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.: t £ INTRÚUSA NACIONAL

/V / os Estados Unidos da América, o National Emergency Coun•» * cil edita o "United States Government Manual", divulgando, mediante a distribuição de folhas soltas, completa informação
sobre todos os serviços' oficiais e respectiva legislação, atualizadas
por esse interessante sistema.
Prefaciando tal publicação, diz o Sr. Roosevelt, Presidente da
república irmã:
"Only through a clear unãerstanding by every citizen of lhe
objectives, organization, and availability of the Government agencies can they render truly effective service and assure progress
toward economic svcurity."
Aqui, no Brasil, o funcionário público possue revistas e anuár-ios especializados: o mais autorizado, a "Revista do Serviço Público", e, entre outros trabalhos, este indicador, para funcionários
do Ministério da Fazenda, por eles exclusivamente apoiado, ha um
lustro, -- apoio cordial, expresso de vários modos, inolvidável.
Deve, portanto, nosso empreendimento progredir.
Este volume marca uma etapa. Quanto à edição, porquê não
somente foi mudado o titulo, alusivo, agora, à legislação, cujo âmbito, no Estado Novo, se amplia constantemente, — como, também,
oor haver sido o trabalho organizado em forma de índice alfabético.
Quanto ao "espírito" das decisões, — como diria Montesquieu,
"L'esprit dês lois", - - porquê /oram proferidas no ambiente
creado pela lei n. 384.

Esta modesta obra tem sido um documentário de atos . oficiais da maior importância. Não haverá exagero, pois, em que se
faça, no pórtico do exemplar da nova fase, o registo da influência
da pequena Grande Lei n. 284 sobre esses atos. Foi tal que, no recente decreto-lei n. 1.713, de 28-10-1939, consolidante do próprio
Beajustamento, encontramos refletidas muitas daquelas decisões, co-
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ligidan em 1938. Afim de poupar espaço, cancelamos, na revisão
de provas, algumas dessas resoluções.
Oferecemos exemplos:
APOSENTADORIA. Computado o tempo anterior ao ato que
readmitiu o funcionário, de vez que, por ter vido contado esse
Iempo para a licença-prêmio e antigüidade de classe, verificou-se
reintegração, e não rcadmissão. (Aposentadoria do agente fiscal
d a imposto de consumo, Carlos Viana Bandeira. Púgs. 18.057 e
19.531, do "D. O." de 8 e 27-9-3S. Tribunal de Contas).
O princípio está consubstanciado no art. 77 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis: "...assegurada, apenas, a contagem
de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentailoria . " (C'n p. X I I I . Da rcadmissão).
tSKRVigo DO PESSOAL. As circulares deste Serviço consolidam
várias resoluções do Conselho Federal do Serviço Público Civil, ou
da Diretoria Geral da Fazenda, recomendando sua observância.
íSYn assunto está indicado, evitando-se, assim, a repetição.
Recordemos que, com um ano apenas de vigor, a lei n. 284 já
havia realizado o que se contém no seguinte trecho da Exposição
dirigida pelo Presidente do D. A. S. P. ao Presidente Getúlio
Vargas, -- modelos, ambos, de patriotismo construtor:
"A chamada lei d/> reajustametito veio pôr ordem às causas:
"levantou, pela primeira rez no llrasil, o censo dos cargos públi''cos, relacionando os seus ocupantes; caracterizou o que é o "fun"ciiinárnt público" e, enquadrou todo* os demais indivíduos que ira"b/.il/iam para o Estado, afastando confusões que eram antigas-; pa"(Ironizou vencimentos, dando paradeiro ao regime de favor que
"piniiitift a elevação periódica de proventos de determinadas cate''goriits de funcionários, ao sabor de interesses individuais; agru"/>'>/(, de modo racional, os funcionários públicos em carreiras pro"fissionais; assegurou uma seleção tão perfeita quanto possível entre
" <ix âspjfrfintes à burocracia e aos cargos técnicos; impôs os meios
"ili1 adaptação dox funcionários às exigências do serviço público;
"cr e mi ou previu a crtação de órgãos coordenadores das atividades' do
"pessoal e investigadores das medidas tendentes a aperfeiçoar os
"serviços e a aumentar o rendimento; facultou, em suma, a lei do
"reajustatnenlo, os meios para que o Governo deixasse de ver no
''pessoal que serve ao Estado uma massa, colossal e indefinida, agin"do sem programa e utilizando métodos- de trabalho dispares, mesmo
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''cm setores rircunvizinkos, de finalidades correlatas." (Exp. de
Motivos, em 31-12-1937. "D. O." de 13-1-193X).
Essa- Ir i tem sido, na Administração Brasileira, co>no inn réio
de pura fonte situada na montanha. Ignorada ou desprezado, drxpenha-sc e avoluma-se, vindo a formar, afinal, nina torrente incoercível. Como os caudalosos rios do nosso país, e/u rinciní lutln <>
que se lhe opuzer.
Si fora. um mandamento nefasto, ou cinódino, mio teriam dele
se originado, nem vido propostas pelo órgão nele previsto, c confirmado no art. 67 da Constituição, tantas leis, i-ada uma das t/tirns
constituiria, em outros tempos, a vangloria de unia legislatura^ <ni
de todo um quadriênio governamental: a lei que i n s t i t u i u , o
Serviço do Pessoal, e a lei do cxtramnncrário: u <\ue. crcnu o
J . P. A. S. E.; a.s que regularam as consignações em- follm:
a, que regulamentou as promoções, conferindo-lhes um valor ponderado; a instituidora do I. N. E. P. (Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos, colaborador do D. A. 8. P. na. seleção dos
funcionários), e do I. N. T. (Instituto Nacional de Tecnologia, incumbido do exame técnico do material fornecido ao Governo). E,
culminando, a lei que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civi-s.
Devido à lei do rcajustamento, já temos um controle central
dos serviços públicos, regido, aliás, por leis mais modernas que as
nortc-amcricanaí! então vigentes, segundo a observação do Sr. Luiz
Simões Lopes. ("Revista do Serviço Público". Abrü-Maio de 1939,
pág. 103).
"Profissionalizando para desbwrocratizar", a lei n. 284 marca
um período na História- Administrativa do Brasil: o "reajustamento", — modesta designação de uma lei que, pelas realizações que
tem inspirado, é um monumento erguido para o futuro de nossa nacionalidade .
Rio de Janeiro, em 8-12-1939.

R. P. S.
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1938

EXECUTIVO

—

Ementário dos decretos-Ieis e decretos assinados na pasta da
Fazenda, e de alguns referendados nos demais ministérios,
indicados, com o sinal ( * ) , os expedidos por iniciativa
do Departamento Administrativo do Serviço Público, ou do
C. F. do Serviço Público Civil, que o precedeu.

•

Açúcar -- Decreto-lei n. 576, de 29-7-38. Dispõe sobre prazos
de declarações, instâncias de recursos e remoção de usinas de açúcar. "D. O." de 30-7-38. Vide também "Instituto do Açúcar e do
Álcool".
Agricultores, Execuções judiciais para cobrança de dividas de.
— Decreto-lei n. 532, de 1-7-38. Prorroga, até 30-9-38, o prazo estabelecido no decreto-lei n. 150, de 30-12-37. "D. O." de 5-7-38.
Decreto-lei n. 755, de 30-9-38. Prorroga, até 31-10-38, o prazo estabelecido no decreto-lei n. 150, de 30-12-37. "D. O." de 4-10-38.
Decreto-lei n. 824. de 28-10-38. Prorroga, até 31-12-39, o prazo estabelecido no decreto-lei n. 150, de 30-12-37. "D. O." de 31-10-38.
Decreto-lei n. 1.001, de 29-12-38. Prorroga, até 31-12-38, o prazo
estabelecido no decreto-lei n. 150, de 30-12-37. "D. O." de 30-12-38.
Agricultura, Auxilias à - - Decreto-lei n. 182, de 5-1-3R. Revoga disposições contidas no decreto n. 22.626, de 7-4-33, e nas leis
ns. 454 e 492, de 1937. "D. O." de 8-1-38. Vide "Crédito agrícola"
e "Penhor agrícola".
Ajudam de custo — Decreto-lei n. 497, de 15-6-38. Regula a
concessão de ajudas de custo para os funcionários diplomáticos e
consulares. "D. O." de 22-6-38. Rei. em 24.
Alfândega, - - Decreto-lei n. 280, de 17-2-38. Crêa 6 logares
de ajudantes de tesoureiro da Alfândega do Rio de Janeiro. "D. O."
de 21-2-38.
Animais vivos, Transporte de — Decreto-lei n. 194, de 21-1-38.
Fixa as taxas de que trata o parágrafo do art. 42, do decreto
n. 24.548, de 3-7-34. "D. O." de 274-38.
Aperfeiçoamento - Decreto-lei n. 776, de 7-10-38. Dispõe
sobre especialização e aperfeiçoamento de Funcionários públicos
civis federais no estrangeiro. "D. O." de 10-10-38. (*)
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Apólices, Emissão de — Decreto-lei n. 400. de 2-5-38. Abre,
pelo M. da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de réis
70.326:792$200, para pagamento de energia elétrica fornecida pela
S. A. du Gaz do Rio de Janeiro. (Art.. 3.°, Autoriza o M. da Fazenda a emitir, etc.) "D. O." de 6-5-38. Decreto-lei n. 501, de
16-6-38. Abre, pelo M. da Viação, o credito especial de 104.984:2301
para pagamento do capital invertido pelo Estado de Minas Gerais
na Rede Sul Mineira e dá outras providências. "D. O." de 20-6-38.
Ket. em 22. (Art. 3.° Autoriza o M. da Fazenda a emitir, etc.).
Aposentadoria --- Lei constitucional n. 2, de 16-5-38. Restabelee? o íirt. 177 da Constituição de 10-11-37. "D. O." de 17-5-38.
Decreto-lei n. 613. de 12-8-38. Prorroga o prazo para conclusão dos
cKtndos do phino de aposentadoria e pensões a que se refere o art.
116 do decreto n. 22.872, de 29-7-33. "D. O." de '13-8-38.
Assistência Social -- Decreto n. 288, de 23-2-38. Crêa o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. "D. O."
de 24-2-38 f * ) Decreto-lei n. 970, de 21-12-38. Altera o decretolei n. 288. "D. O." de 24-12-38. (*)
Ausência, do pau -- Decreto-lei n. 289, de 23-2-38. Estabelece
normas para pagamento ao pessoal militar e funcionários civis dos
Ministérios da Marinha e da Guerra. "D. O." de 26-2-38. Ret. cm
10-3. Vide ''Aperfeiçoamento".
Banco do Brasil - - Decreto-lei n. 206, de 26-1-38. Concede
franquia postal e telegráfica para a correspondência do Banco do
Brasil relativa aos serviços do ouro e à Fiscalização Bancária.
"D. O." de 14-2-38. Decreto-lei n. 221, de 27-1-38. * Concede isenções aos bônus emitidos pelo Banco do Brasil para financiamento
das operações da Carteira de Crédito Agrícola e industrial. "D. O."
de l e 10-2-38. Decreto-lei n. 286, de 11-2-38. Modifica dispositivos do decreto n. 14.655, de 21-1-21 e da lei n. 449, de 14-6-37, relativos à Carteira de Redescontos do Banco do Brasil. "D. O." de
25-2-38. Decreto-lei n. 390, de 25-4-38. Autoriza o M. da Fazenda
a dar a garantia do Tesouro Nacional a uma operação de crédito
entre o Estado do Pará e o Banco do Brasil. "D. O." de 27-4-38.
Decreto-lei u. 397, de 30-4-38. Autoriza o M. da Fazenda a dar a
garantia do Tesouro Nacional a uma operação de crédito entre o
Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil. "D. O." de 4-5-38.
Decreto-lei n. 574, de 28-7-38. Dispõe sobre tomada de bônus emitidos pelo Banco do Brasil para financiamento da agricultura, criação <> outras indúslrias. "'D. O." de 29-7-38. Decreto-lei n. 596,
de 4-8-38. Aprova o acordo para liquidação de créditos comerciais
portugueses. "D. O." de 5-8-38. Decreto-lei n. 615, de 12-8-38.
Autoriza o M., da Fazenda a dar a garantia do Tesouro Nacional
a uma operação de crédito entre o Estado do Ceará e o Banco do
Brasil. "D. Q." de 13-8-38. Decreto-lei n. 867, de 17-11-38. Dispõe
sobre o recolhimento ria arrecadação federal ao Banco do Brasil.
"D, O." de 19-11-38. Repr. em 2-12-38. Decreto-lei n. 914, de

1-12-38. Dispõe sobre demissão e aposentadoria dos funcionários
do Banco do Brasil. "D. O.." de 3-12-38. Decreto-lei n. .1.002. de
29-12-38. Autoriza o Banco do Brasil a emitir letras hipotecária'pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial e dá outras providências sobre crédito agrícola. "D. ().'' de 30-12-38. Vide "Ouro.
Serviços do".
fíanco Mineiro da Produção — Decreto-lei n. 733, de 22-9-?>8.
Estende ao Banco Mineiro da Produção os favores de que t r a i a o
art. 2." do decreto-lei n. 221. de 27-1-38. "D. O.'' de 20-10-38. ( Y k l <
"Banco do Brasil").
Café -- Decreto-lei n. 165, de 5-1-38. Prorroga, ale 30-6-38. o
prazo estabelecido no a r t . 25 do decreto n. 23.938, de 28-3-34. " ! > .
O." de 8-1-38. (Torraçãol. Decreto-lei n. 193, de 21-1-38. A u t o riza o Departamento Nacional do Café a alterar as porcentagens
estabelecidas na cláusula 8." do último Convênio Caféeiro. "D. O."
de 26-1-38. Decreto-lei n. 201, de 25-1-38. Estabelece medidas
concernentes à ação fiscalizadora do Departamento X. do Café sobre
o trânsito, comércio e exportação do café. "D. O.'' de 2-2-38. Decreto-lei n. 488, de 10-6-38. Dispõe sobre a entrega ao Departamento N. do Café da quota de equilíbrio imposta à safra eaféeira de
1938-1939. "D. O." de 11-6-38. Decreto-lei n. 489, de 10-6-38.
Isenta de impostos estaduais e municipais as quotas de equilíbrio
do Departamento N. do Café. "D. O." de 11-6-38. Decreto-lei
n. 625. de 18-8-38. Aprova o acordo celebrado entre os Estados caféeiros, em 17-5-38. "D. O." de 20-8-38.
Caixa de Amortização -- Dec.reto-lei n. 471, de 6-6-38. Creu,
na Caixa de Amortização, dez logares de ajudantes de tesoureiro o
cinco logares de conferentes de valores. "D. O." de 10-6-38.
Caixa de Construções de C usas do M. d<i Guerra -- Decreto-lei
n. 440. de 25-5-38. Atribue à Caixa de C. de Casas do M. da Guerra, em suas operações, as mesmas regalias, direitos e privilégios q u e
â Fazenda Nacional. "M). O." de 28-5-38. Decreto-lei n. »1. de
1-12-38. Concede um empréstimo de 9 mil contos à Caixa de Construções de Casas do M. da Guerra. "D. O." de 6-12-38.
Caixa Econômica - - Decreto-lei n. 530, de 1-7-38. Crêa um
logar de membro do Conselho Administrativo da C. Econômico Federal do Estado de São Paulo. "D. O." de 5-7-38. Decreto-lei
n. 732, de 22-9-38. Autoriza a Caica Econômica do Rio de Janeiro
a operar em câbio manual. "D. O." de 29-9-38. Decreto-lei n. 874,
de 21-11-38. Crêa uma Caixa Econômica Federal, autônoma, no
Estado do Rio de Janeiro. "D. O." de 23-11-38.
Câmbio -- Decreto-lei n. 170, de 5-1-38. Regula as disposições
sobre as contas em moeda nacional de residentes no exterior, para
efeito da fiscalização das operações de câmbio. "D. O." de 8-1-88.
Decreto-lei n. 192, de 21-1-38. Dispõe sobre o prazo dos contratos
de câmbio. "D. O." de, 26-1-38. Decreto-lei n. 206, de 26-1-38.
Concede franquia postal e telegráfiea para a correspondência do
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,\P<>Hc,efi, Emissão de - - Decreto-lei n. 400, de 2-5-38. Abre,
pelo M. da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de réis
70.326:792$200, para pagamento de energia elétrica fornecida pela
S. A. du Gaz do Eio de Janeiro. (Art.. 3.°, Autoriza o M. da Fazenda a emitir, etc.) "D. O." de 6-5-38. Decreto-lei n. 501, de
16-6-38. Abre, pelo M. da Viação, o credito especial de 104.984:230*
para pagamento do capital invertido pelo Estado de Minas Gerais
na Rede Sul Mineira e dá outras providências. "D. O." de 20-6-38.
Ret. em 22. (Art. 3." Autoriza o M. da Fazenda a emitir, etc.).
Aposentadoria --- Lei constitucional n. 2, de 16-5-38. Restabelece o art. 177 dn Constituição de 10-11-37. "D. O." de 17-5-38.
Decreto-lei n. 613. de 12-8-38. Prorroga o prazo para conclusão dos
estudos do plano de aposentadoria e pensões a que se refere o art.
116 do decreto u. 22.872, de 29-7-33. "D. O." de 13-8-38.
Assistência Social - - Decreto n. 288, de 23-2-38. Crêa o Instit u t o do Providência e Assistência dos Servidores do Estado. "D. O."
de 24-2-38 (*) Decreto-lei n. 970, de 21-12-38. Altera o decretolei n. 288. "D. O." de 24-12-38. (*)
Ausência, do país -- Decreto-lei n. 289, de 23-2-38. Estabelece
normas para pagamento ao pessoal militar e funcionários civis dos
Ministérios da Marinha e da Guerra. "D. O." de 26-2-38. Ret. em
10-3. Vide "Aperfeiçoamento".
Banco do Brasil - - Decreto-lei n. 206, de 26-1-38. Concede
franquia postal e telegráfica para a correspondência do Banco do
Brasil relativa aos serviços do ouro e à Fiscalização Bancária.
•'D. O." de 14-2-38. Decreto-lei n. 221, de 27-1-38."Concede isenções aos bônus emitidos pelo Banco do Brasil para financiamento
das operações da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial. "D. O."
de l e 10-2-38. Decreto-lei n. 286, de 11-2-38. Modifica dispositivos do decreto n. 14.655, de 21-1-21 e da lei n. 449, de 14-6-37, relativos à Carteira de Redescontos do Banco do Brasil. "D. O." de
25-2-38. Decreto-lei n. 390, de 25-4-38. Autoriza o M. da Fazenda
a dar a garantia do Tesouro Nacional a uma operação de crédito
entre o Estado do Pará e o Banco do Brasil. "D. O." de 27-4-38.
Decreto-lei u. 397, de 30-4-38. Autoriza o M. da Fazenda a dar a
garantia do Tesouro Nacional a uma operação de crédito entre o
Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil. "D. O." de 4-5-38.
Decreto-lei n. 574, de 28-7-38. Dispõe sobre tomada de bônus emitidos pelo Banco do Brasil para financiamento da agricultura, criação e outras indúslrins. "D. O." de 29-7-38. Decreto-lei n. 596,
de. 4-H-38. Aprova o acordo para liquidação de créditos comerciais
portugueses. "D. O." de 5-8-38. Decreto-lei u. 615, de 12-8-38.
Autoriza o M., da Fazenda a dar a. garantia do Tesouro Nacional
n uma operação de crédito entre o Estado do Ceará e o Banco do
Brasil. "D. Ó." de 13-8-38. Decreto-lei n. 867, de 17-11-38. Dispõe
sobre o recolhimento da arrecadação federal ao Banco do Brasil.
"D. O." de 19-11-38. Repr. em 2-12-38. Decreto-lei TI. 914, de
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1-12-38. Dispõe sobre demissão p aposentadoria dos funcionários
do Banco do Brasil. "D. O.." de 3-12-38. Decreto-lei n. .1.002. de
29-12-38. Autoriza o Banco do Brasil a emitir letras h i p o t e c á r i a s ,
pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial e dá outras providências sobre crédito agrícola. "D. O.'' de 30-12-38. Vide "Ouro.
Serviços do".
Baiif-o Mineiro ria. Produção -- Decreto-lei n. 733. de 22-9-3*.
Estende ao Banco Mineiro da Produção os favores de que t r a t a o
art. 2." do decreto-lei n. 221. de 27-1-38. "D. O." de 20-10-38. (Vide
"Banco do Brasil").
Café -- Decreto-lei n. 165, de 5-1-38. Prorroga, até 30-6-3*, o
prazo estabelecido no art. 25 do decreto n. 23.1)38. de 28-3-31. "!).
O." de 8-1-38. (Torra cã o V Decreto-lei n. 193, dr 21-1-38. A u t o riza o Departamento Nacional do Café a alterar as porcentagens
estabelecidas na cláusula 8." do último Convênio Caféeiro. "D. O."
de 26-1-38. Decreto-lei u. 201, de 25-1-38. Estabelece medidas
concernentes à ação fiscalizadora do Departamento \. do Café sobre
o trânsito, comércio e exportação do café. "D. O." de 2-2-3S. Decreto-lei n. 488, de 10-6-38. Dispõe sobre a entrega ao D e p a r t a m e n to N. do Café da quota de equilíbrio imposta à safra caféeira de
1938-1939. "D. O." de 11-6-38. Decreto-lei n. 489. de 10-6-38.
Isenta de impostos estaduais e municipais as quotas de equilíbrio
do Departamento N. do Café. "D. O." de 11-6-38. Decreto-lei
n. 625, de 18-8-38. Aprova o acordo celebrado entre os Estados caféeiros, em 17-5-38. "D. O." de 20-8-38.
Caixa de Amortização -- Decreto-lei n. 471, de 6-6-38. Creu.
na Caixa de Amortização, dez logares de ajudantes de tesoureiro e
cinco logares de conferentes de valores. "D. O." de 10-6-38.
Caixa d f Construções de Casàé dn M. da fíuerra -- Decreto-lei
n. 440. de 25-5-38. Atribne à Caixa de C. de Casas do M. da Guerra, em suas operações, as mesmas regalias, direitos e privilégios q u e
à Fazenda Nacional. "D. O." de 28-5-38. Decreto-lei u. *»1. do
1-12-38. Concede um empréstimo de 9 mil contos à Caixa de Cens.
truções de Casas do M. da G u e r r a . "D. O." de 6-12-38.
Caixa Econômica - - Decreto-lei n. 530, de 1-7-38. Crêa um
logar de membro do Conselho Administrativo da C. Econômico I'Y
deral do Estado de São Paulo. "D. O." de 5-7-38. Decreto-lei
n. 732. de 22-9-38. Autoriza a Caica Econômica do Rio de Janeiro
a operar em c abi o manual. "D. O." de 29-9-38. Decreto-lei n. 874,
de 21-11-38. Crêa uma Caixa Hconômica Federal, autônoma, no
Estado do Rio de Janeiro. "D. O." de 23-11-38.
Câmbio -- Decreto-lei n. 170, de 5-1-38. Regula as disposições
sobre as contas em moeda nacional de residentes no exterior, para
e f e i t o da fiscalização das operações de câmbio. "D. O." de 8-1-38.
Decreto-lei n. 192, de 21-1-38. Dispõe sobre o prazo dos contratos
de câmbio. "D. O." de 26-1-38. Decreto-lei n. 206, de 26-1-38.
Concede f r a n q u i a postal e telegráfica para a correspondência do
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Banco do Brasil relativa aos serviços do ouro e à Fiscalização Bancária. "D. O." de 14-2-38. Decreto n. 3.134, de 6-10-38. Autoriza a Agência Financial de Portugal a funcionar no país com
secção bancária. "D. O.'' de 19-10-38. Vide "Letras de exportação", "Caixa Econômica" e "Imposto do Selo".
Casa da Moeda -- Decreto-lei n. 675, de 8-9-38. Modifica a investidura nos cargos de chefe de oficina do Quadro V do M. da Fazenda. "D. O." de 10-9-38.
Casas de penhores -- Decreto-lei n. .1176. de 22-12-38. Prorroga, por mais dois anos, o prazo fixado no art. 2.° do decreto n. 24.427,
de 19-6-34. "D. O." de 24-12-38. Ret, em 30.
Cimento -- Decreto-lei n. 278, de 16-2-38. Determina as especificações de cimento Portland comum e os métodos de ensaio para
as provas de cimento e controle de concreto. "D. O." de 5-3-38.
Código de Águas -- Decreto-lei n. 852, de 11-11-38. Mantém,
com modificações, o decreto n. 24.643, de 10-7-.Í4. "D. O." de
12-11-38.
Código Jimsileiro do Ar — Decreto-lei n. 483, de 8-6-38. Institne o Código Brasileiro do Ar. "D. O." de 16-6-38. Ret, em 27.
Código Comercial - - Decreto-lei n. 385, de 22-4-38. Revoga,
para efeito de fiscalização do imposto de consumo, o art. 17 do Código Comercial. "D. O." de 23-4-38.
Código âa Justiça Militar - - Decreto-lei n. 925, de 2-12-38.
Aprova o Código da Justiça Militar. "D. O." de 9-12-38.
Código de Minas -- Decreto-lei n. 366, de 11-4-38. Incorpora
ao Código de Minas novo título em que se institue o regime legal
das jazidas de petróleo e gazes naturais, inclusive os gazes raros.
"D. O." de 12-4-38.
Cóeligo de Pesca - - Decreto-lei n. 794, de 19-10-38. Aprova e
baixa o Código de Pesca. "D. O." de 21-10-38.
Comissão Mixta Brasileiro-Boliviana - - Decreto-lei n. 515, de
23-6-38. Estabelece normas para pagamento do pessoal da Comissão Mixta Brasileiro-Boliviana, creada pelo art. 4." do Protocolo de
25-11-37. "D. O." de 27-6-38.
Concurso -- Decreto-lei n. 578, de 29-7-38. Dispõe sobre a situação dos interinos ocupantes de cargos vagos, cujo provimento
efetivo dependa de prévia habilitação em concurso. "D. O." de
30-7-38. (*) Decreto-lei n. 636, de 19-8-38. Dispõe sobre o prazo
de validade de concursos realizados anteriormente à lei n. 284, de
28-10-36. "D. O." de 20-8-38. (*) Decreto-lei n. Í.020, de 31-12-38.
Dispõe sobre o prazo de validade dos concursos prestados no M. da
Fazenda. "D. O." de 2-1-39. (*)
Observação - - Consolida as disposições legais sobre concurso
o decreto-lei n. 1.572, de 6-9-39. "D. O." de 9-9-39. (*)
Conselho Brasileiro r/c Geografia - - Decreto-lei n. 218, de
26-1-38. Muda o nome do Instituto Nacional de Estatística e o do
Conselho B. .de Geografia. "D. O." de 1-2-38.
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Conselho Federal de Comércio Exterior - - Decreto n. 2.308,
de 3-2-38. Aprova o regimento da Secretaria do Conselho Federal
de Comércio Exterior reorganizado pelo decreto-lei n. 74, de 1937.
"D. O." de 5-2-38.
Conselho Nacional de Cultura -- Decreto-lei n. 526, de 1-7-38.
ínstitne o Conselho Nacional de Cultura. "D. O." de 5-7-38.
Conselho Nac-ional do Petróleo — Decreto-lei n. 538, de 7-7-38.
Organiza o Conselho N. do Petróleo, define suas atribuições e dá
outras providências. "D. O." de 8-7-38. Ret. em 13. Decreto-lei
n. 842, de 9-11-38. Fixa os vencimentos dos membros da Comissão
Executiva do Conselho Nacional do Petróleo. "D. O." de 12-11-38.
Conselho Nacional de Serviço Social — Decreto-lei n. 525, de
1-7-38. Institue o Conselho N. de Serviço Social e fixa as bases da
organização do serviço social em todo o país. "D. O." de 5-7-38.
Consignação em folha, — Decreto-lei n. 312, de 3-3-38. Dispõe
sobre consignações em folha de pagamento dos funcionários públicos civis, do pessoal extranumerário, dos inativos e pensionistas
civis da União. "D. O." de 5-3-38. (*) Decreto-lei n. 391, de
26-4-38. Dispõe sobre a execução do decreto-lei n. 312, de 3-3-38.
"D. O." de 27-4-38. (*) Decreto-lei n. 832, de 5-11-38. Regula as
consignações feitas em folha de pagamento pelo pessoal militar dos
ministérios da Guerra e da Marinha. "D. O." de 11-11-38. (*)
Decreto-lei n. 845, de 9-11-38. Dispõe sobre o desconto, em folha
de pagamento, de quotas de subsistência de esposa e filhos. "D. O."
de 12-11-38. (*) Decreto-lei n. 358, de 28-3-38. Suspende, no mês
de março, os descontos autorizados em folha de pagamento. "D« O."
de 29-3-38. Decreto n.. 2.275, de 26-1-38. "D. O." de 5-2-38. (Revogado pelo decreto-lei n. 312). Decreto n. 2.276, de 26-1-38.
"D. O." de 4-2-38. (Revogado pelo decreto-lei n. 312).
Contabilista, Carreira de - - Decreto-lei n. 349, de 23-3-38.
Dispõe sobre alterações em quadros do M. da Fazenda. "D. O." de
25-3-38. (*)
Cooperação financeira da União — Decreto-lei n. 527, de
1-7-38. Regula a cooperação financeira da União com as entidades
privadas, por intermédio do M. da Educação e Saúde. "D. O." de
5-7-38.
Cooperativas -- Decreto-lei n. 581, de 1-8-38. Dispõe sobre registros, fiscalização e assistência de sociedades cooperativas. "D. O."
de 2-8-38.
Cooperativas de seguros — Decreto-lei n. 926, de 5-12-38. Dispõe sobre a constituição, funcionamento e fiscalização das sociedades cooperativas de seguros. "D. O." de 7-12-38.
Crédito, Abertura de - - (No M. da Fazenda) - - Decreto-lei
n. 173, de 5-1-38. Abre o credito especial de 111:500$000 para despesas decorrentes da repressão ao contrabando. "D. O." de 8-1-38.
Decreto-lei n. 175, de 5-1-38. Abre o crédito especial de 14.223:200$
para pagamento de juros de apólices da Dívida Pública Interna.
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"D. O." ri p 8-1-38. Decreto-lei n. 219. rlp 2?-l-38. Ahrp o predito
especial de 70 mil contos para pagamento de sentença arbitrai.
(Cia. Costeira). "D. O." de 31-1-38. Decreto-lei n. 2:11. ri c 2-2-38.
A l > r e o i-rédito especial de 09:277*100, para pagamento a funcionários do T. de Contas que serviram nas delegações desse Instituto.
"D. O.'' de 5-2-38. Decr<>to-]çi n. 233, de 2-2-38. Abre o crédito
especial de 44:02l!?6()0 para pagamento de dívidas relacionadas.
"D. O." de ,1-2-38. Decreto-lei n. 238. de 2-2-38. Abre o crédito
especial de t.836:624$500 para pagamento de dívidas relacionadas. -!). O." de 5-2-38. Decreto-lei n. 263, de 10-2-38. Abre o
crédito e s p e c i a l ' d e l.351 :&73$000 para pagamento de notas do papel-moeda. "D. O." de 14-2-38. Decreto-lei n. 264, de 10-2-38.
Abre o crédito especial de 3.599:458fOOO para pagamento de dívidas relacionadas. "D. (V de 14-2-38. Decreto-lei n. 265, de
10-2-38. Abre o crédito especial de 4:32()$000 para indenização à
f i r m a Walter Ilendler & Cia. "D. O." de 14-2-38. Decreto-lei
n. 303. de 20-2-38. Abre o crédito especial de 200:000$000 para
ocorrer à instalação do Serviço do Pessoal. "D. O." de 15-3-38.
Decreto-lei n. 322, de 9-3-38. Abre o crédito especial de 16:800$000
para pagamento de gralifieação de f u n ç ã o a chefes de secção do
Serviço do Pessoal. "D. O.." de 12-3-38. Decreto-lei n. 323, de
9-3-38. Abre o crédito especial de 16:9QO$000 para pagamento de
dívidas relacionadas. "D. O." de 12-3-38. Decreto-lei n. 324, de
9-4-38. Abre o crédito especial de 2.916:670$900, para atender à
restituição do imposto adicional de 10 °/o arrecadado pela Cia. Cessionária das Docas do Porto da Baía. "D. O." de 17-3-38. Decreto-lei n. 378, de 18-4-38. Abre o crédito especial de 84 :000$000 para
pagamento de vencimentos. "D. O." de 19-4-38.
Decreto-lei
n. 546, de 8-7-38. Abre o crédito suplementar de 737:200$000, às
verbas que especifica. (Verba l - Pessoal, e Verba 2 - Material).
"D. O." de 13-7-38. Decreto-lei n. 572. de 28-7-38. Abre o crédito
••'speeiíil de 107:4ÓÕ$000 para pagamento de pessoal (contratado
para o serviço de fiscalização de garimpagem e comércio de pedras
preciosas) "'-D. O." de 29-7-38. Decreto-lei n. 573, de 28-7-38.
Abre o crédito especial de 2.844:441$700 para pagamento de fornecimentos (por intermédio da Comissão C. Compras). "D. O."
de 29-7-38. Decreto-lei n. 628, de 18-8-38. Abre o crédito especial
de. 3 mil contos para pagamento de juros de apólices da Divida
Pública I n t e r n a . "D. O." de 20-8-38. Decreto-lei n. 631, de
18-8-38. Abre o crédito especial de 500 contos para despesas extraordinárias (Serviços e Encargos) com a arrecadação da receita.
•'D. O." de 20-8-38. Decreto-lei n. 667, de 5-9-38. Abre o crédito
suplementar de 35:300&000, à. verba 2 - Material - III - Diversas
Despesas, item 07, da Sub-consignacão 21. do orçamento da Fazenda. "D. O." de 8-9-38. Decreto-lei'n. 712, de 19-9-38. Abre o créd i t o suplementar de 5.210:800$>000 a verbas do orçamento da Fazenda. "D. O." de 20-9-38. Decreto-lei n. 747, de 29-9-38. Abre
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o crédito especial de 750:OüO$00() para o Conselho Nacional do-Petróleo. ''D. O." de 1-10-38. Decreto-lei n. 759, de 3-10-38. Abre o
crédito suplementar de 700:000$000 à verba 1." - Pessoal, I V , g r a tificações e auxílios, sub-corisignação n. 29-08, do orçamento da Fazenda. "D. O." de 5-10-38. Decreto-lei n. 770. de 6-10-38. Abre
o crédito suplementar de 90 :00ü$0()0 em reforço da verba 3." - Serviços e encargos. "D. O." de 8-10-38. Decreto-lei n. 771. de 6-10-38.
Abre o crédito especial de 75:000íji>000 para atender à despesa de
mudança e instalação do Conselho Federal de Comércio Exterior.
"D. O." de 8-10-38. Decreto-lei n. 789, de 13-10-38. Abre o crédito especial de 13:862$000, para pagamento de gratificação, que
compete a um aposentado, pela assinatura de t í t u l o s da Dívida Pública. "D. O." de 15-10-38. Decreto-lei n. 895, de 26-11-38. Abre
o crédito especial de 13 :200iSOO() para p a g a m e n t o do pessoal da Fiscalização das Loterias. '•]). O." de 30-11-38. Decreto-lei n. 900,
de 28-11-38. Abre o crédito s u p l e m e n t a r de l l ( i . 2^4:213s4()() as
verbas 2 e 6. "D. O." de 30-11-38. Decreto-lei n. 916, de 1-12-38.
Dispõe sobre a aplicação do crédito suplementar aberto pelo decreto-lei n. 759, de 3-10-38. "D. O.." de 3-12-38. Decreto-lei n. 941,
de 8-12-38. Abre o crédito especial de 113:600.^000 para atender à
restituição de apólices e pagamento dos respectivos juros - Divida
Pública - Companhia Mineração e Metalurgia Brasil. " D . O . " de
10-12-38. Decreto-lei u. 972, de 22-12-38. Abre o crédito especial
de 2.972:6101500 para liquidação de dívidas relacionadas (Dívida
Pública). "D. O." de 24-12-38. Decreto-lei n. 979, de 23-12-38.
Abre o crédito especial de 21:400$000 para pagamento ao funcionário Otávio Clonvêa Bulhões. "D. O.'' de 27-12-38. Decreto-lei
n.. 990, de 29-12-38. Abre o crédito especial de 1.320 :641$500 para
indenização das benfeitorias existentes nos terrenos até então
ocupados pelo (.'entro Hipico Brasileiro e Clube Esportivo de Equitação. "D. O." de 30-12-38. Decreto-lei n. 999. de 29-12-38. Abre
o crédito suplementar de l. 680:000$QOO à verba l. Pessoal, do
orçamento da Fazenda (Anexo n. 3, do decreto-lei n. 107, de
27-12-37). "D. O." de 30-12-38.
Créditos comerciais portugueses - - Vide "Banco do Brasil".
Crédito agrícola -- Vide "Banco do Brasil".
Crimes -- Decreto-lei n. 431, de 18-5-38. D e f i n e crimes contra
a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado
e contra a ordem social. "D. O." de 19-5-38. Decreto-lei n. 869,
de 18-11-38. Define os crimes contra a economia popular, sua guarda e seu emprego. "D. (.)." de 21-11-38.
Debentures -- Decreto-lei n. 781, de 12-10-38. Regula a comunhão de interesses entre portadores de debentures" "D. O." de
14-10-38.
Departamento Administrativo ao Serviço Público - - Decretolei n. 579, de 30-7-38. Organiza o D. A. S. P. e reorganiza as Co-
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missões de Eficiência dos Ministérios. "D. O.r de 30-7-38. Ret. em
1-8-38. (*)
Departamento de Administração Geral — Decreto-lei n. 357,
de 28-3-38. Crêa o Departamento de Administração Geral no M. da
Educação e Saúde. "D. O." de 14-5-38. Decreto-lei n. 1.018. de
31-12-38. Modifica o decreto-lei n. 357, de 28-3-38. "D. O." de
2-1-39.
Departamento Nacional de Imigração — Decreto-lei n. 1.023-A,
de 31-12-38. Transforma o Departamento Nacional de Povoamento
em Departamento Nacional de Imigração e dá outras providências.
"D. O." de 25-2-39. Ret. em 25-3-39.
Depóífitox judiciais -- Decreto-lei n. 807, de 25-10-38. Determina a forma de recolhimento, ao Banco do Brasil, dos bens a que
se refere o decreto n. 24.230, de 12-5-34. "D. O." de 27-10-38.
Desinfeção, Taxa de - - Decreto-lei n. 194. de 21-1-38. Fixa as
taxas a serem cobradas pelas empresas que transportam animais
vivos. "D. O." de 26-1-38. Ret.. em 27.
Direitos adwn.eiros - - Decreto-lei n. 300, de 24-2-38. Regula
a concessão de isenção e redução de direitos aduaneiros. "D. O."
de 5-3-38. Decreto-lei n. 595, de 4-8-38. Modifica a taxa aduaneira do arseniato de chumbo. "D. O." de 5-8-38.
Disponibilidade -- Decreto-lei n. 922, de 2-12-38. Regula a situação dos mensalistas e diaristas que se acham em disponibilidade.
"D. O." de 5-12-38.
Divida Ativa da União — Decreto-lei n. 960, de 17-12-38. Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública,
em todo o território nacional. "D. O." de 21-12-38.
Divisão territorial do pais - - Decreto-lei n. 311, de 2-3-38.
Dispõe sobre a divisão territorial do país. "D. O." de 7-3-38.
Domínio da União -- Decreto-lei n. 710, de 17-9-38. Reorganiza a Diretoria do Domínio da União. "D. O.'' de 22-9-38. Decreto n. 3.102, de 23-9-38. Aprova o regimento da Diretoria do
Domínio da União. "D. O." de 26-9-38. Decreto-lei n. 818, de
27-10-38. Prorroga o prazo para a vigência do art. 5.° do decretolei n. 710. "D. O." de 29-10-38. Decreto n. 3.777, de 2-3-39. Aprova o regimento da Diretoria do Domínio da União. "D. O." de
4-3-39. Decreto-lei n. 661, de 1-9-38. Transfere à Associação "Lar
Proletário" a propriedade de um terreno da União, situado à rua
Ricardo Machado, no Rio. "D. O." de 6-9-38. Decreto-lei n. 728,
de 22-9-38. Autoriza a alienação de imóvel em Oeiras, Estado do
Piauí. "D. O." de 24-9-38. Decreto-lei n. 734, de 22-9-38. Autoriza a permuta de um terreno da União por um prédio pertencente
ao Estado do Rio de Janeiro. ''D. O.." de 24-9-38. Decreto-lei
n. 745, de 28-9-38. Transfere à Associação "Lar Proletário" a propriedade de um terreno da União, na rua Ricardo Machado, no Rio.
"D. O." de 30-9-38. Decreto-lei n. 757, de 3-10-38. Autoriza a
permuta de um terreno da União por outro pertencente à Preíei-

do Distrito Federal. "D. O." de 5-10-38. Decreto-lei n. 790,
i-10-38. Autoriza a alienação de casas do Domínio da União
a funcionários federais. "D. O." de 15-10-38. Decreto-lei n. 850,
de 11-11-38. Autoriza o aforamento de uma área de terreno no
cais de Santa Rita e Cinco Pontas, na cidade de Recife. "D. .O."
de 19-11-38. Decreto-lei n. 866, de 17-11-38. Autoriza a permuta
do domínio útil de um terreno da União pelos terrenos atualmente
ocupados pelo Centro Hípico Brasileiro e Clube Esportivo de Equitação. "D. O." de!9-ll-38. Decreto-lei n. 893, de 26-11-38. Dispõe
sobre o aproveitamento agrícola da Fazenda Nacional de Santa
Cruz e de outros imóveis da União. "D. O." de 1-12-38. Ret. em
27-12-38. Decreto-lei n. 897, de 26-11-38. Autoriza a alienação
de um imóvel de propriedade da União. "D. O." de 30-11-38. Decreto-lei n. 913, de 1-12-38. Dispõe sobre a cessão de terrenos destinados à construção da sede da Casa do Pequeno Jornaleiro, da cidade do Rio de Janeiro. "D. O." de 3-12-38. Decreto-lei n. 953,
de 15-12-38. Autoriza a alienação de um imóvel de propriedade da
União. "D. O." de 17-12-38. Decreto-lei n. 994, de 29-12-38. Prorroga, por mais 60 dias, o prazo para vigência do art. 5." e parágrafo único, do decreto-lei n. 710, de 17-9-38. "D. O." de 30-12-38.
Embarcações -- Decreto-lei n. 235, de 2-2-38. Remoção de embarcações naufragadas ou encalhadas e de cascos abandonados.
"D. O." de 7-2-38.
Empresas -- Decreto-lei n. 599, de 4-8-38. Autoriza a "Frigoríficos Nacionais Sul Brasileiros, Ltda." a contrair um empréstimo, em obrigações, até 30 mil contos. "D. O." de 5-8-38. Decreto
lein. 2.717, de 2-6-38. Concede autorização à Companhia de Armazéns Gerais do Maranhão para emitir os títulos de que trata o artigo 15, cap. II, do decreto n. 1.102, de 21-11-1903. "D. O." de
27-7-38.
Enologista, Carreira, de - - Decreto-lei n. 826, de 28-10-38.
Modifica a lei n. 549. de 20-10-37. "D. O." de 31-10-38. Ret. em
20-10-38.
Ensino - - Decreto-lei n. 577, de 29-7-38. Extingue cargos de
diretor de estabelecimentos de ensino agrícola do M. da Agricultu
rã e dá outras providências. "D. O." de 2-8-38. (*) Decreto-lei
n. 645, de 25-8-38. Modifica a classificação e denominação de alguns
cargos de professor do M. da Educação e Saúde. "D. O." de
26-8-38. (*) Decreto-lei n. 616, de 12-8-38. Extingue o quadro
de professores do Ensino Elementar da Marinha de Guerra e dá
outras providências. "D. O.." de 13-8-38. (*) Decreto-lei n. 421,
de 11-5-38. Regula o funcionamento dos estabelecimentos de ensino
superior. "D. O." de 12-5-38. Decreto-lei n. 305, de 26-2-38. Regula a situação administrativa das instalações de ensino superior
da República. "D. O." de 9-3-38.
Entorpecentes — Decreto-lei n. 891, de 25-11-38. Aprova a lei
de fiscalização de entorpecentes. "D. O." de 28-11-38.
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Exlrunyciros -- Decreto-lei n. 341, de 17-3-38. Regula a apresentação de documentos, por estrangeiros, ao Registro de Comércio.
"D. O." de L>S-;Í-;ÍS. Decreto-lei n. 392, de 27-4-38. Regula a expuisão d t- estrangeiros. "D. (.)." de 4-5-38. (2.a publicação). Decreto-lei n. 394, de 28-4-38. Regula a extradição. ''D. O." de
30-4-38. Decreto-lei n. 406. de 4-5-38. Dispõe sobre a entrada de
estrangeiros no território nacional, ((,'rêa o selo de imigração, artigo 71). "D. O.'' de 6-5-38. Decreto-lei n. 479, de 8-6-38. Dispõe
sobre a expulsão de estrangeiros. "D. O." de 11-6-38. Decreto-lei
n. (Í39. d e 20-8-38. Modifica o decreto-lei n. 406, de 4-5-38. "D. O.''
de 22-8-38. Decreto-lei n. 809, de 26-10-38. Faz alterações no decreto-lei 11. 406, de 4-5-38, e no decreto n. 3.010, de 20-8-38. "D. O.''
de 20-8-38. Decreto n. 3.010, de 20-8-38. Regulamenta o decretolei n. 406, de 4-5-38, que dispõe sobre a entrada de estrangeiros no
território nacional. "D. .<)." de 27-8-38.
Exercício fimmcciro de 1939 -- Decreto-lei n. 967, de 21-12-38.
Estabelece normas de caráter financeiro para o exercício de 1939.
"D. O." de 23-12-38. Vide "Orçamento".
Exército - - Decreto-lei n. 413, de 6-5-38. Lei de organização
do Exército.. "D. O." de 12-5-38. Decreto n. 3.251, de 9-11-38.
Aprova o regulamento de Administração do Exército. "D. O." de
17-11-38.
Exportação, Guia de -- Decreto-lei n. 419, de 11-5-38. L'rêa a
''guia de exportação do Distrito Federal". "D. O.'' de 13-5-38.
Ret, em 28.
Exportação t/t produtos e matérias primas — Decreto-lei u. 334,
de 15-4-38. Estabelece a classificação e fiscalização dos produtos
agrícolas e pecuários e matérias primas do país, destinados à exportação, visando a sua padronização. "D. O." de 24-3-38.
Extranumerârios — Decreto-lei n. 240, de 4-2-38. Dispõe sobre
o pessoal extranumerário e o pessoal para obras. "D. O." de
5-2-38. (*)
Feriados -- Decreto-lei n. 486, de 10-6-38. Declara os feriados
nacionais. (1-1, 21-4, 1-5, 7-9, 2-11, 15-11 e 25-12). "D. O." de
11-6-38.
Fiança -- Decreto-lei n. 563, de 14-7-38. Dispõe sobre a fiança
a> que estão obrigados, pela legislação do Distrito Federal, os responsáveis por bens públicos. "D. O." de 16-7-38.
Fiscal de seguros •— Decreto-lei n. 446, de 26-5-38. Reorganiza
a carreira de fiscal de seguros, do Quadro Único, do M. do Trabalho, Indústria e Comércio. "D. O." de 20-6-38. Ret. em 22-6-38. (*)
Foro militar -- Decreto-lei n. 519, de 22-6-38. Dispõe sobre o
processo e julgamento dos civis no foro militar. "D. O." de 25-6-38.
Ret. em 28.
Frutas e hortaliças, Taxa sobre compra e venda de -- Decretolei n. 620, de 17-8-38. Regula a organização de entrepostos de frutas
e hortaliças e crêa o Entreposto do Distrito Federal. "D. O." de
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18-8-38. (Pelo art. 13, é creada a taxa de 0,75 % sobre o valor das
operações de compra e venda, para manutenção do entreposto).
Função gratificada — Decreto-lei n. 756, de 3-10-38. Crêa as
funções de secretários dos diretores de Contabilidade e do Pessoal,
da Secretaria de Estado da Viação e O. Públicas, e dá outras providências. "D. O." de 5-10-38.
Gasolina -- Decreto-lei n. 737, de 23-9-38. Torna obrigatória
a adição de álcool anidro à gazolina produzida 110 país, qualquer
que seja o processo de sua fabricação. "D. O." de 26-9-38.
Imposto de consumo -- Decreto-lei n. 301, de 24-2-38. Aprova
o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto de consumo. "D. O." de 4-3-38. Suplemento ao n. 60. "D. O." de 14-3-38.
Decreto-lei n. 365, de 5-4-38. Aprova as alterações e correções feitas
no novo regulamento para arrecadação e fiscalização do imposto
de consumo, a que se refere o decreto-lei n. 301, de 24-2-38. "D. O."
de 11-4-38. Decreto-lei n. 502, de 16-6-38. Aprova as retificações
feitas no decreto-lei n. 365, de 5-4-38. "D. O." de 22-6-38. Ret. em
29-7-38. Decreto-lei n. 531, de 1-7-38. Dispõe sobre a selagem do
xtock de mercadorias sujeitas a imposto de consumo. "D. O." de
5-7-38. (Vide "Código Comercial"). Decreto-lei n. 739, de 24-9-38.
Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto de consumo. "D. O." de 27-9-38. Decreto-lei n. 828, de 1-11-38.
Aprova as retificações feitas no decreto-lei n. .739, de 24-9-38.
"D. O." de 4-11-38. Decreto-lei n. 887, de 24-11-38. Aprova alterações no regulamento a que se refere o decreto-lei n. 739, de
24-9-38. "D. O." de 26-11-38. Decreto-lei n. 934, de 8-12-38.
Aprova alterações feitas rio regulamento a que se refere o decretolei n. 739, de 24-9-38. "D. O." de 10-12-38.
Imposto do selo — Decreto-lei n. 374, de 14-4-38. Providencia
o pagamento do selo proporcional quando não haja saque relativo
às mercadorias importadas. "D. O." de 19-4-38. Decreto-lei n. 485,
de 9-6-38. Aumenta o imposto de 3 % para as remessas que não
tenham origem em importação de mercadorias. "D. O." de 11-6-38.
Decreto-lei n. 630, de 18-8-38. Sujeita ao pagamento do selo proporcional as liquidações de contratos de câmbio, qualquer que seja
o documento apresentado. "D. O." de 20-8-38.
Imposto sobre vendas e consignações — Decreto-lei u. 348, de
23-3-38. Regula a incidência do imposto sobre vendas e consignações, no caso de transferência de mercadorias. "D. O." de 28-3-38.
Decreto-lei n. 484, de 9-6-38. Revoga o art. 3." do decreto-lei n. 348,
de 23-3-38. "D. O." de 11-6-38. Decreto-lei n. 915, de 1-12-38.
Dispõe sobre o imposto de vendas e consignações, define a competência dos Estados para sua cobrança e arrecadação. "D. O." de
3-12-38.
Impostos devidos nos inventários- — Decreto-lei n. .351, de
24-3-38. Dispõe sobre a arrecadação dos impostos devidos à Fazenda do Distrito Federal nos inventários. "D. O." de 29-3-38.
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Impostos interestaduais de exportação — Decreto-lei n. .379,
de 18-4-38. Estabelece prazo para a extinção dos impostos interestaduais de exportação. "D. O." de 19-4-38.

Lei, Projetos de — Decreto-lei n. 1.019, de 31-12-38. Institue
uma comissão especial para revisão de projetos de lei. " D. O."
de 2-1-39.
Letras de exportação. Taxa sobre — Decreto-lei n. 485, de
9-6-38. Aumenta o imposto de 3 % para as remessas que não tenham origem em importação de mercadorias. "D. O." de 11-6-38.
Lwro didático — Decreto-lei n. 1.006, de 30-12-38. Estabelece as condições de produção, importação e utilização do livro didático. "D. O." de 5-1-39.
Lloyd Brasileiro — Decreto-lei n. 473, de 6-6-38. Autoriza
aplicação de apólices da emissão realizada nos têrmas do decreto
n. 1.967, de 15-9-37. "D. O." de 8-6-38. Decreto-lei n. 604, de
8-8-38. Autoriza o M. da Fazenda a dar a garantia do Tesouro
Nacional a uma operação para compra de navios destinados ao
Lloyd Brasileiro. "D. O." de 9-8-38. Decreto-lei n. 642, de
24-8-38. Dispõe sobre o pagamento de dívidas da antiga Cia. de
Navegação Lloyd Brasileiro, S. A., decorrentes de sentenças judiciárias. "D. O." de 25-8-38.
Lotação das repartições -- Decreto n. 2.955, de 10-8-38. Dispõe sobre a lotação das repartições públicas. "D. O." de
11-8-38. (*)
Loterias — Decreto-lei n. 854, de 12-11-38. Dispõe sobre o
serviço de loterias. "D. O." de 16-11-38. Ret. em 3-12-38.
Marinha Mercante — Decreto n. 2.894, de 28-7-38. Aprova o
regulamento da Diretoria da Marinha Mercante. " D. O." de
29-7-38.
Metrologia — Decreto-lei n. 592, de 4-8-38. Dispõe sobre o sistema legal de unidades de medida. Crêa a Comissão de Metrologia.
"D. O." de 10-8-38.
Militares — Decreto-lei n. 197, de 22-1-38. Regulamenta a inatividade dos militares do Exército e da Armada. "D. O." de
1-2-38.
Ministério da Agricultura -- Decreto-lei n. 982, de 23-12-38.
Crêa novos órgãos no M. da Agricultura, reagrupa e reconstitue
alguns dos já existentes e dá outras providências. "'D. O." de
29-12-38. Ret. em 6-4-39.
Ministério da Educação e Saúde — Decreto-lei n. 357, de
28-3-38. Crêa o Departamento de Administração Geral do. "D. O."
de 14-5-38.
Ministério da Guerra — Decreto-lei n. 279, de 16-2-38. Dispõe
sobre a organização do M. da Guerra. "D. O." de 21-2-38.
Ministério das Relações Exteriores — Decreto-lei n. 791, de
14-10-38. Reorganiza o Ministério das Relações Exteriores. "D. O."
de 17-10-38. Ret. em 21.
Moeda, Cunhagem de — Decreto-lei n. 695, de 15-9-38. Dispõe
sobre a cunhagem de moedas divisionárias de 2$000. "D. O." de
17-9-38. Decreto-lei n. 848, de 9-11-38. Autoriza a cunhagem de

impostos predial e territorial — Decreto-lei n. 564, de 14-7-38.
Dispõe sobre o processo de cobrança dos impostos predial e territorial, no Distrito Federal. "D. O." de 16-7-38.
Imprensa — Decreto-lei n. 910, de 30-11-38. Dispõe sobre a
duração e condições do trabalho em empresas jornalísticas. "D. O."
de 3-12-38.
Inspeção sanitária, Taxa, de — Decreto-lei n. 921, de 1-12-38.
Crêa a taxa para o custeio do serviço de inspeção de produtores de
origem animal, do M. da Agricultura. "'D. Q." de 3-12-38.
Instituto do Açúcar e do Álcool — Decreto-lei n. 644, de 25-8-38.
Amplia as atribuições do Instituto do Açúcar e do Álcool. "D. O."
de 26-8-38.
, ,
Instituto Nacional de Estatística - - Decreto-lei n. 218, de
26-1-38. Muda o nome do Instituto N. de Estatística e o do Conselho Brasileiro de Geografia.' "D. O." de 1-2-38.
Instituto Nacional, de Estudos Pedagógicos — Decreto-lei u. 580,
de 30-7-38. Dispõe sobre a organização do 1. N. E. P. "D. O."
de 30-7-38. (*)
Instituto Nacional do Mate — Decreto-lei n. 375, de 13-4-38.
Crêa o instituto i\. do Mate. "D. O." de 19-4-38. Ret. em 22.
lieprod. em 28-4-38. Decreto u. 3.128, de 5-10-38. Aprova o regulamento. "D. O." de 8-10-38.
Instituto Nacional de Tecnologia — Decreto-lei n. 778, de
M-10-38. Dispõe sobre o Instituto Nacional de Tecnologia. "D. O."
de 13-10-38.
Institutos c Caixas de Aposentadoria e Pensões — Decreto-lei
n. 398, de 30-4-38. Dispõe sobre a isenção de impostos de transmissão e prediais que incidem sobre prédios e terrenos adquiridos por
institutos e Caixas de A. e Pensões para os respectivos associados.
"D. O." de 7-5-38. Decreto-lei n. 627, de 18-8-38. Define os associados dos Institutos e Caixas de A. e Pensões e estende o regime
dessas instituições a determinados empregados. "D. O." de 29-8-38.
Interinos — Vide "Concurso".
Inválidos da Pátria — Decreto n. 3.547, de 31-12-38. Retifica
as instruções para o Asilo de Inválidos da Pátria, aprovadas pelo
decreto n. 2.774, de 20-6-38. "D. O." de 5-1-39.
Júri — Decreto-lei n. 167, de 5-1-38. Regula a instituição do
Júri. "D. O." d« 8-1-38. Ret. em 12.
Justiça — Decreto n. 2.233, de 3-1-38. Dispõe sobre diárias
aos funcionários da Justiça Militar. "D. O." de 11-1-38. (*)
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1.500 contos de réis em moedas de níquel. "D. O." de 12-11-38.
Decreto-lei n. 849, de 9-11-38. Autoriza o M. da Fazenda a mandar cunhar na Casa da Moeda a importância de dez mil contos de
réis em moedas divisionárias de cupro-niquel. "D. O." de 12-11-38.
Moeda falsa — Decreto n. 3.074, de 14-9-38. Promulga a convenção internacional para a repressão da moeda falsa. Protocolo
e Protocolo facultativo, firmados em Genebra em 20-4-38. ''D. O."
de 20-9-38.
Montepio - - Decreto-lei n. 196, de 22-1-38. Dispõe sobre a
contribuição para o montepio militar e a pensão correspondente
dos herdeiros. "D. O." de 28-1-38. Decreto-lei n. 736, de 23-9-38.
Dispõe sobre a opção dos montepios civil e militar. "D. O." de
26-9-38.
Multas -- Decreto-lei n. 262, de 10-2-38. Releva multas impostas por infração do art. 40 do Código de Contabilidade. "D. O."
de 14-2-38. Eet. em 15.
Nacionalidade - - Decreto-lei n. 389, de 25-4-38. Regula a nacionalidade brasileira. "D. O." de 25-4-38. Ret. em 26 e 29.
Orçamento - - Decreto-lei n. 252, de 4-2-38. Orça a receita e
fixa a despesa da Prefeitura do Distrito Federal para 1938.
•'D. O." de 5-2-38. Ret. em 7 e 14. Decreto-lei n. 571, de 28-7-38.
Retifica dizeres cie sub-consignação orçamentária. "D. O." de
29-7-38. Decreto-lei n. 942, de 10-12-38. Orça a Receita Geral e
fixa a Despesa da União para o exercício de 1939. Tabelas no Suplemento ao "D. (.)." de 15-12-38. Ret. em 27-12-38. Vide "Exercício financeiro de 1939".
Ortografia - - Decreto-lei n. 292, de 23-2-38. Regula o uso da
ortografia nacional. " D . O." de 28-2-38.
Ouro, Clihtxiild -- Decreto-lei n. 236, de 2-2-38. Impede o efeito da cláusula ouro contra bancos e firmas nacionais. "D. O." de
5-2-38.
Oin-ii. N f j - n V f w do - - Decreto-lei n. 206, de 26-1-38. Concede
m i n q i i i a posta) e telegráfica para a correspondência do Banco do
Brasil relativa aos serviços do ouro e à Fiscalização Bancária.
"D. O." de 14-2-38. Decreto-lei n. 350, de 23-3-38. Isenta de
quaisquer impostos as operações de compra de ouro efetuadas pelo
üaneo do Brasil para o Tesouro Nacional. "D. O." de 28-3-38.
Paxxuportes -- Decreto n. 3.345, de 30-11-38. Expede o regulamento de passaportes. "D. O." de 9-1-39.
Pedras preciosas -- Decreto-lei n. 466, de 4-6-38. Dispõe sobre
a garimpagem e o comércio de pedras preciosas. "D. O." de
16-6-38. Ret. em 5-7-38. Decretos, referendados no M. da Fazenda, autorizando compradores de pedras preciosas: Ns. 2.227, 2.329
a 2.334, 2.336, % 2.337 e 2.401, referentes a Joaquim de Carvalho,
Carlos Gustavo Haenel, Pires Lopes, (exportador, tendo sido este
decreto, n. 2.330, publicado, por equivoco, sob n. 2.334, em 21-2-38),
Francisco Teles, Carlos J. Kato, Agostinho Pereira Santana, Onildo

Pires Guerreiro, Temistocles Carvalho, Antônio Coelho e Sociedade
de Intercâmbio Mercantil Argentino Brasileiro Limitada; "D. O."
de 21 e 23 a 25-2, 7, 28 e 29-3. Decretos ns. 2.472 a 2.474, 2.501
a 2.505, 2.537 e 2.538, referentes a Bernardo Friedlick, Agnelo
de Lima Guimarães, Luiz Antônio de França, Zitrim Irmãos, Aurélio Ferreira, Lelio Hora, Ronald Edgeeombe, Liolino Rodrigues
Silva e Antônio Pereira Guimarães; "D. O." de 14, 17, 23, 25 e
28-3, 5 e 11-5. Decretos ns. 2.564 e 2.566, referentes a Adelino
Lopes e Agripino Batista da Silva: " D. O." de 20-4. Decretos
ns. 2.631 e 2.632, referentes a Dirle Freitas e Artur Avelino Ferreira; "D. O." de 11-5. Decreto n. 2.633, referente a Ciro Ribeiro; "D. O." de 20-6. Ns. 2.634 e 2.635. referentes a Francisco Recorder e José Damião dos Santos: "D. O." de 11 e 13-5.
Ns. 2.676 e 2.680, referentes a Henrique Lentbold. Mateus Ribeiro
e Silva, José Sena, Antônio Rodrigues Barbosa e E. G. Kurrels;
"D. O." de 11-8, 23 e 24-5. Ns. 2.689, 2.690 e 2.692, referentes
a Agop Lons Baronian, Edmond Silbeck e Manoel Felix, respectivamente; "D. O." de 2-6, 19-7 e 20-6. N. 2.132, referente a Lauro
de Santana Melo; "D. O." de 2-3-39. N. 3.473, referente a Manuel Torrilhas Biel Boldes; "D. O." de 2-3-39. N. 3.276, referente a Nelson Santos; "D. O." de 9-3-39. N. 3.427, referente
a Carlindo Lino de Souza; "D. O." de 9-3-39. N. 3.254, referente a Pedro Martins de Morais; "D. O." de 14-12-38.
Penas. Pena, de morte -- Lei constitucional n. 1. de 16-5-38.
Emenda o art. 122, n . 13, da Constituição. "D. O." de 17 e
18-5-38.
Penhor agrícola -- Decreto-lei n. 1.003, de 29-12-38. Dispõe
sobre o penhor agrícola. "D. O." de 30-12-38.
Pensão especial — Decreto-lei n. 561, de 14-7-38. Concede rima
pensão especial à viuva e filhos menores de D.jalma de Oliveira
Nunes, vitima de desastre em serviço. "D. O." de 16-7-38. Decreto-lei n. 783, de 13-10-38. Concede uma pensão especial à viuva
e uma filha menor de Manoel Carlos da Cunha, falecido em conseqüência de agressão no desempenho de seu cargo. "D. O . ' de
17-10-38.
Petróleo — Decreto-lei n . 380, de 18-4-38. Aprova o Tratado
sobre a saída e o aproveitamento do petróleo boliviano, entre o Brasil e a Bolívia, firmado no Rio de Janeiro em 25-2-38. "D. O."
de 22-4-38. Decreto-lei n. 395, de 29-4-38. Declara de utilidade
pública e regula a importação, exportação, transporte, distribuição
e comércio de petróleo bruto e seus derivados, no território nacional e, bem assim, a indústria da refinação de 'petróleo importado ou
produzido no país. "D. O." de 29-4-38. Ret. em 6-5-38. Decretolei n 804 de 24-10-38. Prorroga o prazo de que trata o parágrafo
único do art. 3.°, do decreto-lei n. 395, de 20-4-38. "D. O." de
26-10-38. (Vide "Conselho Nacional do". Vide também "Código
de Minas").

23

Atos do Poder Executivo

Atos do Poder Executivo

PoUcia Militar do Distrito Federal — Decreto n. 3.494, de
27-12-38. Aprova o regulamento para a Polícia Militar do Distrito
Federal. "D. O." de 14-1-39.
Porto do Rio de Janeiro — Decreto-lei n. 684, de 13-9-38. Estabelece as bases da exploração industrial e comercial do Porto do
Rio de Janeiro. "D. O." de 15-9-38. Decreto n. 3.069, de 13-9-38.
Aprova o regulamento da Administração do Porto do Rio de Janeiro. "D. O." de 15-9-38.
Presidência da República - - Decreto-lei n. 920, de 1-12-38.
Organiza os serviços da Presidência da República. "D. O." de
17-12-38. Decreto n. 3.371, de 1-12-38. Aprova o regulamento
dos serviços da Secretaria da Presidência da República. "D. O."
de 17-12-38.
Processos fiscais - - Decreto-lei n. 607, de 10-8-38. Modifica
disposições dos decretos ns. 24.036 e 24.763, de 1934, sobre competência para o julgamento dos processos fiscais. "D. O." de
12-8-38. Ret. em 1-9-38.
Promoções -- Decreto n. 2.290, de 28-1-38. Expede o regulamento de promoções dos funcionários públicos civis. "D. O." de
31-1-38. Instruções in "D. O." de 13-6-38. (*) Decreto n. 2.603,
de 29-4-38. Dispõe sobre a execução do regulamento de promoções
dos funcionários públicos civis. "D. O." de 6-5-38. (*) Decreto
n. 3.409, de 6-12-38. Altera disposições do decreto n. 2.290, de
28-1-38. "D. O." de 8-12-38. (*)
Reajustamento Econômico - - Decreto-lei n. 729, de 22-9-38.
Amplia o limite de apólices do Reaiustamento Econômico. "D. O."
de 24-9-38.
Reajustamento. Tabelas da lei n. 284, de 28-10-36 — Decretolei n. 258, de 9-2-38. Corrige falhas encontradas na classificação
de cargos do Quadro l do M. da Fazenda. "D. O." de 11-2-38.
Ret. em 12. (*) Decreto-lei n. 287, de 22-2-38. Corrige falha
encontrada na classificação de um funcionário do Quadro I do M.
da Fazenda. "D. O." de 23-2-38. (*) Decreto-lei n. 349, de
23-3-3S. Vide "Contabilista, Carreira de". Decreto-lei n. 658, de
1-9-38. Classifica no padrão P o vencimento do cargo de diretor da
Caixa de Amortização. "D. O." de 3-9-38. Decreto-lei n. 741,
de 27-9-38. Modifica a carreira de encadernador, suprimindo a de
eneerador, 110 Quadro I, do M. da Fazenda. "D. O." de 29-9-38.
Decreto-lei n. 923, de 2-12-38. Crêa um cargo da classe C, na carreira de datilografo do Quadro VIII, do M. da Fazenda. "D. O."
de 5-2-38. Decretos declarando extintos cargos excedentes, ou
suprimindo cargos extintos, (referendados no M. da Fazenda) :
2.278, de 27-1; 2.338 a 2.378, de 10-2; 2.400, de 17-2 e 2.414, de
24-2; "D. O." de fev. e 3-3. N. 2.532, de 22-3; "D. O." de 28-3.
N. 2.555, de 5-4; "D. O." de 12-4. N. 2.643 e 2.648, de 5-5;
"D. O." de 7-5. N. 2.681 e 2.682, de 19-5; "D. O." de 21-5.
N. 2.740, de 9-6; "D. O." de 21-6. N. 2.741, de 10-6; "D. O."

de 11-6. Ns. 2.811 a 2.838, de 1-7; "D. O." de 5-7. N. 2.892,
de 14-7; "D. O." de 10-7. Ns. 2.974 a 2.981, de 3-8; "D. O."
de 13-8. N. 3.114, de 29-9; "D. O." de 1-10. N. 3.166. de 13-10;
"D. O." de 15-10. Ns. 3.306 a 3.326, de 24 e 25-11; "D. O."
de 29-11. N. 3.327, de 25-11; "D. O." de 29-11. Ns. 3.372 a
3.389, de 2-12; "D. O." de 6-12. Ns. 3.350 a 3.370, de 1-12;
"D. O." de 3-12. N. 3.428, de 8-12; "D. O." de 10-12. Ns. 3.513
a 3.515, de 29-12; "D. O." de 30-12-38.
Eecebeãoria do Distrito Federal — Decreto-lei n . 255. de
8-2-38. Crêa sete logares de ajudante de tesoureiro na Recebedoria
do Distrito Federal. "D. O." de 11-2-38.
Recenseamento -- Decreto-lei n. 237, de 2-2-38. Regula o inicio dos trabalhos do Recenseamento Geral da República em 1940.
"D. O." de 7-2-38. Decreto-lei n. 969, de 21-12-38. Dispõe sobre
os recenseamentos gerais do Brasil. "D. O." de 23-12-38.
Reforma e aposentadoria, a juízo do Governo - - Lei constitucional n. 2, de 16-5-38. Restabelece o art, 177 da Constituição de
10-11-37. "D. O." de 17-5-38.
Registro industrial — Decreto-lei n. 281, de 18-2-38. Sujeita
ao registro industrial do Departamento N. de Indústria e Comércio todas as firmas e empresas industriais. "D. O." de 3-3-38.
Renda, da União -- Decreto-lei n. 867, de 17-11-38. Dispõe
sobre o recolhimento da arrecadação federal ao Banco do Brasil.
"D. O." de 19-11-38. Repr. em 2-12-38. Decreto n . 2.328, de
10-2-38. Crêa uma 2." coletoria para arrecadação das rendas federais em Marilia, Estado de São Paulo. "D. O." de 14-2-38. Decreto n. 2.636, de 5-5-38. Crêa uma 2." coletoria federal em Campo
Grande, Estado de Mato Grosso. "D. O." de 9-5-38. Decreto
n. 2.638, de 5-5-38. Crêa uma coletoria federal em Londrina, no
Estado do Paraná. "D. O." de 9-5-38. Decreto n. 3.078, de
15-9-38. Crêa uma 2.a coletoria em Campos Novos, Estado de Santa
Catarina. "D. O." de 17-9-38.
Seda — Decreto-lei n. 290, de 23-2-38. Dispõe sobre o emprego
da seda e seus compostos. "D. O." de 10-3-38. Decreto n. 2.630,
de 5-5-38. Aprova o regulamento a que se refere o decreto-lei n. 290,
de 23-2-38. "D. O." de 1-6-38.
Seguros sobre acidentes no trabalho — Decreto-lei n. 540, de
7-7-38. Dispensa as companhias de seguros sobre acidentes no trabalho do pagamento do imposto a que se refere o art. 1.° do decreto
n. 19.957, de 6-5-31, desde a creação do tributo até à data de
10-2-36. "D. O." de 8-7-38. Vide também "Cooperativas de Seguros" .
Serviço de Comunicações e de Material - - Decreto-lei n. 521,
de 28-5-38. Crêa, no M. do Trabalho, I. e Comércio, os Serviços
de Material e de Comunicações, transforma a Diretoria de Contabilidade em Serviço de Contabilidade e dá outras providências.
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'"D. O." de 13-7-38. Decreto-lei n. 980, de 23-12-38. Crêa, no
M. da Fazenda, o Serviço de Comunicações. "D. O." de 27-12-38.
Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas — Decreto
n. 2.307, de 3-2-38. Organiza o Serviço de Fiscalização do Comércio de Farinhas e aprova o regulamento para execução do decretolei n. 26, de 30-11-37. "D. O." de 9-2-38.
Serviço de Meteorologia — Decreto-lei n. 1.016, de 31-12-38.
Autoriza o Serviço de Meteorologia do M. da Agricultura a contratar com a Inspetoria Salesiana de Santo Afonso e Missões Salesianas do Rio Negro o serviço de observações meteorológicas em diversas localidades dos Estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso.
"D. O." de 2-1-39.
Serviço Militar -- Decreto-lei n. 439, de 20-5-38. Estende a
diversas instituições o disposto no art. 166 da Lei do Serviço Militar. (Caixas Econômcas, Banco do Brasil, Lloyd Brasileiro, Instituto de Previdência e Instituto e Caixas de A. e Pensões). "D. O."
de 28-5-38.
Serviço do Pessoal - - Decreto-lei n. 204, de 25-1-38. Dispõe
sobre os serviços de Pessoal nos ministérios e dá outras providências. "D. O." de 5-2-38. (*) Decreto n. 2.295, de 29-1-38. Regimento, do M. da Agricultura. "D. O." de 1-2-38. (*) Decreto
n. 2.299, de 29-1-.38. Regimento, do M. da Educação e Saúde.
"D. O." de 1-2-38. (*) Decreto n. 2.297, de 29-1-38. Regimento
M. da Fazenda. "D. O." de 2-2-38. Ret. em 10-2-38. (*) Decreto n. 2.294, de 29-1-38. Regimento. M. da Justiça e N. Interiores. "D. O." de 2-2-38. (*) Decreto n. 2.298, de 29-1-38.
Regimento. M. do Trabalho, Indústria e Comércio. "D. O." de
3-2-38. (*) Decreto n. 2.296, de 29-1-38. Regimento, M. da
Vjação e O. Públicas. "D. O." de 1-2-38. (*) Decreto n. 2.895,
de 28-7-38. Aprova o regimento da Divisão do Pessoal Civil da Diretoria do Pessoa] do M. da Marinha. "D. O." de 29-7-38. (*)
Decreto-lei n. 560, de 14-7-38. Dispõe sobre o Serviço do Pessoal
Civil do M. da Guerra. "D. O." de 16-7-38. Decreto n. 2.891,
de 14-7-38. Aprova o regimento do Serviço do Pessoal Civil do M.
de Guerra. "D. O." de 16-7-38. (*) Decreto n. 3.082, de 17-9-38.
Regulamenta o funcionamento dos Serviços Regionais do Pessoal
do M. da Viação e O. P. "D. O." de 20-9-38.
Substituições - - Decreto-lei n. 618, de 16-8-38. Dispõe sobre
as substituições de funcionários em cargos públicos e funções gratificadas. "D. O." de 17-8-38. (*) Decreto-lei n. 414, de 6-5-38.
Fixa o critério, para o pagamento de vencimentos e vantagens, por
substituição ou nomeação interina, aos oficiais da Armada e das
classes anexas. "D. O." de 6-5-38. Ret. em 11 e 12-5.
Subvenções — Decreto-lei n. 527, de 1-7-38. Regula a cooperação financeira da União com as entidades privadas, por intermédio do M. da Educação. "D. O." de 5-7-38.

"Sweepstake" — Decreto-lei n. 338, de 16-3-38. Dispõe sobre
a realização do plano de sorteio denominado ''Sweepstake". "D. O."
de 19-3-38.
Terrenos, Loteamento de -- Decreto n. 3.079, de 15-9-38. Regulamenta o decreto-lei n. 58, de 10-12-37, que dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações.
"D. O." de 16-9-38.
Tribunal de Contas — Decreto-lei n. 426, de 12-5-38. Organiza
o Tribunal de Contas. "D. O." de 20-5-38. Ret. em 2-6-38. Decreto-lei n. 475, de 8-6-38. Modifica artigos do decreto-lei n. 426,
de 12-5-38. "D. O." de 11-7-38.
Trigo — Decreto-lei n. 955, de 15-12-38. Torna obrigatórios
a aquisição e consumo do trigo em grão, de produção nacional, pelas
empresas moageiras do país. "D. O." de 17-12-38.
Universidade do Brasil -- Decreto-lei n. 882. de 23-11-38. Dispõe sobre o pessoal docente do Colégio Universitário da Universidade do Brasil. "D. O." de 25-11-38. Ret. em 9-12-38.
Veterinário, Profissão de -- Decreto-lei n. 1.015, de 31-12-38.
Revoga o decreto-lei n. 44 e dá outras providências. "D. O." de
2-1-39.
Vinho, Taxas sobre o — Decreto-lei n. 826, de 28-10-38. Modifica a lei n. 549, de 20-10-37. "D. O." de 31-10-38. Decreto
n. 2.499, de 16-3-38. Aprova o regulamento da fiscalização da produção, circulação e distribuição do vinho no Brasil. "D. O." de
1-4-38.
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Adjunto de corretor .- - Exercício dessa função por mulher,
ex-vi do art. 168 da Constituição. Of. Gab. M. Fazenda, n. 524, à
Câmara Sindical. "D. O." de 18-10.
Agentes fiscais do imposto de consumo - - Sua exclusão das
normas da lei do Reajustamento, até ulterior deliberação, conforme
sugeriu o M. da Fazenda na Exp. n. 1.511, de 20-12-36. Procs.
ns. 1.366 e 2.184. Pag. 26.362. "D. O." de 24-12.
Aposentadoria de funcionário de ferrovia federal, arrendada
a Estado da União — Exp. de Mot. n. DF-369. "D. O." de 10-12.
Expediente do D. A. S. P. Compulsória de funcionários da carreira de diplomata: decreto n. 23.483, de 21-11-33. Revisão sem
apoio na lei n. 583, de 9-11-37. Exp. D. G. F. N. Processo
n . 64.556. "D. -O." de 24-11. Compulsória -- Provento da inatividade dos funcionários aposentados antes da promulgação da lei
n. 583, de 9-11-37: devido, integral, a partir de 21-11-37. Of. S. P.,
n. 148, à D. F. em Minas Gerais. "D. O." de 24-6.
Aproveitamento, a critério do Governo, dos funcionários em
disponibilidade, adidos, extintos e dos que têm parecer favorável
da Comissão Eevisora, homologado pelo Sr. Presidente da República. Exp. Mot. DF-359. "D. O." de 25-11. (D. A. S. P.)
Ausência do país- - - Comissão no estrangeiro: prévia autorização do Sr. Presidente da República. Sem efeito os atos expedidos,
referentes a funcionários ainda no país. Avisos do M. da Fazenda
aos demais ministros. "D. O." de 20-8.
Caixas Econômicas - - Seus servidores, não considerados funcionários públicos. Exame da possibilidade de sua inscrição no
I. P. A. S. E. Exp. C. F. S. P. C. Proc. n. 5.321. '"D. O."
de 11-6.
Carvão nacional — Porcentagem de -- Indispensável em toda
importação de carvão estrangeiro, mesmo do destinado à E. F. C. B.
Exp. D. R. A. Proc. n. 39.660. "D. O." de 1-6.
Circulares — O Sr. Presidente da República resolve sejam expedidas pela sua Secretaria as seguintes circulares:
N. 1-38. Normas sobre a organização de processos nas repartições públicas federais. "D. O." de 27-4. -- N. 2-38. Remessa direta à Imprensa Nacional, pela Secretaria da Presidência da República, dos decretos numerados e decretos-leis. " D. O." de 8-7. -
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N. 3-38. Acompanhados do expediente para publicação no "D. O."
os decretos referidos na circ. n. 2-38, ao serem submetidos à assinatura. "D. O." de 20-7. -- N. 4-38. Normas sobre organização
de processos, em substituição às contidas na circ. n. 1-38. Nos
termos seguintes: "1.° -- Os papeis que devam ser apreciados em
"conjunto serão reunidos, por ordem cronológica de apresentação.
"Na mesma ordem serão lançados informações, pareceres e despa"chos. 2.° - - Os papeis, assim reunidos, poderão ser capeados,
"quando o justificar a conveniência do manuseio, devendo ser,
"nesse caso, usadas as capas cujo modelo foi aprovado pelas "Instruções" a que se refere o decreto n. 562, de 31-12-35. 3.° -- A
"junção material dos papeis será feita com o auxílio de grampos
"de perfuração. 4.° — Ás fases do trânsito deverão ser reduzidas
"ao indispensável. As manifestações por escrito serão precedidas
"de todas as diligências necessárias à elucidação do assunto, reali"zadas, sempre que possível, pessoalmente pelo funcionário a quem
"o exame do caso for afeto, de modo que cada um se manifeste uma
"única vez sobre cada caso pendente. 5.° - Tanto quanto possí"vel, os papeis serão despachados independentemente de históri"cos, informações e pareceres, os quais, quando imprescindíveis,
"serão reduzidos ao mínimo necessário à solução dos casos. 6.° —
"Não esrá interrompido o estudo de um caso, nem protelada a sua
"decisão, para ser apreciada questão incidente, que não afete o
"mérito do assunto principal. 7.° - - Os históricos, informações,
"pareceres e despachos, que se tornarem necessários, deverão satisfazer as seguintes condições: a) clareza e precisão de linguagem,
"isenta de qualquer elemento que evidencie parcialidade; b) con"cisão; c) legibilidade, preferido o uso da dactilografia; d) data,
"assinatura e indicação do cargo ou função do prolator. 8.° — Não
"serão dados a conhecer à parte, antes de solucionado o assunto,
"as informações, pareeeres e despachos, salvo determinação de autoridade competente. 9." - - A s informações, pareceres e despa"chos deverão ser emitidos dentro do prazo máximo de oito dias,
"sob pena de ser responsabilizado quem retardar. Quando, por sua
"natureza, o assunto exigir prazo mais prolongado, o retardamento
"será devidamente justificado. 10 -- Os papeis com a nota "Ur"gente" terão encaminhamento no prazo máximo de 24 horas. 11
"— Será usada, obrigatoriamente, na forma do decreto-lei n. 292,
'"de 23-2-38. a ortografia a que o mesmo se refere." "D. O." de
20-7. N. 5-38 - - Lavratura de decreto anulando o de nomeação
anterior, sempre que o nomeado não tenha tomado posse 110 prazo
legal. "D. O." de 22-7. N. 6-38 - - Apresentação das listas de
que trata'o art. 16 do decreto-lei n. 579, de 30-7-38. "D. O." de
5-8. S/n. telegráfica, de 29-7 - - Providências relativas ao I. P.
A. S. E. "D. O." de 5-8. N. 7-38 -- Exercício de funcionários
em Gabinete de Ministro, Diretor ou Chefe de Serviço, e à disposição de autoridade. Publicação de seus nomes. Boletim de f ré-
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quência. Pagamento de vantagem, precedendo a publicação no
"D. O.", enquanto não houver "Boletim do Pessoal". "D. O." de
17-8. N. 8-38 — Normas sobre a dispensa de pessoal admitido
para obras e extranumerários. "D. O." de 15-9. N. 9-39 — Contagem de tempo de serviço dos funcionários readmitidos, e dos reintegrados. "D. O." de 10-12. Circular telegráfiea, de 22-12,
transcrita na circ. do S. P., n. 19, deste ano, sobre a elaboração
dos boletins de merecimento. 1.° E' vedado aos chefes de serviços
arguirem suspeição afim de não julgarem merecimento respectivos
funcionários, embora os ligue qualquer grau de parentesco, ou exerçam a função de seus secretários. 2.° A atribuição de pontos independe de que os funcionários tenham ou não servido sob as ordens
dos respectivos chefes no quadrimestre completo. 3.° Recusando
os chefes preencher boletins, o funcionário prejudicado deverá agir
na fôrma do § 4.° do art. 44 do Regulamento de Promoções, e o chefe
faltoso, por inobservância dos arts. 40 e 44 do mesmo regulamento,
será punido pelo respectivo superior hierárquico. "D. O." de 30-12.
Coletor, Cargos vagos de - - Providos pela nomeação de candidatos aprovados em concursos realizados em diversos Estados, quando no próprio Estado ?ião ha candidato habilitado. Of. S. P., n. 158,
à, D. P. em Minas. "D. O." de 5-7.
Comissão Revisara, Aproveitamento de funcionários com parecer favorável da - - Em quadros e carreiras onde não haja passoal disponível em condições de preencher as vagas. Aproveitamento
com preferência. Exp. do D. A. S. P. — DF-126. "D. O." de
30-9.
Consignações cm folha de pagamento -- Conveniência da adoção, pelos Estados, dos princípios constantes do decreto-lei n. 312,
de 3-3-38. Exp. de Motivos do C. F. S. P. C. "D. O." de 2-7.
Autarquias — Extensão dos decretos-leis ns. 312 e 391, de 1938, ao
Lloyd e entidades autárquicas. Exp. de Mot. n. DC-363. "D. O."
de 26-11. (D. A. S. P.)
Concurso, realizado em 1935, para escrevente da Polícia do
D. P., considerado prova hábil à transferência para a carreh'a de
escrivão. Art. 35 da lei n. 284, de 28-10-36. Exp. de Mot. DF-594.
"D. O." de 3-1-39. (D. A. S. P . ) De 2." entrância de Fazenda.
Dispensada a prestação de provas, ao funcionário que o possue, e
pleiteia transferência de carreira. Exp. de Mot. DF-106. "D. O."
de 8-12. (D. A. S. P.)
Defesa da União: oportuna ainda na execução de sentenças
contra a mesma - - Decisão judiciária atendida imediatamente,
apenas em face de carta precatória executória. Exp. D. G. F. N.
Proc. n . 69.374. "D. O." de 1-9.
Designação de funcionário "para responder pelo expediente":
não prevista na atual legislação. Exp. de Mot. D. A. S. P.
DF-341. "D. O." de 24-11.
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Direitos aduaneiros, Isenção e redução de - - Execução do decreto-lei n. 967, de 21-12-38. Autorizada a continuação da competência das inspetorias das alfândegas, para a concessão de favores
aduaneiros previstos no corpo da tarifa das alfândegas, decorrentes
de contratos com o Governo Federal, do Tratado Americano e outros convênios, e constantes de dispositivos, mencionados, do decreto-lei n. 300, de 24-2-38. Outros favores, dos demais dispositivos,
dependentes de audiência do Sr. Pr. da República. Of. Gab. M. da
Fazenda, n. 684, à Alf. do Rio. Teleg. às alf. "D. O., de 3-1-39.
Isenção ou redução de - - Delegação de competência para requisitar despachos. Necessária a requisição do Chefe do Poder Executivo estadual, mesmo no caso da Viação Férrea do Rio G. Sul. Exp.
D. R. A. Proc. n. 57.046, "D. O." de 27-8. Isenção para materiais importados para os serviços da Viação Férrea do Rio Grande do Sul. Exp. D. R. A. "D. O." de 25-6. Isenção de direitos
de importação para consumo (com exclusão das taxas), de que gosa
a E. F. Santa Catarina. Contrato anexo ao decr. n. 15.438, de
1923. Of. D. R. A., n. 34, à Alf. de Florianópolis. "D. O." de 13-10.
Isenção de direitos e taxas concedida a salvados de embarcação
naufragada, considerado o abandono do material pelos donos. Of.
D. R. A., n. 449, à Alf. do Rio. "D. O." de 23-4. Marmelo, Despacho aduaneiro do — Of. D. R. A., n. 604, à Alf. do Rio. " L). O."
de 7-11. Papel para embalagem de frutas, Taxa de armazenagem
do — Of. D. R. A . , n. 208, à Adm. do Porto do Rio de Janeiro.
"D. O." de 24-11. Produtos complexos, apropriados à destruição
de insetos nocivos à lavoura. Arseniato de cálcio, produto definido,
não enquadrado no art. 14 do decreto-lei n. 300, de 24-3-38. Exp.
D. R. A. Proc. n. 32.126. "D. O." de 12-7.
Escola N. de Música, Patrimônio da — Não extinto pelo decreto n. 23.150, de 1933, mas sim incluído entre as rendas da União.
Indeferido o pedido de restituição de desconto em vencimento de
professor. Exp. Mot. D. A. S. P. DF-97. "D. O." de 23-9.
Idade - - Tempo de serviço estadual não computavel no cálculo
do limite de idade, para posse, de que trata o decr. n. 23.336, de
1933. Proc. n. 53.509. Pag. 21.254 do "D. O . " de 22-10.
Indenização de danos causados por funcionário público - - Revoluções e desordens. Of. Gab. 'M. da Fazenda, u. 7, à D. F. em
Pernambuco. "D. O." de 23-6.
Interinidade - - Nomeação interina, de extranumerários, para
cargo de quadro efetivo, importando na perda da situação de extranumerário. Exp. de Mot. u. 3.690. "D. O." de 28-1. (D. A. S. P.)
Nomeação interina, em classe intermediária de carreira, de engenheiros, agrimensores, etc. Decreto n. 23.569, de 1933. Exp. de
Mot. DF-441. "D. O." de 1-12. (D. A. S. P.)
Material — Vedada a autorização para aquisição de material
permanente e de consumo à conta' de crédito destinado a despesas
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miúdas e de pronto pagamento. Bxp. de Mot. DF-158. "D. O."
de 28-10. (D. A. S. P.)
Montepio — Aplicação da lei n. 436, de 23-5-37, a funcionário
cujo vencimento se compõe de ordenado e quotas. Exp. de Mot.
D. A. S. P. DP-415. "D. O." de 1-12. Direito à pensão, decorrente, para netos do funcionário, da lei n. 571, de 3-11-37: concessão a partir dessa data. Exp. D. G. P. N. Proc. n. 72.394.
"D. O." de 24-11.
Patrimônio Nacional, Reversão ao - • Terreno à Avenida -Rio
Branco, no Rio. Bxp. D. D. U. "D. O." de 24-6.
Prêmios a trabalhos técnicos. Exp. DC-133. "D. O." de 29-9.
(D. A. S. P.)
Previdência Social, Taxa de — Sua exclusão das concessões de
isenção de direitos aduaneiros, feitas pelo Sr. Pr. da República.
Art. 2.» do decr. n. 643, de 14-2-36. Oi. D. R. A., n. 299, à Alf.
de Recife. "D. O." de 9-11.
Promoção -- Decr. n. 2.603, de 29-4-38. Instruções para entendimento e aplicação das condições essenciais, fundamentais e
cornplementares do merecimento, a que se refere o decr. n. 2.290,
de 28-1-38. Tabelas. Págs. 11.757-60. "D. O." de 13-6.
Promoção "post-mortem": não ha para funcionários civis.
Montepio. Exp. de Mot. DP-246. "D. O." de 9-11. (D. A. S. P.)
Quotas, Abolição do regime de - - Nomeados ou transferidos,
ua vigência da lei u. 284, de 28-10-36, para cargos ainda naquele
regime: o ordenado e gratificação do padrão da classe do cargo.
Exp. DF-105. "D. O." de 27-9. DF-488. "D. O." de 15-12.
(D. A. S. P.)
Reajustamento, Tabelas do -- Critério que presidiu sua elaboração: a coincidência ou aproximação dos vencimentos percebidos,
à época, pelos funcionários civis. Exp. de Mot. DF-287. "D. O."
de 19-11. (D. A. S. P.)
Serviço, Tempo de — Justificação do prestado a estradas de
ferro encampadas p*ela União. Exp. D. G. F. N. Proc. n. 60.546.
"D. O." de 24-11. Serviço público, Funcionário com menos de
10 anos de - - Concedida readmissão, não reintegração. Exp. de
Mot. DF-615. "D. O . " d e 23-9. (D. A. S. P.)
Serviço de Pessoal — Órgãos regionais — Possibilidade do exame das propostas de admissão de extranumerários, por esses órgãos.
Exp. de Mot. C. F. S. P. C. n. 5.788. "D. O." de 20-7.
Telegrafia, Aproveitamento de extranumerários com prática de
-Exp. de Mot. DS-610. "D. O." de 3-1-39. (D. A. S. P.)
Terrenos de marinha, na área da cidade do Rio Grande — Exp.
D. D. U. Proc. n. 83.260. "D. O." de 17-6.
Transferência de cargos isolados para os de carreira, mediante
a prestação de provas de habilitação. Exp. DF-739. "D. O." de

27-12. (D. A. S. P.) Transferência para carreira e quadro de
outro ministério. Art. 35, § 2.°, da lei n. 284, de 28-10-36. Exp do
D. A. S. P. Proc. n. 1.393. "D. O . " de 13-12. Transferência
para classe inicial da carreira de oficial administrativo, de quadros
em que, na de escriturário, haja, na classe final, funcionário inscrito na prova de que trata o decreto-lei n. 145, de 29-12-37. Restrição. Proc. n. 711. Pag. 22.570. "D. O." de 32-11. Proc. n. 1.31)7.
"D. O." de 16-12.
Tratado de Comércio com o Uruguai. Aprovado o parecer, referente à inclusão da cebola na classe 9.", do art. 259, da Tarifa
Aduaneira. Of. D. R. A., n. 125, à Alf. do Rio Grande. "D. O."
de 10-9.
'Vagas existentes antes da conclusão de concursos. Provimento
mediante nomeação dos aprovados nos prorrogados, ex-vi do decreto-lei n. 636, de 19-8-38. Preferência aos que exercem função, sem
prejuízo dos em disponibilidade. Exp. n. DF-127. "D. O." de
3-10. Exigido o periodo, mínimo, de um ano na função pública,
para a preferência de que trata a Exp. n. DF-127. DF-566. "D. O."
de 22-12. Observância da ordem de classificação em concurso.
DF-783. "D. O." de 29-12. (D. A. S. P.)
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Síntese de pareceres das Divisões do D. A. S. P., aprovados
pela sua Presidência, interessando
diretamente à Fazenda

Sob o título "Decisões da Presidência da República", as deliberações
do D. A. S. P. aprovadas pelo Chefe do Governo.
Agências fiscais, Escrivães das - - Idem, de mesas de rendas.
Necessária dispensa dos que exercem esses cargos em comissão. Parecer DF. Proc. 1.117. "D. O." de 25-10.
Ajudantes de tesoureiro -- Não sujeitos a substituição ou dispensa do cargo, sem razão, a ser apurada. Parecer da DF. Proc.
ti. 4.155. "D. O." de 9-9.
Armas da República — Suprimida sua impressão no verso dos
envelopes para correspondência oficial. Portaria n. 33. "D. O.
de 14-10.
Concursos — Normas de caráter geral, estabelecidas nas instruções anexas à Resolução do C. P. S. P. C., n. 2.086, de 27-1-38.
Instruções especiais, a serem expedidas na abertura dos concursos.
Ato n. 45. Exp. de C. F. S. P. C. "D. O." de 21-2-38. (Observação: Estão em vigor as Portarias do D. A. S. P. ns. 117, de
25-2-39. "D. O." de 3-3-39. e 240, de 16-9-39. "D. O." de
18-9-39). Concursos para agentes fiscais do, imposto de consumo: não equiparados aos de 2." entrância, pelo art. 176 do
decreto-lei n. 301, de 24-2-38. Parecer DF-435. "D. O." de 12-11.
Concurso para o cargo de auxiliar de escrita, realizado em 1936, na
Casa da Moeda: não revalidado pelo deereto-lei n. 636, de 19-8-38.
Parecer DS. Proc. n. 219. "D. O." de 30-12. Concurso revalidado; sem efeito relativamente a carreira extinta. Parecer DF-798.
"D. O." de 31-12. Parecer DS. Proc. n. 2.942. "D. O." cit.
Contadoria Central da República, Pessoal da — Competência
do Contador Geral para a designação dos chefes das Seccionais;
do D. G. F. N . para a remoção dos funcionários. Of. D. G. F. N.
n. 298, à C. C. E. "D. O." de 29-9.
Créditos orçamentários — Atribuições dos Serviços de Pessoal,
no início do exercício, conforme o disposto no Regulamento de Contabilidade, art. 223, e decreto-lei n. 204, de 25-1-38. Parecer
DF-743. "D. O." de 27-12.

Datilografo; função de caráter permanente —
N
a admissão de extranumerário para seu desempenho. E x p?
11. DC-471. "D. O." de 5-12.
Exercícios findos, Dividas de — Estudados pelo S. P. de cada
ministério os processos relativos a funcionários e extranumerários,
e não pelas Contabilidades . Parecer DF. Proc. n. 644. "D. O."
de 1-10.
Gratificações adicionais, abolidas pelo decr. n. 19.582, de
12-1-31. Restabelecido, pela Constituição de 1934, apenas o pagamento, não o direito ao acréscimo às gratificações. Pareceres DF.
Proc. n. 5.538. "D. O." de 20-9. DF-232. "D. O." de 3-11.
Hierarquia — As classes de uma carreira indicam apenas vencimentos, não hierarquia. Parecer DOC. Proc. n. 1.812. "D.
O." de 9-12. Não é mais indicada pelo padrão de vencimento. Parecer DF-609. "D. O." de 20-12.
Idade, Limite de — Admissão de pessoal extranumerário, contratado, mensalista, diarista e tarefeiro. Parecer DE. Proc. numero 5.996. D. O." de 16-9.
Lloyd Brasileiro, Funcionários do — Não considerados funcionários públicos, ou extranumerários. Parecer DF-711 . "D. O."
de 23-12.
Marinheiros do Quadro IX, M. da Fazenda. Sua nomeação
para cargo de guarda-f iscai depende de habilitação em concurso.
Parecer DF-717. "D. O." de 23-12.
Mecânico, Carreira de — Habilitação para o acesso: art. 117
do regulamento da Casa da Moeda, decr. n. 22.269, de 28-12-32.
Parecer DF-606. "D. O." de 13-12.
Ortografia nacional -- Não retificável o nome de funcionário,
grafado conforme o deereto-lei n. 292, de 23-2-38, Parecer DF-324.
"D. O." de 29-10.
Pessoal admitido para obras, contribuinte do I. A. P. I., e
não d ó i . P. A. S. E., desde que não seja extranumerário. Parecer da DE. Proc. n. 5.743. "D. O." de 14-9.
Promoções, Regulamento de — Boletins; pontos; grau de parentesco não constituindo impedimento. Parecer DF-560. "D. O."
de 2-12.
Sargentos aduaneiros — Não assegurada, antes da lei do Reajustamento, a contagem, como de antigüidade de classe, do tempo
de serviço em outras alfândegas. Parecer DF. Proc. n. 169.
D. O." de 16-9.
Serviço público, Afastamento do — Garantidos os direitos e
vantagens somente no caso de reintegração expressa. Parecer DF.
Proc. n. 236. "D. O." de 29-9. Parecer DF-347. "D. O." de
18-11.
Transferência — Autorizada sempre, não obstante a existência
de cargos excedentes. Parecer DF-791. "D. O." de 31-12.

Decisões do Ministro da Fazenda

DECISÕES DO MINISTRO DA FAZENDA

—

1938

—

Abono provisório — Lei n. 183, de 13-1-36. Situação dos funcionários da D. I. Renda, igual à dos das repartições de Fazenda
enumeradas no art. 3.°, b, da lei cit. Exp. D. D. P. Proc. n. 6.139.
"D. O." de 10-8.
Acumulação -- Desde que os horários sejam compatíveis, pode
exercer sua profissão na Fundação Gaffrée-Guinle um médico clínico, do Quadro V, C. da Moeda. Of. do S. P., n. 85, à C. Moeda.
"D. O." de 25-6. Indeferido o pedido de despachante da Prefeitura, que pretende exercer as mesmas suas funções na Recebedoria
do D. F.. Of. n. 553, à Receb. "D. O." de 23-12.
Adiantamentos, pelos comissários de produtos agrícolas aos
seus comitentes agricultores: não considerados operações bancárias
regidas pelo decreto n. 14.728, de 1921. Auto n. 400-36. Pag. 4.413
do "D. O." de 9-3.
Adicionais a vencimentos de diretor do Tesouro — Proc.
n. 83.044. Pag. 19.730 do "D. O." de 30-9.
Alcance: porcentagens retiradas a mais pelo coletor, e apuradas pelo T. de Contas, circunstância impeditiva da indenização parcelada. Exp. S. P. Proc. n. 81.002. -'D. O." de 19-9.
Auto, Lavratura de - - Não invalidada, por tal circunstância,
u concessão para fabrico de vinhos compostos, nem impedida a habilitação. Of. D. R. I. n. 40 à D. F. em Goiás. "D. O." de
29-9.
Caixas Econômicas - - Depósitos não movimentados durante o
período de 30 anos, completado antes de 4-1-37, data da lei n. .370.
Of. n. 110 ao Conselho Superior das C. E. "D. O." de 30-3.
Câmbio - - Isenção da taxa de 3 %, na tomada de cambiais,
quando o tomador é agente da Administração Pública. Of. n. 41,
da D. E. P. ao Procurador da Secretaria da Viação do E. de São
Paulo. "D. O." de 22-1.
Carteira profissional - - Sua apresentação exigida, pela Recebedoria, aos engenheiros, arquitetos e agrimensores, no ato do pagamento do imposto de indústrias e profissões. Decr. n. 23.569, de
1933. Of. D. R. I. n. 396. "D. O." de 22-9.
Certidão de que trata o decreto n. 20.291, de 12-8-31, exigida
pelo T. de Contas no registro de contratos e nas concorrências. Exp.
D. G. F. N. Proc. n. 31.307. "D. O." de 3-10.
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Circulares - - N. l, de 15-1-38. Tratado Americano. Correias
para máquinas, de borracha, ou de borracha em tecidos. "D. O." de
17-1. N. 2, de 19-1-38. Imposto do selo: n. 73, letra a, § 1.° Tabela B
do decreto n. 1.137, de 7-10-36. Importâncias depositadas nos estabelecimentos bancários para obtenção da cobertura de títulos oriundos da importação. "D. O." de 19-1. N. 3, de 31-1-38. Imposto de
renda. Incide sobre os vencimentos percebidos pelos funcionários estaduais e municipais. "D. O." de 1-2. N. 4, de 11-2-38. Terrenos de
marinha. Processo de aforamento. "D. O." de 24-2. N. 5, de 17-3-38.
Imposto de consumo. A fiscalização esclarecerá os contribuintes
sobre o decreto-lei n. 301, de 24-2-38. "D. O." de 14-3. N. 6, de
19-3-38. Celulose. Fica permitida a perfuração das placas no porto
do destino das mesmas. "D. O." de 21-3. N. 7, de 19-3-38. Conselhos de Contribuintes. Decreto n. 24.763, de 14-7-34. Taxa de
l % sobre as importâncias exigidas. " D. O. " de 21-3. N. 8, de
19-3-38. Referência às Circulares ns. 16, de 11-12-31, e 22, de
2-12-37. Desta última data em <5iante deverá ser feita a exigência
da tarifa geral para os artigos procedentes da China. "D. O." de
21-3. N. 9, de 28-3-38. Imposto de consumo. Selagem com estampilhas comuns, enquanto não se acharem em circulação as estampiIhas especiais a que se referem os arts. 32 e 33 do decreto-lei n. 301,
de 24-2-38. Instruções relativas aos cigarros, cigarrilhas e charutos.
"D. O." de 29-2. N. 10, de 1-4-38. Imposto de consumo. Instruções sobre as modificações em vigor a partir desta data. Marcação
de prazos de varejo. Acondicionamento de bebidas e álcool de produção nacional. Notas de venda. "D. O." de 2-4. N. 11, de
2-4-38. Imposto do selo. Isenção para as apólices de seguro de automóveis pertencentes a membros da missão diplomática dos Estados
Unidos da América. "D. O.-" de 7-4. N . 12, de 13-4-38. Iiiclue
no art. 14 do decreto-lei n. 300, de 24-2-38, o produto denominado
"Talke". "D. O." de 14-4. N. 13, de 13-4-38. Imposto do selo.
Venda, nas localidades que não forem sede de exatorias federais,
confiada às agências de correios. Instruções. "D. O." de 14-4-38.
N. 14, de 13-4-38. Delegação de poderes, ao contra-almirante Tácito Reis de Moraes Rego, para requisitar isenção de direitos.
"D. O." de 14-4. N. 15, de 22-4-38. Declara que o Governo Francês resolveu adotar para a seda artificial o termo genérico "rayonne". "D. O." de 26-4-38. N. 16, de 28-4-38. Imposto do selo, devido pelos atos translativos das embarcações estrangeiras. "D. O."
de 29-4. N. 17, de 28-4-38. Despacho aduaneiro de sementes de
linho procedentes da Argentina. "D. O." de 29-4. N. 18, de
28-4-38. Produtos nacionais similares aos estrangeiros, inscritos no
registro de similares, no período de 1-7-37 a 31-12-37. "D. O." de
30-4. N. 19, de 30-4-38. Inclue no art. 14 do decreto-lei n. 300,
de 24-2-38, o produto "Garden Flit". "D. O." de 4-5. N. 20, de
9-5-38. Prorrogação do acordo comercial assinado entre o Brasil e
a Turquia. "D. O." de 11-5. N. 21, de 17-5-38. Resselagem das
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meias de algodão, em vista do aumento na taxação por pé. "D. O."
de 18-5. N. 22, de 31-5-38. Eevoga a circular n. 46, de 1934, referente à inclusão do arseniato de cálcio em pó, e do arseniato de
chumbo, no art. 1.088 da Tarifa das Alfândegas. "D. O." de 2-6.
N. 23, de 20-6-38. Instruções para observância do art. 246 do regulamento do imposto de consumo. Tecidos contendo mais de 10 %
de fios de seda. "D. O." de 21-6. N. 24, de 24-6-38. Câmara de
Comércio e Indústria da Letônia, autorizada a conceder cartas de
legitimação. "D. O." de 29-6. N. 25, de 6-7-38. Inclusão do
"Urecal", adubo, no art. 11, inciso 46 do decreto-lei n. 300, de
24-2-38. "D. O." de 8-7. N. 26, de 6-7-38. Somente as linhas e
fios para bordar, coser, sergir, crochet, tricot e semelhantes incidem no imposto de consumo, art. 4.°, § 41, alínea II, do decreto-lei
n. 301, de 24-2-38. "D. O." de 8-7. N. 27, de 7-7-38. Eesselagem
dos stocks de mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, saidas
das fábricas para seus depósitos* ou secções de varejo, antes de
1-4-38. "D. O." de 9 e 13-7. N. 28, de 7-7-38. O leite em pó, vendido para fins industriais, não incide na taxação do art. 4.°, § 9.°,
alínea X, do decreto-lei n. 301, de 24-2-38. "D. O." de 9-7. N. 29,
de 9-7-38. Tarifa mínima para os produtos originários das possessões francesas da Argélia, Tunisia e Marrocos. " D. O." de 9-7.
N. 30, de 11-7-38. Prorroga, até 30-7-38, o prazo para apresentação das declarações de stocks dos tecidos que contenham mais de
10 % de seda. "D. O." de 12 e 15-7. N.__31, de 17-7-38. Pagamento, por verba, do imposto de consumo sobre as máquinas de costura e filmes cinematográficos. "D. O." de 12 e 15-7. N. 32, de
11-7-38. Aparas de folhas de Flandres, compreendidas na proibição de exportação, do decreto n. 23.565, de 7-12-33. "D. O." de
12 e 15-7. N. 33, de 13-7-38. Classificação, no art. 1.825, da Tarifa Aduaneira, dos debuJhadores ou trilhadeiras. "D. O." de
15-7. N. 34, de 18-7-38. Selagem de perfumarias e artigos de toucador, com estampilhas comuns de cor verde, para produtos nacionais, e encarnada para os estrangeiros. "D. O.!' de 19-7. N. 35,
de 27-7-38. Selagem dos stocks de tecidos com mais de 10 % de
seda. "D. O." de 28-7. N. 36, de 22-7-38. Assinatura do autuado, — e na falta desta, as de duas testemunhas, — nos autos de infração datilografados. "D. O." de 28-7. N. 37, de 29-7-38. Inclusão do "Meritol A" e "Meritol B" no art. 14 do decreto-lei n. 300,
de 24-2-38. "D. O." de 30-7. N. 38, de 30-7-38. O que se compreende na expressão "motores elétricos". Tarifa Aduaneira. "D.
O." de 2-8. N. 39, de 8-8-38. Modo de aplicar as fórmulas especiais e etiquetas, de que cogita a letra d da circular n. 35, de 1938.
Tecidos contendo mais de 10 % de seda. "D. O." de 9-8. N. 40,
de 15-8-38. Continua a competência dos delegados fiscais do Tesouro Nacional, para, o reconhecimento das dividas do imposto de
renda. Atribuição dos chefes de secção, nos Estados. Art. 33, j,
do decreto n. 699, de 18-3-36. "D. O." de 17-8. N. 41, de 18-8-38.
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Inclue o "Ascurit A" e "Ascurit B" no art. 14 do decreto-lei n. 300,
de 24-2-36. "D. O." de 20-8. N. 42, de 31-8-38. Picam dilatados,
até 15-9-38, os prazos mencionados nas letras 6 e h (l.a parte) da
circular n. 35 de 1938. "D. O." de 6-9. N. 43, de 12-9-38. Inclue
o "Rubyl" no art. 11, inciso 28, do decreto-lei n. 300, de 24-2-38.
"D. O." de 14-9. N. 44, de 16-9-38. Informação sobre os antecedentes do contribuinte, ao encaminharem os chefes de repartições
recursos aos Conselhos de Contribuintes e Superior de Tarifa.
"D. O." de 17-9. N. 45, de 16-9-38. Tarifa mínima para as mercadorias bolivianas importadas por via marítima, também. "D. O."
de 17-9. N. 46, de 17-9-38. Ficam dilatados, até 30-9-38, os prazos
referidos nas letras d e h (l.a parte), da circular n. .35. "D. O."
de 20-9. N. 47, de 21-9-38. Inclue o "Thanalith" no art. 14 do
decreto-lei n. 300, de 24-2-38. "D. O." de 23-9. N. 48, de 27-9-38.
Classificação, na Tarifa Aduaneira, dos maillots de tecido de ponto
de meia ou de malharia de lã, com a marca de Jantzen S. A. Têxtil,
de Buenos Aires. "D. O." de 27-9. N. 49, de 28-9-38. Considerado como sucata ou peças inserviveis de ferro e outros metais, cuja
exportação é proibida pelos decretos ns. 23.565, de 1933, e 23.884,
de 1934, o material inutilizado por danificação ou uso. "D. O."
de 28-9. N. 50, de 29-9-38. O M. do Trabalho resolveu tornar extensivo ao trigo em grão, à aveia e ao centeio o preceito do art. 20
do regulamento aprovado pelo decreto n. 2.307, de 3-2-38. "D. O."
de 30-9. N. 51, de 8-10-38. (Não publicada). N. 52, de 10-38.
Permitida, até 31-12-38, a exportação de aparas de folhas de Flandres, negociadas antes da circular n. 32. "D. O." de 14-10. N. 53,
de 14-10-38. Isenção do imposto do selo para os contratos de aluguel
de casa e as apólices de seguros de automóveis dos agentes consulares dos Estados Unidos da América. "D. O." de 18-10. N. 54,
de 14-10-38. Competência do Diretor Geral da Fazenda Nacional
para decidir, em última instância, à vista do disposto no art. 16 do
decreto-lei n. 607, de 10-8-38, e em face do decreto n. 24.036. de
26-3-34, as questões relativas à restituição de impostos, taxas, contribuições e multas. "D. O." de 18-10. N. 55, de 20-10-38. Suspensão da exigência de autorização prévia, pelo M. da Guerra, para
a importação de salitre do Chile. "D. O." de 22-10. N. 56, de
27-10-38. Isenção de direitos de importação para consumo e taxa
adicional de 10 %, para as frutas frescas originárias dos Estados
unidos da América e dos países que assinaram e mantêm com o
Brasil acordos de tratamento de nação mais favorecida. "D. O." de
29-10. N. 57, de 31-10-38. Suspensa, até ulterior deliberação, conforme resolveu o Sr. Presidente da República, a exigência do livro
auxiliar a que se refere o art. 37, n. III, letra 6, do decreto-lei
n. 300, de 24-2-38, destinado ao registro de entrada e movimento do
papel despachado com favores, e empregado em cada edição de jornal ou revista. "D. Q." de 4-11. N. 58, de 31-10-38. Aditamento
à circular n. 17, de 1938. Certificados expedidos pela Comissão N.
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de Grãos e Elevadores. "D. O." de 4-11. N. 59, de 31-10-38. Imposto que deve ser cobrado da farinha de trigo importada. Decreto-lei n. 72, de 16-12-37. "D. O." de 4-11. N. 60, de 7-11-38.
Marcação do preço de venda no varejo do calçado com o solado de
crepe-sola, lâmina de borracha superposta, corda ou palha. "D. O."
de 8-11. N. 61, de 17-11-38. Exportação de milho dependente do
certificado fornecido pela Diretoria de Organização e Defesa da
Produção, do M. da Agricultura. "D. O." de 18-11. N . 62, de
29-11-38. Exibição obrigatória de filmes nacionais. Fiscalização
por funcionários das delegacias fiscais e exatores federais: — art. 13
do decreto n. 21.240, de 4-4-32. "D. O." de 1-12-38. N. 63, de
29-10-38. Isentos os empréstimos hipotecários realizados pelas Caixas Econômicas Federais, do tributo estabelecido no decreto
n. 21.949, de 12-10-32. "D. O." de 3-12. N. 64, de 29-10-38.
Selagem mecânica. Inutilização das estampilhas em qualquer parte
do papel em que se tenha de efetuar a autenticação pela data e assinatura. "D. O." de 3-12. N. 65, de 8-12-38. Incidência da taxa
creada pelo art. 15 do decreto-lei n. 538, de 7-7-38. Decisão do Conselho N. do Petróleo. "D. O." de 10-12. N. 66, de 8-12-38. Incluídos no art. 11, inciso 28, do decreto-lei n. 300, de 24-2-38, os
produtos "lobichin ICI" e "Neoarsiodo ICI". "D. O." de 10-12.
N. 67, de 20-12-38. Normas sobre o encerramento do exercício financeiro. "D. O." de 21-12. N. 68, de 26-12-38. Dispensados da
taxa de caridade os vapores da "Moore-Mc Cormack Line". "D. O.."
de 27-12. N. 69, de 12-38. Permitido o uso de etiquetas impressas, coladas às latas litografadas de conservas. "D. Ô." de 28-12.
N. 70, de 31-12-38. Aprovação, pelo Sr. Presidente da República,
de resolução do Conselho F. do Comércio Exterior sobre a preferência obrigatória do emprego de mármores nacionais nas obras públicas. "D. O." de 4-1-39. N. 71, de 31-12-38. Países que ratificaram as Convenções sobre funcionários diplomáticos e agentes
consulares, assinadas pelo Governo Brasileiro em Havana, em 1928,
e que regularam, entre outras matérias, a isenção de direitos em
favor dos diplomatas e cônsules, de carreira, estrangeiros. "D. O."
de 4-1-39.
Coletaria - - Autorizada a transferência da de Araçariguama
para o distrito de Mayrink, município de São Roque, passando a
denominar-se 2." de São Roque, sendo l.a a ali existente. Of. D. R. I.
n. 390 à D. F. em São Paulo. "D. O." de 5-9. A de Barracão,
Estado da Baía, passa a chamar-se de Rio Real. Of. D. R. I.,
n. 15, à D. F. na Baía. "D. O." de 24-1. De Cachoeira: nova
denominação da de Japuiba. Of. D. R. I., n. 148, à D. F. no
E. do Rio de Janeiro. "D. O." de 21-10. De Trajano de Moraes:
nova denominação da de São Francisco de Paula. Of. D. R. I.,
n. 180, à D. F. do B. do Rio de Janeiro. "D. O." de 17-12.
Comissão, Cargos em - - Implicitamente efetivados os ocupantes desses cargos, na C. C. R., não exonerados no prazo de 2 anos,
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aludido na lei u. 284, de 28-10-36, que não os considerou em comissão. Exp. S. P. Proc. n. 14.370. "D. O." de 29-4.
Comissão de Similares - - Regimento interno, aprovado. Pag.
26.899. "D. O." de 31-12.
Competência - - O Superintendente da Fiscalização de Clubes
de Mercadorias não a tem, para julgar autos de infração do regulamento anexo ao decreto n. 12.475, de 23-5-1917. Of. D. R. I.,
n. 56, à Fiscalização cit. "D. O." de 9-2.
Corretor de navios, sob a jurisdição do M. da Fazenda, por intermédio da Alfândega. Livros. Multa. Decr. n. 19.009, de
27-11-29. Of. D. R. I., n. 547, à Alf. do Rio. "D. O." de 5-10.
Decreto nominal — Competência delegada ao Diretor do S. P.
para apostilar decretos, quando necessária alteração ou corrigenda
que não afete a substância do ato. Of. n. 65 à D. G. F. N. "D. O."
de 23 e 26-7.
Diploma - - Posse de título científico, por funcionário que
pleiteia nomeação em que desempenhe sua profissão. Exigência de
prestação de provas, — lei n. 284, de 28-10-36. Exp. S. P. Proc.
n. 43.587. "D. O." de 16-6.
Direitos aduaneiros — Abatimento de 50 % nos direitos e taxa
de expediente. Como é compreendido. Of. D. R. A., n.' 109, à
Alf. de João Pessoa. " D. O." de 9-11. Assemelhação, sem apoio
legal, do "binitrotoluol" ao "dinitrotoluol". Of. Gab., n. 326, ao
Cons. S. Tarifa. "D. O." de 22-10. Automóveis, Acessórios e
sobressalentes de - - Peças necessárias e normalmente empregadas
para o seu perfeito e usual funcionamento; sua inclusão no peso.
Of. Gab., n. 80, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 1-4. Capas de
termômetros — Direitos em separado. Of. S. P., n. 5, ao Cons. S.
Tarifa. "D. O." de 5-2. Carvão de pedra para fabricação de gás
— Histórico e legislação. Of. n. 322 ao Cons. S. Tarifa. "D. O."
de 14-10. Cartaz relativo a aparelhos agrícolas: diferente do catálogo e prospecto. Of. Gab., n. 338, ao Cons. S. Tarifa. "D. O."
de 7-11. Chapas de ferro simples laminadas, e arcos de ferro para
pipas, etc. Of. Gab., n. 187, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 23-7.
Diminuição do valor da mercadoria, por meio de desconto fiticio,
para lesar o Fisco. Descontos e abatimentos previstos em contrato,
ou de outra origem: circ. do M. da Fazenda, n. 48, de 1929, referente à importação de automóveis; aplicável nos demais casos. Of.
Gab., n. 328, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 3-12. Idem, n. 386.
"D. O." de 7-12. Evaporador, parte integrante da máquina frigorífica, dele fazendo parte as gavetas de alumínio para fabricação
de gelo. Of. Gab., n. 96, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 26-4.
Fio sisal. Às circulares ministeriais, na opinião de Viveiros de Castro e Duguit. Of. Gab., n. 271, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de
31-8. Fogareiro de cobre, Despacho de partes de -- Of. S. P.,
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n. 8, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 8-2. Lâminas de papelão
prensado para forro de carros de estrada de ferro, e guias de cobre
para as janelas — Redução de 80 %, — § 2.° do art. 14, do decreto
n. 24.023, de 1934. Of. Gab., n. 95, ao Cons. S. Tarifa. "D. O."
de 26-4. Mortalhas para confecção de cigarros — Of. Gab., n. 131,
ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 18-6. Oxido de cobalto -- Ofs.
Gab. ns. 162 e 164. "D. O." de 16-7. Pagamento de direitos
aduaneiros, segundo a matéria predominante na mercadoria. O
celulóide recobrindo parte de botões de ferro. Of. Gab., n. 387,
ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 8-12. Idem, n. 390. "D. O."
de 15-12. Recipientes para medição de líquidos, feitos de "Metal
Monel". Circular n. 38, de 1911, vigente. Of. Gab., n. 325, ao
Cons. S. Tarifa. "D. O." de 20-10. Redução para estradas de
ferro, inteiramente compreendida no § 2.° do art. 14, do decr.
n. 24.023, de 1934. Ofs. ns. 95 e 126, Gab., ao Conselho S. Tarifa. "D. O." de 26-4 e 16-6. N. 162. "D. O." de 16-7. Revisão:
serviço extraordinário. Quota do funcionário regulada no decreto
n. 22.062, de 9-11-32. Of. Gab., n. 132, ao Cons. S. Tarifa.
"D. O." de 18-6. Valor da mercadoria: preço do catálogo; não
o constante da fatura consular. Ofs. 16 a 19. S. P. ao C. S. T.
"D. O." de 14-2, Valor. Majoração do valor da mercadoria, pela
parte, afim de evitar a multa. Preço de catálogo. Majoração pela
Alfândega. Abatimentos inaceitáveis. Ofs. Gab. ns. 6 e 15 ao
Cons. S. Tarifa. "D. O." de 10 e 11-3. N. 374. "D. O." de
24-11. Venda de mercadoria importada com isenção de direitos.
Autorização simulada. Of. do Gab., n. 132, ao Cons. S. Tarifa.
"D. O." de 18-6. Vergalhões de cobre importados por industriais
como matéria prima. Circs. ns. 26 e 81, de 1933, vigentes. Of.
Gab., n. 59, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 1-4. Ofs. ns. 162
e 164. "D. O." de 16-7. Verguinha de ferro ou chapa em tira
estreita recurvada, em forma de calha, em rolos. Of. Gab., n. 103,
ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 7-5.
Estampilhas - Postos de venda, nos cartórios, não autorizados pelo decreto u. 1.137, de 7-10-36. Of. D. R. L, n. 6, à Recebedoria D. F. "D. O." de 7-1. Troca das inutilizadas por incêndio. Quando seria devida a restituição. Seguro. Of. D. R. I.,
n. 75, à D. F. em São Paulo. "D. O." de 8-2.
Fiscalização lançaria - - Empréstimos realizados por casa de
penhores, com garantia de penhor de apólices da Dívida Pública.
Of. Gab., n. 308, ao 2.° Cons. Cont. "D. O." de 17-9.
Funcionário condenado e, posteriormente, indultado. Recondução ao cargo. Of. D. R. I. n. 12, à D. F. no B. do Rio de Janeiro. "D. O." de 24-1.
Imóveis. Venda de imóveis, em prestações, realizada pelo Instituto de Previdência. Foro, quando o domínio direto pertencer à
Fazenda Nacional. Caixa de Construções do M. da Guerra. Avisos
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ns. 29 e 64, aos M. do Trabalho e da Guerra. "D. O." de 23-8.
Exp. D. D. U. Proc. n. 73.287. "D. O." de 16-9.
Imposto de consumo. Declaração de um sócio da firma, inaceitável como elemento de sonegação, quando a infração não é revelada pelas escritas fiscal e comercial. Of. Gab., n. 37, ao 2.° Cons.
Contr. "D. O." de 14-3. Diferença de patente, não devida pelos
que se registraram antes do decreto-lei n. 301, de 24-2-38. Of. da
D. R. I., n. 235, à D. F. em Minas. "D. O." de 18-6. -- Extinção das concessões extra-contratos, feitas à Manáos Ilarbour Ltd.,
entre as quais a isenção do imposto de consumo. Of. Gab., n. í>2,
ao 1.» Cons. Contr. "D. O." de 28-3. - - Fósforos. Carteira com
picotes, para ser subdividida, e a venda feita separadamente: cada
parte, uma unidade tributária. Of. Gab., n. 87, ao 2.° Cons.
Contr. "D. O." de 9-4. -- Gratuidade da autenticação dos livros
fiscais, de que trata a nota ao art. 88 do regulamento. Of. D. R. T.
n. 27, à D. F. 110 Piauí. "D. O." de 4-10. -- Mercadoria exposta
à venda, selada com estampilha já usada. Of. Gab. n. 91, ao 2."
Cons. Contr. "D. O." de 9-4. - - Moveis a que se adatam aparelhos elétricos, transformados, assim, em refrigeradores, geladeiras,
etc. Devida a taxa integral, correspondente à nova espécie. Of.
Gab., n. 93, ao 2.» Cons. Contr. "D. O." de 26-4. - - Sonegação
apurada pela escrita comercial. Ofs. Gab. ns. 210 e 212 ao 2."
Cons. Contr. "D. O." de 30-7. N. 344. "D. O." de 12-11.
Imposto de farol — Isento o vapor em viagem de turismo. Circ.
ns. 44, de 1910, e 3, de 1912, vigentes. Of. D. R. A. n. 57 à Alf.
S. Salvador. "D. O." de 12-10.
Imposto de renda -- Aluguel recebido de entidade oficial. Incidência no imposto. Of. D. E. P. n. 47, ao 1." Cons. Contr.
"D. O." de 25-1. — Comissões pagas pelo agente de seguros a seus
auxiliares: nenhuma dedução na 3." categoria. Of. S. P., u. 57,
ao 1.° Cons. Contr. "D. Ó." de 7-2. -- Comissões pagas pelo contribuinte a seu agente no exterior: não tributadas. Of. Gab. n. 140,
à D. I. R. "D. O." de 14-4. -- Dedução nos rendimentos da cédula C: art. 33, § 2.°, do regulamento. Renda global. Of. Gab.,
n. 317, ao 1.» Cons. Contr. "D. O." de 12-10. -- Donativo a associações religiosas; doação para construção de templos. Of. Gab.,
n. 145, ao 1.» Cons. Contr. "D. O." de 4-7. N. 366. "D. O."
de 19-11. - - Família, Encargos de. Maioridade de um filho do
contribuinte. Of. S. P., n. 29, ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de
18-1. N. 172. "D. O." de 16-7. -- Fundo de pensão, Dedução de
despesas realizadas a titulo de. Of. D. E. P., n. 21, ao 1.° Cons.
Contr., "D. O." de 13-1. -- Juros de apólices, e os de debentures
emitidas no estrangeiro: sujeitos ao imposto. Jurisprudência em
contrário, referente a casos anteriores ao decr. n. 21.554, de 1932.
Of. D. E. P. n. 37 ao 1.» Cons. Contr. "D. O." de 22-1. Ns. 152
a 154 e 165 a 171. "D. O." de 15-7. — Juros de empréstimos sobre
hipoteca de propriedade agrícola: nenhum abatimento da renda
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global. Of. D. E. P., n. 23, ao 1." Cons. Contr. "D. O." de 15-1.
— Militar em operações fora da sede, na época da declaração. Of.
D. R. I., n. 246, à D. I. R. "D. O." de 23-12. -- Ordenados a
empregados de escritório: não dedutiveis na 3." categoria. Of. D.
E ^., n. 27, ao 1..° Cons. Contr. "D. O." de 17-1. - - Perdas
<'.\,. Ordinárias. Leis ns. 4.625, de 1922, e 4.984, de 1925. Fato
normal, o prejuízo havido em liquidação de dívida hipotecária.
Of. do S. P., n. 28. ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de 18-1. —
Perdas extraordinárias: dedução só quando provada a força maior.
Assim não compreendido o desembolso feito por avalista ou garante
de uma firma. Of. D. E. P., n. 44, ao 1.° Cons. Contr. "D. O."
de 25-1. - - Redução de limite de crédito, por vontade unilateral:
isenção, desde que não se verifique quitação. Of. S. P., n. 57, ao
1." Cons. Contr. "D. O." de 7-2. - - Residente no estrangeiro.
Ofs. Gab., ns. 303 e 304. ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de 10-9.
- Restituição de quantia paga a mais: só quando não haja lançamento anterior, notificado. Of. S. P., n. 55, ao 1.° Cons. Contr.
"D. O." de 5-2. -- Sociedades. Legalidade na tributação de pessoas físicas, pelos lucros percebidos de sociedades de que participam, e que pagaram o imposto. Of. D. E. P., n. 26, ao 1.° Cons.
Contr. "D. O." de 17-1. - Títulos, Fundo de depreciação de.
Inadmissível a dedução para constituí-lo. Of. S. P., n. 32, ao 1.°
Cons. Contr. "D. O." de 18-1.
Imposto do selo - - Contrato de fornecimento de energia elétrica a repartição pública. Caso em que o selo proporcional é cobrado nas contas. Aviso n . l, ao M. ria Educação e Saúde. "D. O."
de 12 e 31-1. - - Contrato de transporte. Código Comercial, art.
226. Isenção, do art, 36, n. 35, do decr. n. 1.137, de 7-10-36. Of.
Gab., n. 314, ao 1." Cons. Contr. "D. O." de 29-9. - - Extranumerários. Portaria ou título de admissão de. Tabela A, n. 49, b,
do decr. n. 1.137, de 7-10-36. Of. D. R. I. n. 387. "D. O." de
2-9. - - Extratos de conta-corrente enviados habitualmente pelos
bancos aos seus depositantes ou correntistas. Of. Gab., n. 124, ao
1.° Cons. Contr. "D. O." de 9-6. -- Isenção para o contrato celebrado entre o Governo Federal e o Estado da Baía. Aviso n. 45,
ao M. da Viação e O. P. "D. O." de 30-3. - - Isenção para contrato de locação de prédio, sede da embaixada da Espanha. Reciprocidade. Of. D. R. I. n. 262 à Recebedoria. "D. O." de 17-6.
Aviso n. 61 ao M. R. Exteriores. "D. O." de 29-6 - - Isenção,
rx-vi da cláusula 22 do contrato de encampação da Viação Férrea
do Rio G. do Sul. Of. D. R. I. 11. 50 à D. F. Rio G. do Sul.
" D. O. " de 10-3. - - Isenção para as licenças concedidas às embarcações pertencentes à Federação dos Escoteiros do Mar; art. 36,
n. 54, do decreto n. 1.137, de 7-10-36. Aviso n. 9 ao M. da Marinha. "D. O." de 29-4. — Isentos os contratos de aluguel de casa
dos membros da Embaixada dos Estados Unidos da América. Aviso
n . 107 ao M. R. Ext. "D. O." de 4-11. — Letra de câmbio irisu-
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ficientemente selada. A apresentação do título à Fiscalização de
câmbio, no Banco do Brasil, não é a apresentação expontânea à repartição arrecadadora. Of. Gab., n. 384, ao 1.° Cons. Contr.
"D. O." de 7-12. - Recibo passado quando pagas, no Tesouro Nacional, as contas de material. Selo apenas numa via de recibo; anotação nas demais. Aviso n. 103 ao M. da Guerra. "D. O." de
27-12. - - Recibo, Selo de. Sujeita a multa a falta de declaração
do valor. Of. Gab., n. 101, ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de
27-4. - - Vales emitidos por empresas a seus prepostos. despachantes, advogados, etc. Taxa mais benigna: Tabela B, § 4.°, n. 2. Of.
n. 45 ao 1." Cons. Contr. "D. O." de 25-1.
Imposto s-ôbre vendas e consignações -- Instruções relativas ao
art. 1.° do decreto n. 118, de 29-2-37. Expediente da D. R. I.
"D. O." de 6-1. -- Abertura, no Banco do Brasil, de uma conta
em nome da Prefeitura do D. F., destinada a 60 % da arrecadação feita pela Recebedoria do D. F. Ofs. ns. l ê 11, à Prefeitura
e ao Banco. "D. O." de 14-1.
Imposto de vendas mercantis -- Venda de material usado e inservível, por empresa concessionária de serviços públicos. Of. Gab.
n. 388, ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de 8-12.
Interiniãade - - Vencimentos de professores interinos, não nomeados pelo Presidente da República ou contratados pelo M. da
Educação. Of. do S. P., n. 60, à D. F. na Baía. "D. O." de
14-5.
Isenção de impostos, constante de cláusula contratual. Acórdão
do Supremo Tribunal, referente às Usinas Queiroz. Of. D. E. P.,
n. 254, ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de 4-1. (Decisão proferida
em 1937; publicada em 1938).
Jóias, pedras preciosas e moedas existentes na Casa da Moeda.
Recolhimento à Tesouraria Geral do Tesouro Nacional. Of. do
Chefe do Gabinete, n. 101, à C. da M. "D. O." de 29-3.
Letras de exportação — A Viação Férrea do R. G. do Sul está
compreendida na isenção do art. 2.°, § 2.°, do decreto-lei n. 97, de
23-12-37. Of. n. 106 ao Banco do Brasil. "D. O." de 24-3. Idem,
quanto à Rede Mineira de Viação. Of. Gab., u. 583, ao B Brasil.
"D. O." de 5-11.
Máquinas de selar; circ. n. l, de 1936. Novas, tendo o numerador consecutivo das estampagens com 4 algarismos, e não 5. Exp.
D. R. I. Proc. n. 32.897. "D. O." de 13-8.
Mate - - Exigência, a partir de 15-S, da guia de pagamento,
nas coletorias estaduais, da taxa de $050 por quilo, creada pelo decreto-lei n. 375, de 1938. Ofs. Gab. "D. O." de 17-8.
Mercadoria abandonada - - Venda em hasta pública. Legislação. Of. Gab., n. 217, ao Cons. S. Tarifa. "D. O." de 18-8.
Minas -- Sua exploração não sujeita ao regime de concessão,
em caso previsto no Código de Minas. Quando não ha obrigação de
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pagamento de quotas. Bxp. da D. R. I. Proc. 61.570. "D. O."
de 12-4.
Montepio — Habilitação de herdeiro de agente fiscal do impôs
to de Vmsumo. Exclusão dos agentes fiscais; inscrição facultativa;
h i s t ó f Exp. D. D. P. Proc. n. 42.958. "D. O." de 4-10.
Ouro - - Instruções sobre o serviço de compra de ouro para a
i'uião, de acordo com o decreto n. 23.535, de 4-12-33. "D. O."
de 20-7.
Ouro, 2 %, para obras do porto. Circular n. 40, de 1931, vigente. Decr. n. 740, de 24-6-31. Of. Gab., n. 266, ao Cons. S.
Tarifa. "D. O." de 31-8.
Pedras preciosas, Exportador de -- Habilitação do comprador,
de vez que a autorização não é mais concedida por ato governamental. Decreto-lei n. 466, de 4-6-38, arts. 20 e 21. Proc. n. 41.704.
Exp. D. R. I. "D. O." de 3-8.
Perem,pção de instância e prescripção de direito - - Confusão
a ser evitada. Of. D. E. P., n. 15, ao 1.° Cons. Contr. "D. O."
de 11-1.
Permuta de cargos, impossível quando o engenheiro da D. D. U.
só pode exercer funções em certo Estado, segundo a autorização do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Exp. S. P.
Proc. n. 28.532. "D. O." de 29-10.
Prato — Diferente do prazo para apelar ou interpor um recurso
administrativo, o do art. 3.° do decreto-lei n. 42, de 6-12-37, relativo à conversão, em renda, do depósito para liquidação de débitos
decorrentes de processos fiscais. Art. 125 do Código Civil e o Acórdão do Supremo Tribunal sobre o agravo de petição n. 6.331, de
1937. Of. Gab., n. 4, à Reoebedoria D. F. "D. O." de 12-7.
- Prazo para interposição de recurso voluntário. Of. Gab., n. 3,
ao 1.° Cons. Contr. "D. O." de 15-3.
Recolhimento ao Banco do Brasil - - Escrituração em "Movimento de Fundos", na Contadoria Seccional, na sub-conta correspondente à conta em que se verificou o recolhimento. Of. ('ire. da
C. C. R., n. 552. "D. O." de 16-3.
Recurso sobre consultas relativas à incidência de impostos.
Of. Gab., n. 92, ao 1." Cons. Contr. "D. O." de 26-4.
Residência em próprio da União, por necessidade do serviço.
Ref. : decreto n. 22.005, de 24-10-32; lei n. 251, de 21-9-36. Exp.
da D. D. U. Proc. n. 36.829. "D. O." de 16-6.
Sede de repartição -- Assim considerada a D. R. A . , a cujo
quadro passou o funcionário a pertencer, embora temporariamente,
na fôrma do art. 100 e parágrafo, do decr. n. 24.036, de 26-3-34.
Exp. D. R. A. Proc. n. 52.782. "D. O." de 2-9.
Selo - - Emissão, pela Confederação Brasileira de Desportos,
permitida como auxilia financeiro. Exp. D. R. I. Proc. n. 30.680.
"D. O." de 28-4.
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Sentença judiciária - - Pagamento de indenização. Cabe aos
credores promover, junto ao Supremo Tribunal, a inscrição de sua
precatória, para oportuna concessão de crédito. Art. 95 da Constituição. Exp. do S. P . ; proc. n. 9.375. "D. O." de 12-2.
Substituição de agente fiscal da capital do Estado. Of. D. R. I.
à D. F. em M. Grosso. "D. O." de 5-10.
Tarifa aduaneira — Classificação de chapa em tira estreita, recurvada, em fôrma de calha, etc., para constituir vareta de guardachuva. Of. do Chefe do Gabinete, n. 69, à Federação das Indústrias Paulistas. "D. O." de 22-3.
Tecidos contendo mais de 10 % de fios de seda. Permissão relativa a lançamentos no modelo anexo à circ. n. 23, de 1938. Teleg.
do Gabinete, n. 791, ao Sindicato dos Comerciantes Atacadistas do
Rio. Pag. 12.946, do "D. O." de 29-6.
Trânsito -- Barcos estrangeiros conduzindo carga sujeita a direitos. Lacradas as escotilhas. Of. D. R. A., n. 12, à A l f . do Rio
Grande. "D. O." de 10-2. - - Inadmissível a utilidade das folhas
de descarga. Trânsito para a Colômbia. Of. Gab., n. 218, ao Cons.
S. Tarifa. "D. O." de 18-8. -- Mandadas cessar exigências feitas
pelas mesas de rendas de Porto Velho e Rio Branco. Trânsito boliviano. Of. D. E. P., n. 6, à D. F. no Amazonas. "D. O."
de 14-1.
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Acumulação - - Despachante aduaneiro exercendo cargo de investigador extranumerário da Polícia. Deve optar. Of. n. 173 à
Alf. do Rio. "D. O." de 8-10. -- Magistério licitamente exercido
por funcionário em instituto de ensino subvencionado. Of. S. P.,
n. 63, à D. F. no Maranhão. "D. O." de 5-5. Of. D. G. F. N.
n. 257, ao Secr. do Interventor no E. Espírito Santo. "D. O."
de 8-8.
Ayentes fiscais df> imposto de consumo - - Inteligência de dispositivos do regulamento desse imposto. Em objeto de serviço, esses
funcionários dirigem-se diretamente aos inspetores das alfândegas.
Of. D. E. I., n. 283, à D. F. Rio G. do Sul. "D. O." de 20-12.
Ajuda de custo a funcionário dispensado de chefia de repartição. E' deferida conforme o art. 34 do decr. n. 9.283, de 30-12-31.
Exp. S. P. Proc. n. 43.060. "D. O." de 8-6.
- A funcionários do Quadro I, D. D. U. Sem objetivo a restrição
do art. 369 do Reg. de Contabilidade. Processados, pelo S. P., de
acordo com o art. 366 e segs., daquele Regulamento. Proc. n.
34.476. "D. O." de 9-5.
Aposentadoria -- Não computável o tempo de serviço prestado
como preposto de exator federal. Of. S. P., n. 217, à D. F. em
São Paulo. - 'D. O." de 2-7. - - Revisão do processo de. Não cabe
recurso para o C. F. S. P. C. Proc. n. 65.115. Pag. 7.637.
"D. O." de 23-4.
Armazém de Eneometidas Postais, Gratificação especial por
serviço em — Abolida pelo decr. n. 19.514, de 20-12-30, art. 3.°.
Of. S. P., n. 86, à D. F. em Santa Catarina. "D. O." de 8-7.
Of. S. P., n. 71, à Alf. de Corumbá "D. O." de 28-7.
Aviação - - Aeródromo afastado da sede da repartição aduaneira. Remuneração por visita extraordinária. Of. D. R. A.,
n. 43, ao D. A. C. "D. O." de 19-3.
Bakmços' organizados pelas Contadorias Seccionais. Afeto às
D. F. o controle e fiscalização da remessa ao T. de Contas. Of.
n. 2.058. Exp. da C. C. R. "D. O." de 10-8.
Banco— Reforma de estatuto; aumento de capital. Of. n. 103,
da D. R. I. "D. O." de 1-7.
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Capacidade civil e capacidade política - - Alistamento eleitoral, outra modalidade de emancipação de menor, além das previstas
no Código Civil. Proc. n. 87.272. "D. O." de 7 e 18-1.
Cargo em comissão, Provento de — Aos inspetores de alfândegas e seus assistentes, e aos chefes de secção do imposto de renda
não se aplica a restrição do art. 2.° do decreto-lei n. 71, de 16-12-37.
Aos escrivães de mesas de rendas não é aplicável o parágrafo único
do artigo de lei citado. Ofs. do S. P., ns. 86 e 367, à Alf. de
Santos e M. de Rendas de Angra dos Reis. "D. O." de 14-3 e 6-7.
- Extensivo aos administradores das agências aduaneiras o disposto no cit. parágrafo único. Vantagem, a partir da data do decreto-lei. Of. S. P., n. 83, à D. F. no Amazonas. "D. O."
de 11-7.
Carta-patente da Agência de Santa Cruz, do Banco Pfeifer
S . A . — Seu cancelamento . Of . n . 68, à D . F . no Rio G . do Sul .
"D. O." de 2-4. -- Carta-pateute da Empresa de Títulos Capitalizados (ETC), com sede no Rio. Seu cancelamento em 18-3-38.
Of. n. 128 da D. R. I. "D. O." de 2-4. (Operações bancárias) .
Certidão, para defesa em processo administrativo, ou judicial
- Não reeditado, na Constituição de 1937, o art. 113 da de 1934,
alínea 35. Exame, portanto, à vista do art. 5.°, n. 5, da lei n. 640,
de 14-11-1899, e decr. n. 3.529, de 15-12-1899. Sendo matéria reservada, indeferimento. Proc. 11. 45.331. Pag. 16.995. "D. O."
de 24-8 . - - Pedidos de . Devem ser dirigidos ao Chefe do Serviço
de Comunicações do M. da Fazenda. Portaria n. 53. "D. O."
de 16-2.
Chefia de Contadoria Seccional. Dependente de aprovação da
D. G. F. N. a designação de funcionário que serve em diversa repartição, visto importar movimentação de pessoal. Ofs. S. P.
ns. 152 e 153 à C. C. R. "D. O." de 19-11.
Circular cs - - N . l . Ortografia simplificada, a que se refere
o decreto n . 20 . 108, de 15-6-31, em todos os atos, pareceres e informações, das repartições do M. da Fazenda. "D. O." de 11-1. —
N. 2. Prazo, improrrogável, de 60 dias, para apresentação de certidão de idade pelos funcionários que ainda não cumpriram a circular n. 2.791, de 2-1-36, da Secretaria da P. da República.
"D. O." de 14-1. - - N. 3. Atribuições do Serviço do Pessoal do
M. da Fazenda. "D. O." de 1-2. - - N. 4. Remessa à Casa da
Moeda, no 1.° trimestre de cada ano, dos objetos de metal e pedras
preciosas, recolhidos às repartições federais nos Estados, na fôrma
do art. 18 do decr. n. 1.508, de 17-3-37. "D. O." de 3-2. _
N. 5. Incluído no art. 16 do decr. n. 24.023, de 21-3-34, o inseticida de ingestão, arseniato de cálcio "Yamato". "D. O." de 9-2.
- N. 6. Expediente de correspondência dos assuntos concernentes
a cada Diretoria do Tesouro Nacional, executado pela própria Diretoria, salvo os reservados ao Ministro e à D. G. F. N., antes atribuídos à extinta D. E. P. "D. O." de 24-2. — N. 7. Prorroga-
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cão, por 30 dias, do prazo para executar a circ. n . 45, de 1937, da
D. G. P. N. Dispensado o preenchimento da coluna destinada ao
valor do frete da mercadoria. "D. O." de 25-2. — N. 8. Regalias
de paquete concedidas aos vapores "Punta Arenas", "Antofogasta"
e "Angol", da Cia. Chilena de Navegacion Interoceanica. "D. O."
de 5-3. — N. 9. Regalias de paquete concedidas, pelo M. da Viacão e O. P . , aos navios "Max", "Ana" e "Gari Hoepke", da Cia.
de Navegação Hoepke. "D. O." de 5-3. -- N. 10. Termos de contrato que tenham de ser submetidos a julgamento do T. Contas:
instrução dos processos: duas cópias autênticas dos termos, a carbono. "D. O." de 17-3. - - N. 11. Suspensa a execução da circular n. 45, de 1937, da D. G. F. N. "D. O." de 28-3. — N. 12.
Regalias de paquete concedidas aos vapores "Angra", "Atlanta",
"Aura", "Bore VIII", "Bore IX", "Equator", "Herakles", "Mercator", "Navigator" e "Orieiit", da Cia. Pinland Syd Amerika
Linjen. "D. O." de 2-4. -- N. 13. Ceylon Merchants Chamber,
designada pelo Governo da Gran Bretanha para expedir certificados de origem. "D. O." de 22-4. - - N. 14. Transcrição da circular n. 1-38, da Secretaria da Presidência da República. (Revogada pela n. 4-38). "D. O." de 28-4. - - N. 15. Suprimento, à
medida que forem preparadas, das fórmulas do imposto de consumo,
das taxas creadas pelo decreto-lei n. 301, de 24-2-38. Cessação do
regime da cire. n. 9, de 1938, do M. da Fazenda. "D. O." de 2-5.
- N. 16. Característicos das atuais estampilhas retangulares do
imposto de consumo, especiais para cigarros e cigarrilhas. "D. O."
de 22-6. - - N. 17. Estampilhas do imposto do selo: prazo da circulação; emissão, suprimento e troca. Repr. no "D. O." de 27-7.
- N. 18. Diligência em processo relativo a contrato sujeito a julgamento do T. de Contas: prazo e sua contagem. "D. O." de 22-7.
- N. 19. Transcrição da circ. n. 4-38, da Secretaria da Presidência da República. (Vide "Decisões da Presid. da Rep.") "D. O."
de 29-7. - - N. 20. Característicos das novas cintas do imposto de
consumo, para selagem de cigarros e cigarrilhas. "D. O." de 29-7.
- N. 21. Telegramas oficiais.- observância dos decretos ns. 11.520,
de 10-3-35, 18/164, de 18-3-28 e 562, de 31-12-35 (regra X V ) .
":D. O." de 5-8. -- N. 22. Questionários destinados ao I. P. A.
S. E. "D. O." de 8-8. -- N. 23. Caraterísticos das novas estampilhas retangulares especiais para selagem de tecidos de seda.
"D. O." de 25-8. -- N. 24. Caraterísticos da nova cinta para cobrança do imposto sobre o álcool de produção nacional, das taxas
de $100, $150, $200 e $300. "D. O." de 23-9. -- N. 25. Reconsideração de despacho, pelo M. da Guerra, para o fim de poder a
firma Artur Balfour & Cia. (South America Ltd.) transigir com
as repartições do mesmo ministério. "D. O." de 12-10. -- N. 26.
Remessa, à Comissão Organizadora do I. P. A . S. E . , de listas de
nomes, cargos, etc., de funcionários. "D. O." de 12-10. — N. 27.
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Caraterísticos das estampilhas do imposto do selo, a serem aplicadas no triênio 1939-1941. "D. O." de 20-10.
Clubes de sorteios, desvirtuados na prática de jogos proibidos
- Cassação de cartas-patentes. Proc. n. 71.551. "D. O." de 1-10.
Consignações — Àverbação em favor de esposa desquitada, solicitada por autoridade judiciária. Suspensa a consignação para a
Caixa Econômica, de modo a poder ser atendida a solicitação.
Of. n. 381 ao Juizo de D. da 3.tt V. Civel. "D. O." de 17-10.
Contrato, Caução em dinheiro para garantia da assinatura de
- Não corre prescrição para rehaver o valor, enquanto subsiste a
causa do depósito, ou, cessada esta, enquanto a entrega não é autorizada. Of. n. 322 à Imprensa Nacional. "D. O." de 23-9.
Decretos nominais de funcionários que mudaram de classe,
ex-vi do decr. n. 2.206, de 24-12-37. Apostila pelo chefe da repartição em que servem. Of. S. P. n. 43 à Receb. "D. O." de 17-2.
Diárias dos inspetores fiscais do imposto de consumo — Não incluídas no limite de 5:000$000, mensal. Proc. n. 37.968. Circ. do
S. P. n. 17, deste ano. "D. O." de 4-11.
Direitos aduaneiros — "Lactozym Alfa". Sua classificação
como cultura de fermentes vivos. Proc. n. 30.866. "D. O." de 5-7.
— Marmelo em massa ou em polpa, Importação de. Cálculo do adicional de 10 %. Of. D. R. A., n. 377, à Alf. do Rio. "D. O."
de 1-7.
Estampilhas — A transferência ,para sucursal de firma é autorizada, feita prova da legitimidade dos selos e lançados na escrita
da matriz e da sucursal. Of. D. R. I., n. 179, à D. F. no Rio
G. do Norte. "D. O." de 11-8. — Triênio 1936-1938, de que trata
a circ. n. 17 deste ano. Prorrogação até 31-1-39, do prazo para
aplicação simultânea com os selos do citado triênio. Of. n. 107, à
Receb. D. F. "D. O." de 27-12.
Fiscalização bancária - - Modo de aplicar o selo proporcional
nas vendas de câmbio. Portaria n. 70. "D. O." de 11-3.
Imposto de renda — Nele incidem os juros das Obrigações do
Tesouro, emitidas pelo decr. n. 1.466, de 5-3-37. Of. n. 75 ao
Sindico dos Corretores. "D. O." de 31-3.
Imposto do selo — Cancelamento de cartas-patentes expedidas
em virtude de intimação, — independente de pagamento do selo e
quota de fiscalização, uma vez provado que não são praticadas as
operações definidas no decr. n. 14.728, de 16-3-21. Of. D. R. L,
n. 557, à D. F. São Paulo. "D. O." de 23-12.
Interinidade -- Vedada a nomeação interina para cargo, extinto, de porteiro de alfândega. Designação de contínuo, com o vencimento de seu cargo até que haja gratificação de função. Of. S. P.
n. 123, à Alf. de São Luiz. "D. O." de 30-9. -- Aos interinos não
se aplica o art. 28 da lei n. 284, de 28-10-36. Of. S. P., n. 22,
à Alf. de Parnaiba. "D. O." de 28-3. •
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Licença concedida nos termos do art. 17 do decr. n. 14.663, de
1-2-21. Gozo de parte restante, quando houve interrupção ex-vi do
decr. n. 19.553, de 5-5-31. Of. S. P., n. 218, à D. F. em São
Paulo. "D. O." de 6-7. - - Licença, Vencimento durante a. Dois
terços do vencimento correspondente ao exercício do cargo efetivo
do funcionário que percebe quotas. Proc. n. 17.866. Exp. S. P.
"D. O." de 9-4.
Loteria — Subordinação ao poder tributário da União, de quem
explora loteria, embora, em face do art. 32 da Constituição, seja serviço público. Of. D. E. I., u. 39, à D. F. em Santa Catarina.
"D. O." de 21-6.
Menor que verifica praça, Não permitida a percepção cumulativa de pensão, ou de vencimento de qualquer emprego, comissão,
cargo ou função pública pelo. Of. n. 10, à D. F. no Eio Gr. do
Sul. "D. O." de 3-7.
Montepio — Concessão a filho adulterino, que, si não pode ser
reconhecido, pode ser adotado e, como adotivo, concorre, com os legítimos, à sucessão. Arts. ns. 124 a 127, da Constituição de 1937,
invocados em apoio da decisão. Proc. n. 66.967. Pag. 18.210.
"1). O." de 10-9. — Contribuição de funcionário que, demitido sem
declaração de motivo, é novamente nomeado. Proc. n. 56.003. Pag.
3.965 do "D. O." de 3-3. - - Falecimento do contribuinte quando
já entrara em vigor a lei n. 436, de 1937, que majorou as contribuições. Caso em que o desconto não chegou a ser feito. Proc. n.
87.272. "D. O." de 19-1. -- Montepio militar. Concessão de pensão a herdeiros de oficiais da reserva de l.a classe que contarem mais
de 40 anos de serviço. Legislação. Exp. D. E. P. Proc. n. 91.391.
"D. O." de 17-1.
fluíra. Pagamento parcelado de -- Atendida a situação de dificuldades do contribuinte. Assinatura de termo de confissão de
divida, com naclor idôneo. Of. D. E. I., n. 43, à D. F. em Minas.
"D. O." de 9-2. -- Não concedido o favor, quando a infração consiste em embaraço à ação fiscal. Of. D. E. I., n. 47, à D. F. em
Minas,. "D. O." de 14-2.
Nome de funcionário, Retificação de - - Imutável o prenome:
art. 72 do decr. n. 18.542, de 1928. Exp. S. P. Proc. n. 93.356.
"D1. O . " de 29-12.
Penhora, Levantamento de -- Por meio de mandado, somente;
de cujo texto conste o teor da sentença ou acórdão que transitou em
julgado. Of. n. 418 ao Juízo de D. da 6.a V. Civel. "D. O."
de 7-11.
Pensão, de acordo com o art. 10 do decr. n. 695, de 1890. Só
justificada sua concessão à esposa de militar, si este fosse degradado
ou banido, por efeito de sentença. Exp. D. D. P. Proc. n. 14.122.
"D. O. ' de 14-11. -- Pensões deixadas de receber por esposa falecida. Dispensa de alvará, tratando-se de pequena quantia. Exigi-
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dos os documentos referidos na circ. n. l, de 5-1-35, da D. G. F. N.
Exp. D. D. P. Proc. n. 65227. "D. O." de 27-10. - - Vitimas
do naufrágio do rebocador "Guarani". Atingida a maioridade, excluída a pensionista do benefício do decr. n. 3.505, de 29-1-1918.
Proc. n. 38.246. "D. O." de 2-2.
Poder Judiciário, Decisões do -- Falece autoridade a delegado
do Tesouro Nacional, para deixar de cumprir alvará, por julgar incompetente o Juizo. Of. n. 2 à D. F. em Mato Grosso. "D. O."
de 23-7.
Prepostos de coletores e escrivães. Não considerados funcionários públicos. Of. S. P., n. 28, à D. F. em São Paulo. "D. O."
de 20-1. (Vide também, neste Capítulo, "Substituição").
Procuração - - Mandatos ad negotia, ou extrajudiciais: quem
não pode aceitar procuraçção, pode substabelecer os poderes nela
contidos, desde que não funcione, em qualquer ato, por parte do
constituinte. Proibição constante do decreto n. 24.112, de 1934. Of.
n. 2, à D. F. em Mato Grosso. "D. O." de 23-7.
Protesto judicial, Notificação de — Não considerado hábil para
sustar pagamento a devedor do protestante. Of. n. 409 ao Juizo de
D. da 3." Vara dos Feitos da Fazenda Pública. "D. O." de 29-10.
Quotas — Indeferimento do pedido de pagamento da diferença
entre o valor das quotas mensais apuradas em 1937 e o da média do
biênio 1935-36. O limite máximo do valor da quota, constante do orçamento: 105$200. Proc. n. 8.043. S. P. "D. O." de 2-7.
Recolhimento da renda da exatoria, por intermédio de agência
postal. Norma a observar. Ofs. D. B. I., ns. 220 e 227, à D. F.
em Minas. "D. O." de 18-6.
Regalias de paquete — A concessão, constante de cireulares
desta D. G. F. N., e a legislaçção a ser observada. Of. n. 88, a
Wilson, Sons & Cia. Ltd. "D. O." de 2-4.
Servente no exercício de diversa função, — fiel, — em armazém
de encomendas postais. Aplicação da circ. da Secr. da Presid. da
Eep. n. 6-37. Of. S. P., n. 216, à D. F. São Paulo. "D. O."
de 1-7.
Substituição — Nenhuma vantagem ao substituto, quando o substituído não aufere provento além do vencimento de seu cargo, embora seja de chefia. Of. S. P., n. 64, à Eeceb. D. F.
de 7-4.
Preposto de coletor. Vantagens que lhe competiam, quando substituindo coletor em gozo de licença-prêmio. Of. S. P., n. 73,
à D. F em Mato Grosso. "D. O." de 3-8. Despacho 110 Expediente
da D. D. P. Proc. n. 7.499. "D. O." de 29-6. Of. S. P., n. 44,
à D. F. em São Paulo. "D. O." de 3-2. — Substituições nas alfândegas. Observância, não mais da Nova Consolidação das Leis das
Alfândegas, mas sim das leis que regulam as substituições. Of. D. R.
A., n. 27, à Alf. de Uruguaiana. D. O." de 12-10. - - Tesoureiro,
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Substituição de. Norma a observar. Of. n. 4, à D. F. no Amazonas. "D. O." de 3-8.
Serviço do Pessoal, Atribuições do -- Portaria u. 40. Pag.
2.871 do "D. O." de 12-2. Ret. em 16 e 19-2. Portaria n. 46.
"D. O." de 14-2. Portaria n. 54, relativa à transferência, da D.
D. P. para o S. P., das folhas de pagamento e consignações.
"B. O." de 16-7.
Terreno de marinha, Aforamento de — Novação: circular n. 14,
de 13-4-22. Exp. D. D. U. Proc. n. 3.070. "D. O." de 19-2. Referência à circ. n. 4, de 1938. Exp. D. D. U. "D. O." de 18-6.
- Sua separação dos terrenos de servidão pública, cujo domínio o
decr. n. 21.235, de 1932, assegura aos Estados. Comissão mixta. Autorização às D. P. Of. D. D. U. n. 16. "D. O." de 7-4.

CONTADORIA CENTRAL DA REPÚBLICA

—

1938

—

Circulares -- N. 294 - - Deve ser transferida, na "centralização", para o titulo Selos da união, no último dia do exercício, o
saldo das diversas contas em que atualmente se desdobra, no "Razão", o registro das operações dos selos, que passarão a ser escrituradas analiticamente, cm c/c, segundo o modelo anexo. "D. O."
de 6-1. N. 295 -- Uniformiza as demonstrações de "movimento de
fundos" anexas aos balanços Ordem das sub-contas Modelos.
"D. O." de 19-7. N. 296 -- Franquia aérea, concedida pelo Correio Aéreo Militar, para a correspondência da C. C. R. Relação das
linhas no território nacional. "D. O." de 26-7. N. 297 - - Modifica a Circ. n. 255, de 1935. "D. O." de 26-7. N. 298 -- Escrituração em "Depósitos de Diversas Origens"
"13", e transferência trimestral, por "movimento de fundos", para o Tesouro,
dos recolhimentos em favor do "D. O." e da "Revista Fiscal e de
Legislação de Fazenda". "D. O." de 6-8. N. 299 -- Soluciona
dúvidas quanto ao impresso para "Somas sucessivas do Razão".
" D. O." de 5-10. N. 300 - - Instruções destinadas a uniformizar
a escrituração a cargo das Contadorias Seccionais no D. C. T., a
partir de 1939. "D. O." de 13-10.

Diretoria do Domínio da União

DIRETORIA DO DOMÍNIO DA UNIÃO

—

1938

—

Circulares - - N. l - - Cópias das plantas dos próprios nacionais : devem ser enviadas, em duplicata, à D. D. U. "D. O." de
14-1. N. 2 - - Normas sobre organização de processos (Revogada
pela n. 34). "D. O." de 20-1. N. 3 -- Fiscalização dos cortes de
mangues: passa a ser exercida pelas Administrações nos Estados.
"D. O." de 20-1. N. 4 - - Referindo-se à dotação orçamentária,
destinada a poder a União prevalecer-se dO' direito de opção, quando se verificarem transferências de próprios nacionais sujeitos ao
regime enfitêutico, solicita aos delegados fiscais providenciem sobre
o exercício da prerrogativa do art. 683 do Código Civil. " D. O."
de 26-1. N. 5 — Proibida a permanência de funcionários nos corredores da repartição. "D. O." de 2-2. N. 6 — Recolhimento, no
prazo de 48 horas, à Recebedoria, pelo cobrador da D. D. U., da
renda proveniente de alugueis e taxas de arrendamento de próprios
nacionais. "D. O." de 25-2. N. 7 — Aforamento de terrenos de
marinha: observância do parecer do D. D. U. publicado no "D.
O." de 20-7-35, Proc. n. 19.950-35. "D. O." de 17-2. N. 8 Remessa, pelas Administrações nos Estados, dos dados relativos a
mangues. "D. O." de 19-2. N. 9 -- Determina a lavratura dos
termos de medição, etc., dos terrenos concedidos em aforamento,
na sede das Administrações. "D. O." de 25-2. N. 10 — Instituído o serviço de contabilidade da D. D. U. "D. O." de 22-2.
N. 11 - - Recomenda o cumprimento da circular n. 9, de 1937.
"D. O." de 28-2. N. 12 -- Solicita elementos relativos aos próprios nacionais sob a jurisdição dos ministérios. "D. O." de 11-3.
N. 13 — Solicita elementos relativos aos próprios nacionais nos Estados. "D. O." de 11-3. N. 14 -- Modelos de mapas destinados
a distribuição às coletorias, afim de que promovam a regularização
da posse dos ocupantes de terrenos federais. "D. O." de 23-3.
N. 15 — Cobrança de débitos de foreiros. "D. O." de 7-4 N. 16
- Influência das marés. "D. O." de 7-4. N. 16 — Remessa, pelas
Administrações, de cópias dos boletins de freqüência. "D. O." de
7-4. N. 18 — Modelo de relatório mensal. "D. O." de 11-4. N. 20
- Informação, pelos chefes de serviços, sobre as aptidões, capacidade de trabalho e idoneidade moral dos funcionários. "D. O."
de 20-4. N. 21 - - Remessa do ponto, no dia 19 de cada mês.
"D. O." de 23-4. N. 22 — Cumprimento da Circ. n. 20, de 1938.
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"D. O." de 29-4. N. 23 — Devolução das segundas vias das faturas remetidas às Administrações pelo Alrr.oxarifado. "D. O." de
30-4. N. 24 -- Recomenda sejam apresentadas sugestões relativas
à legislação sobre terrenos de marinha. "D. O." de 4-5. N. 27
— Solicita aos ministérios o inventário geral dos bens do Domínio
da união. "D. O." de 24-5. N. 28 - - Cumprimento da Circ.
n. 24. de 1938. N. 29 - - Recomenda a remessa de relação dos
móveis das extintas .Tustic;is Federal e Eleitoral, com avaliação
por unidade. "D. O." de 11-6. N. 31 -- Cobrança de alugueres
de próprios nacionais. Escrituração. Instruções. "D. O." de 2
N. 33 — Reitera a Circ. n. 15. de 1938. "D. O." de 23-7. N. 34
— Organização de processos. Ciro. da D. G. F. N. n. 19, de 1938.
"D. O." de 9-8. N. 35 - - Requisição de processos arquivados.
"D. O." de 25-8. N. 36 — Organizarão mensal de relatório e gráficos do movimento de processos. "D. O." de 30-8. Ns. 37 e 38
— Observância da Circ. da Secretaria da Presidência da República, n. 7-38. "D. O." de 1-9 e 28-10. Ns. 39 a 42 -- Relações
de próprios nacionais. (Dirigida aos Interventores, Prefeitos e Coletores). "D. O." de 7 e 16-11. N. 43 -- Ao T. de Contas não
devem ser remetidas simples minutas de contratos. N. 44 - - Boletins de merecimento. "D. O." de 28-11. N. 45 — Normas sobre
processos 'de aquisição de imóveis. "D. O." de 1-2. N. 46 -- Inventário dos bens móveis. "D. O." de 1-12. N. 47 -- Recomenda
relatório anual dos diversos serviços. "D. O." de 5-12. N. 48
— Remessa do ponto ao S. de Contabilidade. "D. O." de 8-12.
N. 52 — Estimativa do valor dos bens que constituem o acervo das
ferrovias federais. "D. O." de 19-12. N. 54 -- Normas sobre a
contabilização das rendas arrecadadas pela Fazenda N. de Santa
Cruz. "D. O." de 26-12. N. 55 — Discriminação do valor a que
se refere a Circ. n. 52. "D. O." de 27-12. N. 56 -- Audiência,
de que trata o decr. n. 14.594, de 1920. "D. O." de 3-1-39.
Telegrama-eircular n. 702 - - Determina sejam publicados nos órgãos oficiais, nos Estados, os contratos ou os termos lavrados, sujeitos a registro pelo T. de Contas. "D. O." de 10-12.
N. B. -- As circulares excluídas desta relação não foram publicadas. As ns. 28 e 43 foram coligidas no Relatório da D. D. U.
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Circularei — N. l - - Revoga a ordem de 29-4-36. Os recursos
interpostos de revisões procedidas por funcionários desta Diretoria
devem ser encaminhados diretamente ao Cons. S. de Tarifa, — art.
161 do decr. n. 24.036, de 1934. "D. O." de 13-1. N. 2 — O Touring Clube Italiano adotou, a partir de 28-10-37, a denominação de
Consociazione Turística Italiana. "D. O." de 17-1. N. 3 — Os
produtos Radio Bismutol Bambini, e Biaspirol gozam dos favores
do art. 12, inciso 40, do decreto n. 24.023, de 1934. "D. O." de
17-2. N. 4 -- Não devem ser remetidas à Secção de Estudos Econômicos e Financeiros as notas de despacho de mercadorias importadas da Alemanha e dos Estados Unidos da América, e as de exportação de quaisquer produtos destinados a esses países. " D. O."
de 18-2. N. 5 —- Declara confirmada a, Circ. n. 49, de 1902, concedendo regalias de paquete aos vapores ingleses "Dunstan" e "Polycarp", pertencentes à frota de The Booth Steamship Co. "D. O."
de 28-2. N. 6 -- Regalias de paquete aos vapores ingleses "Hilary", "Anselm", "Basil", "Boniface" e "Clement", da The Booth
Steamship Co. "D. O." de 28-2. N. 7 — Na demonstração da renda
mensal (Circ. n. l, de 1937), é facultativa a inclusão do imposto de
consumo, por espécie, e obrigatória a discriminação, por titulo,
desse tributo. "D. O." de 28-2. N. 8 - - Foi restabelecida pelo
M. da Guerra a idoneidade da firma R. Cauduro & Cia. "D. O."
de 10-3. N. 9 — Somente o trigo a granel escapa à sobre-taxa de
$010, do art. 57 do decr. n. 1.557, de 8-4-37, estando a ela sujeito
o trigo em grão importado em sacaria. "D. O." de 15-3. N. 10
- Em face do Cap. XXIV do decreto-lei n. 300, de 24-2-38, não
devem ser remetidos a esta Diretoria os processos de concessão de
redução, ou isenção de direitos. Revoga ordens anteriores e a Circ.
n. 11, de 1937. "D. O." de 14-3. N. 11 — Sempre em dia a revisão de despachos comuns, de que podem ser incumbidos os funcionários que forem designados por esta Diretoria, na forma do art. 81
do decreto-lei n. 300, de 1938, atendida a ordem numérica dos despachos. "D. O." de 14-3. N. 12 -- Modifica a Circ. n. 8, de
1937, referente à máquina de bordar ou costurar. "D- O." de 23-3.
N. 13 — Aos produtos originários da Palestina e TransJordão ficam
extensivos os benefícios da tarifa mínima. "D. O." de 7-4. N. 14
-V Regalias de paquete ao vapor inglês "Trafalgar", de consignação
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fie. lBooth & Co. (London) Ltd. "D. O." de 6-5. N. 15 — Regalias de paquete aos vapores "Hjelmaren", sueco, e "Capesable",
inglês, ambos de consignação de Booth & Co. (London) Ltd. "D.
O." de 6-5. N. 16 — Regalias de paquete ao vapor inglês "Cape
Corso", da frota de The Booth Steamship Co. Ltd. "D. O." de 6-5.
N. 17 — Regalias de paquete aos vapores poloneses "Pulaski" e
"Kosciusko", da frota da Gdynia América L. Navegação. "D. O."
de 14-5. N. 18 -- Declara que, por troca de notas, em 23-11-35,
foi celebrado o acordo comercial Brasil-Uruguai. "D. O." de 14-5.
N. 19 - - Regalias de paquete aos vapores holandeses "Towa",
"Tuva", "Delfshaven", "Parkhaven", "Tara" e "Veerhaven", da
Haven Line. "D. O." de 14-5. N. 20 — Taxas das espoletas comuns, do art. 1.541 da Tarifa. Modificada a ordem n. 30, de
29-11-37, à Alf. de João Pessoa. "D. O." de 12-5. N. 21 - - Regalias de paquete aos vapores ingleses "Cape Howe", "Boltnhall"
e "Santa Helena", da The Booth Steamship Co. Ltd. "D. O." de
19-5. N. 22 -- Regalias de paquete aos vapores chilenos "Punta
Arenas", " Antofogasta" e "Angol", da Cia, Chilena de Navegação
Interoceânica. "D. O." de 19-5. N. 23 — Produtos provenientes
das ilhas holandesas Aruba e Bonnaise, aos quais são extensivos os
benefícios da tarifa mínima. "D. O." de 23-5. N. 24 - - Independe de guia de exportação o embarque, por cabotagem, de madeiras nacionais, uma vez distinguiveis, à primeira vista, das similares
estrangeiras. "D. O." de 24-5. N. 25 -- Passam a beneficiar a
S. A. Shering os favores da Circ. n. 40, de 1937. "D. O." de
2-6. N. 26 — Molas e pelotas de aço para fundas herniárias; direitos ad valorem 33 %. " D. O." de 3-6. N. 27 - - Regalias de
paquete aos vapores holandeses "Montferland", "Salland" e "Waterland", do Lloyd Real Holandês. "D. O." de 3-6. N. 28 Declara que continua em vigor a Circ. n. 24, do corrente ano, em
face da Circ. da D. G. F. N., n. 11, de 1938. "D. O." de 3-6.
Reproduzida em 27-8. N. 29 - - Regalias de paquete aos vapores
ingleses "St. Helena", "St. Margaret", "St. Clears", "St. Merriel", "St. Lindsay", "St. Rosário" e St. Winifred", da London
Saint Line. "D. Ó." de 16-6. N. 30 -- Regalias de paquete aos
vapores noruegueses "Brandanger", "Evanger", "Hardanger",
"Hoyanger" e "Leikanger", da Westfal-Larsen Co. Line. "'D. O."
de 16-6. N. 31 -- Instruções sobre o processo dos pedidos de liberação total ou parcial das contribuições tarifárias, fundados no decreto-lei n. 300, de 24-2-38. "D. O." de 18-5. N. 32 -- Embarcações mercantes nacionais e estrangeiras, despachadas como "esperadas". Formalidades. "D. O." de 28-6. N. 33 -- Confirmada^
concessão de regalias de paquete aos vapores alemães "Belgrano",
"General Ozório", "Monte Pascoal", "Monte Rosa", "Montevidéu"
e "Porto Alegre", da frota da Hamburgo S. D. G. "D. O." de
12-7. N. 34
Regalias de paquete aos vapores japoneses "Yamazato Marú" "Nanman Marú", "Yamazuki Marú" e "Yamaura
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Marú", da Yamashitn Kisen Kabushiki Kaisha. "D. O." de 12-7.
N. 35 -- Regalias de paquete ao vapor holandês "Westland", do
Lloyd Eeal Holandês. "D. O." de 15-7. N. 36 — Classificação
tarifária do "Laetozym Alfa". ""D. O." de 18-7. N. 37 -- Regalias de paquete aos vapores alemães "Mendoza" e "Babitonga", da
frota da Hamburgo S. D. G. "D. O." de 20-7. N. 38 — Regalias de pn n n et e aos vapores belgas "Copacabana", "Piriapolis" e
"Mar dei Plata", do Lloyd Real Belga. "D. O." de 22-7. N. 39
- Sociedade Carbonifera Cresciuma Ltda., com mina em Cresciuma, Estadn de Santa Catarina: habilitada a fornecer a quota de
carvão nacional, 20 %. "D. O." de 27-7. N. 40 - - Instruções
sobre a cobrança de emolumentos consulares. "D. O." de 5-8.
N. 41 -- Declara qri o vapor norte-americano ".A f ei" passou a denominar-se "Delrio". conforme documentos apresentados pela Mississippi Shiping Co. Tnc. Delta Line. "D. O." de 5-8. N. 42 —
Doei a rã que o horário das descargas, a ser observado, é o indicado
na circular n. 3, desta Diretoria, de 18-3-37. "D. O." de 10-8.
N. 43 — Regalias de paquete aos vapores norte-americanos "Algic",
"Capillo". -"ColdbrooV e "West Tmborlen", pertencentes à American Republic Line. "D. O." de 10-8. N. 44 •— Regalias de paquete aos vapores ingleses "St. Glen", "St. TTsk" e "St. Elwyn",
da The South American Saint Line. "D. O." de 18-8. N. 45 —
Regalias de paquete aos va,pores suecos "Suécia", "Valparaiso",
"Pedro Cliristophersen", "Lima", "San Francisco" "Santos",
"Kronprinsessan Margareta", "Uruguai", "Pacific", "Brasil",
"Colômbia", "Argentina", "Nordstejernam" e "Chile", pertencentes à R. Nordstejernam-Johnsoii Line, de Stockholm. "D. O." de
17-8. N. 46 - - Regalias de paquete aos vapores alemães "Baia
Laura" e "Baia Blanca", pertencentes à Hamburg S. D. G. "D.
O." de 17-8. N. 47 -- Regalias de paquete, à, chata-motor "Estrela Astréa". pertencente à Empresa de Navegação São Luiz, do Maranhão. "D. O." de 25-8. N. 48 -- Produtos provenientes das
ilhas holandesas Sabás, St. Martin e St. Eustache: benefícios da
tarifa mínima. " D. O." de 22-9. N. 49 — Declara que o desembaraço de encomendas transportadas por via aérea e contendo moedas estrangeiras representadas por papel-moeda ou cheques emitidos por bancos em Nova York, contra suas filiais no Brasil, a favor
dos destinatários das mesmas encomendas, fica condicionado à prévia
audiência da Fiscalização do Selo nas Operações Bancárias. "D. 0-"
de 7-10. N. 50 -- Regalias de paquete concedidas aos vapores poloneses "Sobieski" e "Chrobry", pertencentes à frota Gdynia America Linhas de Navegação S. A., de Varsovia. "D. O." de 1-11.
N. 51*-- Regalias de paquete ao vapor finlandês "Anja", da frota
da Finland Syd Linjen Sons & Cia. Ltda. "D. O." de 9-11. N. 52
— Recomenda aos chefes das repartições aduaneiras, dos Estados
produtores de mate, que façam constar da guia ou despacho de exportação a declaração de ter sido feita pelo exportador a prova de
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pagamento da taxa de que trata o art. 15, do decreto-lei n. 375, de
13-4-38, exigida na ocasião do embarque da mercadoria. "D. O . '
de 9-11. N. 53 - - Regalias de paquete aos vapores holandeses
"Lekhaven" e "Yselhaven", da frota da Haven Line. "D. O." de
12-11. N. 54 — Regalias de paquete aos vapores italianos "Conte
Grande", "Augustas", "Oceania", "Neptunia", "Principessa Maria", "Principessa Giovanna", "Atlanta", "Tereza" e "Isarco", da
Itália S. A. di Navigazione. "D. O." de 3-12. N. 55 — Regalias
de paquete ao vapor holandês "Tiba", da frota da Haven Line.
"D. O." de 8-12. N. 56 — Regalias de paquete aos vapores japoneses "Yamakaze Marú" e "Yamagiri Marú", da frota da Yamashita K. K. Kaisha. "D. O." de 8-12. N. 57 -- Regalias de paquete ao vapor inglês "Cape Race", da frota de The Booth Steamship Co. Ltd. "D. O." de 12-12. N. 58 — Além dos vapores da
Cia. Den Norske Sud-America Linje, citados na Gire. n. 30, de
1936, têm regalias de paquete os de nome "Borgaa", "Norma",
"Borgland" e "Brakar". "D. O." de 21-12. N. 59 — Arrecadação do imposto de que trata o parágrafo único do art. 8." da lei
n. 470, de 9-8-37. (Intensificação da cultura do trigo). Recomendada a observância do decreto-lei n. 72, de 16-12-37, que altera
aquela lei. Circ. do M. da Fazenda, ns. 50 e 59, de 1938. "D. O."
de 24-12.
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Circulares (Encontradas sob o título "Vinhos compostos" as
que não constam desta relação) - - N. l -- Adiantamento habitual
de dinheiro, por firma comercial a fornecedor, para pagamento em
mercadorias: sujeita o credor ao regime do decr. n. 14.728, de
16-3-21. "D. O." de 5-1. N. 2 -- A faculdade conferida em o
n. 3 do art. 13, do decr. n. 1.137, de 7-10-36, não modifica o imperativo desse mesmo artigo. Assim, o prazo para pagamento do
imposto é o que estipula o art. 28 do regulamento do selo. "D. O."
de 19-1. • N. 4 — Remessa dos boletins de inspeção. Observância
da circular n. 38, de 1934, item-9.°, e da de n. 26, de 1936, n. XIV.
"D. O." de 25-1. N. 5 -- Relatórios mensais dos inspetores de
coletorias: mencionados, nominalmente, os distritos de cada município. "D. O." de 26-1. N. 9 - - Recomendando aos inspetores
fiscais comuniquem, por telegrama, à Superintendência da Inspeção, o logar a que se destinam, quando por mais de 5 dias a ausência da sede da inspetoria. "D. O." de 16-3. N. 10 — De acordo
com o art. 45 do decr. n. 6.332, de 26-6-1907, não ha obrigação do
selo nos requerimentos e mais papeis dos Consórcios Profissionais
Cooperativos, que transitarem nas repartições, quando forem esses
institutos organizados conforme dispõe o decr. n. 23.611, de
20-12-33. "D. O." de 24-3. N. 11 - - Normas e modelo para a
escrita das cadernetas das máquinas de selar. " D. O. " de 31-3.
N. 12 -- Local para a limpeza das máquinas de estampar selos.
"D. O." de 28-3. N. 13 — Aos bancos que estejam usando da faculdade concedida pelo art. 34. n . 8, do decr. n. 14.728, de 1921,
devem os delegados fiscais exigir a prova de que mantêm em contacorrente, no Banco do Brasil ou suas agências, 10 %, pelo menos,
de suas responsabilidades por depósitos em c/c simples. " D. O."
de 30-3. N. 15 -- Remessa da arrecadação diária, por meio das
agências postais. Formalidades. Carimbo da agência, datado, na
guia. afim de ser apurado o prazo em que foi efetuado o recolhimento da renda. "D. O." de 27-4. N. 18 — As coletorias situadas onde ha agência do Banco do Brasil, e as que recolhem renda
diariamente a agências postais podem ser supridas de estampilhas
do imposto do selo e taxa de educação até ao valor correspondente
ao dobro das fianças dos coletores. "D. O." de 17-5. N. 19 —
Instruções relativas à fiscalização permanente das mercadorias em
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trânsito pelas estradas de rodagem. "D. O." de 17 e 23-5. N . 21
- Não é devida patente de registro especial para o fabrico de vinhos compostos, a que se refere o decreto n. 22.480, de 20-2-33.
A anotação do § 12, do art. 11 do decreto-lei n. 301, de 1938, é feita
na patente concedida para o fabrico de bebidas. "D. O." de 20-5.
N. 22 -- Instruções sobre o "Sweepstake", de que é concessionário
o Jockey Club Brasileiro. "D. O." de 27-7. N. 23 -- A taxa a
que se refere o art. 52 do decr. n. 24.637, de 10-7-34, constituo
taxa judiciária, devida nos acordos lavrados, que forem homologados pelo juiz, e é paga em selos adesivos, 110 ato da homologação.
"D. O." de 1-6. N. 24 -- Revoga a Ciro. n. 22, de 1938, sobre
assunto idêntico ao desta. "D. O." de 9-6. N. 26 -- Taxa de
3 %, do art. 42 do decreto-lei n. 288, de 23-2-38: quando arrecadada por verba, sobre a importância total das guias de aquisição de
selos do imposto de consumo, deve ser classificada como "Renda
Extraordinária", s/n, Taxa de Assistência Social. "D. O." de
29-6. N. 27 -- Classificação em "Renda Extraordinária", -- Cobrança da Dívida Ativa, — dos emolumentos do imposto de consumo, -- patente de registo, -- relativos a exercício encerrado. "D.
O." de 8-7. N. 31 — Necessária a autorização da Diretoria Geral
da Fazenda Nacional para que agente fiscal do interior passe a ter
exercício na capital. Observância do § 5.° do art. 141 do Regulamento do Imposto de Consumo. "D. O." de 12-7. N. 32 — Isentas de impostos fedei-ais, estaduais e municipais as operações de
compra e venda de pedras preciosas em bruto. Os compradores autorizados podem agir em todas as zonas de garimpagem. Decretolei n. 466, de 1938. "D. O." de 12-7. N. 33 - - Contagem do
prazo, para efeitos fiscais. Atos, contratos e documentos. Mês, período de trinta dias. Ano, período de 365 ou 366 dias, de acordo
com o calendário. "D. O." de 12-7. N. 35 -- Transferência de
agentes fiscais, após 1-5-38: prévia autorização desta Diretoria.
"D. O." de 16-7. N. 36 - - Exame de livros e documentos das
exalorias, conforme dispõe o art. 166, d, do regulamento do imposto de consumo: adstrito somente à arrecadação dos tributos cuja
fiscalização compete aos agentes fiscais desse imposto. "D. O."
de 18-7. N. 38 — Inclusão, entre loucas e vidros, dos frascos para
água de cheiro e os vasos e jarros para flores, correndo a tributação, quanto aos bustos e figuras de luxo e adorno, quando de vidro,
pelo § 33, n. 33, n. 3, do art. 4.°, do Regulamento do Imposto de
Consumo. "D. O." de 19-7. N. 39 -- Assistência aos garimpeiros e compradores de pedras preciosas. "D. O." de 29-7. N. 40
- A multa aplicada aos jurados faltosos deve ser paga em selo penitenciário, decrs. ns. 24.797, de 1934, e 1.441, de 1937, devendo
a renda ser escriturada, em sua totalidade, como da União. "D. O."
de 2-8. N. 41 —Máquinas de selar. Normas. Circ. n. l, de 1936,
art. 12, parágrafo único. "D. O." de 4-8. N. 42 - Tabelas das
bases legais para cobrança do imposto de consumo, exigidas dos fã-
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bricantes de cigarros, cigarrilhas, perfumarias e especialidades farmacêuticas . Instruções. " D. O." de 4-8. N. 47 — Normas sobre
as consultas relativas ao disposto na Tabela B, § 1.°, ns. 2 e 3, do
decr. n. 1.137, de 7-10-36. "D. O." de 23-8. N. 49 — Os minerais quartzo, agate e cristal de rocha estão compreendidos na expressão "pedras semi-preciosas", a que alude o parágrafo único do
art. 1.°, do decreto-lei n. 466, de 4-6-38. "D. O." de 6-9 e 14-10.
N. 52 — Instruções sobre o serviço relativo às pedras preciosas, garimpagem, avaliação, exportação, etc. "D. O." de 14 e 18-10.
N. 53 — A autenticação de livros, do art. 88, § 1.°, do Regulamento do imposto de consumo, não está sujeita ao pagamento do imposto do selo. "!D. O." de 20-10. N. 55 — Defeso aos inspetores de
coletorias propor promoções. Sua função precipua é instruir. "D.
O." de 28-10. N. 56 — Dispensada a apresentação, por meio de
requerimento, do documento referido no art. 11, § 1.°, c, do Regulamento do imposto de consumo. "D. O." de 28-10. N. 59 — Não
incluído nas disposições dos arts. 26 e 27, Tabela A, do decr.
n. 1.137, de 1936, o endosso-mandato está isento do selo proporcional. "D. O." de 29-11. .N. 62 — Pessoas consideradas empregados ou prepostos dos compradores de pedras preciosas, autorizados. As guias de trânsito (modelo VI), em 3 vias. "D. O." de
20-12.
Cooperativa — Adotando o regime de sociedade anônima: competência do M. da Agricultura; art. 31 do decr. n. 24.647, de
10-7-34. Of. n. 59 à D. F. no Ceará. U D . O." de 17-8. — Isenções . Proc. n. 8.240. " D. O. " de 6-5. — Registro dos armazéns.
Of. n. 145 à D. F. em Minas. "D. O." de 12-5.
Imposto de consumo — Armazém, prolongamento de casa comercial. Registro único, quando não considerado "depósito fechado". Of. n. 362 à D. F. em Minas. "D. O." de 20-9. -- Bebidas,
Comércio por grosso de. Depósito nos estabelecimentos comerciais.
Of. 11. 339 à D. F. em Minas. "D. O." de 19-8. — Flandres, Folha
de. Consideradas artefatos de ferro as obras feitas exclusivamente
de ferro estanhado. Of. n. 82 à D. F. no Ceará. "D. O." de 27-9.
— Fumo. Registro a que estão obrigados os comerciantes, comissários e consignatários. Of. n. 42 à D. F. na Paraíba. "D. O." de
4-10. — Gazolina, Comércio a varejo de. Ofs. ns. 200 e 367 à D. F.
em Minas. "D. O." de 4-7 e 22-9. — Líquidos, Mercador ambulante de. Registro. Of. n. 233 à D. F. em Minas. "D. O." de 18-6.
— Patente de registro, de comerciante que não tenha capital registrado, nem contrato social por onde possa ser conhecido. Art. 15,
§ 7.°, do decreto-lei n. 301, de 24-2-38. Of. de 1-9 à D. F. no Ceará.
":D. O. " de 3-9. — Queijos. Reparos, beneficiamento oxi conclusão
do fabrico de. Aplicada a permissão do art. 85 do decreto-lei n. 301.
Of. n. 334 à D. F. em Minas. "D. O." de 17-8. — Sal, Benef iciamento do. Of. n. 66 à D. F. em S- Catarina. "D. O." de 23-11.
- Salinas, Emolumento de registro das. Número de operários. Of.
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n. 33 à D. F. em Sergipe. "D. O." de 18-10. — Selagem dos produtos da classe Vil, do § 8.°, do art. 4.°, do decreto-lei n. 301. Capacidade do recipiente e número de unidades em cada embalagem.
(Acórdão do 2.° Cons. de Contr., n. 3.337, in "D. O." de 14-1-37).
Of. n. 341 à D. F. em Minas. "D. O." de 23-8. - - Tecidos vendidos diretamente pelos fabricantes aos comitentes, para revenda. Livro para registro da produção. Pag. 14.189. "D. O." de 16-7.
Imposto do selo — Bolsa de valores, incidência, no imposto, de
todo papel produzido pela ou perante a Bolsa-. Of. n. 38 à Bolsa de
Santos. "D. O." de 29-1. — Certidões. Cálculo da busca, da a que
se refere o art. 1.137 do Código Civil. Of. u. 102 à D. F. em Minas.
''D. O." de 16-4. - - Taxa a que estão sujeitas as relativas à cobrança da dívida ativa. Of. n. 7 à D. F. em Minas. "D. O." de
7-1. — Sujeitas ao selo de imigração e ao do papel as passadas pelo
Departamento de Imigração. Of. n. 234 ao D. N . do Povoamento.
"D. O." de 5-7. - - Destinadas a carteira profissional, e a Caixas
de Pensões. Of. n. 70 à D. F. em São Paulo. "D. O." de 8-2. —
Quando é declarado que se destinam à habilitação para casamento,
gosam de isenção. Of. n. 101 à D. F. em Minas. "D. O." de 16-4.
— Contratos com o Lloyd e a E. F. C. B., relativos ao aproveitamento do carvão nacional: isentos. Aviso n. l ao M. da Marinha.
"D. O." de 18-1. De locação, arrendamento e outros. Fiança. Reserva de domínio. Of. n. 192 à D. F. em São Paulo. "D. O." de
2-5. — Crediário. Incidência, desde que o cartão seja assinado pelo
comprador. Of. n. 342 à D. F. em Minas. "D. Ó." de 23-8. Ensino. Isentos os requerimentos a institutos de 1 ensino estadual;
incidência, quanto às guias de transferência, inscrições e certificados. Ofs. ns. 580 e 588, ao M. Educação e D. F. no Piauí. "D. O."
de 15 e 18-10. -- Estado da União. Isentas as escrituras em que o
Estado figurar como comprador. Si é vendedor, o tributo é devido
pelo adquirente. Of. n. 86 à D. F. no Espirito Santo. L ' D . O."
de 22-1. - - Estimativa de valor, Selagem de documento por. Of.
n. 481 à D. F. em Minas. "D. Ó." de 30-11. -- Extranumerários,
Renovação de contrato de. Não cobrado novo selo quando não ha
aumento de salário. Computado o selo pago anteriormente. Of. n. 309
à D. F. em Minas. "D. O." de 30-7. -- Instituto Central de Fomento Econômico da Baía, isento; salvo os atos de responsabilidade
de terceiros. Of. à D. F. na Baía. "D. O." de Íl-8. Instituto N.
de Previdência, Sujeita a selo a petição a agente do. Of. n. 579.
"D. O." de 15-10. — Montepio e meio soldo, Processo de. Afetos às
Auditorias Militares. Of. n. 383. "D. O." de 3-8. — Promissórias.
Prorrogação de prazo, sem emissão de outra letra. Of. n. 32 à D. F.
em Minas. "D. O." de 17-2. Termo de responsabilidade junto a
promissória. Of. n. 391 à D. F. em Minas. "D. O." de 18-10. Protesto de título. Of. n. 8 à D. F. em S. Catarina. "D. O." de
1-2. — Recibos. Isentos os passados por acionistas de f u n d o de beneficência mantido por associação comercial. Of. n. 130 à D. F. na
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Baía. "D. O." de 19-10. Isento o de recolhimento, ao Banco do
Brasil, da taxa de 3 % sobre o valor da compra de letras de exportação ou valores transferidos do estrangeiro, instituido pelo decretolei n. 97, de 27-12-37. Portaria n. 84. "D. O." de 17-3. Isento o
recibo cuja importância passa de 20$000 em virtude de adição da
quota de previdência ou do imposto de consumo. Of. n. 326 à D. F.
em S. Paulo. "D. O." de 16-7. -- Kegistros públicos. Só os livros
exigidos por lei incidem no imposto. Of. n. 198. "D. O." de 4-7.
Selo em que incidem os livros usados pelos serventuários da Justiça
do D. F. (Decreto n. 18.542, de 24-12-28. Cfr. decreto n. 4.857,
de 9-ll-39( in "D. O." de 23). 01 n. 52 à D. F. no Amazonas.
"D. O." de 21-10. -- Selo, estampilha. Inutilização: vedado à repartição repetir a data em algarismos. Of. n. 331 à D. F. em Minas.
"D. O." de 15-8. Fecho do documento: livre escolha do logar para
autenticação. Of. n. 35 à D. F. no Ceará. "D. O." de 1-6. — Sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. Sujeitos a selo
os termos de transferência das quotas. Of. n. 406 à D. F. em Minas.
"D. O." de 21-10. Distratos sociais, em que se cuide de reserva de
domínio, ou de promissórias. Of. n. 18 à D. F. em Minas. "D. O."
de 17-6. Fusão de sociedades mercantis, quando imóveis formam
parte do capital. Selo em que incide a transcrição. Of. n. 311 à
D. P. em S. Paulo. "D. O." de 12-7. — Serviço militar. Incidem
no imposto a certidão de quitação e o certificado de reservista. Of.
u. 60 à D. F. no Ceará. "D. O." de 17-8. Isento atestado de residência, para efeito de alistamento ou sorteio. Of. n. 18 à D. F. no
Ceará. "D. O . " d e 12-3.
Mina, Cálculo do valor da produção de. Of. n. 15 à D. F. no
Espirito Santo. "D. O." de 17-2.
Remessa da arrecadação das estações fiscais — Formalidades
constantes da Ciro. da D. Geral dos Correios, n. 27, de 1935. Of.
n. 7 à D. F. em Sergipe. "D. O." de 9-4.
Selo penitenciário -- Sua cobrança, por verba ou estampilha,
não obriga à aposição do selo de educação e saúde. Of. n. 174 à D. F.
no Rio Q. do Sul. "D. O." de 30-7.
Serviços pübUcos, Concessão de — Incidem nos impostos, salvo
lei especial. Of. n. 218 à D. F. em São Paulo. "D. O." de 12-5.
Vendas mercantis — Qualquer pessoa, — não somente os comerciantes, — está sujeita às disposições da lei n. 187 de 1936. Of.
n. 160 à D. F. no E. do Rio de Janeiro. "D. O." de 31-10.
Vinhos compostos -- Circulares concessivas dos favores do decreto n. 21.389, de 11-5-32, aos seguintes fabricantes de vinhos compostos: N. 3 — Del Nero & Cia., de Piracicaba, São Paulo. "D. O."
de 20-1. Ns. 6 e 7 — Amadeu Nunes, de Guaxupé, Minas, e C. C.
de Andrade, de Limeira, São Paulo. "D. O." de 12-2. N. 8 Viuva Bartolo Balvedi & Filhos, de Boa Vista do Erechim, Rio G.
do Sul. "D. O." de 27-2. N. 14 — Jovino Bitencourt, de Araguarí, Minas. "D. O." de 9-4. N. 16 — Costa & Costa, de Bento

Diretoria das Rendas Internas

65

Gonçalves, Rio G. do Sul. "D. O." de 27-4. N. 17 — F. P. Mon
teiro da Silva, de Boa Esperança, São Paulo. "D. O." de 27-4.
N. 20 — Paiva & Cia. Ltda., de Belo Horizonte, Minas. "D. O."
de 20-5. N. 25 — Dantas, Correia & Cia., do Rio de Janeiro.
"D. O." de 24-6. N. 28 -- Luiz Maselli & Filhos, de Varginha,
Minas. "D. O." de 8-7. N. 29 — I. Pasquini & Cia., de Juiz de
Fora, Minas. "D. O." de 8-7. N. 30 — Salvador Petrile, de São
Carlos do Pinhal, São Paulo. "D. O." de 12-7. N. 34 -- Antônio Strini, de Barretes, São. Paulo. "D. O." de 14-7. N. 37 Esteves & Cia. Ltda., de São João do Merití, Est. do Rio de Janeiro. "D. O." de 19-7. N. 43 — Lamartine Passos Silva, de Alfenas, Minas. "D. O." de 11-8. N. 44 -- Cooperativa Vinícola e
Agrícola de São Roque, no E. de São Paulo. "D. O." de 11-8.
N. 45 — Alvarenga & Cia., de Juiz de Fora, Minas. "D. O." de
15-8. N. 46 — Luiz Eliazar Nicolau, de Campo Belo, Minas.
"D. O." de 15-8. N. 48 — Centro dos Varegistas de Santos, S. A.
de São Paulo. "D. O." de 23-8. N. 50 — J. Souza, de Cruzeiro,
São Paulo. "D. O." de 1-10. N. 51 -- Fernandes, Azevedo & C.,
Ltda., do Rio. "D. O." de 12-10. N. 54 -- João Lourenção, de
Jaú, São Paulo. "D. Ò." de 28-10. N. 57 -- Sebastião Lobo, de
Bela Vista, Goiaz. "D. O." de 17-11. N. 58 — Fábricas Progresso Ltda.., de Guaxupé, Minas. "D. O." de 17-11. N. 60 -- Ernesto Basta & Irmãos, de Marilia, São Paulo. "D. O." de 17-12.
N. 61 -- Vitorio Filenti, da capital de São Paulo. "D. O." de
17-12. N. 63 — Camilo Antônio de Amorim, de Espera Feliz,
Minas. "D. O." de 26-12.
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Aposentadoria, de ministro do Tribunal de Contas. Proc.
n. 16.369. "D. O." de 16-9. (Vide também o Capítulo "Tribunal
de Contas").
Ajuda de custo — Justificada sua concessão aos agentes fiscais,
não aos inspetores fiscais. Of. n. 57 à D. P. em São Paulo. "D.
O." de 6-10.
Certidão - - As repartições passam certidões somente dos documentos nelas existentes, como se infere da Circ. deste Ministério,
n. 54, de 30-11-29. Proc. h. 71.382. "D. O." de 14-11. — Remessa à Recebedoria, para cobrança executiva, feito o convite prévio
para pagamento do selo, conforme o § 1.° do art. 11 do decr. n. 1.137,
de 1936. Proc. n. 51.816. "D. O." de 26-10.
Circulares — N. l (expedida pela D. B. P., que precedeu ao
S. P . ) — Observância do art. 23 do decreto n. 871, de 1-6-36, que
determina tenham os contratados exercício somente na repartição
em que foram admitidos. "D. O." de 7-1. N. 2 — Cumprimento
dos arts. 67 e 68 e parágrafo único, do decr. n. 2.290, de 28-1-38,
devendo ser chamada a atenção dos funcionários para as penalidades a que estarão sujeitos aqueles que, por qualquer forma, solicitarem sua promoção. "D. O." de 11-2. N. 3 -- Atribuições do
S. P. Comunicação telegráfica da ocorrência de vagas. Uma vez
autorizada a posse, pelo S. P., só deve ser dada após o nomeado ter
sido julgado válido em inspeção de saúde, a que será submetido
desde que não seja funcionário ou extranumeráric, — apresentar
prova de serviço militar, carteira de identidade, e provar que prestou fiança, quando for o caso, fazendo-se constar o número do documento, e respectiva importância, do termo de posse. "D. O." de
22-2. N . 4 - - Normas sobre a concessão de licenças, conforme o
resolvido pela D. G. F. N. "D. O." de 19-3. Reproduzida e retif.
em 4-8. N. 5 — Remessa, pelas repartições subordinadas ao M.
da Fazenda, de demonstração das importâncias descontadas e pagas
aos funcionários ativos e aos extranumerários, no 1.° trimestre de
1938, com as discriminações do modelo de ficha financeira individual junto ao decreto-lei n. 204, de 25-1-38. Comunicação mensal,
ao S. P., das alterações que 110 rnês anterior forem feitas na demonstração aludida, cujas importâncias devem ser controladas com
a escrita da respectiva Contadoria Seccional, declarando-se a coin-
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cidência. "D. O." de 18-3. N. 6 — Normas sobre a prorrogação
do expediente. "D. O." de 19-3. N. 7 -- Processos: submetidos
a despacho do S. P. depois de instruídos, selados e trazendo reconhecidas as firmas lançadas nos respectivos documentos. "D. O."
de 22-3. N. 8 — Normas para o boletim de freqüência, — modelo
instituído pelo decreto-lei n. 204, de 25-1-38. Indicações exigidas no
art. 10 do regimento do S. P., decr. n. 2.297, de 29-1-38. Os boletins entrarão na Seeção de Controle até o dia 20 de cada mês. Enganos e omissões verificados no boletim de um mês: retificação no
mês subsequente. "D. O." de 2-4. N. 9 - - Escala para pagamento das folhas de vencimentos e gratificações do pessoal ativo do
M. da Fazenda. "D. O." de 12-4 e 28-5. N. 10 - - Instruções
em conformidade com o of. do C. F. S. P. C. n. 4.699, de 18-8-38.
Referência à Circ. n. 10-37, da S. da Presidência da República.
Item 7: Pagamento de extranumerários, onde não ha delegação do
T. de Contas, far-se-á à conta do crédito que para tal fim for distribuído. "D. O." de 26-4. N. 11 - - Afastamento do exercício,
de funcionário exercendo cargo em comissão ou função gratificada:
mediante ordem de autoridade competente e depois de apreciado
pelo S. P. "D. O." de 7 e 9-16. N. 12 -- Revoga a circular da
D. E. P., n. 4, de 27-10-37, em face do decreto n. 2.290, de 28-1-38.
"D. O." de 30-6. N. 13 — Recomenda a demonstração do crédito
necessário ao pagamento do aumento de vencimentos, resultante das
retificações feitas nas tabelas anexas à lei n. 284, de 28-10-36. "D.
O. " de 9-7. N. 14 - - Inscrição pelas repartições subordinadas ao
M. da Fazenda, — como contribuintes obrigatórios do Instituto de
Previdência, nos termos do art. 3.° do decr. n. 24.563, de 3-6-34,
de todos os extranumerários, excetuados apenas os tarefeiros. "D.
O." de 3-9. N. 15 — Datados e assinados, os boletins de freqüência . Quando houver folhas de seguimento: numeradas e visadas
pelos chefes das repartições. Referência à circ. 8. Menção da freqüência, ou ausência, nos últimos dias do mês anterior. "D. O."
de 19-9. N. 16 — No ato da posse do funcionário, preenchidos os
questionários do censo, enviados ao I. P. A. S. E. Todo óbito de
funcionário deve ser comunicado a esse Instituto. "D. O." de 25-11.
N. 17 -- Diárias dos inspetores fiscais: não computadas, para efeito do limite de vencimento estabelecido no art. 14 da lei n. 51, de
14-5-35, em face do art. 187 do decreto-lei n. 739, de 24-9-38. "D.
O." de 10-12. N. 18 — Abolição do sistema de remuneração por
meio de quotas. Funcionários nomeados ou transferidos, na vigência da lei n. 284, de 28-10-36. Suspensão imediata de todo pagamento que se venha efetuando contrariamente ao principio legal.
"D. O." de 16-12. N. 19 — Transcrição do telegrama circular da
Secretaria da Presidência da República, de 22 do corrente, sobre a
elaboração de boletins de merecimento. (Vide o Cap. "Decisões cia
Presidência da República).
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Concurso — Porquê seria lesado o direito dos demais candidatos classificados, é indeferido o pedido de transferência de nomeação, para a irmã do nomeado. Proc. n. 69.702, "D. O." de 29-10.
Consignação em folha — Os descontos provenientes de aquisição de próprio nacional constituem pagamento de dívida à Fazenda, -- art. 3.° do decreto-lei n. 312, de 3-3-38. São obrigatórios.
Proc. n. 57.040. "D. O." de 14-9.
Licença -- Instruído nos termos da Circ. da Diretoria Geral,
n. l, de 1929, o pedido de licença para tratar de interesses particulares. Of. n. 165 à D. F. na Baía. "D. O." de 19-11.
Montepio de Economia dos Servidores do Estado •— Mesmo
mediante guia de recolhimento não devem, na vigência do decretolei n. 312, de 3-3-38, ser recebidas as contribuições para o Montepio
citado. Proc. n. 74.033. "D. O." de 9-11.
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—
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—

Acumulação — O decreto-lei n. 24, de 29-11-37. proibiu não
só a acumulação de cargos, mas também a de funções. A conexão e
afinidade de funções não permite o exercício simultâneo. Parecer
do Dr. Francisco Campos, referente à instrução pública. Pag.
17.964. "D. O." de 6-9.
Ajuda'de custo -- Em ouro. Pag. 2.569. "D. O." de 8-2.
—• Ajuda de custo e diárias, aos funcionários do Tribunal, quando
designados para as comissões de assistência a tomada de contas.
Of. n. 335. ao M. da Fazenda. Pag. 17.615. "D. O." de 1-9.
— Substituida por diária a ajuda de custo adicional, de que trata
o item 4.° das "Instruções Provisórias para o serviço de assistência
a tomada de contas. Of. n. 78 ao M. da Fazenda. "D. O." de 1-8.
Anistia — A aprovação dos atos do Governo Provisório, na
Constituição de 1934, "teve o caráter de uma verdadeira anistia em
favor dos erários públicos, encerrando-se em benefício do Tesouro
o passivo desse período". Recusadas aos anistiados as vantagens pecuniárias. Voto do Sr. Ministro Ruben Rosa. Pag. 2.568. "D. O."
de 8-2.
Aposentadoria, decretada em 1931, por invalides. Voto do Ministro Ruben Rosa, sobre a revisão. Recusa de registro à apostila,
por se tratar de ato do Governo Provisório, contra o qual poderia
ter havido reclamação à Comissão Revisora. Pag. 20.083. "D. O."
de 5-10. - - Aposentadoria de diplomata. Provento de inatividade
não podendo exceder o fixado na tabela do art. 18, do decr. n. 24.239,
de 15-5-34. Pag. 5.839-40. "D. O." de 28-3. - - Aposentadoria,
Revisão de. A melhoria de provento, em virtude da revisão, ex-vi
da lei n. 583, de 9-11-37, art. 2.°, só pode ser gozada a partir da
data dessa lei; — art. 2." do Código Civil. Pag. 5.373-4. "D. O."
de 22-3. - - Funcionários que têm remuneração composta de quotas
ou porcentagem. Circ. do M. da Fazenda, n. 33, de 1933. Pag.
17.963. "D. O." de 6-9. -- Aposentadoria de ministros do Tribunal de Contas. Referência às garantias asseguradas aos ministros
deste Instituto, pelo art. 34 da Constituição de 1937. Apôs. do Dr.
Jesuino U. Cardoso de Melo. Pag. 23.576. "D. O." de 24-11.
— Aposentadoria compulsória, rios termos do art. 177 da Constituição, não priva os juíses e ministros do T. de Contas dos venci
mentos integrais. As garantias, do art. 114 da Constituição. Apôs.
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do Dr. F. Thompson Flores. Pag. 26.857. "D. O." de 30-12.
(O Sr. Presidente da República decidiu que, no assunto, prevalecesse a doutrina do M. da Fazenda. Expediente da D. D. P. "D.
O." de 27-9-39. pág. 23.068-9).
Câmbio -- Conversão de moeda estrangeira, ao câmbio do dia
em que o fornecimento foi realizado, aceito e recebido pela administração. Pág. 257. "D. O." de 6-1.
Consultas -- Não cabe ao Tribunal de Contas resolvê-las. Av.
n. 743. Pág. 6.927. "D. O." de 11-4.
Delegações do Tribunal -- Dentro de alçadas expressas (arts.
14, 24 § 3.°, 25 § 9.o e 37), têm a mesma competência que o Tribunal. — exceto nesta Capital, -- quanto a registro de contratos. A
lei n . 426, de 12-5-38, aplica-se a todas as hipóteses ainda não decididas. Pág. 14.601. "D. O." de 22-7. - - Instruções sobre organização e serviços das delegações. Ato n. 2. "D. O." de 29-11.
Promulgação do Ato n. 2. "D. O." de 17-12.
Exercício financeiro — Ordens de pagamento. Em face da lei
n. 12. de 28-12-34: si sujeitas a registro prévio, só poderão ser expedidas até 10-1, e deverão entrar no T. C. até o dia 11 seguinte;
quando sujeitas a registro a posteriorí, deverão entrar no Tribunal
até 26-1, podendo esse registro efetuar-se até o último dia (31-1)
do período adicional. Pág. 368. "D. O." de 7-1.
Exercícios findos, Repartição não pode ser credora por. Proc.
n. 1.855. Pág. 19.506. "D. O." de 27-9.
Fornecimento que excede o limite do ano financeiro. Doutrina
relativa a contrato celebrado com o Poder Público. Pág. 17.960-1.
"D. O." de 6-9.
Gratificação — Professores. Recusa registro de pagamento,
por desdobramento de turmas, em face do decreto-lei n. 24, de 1937.
Pág. 15.429. "D. O." de 3-8.
Militar — Promoção por ato de bravxira, "post-mortem". Pág.
357-8. "D. O." de 7-1. -- Efeitos da promoção "post-mortem", no
regime da Constituição de 1937. Afastadas as hipóteses de promoção por antigüidade e por merecimento, que só têm lugar em época
própria (decreto-lei n. 164, de 4-1-38). Pág. 25.724. "D. O."
de 17-12.
Montepio civil — Habilitação ao montepio civil. O art. 108 da
Constituição de 1934, mantido, ipsis verbis, na de 1937, não derrogou o art. 9.° do Código Civil, nem os dispositivos das leis sobre
montepio quanto aos casos de extinção das pensões. O decreto ri.
20.330, de 1931. dispõe que "para o efeito do alistamento e do sorteio militar cessará a incapacidade do menor que houver completado 18 anos de idade". Direitos políticos e direitos civis são distintos. O exercício da profissão de comerciário não se pode confundir
com o exercício de emprego público efetivo. O direito à pensão do
montepio extingue-se pela aquisição da maioridade do pensionista
do sexo masculino, ou pela emancipação, nos termos previstos pelo
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Código Civil, art. 9.°, ns. l a 5. Pág. 11.708. "D. O." de 11-6.
- Aplicação do art. 32 do dec. n. 22.414, de 30-1-33. "As disposições do presente decreto regulam todos os fatos por ele previstos,
que ocorrerem a partir da sua vigência, não beneficiando, nem prejudicando os herdeiros dos contribuintes até então falecidos". Pág.
19.503. " D. O." de 27-9. - - O direito às pensões é regulado pela
lei vigente ao tempo do falecimento do contribuinte; os netos foram
excluidos do número dos beneficiários do montepio, pelo dec. n .
22.414, de 30-1-33; mas a lei n. 571, de 3-11-34, tornou a inclui-los.
Pá". 15.430. "D. O." de 3-8. — Cálculo da pensão deixada por
funcionário cuja remuneração era constituída de ordenado e quotas.
Pág. 6.399. "D. O." de 4-4.
Montepio — Concedida pensão a viuva desquitada, embora haja
disposição testamentária beneficiando pessoa em favor de quem o
contribuinte não podia testar, consoante o dec. n. 942-A de 1890.
Pág. 12.805. "D. O." de 27-6. -- O decreto n. 22.414, de 1933,
não retroage. "Não ha direito adquirido à pensão, mas simples esperança que o beneficiário virá a percebê-la. Essa esperança está
sujeita a modificações pelo legislador." (Hermenegildo de Barros.
"Rev. do S. Tribunal", vol. 27, pág. 116-120). Pág. 368. "D.
O." de 7-1.
Montepio militar - - Cálculo do aumento concedido pelo artigo 7.° do decreto-lei n. 196, de 22-1-38. Of. n. 849, à D. D. P.
Pág. 16.502. "D. O." de 17-8. — Pensão de montepio e meiosoldo, a herdeiros de militar anistiado. Pág. 11.709. "D. O." de
11-6. -- Mãe desquitada, de militar solteiro, promovido "post-mortem". Pág. 8.369. "D. O." de 4-5.
Orçamento da União — Extranumerário. Despesa com este pessoal sujeita a registro prévio, observando-se o duodécimo, e bem
assim as diárias e gratificações, inclusive as de serviço fora do expediente. As dotações referentes a ajuda de custo, transporte de
pessoal (fixo) e despesas miúdas e de pronto pagamento, ficam registradas como crédito à disposição do ministério, mas escrituradas em ser na delegação, para registro a posteriori. Av. do M. da
Agricultura. Pág. 3.074. "D. O." de 15-2. Pág. 3.912-3. "D.
O." de 2-3. - - Polícia Civil. Ficam em ser as respectivas dotações
para despesas reservadas. Pág. 3.912 do "D. O." de 2-3.
Pensão especial — Promoção "post-mortem". O decreto n.
24.411, de 18-6-34, revogou os anteriores, que mandavam calcular
a pensão sobre dois postos acima do da ocasião da morte. Pág.
5.676. "D. O." de 25-3. — Desastre em serviço da aviação
militar. Decr. n. 4.206, de 1920, e n. 21.883, de 1932. Pág. 3.916.
"D. O." de 2-3.
Prescrição em curso, e prescrição suspensa. Diárias e gratificações. Dívida Flutuante. Pág. 26.561. "D. O." de 27-12.
Processo, Normas a observar no preparo e instrução de. Pág.
17.387. "D. O." de 29-8, e pág. 17.615. "D. O." de 1-9. -- Re-
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eebimento e movimento de papeis no T. de Contas. Instruções.
Pag. 15.513. "D. O." de 4-8.
Procurador — Ao militar é vedado ser procurador perante as
repartições. Decr. n. 24.112, de 11-4-34. A Provisão de 29-1-1812.
Legislação. Pag. 6.929. "D. O." de 11-4.
Professores interinos, não nomeados pelo Sr. Presidente da República, mas sim pelo Conselho Técnico da Escola. Recusa de registro à despesa com o pagamento. Pag. 12.809. "D. O." de 27-6.
Tomada de contas de responsáveis, Instruções sobre o processo
de. Porcentagens. Ato n. 1. "D. O." de 28-10 e 18-11.

