaltamos que a elaboração deste Anteprojeto foi,
antes de tudo, obra de criação, de construção, pois não havia, na legislação nacional ou estrangeira, diploma que servisse de modelo.
39. Tudo teve uma expressão de ordem jurídica nova no
campo do Direito Financeiro; e, assim, cabe-nos justificar capítulo
por capítulo deste Anteprojeto, que teve como base de discussão
o «Esboço do Anteprojeto» elaborado pelo Relator Geral.
40. De início, consignemos que não foi tentada, logicamente,
a definição descritiva da «norma geral», mas tão somente a c?e/ínição analítica, pela qual se enumeram os elementos materiais que
constituem o seu objeto. Esse foi, pelo menos, o nosso intuito ao
fixarmos a redação do parágrafo único do artigo 1°, que tem
íntima correlação com a objetivação estabelecida no dispositivo
principal, bem como conexão lógica com o disposto no artigo 2°
e no seu parágrafo único.
41. Através de duas disposições principais e de duas disposições secundárias, portanto, procuramos fixar a definição analítica indispensável para o desenvolvimento deste Anteprojeto.
42. A norma do art. 3° pode parecer desnecessária, diante
dos princípios gerais ,do Direito. No entanto, ela tem significação
relevante. O Crédito Público exige, fundamentalmente, estabilidade,
isto é, relações jurídicas de Direito Público seguras, no tempo,
expressando as Obrigações da Fazenda Pública.
43. Conseqiientemente, uma «Lei Orgânica de Crédito Público» deve deixar claro e expresso que a sua função normativa
decorrerá sempre de lei, e de lei da mesma natureza, salvo quando
se destinar a vigência temporária.
44. O artigo 4' foi fixado por força do princípio de que os
tratados, acordos, convenções e demais atos internacionais, quando
celebrados pelo Executivo, uma vez ratificados pelo Congresso
Nacional, incorporam-se à legislação interna do país.

45. Trata-se de disposição acolhida pelos Códigos Tributários, è que se enquadra no nosso regime constitucional.
46. Os convénios, na forma do previsto no artigo 5', têm
sido reclamados desde quando foi firmada a Carta de Declaração
de Princípios, Direitos e Reivindicações Municipais. Referem-se
a sistema compatível com o nosso regime federativo, e encerram
uma força extraordinária para dirimir problemas de competência.
É sistema :de utilidade sem par para a aplicação das normas gerais
do Crédito Público.
47. Julgamos que a legislação regulamentar, em se tratando
de normas gerais de Crédito Público, precisa subordinar-se a princípios mais rígidos, mais severos e mais exigentes, pois, de outra
forma, os preceitos legais normativos, que expressam relações jurídicas de ordem pública, perderão a sua precípua função de assegurar a indispensável uniformidade quanto às matérias que interessam à União, aos Estados e aos Municípios.
48. Eis porque foi estabelecida a norma do artigo 6", seguida dos requisitos constantes dos incisos I e II.
49. As leis de Direito Financeiro exigem esse tratamento
especial.
50. A norma [do art. 7" foi redigida com o propósito de
facultar ao aplicador da «Lei Orgânica do Crédito Público» a
mais ampla liberdade de apreciação. Mas, ao mesmo tempo, estabeleceu critérios que asseguram estabilidade às normas gerais.
DA CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA

PÚBLICA

51. O objetivo do artigo 8" não é apenas de ordem teórica.
Tem um sentido prático, já que, pela primeira vez, em texto de
Lei, é a Dívida Pública Federal, Estadual e Municipal tratada de
modo sistemático e orgânico.
52. Estatisticamente, e sob o aspecto doutrinário, a Dívida
Pública sempre foi considerada isoladamente, de acordo com aquelas esferas, mas urge a sua caracterização jurídico-legal, por força
de dispositivos constitucionais.
53. Julgamos que essa caracterização só pode decorrer da
fixação de titular da competência de emitir os respectivos títulos.
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54. Os artigos 9 e 10 têm alto sentido normativo, no campo
do Crédito Público. Não valem pelas definições que estabelecem,
mas pelos critérios que fixam para a consideração da Dívida Pública, num momento em que deixaram de ter caracterização própria a Dívida Flutuante e a Dívida Consolidada, os Empréstimos
Voluntários e os Compulsórios.
55. Outrossim, o dispositivo constante do artigo 11, se fundamenta no princípio de que toda dívida pública fundada ou não
deve ter prazo definido de resgate. É o resgate que impõe, em
grande parte, confiança ao Crédito Público. E, demais, a partir do
Século XIX, os empréstimos perpétuos ou de rendas vitalícias
passaram a perder sua expressão.

foi feito. Estabelece, mesmo, uma tábua de valores, hierarquizados,
das obras e serviços públicos, para efeito da emissão dos Títulos
Governamentais.

DA TRIBUTAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

56. O Direito Tributário tem íntima correlação com os problemas pertinentes à Dívida Pública, não só teoricamente, como
por força de textos constitucionais e de questões de fato que interessam à colocação dos Títulos Governamentais. É que os tributos desde os mais remotos tempos até o momento atual, sempre
foram instrumentos poderosos, utilizados pelos Estados, para a
orientação ide suas respectivas políticas econômico-financeiras e
sociais.
57. Sabendo-se, pois, o sentido do Crédito Público e o
quanto ele pode representar na correção dos desequilíbrios financeiros, não poderia deixar de ser fixado um capítulo próprio,
neste Anteprojeto, sobre Tributação.
58. É de ver, no entanto, que os dispositivos deste capítulo,
de um lado decorreram dos mandamentos constantes dos artigos
15 § 3" e 19 § 4" da Constituição Federal (artigos 13 e H) e,
de outro lado, de normas do Projeto do Código Tributário Nacional (artigos 12, 15 e 16), com algumas alterações.
59. Matéria nova se encontra, apenas, no artigo 17, que,
de modo racional, procura estabelecer um critério de isenções que
consulte aos interesses nacionais.
60. Com efeito, o artigo 17, com seus incisos e alíneas, prevê
uma sistemática no campo do Crédito Público, o que até hoje, não

DA DIVIDA INTERNA FUNDADA

61. O Capítulo III, relativo à Dívida Interna Fundada, expressa, propriamente, a filosofia do Anteprojeto. O que demonstra
que os seus autores bem se aperceberam do valor operante da opinião pública no campo do crédito.
62. Outrossim, trata este Capítulo da técnica e da arte de
emitir, pois fixando os requisitos necessários para o lançamento
das emissões de títulos; tratando das garantias; versando sobre
as vantagens aos Portadores de Títulos e disciplinando a transformação e a extinção da Dívida Pública, os jdiversos dispositivos
sob a rubrica em referência ordenam os Títulos Governamentais
em todo o seu curso.
63. Tudo ou quase tudo constitui matéria nova. Tudo fala
de renovação de métodos, processos e rotinas. Tudo objetiva a
restauração do Crédito Público, pelo que fixa de garantia e de
publicidade, de segurança e de controle.
64. Nos Estados Unidos da América do Norte, na França,
na Itália, na Suíça e na Inglaterra nada se faz em matéria de
Dívida Pública sem que de tudo se dê conhecimento ao povo, pois
é sempre o interesse deste que determina o êxito das emissões
dos Títulos Governamentais. Certos países chegam a distribuir
folhetos expondo com toda a lealdade, as finalidades do empréstimo, buscando, com isso, mais eficiente colaboração do povo.
65. O Anteprojeto, quanto ao Capítulo III, avançou no
tempo, pois estabeleceu princípios verdadeiramente inéditos, para
que o público fique devidamente informado sobre os empréstimos
governamentais, facultando-lhe segura fiscalização. E, demais,
criou normas de grande expressão económica, social e financeira,
entre as quais:
I - - a do item IX, do artigo 18, que trata do meio ou
dos meios utilizados para o ressarcimento idas dês-
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pesas com as obras ou serviços públicos, inclusive a
desapropriação por zona, a contribuição de melhoria
e o pedágio ou redágio;
II — a do artigo 19, que estabelece séries autónomas, nas
respectivas emissões;
III - - a do parágrafo único do artigo 20 que prevê que os
títulos serão emitidos com cupões de amortização
e de juros, para facilidade do resgate;
IV — a do artigo 23 que estabelece as vantagens aos Portadores de títulos (caução, fiança e depósito);
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por muitos países e evita iniciativas desastrosas, no terreno da
Divida Externa.
71. A História da Dívida Externa, de Valentim F. Bouças, estudando, como estuda, o sentido dos empréstimos externos
contraídos pelo Brasil, e, outrossim, expondo as providências
que o Governo Federal tem tomado nesse sentido, é obra que
bem esclarece e fundamenta a matéria ide que trata este Capítulo.
E, de outro lado, os trabalhos e as publicações do Conselho Técnico de Economia e Finanças, a partir de 1930, são de valor inestimável para se conhecer os problemas da Dívida Externa.

V — a do artigo 24 que se refere à cláusula de garantia
contra eventual desvalorização da moeda; e

DA ADMINISTRAQÃIO E DA MOVIMENTAÇÃO/

VI — as dos artigos 25, 26 e 27 que falam da transformação e da extinção da Dívida Pública.

72. O Anteprojeto, no seu artigo 33, traduz aspiração
que foi materializada, sob alguns aspectos, pela Conferência
dos Secretários de Fazenda dos Estados, em 1952, a qual propôs medidas tendentes a assegurar o prestígio dos Títulos da
Dívida Pública.

66. Diante do exposto, verifica-se que, na verdade, esse
Capítulo trata da arte e da técnica de emitir, de forma a fortalecer
o Crédito Público.
DA DIVIDA EXTERNA

67. Os artigos 28 e 29 do Anteprojeto reproduzem textos
da Constituição Federal, que regulam os empréstimos exteriores.
68. A disposição do artigo 30 objetiva facultar ao Senado
Federal critério legal uniforme para o exercício das atribuições
que lhe são conferidas pela Constituição Federal.
69. A matéria do artigo" 31 ratifica a legislação em vigor
(Decreto-lei n« 14, de 25 de novembro de 1937 e Decreto n9 34.791,
de 16 de dezembro de 1953). O Conselho Técnico de Economia
e Finanças, que tão relevantes serviços tem prestado no campo
dos empréstimos externos, já tem a competência aludida no
Anteprojeto.
70. Finalmente, a regra do artigo 32 é ditada pela técnica
da pesquisa de mercado, indispensável para facultar previsão
favorável para a colocação dos títulos. Esse processo é utilizado

DOS EMPRÉSTIMOS PÚBLICO's

73. De outro lado, os que versaram sobre o Crédito Público, no Brasil, tiveram ocasião de mostrar a necessidade de uma
lei federal que estabelecesse regras disciplinadoras, quanto à administração e à movimentação dos empréstimos públicos.
74. O artigo 34 foi fixado, em virtude de sugestão de técnico da Caixa ide Amortização, que julga de alta oportunidade a
adoção de títulos nominativos transmissíveis por endosso.
75. O Grupo de Trabalho, assim redigiu dispositivo que
bem considerasse essa importante matéria, estabelecendo algumas
limitações e requisitos para a emissão desses títulos, como se vê
nos parágrafos do artigo 34 e do artigo 35.
76. Finalmente, o artigo 36 estabelece os títulos múltiplos,
no sentido de economizar despesas com impressão, simplificar a
escrituração e tornar mais fácil a guarda e a circulação dos títulos.
77. As sociedades anónimas já adotaram os títulos múltiplos
de ações, critério esse que é elogiado, pelas vantagens que apresenta, por J. X. Carvalho de Mendonça.
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DAS OPERAÇÕES DE «OPEN MARKET»

78. É desnecessário salientar as vantagens das operações
de «Open Market», para evitar os movimentos especulativos nos
mercados de Títulos Públicos, bem como para defender-se a cotação desses títulos.
79. O chamado Projeto Corrêa e Castro, ao estabelecer o
Banco Central do Brasil previu a intervenção desse Banco no
mercado de títulos, e o Substitutivo elaborado pelo Ministro Horácio Lafer, também, estabeleceu, de modo expresso essa intervenção.
80. Atualmente, o órgão que exerce, de certo modo, as funções de Banco Central é a Superintendência da Moeda e do Crédito, razão pela qual o Anteprojeto atribuiu a esse órgão a função
no mercado de títulos que se vê do art. 37,
81 . Dada a natureza das operações de «Open Market»,
foram, sobre o assunto, traçadas apenas normas flexíveis no Anteprojeto, pois quaisquer princípios rígidos poderiam prejudicar essas
operações e, portanto, o próprio Crédito Público.
DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA PÚBLICA

82. O Capítulo VII, tratando da responsabilidade pela Dívida Pública, procurou preestabelecer condições objetivas para os
casos em que os Estados e os Municípios se incorporarem entre
si, subdividirem-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros
ou formarem novas entidades.
83. Essa previsão decorreu do fato de que nem todas as
Constituições Estaduais, tão pouco as Leis Orgânicas Municipais
tratam concretamente da matéria. Mas o Anteprojeto só prescreveu para os casos omissos.
84. A norma do art. 45 tem um alto valor de ordem prática, pois estabelece que há necessidade ,de autorização prévia do
Senado Federal, na forma do artigo 33 da Constituição Federal,
no caso de as partes contratantes acordarem na alteração quanto
à responsabilidade da Dívida Externa.
85. Observa-se bem a necessidade do que ficou constando
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deste Capítulo, examinando-se os textos ,das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais, que, em muitos casos,
não esclarecem, direta ou indiretamente, as questões aqui levantadas.
DOS ACORDOS E CONVÉNIOS

86. Os autores do Projeto do Código Tributário Nacional
•deram ênfase ao sistema de acordos e convénios. E o artigo 5»
deste Anteprojeto estabeleceu, sobre o assunto, a regra fundamental.
87. Assim, o Capítulo VIII apenas desenvolve a matéria.
E, para efeito da fixação das normas gerais, levamos em consideração textos da Constituição Federal, das Constituições dos Estados e das Leis Orgânicas Municipais, tudo de modo a estabelecer
princípios que não conflitassem com aqueles referidos diplomas.
88. De outro lado, procuramos observar as linhas gerais que
•geralmente traçam as coordenadas para a celebração dos acordos,
•convénios e contratos, a fim de evitar que matéria de tão alta
significação possa ser desvirtuada no campo de sua aplicação.
89. Cada artigo deste Capítulo (artigos 46 a 54) objetivou
facultar o máximo ide cooperação interadministrativa para a solução de problemas de interesse do Crédito Público, cooperação
•essa que, dentro do regime federativo, expressa um imperativo
•categórico de ordem nacional.
90. À Carta de Declaração de Princípios, Direitos e Reivindicações Municipais, firmada em Petrópolis, em 1950, e as
•Conclusões da Conferência de Secretários da Fazenda, de 1952,
já reclamavam, com urgência, o sistema de acordos e convénios,
para o bom funcionamento ido regime federativo. E, de lá para cá,
essa ideia tomou força.
91. É necessário esclarecimento especial com relação aos
parágrafos do artigo 52.
92. O parágrafo l' objetivou dar maior estabilidade aos
convénios, acordos e contratos, estabilidade essa indispensável em
se tratando de Crédito Público.
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93. O parágrafo 2° traduz regra aceita até mesmo no campo
internacional, quando os convénios têm sentido económico ou financeiro.
94. O artigo 53, por sua vez, estabelece o «convénio aberto»,
isto é, com cláusula de adesão, o que dará maior flexibilidade aos
acordos, convénios e contratos.
DAS BOLSAS DE VALORES

95. As Bolsas de Valores, como órgãos auxiliares dos Poderes Públicos, no entendimento dos integrantes do Grupo de
Trabalho, precisam ser fortalecidas, para que exerçam, efetivamente, no Brasil, as suas relevantes funções.
96. Trabalhando com a cooperação e a assistência dos
Governos Federal, Estaduais e Municipais, e estando em vigor
uma «Lei Orgânica do Crédito Público», as Bolsas Oficiais <ie
Valores poderão muito contribuir para a formação do Mercado
Nacional de Valores, incrementando o Crédito Público.
97. Dentro desse pensamento é que foi redigido o Capítulo IX, dando-se a esse organismo competência para, em defesa
do interesse público, mandar incluir, nos quadros de negociação
e cotação, os Títulos Federais, Estaduais e Municipais, ou excluí-los, observadas as normas gerais constantes do Anteprojeto.
98. De outro lado, estabeleceu o Anteprojeto que as Câmaras Sindicais responderão civilmente pelos prejuízos resultantes da admissão à cotação, ;de títulos em cuja emissão não tenham
sido observadas as disposições da lei.
99. Outrossim, a fim de que as Bolsas Oficiais de Valores
não atuem como órgãos isolados e estanques, o Anteprojeto previu
um sistema de cooperação e de colaboração eminentemente.orgânico, de que participam não só as Bolsas de Valores como a União,
os Estados e os Municípios.
100. Nesse sentido foi estabelecida uma Reunião Congressual dos representantes das Câmaras Sindicais, que terá por fim
discutir e prover a todos os assuntos pertinentes aos Títulos Públicos .
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DAS NORMAS GERAIS COERCITIVAS E PENAIS

101. A coerção, legítima e juridicamente disciplinada, é, como
observou Vicente Rao (O Direito e a vida dos direitos) substancial ã vida e à eficácia do direito normativo.
102. Na verdade a «Lei Orgânica do Crédito Público» tornar-se-ia letra morta se não fossem estabelecidas normas gerais
coercitivas e penais; e, no caso em tela, o interesse público aconselha a fixação de princípios que facultem a melhor aplicação
daquela lei.
103. Com efeito, o Congresso Nacional, com relação às
ações das sociedades e companhias particulares, tem promulgado
leis que oferecem aos subscritores e credores as garantias de seriedade, ide êxito e de honestidade dos empreendimentos. Os lançamentos, as negociações e as cotações das entidades privadas são
sempre cercadas de múltiplas cautelas legais e administrativas.
104. No entanto, os tomadores de empréstimos públicos, de
um modo geral, ficam sem as garantias necessárias, em todos os
campos, o que vem prejudicando o Mercado Nacional dos Títulos
Públicos.
105. O Capítulo X, portanto, relativo às normas gerais
coercitivas e penais, terá reflexos benéficos. Foram reproduzidos
neste Capítulo os mandamentos constitucionais sobre a intervenção do Governo Federal nos Estados e destes sobre os Municípios.
106. Outrossim, o Grupo de Trabalho considerando que o
saneamento do Crédito Público é tão importante quanto o saneamento da Moeda, estabeleceu, neste Capítulo, outras normas coercitivas e penais, objetivando a perfeita aplicação da Lei Orgânica
do Crédito Público.
107. E para julgar-se o fixado neste Anteprojeto, sobre essa
matéria, é preciso ter plena consciência dos atuais problemas relativos aos Títulos Governamentais, bem como do alcance da norma constitucional que se procura regulamentar.
108. O Brasil precisa ser visto como uma unidade económica, pois, como escreveu Rui Barbosa «a Federação pressupõe a
União, e deve destinar-se a robustecê-la. Os que partem dos Estados para a União, em vez de partir da União para os Estados,
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transpõem os termos dos problemas. Estados hão de viver na
União, não podem subsistir fora dela. A União é o meio, a base,
a condição absoluta de existência dos Estados. Os que põem de
uma parte os Estados, <da outra a União, estabelecem uma discriminação arbitrária e destruidora. Os Estados são órgãos, a União
é o agregado orgânico. Os órgãos não podem viver fora do organismo, assim como o organismo não existe sem os órgãos. Separálos é matá-los, procedendo como o anatomista, que opera sobre o
cadáver, quando a nossa missão organizadora há de, pelo contrário,
inspirar-se na do biólogo que interpreta a natureza viva» (Anais
do Congresso Constituinte da República - - Imprensa Nacional,
1924).
109. É de se ver, aliás, que o propósito idos autores deste
Anteprojeto é contribuir para o fortalecimento do Crédito Público, do qual muito depende o próprio regime federativo.
DA PRESCRIÇÃO

110. A matéria relativa à prescrição legal dos juros dos
Títulos Públicos, bem como a pertinente à prescrição da Dívida
Pública, tem sido objeto de muitos estudos e debates.
111. Há duas correntes inconciliáveis a respeito. Uma, considera que o instituto da prescrição não pode deixar de ser aplicado, no campo do Crédito Público. Nada justifica esse tratamento excepcional. Trata-se de um privilégio que não é informado
pelos princípios gerais de Direito, tão pouco pela Teoria do Crédito Público.
112. Outra, no entanto, proclama que os Títulos Governamentais, e os seus respectivos juros, estão fora das normas prescricionais. E, para isso, invocam leis e regulamentos a partir de
1828, quando foi aprovado o primeiro regulamento da Caixa de
Amortização.
113. O,direito, no entanto, é essencialmente idinâmico. Ele
não pode ficar à mercê de estruturas estáticas. Evolui de acordo
com as exigências sociais. E, no caso, a controvérsia sobre a prescritibilidade ou não da Dívida Pública não tem sido de fundo.
mas de forma.

114. O Grupo de Trabalho optou pela prescritibilidade. E,
assim procedendo, se fundamentou em decisão ida Egrégia Junta
Administrativa da Caixa de Amortização; em pareceres da Consultoria Geral da República, e em pronunciamentos de integrantes
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
115. Bem salienta Clóvis Beviláqua que «a inércia do titular
do direito permite que se realizem e consolidem fatos contrários
ao direito do negligente. Destruir esses fatos seria perturbar a
vida social, que sobre eles repousa tranquila, ou neles tem elementos que não podem ser destruídos, sem dilaceração do organismo político-jurídico» (Código Civil dos Estados Unidos do
Brasil, comentado, 7. ed. Rio de Janeiro, F. Alves, 1944, v. 1.
p. 458).
116. Assim, sendo a prescrição uma regra de ordem, de disciplina, de harmonia e de paz, este Anteprojeto não poderia deixar
de considerá-la. Nada justificaria, numa lei de ordenação e de
normalização, o resguardo de interesses desprezados pelo seu próprio titular.
DISPOSIÇÕES GERAIS

117. A parte final deste Anteprojeto agrupa normas disciplinadoras que, pelo seu conteúdo, não cabiam nos capítulos de
rubricas específicas. Trata de normas que buscam, ainda mais,
fortalecer o Crédito Público, pois têm por escopo impedir procedimentos que desmoralizam os Títulos Governamentais.
118. Com efeito, não são raros os casos-em que leis fixam
disposições reduzindo a taxa de empréstimos e excluindo, no todo
ou em parte, vantagens legalmente outorgadas aos subscritores.
E, não poucas vezes, o sistema de .substituição dos títulos prejudica os serviços da União, dos Estados e dos Municípios, assim
como os subscritores.
119. O Anteprojeto objetivou encarar essas matérias, sob
vários aspectos, estabelecendo normas disciplinadoras.
120. Diga-se, aliás, que quanto à substituição, algumas
normas aceitas pelo Anteprojeto já foram encaradas pelo legislador (Lei n' 2.214, de 2 de junho de 1954).
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121. O disposto sobre os «fundos especiais», para assegurar o serviço regular de juros, amortizações e resgates, segue a
boa técnica, no campo do Crédito Público, pois obriga a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a planejarem os
serviços dos respectivos empréstimos.
122. A regra do artigo 81, sobre a regulamentação, é semelhante à que encerra o artigo 450 do Anteprojeto do Código Tti~
butário Nacional, de autoria do Professor Rubens Gomes de
Sousa.
123. Julgamos oportuna a fixação dessa norma já que,
como salientamos em várias oportunidades, a «Lei Orgânica do
Crédito Público» terá uma natureza própria, inconfundível, em
face do que dispõe a letra b, item XV do artigo 59 e o artigo 6"
da Constituição Federal.

VI

CONCLUSÃO
124. Esta é a justificação que podemos apresentar, no propósito de esclarecer o sentido e o alcance do Anteprojeto que elaboramos, cumprindo os termos da Portaria do Senhor Ministro
da Fazenda, n<? 131, de 12 de junho ide 1961.
125. Este Anteprojeto é fruto de análises e estudos, refletidos e meditados, como ordenou o letra b, da referida Portaria,
pois os integrantes deste Grupo de Trabalho, cônscios de sua responsabilidade, muito meditaram sobre o problema que lhes foi
proposto pelo Governo Federal.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1962. — Reginaldo Fernandes Nunes, Presidente Substituto. - - C. /. de Assis Ribeiro,
Relator Geral. — Luiz Souza Gomes. — Marcos Botelho. — Themistocles Marcondes Ferreira. — José Willemsens Júnior.

ESBOÇO DO ANTEPROJETO DE LEI ORGÂNICA
DO CRÉDITO PÚBLICO
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Crédito Público, estabelecendo normas gerais de direito financeiro, nos termos do art. 59, n9 XV, letra, b, da
Constituição, e dá outras providências.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. l ç A organização e o funcionamento do mecanismo financeiro para colocação dos Títulos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, ficam sujeitos aos princípios
fixados nesta lei.
Parágrafo único. Consideram-se normas gerais de direito financeiro, para os efeitos da presente lei, as que versem, no todo
ou em parte, sobre instituição, conceituação, classificação, organização, coordenação, controle, disciplina, fiscalização e prescrição
da Dívida Pública.
Art. 29 As normas gerais fixadas nesta lei não excluem a
legislação estadual supletiva ou complementar, na forma do disposto no aitigo 69 da Constituição.
Parágrafo único. Entende-se como legislação estadual, supletiva ou complementar, sobre Crédito Público, o processo de desdobramento ou de preenchimento do que foi previsto na legislação
federal, como norma geral, visando a estabelecer disposições de
aplicação concreta, na forma prescrita pelas Constituições dos
Estados ou pelas Leis Orgânicas dos Municípios.
Art. 3' Somente por lei da mesma natureza, salvo quando
se destinar expressamente a vigência temporária e em casos específicos, poderá ser instituída ou derrogada norma geral sobre
Crédito Público.
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Art. 4' Os tratados, acordos, convenções e demais atos internacionais, versando, no todo ou em parte, sobre Crédito Público, celebrados pelo Governo Federal, têm a mesma eficácia de lei.
Art. 5" Os convénios que celebrem entre si a União, os
Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, na forma das disposições constitucionais ou legais competentes, objetivando a aplicação de normas gerais e a criação de sólido mercado nacional de
valores mobiliários, têm, também, força de lei.
Parágrafo único. Os convénios referidos neste artigo poderão ser celebrados pelos Estados em representação de um ou
mais dos seus Municípios, mediante aprovação ou ratificação de
seus termos pelos Municípios interessados.
Art. 6° Na regulamentação das normas gerais do Crédito
Público serão observados os seguintes princípios:
I — O conteúdo, o sentido e o alcance do regulamento serão
restritos aos termos da autorização ou determinação prevista em
leL
II — Caso ainda não estejam determinadas por lei, o regulamento deverá mencionar as autoridades competentes para expedir
Circulares, Instruções, Portarias e demais disposições normativas,
necessárias à sua execução.
Art. 79 Na aplicação da legislação sobre Crédito Público
são admissíveis quaisquer métodos ou processos de interpretação.
§ l 9 O emprego da analogia não poderá resultar na instituição de norma geral.
§ 29 O emprego da equidade não poderá resultar na suspensão ou dispensa de qualquer obrigação, que expresse relação
jurídica entre a Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal e as
pessoas naturais e jurídicas, constantes dos respectivos títulos governamentais.

Art. 9» A Dívida Pública Federal, Estadual e Municipal
classifica-se em:
I — Interna, quando resultar de emissão lançada no mercado
nacional, em virtude de lei federal, estadual ou municipal;
II — Externa, quando representada por empréstimo ou obrigação contraídos no estrangeiro, em virtude de acordos, tratados
ou convénios internacionais;
III — Flutuante, quando contraída por prazo não superior a
12 meses, para atender a momentâneas necessidades do Tesouro:
IV—Consolidada, quando contraída por prazo superior a 12
meses, objetivando a correção de desequilíbrios financeiros no
setor público ou o financiamento de obras e serviços públicos federais, estaduais ou municipais.
Art. 10. A Dívida Pública Interna Consolidada compreende
os empréstimos;
I — Voluntários, caracterizados pelo atendimento das pessoas
físicas e jurídicas a uma solicitação do poder público;
II — Compulsórios, caracterizados pelo sentido obrigatório da
aceitação dos respectivos títulos, de acordo com a necessidade ou
conveniência do poder público.
Parágrafo único. A necessidade ou conveniência do poder
público decorrerá sempre de situação econômico-financeira ou
social motivada por guerra externa, comoção intestina grave, ou
fatos que impliquem em segurança nacional.
Art. 11. É vedado à União, aos Estados e aos Municípios
contrair empréstimos perpétuos ou de rendas vitalícias ou que,
de qualquer forma, não estabeleçam, expressamente, o prazo do seu
reembolso.

CAPÍTULO i

CAPÍTULO u

DA CLASSIFICAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA

DA TRIBUTAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 8° A Dívida Pública considera-se Federal, Estadual
ou Municipal de acordo com a pessoa jurídica de direito público
interno que, como titular da competência de emitir os respectivos
títulos, assumir a obrigação.

Sefão / — Das Limitaçõed dá Competência Tributária
Art. 12. Tributo é toda prestação pecuniária instituída por
lei com caráter compulsório pela União, pelos Estados, pelo Dis-
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trito Federal ou pelos Municípios, no uso de competência constitucional inerente à sua condição de pessoa jurídica de direito
público.
Parágrafo único. Os tributos são, para os efeitos desta lei,
impostos ou taxas.
Art. 13. A União poderá tributar a renda das Obrigações
da Dívida Pública Estadual ou Municipal, mas não poderá fazê-lo
em limites superiores aos que fixar para as suas próprias Obrigações.
Art. H. Os Estados não poderão tributar Títulos da Dívida Pública emitidos por outras pessoas de direito interno, em
limite superior ao estabelecido para as suas próprias Obrigações.
Seção // — Das Isenções Tributárias
Art. 15. Isenção é a dispensa legal do pagamento do
tributo.
Art. 16. A isenção, ainda quando prevista em contratos,
acordos ou convénios, será sempre concedida por lei, que especificará as condições e os requisitos exigidos para a concessão, _os
tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Art. 17. Os Títulos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como os juros respectivos, ficam
isentos de quaisquer impostos e taxas, quando tiverem por destinação:
I — Instalação, ampliação ou conservação dos seguintes
serviços:
a) captação, canalização e tratamento químico da água potável;
b) rede de esgotos;
c) produção ou distribuição de energia elétrica;
ti) transportes e comunicações;
e) fomento e assistência ao meio rural e às atividades agrícolas e agropecuárias.
II — Construção, reconstrução ou conservação das seguintes
obras:
a) hospitais, postos de saúde e creches;

b)
c)
d)
e)
f)

asilos, orfanatos e albergues;
mercados públicos;
armazéns e silos;
pontes, estradas e quaisquer outras obras de arte correlatas;
cais de atracação de embarcações e respectivos armazéns.
CAPÍTULO III

DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA
•Sefão I — Do Lançamento das* Emissões de Títulos
Art. 18. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Munuicípios, para efeito de lançamento dos empréstimos voluntários
e compulsórios deverão prestar ao público, obrigatoriamente, as
seguintes informações, tendo em vista a respectiva autorização
legislativa:
I — O valor e o tipo dos títulos; o plano de juros; os prazos
de amortização e de resgate; o valor total da respectiva emissão
e os valores das séries;
II — O sistema de rotatividade das operações;
III — Os critérios de conversão e de consolidação;
IV — As garantias oferecidas, (discriminando os recursos previstos para o pagamento dos respectivos empréstimos;
V — As vantagens oferecidas aos tomadores, de forma detalhada, inclusive quanto às isenções tributárias;
VI — Descrição das obras ou serviços públicos, que têm que
ser executados, com os pormenores necessários, inclusive os orçamentos de custo e os esquemas técnicos, se for o caso;
VII — Resumo do estudo social das obras ou dos serviços
planejados, pelo qual se evidencie a necessidade de sua execução
e as vantagens que facultarão à comunidade, se for o caso;
VIII — Resumo do estudo financeiro e económico das obras
ou serviços, pelo qual se prove a viabilidade da respectiva operação, se for o caso;
IX — Indicação do meio ou dos meios utilizados para o ressarcimento das despesas com as obras ou serviços públicos, in-

_ 44 —

— 45 —

clusive a desapropriação por zona, a contribuição de melhoria e o
pedágio ou o rodágio.
§ l 9 As informações de que trata este artigo se considerarão prestadas pela sua publicação no órgão oficial da União ou
dos Estados, sem prejuízo da sua publicação em órgão de imprensa local ou da afixação de editais na sede da Prefeitura
Municipal;
§ 29 Independentemente do disposto neste artigo e no parágrafo anterior, os órgãos competentes federais, estaduais e municipais deverão prover no sentido do amplo esclarecimento público sobre o sentido e o alcance dos empréstimos que forem
lançados.
Art. 19. Os Títulos da Divida Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos limites das respectivas emissões, poderão ser distribuídos em séries autónomas,
com juros variáveis, prefixados nas autorizações legislativas, de
acordo com a destinação do respectivo empréstimo.
§ 1« É vedada a desigualdade de juros dentro da mesma
série e mesma destinação.
§ 29 Os títulos de cada série serão vencíveis em prazos
variáveis, de conformidade com os respectivos planos de emissão.
§ 3° É permitida a rotatividade dessas operações, respeitados sempre, obrigatoriamente, o limite máximo da circulação e o
prazo de resgate, fixados em lei.
Art. 20. Os Títulos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios poderão ser nominativos ou ao portador,
mas sempre negociáveis em todas as Bolsas do país, observadas
as limitações previstas em lei.
Parágrafo único. Para facilidade do resgate, os títulos poderão ser emitidos com cupões de amortização e de juros.
Art. 21. Os órgãos competentes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios poderão expedir cautelas
representativas dos títulos das respectivas emissões.
Parágrafo único. As leis que autorizarem as emissões deverão estabelecer o prazo para entrega dos títulos definitivos, em
substituição às cautelas de que trata este artigo.

Seção II — Das Garantias
Art. 22. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão oferecer quaisquer garantias para o fim de lançamento dos seus respectivos empréstimos, observados sempre,
porém, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, nas
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.
Parágrafo único. Em qualquer caso os orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão
consignar, obrigatoriamente, dotações específicas, para o pagamento das amortizações e juros dos respectivos empréstimos.
Seção III - - Das Vantagens aos Portadores de Títulos
Art. 23. Os Títulos Federais, Estaduais e Municipais, devidamente registrados e cotados nas Bolsas do país, na forma
desta lei, poderão ser entregues pelos seus portadores:
I — Em caução, para garantia de quaisquer contratos de
obras e serviços a cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II — Como fiança, em geral;
III — Em caução, para garantia de empréstimos em estabelecimentos oficiais de crédito;
I V — E m depósito, para assegurar a execução em ações judiciais ou garantir pagamentos a repartições administrativas.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios são obrigados a receber os títulos por eles emitidos, pelo seu valor nominal.
Art.24. Os Títulos Federais, Estaduais e Municipais poderão conter cláusula de garantia contra eventual desvalorização
da moeda.
Parágrafo único. Os índices de desvalorização da moeda
serão, como condição de validade, obrigatoriamente, os indicados
pelo Conselho Nacional de Economia e serão fixados, no mínimo,
em períodos quinquenais.
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Sefão IV — Dá Transformação e da Extinção da Dívida Pública

Art. 29. É defeso aos Estados, e aos Municípios contrair
empréstimos externos sem prévia autorização do Senado Federal.

Ait. 25. Operar-se-á a transformação da Dívida Pública,
Federal, Estadual ou Municipal:
I — Pela consolidação, quando da passagem da Dívida Flutuante para Dívida Consolidada;
II — Pela conversão, que é a transformação de um crédito
em outro, por meio de processo voluntário ou compulsório.
§ l 9 A conversão verificar-se-á por troca, guardados nos
novos títulos, no mínimo, os mesmos valores e condições.
§ 29 Os títulos convertidos por troca reputar-se-ão resgatados e serão incinerados.
§ 3° A troca dos títulos é sempre isenta de quaisquer impostos ou taxas.
Art. 26. A extinção dos empréstimos públicos operar-se-á:
I — Pela amortização, que significa o reembolso gradativo da
dívida;
II - - Pela reversão do título à propriedade da pessoa jurídica de direito público que o emitiu;
III — Pelo resgate, que expressa o reembolso total do capital
emprestado e respectivos juros vencidos;
IV — Pela prescrição, obedecidas as normas gerais fixadas
nesta lei.
Art. 27. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão prestar ao público, obrigatoriamente, no primeiro
trimestre de cada ano, informações detalhadas sobre a transformação e a extinção de suas respectivas Dívidas Públicas, de acordo com o disposto nos parágrafos l 9 , 2' e 3° do artigo 18.

Art. 30. São requisitos essenciais, pena de nulidade, para
que o Senado Federal aprecie matéria relativa a empréstimo externo do Estado ou do Município:
I — Prova da finalidade do empréstimo;
II — Justificação objetiva da preferência pelo empréstimo externo;
III — Prova da sua reprodutividade direta ou indireta, ou de
sua necessidade;
IV — Fixação do total da Dívida Passiva do respectivo Estado ou Município, em face de sua receita;
V — Demonstração dos recursos ordinários e extraordinários
necessários para fazerem face às obrigações impostas pelos empréstimos já existentes e pelo pretendido.
Art. 31. Ao Conselho Técnico de Economia e Finanças,
em cooperação com a Contadoria Geral da República, compete
efetuar os serviços de escrituração, controle e fiscalização dos empréstimos externos da União, Estados e Municípios, tendo em
vista:
I - - A legislação federal sobre Dívida Pública Externa;
II — Os acordos, tratados e convénios internacionais que regulam a Dívida Pública Externa do país.
Art. 32. Para efeito de emissão de Títulos da Dívida Pública Externa, exigir-se-ão, previamente, pesquisas de mercado,
que facultem previsão favorável para a colocação idos respectivos
títulos.
CAPITULO V

CAPÍTULO IV

DA DÍVIDA EXTERNA

DA ADMINISTRAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO
DOS EMPRÉSTIMOS PÚBLICOS

Art.28. Compete ao Congresso Nacional, com sanção do
Presidente da República, dispor sobre a Dívida Pública Federal
Externa e os meios de solvê-la.

Art. 33. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, estabelecerão os critérios de movimentação dos títulos e o sistema de escrituração, de controle e de fiscalização
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das emissões respectivas, tendo em vista as normas gerais fixadas
nesta lei e objetivando, de modo rigoroso e obrigatório:

II — A data da transferência do título;
III — A assinatura do próprio punho do endossador, com firma reconhecida ou abonada por corretor de fundos públicos.
§ 3" É nulo de pleno direito o endosso que não preencher
os requisitos estabelecidos no parágrafo anterior, bem como o
constante de títulos clausulados ou vinculados, sob qualquer
espécie.

I — O registro e a cotação dos respectivos títulos nas Bolsas
do País, observados os princípios técnicos e jurídicos da legislação pertinente;
II — A manutenção em dia dos serviços de juros e de amortização dos empréstimos;
III — Providências legais, regulamentares, e administrativas
para tornar rápido e eficiente o processo de transferência, negociabilidade e caucionamento dos respectivos títulos;
IV — O resgate dos respectivos títulos, na forma e no prazo
convencionados por lei, salvo se previsto o reembolso antes de
expirado o respectivo prazo;
V — A substituição dos títulos dilacerados e a incineração
dos títulos substituídos, inutilizados e resgatados, bem como dos
cupões pagos;
VI — A manutenção de serviço permanente que bem informe
aos tomadores dos Títulos Públicos, onde, quando e como são
pagos os juros e feitas as amortizações e os resgates;
§ l 9 No caso da não efetivação dos resgates, verificar-se-á
a substituição das emissões vencidas.
§ 29 Para a execução do disposto no inciso VI deste artigo deverá processar-se ampla cooperação administrativa entre as
repartições federais, estaduais e municipais.
Art. 34. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, também, emitir títulos nominativos, transmissíveis por endosso expresso, qualificado ou completo, para possibilitar a sua mais fácil e rápida circulação.
§ l 9 Os títulos de que trata este artigo deverão conter
no anverso a expressão: «transmissível por endosso», e no verso
espaço próprio para o preenchimento das anotações exigidas no
parágrafo seguinte.
§ 2° Para validade do endosso, além da autorização legislativa competente, federal, estadual ou municipal, é necessário
que constem, obrigatoriamente, do verso do titulo:
I — O nome, a idade, a nacionalidade, a indicação do estado
e a residência do endossado;

Àrt. 35. Estão sujeitos a averbação na repartição competente, para valerem contra terceiros, os Títulos da Dívida Pública
transferidos por endosso, na forma do artigo anterior.
Art. 36. No sentido de economizar despesas com impressão, simplificar a escrituração e tornar mais fácil a guarda e circulação dos títulos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão emitir títulos múltiplos.
§ l" O título múltiplo conterá, obrigatoriamente, as seguintes declarações:
I — Número de títulos unitários em que se divide;
II — Valor nominal e a numeração de cada titulo unitário;
III — Valor nominal do Título múltiplo;
IV — Série, se houver.
§ 2" A averbação do resgate parcial será feita no próprio
título.
CAPITULO VI

DAS OPERAÇÕES DE «OPEN MARKET»
Art. 37. À Superintendência da Moeda e do Crédito, enquanto não for criado o Banco Central, poderá intervir nos Mercados de Títulos a fim de evitar movimentos especulativos e defender a cotação dos Títulos da Dívida Pública.
Parágrafo único. A compra e venda de títulos no mercado serão feitas de acordo com as leis em vigor por intermédio de
corretores oficiais.
Art. 38. As operações de que trata o artigo anterior obedecerão a normas especiais que forem expedidas pelo Ministro da

50
Fazenda por
dito ouvidos,
I—O
II — A
III — A
IV—A

proposta da Superintendência da Moeda e do Crése for necessário:
Conselho Nacional de Economia;
Caixa de Amortização;
Contadoria Geral da República;
Câmara Sindical da Bolsa de Valores.

Art. 39. A Caixa de Amortização, órgão integrante do
Ministério da Fazenda, diretamente subordinado ao respectivo
Ministro de Estado, manterá serviço atualizado sobre os Mercados de Títulos, em cooperação com o Conselho Técnico de Economia e Finanças e as Bolsas de Valores, no sentido de trazer
permanentemente informado o Ministro da Fazenda sobre a movimentação e cotação dos Títulos da Dívida Pública Federal, Estadual e Municipal.
Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
de acordo com as respectivas Constituições e Leis Orgânicas Municipais, poderão, através dos órgãos competentes, intervir também nos mercados para os fins do artigo 37.
CAPÍTULO VII

DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 41. Os Estados para se incorporarem entre si, subdividirem-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros ou
formarem novos Estados, na forma do disposto no artigo 2° da
Constituição Federal, deverão apresentar ao Congresso Nacional,
para aprovação ,dêste, as condições estabelecidas, objetivamente,
quanto à responsabilidade de sua Divida Pública Interna e Externa, caso essas condições não estejam previstas nas respectivas
Constituições Estaduais,
Art. 42. No caso de serem omissas as Constituições Estaduais, para efeito de estabelecerem as condições referidas no artigo anterior, as respectivas Assembleias Legislativas deverão ter
em vista principalmente, o seguinte:
I — O montante de cada uma das emissões lançadas pelos respectivos Estados, com a indicação das garantias, se houver;
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II — O serviço de juros e amortização correspondente a cada
emissão;
III — O crédito de resgate de cada emissão e cifra representativa dos resgates respectivos já efetuados;
IV — A cotação dos respectivos títulos nas Bolsas do país
e no estrangeiro, se for o caso;
V — Os índices econométricos corretivos da desvalorização
do signo monetário aplicáveis ao capital ou à taxa de juros, se
for o caso.
Art. 43. Em qualquer caso, as populações interessadas nos
empréstimos lançados pelos Estados de que trata o artigo 41,
deverão ser amplamente informadas sobre as condições estabelecidas quanto à responsabilidade das respectivas dívidas públicas,
na forma do que estabelece o artigo anterior.
Art. 41. Os Municípios para se incorporarem entre si, subdividirem-se ou desmembraiem-se para se anexarem a outros ou
formarem rovos Municípios, deverão apresentar às Assembleias
Legislativas dos respectivos Estados as condições estabelecidas,
objetivamente, quanto à responsabilidade de sua Dívida Pública
Interna e Externa, caso essas condições não estejam previstas
nas respectivas Constituições dos Estados, ou nas Leis Orgânicas Municipais.
Parágrafo único. No caso de serem omissos os diplomas
referidos neste artigo, as Assembleias Legislativas deverão ter
em vista os elementos constantes do art. 42; e, em qualquer caso,
deverá ser observada a norma fixada no art. 43 da presente lei.
Art. 45. No caso de as partes contratantes acordarem na
alteração quanto à responsabilidade da Dívida Externa, em decorrência do estabelecido nos arts. 41 e 44 da presente lei, prevalecerá a exigência da autorização prévia do Senado Federal,
na forma do art. 33 da Constituição Federal.
CAPÍTULO VIII

DOS ACORDOS E CONVÉNIOS
Art. 46. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão unir seus esforços e recursos, mediante açor-
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dos, convénios ou contratos multilaterais, para a solução de problemas de interesse do Crédito Público, principalmente os relacionados com a aplicação desta lei.
Art. 47. A cooperação interadministrativa, estabelecida
pelos acordos, convénios e contratos referidos no artigo anterior,
deverá objetivar, fundamentalmente:
I — À economia e a eficiência da administração dos empréstimos;
II — A facilidade da circulação dos Títulos Governamentais;
III — A maior comodidade para os tomadores dos títulos, no
que respeita ao recebimento de juros e do reembolso gradativo,
ou total, dos respectivos empréstimos.
Art. 48. Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas autoridades, pertinentes ao Crédito Público, e, reciprocamente, a União poderá,
em matéria da sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo as necessárias despesas, de
conformidade com o disposto no § 3° do art. 18 da Constituição
Federal.
Art. 49. As normas de cooperação dos Estados com os
Municípios serão fixadas de acordo com os dispositivos das respectivas Constituições Estaduais, e as de cooperação dos Municípios entre si serão definidas pelas respectivas Leis Orgânicas
Municipais, sem prejuízo das estabelecidas pelos convénios e
contratos de que trata o artigo 46.
Art. 50. Dos instrumentos convencionais firmados pela
União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, para
solução de problemas do Crédito Público, deverão constar obrigatoriamente:
I — As finalidades do acordo;
II — Os seus preceitos normativos;
III — Os prazos de vigência, a critério de prorrogações, se
for o caso;
IV — O seu alcance obrigacional;
V — As garantias de sua execução, inclusive quanto à fiscalização do cumprimento de seus termos, cláusulas e condições.

Art. 51. Os exemplares dos acordos, convénios ou contratos serão tantos quantas as pessoas jurídicas de direito público
interno que deles participarem, todos com caráter de originais.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o acordo, convénio ou
contrato poderá ser lançado num único exemplar, o qual será
depositado nos arquivos do governo de maior nível da Federação,
recebendo os demais signatários cópias autênticas.
Art. 52. O acordo, convénio ou contrato, de que trata
o presente Capítulo, extingue-se:
I — Pela expiração do prazo de sua validade, conforme
cláusula expressa;
II — Pela satisfação da condição resolutória estabelecida;
III - - Quando se torna impossível a sua execução;
IV — Pela renúncia, da parte de uma pessoa de direito público interno, dos direitos ou benefícios dados a seu favor.
§ l 9 A hipótese do disposto no item III só se verificará
no caso de haver unanimidade por parte dos signatários.
§ 2" A renúncia não exonera a pessoa jurídica de direito
público interno, das obrigações contraídas por força de acordo,
convénio ou contrato que envolva o Crédito Público.
Art. 53. Os acordos, convénios ou contratos, poderão conter cláusula que permita expressamente a adesão de outras pessoas de direito público interno, não participantes diretos dos atos
jurídicos celebrados.
Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com o ato que
a notificar, oficialmente, às partes contratantes.
Art. 54. É obrigatória a publicidade dos acordos, convénios e contratos, celebrados na forma deste Capítulo, observados
os parágrafos l" e 2'-' do artigo 18 da presente lei.
CAPÍTULO IX

DAS BOLSAS DE VALORES
Art. 55. As Bolsas Oficiais de Valores, como órgãos auxiliares dos Poderes Públicos têm por função fiscalizar os lançamentos dos Títulos Governamentais, com autoridade e compe-
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tência para adotarem quaisquer providências de defesa e de
interesse desses títulos, tendo em vista a sua finalidade social
e económica, sem prejuízo das demais atribuições que lhes confere
a legislação em vigor.
Parágrafo único. As Bolsas Oficiais de Valores funcionarão com a cooperação e a assistência dos Governos Federal,
Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios.
Àrt. 56. As Bolsas Oficiais de Valores, em defesa do interesse público, têm competência específica para mandarem incluir, nos quadros de negociações c cotação, os Títulos Federais,
Estaduais e Municipais, ou excluí-los, observadas as normas
gerais constantes da presente lei.
Art. 57. Os Títulos Federais serão admitidos a registro
nas Bolsas Oficiais de Valores por decisão do Ministro da Fazenda, ouvida previamente a Caixa de Amortização.
Art. 58. Os Títulos Estaduais e Municipais serão admitidos a registro nas Bolsas Oficiais de Valores, por decisão do
Secretário de Estado competente, ouvidos previamente os órgãos
técnicos respectivos.
Art. 59. As Câmaras Sindicais observarão quanto à admissão dos títulos à cotação, as seguintes prescrições:
I — Obrigatoriedade por parte da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios da apresentação de documentos que provem o cumprimento das exigências fixadas no art. 18,
incisos e parágrafos da presente lei;
II — Obrigatoriedade ,da apresentação das informações de
que trata o art. 27 desta lei, sobre a transformação e a extinção
das respectivas Dívidas Públicas;
III — Apuração de quaisquer operações fictícias, ou de qualquer outro artifício, que provoque a alta ou baixa dos Títulos
Públicos.
Art. 60. As Câmaras Sindicais responderão civilmente,
pelos prejuízos resultantes da admissão à cotação, de títulos
em cuja emissão não tenham sido observadas as disposições da
presente lei.
Art. 61. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão remeter, obrigatoriamente, a todas as Bolsas Ofi-
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ciais de Valores do País as cópias autênticas dos acordos, convénios e contratos por eles firmados, que envolvam matéria de
Crédito Público.
Art. 62. Anualmente haverá uma Reunião Congressual
dos representantes das Câmaras Sindicais, que terá por fim discutir e prover todos os assuntos pertinentes aos Títulos Públicos,
objetivando, também, aperfeiçoar os serviços das Bolsas Oficiais
de Valores e propulsionar o desenvolvimento do Mercado Nacional de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Esta reunião será presidida pelo Ministro da Fazenda ou por autoridade por ele indicada.
Art. 63. As Bolsas Oficiais de Valores deverão funcionar
em regime de cooperação interadministrativa, através de intercâmbio de informações sobre os quadros de negociações e cotação dos Títulos Públicos, tendo em vista as normas gerais estabelecidas nesta lei.
CAPITULO

X

DAS NORMAS GERAIS COERCITIVAS E PENAIS
Art. 64. O Governo Federal intervirá no Estado que sem
motivo de força maior, suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua Dívida Externa Fundada, para reorganizar as suas finanças.
Art. 65. A intervenção ,de que trata o artigo anterior
será decretada por lei federal, que lhe fixará a amplitude, a
duração e as condições em que deverá ser executada.
Art. 66. Os Estados intervirão nos Municípios quando:
I — Se verificar impontualidade no serviço de empréstimo garantido pelo Estado;
II — Deixarem de pagar, por dois anos consecutivos, a sua
Dívida Fundada.
Art. 67. A intervenção referida no artigo anterior será
sempre determinada por lei estadual, que fixará a amplitude, a
duração e as condições da sua execução.
Art. 68. As autarquias federais, os órgãos paraestatais
e as entidades de economia mista, com controle federal, não pó-
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derão conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ou financiamentos aos Estados e Municípios que não observarem ou deixarem ,de cumprir as normas gerais de Crédito Público, promulgadas pela União, ou estabelecidas por força de acordos, convénios ou contratos celebrados na forma da presente lei, salvo em
caso de calamidade pública.
Art. 69. Os dirigentes e servidores das autarquias federais, dos órgãos paraestatais e das entidades de economia mista
com controle federal, responderão administrativamente por quaisquer atos ou omissões praticados no desempenho de seus respectivos cargos ou funções, que infrigirem a execução do disposto no
artigo anterior, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal
que couber.
Art. 70. A União não .poderá celebrar acordos, convénios,
ou contratos relativos ao Crédito Público com os Estados e os
Municípios que não observarem as normas gerais instituídas na
presente lei, salvo em caso de calamidade pública.
Parágrafo único. As autoridades e funcionários públicos
federais responderão administrativamente por quaisquer atos ou
omissões, praticados no desempenho de seus respectivos cargos
ou funções, que violem o estabelecido neste artigo, sem prejuízo
da responsabilidade civil e penal que couber.

Art. 72. Verificado qualquer crime contra a economia popular de que trata o artigo 71 da presente lei, e atendendo a gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença
declarará a interdição de direito, determinada no art. 69, número
IV do Código Penal, de seis meses a um ano.

Art. 71 . São crimes contra a economia popular:
I — Provocar a alta ou baixa dos Títulos Públicos Federais,
Estaduais e Municipais por meio de notícias falsas, operações
fictícias ou qualquer outro artifício.
II — Fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos,
registros, informações, relatórios e pareceres relativos aos serviços da Dívida Pública Federal, Estadual e Municipal.
Pena: detenção de ,dois a dez anos e multa de cinquenta (Cr$ 50.000,00) a duzentos (Cr$ 200.000,00)
mil cruzeiros.
Parágrafo único. Nos crimes definidos no artigo anterior
não haverá fiança nem suspensão da pena ou livramento condicional.

Art. 73. Constitui crime contra a Administração Pública dar
ao Empréstimo Público, no todo ou em parte, aplicação .diversa à
estabelecida na lei que o autorizou.
Pena: detenção de dois a dez anos e multa de cinquenta (Cr$ 50.000,00) a quinhentos (Cr$ 500.000,00)
mil cruzeiros.
Art. 74. Nos casos dos crimes previstos na presente lei,
o chefe do Ministério Público agirá ex-officio, ou por provocação
de qualquer interessado prejudicado.

CAPÍTULO XI

DA PRESCRIÇÃO
Art. 75. Incidem em prescrição as dívidas correspondentes
a Títulos Federais, Estaduais e Municipais, cujo pagamento não
for reclamado, decorrido o prazo de cinco anos, a partir da data
em que se tornar público o seu resgate.
Parágrafo único. Consideram-se igualmente prescritos os
juros dos títulos referidos neste artigo, cujo pagamento não for
reclamado no prazo de cinco anos a partir da data em que se
tornarem .devidos.
Art. 76.

A prescrição se interrompe:

I — Pela citação pessoal feita à pessoa de direito público
interno devedora;
II — Pelo protesto judicial;
III — Por qualquer ato judicial ou administrativo que constitua em mora o devedor.
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CAPITULO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 77. As leis federais, estaduais ou municipais que versem sobre Crédito Público não poderão conter dispositivo que
importe em:
I — Redução da taxa de juros de empréstimos;
II — Exclusão, no todo ou em parte, de vantagens legalmente
conferidas aos subscritores.
Art. 78. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, nos casos de substituição de títulos poderão, através
dos respectivos atos legislativos, estabelecer prazo fatal, não inferior a dois anos, para que os subscritores substituam os seus títulos, sob pena de caducidade.
Parágrafo único. No caso de ser fixada data certa ou estabelecido período determinado, dentro do prazo fatal de que trata
este artigo, os respectivos títulos cessarão ,de fruir juros a partir
da data em que o subscritor deixar de exercer o seu direito.
Art. 79. Não havendo prazo estipulado em lei ou regulamento para que se efetive a substituição dos títulos, o subscritor
poderá intimar, judicialmente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município para que o faça em prazo improrrogável,
não inferior, porém, a seis meses.
Art. 80. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em caso de substituição de títulos, deverão prestar ao
público, obrigatoriamente, informações sobre quando, onde e como
os títulos deverão ser substituídos.
§ l 9 As informações de que trata este artigo se considerarão prestadas pela sua publicação no órgão oficial da União ou
dos Estados, sem prejuízo da sua publicação em órgão de imprensa
local ou da afixação de editais na sede da Prefeitura Municipal.
§ 2° Independentemente do disposto neste artigo e no
parágrafo anterior, os órgãos competentes federais, estaduais e
municipais deverão prover no sentido do amplo esclarecimento
público sobre o sentido e o alcance dos empréstimos que forem
lançados.
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Art. 81. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a fim de assegurar o serviço regular de juros, amortizações e resgates dos respectivos empréstimos, deverão criar «Fundos Especiais», que serão constituídos pelos recursos estabelecidos
em lei.
Art. 82. A União regulamentará, por decreto, os dispositivos desta lei orgânica dentro do prazo de 60 dias, observadas as
normas contidas no artigo 6.°. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão expedir leis complementares ou supletivas,
no exercício da competência que lhes é assegurada pela Constituição Federal.
Art. 83. Esta lei entrará em vigor, em todo o território nacional no dia
de
, revogadas as disposições em contrário.
(Este Anteprojeto veio a constituir o Projeío de Lei 4.011-62,
do Conselho de Ministos) .

