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.A maior e a mais freqüente acusação que se\
faz aos órgãos do administração pública é a morosidade com que se movem, a lentidão Com que chegam
a um resultado qualquer.
Não é raro que a solução de um caso entregue à
máquina burocrática só se consiga quando não esteja mais capaz de resolver cousa alguma: a licença
viria depois de morto o funcionário doente, a reforma da casa ameaçada seria autorizada quando o prédio já tivesse ruído.
Ora, essa demora e essa lentidão, que não são de
hoje e em muitos casos hão de ser ainda de amanhã,
se devem sobretudo a uma defeituosa organização
dos serviços de comunicações que -constituem exatamente os célebres "canais burocráticos" onde tanto
se estrangula e se intrinca o tráfego dos papéis administrativos.
No intuito de proporcionar à Imprensa Nacional
a possibilidade de evitar essas dificuldades, tratamos
de providenciar no sentido de dar ao Serviço de Comunicações uma organização moderna e prática,
capaz de fazer andar rapidamente todo e qualquer
papel.
Depois de demorado estudo dos sistemas usuais,
decidimo-nos pela adoção do "Protocontrol" que já
tão bons resultados vem dando em outros departamentos oficiais ou para-estatais.
O Sistema "Protocontrol" permite, como se sabe,
o andamento rápido dos processos sem a necessidade
de voltarem, depois de cada fase, ao Protocolo, com
as perdas incontáveis de tempo que daí resultam.
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Cada processo traz consigo o seu registo de andamento, por meio de fichas-recibo, destacadas em cada
movimento do papel, de modo a permitir a sua localização em qualquer momento, independente de anotações em protocolo.
O controle dos recibos torna possível, por outro
lado, a fiscalização rigorosa da velocidade de movimentação dos processos, evitando, assim, a sua parada ou as lentidões burocráticas da rotina.
Alem desse característico, que é a nosso ver o
mais eficaz do Sistema, possue o "Protocontrol"
outros que lhe tornam mais rigoroso e, ao mesmo
tempo, mais prático o funcionamento.
A unidade do protocolo, numa única secção de
recepção (já que desaparece, como vimos, a necessidade dos protocolos locais que, em outras organizações, proliferam tão intensamente), facilita as pesquisas e permite informações rápidas e seguras.
O sistema de codificação torna mais simples as
anotações indispensáveis à identificação dos processos.
A existência de um mesmo número-mestre, que
acompanha todos os papéis do processo em toda Oi
sua evolução, torna simples as operações de juntada,
de coordenação e correlação de documentos.
As folhas de protocolo, as folhas de fichas de assunto, as folhas de fichas de procedência permitem
a localização topográfica e racional das matérias tratadas e processadas.
A unidade de expedição completa, finalmente, a
estrutura geral do Sistema.
Estamos certos de que, instalado o "Protocontrol"
e funcionando normalmente, teremos resolvido na
L N. o difícil problema dó encaminhamento burocrático dos processos.
E, com isso, esperamos prestar à Imprensa um
serviço não pequeno.

Mais do que a simples adoção do sistema do
fichamento de papéis, a atual organização do Serviço
fie Comunicações --de que nos dá completa notícia
esta monografia—sistematizou o trabalho e resolveu
0 assunto em stia plenitude.
Rio, l de junho de 1941
RUBENS PORTO
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Organização do Serviço de
Comunicações

11 - - CONSIDERAÇÕES GERAIS CONTROL"

'PROTO-

A remodelação da Imprensa Nacional, a encampação de
oficinas gráficas de outras repartições e a criação de novos
serviços aumentou, extraordinariamente, o volume da correspondência recebida e expedida.
Por outro lado, impunha-se um perfeito controle dessa
correspondência, que pudesse garantir a sua correta movimentação, tendo em vista um duplo fim: a maior eficiência
e o menor desperdício de tempo possiveis.
Havia ainda necessidade de proporcionar aos organismos
oficiais e ao público rápidas, precisas e seguras informações
acerca do objeto do seu contacto com a Imprensa Nacional.
Isto, tanto no que diz respeito à correspondência, como na
simples pergunta onde se localiza no edifício o funcionário
X ou qual é o ramal telefônico usado pela secção Y.
Paralelamente, também se tornava urgente orientar,
centralizando-a, a utilização dos veículos de transporte,
agora consideravelmente melhorados, de que dispõe a Imprensa Nacional para entrega de correspondência, tendo em
vista que uma pronta remessa do correio é sinal indiscutível
de boa administração e impressiona favoravelmente os destinatários, incutindo-lhes até, de maneira insensível, o desejo
de igual prontidão na resposta, se necessária.
Cogitou-se, portanto, dentro do espírito progressista e
racional que ora anima este importante setor da adminis-
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tração brasileira, de dotar a Imprensa Nacional com um
Serviço de Comunicações capaz, pelo seu aparelhamento e
pelo seu pessoal selecionado, de bem cumprir as finalidades
acima enunciadas.
Favorecia esta determinação o fato da complexidade dos
serviços da Imprensa Nacional ter a compensá-la o seu
caracter nitidamente industrial, que muito influencia a
rotina administrativa, emprestando-lhe um dinamismo bastante propício a inovações e apto, portanto, a acolher tudo
quanto se relacione com o melhoramento dos meios de
execução.
Na verdade, nunca é demais encarecer a importância
do Serviço de Comunicações. Repare-se como na guerra
moderna assistimos à ânsia dos beligerantes de destruírem
as comunicações do inimigo, precisamente porque é nelas
que reside o centro nevrálgico de toda aquela massa de
homens e de máquinas, que evolue no campo de batalha.
Daqui se infere a importância das comunicações e a necessidade que se impõe de serem bem organizadas e melhor
defendidas.
Talqualmente, na sua missão de paz e de progresso, a
Imprensa Nacional tem no Serviço de Comunicações um dos
seus destacados setores. Por isso, se cuidou de organizá-lo
modelarmente e de proporcionar-lhe uma defesa adequada,
isto é, dotando-o de equipamento humano e de material
suscetível de assegurar plenamente os seus objetivos primordiais .
De fato, se analisarmos quanto prejuízo pode trazer
o extravio de um ofício, requerimento ou certidão; se ponderarmos quanto tempo se ganha e quanto prestígio se adquira
satisfazendo, rapidamente, uma parte gue de nós se aproxima
»em busca de informações; se pensarmos na comodidade de
urn processo passar de mão em mão sem necessidade de vir
ao Protocolo para se registar esse movimento, embora o dito
Protocolo dele tenha inteiro conhecimento, como se verá
adiante; e se, por último, raciocinarmos na utilidade de,
simultaneamente, obtermos, para nossa orientação, a ficha

de procedência do documento e a de assunto, então se apreciará, como convém, a vantagem da instalação na Imprensa
Nacional, do Sistema de Protocontrol (patente n. 24.667)
que servirá de base para o registo e movimentação da correspondência.
12 - - HISTÓRICO DOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO
O mundo caminha a largos passos no seu desenvolvimento e consegue realizar coisas grandiosas em todos os
setores da vida, modificando a estrutura social, econômica
e até biológica do convívio humano, enquanto as normas da
burocracia permanecem as mesmas, desafiando todas as
investidas e guardando tradições seculares de praxes e costumes que, se já tiveram a sua razão de ser nos tempos idos,
apresentam-se, hoje, na vida moderna do Estado, tal como
um carro de bois numa estrada de concreto.
Se analisarmos as origens daquelas praxes, veremos com
clareza os "porquês" da sua conservação.
O Estado influía na vida dos cidadãos através de duas
organizações fundamentais — a organização da justiça, que
servia para a manutenção da ordem e moral pública, e a
organização do fisco, que mantinha, através da coleta dos
impostos, a própria justiça, garantindo a segurança e a propriedade e estimulando, assim, a produção de riquezas.
Conforme vemos, tudo girava em torno desta palavra
"justiça", que era "justa" segundo a autoridade que a
exercia. „
Daí, a luta da Humanidade, durante longos séculos, para
estabelecer códigos e regras de julgamento, através de leis e
dispositivos claros e convincentes, capazes de dar bases
seguras e de instruir as questões de modo que, uma vez
aplicados, as sentenças fossem, automaticamente, proferidas.
Foi na defesa dos direitos do homem e no desejo de
melhor justiça, que se ergueu, por séculos afora, a instituição
dos formalismos legais.

Da necessidade de comprovar toda e qualquer alegação,
nasceu o preceituário, tão religiosamente guardado no regime da administração pública.
No início do século passado, as questões da justiça se
apresentavam com os seguintes detalhes: quando uma petição dava entrada em juizo, era devidamente legalizada por
um registo inviolável. Daí, a necessidade dos livros de
entrada autenticados c, por sua vez, registados em outros,
guardados à prova de fogo e roubo.
Se a petição fosse apresentada pela parte, tornava-se
indispensável fornecer a esta uma prova irrefutável do encaminhamento.
Surgiram, então, recibos passados pelos próprios juixe 1
que, posteriormente, se viram na contingência de delegar
estes poderes a seus escrivães, os quais, por sua vez, deram
aos escreventes a liberdade de executar essa tarefa, incumbindo-os, também, de registar a petição nos livros da entrada.
12 — l — ORIGEM
Havia um verdadeiro protocolo no ato da recepção dos
documentos ao darem entrada em juizo, e foi desse ato que
a função do registo tomou o seu nome.
Munida de todas as provas, encaminhava-se a petição ao
juiz. Mas como, em geral, eram poucos os que escreviam com
ietra bem legível e mais escassos, ainda, os que sabiam
exprimir-se clara e precisamente em vernáculo, a leitura ou
mesmo a decifração das garatujas projetadas no papel eram
tão penosas e roubavam tanto tempo que os juizes tinham
de encaminhar os originais ao escreventes para, com paciência, comporem o sentido das palavras e das frases, transcrevendo o texto, em resumo caligrafado, afim de, preparado
o processo, tomar ao juiz o menor tempo possível.
Numeravam-se e rubricavam-se as folhas, inutilizavamse os claros em todas as páginas, para impedir o dolo do
enxerto, depois do que os autos estavam prontos para subir
à consideração do juiz.

Chamou-se a todo esse procedimento, com muito acerto;
de "informação e autuação". Mas, para o juiz proferir o seu
despacho sem perda de tempo, faltava, ainda, a "instrução".
Um adjunto, ou outra pessoa "de jure" designada, descrevia
então as razões que assistiam à pretensão do interessado ou
invocava as de ordem contrária, submetendo, em seguida,
toda a matéria à apreciação e sentença do juiz.
Entrementes, surgiu um embaraço: a busca e a localização do documento, tarefa que demandava longa demora.
Procedia-se à juntada dos documentos, furando-os na
parte superior esquerda e, nesse orifício, passava-se um
barbante.
12—2 —EVOLUÇÃO
Apesar dessa precaução, o risco de extravio era grande.
Nasceu, então, a idéia de costurar-se os documentos uns aos
outros. Conseguiu-se, desta maneira, uma obra mais resguardada contra os perigos de manuseio e transporte.
Daí, para a invenção da capa e título, faltava apenas
um passo.
A técnica processual era lógica quanto à ordem da distribuição do trabalho, demonstrando certo zelo pela apresentação e, acima de tudo, precaução contra o dolo.
Entretanto, essa técnica foi instituída através de princípios e tradições que se cristalizaram, desde os tempos em
que a maior velocidade de locomoção era o galope do cavalo,
e o telégrafo usado ainda era a fogueira na colina.
Como a justiça era o paradigma da ordem e probidade
do Estado, nada há de estranhavel que outros órgãos oficiais,
criados pela ampliação da atividade estatal, procurassem
copiar idêntico procedimento. Acresce ainda o fato de, na
administração dos governos e dos seus órgãos executivos,
lr
igressarem quase que unicamente bacharéis e juristas,
Pessoas inclinadas a considerar, pela própria educação e
^dole, o "modus faciendi" e o preceituário das praxes
forenses, como normas aconselháveis à organização e mosridos processos administrativos.
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A incidência nesse erro e os "sábios ensinamentos da
rotina burocrática" prejudicaram a eficiência dos trabalhos
nas administrações públicas, complicando as engrenagens,
tornando mais moroso e falho o seu funcionamento.
Que esses "sábios ensinamentos" vêem de longe com
"foros de cidadania" provam-no, de modo evidente, as palavras do ponderado padre Manuel Bernardes:
"Assim como quem dá logo dá duas vezes: "Bis dat qui
cito dat", assim parece que despacha duas vezes, quem
despacha bem e logo. Despacha uma vez, concedendo a
mercê; e despacha outra, atalhando passos, cuidados e
despesas.
"A el-rei D. João II, de Portugal, chegou um pretendente
pedindo certo ofício.
"— Já está dado, disse o rei.
"E o pretendente lhe rendeu graças, beijou a mão e
despediu-se.
"Suspeitou o rei que não percebera a repulsa, e disse:
-Vinde cá: De que me destes as graças?
- Pela mercê (respondeu) que V. M. acaba de me fazer.
"Tornou o rei:
"—Que mercê vos fiz eu?
- Senhor (disse ultimamente o homem) a de desenganar-me, sem me remeter a ministros; porque nisso me poupou muitos passos e enfado e dinheiro que havia de desembolsar sem proveito.
"Nestes danos não reparam os ministros e seus oficiais,
retendo as causas e derretendo as partes tanto tempo, que
na sua mão parecem estar os papéis não só presos mas já
mortos e sepultados: porque lhes põem uma pedra em cima.
que é mais do que dizia o adágio antigo "De paxillo suspendere" (pendurá-los de um torno ou cabide) para significar
a negligência e descuido nos negócios.
"Há causas (se não são das que morreram desesperadas)
que podem competir com João dos Tempos, de que dizem
que viveu trezentos e sessenta e um anos. Se não param de

cansadas, pelo menos andam tão devagar que tudo se vai
cm "manda, remanda; manda, remanda; expecta, reexpecta"; e, com este manda c remanda, se faz eterna a demanda;
e, com este espera e reespera, o pobre, enfim, desespera.
"Dizem que Hobis, filha del-rei Górgon, por haver sido
criada nos bosques com leite de uma cerva, saiu ligeiríssima
no correr. Estou considerando que leite mamaria uma dessas
causas ou requerimentos nas mãos dos ministros e seus
oficiais, que não há remédio a fazê-la correr. Se beberia o
leite da "preguiça" do Brasil (a quem os castelhanos chamam, por ironia, "pcrillo ligero") que gasta dois dias em
subir a uma árvore e outros dois cm descer?
"Mas não é adequado o simile. Porque a "preguiça" do
Brasil anda devagar, mas anda, e a preguiça do reino e seus
ministros, a cada passo" para e dorme. Dois meses para entrar
um papel e parou; outros dois para subir à consulta e tornou
a parar; outros dois para descer abaixo e temo-la outra vez
parada. Mais tantos meses para se verem os autos, rnais
outros tantos para se formar a atenção, mais tantos anos
para embargos, apelações, suspensões, dilações, visitas,
revistas, réplicas e tréplicas... Oh! preguiça do Brasil, já
eu digo não por ironia, senão por boa vontade, que tu, em
comparação da preguiça do reino, és "perrillo ligero".
Com o advento do Estado Novo no Brasil, um cspíriío
renovador penetrou em todos os setores da vida no país,
percebendo-se a vontade dos dirigentes em reconstruir todo
o organismo estatal, dando-lhe maior elasticidade e eficiência
P tornando-o propulsionador do desenvolvimento da prosperidade coletiva.
A reconstrução começará pelas fundações do edifício,
<[ue são a adoção dos métodos modernos de trabalho.
Nos trabalhos burocráticos oficiais existem pequenas
formalidades e exigências próprias do encaminhamento e
dos trâmites dos processos que devem ser abolidas para não
inutilizar, por completo, todos os esforços dos administradores em imprimir maior grau de perfeição aos serviços
Públicos.

Não existem argumentos capazes de provar:
que seja indispensável a um documento qualquer ter seu
encaminhamento somente depois de vestido com uma capinha costurada "sob medida";
que ele seja passível de solução só depois do seu texto
ter sido mais uma vez transcrito por um informante;
que a distribuição seja atributo privativo dos chefes e
diretores;
que os trâmites rotineiros só possam ser designados por
instâncias superiores, concordando com as sutis sugestões
de "penso que deve ser encaminhado" ou "submeto à consideração superior".
Há que insistir: — Somente a aplicação de métodos
racionais de trabalho poderá dar à administração pública os
elementos de que carece para realizar com eficiência e rapidez a sua importante missão.
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13 -r, CONSTITUIÇÃO
Com a nova organização estabelecida para execução dos
trabalhos de recepção, controle, expedição e arquivamento
de correspondência, bem como do serviço de informações, o
Serviço de Comunicações ficou constituído por três setores:
I—Registo e Controle da Correspondência.
II — Arquivo.
III — Informações e Comunicações.
13 — l — No setor de Registo c Controle da Correspondência, são executadas as fases de trabalho relativas ao
rotinamento da correspondência.
Para esse fim, foram criadas uma turma de Recepção e
outra de Expedição, cujos trabalhos serão executados segundo
a rotina do Sistema Protocontrol.
13 — 2 — No setor de Arquivo, serão efetuadas as tarefas
de. arquivamento definitivo dos processos e as lavraturas
de certidões, solicitadas à Imprensa Nacional.
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Para realização das atribuições conferidas a este setor,
foram criadas uma Turma de Arquivamento e outra de
Buscas e Certidões.
13 — 3 — ü Setor de Informações e Comunicações está
incumbido da execução dos trabalhos de esclarecimento às
consultas formuladas, verbal ou por escrito, à Imprensa
Nacional, bem como da entrega de correspondência aos
respectivos destinatários e, ainda, da manutenção dos serviços afetos u rede telefônica.
Duas turmas, uma de Informações c outra de Comunicações, foram criadas para a consecução daquelas tarefas.
14 _ LOCALIZAÇÃO
14 — l — O Serviço de Comunicações tem todos os órgãos
da sua constituição instalados no andar térreo do edifício da
I. N., ocupando duas salas.

— 15 —

. j4

2 — REGISTO E CONTROLE DA CORRESPONDÊNCIA

21 — A recepção e o controle da movimentação da correspondência obedece às normas de rotina estabelecidas no
Sistema Protocontrol.
22 — Rotina do Sistema Protocontrol.
O "Sistema Protocontrol", implantado na Imprensa
Nacional, apresentará na sua execução as seguintes fases:
a) recepção;
b) codificação;
c) pesquisas de antecedentes e aposição de N. Mestre;
d) autuação;
e) mecanização;
/) conferência e separação;
g) guarda.
22 — l —RECEPÇÃO
Os documentos procedentes das partes ou via postal são
entregues diretamente ao encarregado da recepção, que
fornecerá ao interessado um recibo, comprovante da entrega.
O documento, a papelcta-resumo e o recibo são numerados simultaneamente.
Concluída essa operação, o documento, anexado à papeíeta-resumo, é enviado à fase de

ordenadas as fichas por ordem do número da codificação da
procedência.
Constatada a relação do documento que tem em mãos,
com um processo anterior, o pesquisador anota no documento
o N. Mestre do processo. Nesta circunstância, surge um caso
de juntada, que é efetuada pela secção em poder da qual se
encontra o processo, por orientação da Turma de Recepção
e do seguinte modo:
O pesquisador indaga do informante do fichário de
movimento a localização do processo em questão, apondo no
documento que lhe deve ser anexado, por ter o mesmo
N. Mestre, o carimbo de juntada. Em seguida, o documento
é distribuído à Secção onde se acha o processo. O servidor
incumbido da anexação, ao receber o documento, destaca o
recibo de movimento do processo e sobre o mesmo, alom da
sua assinatura, escreve: - Anexei ao protocolo n
Não havendo identidade, nem correlação do assunto e
procedência, é anotado um novo Número-Mestre, cuja obtenção é controlada por meio da ficha de registro respectiva.
O Número-Mestre é anotado, simultaneamente, nas
papeletas-resumo e nos documentos. Estes são remetidos ao
autuador para serem devidamente autuados e distribuídos
às Secções competentes e aquelas, ordenadas pela seqüência
numérica de registo de entrada, em coleções de dez, são
encaminhadas à fase de mecanização.

22— 2 — CODIFICAÇÃO

22 — 4 — AUTUAÇÃO

O codificador lê o documento, transcreve na papeleta,
resumidamente, os dados da procedência, assunto e distribuição, codificando-os.
Terminada a codificação, as papeletas são anexadas aos
respectivos documentos c distribuídos para a fase de

O documento proveniente do Pesquisador, e já separado
da papeleta-resumo, é capeado juntamente com a folha de
movimento constituída de 15 recibos, contendo cada um o
mesmo Número-Mestre, e uma folha em branco para informações. Em seguida, são preenchidos os claros da capa do
processo, numeradas as folhas que o compõem e o mesmo é
expedido ao destino em caixas de distribuição, juntamente
com documentos que, por sua natureza, não necessitam capa,
muito embora recebam a folha de movimento, para o devido
controle.

22 —- 3 — PESQUISA DE ANTECEDENTES E
APOSIÇÃO DO NÚMERO-MESTRE
O Pesquisador, recebendo os documentos registados,
verifica os antecedentes em um fichário vertical, onde estão
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22 — 41 — CONTROLE DO MOVIMENTO
Recebendo o processo, o servidor passa recibo, rubricando o talão de movimento, que é restituido, por intermédio
do estafeta, ao informante do movimento para o controle
posterior do trânsito do processo. Em cada movimento sucessivo, é destacado um novo recibo» o que permite a localização
do processo em qualquer fase da sua rotina, sem ser necessária sua devolução à Turma de Recepção.
Se o servidor tiver de transmitir o processo a um colega,
exigirá do mesmo recibo. Ao restituir ao chefe os recibos de
movimento e os processos que lhe forem distribuídos para
informar, o servidor relacioná-los-á na guia de transito, em
três vias.
O chefe passa recibo, destacando as l.a e 2." vias, e devolve
o talão, com a 3.íl, ao respectivo servidor.
A movimentação dos processos entre as Secções será
feita de maneira idêntica ao método adotado para o trânsito
dos processos entre os servidores.
Ao fazer a coleta dos recibos de movimento, o estafeta
do S. C. rubricará as l.a e 2.a vias da guia de trânsito, depois
de conferir os recibos relacionados. A 2.a via será devolvida
ao chefe da Secção, e a l.a, juntamente com os recibos de
movimento, levada u Turma de Recepção e entregue ao
informante do movimento, na qual o mesmo passará recibo,
devolvendo-a ao estafeta após a conferência dos talões.
Os recibos serão insertos nas bolsas do fichário horizon|al, onde se acham guardadas as fichas de Número-Mestre
correspondentes e, no verso das mesmas, o informante do
movimento anotará o trânsito dos processos, fazendo referência à Secção e u data. De posse destes elementos, poderá
o informante prestar as informações que forem solicitadas,
quanto à localização e o tráfego dos documentos e processos.
22— 5 — MECANIZAÇÃO
Procedentes do Pesquisador, as papeletas-resumo, colecionadas em grupos de dez, são transcritas à máquina nas

folhas do Sistema Protocontrol, constituídas de três vias
destacaveis, cujo destino e finalidade são os seguintes:
l.a Via — Folha de Protocolo

É ordenada em um livro de folhas soltas por seqüência
numérica do registo de entrada. Destina-se às informações
preliminares, sobre o movimento dos documentos e processos.
2.a Via — Folha de fichas de assunto

Compõe-se de dez fichas que, depois de destacadas, são
ordenadas em fichário horizontal, por seqüência de NúmeroMestre, permanecendo aí enquanto os processos estiverem em
trânsito; e são arquivadas em fichário vertical por ordem do
símbolo da codificação do assunto, quando os mesmos obtiverem despacho final.
3.a Via — Folha de fichas de procedência

Também é constituída de dez fichas, que são arquivadas
«m fichário vertical, segundo a numeração do código de
procedência, e servem para a pesquisa de antecedentes.
22 — 6 —CONFERÊNCIA E SEPARAÇÃO
Antes de serem separadas, as folhas do Sistema Protocontrol são conferidas com as papeletas-resumo, afim de ser
verificada a exatidão dos dados transcritos.
Concluída a conferência, procede-se à separação das
folhas de protocolo e das fichas, de acordo com a descrição
contida no item 22-5.
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GUARDA

Os processos que tiverem solução final serão encaminhados à Turma de Recepção mediante a guia de trânsito,
extraída em três vias, conforme a descrição em 22-41.
Nas fichas de. assunto correspondentes a esses processos,
anota-se a súmula do despacho. Em seguida, as fichas são
transferidas do fichário de movimento para o fichário verti-

— 18 -

— 19 —

cal, onde ficam classificadas por ordem de número de
assunto, subdivididas pela ordem de seqüência dos sufixos
de ação e do código de procedência, respectivamente.
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22 — 71 -,- GUARDA DOS PROCESSOS EM
DILIGÊNCIA

APOSIÇÃO
Ato de dar um Número-Mestre'ao documento.

Os processos que baixarem em diligência serão, também,
remetidos à Turma de Recepção, através da guia de trânsito.
O informante do movimento retira as fichas, correspondentes aos mesmos, do fichário c organiza-as, em ordem
cronológica, no "fichário de processos pendentes". A consulta
das datas indica, automaticamente, a necessidade de novas
providências, quando não forem satisfeitas, dentro do prazo
legal, as exigências formuladas.
Os recibos de movimento relativos a esses processos
permanecem nas respectivas bolsas pela ordem do NúmeroMestre, anotando-se neles a data do prazo para a resposta.
Chegando a resposta, retira-se a ficha do "fichário de
processos pendentes", procede-se à juntada, e os processos
reiniciam o movimento.
Em ambos os casos (22-7 e 22-71), arrumam-se os processos no arquivo, onde ficam guardados em pastas ordenadas
pela seqüência do Número-Mestre. Estas pastas são providas
de projeções numéricas de O a 9, separadas por guias divisórias com indicadores de dezenas.
A requisição dos processos já arquivados é feita diretamente à Turma de Recepção pelas Secções, mediante o talão
de requisição.
O encarregado da guarda dos processos, depois de atender às requisições, insere os respectivos talões nas bolsas de
celulóide das guias indicadoras da mesma, colocando-as
dentro das pastas de onde foram retirados os respectivos
processos.
Essas guias, graças a uma projeção "Fora", bem visível,
permitem, apenas por um exame de relance, a automática
informação de que o processo foi requisitado ao arquivo.

8 — Expressões

específicas

Na rotina do serviço, prescrita pelo Protocontrol, foram
criadas as seguintes expressões:

ARQUIVAMENRO

Ato de guardar, ordenadamente, as fichas e os processos.
AUTUAÇÃO
Ato de capear os documentos e juntar ao processo a
folha de recibos de movimento e a folha de informações.
CLASSIFICAÇÃO

De Fichas
Ato de dispor as fichas de procedência e assunto segundo
o código respectivo.
De Papeletas-Resumo
Ato de ordenar as papeletas em grupo de 10, pela referência numérica de registo de entrada.
CODIFICAÇÃO
Ato de representar numericamente os elementos identificadores dos documentos por assunto, sufixo e procedência.
CONFERÊNCIA

Ato de confrontar as papeletas-resumo com as folhas
de protocolo para verificar a exatidão dos dados transcritos.
EXPEDIÇÃO
Ato de distribuir os processos, devidamente autuados,
aos órgãos de destino.
INFORMAÇÃO

Ato de fornecer aos interessados os dados identificadores
de seus documentos e a localização dos mesmos.

CÓDIGO DE LINHAS:
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DOCUMENTO

MECANIZAÇÃO

PAPELETA RESUMO

Ato dc datilografar as folhas "Protocontrol", nas quais
são transcritos os dados das papeletas-resumo.

DISTRIBUIÇÃO : — O DOCUMENTO
É E N C A M I N H A D O ÀS 3ECÇÕES EM
C A I X A S DE REMETA.

NUMERO-MESTRE

Indicação numérica do local no arquivo, onde será guardado o processo com despacho final, e número que controla
o movimento dos processos durante o seu trânsito pelas
secções.
PESQUISA DE ANTECEDENTES

Ato de dar busca aos antecedentes, relativos ao documento.

? V..
&>..
; E C l BO S
JDIVIDUAIS

RECEPÇÃO
Ato de receber, examinar, verificar o preenchimento das
exigências legais e numerar o documento, em ordem crescente, juntamente com a papeleta-rcsumo e o recibo fornecido
à parte.
VERIFICAÇÃO

Ato de conferir a numeração dada a correspondência a
expedir.

! REQUISIÇÃO: - AS SEC-

—7/V i COES REQUISITAM O PRÓ.',:,; """'"> ; CESSO DIRETAMENTE AO
: ARQUIVO.

2,3 — HARMONOGRAMA ILUSTRADO DO SISTEMA
PROTOCONTROL

SECÇÕES:-AS SECÇÕES RECEBEM OS PRÓCESSOS P A R A EXPEDIENTE. Aí, ASSINAM-SE
E DATAM-SE OS "RECIBOS INDIVIDUAIS" QUI
SÃO ENVIADOS AO FICHARIO DE CONT]
DO M O V I M E N T O ; PELO QUE, O TRANSITO
DOS PROCESSOS SE EFETUA ATE DESPACHO
F I N A L SEM P A R A D A NO PROTOCOLO.

Para melhor elucidação das fases do Sistema Protocontrol,)foi projetado o harmonograma ilustrado que acompanha
estas Insy-uções. Por ele se pode analisar a simplicidade da
rotina c o seu aspecto técnico-racional.
24— EXPEDIÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA
A centralização dos serviços de recepção e a guarda de
processos ou documentos provocaram a necessidade de
uniformização dos sistemas de preparo e expedição da correspondência, na Imprensa Nacional, em virtude da íntima
relação existente entre eles.
PROCESSO E
INSERTO N A
INDICADORA

PROCESSO REQUISITADO

CÓDIGO DE LINHAS:
DOCUMENTO
PAPELETA R E S U M O
- • - » - * - • - • - FOLHA PROTOCONTROL
==-=—
_,_,_,_,_(_,_

FICHAPROCEDÊNCIft
F I C H A ASSUNTO

»,.,*.,.»...

FOLHA P R O T O C O L O
RECIBO M O V I M E N T O
PROCESSO
REO.UISIÇÃO

REGISTRO,CONTROLE DO MOVIMENTO E
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PELO

SISTEMA PROTOCONTROL
PATENTE-24667

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PELO

«A PROTOCONTROl

.

1 RESUMO" SÃO
(ORDENADAS EM
l GRUPOS DE DEZ.

PATENTE-24667

O USO DA PATENTE 24667 FOI CEDIDO GRACIOSAMENTE A I.N.
LIVRO DE PROTOCOLO : — AS FOLHAS SÃO
G U A R D A D A S POR O ' í P F M CRONOLÓGICA
PE REGISTO DA E N T R A D A DE DOCUMEN

CONFERÊNCIA :— AS TOLHAS DE "PROTOCONTÜOL" SÃO C O N F E R I D A ; "COM AS
- PAPEIETAS-RESUMQ".

MECANOGRAFIA :

?
DISTRIBUIÇÃO : — O DOCUMFNTQ
É ENCAMINHADO ÀS 3ECÇÕES EM
CAIXAS DE REMESSA.

3 FICHARIG DE "

FICHÁH1O DE CONTROLE DE
MOVIMENTO ; — AQUI SÃO
l i M Y A D A S AS FICHAS POR
ORDEM DE N. "VESÍRL"
PARA CONTROLE DO MOVV.EM,"! DO PROCESSO. O
"RECIBO DE CONTROLE DE
M O V I M E N T O ' 1NSERTO HA
RESPECTIVA BOLSA.
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ELABORAÇÃO DO EXPEDIENTE
O Expediente é preparado nas Secções, em original e
três cópias, sendo, na mesma ocasião, confeccionados os
envelopes para a remessa ao destinatário.
Quando se tratar de expedição interna, não será necessário o preparo das sobrecartas, pois o expediente terá a
acompanhá-lo guias de remessa.
Toda a correspondência elaborada é numerada na Secção
de origem, que solicitará, para esse fim, por consulta telefônica, o número de seqüência de saída respectivo, que é fornecido pelo encarregado da Expedição.
Esse número é datilografado, no original e nas cópias,
pelo encarregado da elaboração do expediente que, ao mesmo
tempo, datilografará o número de código correspondente à
Secção.
Definitivamente preparado o expediente, a cópia amarela
é anexada ao processo que, juntamente com a cópia azul e o
original, acompanhado das respectivas sobrecartas, é transmitido ao encarregado da Expedição, mediante a guia de
trânsito, na qual será passado recibo pelo mesmo.
A cópia rosa é guardada na Secção, por ordem de número
de saída.
24

— CONTROLE DA EXPEDIÇÃO
O encarregado da Expedição, ao receber a correspondência remetida pelas diversas Secções, entregará ao informante do movimento os processos para guarda, afim de ser
dada baixa na ficha de assunto. Dada a baixa, o informante
do movimento passará o processo ao encarregado da guarda
que o arquivará, aguardando possível resposta.
Caso haja resposta, o autuador requisitará o processo
ao arquivo e fará a juntada, remetendo-o à Secção interessada.
A cópia azul será guardada em classificadores, por
ordem de número de código de Secção e, dentro dessa, por
seqüência de número de saída.
O encarregado da Expedição conferirá a numeração
24
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anotada na correspondência a expedir, usando, para esse
fim, a ficha de controle de número de saida, onde são lançadas as características da correspondência, tais como:
a) número de seqüência da saida;
/;) abreviatura da espécie de correspondência;
c) número do código da Secção;
(/) número da guia que acompanha a correspondência.
As fichas estão organizadas cm um livro fichário por
ordem de número de código de Divisão ou Serviço.
24 — 3 — EXPEDIÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA
Terminada a verificação dos dados contidos na correspondência, o encarregado da expedição seleciona-a, segundo
a natureza da distribuição, consoante seja por via manual
ou postal.
Na expedição manual, é utilizado o modelo (fig. n. 8),
extraido em duas vias, uma das quais acompanhará a correspondência. Esta, firmada pelo destinatário, será devolvida
ao Encarregado da Expedição, que a guardará em ordem
numérica.
A correspondência a expedir por via postal será também
relacionada em duas vias numeradas, das quais uma ficará
na agência postal e a outra, devidamente carimbada e com
os números dos registados anotados, será devolvida para
arquivamento em ordem de seqüência numérica.
Há uma correspondência que, em virtude do seu caráter
especial, não sofre o rotinamento comum, tanto no que concerne ao arquivamento, como na expedição. Essa correspondência c encaminhada ao S. C. cm sobrecartas fechadas
e diretamente enviada aos respectivos destinatários.
24 — 4 — Abreviaturas
Para maior eficiência no controle da expedição, ficaram
estabelecidas as seguintes abreviaturas:
Aviso
A
Carta
C
Memorando .
M

Notificação
Ofício
Processo
Telegrama

N
O
P
T

25 -- ATOS ADMINISTRATIVOS
25 — l — Portarias
As portarias exaradas pelo diretor da Imprensa Nacional
são extraídas num original e quatro vias, cujos destinos são
os seguintes:
«) o original corre os trâmites legais para conhecimento
dos interessados;
b) a primeira cópia fica guardada no S. C. por ordem
cronológica de publicação;
c) a segunda cópia fica na Secção que elabora a portaria;
d) a terceira será anexada ao processo que originou a
portaria;
e) a quarta será enviada ao Gabinete do diretor para
arquivamento.
O número da portaria c pedido por telefone ao Encarregado da Expedição, que utilizará, para o controle, uma
íicha (fig. n. 9) . Nesta ficha figurarão os números de
seqüência da portaria e o de código da Secção que o solicitou.
25 — 2 — Despachos
Diariamente, a Secção do Pessoal envia ao encarregado
da Expedição os processos sobre os quais foram exarados
despachos pelo diretor da I. N. ou pelo Chefe da Divisão
Administrativa, afim desses despachos serem publicados,
segundo a natureza do assunto, no Diário Oficial ou no
Boletim do Pessoal.
Os despachos são transcritos em relações, extraídas em
duas vias, uma das quais é encaminhada para a publicação
no D. O. ou no B. P. A outra fica em poder do encarregado
da Expedição para verificação posterior.
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•

Estas relações são guardadas cronologicamente em classiíicadores.
3

ARQUIVO

No Serviço de Comunicações existirão dois arquivos: um
de caráter temporário (o do Protocontrol), conforme o
item 22-7; e outro, definitivo, cujas atribuições se definem a
seguir.
31 — ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS
DOCUMENTOS
Os processos ou documentos, guardados no Arquivo
temporário, serão transferidos, de dois em dois anos, para
arquivamento definitivo, acompanhados pelas fichas de
procedência respectivas, nas quais o arquivista aporá um
carimbo onde figurarão os números de ordem de arquivamento e o número de codificação da estante e prateleira em
que serão arquivados.
^ Os processos ou documentos não registados pelo "Sistema Protocontrol" receberão também um número de arquivamento, que será simultaneamente anotado nas fichas e no
frontespício da capa do processo ou no documento.
Tanto uns como outros serão guardados em caixas, por
ordem de arquivamento, tendo aquelas no dorso a anotação
do primeiro número de ordem e do último.
.> O arquivista proporá, periodicamente, ao diretor da I. N.,
a destruição dos processos ou documentos considerados
inúteis.
O arquivista exigirá ainda das Secções que lhe requisitarem processos ou documentos o preenchimento dos talões
de requisição (fig. n. 6).
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a de acordo com as normas fixadas pela Lei do Selo (vide
item 42 - 3) .
As certidões serão lavradas em duas vias : uma delas
ficará anexada ao processo sobre o qual foi solicitada a
certidão; e a outra, devidamente selada e assinada pelo
chefe do S. C., será entregue ao interessado.
Ao recebê-la, o interessado passará recibo na cópia que
fica anexada ao processo.
4 _ EXIGÊNCIAS LEGAIS
41 - - INSTRUÇÕES
As petições ou requerimentos só serão encaminhados aos
órgãos da I. N. quando devidamente selados e redigidos em
papel liso ou pautado, com as dimensões de 330 x 220 mm.
Nos documentos sujeitos a assinatura, será esta aposta
sobre as estampilhas, de forma a inutilizá-las, repetindo-se
a data em cada uma.
Nos que não estejam sujeitos a assinatura, o selo poderá
ser colocado em qualquer lugar c inutilizado.
Quando o documento for firmado, por várias pessoas,
basta, apenas, uma assinatura sobre as estampilhas. Se o
primeiro signatário houver inutilizado estampilhas de valor
inferior ao devido, qualquer dos outros, se ainda não houver
fissinado, poderá apor e inutilizar as fórmulas que faltem,
antes do documento ser presente à autoridade.
É facultada às Repartições Federais, Estaduais ou Municipais e às pessoas jurídicas a inutilização de estampilhas
por meio de carimbo que imprima, legivelmente, a designação
ou nome e data em cada estampilha do respectivo ato.

32 —LAVRATURA DE CERTIDÕES

42 -- TABELAS PARA COBRANÇA DO IMPOSTO
DE SELO

Os pedidos de certidão apresentados à I. N. serão atendidos pelo arquivista do Serviço de Comunicações.
A cobrança dos selos para lavratura das certidões será

42 - - l - - Atestados
Qualquer que seja a sua natureza, exceto os de
indigência ou pobreza, por folha

1$000

26 —

Autenticações

42

De copias de plantas ou mapas
De reprodução fotográfica de documentos, por folha
42 -
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20$OOG
5$G()0

3 - - Certidões e, cópias
$600

Por folha

A eslampilha poderá ser inutilizada pelo signatário do
requerimento, pela autoridade que o despachar, ou pelo
empregado que, antes do despacho, lhe der andamento.
42 í- 6 -7- Petições
por folha .
42 -

De rasa
Por linha manuscrita. ..
Por linha datilografada.

$100
$200

Mandato)

Não havendo a cláusula "In rem propriam" ou
outra qualquer que torne exigivel o selo proporcional

De busca

2$000

42 — 8 - - Recibos
l $000

Por ano

Nenhuma certidão deve ser dada pelas Repartições
Federais, sem prévio requerimento, nem excedendo ao
pedido.
A busca deve ser cobrada, apenas, relativamente ao ano
ou anos a que se referir o pedido de certidão, e que forem
objeto de busca. Se nenhum ano for indicado, deverá a
cobrança recair sobre todo o período, dentro do qual tiver
sido feita a busca, para poder ser dada a certidão.
Sendo negativa a certidão, será cobrado o selo de busca
correspondente aos anos sobre que tiver havido a busca,
Serão cpbradas tantas buscas, quantos forem os atos de
que se pedir certidão.
Das linhas escritas por quem subscrever a certidão (data,
nome, cargo, etc.) também será cobrada a rasa.
42 — 4

7 - - Procurações (Simples

2$000

E outras declarações equivalentes, qualquer que
seja a forma empregada para expressar o recebimento de quantia.
Por cada via do valor de mais de 20$0 até 500$0.. .
Por cada via do valor de mais de 500$000
43

Qualquer que seja o número de signatários, quando
apresentados às autoridades Jurídicas, por folha
Autoridades administrativas, por folha

INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES
51 - - CONSIDERAÇÕES GERAIS

l$000
2$00()

Para maior 'elasticidade e melhor execução das tarefas
atribuídas ao setor de Informações e Comunicações, este
agirá dividido em duas partes distintas:

IfOOO

Informações
Comunicações
A primeira orientar-se-á por um espírito de íntima
colaboração com o público e as entidades oficiais, no intuito

• 42 -- 5 -- Papéis não especificados
Quando juntos a requerimento, exibidos como documentos ou apresentados a autoridades ou
repartições federais, por folha

PENALIDADES

São passíveis de multa de 200$000 os funcionários que
atenderem ou encaminharem documentos que não tenham
pago, no todo ou em parte, o selo devido, ou cujas estampiIhas tenham emendas ou rasuras, sem que representem ou
informem no sentido de ser cobrado o imposto ou a revalidação cabível. (Letra b, do artigo 69, do decreto n. 1.137, de
7 de outubro de 1936).
5 -

Memoriais

$500
l $000

28 —
de prestar-lhes a maior assistência sobre os assuntos que
forem submetidos.
O segundo assinalar-se-á por um eficiente sistema de
transportes, capaz de atender ao excepcional movimento de
distribuição da I. N., e por um cuidadoso controle do bom
funcionamento do serviço telefônico.
52 -- INFORMAÇÕES
Tem como incumbência precípua prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados em torno de assuntos de caráter administrativo geral ou concernentes, especialmente, à I. N. Atenderá também as reclamações formuladas sobre o trânsito de processos ou documentos, providenciando a sua solução imediata.
Para esse fim, o setor de Informações tomará as seguintes providências:
a) organização de um fichário, 3 x 5 , nominal, das altas
personalidades do país;
b) organização de um catálogo -com os dados da localização topográfica das secções, onde figure também o ramal
telefônico respectivo.
Para atender as reclamações suscitadas sobre o atrazo
na movimentação dos processos ou documentos, o setor de
Informações usará o modelo (fig. n. 10), no qual a parte
formulará, por escrito, as suas razões. Esse formulário será
encaminhaddo ao chefe da Secção responsável pelo retardamento do processo ou documento, afim de tomar as providências necessárias, devolvendo-o, informado, para posterior
esclarecimento à parte.
53 -- COMUNICAÇÕES
Compete-lhe fazer a distribuição da correspondência e
assegurar o bom funcionamento da rede telefônica. Para
uma distribuição rápida, o encarregado das Comunicações
requisitará à garage os veículos necessários, anotando a hora
da partida e regresso dos mesmos.
No que diz respeito à manutenção da rede telefônica,
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providenciará junto à Companhia Telefônica os reparos,
substituições e extensões que se tornarem necessárias.
6

__ FUNÇÕES NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

As funções no S. C. estão classificadas segundo a natureza da atividade em:
61 - - FUNÇÕES PECULIARES À RECEPÇÃO E
ARQUIVAMENTO DA CORRESPONDÊNCIA
Encarregado da recepção, a quem compete:
a) receber toda a correspondência dirigida à I. N., quer
proceda das partes, quer das repartições postais-telegráficas
ou de quaisquer outros órgãos da Administração Pública;
b) abrir a correspondência apresentada em sobrecartas
fechadas, com exceção da que tiver a anotação de "secreta",
"confidencial", "reservada" ou "particular" e dos telegramas nominais, que serão encaminhados, diretamente, aos
respectivos destinatários;
c) separar as sobrecartas fechadas e os telegramas
destinados ao Gabinete do Diretor da Imprensa Nacional,
encaminhando-os diretamente ao Gabinete;
d) verificar se as petições ou requerimentos estão redigidos em termos, selados, se a sua natureza o exigir, bem
como reconhecidas as firmas, se for o caso;
<') juntar à correspondência recebida a papeleta-resumo
(% n. 2);
/) numerar, simultaneamente, em rigorosa ordem de
s
equência numérica, a correspondência, a papeleta-resumo e
0 c
artão-recibo (fig. n. 1), utilizando para esse fim carimbo
«umerador-datador, automático;
,9) fornecer à parte o comprovante da entrega de seus
re
querimentos ou petições, e passar os recibos que forem
ex
igidos;
•fr) distribuir aos codificadores toda a correspondência
re
gistada.
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Codificador, a quem compete:

Qonferente-separador, a quem compete:

a) ler a correspondência; transcrever, resumidamente,;
na papeleta-resumo, os dados da procedência, do assunto e
da distribuição;
b) codificar a procedência e o assunto da correspondência recebida, de acordo com os códigos para esse^fimi
adotados, os quais acompanham estas instruções.

a) conferir, com as papeletas-resumo correspondentes,
,1S folhas "Protocontrol" datilografadas;
b) destacar as três vias de que se compõem as folhas
"Prptocontrol";
c) arquivar as folhas de protocolo no livro de folhas
soltas;
d) encaminhar, depois de destacadas e classificadas as
fichas de assunto, ao informante do fichário de movimento;
e) encaminhar, depois de destacadas e classificadas as
fichas de procedência, ao respectivo pesquisador;
/) guardar, em fichário vertical, por ordem do símbolo
da codificação, as fichas de assunto correspondentes aos
processos arquivados;
g) restituir ao informante as fichas de assunto referentes
aos processos requisitados do arquivo;
h) informar li parte o "N.-Mestre" de seu processo,
fazendo a anotação devida no cartão-recibo.

Pesquisador, a quem compete:
a) ler a correspondência que lhe fori .distribuída pelo'
codificador;
b) verificar, no fichário de procedência, preyiamentl
organizado, os antecedentes da correspondência;
r) anotar no documento e na papeleta-resumo um j
"N.-Mestre", uma vez verificada a inexistência de antecedentes, usando para o controle da numeração a ficha]
(fig. n. 3);
d) repetir, no documento e na papeleta-resumo, o IÍN.J
Mestre" do processo anterior, verificada a existência de anie-|
cê dentes;
e) apor no documento o carimbo adotado para indicação,j
das juntadas;
/) arquivar as fichas de procedência.
Auiuador, a quem compete:
a) capear p documento, juntando-lhe a folha de recibos]
de movimento e a primeira folha para informações;
b) preencher os dísticos da capa do processo;
c) promover a imediata distribuição às secções dos|
papéis avulsos ou autuados;
d) preparar as folhas suplementares de recibos de movi-J
menlo que se tornarem necessárias.
Datilografo, a quem compete:
a) transcrever nas folhas "Protocontrol" os dados cons-|
i antes das papeletas-resumo.

Informante, a quem compete:
a) guardar as fichas de assunto em fichário horizontal,
por ordem de seqüência de "N.-Mestre";
b) inserir nas bolsas respectivas os recibos de movimento;
c) anotar, no verso das fichas, o movimento dos processos;
d) prestar, aos interessados, informações exatas sobre o
movimento e a localização dos processos, fazendo a devida
anotação no cartão-recibo;
<0 dar baixa às fichas relativas aos processos arquivados, encaminhando-os ao conferente-separador;
/) manter em ordem o fichário relativo aos processos
c
iue se encontrem em diligência ou dependam do cumprilr
>ento de exigências.
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Encarregado da guarda, a quem compete:
a) guardar os documentos e processos, por ordem de
"N.-Mestre";
b) atender as requisições dos processos e documentos,]
que estejam sob sua guarda;
^ •
c) guardar por "N.-Mestre" os processos que aguardem
satisfação de exigências;
d) encaminhar ao informante do movimento os proccs- j
t>os que baixarem em diligência;
e) remeter ao arquivista, de dois em dois anos, acompa-j
nhados das respectivas fichas de procedência, os processos]
ou documentos.
Arquivista, a quem compete:
a) classificar, ordenar e zelar pela conservação dos pró-]
cessos ou documentos, sob sua guarda;
b) atender às requisições dos processos ou documerítos !
arquivados por ordem de seqüência do arquivamento;
c) lavrar as certidões que forem requeridas ao Diretor;
da I. N . ;
d) efetuar o cálculo para cobrança do selo devido, de
acordo com as normas prescritas pela lei;
e) executar, para atender as necessidades do serviço, i
cópias fotográficas e fotostáticas, quando autorizadas pelo
Diretor da I. N . ;
/) entregar aos interessados as certidões requeridas,
mediante recibo passado no próprio processo.
Estafeta, a quem compete:
a) distribuir às secções, nas caixas de remessa, os pró-,
cessos ou documentos autuados no S. C.;
b) exigir dos funcionários que receberem a correspon- i
dência os recibos de movimento respectivos;
c) devolver ao informante do movimento os recibos de
movimento relativos aos processos ou documentos entregues;
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d) executar as tarefas de limpeza e de manutenção do
local em que funciona o S. C. e outras tarefas que lhe sejam
atribuídas pelo respectivo chefe.
FUNÇÕES NA EXPEDIÇÃO
Encarregado da Expedição, a quem compete:
a) fornecer às secções o número de seqüência de saida,
usando para controle de numeração uma ficha (fig. n. 9);
b) passar recibo nas guias de trânsito que acompanham
os processos e a correspondência a expedir;
c) examinar a correspondência a ser expedida, verificando a assinatura nos originais, o endereço nas sobrecartas,
o número de anexos mencionados e a exatidão do número
de saída.
d) transmitir ao informante do fichário de movimento
os processos, com as cópias amarelas anexadas;
e) organizar em classificadores, por ordem de código
das Secções, e, dentro destas, por ordem de número de saída,
as cópias de cor azul;
f) transcrever nas guias, conforme a natureza da distribuição, as indicações do destino da correspondência;
g) encaminhar ao Setor de Comunicações a correspondência a ser distribuída.
FUNÇÕES PECULIARES A INFORMAÇÕES E
COMUNICAÇÕES
Informante, a quem compete:
«) responder a todas as consultas formuladas pelo público, repartições públicas e instituições para-estatais;
b) prestar informações às consultas formuladas pelo
Diretor da I. N. e pelas diversas Secções;
c) atender as reclamações apresentadas, providenciando
a sua solução;
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d) encaminhar aos chefes das respectivas secçõcs os
formulários destinados a conterem as reclamações formuladas;
e) exigir a" apresentação do cartão-recibo para verificação da data no ato da reclamação sobre o movimento dos
processos;
/') apresentar, periodicamente, ao chefe do S. C., estatística do movimento de reclamações.
Distribuidor, a quem compete:
a) requisitar os transportes necessários à distribuição
da correspondência e quaisquer outros materiais;
b) zelar pela conservação da rede telefônica;
c) fiscalizar as entradas e saídas dos veículos;
d) providenciar reparos, modificações e extensões na
rede telefônica.
7 -

MATERIAL ESPECIALIZADO

Para execução dos novos trabalhos afetos ao Serviço de
Comunicações, foi indispensável a introdução e utilização de
material especializado, moderno, que ficou classificado segundo b coeficiente de desgaste em:
Material de consumo.
Material permanente.
71 - MATERIAL DE CONSUMO
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FICHAS

De assunto - - Utilizada para os registos de controle do
movimento dos processos e para localização dos mesmos no
arquivo.
De controle de, numeração de saída (fig. n. 9) - - Usada
imra indicar o número de seqüência da correspondência
expedida.
Para controle do Número-Mestre (fig. n. 3) - Usada
para indicar o N. Mestre dos documentos registados.
De procedência - - Destinada às pesquisas dos antecedentes .
FOLHA I)E PROTOCOLO (fig.

11. 5)

Utilizada para fornecer o N.-Mcstrc dos documentos
registados.
GUIAS
De, expedição manual (fig. n. 10) -- Usada para relacionar a correspondência a ser distribuída manualmente. Apresenta as dimensões llOmm. x 165mm.
De expedição postal - - Usada para o arrolamento da
correspondência, segundo a ordem alfabética do destino
geográfico. Possue as dimensões 220mm, x 330mm.
PAPELETA-RESUMO (fig.

11. 2)

Utilizada para a transcrição dos dados identificadores
dos documentos recebidos.

CAPA DE PROCESSO

FOLHA DIÍ MOVIMENTO (fig. n. 7)
Usada para a autuação dos documentos.
CARTÃO-RECIBO (fíg. 11. 1)

Destinado a comprovar a entrada dos documentos no S.C.

Usada para o controle do movimento e localização dos
Processos. Está dividida em 6 ou 15 recibos que são arquiVa
<!os, cronologicamente, junto à ficha correspondente no
ário horizontal.
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De. Requisição (fig. n. 4)
Usado para requisição dos
processos arquivados) .
De Trânsito (fig. n. 8) — Empregado pelas Secções para
remessa dos processos ao S. C.
•»
72 - - MATERIAL PERMANENTE
ARQUIVO, TIPO OFÍCIO, DE 4 GAVETAS

Utilizado para a guarda das pastas onde são arquivados
os processos solucionados por ordem de Número-Mestre.
CAIXAS
"Expand" simples, com as dimensões de 3" x 5" - Utilizadas para a guarda dos talões de recibo de movimento.
De distribuição — Usadas para distribuição de processos
aos órgãos a que se destinam.
CARIMBOS
De Juntada - - Destinado a indicar, no documento, o
processo a que deve ser anexado.
Numerador-aiitomático — Destinado a todos os fins, em
que não haja necessidade de datar.
Numerador-datador automático -- Usado para numerar
e datar o documento, a papeleta-resumo e o cartão-recibo no
ato da recepção.
CARRO PARA TRANSPORTE

Utilizado para o transporte das caixas de distribuição.
FICHÁRIOS
Ficharia horizontal 3" x 5" - Empregado para o arquivamento transitório das fichas de assunto, juntamente com
os respectivos recibos* de movimento por ordem de NúmeroMestre .

— 37 —

Ficharia vertical 3" x 5" - Usado para o arquivamento
das fichas de procedência e das fichas de assunto, após a
baixa no fichário horizontal.
GUIAS
Divisória 3" x 5" - Utilizada para separação das fichas
de procedência e assunto.
Divisória, tipo ofício - - Usada para separação decimal
das pastas de Número-Mestre.
Indicadora da requisição, tipo ofício (fig. n. (5) -- Destinada a indicar a ausência dos processos no arquivo. E' dotada
de uma bolsa de celulóide onde são guardados os talões de
requisição.
LIVROS
Livro fichário — Usado para guarda das fichas de Número-Mestre e das fichas de controle da seqüência e número de
saida.
Para folhas soltas — Utilizado para ordenação das folhas
de protocolo.
PASTAS COM PROJEÇÃO NUMÉRICA DE O A 9

Empregadas para a guarda dos processos por ordem de
Número-Mestre e das guias indicadoras da requisição.

g -

CÓDIGOS

i'

Para melhor compreensão dos códigos, definamos, antes
de mais nada, a diferença existente entre classificação- e
codificação.
81 - - CLASSIFICAÇÃO
Segundo a definição enciclopédica, a classificação representa o método através do qual se reúnem em grupos distintos
os componentes das matérias, objetos ou seres que tenham
caracteres comuns.
Há duas espécies de classificação :
A classificação artificial, que consiste em grupar os
objetos segundo um só caráter tirado, não dos mais visíveis.
Nesse gênero artificial podem-se incluir as classificações
botânicas de Liuneu, as zoológicas de Brehm e, finalmente,
citar qualquer dicionário como tipo de classificação artificial
feita pelo método da seqüência alfabética.
A classificação natural, que tem por objetivo grupar,
definir e sistematizar fenômenos da natureza ou processos
de coordenação dos conhecimentos humanos através duma
análise mais específica, proporciona dessa maneira um grupamento uniforme na base dos caracteres comuns, concretos
ou abstratos.
Pode-se afirmar que, nesse terreno, não existe classificação perfeita, devido ao estado bastante deficiente do
conhecimento das leis e fenômenos da natureza.
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82 — CODIFICAÇÃO
Representa, em tese, o grupamento e promulgação das
leis que regem a vida das nações. Entretanto, o uso da
palavra codificação como termo técnico nos trabalhos administrativos significa, usualmente, uma simbolização numérica,
alfabética ou mista de todos os itens materiais ou abstratos
que se queira incluir em grupamentos imagináveis, com
seqüências predeterminadas c lógicas.
Assim, por exemplo, num almoxarifado, em que todas
as mercadorias estejam perfeitamente classificadas, deverá
existir uma predeterminação de grupamento por ordem
numérica, alfabética, topográfica ou qualquer outra, cuja
simbolização deve constar no código adrede preparado.
Dessa forma, numa biblioteca, tanto a arrumação dos livros
quanto a sua ordenação pelos assuntos de que tratam, devem
seguir um método preestabelecido, através do qual seja
possível deferminar a existência de todos eles, ou de qualquer
um dentro da premissa alvitrada, como: autor, número do
livro ou assunto tratado.
Resumindo, as duas definições, classificação e codificação
no campo prático da organização executiva do trabalho,
carecem de separação nítida. Isto, entretanto, não pode ser
estabelecido, visto o que de fato deveria prevalecer seria
apenas classificação e simbolização, sem se recorrer à codificação propriamente dita.
Todavia, o uso desta palavra ganhou tal extensão que
suplantou o emprego de expressões como simbolização ou
criptologia, isto é, estudo e confecção de símbolos secretos
para os fins acima indicados.
A codificação racional ou lógica pode servir de guia ao
raciocínio. O teste seguinte exemplifica esta afirmação:
Os nomes transcritos abaixo são muito conhecidos e
designam o mobiliário e demais objetos que se encontram,
comumente, numa habitação simples. Qualquer tentativa de
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repetição de todos esses nomes, após dois minutos de leitura,
resultaria imperfeita pela omissão de alguns.
Casa
Cama
Quarto de Banho
"Buffet"1
Fogão
Sala de jantar
Instalação sanitária
Penteadeira

Guarda-comida
Mesa
Cristaleira
Poltrona
Cadeira
Criado Mudo
Geladeira
Banheiro
Guarda-casaca

Pia
Cozinha
Banheira
Lavatório
Guarda-veslido
Quarto de dormir
Trem de cozinha
Aquecedor

Analisando-se o todo que representam os 25 itens acima,
ter-se-á como resposta: UMA CASA. Em que se divide esta
casa? Em sala, quarto, cozinha e banheiro. De que são, por
sua vez, compostas cada uma destas quatro divisões da casa?
De seu respectivo mobiliário, isto é, no presente caso, os
nomes das peças de mobília acima citados.
Esses 25 itens, agrupados em seqüência lógica, através
de uma classificação sucessiva e de agrupamento codificado,
proporcionam o seguinte quadro:
CASA
l — Sala de jantar
Mesa

Cristaleira
"Buffet"
Poltrona
Cadeiras

2 — Quarto de dormir

Cama
Criado mudo
Penteadeira
Guarda-vestido
Guarda-casaca

3 — Cozinha
Fogão

Guarda-comida
Geladeira
Trem de cozinha
Pia

4 — Qii\::irto de banho

Instalação sanitária
Banheira
Aquecedor
Lavatório
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Lendo-se agora, atentamente, os nomes contidos no quadro acima, é mais fácil retê-los na memória. A reíencão
mnemônica ficou simplificada pela seqüência lógica dos
itens.
As codificações são a base primordial para o sucesso de
todas as organizações onde há necessidade de guiar o espírito
humano, hahiluando-o a pensar, sempre, de acordo com a
ordem de grandeza do desdobramento dos fatores evocados,
quer dizer, do maior para o menor ou, tendo como evocador
mnemônico um item, procurar lembrar-se de sua situação
dentro de um todo, percorrendo do menor até o maior, sucessivamente .
Os códigos são preparados para induzir as pessoas,
dentro de um determinado trabalho, a pensar sobre o mesmo
de maneira uniforme e, também, para exprimir, sensata
e resumidamente, uma série de fatores que, de outra forma,
tomariam o aspecto de uma frase e, às vezes, de uma série
de frases para a sua descrição. Também os materiais, sejam
eles para distribuição, para guarda, para compra, etc., sendo
classificados ou, por outras palavras, sendo agrupados segundo seus tipos, suas denominações congêneres e, depois,
sub-agrupados ou subclassificados em partes, jamais especificadas, para, finalmente, serem detalhados unitariamente,
podem ser simbolizados da mesma forma, através de leiras
ou números em séries progressivas e convencionadas.
Os homens, dentro de um trabalho, podem ser agrupados
com a definição perfeita de suas prerrogativas, de seus direitos, responsabilidades e obrigações, em cada uma das diferentes classes e, dentro destas classes, em cada um dos diversos itens. Os próprios assuntos de trabalho, sejam eles
pertinentes à fabricação ou digam respeito à correspondência ou outro gênero de produção, também podem ser agrupados, classificados e, finalmente, especificados unitariamente, afim de que, de uma forma simbólica, o homem possa
exprimir uma série de idéias ou fatores, por meio de uni
símbolo apenas. Eis o sentido máximo da codificação.
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O agrupamento de assuntos torna-se mais visivelmente
na organização de bibliotecas. .Em geral, numa
biblioteca, quanto maior número de volumes existir, tanto
maior é a variedade de assuntos tratados e estudados.
Existem, porem, bibliotecas especializadas, cujos livro;;
versam unicamente sobre um certo campo do saber humano,
campo este então tratado em todos os seus aspectos.
Seja a biblioteca geral ou especializada, o leitor deverá
encontrar, consultando um: catálogo, quais as obras que tratem desta ou daquela matéria.
Uma pessoa que quiser folhear uma obra sobre Medicina,
por exemplo, deverá ter meio de achar esta obra dentro de
milhares de outros volumes. E' evidente que esta procura
não poderá ser feita apenas pelo nome do autor, pois por
este não se pode conhecer o assunto da obra. Também não é
viável procurar uma obra simplesmente por seu título e,
muito menos ainda, pela numeração, identificadora dos
livros. A necessidade, portanto, de procura fácil provocou a
formação de índices, isto é, de catálogos dos assuntos. Para
formação destes catálogos, é lógico que se deveria utilizar a
base de classificação referida anteriormente, ou seja, a base
lógica da seqüência sucessiva dos itens, passando do maior
para o menor e assim por diante. Esse método, porem, se
não for seguido na base rígida e uniforme de interpretação
ordenada dentro de um sistema perfeitamente lógico, terá
vários inconvenientes. O primeiro consiste na interpretação
de quem vai classificar o livro, isto é, do funcionário encarregado de examiná-lo, para classificação do assunto. Supondo
<iue ele encontre um livro sobre cooperativismo e ache que
deva classificá-lo em "Economia Social", um outro funcionário pode achar que "Gooperativismo" é cooperação no
trabalho, no esforço humano e, portanto, irá classificá-lo em
"Relações Humanas" ou "Trabalho Humano" ou em outro
título qualquer; outro, finalmente, pensa que cooperativismo
s
ó pode ser incluído em "Sociedades Cooperativas". A seqüência lógica, partindo de grupos maiores, para chegar até
necessário
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o indivisível, não pode ser perfeitamente seguida, quando
o grupamento é feito apenas pela ordem alfabética dos
assuntos.
83 - - SISTEMA DECIMAL
Sentindo todas essas inconveniências, MEL VIL DEWEY,
biliotecário da Biblioteca da Municipalidade de Nova York,
que naquele tempo já possuía cerca de três milhões de volumes, idealizou, em 1876, um sistema a que chamou de decimal.
Hoje, este sistema é universalmente usado na quasi totalidade
de códigos das atividades humanas.
Melvil Dewey concluiu que toda a ciência, todo o saber,
tudo que os homens produziram, desde o início da invenção
da escrita, poderia ser tomado como uma unidade.
O símbolo l, aritmeticamente, representa uma unidade;
desdobrando-o em frações decimais, temo-lo, então, mais a
vírgula (l,).
Subdividindo aquele l em 10 frações, ele desaparece,
porque somadas as 10 frações de igual teor, só a sua totalidade é que vai formar o 1. E' como se ele fosse abstrato e
não algarismo exponencial. Existindo em todas as frações
pode ser perfeitamente omitido. Daí a razão por que não
se escreve nem a vírgula, nem o O, começando-se a divisão
decimal pela indicação daquele décimo, em que foi dividido
o todo.
. Por outro lado, sabe-se que o O depois da vírgula nada
significa. Pode-se colocar zeros à vontade (1,000) e teremos,
sempre, apenas l.
Partindo dessa premissa, de novo se apresenta a seqüência lógica do pensamento. Melvil Dewey tomou o primeiro
grupo da sub-divisão dessa totalidade, isto é, o grupo O, para .
definição de obras generalizadas:'-- as enciclopédias. Todos
os livros enciclopédicos sobre certas ciências humanas foram
incluídos no grupo O da sub-divisãô.

Todo o saber humano ficou, portanto, dividido da
seguinte maneira:
0.
1.
2.
3.
4.
õ.
6.
7.
8.
9.

Generalidades
Filosofia
Teologia
Ciências Sociais -- Direito
Filologia -- Lingüística
Ciências Puras
Ciências Aplicadas
Belas Artes
Literatura
História, Geografia, Biografia

Partindo do princípio da decimalização, sabemos que,
quanto mais o algarismo significativo dista à direita do
inicial, menor é a fração que o mesmo representa. Em outras
palavras: quando uma fração, por exemplo: - - 0,16843 ê
representada aritmeticamente, sabemos que o 3 é fração do
fator de ordem de grandeza do 4; que o 4 é fração do 8, e
assim por diante. Portanto, a menor fração de todas é a
última, no exemplo citado, o 3.
A mesma coisa ocorre quanto ao sistema decimal. Quanto
maior o algarismo indicativo, tanto menor e mais especificado o assunto que ele deve simbolizar.
Dewey, depois de grupar, dividiu a seguir esses conhecimentos, 'i ornando-se como exemplo, um item insignificante
dentro do saber humano, tal como o electrodinamômetro,
este seria, no caso, simbolizado por 9 algarismos — 621317712,
partindo, como se observa, do 6, que representa as Ciências
aplicadas. Esse 6 é subdividido em dez partes; assim 6-2
corresponderia a Engenharia, como dependência de Ciências
aplicadas, a divisão do 2, por sua vez, corresponderia na subdivisão 62-1 à Mecânica geral; a Electrotécnica, abrangendo
Já o assunto da Mecânica, será 621-3; a eletricidade industrial.
6213-1; os aparelhos de medida e indicadores elétricos será
62131-7; o 7, dividido, mais uma vez, dará 621317-7 que representará, somente, aparelhos de medida; para aparelhos de
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medida de corrente, teríamos 621.317.7-1 e, finalmente, o
electrodinamômetro, que é um dos aparelhos de medição da
corrente elétrica, será 621.317.712.
Esse número, que já é muito grande, porque abrange
nove algarismos, foi tirado do código organizado pela Sociedade Bibliófila de Composição dos Códigos Decimais, com
sede em Bruxelas. Nesse gênero é a edição mais completa
que existe no mundo.
A ânsia de tudo representar, de tudo dividir até ao
extremo, de não se poder imaginar uma parcela de vida sem
a respectiva simbolização, acarretou o absurdo, por exemplo,
de certas expressões médicas, abrangendo o aparelhamento,
os medicamentos e a doença, conterem, na linguagem do
código decimal, "apenas" 46 algarismos. Quer dizer que, às
vezes, a decifração levaria mais tempo do que a consulta a
um dicionário em ordem alfabética.
Assim, a presunção de se representar simplificadamentc
lodo o conhecimento humano leva, às vezes, ao absurdo da
construção de números verdadeiramente astronômicos. É o
que devemos evitar.
O primeiro dogma, portanto, de toda e qualquer codificação é guiar o pensamento até o ponto onde a seleção do
raciocínio possa trabalhar sem o menor embaraço e, na
pesquisa, a procura não cause dificuldades ao cérebro.
Quando se está, por exemplo, numa cidade desconhecida,
deve-se usar um mapa ou apelar para um guia, afim de
atingir determinado quarteirão, onde se encontra a rua procurada, para depois localizar a casa, já na seqüência direta
da numeração.
O caso é idêntico à orientação dada pelo código. Se as
idéias dos fatores são desdobradas excessivamente, de tal
forma que perturbem ou dificultem o raciocínio, o código,
não atinge em absoluto a sua finalidade.
O código decimal não deve ser usado de acordo com
todas suas regras clássicas, se estas vierem prejudicar a facilidade do seu manuseio.

Nos códigos decimais, o O é comumente usado em sentido
positivo ou negativo, quer para exprimir uma generalização,
quer a ausência de divisões. Escrevendo-se 102, a existência
do zero demonstra, apenas, que esse l, na primeira ordem
da divisão, não foi sub-dividido e, portanto, o 2 que se segue
ao zero é o desdobramento de "l", mas já na ordem ternária.
Existem duas espécies distintas de códigos: os estáticos
e os dinâmicos. Os primeiros são códigos imutáveis, como os
de materiais, de conhecimentos humanos, os topográficos, etc.
Estes são de fácil construção.
Os códigos estáticos, que poderiam ser denominados de
unitários, teem como principal característico a unidade do
composição, que pode ser perfeitamente isolada e identificada.
Com relação h representação de um organismo, o código
estático assume, sob o ponto de vista da nomenclatura, a
função de organograma.
O uso do código é tão vantajoso, que foi aplicado, também, para a nomenclatura mutável, ou seja, para a definição
de ações ou de um conjunto delas que, através do tempo e
do espaço, podem sofrer modificações ilimitadas. A adaptação do código para definições dessa ordem de nomenclaturas
se assemelhará a um harmonograma que representa funções
variadas, dentro de tempo e espaço também variáveis.
Códigos dessa ordem são denominados dinâmicos, analogamente à definição do harmonograma.
Enquanto basta uma única definição na estrutura codificada dum grupo de definições imutáveis, não seria possível
guardar o mesmo critério para solucionar satisfatoriamente
a questão dos códigos dinâmicos; estes teem que usar forçosamente a conjugação de duas ou mais definições, cada uma
com as variantes que a matéria a ser codificada exigir.
Assim, por exemplo, um bom código de correspondência
deve subdividir-se, pelo menos, em dois, completamente independentes, mas conjugaveis de acordo com as necessidades.
Um deles será o código de assuntos, e o outro o de procedência.
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Ultimamente, realizam-se tentativas para a conjugação
tríplice dos códigos de correspondência. A conjugação dos
códigos de assunto e procedência veio demonstrar a vantagem da criação dum terceiro: o código de ações.
Essa conjugação é usada da seguinte forma:
O código de procedência ou destino serve para a definição do missivista ou destinatário. Ás vezes, este código se
completa com a conjugação do código geotopográfico, que
indica as localizações nos diferentes países onde as entidades
missivistas ou destinatários possam ter o seu "habitat".
Para constituir a parte relativa à codificação do assunto
e da ação, procede-se da seguinte forma: Em primeiro lugar,
analisa-se a matéria contida na missiva e procura-se a su?
classificação no código de assuntos. Depois, conjuga-se esta
classificação com o símbolo numérico codificador da ação
que se desenvolve em torno do assunto tratado.
O enorme alcance proporcionado pela conjugação tríplice dos códigos é o resultado de pesquisas laboriosas,
empreendidas no sentido de maior aperfeiçoamento. Pari-,
ilustrar o esforço despendido na elaboração dos códigos basta
citar como exemplo o do Ministério do Exterior para classificação da correspondência, que representa o resultado de
um trabalho de cerca de 60 anos de pesquisas e estudos de
dois Ministérios do Exterior: o da Inglaterra e o dos Estados
Unidos. Estes estudos foram depois refundidos e submetidos
ainda ao exame de cerca de 20 funcionários, que os completaram com os dados colhidos em nosso país.

apreciável, todo o trabalho e permitem uma elasticidade sem
par para a definição clara e sucinta da matéria a ser codificada, alcançando ainda um fator de grande importância que
é, sem dúvida, o reduzido volume dos códigos a serem usados.
Para a classificação da correspondência recebida ou expedida
pela I. N., foram adotados os três códigos mencionados.

84 - - APLICAÇÃO DOS CÓDIGOS NA IMPRENSA
NACIONAL
A adoção do código decimal no Sistema "Protocontroi"
demonstrou as vantagens decorrentes da divisão distinta
entre a procedência ou destino, o assunto e, finalmente, o
desenvolvimento das ações em torno desse assunto.
A formação desses três códigos distintos e a sua conjugação independente ou interdependente simplificam, de modo

CÓDIGO DE PROCEDÊNCIA
O código de procedência ficou organizado dentro dos
grupos O a 9, compreendendo a seguinte distribuição:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administração Interna
Funcionalismo da Imprensa Nacional
Presidência da República
Ministérios da Justiça e da Fazenda.
Ministérios da Guerra, Marinha e Aeronáutica
Outros Ministérios
Prefeitura do D. F. e Órgãos Estaduais
Instituições de Previdência e Assistência Social
Procedências Diversas.

No grupo O estão classificadas as dependências da I. N.
O grupo l servirá para identificação da correspondência
recebida do funcionalismo da I. N . ; e os grupos 2, 3, 4, 5 e 6
da Administração Federal, Estadual e Municipal.
Por sua vez, o grupo 7 reúne, sob um único algarismo
específico, os Institutos e Sindicatos, atendendo a que teern
idêntica finalidade de proteção e amparo às classes trabalhistas. Entretanto, discriminamo-los em sub-grupos distintos.
Ficaram reservadas ao grupo 9 as procedências cujas
denominações não puderam ser expressas por um título
especializado. Todavia, catalogamo-las segundo a definição
característica de suas atividades.
Por vezes, torna-se necessário conjugar, ao código de
procedência, o de classificação geográfica, cujos símbolos
representativos devem substituir o sinal (11), que se encontra
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após o último algarismo dos grupos ou sub-grupos, conforme
os exemplos citados a seguir:
Diretorias Regionais do Departamento dos Correios e
Telégrafos 543-12 (n).
Estabelecimentos Estaduais de Cultura 625 (n).
A substituição da letra (n) nos exemplos formulados
por um dos itens que consta da relação dos Estados inserida
no final do Código de Procedência indicará o local geográfico
onde está instalado o organismo que se pretende codificar.
Assim, sabendo-se que 19 é o código correspondente ao
Estado do Rio Grande do Sul, um, ofício recebido da Diretoria Regional do Departamento dos Correios e Telégrafos em
Porto Alegre será codificado, no quê respeita a procedência,
como segue:
543-12 (19)
543-12 — E' o símbolo de codificação das Diretorias Regionais do D. C. T.
19 — E' o símbolo da classificação geográfica do Es- ,
tado do Rio Grande do Sul, em cuja capital a
Diretoria Regional exerce a sua atividade.
CÓDIGO DE ASSUNTOS
Os assuntos ficaram classificados de acordo com a
seguinte distribuição :
l . Movimento Administrativo
2. Pessoal
3. Assistência Médico-Social
4. Movimento Contábil
5. Movimento Industrial
6.
7.
8.
9. Generalidades.
No grupo l, englobou-se tudo o que se referia à parte
puramente administrativa da I. N. Embora o grupo 2 pudesse.
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abranger, pela sua imediata correlação, a Assistência MédicoSocial, reservamos para esta o grupo n. 3, precisamente
porque a consideramos de excepcional importância.
o Movimento Contábil que tende, dia a dia, a tomar
maior amplitude, ficou agrupado no 4; e o Industrial no 5.
Os grupos 6, 7 e 8 ficaram em aberto, para posterior
preenchimento, tendo em vista o constante desenvolvimento
d a l . N.
Finalmente, reservou-se o grupo n. 9, sob o título de
"Generalidades", para a matéria que não permitia catalogação específica.
CÓDIGO DE SUFIXOS
A preocupação de simplificar uniformemente a variabilidade das ações, em torno de um mesmo assunto, em virtude
do caráter estático do mesmo, impôs a confecção de um novo
código que, reunindo as ações debaixo de um critério classificador, desse maior elasticidade ao código de assuntos e.
simultaneamente, lhe reduzisse o volume.
Assim, tomando como exemplo o assunto "Férias"
(função estática) pode ser desenvolvida em torno dele uma
série de ações (função dinâmica), como:
Pedido de férias
Comunicação de férias
Suspensão de férias
Transferência de férias.
A organização do código de sufixos de ação foi precedida
de um levantamento em que se procurou reunir, tendo em
vista a sinonímia das palavras, aquelas que definissem açõeá
ínais usuais na rotina dos serviços. Uma vez selecionados os
vocábulos, foram estes agrupados por ordem alfabética e
definido cada grupo por designação numérica em ordem de
seqüência.
A cada grupo alfabético das ações correspondeu uma
Quantidade proporcional de números que foi determinada
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através de um cálculo em que se apurou a freqüência das.
palavras de um dicionário, segundo a letra inicial.
As ações, conforme a respectiva letra inicial, foram dispostas da seguinte maneira:
Inicial das ações:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N

O
P

Q
R
S
T
U
V
X
Z

Quantidade numérica '..

80
30
80
70
60
40
30
30
60
30
40
50
30
30
60
30
70
30
50
30
30
20
20

(de
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("
("

01 a 80)
81 " 110)
111 " 190)
191 " 260)
261 " 320)
321 " 360)
361 " 390)
391 " 420)
421 " 480)
481 " 510)
511 " 550)
551 " 600)
601 " 630)
631 " 660)
661 " 720)
721 " 750)
751 " 820)
821 " 850)
851 900)
901 930)
931 " 960)
961 980)
981 000)

1.000

Introduzido o uso do código de sufixos, a codificação
de qualquer assunto deverá ser, sempre, acompanhada da
respectiva ação.
O símbolo das ações é invariavelmente colocado depois da
codificação do assunto, separado por uma barra (/).

EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO
Seguem-se exemplos de codificação:
1.° exemplo: Um assunto e um sufixo de ação
Pedido de licença para tratamento de saúde 263/824
2,° exemplo: Um assunto e dois sufixos
Pedido de pagamento de gratificação

251-3/725/824

CÓDIGO DE ASSUNTOS
GRUPOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MOVIMENTO ADMINISTRATIVO
PESSOAL
ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL
MOVIMENTO CONTÁBIL
MOVIMENTO INDUSTRIAL

GENERALIDADES
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141-38.
141-39. Outras máquinas
141-4. Aparelhos e instrumentos
141-5. Objetos de coleção
142. Semi-permanente
142-1. Ferramentas
142-2. Utensílios
143. De consumo
144. Imprestável
145.

GRUPO 2
1'ESSOAL

21. Constituição dos cargos
211. Cargos e funções
212. Carreiras
22. Provimento dos cargos
221. Concursos e provas de habilitação
23. Registo do pessoal

15. Plano cultural
151. Biblioteca
151-1. Obras
151-11. Literárias
151-12. Científicas
151-13. Técnicas
151-2. Jornais e Revistas
151-21. Nacionais
151-22. Estrangeiras
152. Cursos
152-1. De caráter administrativo
152-2. De caráter industrial
•
153. Palestras e conferências
Í6.
17.
18.
19.

Gás, eletricidade e força motriz
Franquia postal e íelegráfica
Organização de Serviço
Oficinas gráficas

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

Nome do funcionário
Caderneta de funcionário
Assentamento individual
Boletim de merecimento
Ponto
Tempo de serviço
Lista de antigüidade
Boletim do pessoal

24. Obrigações do pessoal
241.
242.
243.
244.
245.
24(5.
247.

Freqüência
Declaração de família
Prova de idade
Certificado de reservista
Folha corrida
Residência
Selo de nomeação e promoção

*5- Direitos e vantagens
251. Vencimentos e salários
251-1. Extraordinários
251-2. Folha de pagamento
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GRUPO 3

251-3. Gratificações
251-4. Salário prêmio

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

26. Afastamento normal ou acidental
261. Faltas
262. Férias
263. Licenças
263-1.
263-2.
263-3.
263-4.
263-5.
263-6.
263-7.
263-8.

Casamento
Luto
Gestante
Júri
Serviço Militar
Tratamento de saúde
Por doença de pessoa da familia
Interesse particular

264. Aposentadoria
264-1.
264-2.
264-3.
264-4.

Acidente trabalho
Invalidez
Compulsória
Ex-o f f ido

27. Penalidades
271. Processos administrativos
272. Inquéritos administrativos
273.
28.

29. Diversos
291.
292.
293.
294.

Elogio, Louvor
Uniforme
Horário de trabalho
Acidente de trabalho

'jl. Assistência médica
311.
312.
313.
314.
315.
316.

Clínica geral
Cirurgia
Maternidade
Odontologia
Ortopedia
Pediatria

32. Assistência aos doentes
321. Hospitais
322. Ambulatórios
323. Colônias
33. Medidas preventivas e sanitárias
331.
332.
333.
334.

Análise alimentos
Análise água
Higiene e limpeza
Combate ao saturnismo

34. Assistência social
341.
342.
343.
344.

Creches
Restaurantes
Recreios
Clubes, Grêmios

35. Benefícios
351.
352.
353.
354.

Auxílio-enfermidade
Auxílio-maternidade
Aüxílio-funeral
Empréstimos
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42. Balanços

355. Pensão
356. Montepio
357. Pecúlio

421. Tomada de contas
422. Prestação de contas
43. Inventários

36. Seleção profissional
361.
362.
363.
364.

431. Dos bens moveis
432. Dos bens imóveis

Biometria
Antropometria
Psicotécnica
Tipologia

44. Movimento da Tesouraria

37. Previdência social

GRUPO 5

371. Associados
372. Beneficiários
373. Casas operárias
GRUPO 4
MOVIMENTO CONTÁBIL

MOVIMENTO INDUSTRIAL

51. Diários Oficiais
511.
512.
513.
514.

Originais
Matéria publicada
Assinaturas
Números atrasados

41. Orçamento
52. Obras, avulsos e outros trabalhos
411. Receita
411-1. Industrial
411-11. Assinaturas e publicações nos Diários Oficiais
411-12. Obras e avulsos oficiais
411-13. Obras e avulsos particulares
411-14. Impressão de material de expediente
411-15. Encadernação
411-16.
411-2. Guias probatórias

521.
522.
523.
524.
525.

Em depósito
Em execução
Originais
Clichês
Folhas soltas

53. Material de expediente
531. Tabela de preços e prazos
532. Originais
54. Encadernação
55. Composição, impressão e gravura em geral

412 Despesa

412-1.
412-2.
412-3.
412-4.

Com pessoal
Com material
Serviços e encargos
Eventuais

551. Provas
551-1. Tipográficas
551-2. De gravura

- \J64
~

— 65 —

SUFIXOS:

56. Vendas
561. Agências e representações
57. Assinaturas
58. Publicidade e propaganda
59.

GRUPO 9
GENERALIDADES

91. (Correspondência de caráter social
911. Credenciais
92. Idoneidade de firmas
93. Publicações
931. Nacionais
932. Estrangeiras
94. Visitas
95. Homenagens,

manifestações

951. Congratulações
952. Pêsames
96. Entidades
961. Diretoria
962. Conselho Administrativo
963. Sede
99. Diversos

Letra "A" — de 001 a 080
001.
002.
003.
í)04.
•005.
006.
007.
008.
<009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.

Abalroamento
Abandono, renúncia
Abatimento, desconto
Abono, adiantamento
Acabamento, conclusão
Acumulação
Admissão
Advertência, admoestação, repreensão
Agradecimento
Ajustamento
Ajuste, contrato, acordo, convenção
Amortização
Análise, crítica
Anexação, juntada
Anotação, apostila, assentamento, registo, averbação
Apresentação
Arquivamento, guarda
Arrecadação, cobrança, recolhimento
Atraso, retardamento, demora
Aumento, acréscimo, ampliação, desenvolvimento
Avitorização, aprovação, consentimento, permissão
Avaliação, cálculo, computação, estimativa
Assinatura
Acórdão
Anúcio
Avaria
Antecipação
Aproveitamento
Atestado
Armazenagem
Aluguel
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Letra "B" — de 081 « 110
081. Busca, pesquisa, procura
082. Benfeitoria, melhoramento
Letra "C
- de 111 a 190
111. Cancelamento, extinção, nulificação, cessação, abolição, supressão
112. Carga
113. Catalogação
114. Certidão,, certificado
115. Comissionamento
116. Comparecimento
117. Compra, aquisição
118. Comprovação
119. Comunicação, aviso, participação, informação
120. Conserto, reparo, arranjo
121. Concorrência
122. Conservação, manutenção, limpeza
123. Consignação
124. Constituição, organização, criação, instituição, formação
125. Consulta
126. Convite
127. Cópia, cópia fotostática
128. Correção, retificação, emenda
129. Cumprimento, observância
130. Custo
131. Conta
132. Confecção
133. Cessão, concessão
134. Cardápio
135. Cheque
136. Convocação
137. Cooperação
Letra "D" — de 191 a 260
191. Danificação, prejuízo, perda, estrago
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192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Declaração
Decreto
Defeito, imperfeição, deformidade
Demissão, dispensa, exoneração
Denegação, recusa, rejeição, indeferimento
Depreciação, desvalorização
Desajuste
Desarquivamento
Desgaste
Designação, indicação, escolha
Desmontagem
Despacho
Desregulamento
Devolução, restituição, re-envio, reposição
Disponibilidade
Divulgação, propaganda
Documento
Dado, indício, antecedente
Despesa
Diferença
Desaparecimento

Letra "E" — de 261 a 320
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

Efetivação, estabilização
Elaboração, preparação
Empenho
Encadernação
Encampação
Encomenda
Entrega
Equiparação
Erro, engano, inexatidão, desacerto
Esclarecimento, elucidação
Estatística
Estoque
Expedição
Extravio, desvio, descaminho
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275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.

Edital
Ensaio
Emplacamento
Endereço
Exercício
Escala
Encaminhamento

Letra "F" — de 321 a 360
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

Fabricação
Fiança, caução, penhor, garantia
Fiscalização
Fórmula, modelo
Fornecimento, provisão, abastecimento
Franquia
Freqüência
Folheto
Falecimento

Letra "G" — de 361 a 390
361. Gráfico
362. Guia
Letra "H" — de 391 a 420
391. Habilitação, aptidão
392. Homologação, confirmação
Letra "I" — de 421 a 480
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.

Impedimento, interdição, privação, proibição
Impressão
Incidente
Incorporação, reunião, agrupamento, fusão
Indenização, compensação
Inquérito, sindicância
Inserção
Inscrição, matrícula
Inspeção, exame, vistoria

130.
431.
432.
433.
434.
435.

Instalação
Instrução
Inutilização, destruição
Irregularidade
Isenção
Impugnação

Letra "J" — de 481 a 510
481. Justificação
Letra "L" — de 511 a 550
511. Lacuna, falta, omissão
512. Lançamento
513. Laudo
514. Localização, posição, situação
515. Lotação
516. Lubrificação
517. Legalização
Letra "M" — de 551 a 600
551. Mapa
552. Medição
553. Mensagem
554. Método
555. Modificação, alteração, mudança
556. Montagem
557. Multa
Letra "N" — de 601 a 630
601. Nomeação
602. Norma, regra, preceito
603. Normalização, regularização
604. Notícia, noticiário
605. Numeração
606.
Letra "O" — de 631 a 660
631. Oferta, proposta
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632. Orçamento, previsão
633. Ortografia
Letra "P" -.- de 661 a 720
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.

Padronização
Permuta, intercâmbio, troca
Portaria, ordem de serviço
Posse
Preço
Prescrição
Processo
Profilaxia
Projeto
Promoção
Prorrogação, dilação
Prospecto
Prova, testemunho
Provimento
Publicação
Punição
Parada
Produção
Prazo

Letra "Q" — de 721 a 750
721.
722.
723.
724.
725.

Quadro, tabela
Queixa
Questionário
Quota
Quitação, pagamento

Letra "R" --de 751 a 820
751.
752.
753.
754.
755.

Racionalização
Ratificação
Readaptação
Readmissão, reintegração
Reaj ustamento
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756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.

Recebimento, recepção
Reclamação, reivindicação
Reconsideração
Recurso
Reforço
Reforma, reconstrução, reorganização
Regimento
Regulagem
Reimpressão
Reiteração
Relação, lista, rol, catálogo, coleção
Relevação
Relatório, demonstração, parecer
Remessa
Remoção, transferência, deslocamento
Representação, exposição
Retenção
Retorno, reversão, regresso
Rodízio
Republicação
Rotina

Letra "S" — de 821 a 850
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.

Saida
Saldo
Sobra, sobejo, resto
Solicitação, pedido, requisição, petição, requerimento
Suspensão, sustação, interrupção
Sugestão, idéia
Suplemento
Substituição

Letra "T" — de 851 « 900
851. Transporte
852. Tiragem
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853. Título
854. Turno
Letr a"U" — de 901 a 930
901. Uniformização
902. Utilização
903. Urgência

ÍNDICE REMISSIVO DOS ASSUNTOS

Letra "V" — de 931 a 960
931.
932.
933.
934.

Venda
Verba
Vista
Vaga

Letra "X" — de 961 a 980
Letra "Z" — de 981 a 999

"A"
ACIDENTE DE TRABALHO
,
ACIDENTE DE TRABALHO, APOSENTADORIA

294
264-1

Administrativos
Cursos
Inquéritos
Processos

152-1
271

Afastamento
Acidental .
Normal

26
26

AGÊNCIAS PARA VENDAS . .
ÁGUA, ANÁLISE
AUMENTOS, ANÁLISE
AMBULATÓRIOS . .

•. .

&61
332
'331
322

Análise
Água
Alimentos
ANTIGÜIDADE, LISTA T)K
ANTROPOMETRIA
APARELHOS
APOSENTADORIA
ASSENTAMENTO INDIVIDUAL

.
'

ASSINATURAS .

332
331
237
362
141-4
264
233
53

Assistência
Aos doentes
Médica
Médico-sociitl
Social
ASSOCIADOS

;

32
31
3
34
371

75
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CASAS OPERÁRIAS
CERTIFICADO DE RESERVISTA.

AVULSOS
Para impressão
Em depósito . . ..
Em execução . . ,
Originais
Oficiais, Receita do . . .
Particulares, Receita d e

244
151-12
312
524
311
344
323
334
55
141 <32

CIENTÍFICAS, OBRAS
CIRURGIA
CLICHÊS
CLÍNICA GEftAL
CLUBES
COLÔNIAS
COMBATE AO SATUBNISMO. . .

Composição
Máquinas de

Auxilio
Enfermidade
Funeral

•

264-3
13
131
132
221
153
951
962
12
121
122'
21
143-

COMPULSÓRIA, APOSENTADORIA

Comunicações
Na Administração . . ..
Nas Oficinas

Maternidade .

'B"

CONCURSOS
CONFERÊNCIAS
CONGRATULAÇÕES
CONSELHO ADMINISTRATIVO .

BALANÇOS
BENEFICIÁRIOS . .

Conservação
Na Administração . . .
Nas Oficinas

BENEFÍCIOS .

Bens
Imóveis Inventário dos
Moveis, Inventário dos .
BIBLIOTECA

313

CONSTITUIÇÃO DOS CARGOS. . .
CONSUMO, MATERIAL DE

Contas
Prestação de
Tomada de

. ,

BIOMETRIA .

Boletim

CORRESPONDÊNCIA DE CARÁTER SOCIAL.
CRECHES
CREDENCIAIS

Merecimento . . .
Pessoal
BROCHURA, MAQUINAS PE

Cursos
Administrativos
Industriais

CADERNETA DE FUNCIONÁRIO.

DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA
DESPESA

422'
42 í
91
34 f
91 f
152
152-í
152-2

'D'
Cargos
Constituição dos
Provimento dos
CARREIRAS
CASAMENTO,

LICENÇA PARA . .

21

22
212
263-1

Diários Oficiais
Originais
Publicações nos (Receita de)
DIREITOS DO PESSOAL
DIRETORIA
DOENÇA DE PESSOA DE FAMÍLIA, LICENÇA.
DOENTES, ASSISTÊNCIA AOS

242"
412
51
511
411-11'
25
961
263-7'
32
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'E"

251-3
55
141-35
551-2
411-2

GRATIFICAÇÕES . . .

ELETRICIDADE
ELOGIO
EMPRÉSTIMOS

16

291
354
54
141-34
411-15
351
96
412-4
264-4
53
251-1

Encadernação
Máquinas de
Receita da
ENFERMIDADE, AUXÍLIO DE
ENTIDADES
EVENTUAIS, DESPESAS
"EX-OFFICIO", APOSENTADORIA

EXPEDIENTE, MATERIAL (Impressão de)
EXTRAORDINÁRIOS, VENCIMENTOS

Gravura
•Máquinas . . .
Provas
Guias probatórias .

'H"
HABILITAÇÃO, Provas
Higiene
Medidas Preventivas de.
HOMENAGENS
HORÁRIO DO TRABALHO

221
333 ..
33
95
293
321

.

HOSPITAIS
FALTAS
FAMÍLIA, DECLARAÇÃO DE.
FÉRIAS
FERRAMENTAS
FIRMAS, IDONEIDADE

261
242
262
142-1
92

Folha
Corrida
Pagamento
Folhas Soltas

,-

FORÇA MOTRIZ

245
•251-2
525
16

Franquia
Postal
Telegráfica

17
17
241

FREQÜÊNCIA

IDADE, PROVA DE
IDONEIDADE DE FIRMA
IMÓVEIS, INVENTÁRIO DOS BENS

Impressüo . .
Máquinas
Material Expediente (Receita de)
IMPRESTÁVEL, Material
INDIVIDUAL, Assentamento
INDUSTRIAL, Receita
INDUSTRIAIS, Cursos
INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS
INSTRUMENTOS
INVALIDEZ, APOSENTADORIA

243
92
432
55
141-31
411-14
144
233
411-1
152-2
272
141-4
264-2

m

INVENTÁRIOS .

Funcionário
Caderneta do
Nome do

232
231

FUNÇÕES
FUNERAL, AUXÍLIO

211
Q53

151-2
151-21
151-22
263-4

Jornais
Nacionais . .
Estrangeiros .
JÚRI .

"G"
GÁS

GENERALIDADES . . .
GESTANTE, LICENÇA .
GRÁFICAS, OFICINAS .

16
9
263-3

ti)

'L"
LICENÇAS
t IMPEZA

•LISTA DE ANTIGÜIDADE . .

203
333
237

— 79 —

— 78

Movimento
Administrativo
Contábil
Industrial
Tesouraria

LOUVOR

LUTO, 'licença . . . .

'M"
95,
141-3 .1

MANIFESTAÇÕES . ..'

Máqik!nas
Brochura
Composição
Diversas
Encadernação
Gravura
Impressão

141-33!
141-32J
li 1-39

-

MATÉRIA PUBLICADA, "DIÁRIOS OFICIAIS"

Material
Consumo
Expediente, Impressão de
Originais
Receita .
Imprestável . . .
Permanente . . .
Semi-permanente
Despesa com .
Maternidade
Auxílio
MÉDICA, Assistência

141-31
141-35,
141-31;
512
14
143
143
532

411-141
144
141
142
412-2
313

3'52
31

Medidas
Preventivas de Higiene
Sanitárias
Melhoramentos
Na Administração .
Nas Oficinas .

431

MOVEIS, INVENTÁRIO DOS BENS.

LITERÁRIAS, Obras .

<33
33

12
121
122

MERECIMENTO, BOLETIM DE

234

MILITAR, Serviço

263-5-

MONTEPIO
MOVEIS .

356
141-1

"N"
NOME DO FUNCIONÁRIO
NOMEAÇÃO, SELO
NÚMEROS ATRASADOS DOS "DIÁRIOS OFICIAIS".

231
247
514

"O"

141-5

OBJETOS DE COLEÇÃO
OBRAS

Oficiais (Receita de)

411-12

Para a Biblioteca
Científicas
Literárias
Técnicas
Para Impressão
Em Depósito
Em Execução
Originais .
Particulares (Receita de)

151-1

151-12
151-11
151-13
52
521
522
,523
411-13
24
314

OBRIGAÇÕES DO PESSOAL
ODONTOLOGIA

Oficinas
Comunicações
Conservação
Melhoramentos
Policiamento
Transporte

••

OFICINAS GRÁFICAS
OPERÁRIAS, CASAS
ORÇAMENTO
ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO
ORIGINAIS, "DIÁRIOS OFICIAIS"
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OBRAS^ AVULSOS E OUTROS TRABALHOS .
ORTOPEDIA

132
122
122
132
132
19
373
41
18
511
">24

•523
315
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PAGAMENTO, Folha de .
PALESTRAS
PECÚLIO

PERMANENTE, Material
PEDIATRIA
PENALIDADES
PENSÃO
PÊSAMES .

Pessdúl
Boletim do
Despesa, com o
Direitos do
Obrigações do
Registo do
Vantagens do .
PLANO CULTURAL

Policiamento
Na Administração . .
Nas Oficinas . .
Ponto
POSTAL, Franquia
PRAZOS, Tabela
PREÇOS, Tabela
PRÊMIO, Salário
PRESTAÇÃO DE CONTAS .
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROBATÓRIAS, GUÍ3S
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

PROFISSIONAL, Seleção . . .
PROMOÇÃO, Selo
PROPAGANDA
PROVA DE IDADE

Provas
Gravura . . .
Habilitação .
Tipográficas .
PROVIMENTO DE CARGOS
PSICOTÉCNICA

201-2
153
357
141
310
27
355
952 ;
2
238
412-1
25
24
23
25
15
13
131
132
235
17
531
531
251-4
422
37
411-2
271
36
247
58
243

Publicações
Estrangeiras
Nacionais
Nos "Diários Oficiais" (Receita de)
PUBLICIDADE .

93
932
931
411-H
58

"R"
Receita
Industrial . .

411

IUSCRÈIOS
REGIMENTO INTERNO
REGISTO DO PESSOAL
REGULAMENTO INTERNO . . . ,
REPRESENTAÇÕES PARA VENDAS
RESERVISTAS, Certificado . . . .

343
11 ;
23
11
561
244
246
342
151-2

RESIDÊNCIA
RESTAURANTES

Revistas
Estrangeiras . .
Nacionais

SALÁRIO-PRÊM10
SALÁRIOS

SANITÁRIAS, Medidas . .
SATURNISMO, Combate ao
SEDE
SELEÇÃO PROFISSIONAL . .

Selo '
Nomeação . .
Promoção
SEMI-PERMANENTE, Material
SERVIÇO MILITAR
SERVIÇO, ORGANIZAÇÃO de

.SERVIÇO, Tempo de
SERVIÇOS E ENCARGOS, Despesa com.
Social
Assistência . .
Previdência . .

411-1

151-22
151-21

251-4
251
33
334
963
36

247
247
142

263-5
18
236
412-3

34
37

;
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TABELA DE PREÇOS E PRAZOS

"...

TÉCNICAS, Obras
TELEGRÁFICA, Franquia

531
:

TEMPO DE SERVIÇO

TESOURARIA, Movimento da
TIPOGRÁFICAS, Provas
-TIPOLOGIA
TOMADA DE CONTAS

•TRABALHO, Acidente (Aposentadoria) . .
Horário do
TRABALHOS, Diversos (para Impressão)
Em Depósito . .
Em Execução
•TRANSPORTES

Na Administração
Nas Oficinas
•TRATAMENTO DE SAÚDE, Licença . . . . . . . .

101-13

17
2'3Q
44
551-1
364
4.21
264-1
293
52
521
6.22
113
131
132

263-6

'U'
UNIFORME . . .
UTENSÍLIOS .

292
142-S

VANTAGENS DO PESSOAL .
VEÍCULOS

25
141-2
251-1
56
94

VENCIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS
VENDAS
VISITAS .

.

SUFIXOS
ÍNDICE REMISSIVO

Abalroamento
Abandono . .
Abastecimento
Abatimento . .
Abolição . . . ,
Abono
Acabamento .
Acórdão . . . .
Acordo . . . .
Acréscimo . .
Acumulação .
Adiantamento .
Admissão . . .
Admoestação .
Advertência .
Agradecimento
Agrupamento .
Ajustamento .
Ajuste
Alteração . . ,
Aluguel. . . .
Amortização .
Ampliação . .
Análise
Anexacão . . ,
Anotação . . .
Antecedente .
Antecipação . .
Anúncio . . ..
Apostila . . .
Apresentação .
Aprovação . .

001
002
325
00'3
111
004
005
024
011
020
006
004
007
008
008
009
424
010
011
555
032
012
020
013
014
015
209
027
025
015
016
021

84
Aproveitamento .
Aptidão
Aquisição
Armazenagem . .
Arquivamento . .
Arranjo
Arrecadação t .
Assentamento . .
Assinatura . . . .
Atestado
Atraso . .
Aumento
Autorização . . .
Avaliação
Avaria
Averbação
Aviso .

B
Benfeitoria
Busca .

Cálculo
Cancelamento . .
Cardápio . . . .
Carga
Catalogação . .
Catálogo
Caução
Cheque . . . . .
Certidão
Certificado . . .
Cessação
Cessão
Cobrança
Coleção
Comissionamento
Comparecimento
Compensação . .
Compra
Comprovação . .
Computação . .
Comunicação . .
Concessão . . .
Conserto . . . . .
Conclusão .

85 —

Concorrência . .
Confecção . . .
Confirmação . .
Consentimento .
Conservação . .
Consignação . .
Constituição . .
Consulta
Conta
Contrato
Convenção . . ..
Convite
Convocação . . .
Cooperação . . .
Cópia
Cópia fotostática
Correção
Criação
Crítica . . '
Cumprimento .
Custo .

121
132
392
021
122
123
124
125
131
011
011
126
13(5
137
127
127
128
124
013
129
130

D
Dado . . . .
Danificacão
Declaração . . . .
Decreto
Defeito
Defesa
Deformidade . .
Demissão
Demonstração . .
Demora
Denegação . . . .
Depreciação . . .
Desacerto . . . .
Desajuste
Desaparecimento
Desarquivamento
Descaminho . . .
Desconto
Desenvolvimento
Desgaste

209
191
192
193
19-i
210
19 i
193
768
019
19(5
197
269
198
212
199
27-í
003
020
200
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Designação . .
Deslocamento .
Desmontagem .
Despacho . . . .
Desregülamento
Destruição . .
Desvalorização ,
Desvio
Devolução . . .
Diferença . . .
Dilação
Dispensa . . .
Disponibilidade
Divulgação . . .
Documento . .
Edital
Efetivação . .

87
201
770
202
203
204
432
197
274
205
211
671
195
206
207
208
275
261

E
Elaboração . . ..
Elucidação . . .
Emenda
Empenho
Emplacamento .
Encadernação . .
Encaminhamento
Encampação . .
Encomenda . . .
Endereço
Engano
Ensaio
..
Entrega
Equiparação . . .
Erro
Escala
Esclarecimento .
Escolha
Estabilização . .
Estatística
Estimativa . . ..
Estoque . . . . . . .
Estrago

262
270
128
263
277
26 i
281
265
260
278
269
276
267
268
269
280
270
201
261
271
022
272
191

Exame . .
Exercício .
Exoneração
Expedição .
Exposição .
Extinção .
Extravio .

429
279
195
273
771
111
274

Fabricação .
Falecimento .
Falta
Fiança . . ..
Fiscalização .
Folheto . . .
Formação . .
Fórmula . .
Fornecimento
Franquia . .
Freqüência .
Fusão . . . .

321
329
511
322
323
328124
324
325
326.
327
424

G
322
361
017

Garantia
Gráfico .
Guarda .

H
Habilitação .
Homologação

391
392

Idéia
Impedimento .
Imperfeição .
Impressão . .
Impugnação .
Incidente . . .
Incorporação .
Indeferimento ,
Indenização . .

826
421
194
422
435423
424
196
425

89 —
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Indicação . .
Indício . . ..
Inexatidão . .
Informação .
Inquérito . .
Inscrição . .
Inserção . . .
Inspeção . .
Instalação . .
Instituição .
Instrução . .
Intercâmbio .
>Interdição . .
Interrupção .
Inutilização .
Irregularidade
Isenção . . . .

201
209
269
119
426
428
427
429
430
124
431
662
421
82i5
432 ,
433
434

Juntada . .
Justificação

014
481

Lacuna . .
Lançamento
Laudo . . .
Legalização .
Limpeza . .
Lista . . . .
Localização .
Lotação . .
Lubrificacão

511
512
513
517
122
76í>
514
515
516

M
Manutenção .
Mapa
Matrícula . .
Medição . . .
Melhoramento
Mensagem . .
Método . . ..
Modelo . . . .
Modificação .

122
551
428
552
082
553
554
324
555-

556
565
557

Montagem
Mudança .
Multa . .

N
Nomeação . .
Norma . . ..
Normalização
Notícia. . . .
Noticiário . .
Nulificação .
Numeração .

601
602
603
604
604
111
605

O
Oferta
Observância . . .
Omissão
Orçamento . . . .
Ordem de serviço
Organização . . .
Ortografia . . . •

631
129
511
632
663
124
633

Padronização .
Pagamento . .
Parada
Parecer
Participação .
Pedido
Penhor
Perda
Permissão . .
Permuta . . ..
Pesquisa . . . .
Petição
Portaria . . . .
Posição
Posse
Prazo
Preceito . . . .
Preço . . . . . . ,
Prejuízo . . ..
Preparação . .

661
725
677
768
119
824
322
191
021
G62
081
824
663
51 í
664
P79
602
665
191
262

— 91 —

— 90
Prescrição .
Previsão . .
Privação . .
Processo
Procura . .
Produção .
Profilaxia .
Proibição .
Projeto . .
Promoção .
Propaganda
Proposta . .
Prorrogação
Prospecto .
Prova . . . •
Provimento
Provisão . .
Publicação .
Punição . .

Q
Quadro . .
Queixa . . .
Questionário
Quitação . .
Quota . . ..

721
722
723
725
724

R
Racionalização .
Ratificação . .
Readaptação . .
Readmissão . . .
Reajustamento .
Recebimento . .
Recepção
Reclamação . .
Recolhimento . .
Reconsideração .
Reconstrução . .
Recurso
Recusa
Reenvio
Reforço
Reforma .

751
702
753
754
755
756
756
757
018
758
761
759
196
20<5
760
76Í

Regimento
Registo .
Regra . . .
Regresso .
Regulagem . .
Regularização
Reimpressão .
Reintegração .
Reivindicação
Rejeição . . .
Relação . . . .
Relatório . . .
Relevação . .
Remessa . . ..
Remoção . . .
Renúncia . .
Reorganização
Repara . . ..
Reposição . .
Repreensão . ,
Representação
Republicação .
Requerimento
Requisição . ,
Restituição .
Resto
Retardamento
Retenção . . ,
Retificação .
Retorno . . . .
Reunião . . .
Reversão . . .
Rodízio
Rol
Rotina .

Saida . . ..
Saldo . . .
Sindicância
Situação . .
Sobejo . . ,
Sobra . . .
Solicitação

762
Oliõ
602
773
763
603
764
754
757
196
766
768
767
769
770
002
761
120
205
008
771
775
824
824

205823
019

772
128
773
424
77<3
774
766
776,

822
514
823
8.23
824
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Substituição
Sugestão
Suplemento . .
Supressão . ,
Suspensão
Sustação

•••

828
826
827
111,
825
825

T

Tabela
Testemunho
Tiragem
Título
Transferência
Transporte
Troca
Turno

ftõ

721
078
852
853
• 770
l
062
, 854

U

Uniformização
Utilização
Urgência

'

901
902
903

V

Vaga
Venda
Verba
Vista
Vistoria .

•

934
93 i
932
933
429

CÓDIGO DE PROCEDÊNCIA

G R U P OS

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administração Interna
Funcionalismo da Imprensa Nacional
Presidência da República
Ministérios da Justiça e da Fazenda
Ministérios da Guerra, Marinha e Aeronáutica
Outros Ministérios
Prefeitura do Distrito Federal e Órgãos Estaduais
Instituições de Previdência e Assistência Social
Procedências Diversas

G R U P OO
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

01. Diretoria Geral
(Diretor geral)
011. Assistência Técnica
012. Assistência Administrativa
013. Assistência Jurídica
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02. Divisão de Administração
(Diretor)
020-1. Secretaria
021. Serviço de Comunicações
021-1. Registro e Controle da Correspondência
021-2. Arquivo
021-3. Informações e Comunicações
.022. Serviço do Material
022-1. Compras
022-2. Distribuição
022-3. Verificação
023. Serviço do Pessoal
023-1. Locação c Admissão
023-2. Freqüência e Pagamento
023-3. Registro Funcional e Arquivamento03. Divisão de Controle e Estatística
(Diretor)
030-1. Secretaria
031. Serviço de Controle
031-1. Controle Orçamentário
031-2. Auditoria
031-3. Contabilidade Geral

032. Serviço de Mecanização
032-1. Preparo e Conferência
032-2. Perfuração e Verificação
032-3. Separação e Tabulação
033. Serviço de Estatística
033-1. Pessoal
033-2. Material
033-3. Produção
04. Tesouraria
041. Pagadoria
042. Recebedoria
05. Divisão de Assistência Médico-Social e Cultural
(Diretor)
050-1. Secretaria
051. Serviço de Assistência Médica
051-1. Antropometria
051-2. Assistência Médico-Odontológica
052. Serviço de Assistência Educacional
052-1. Seleção e Orientação Profissional
052-2. Cursos de Aprendizagem c Aperfeiçoamento
053. Serviço de Assistência Cultural
053-1. Biblioteca
053-2. Museu
054. Serviço de Assistência Social
054-1. Alimentação e Recreio
054-2. Assistência à Família
06. Divisão de Publicações
(Diretor)
060-1. Secretaria
061. Serviço de Divulgação
061-1. Redação do Jornal
061-2. Obras de Divulgação
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062. Serviço de Recepção
062-1. Matéria de Jornal
062-2. Encomenda de Material e Obras
063. Serviço de Vendas
063-1. Depósito de Publicações
063-2. Posto de Vendas e Correspondentes
064. Serviço de Expedição
064-1 . Assinaturas
064-2. Encomendai
07. Divisão de Produção
(Diretor)
070-1. Secretaria
071. Serviço de Planejamento e Orientação
Técnica
071-1. Revisão e Correção
071-2. Projetos e Rotina
072. Serviço de Composição
072-1. Tipografia
072-2. Gravura
073. Serviço de Impressão
073-1. Tipografia
073-2. Litografia, Roto-impressão e Off-set
074. Serviço de Acabamento
074-1. Encadernação e Puula^So
074-2. Envelopes
074-3. Blocagem e Cartonagcm
08. Divisão de Serviços Auxiliar es e Segurança Industrial
(Diretor)
080-1. Secretaria
081. Serviço de Conservação e Segurança Industrial

— 97 —

081-1. Limpeza
081-2. Vigilância e Policiamento
081-3. Transportes
081-4. Segurança Industrial
082 Serviço de Oficinas Auxiliares
082-1. Hidráulica e Reparo do Prédio
082-2. Eletricidade
082-3. Mecânica
082-4. Carpintaria

GRUPO l
FUNCIONALISMO DA I. N.

10. Em Geral
(Por ordem alfabética de sobrenome, não considerando,
porem, as palavras: Filho, Neto, Sobrinho, Júnior, Sênior) .

G Px U P O 2
PKESIDKNCIA DA REPÚBLICA

21. Secretaria da Presidência
211. Diretoria do Expediente
211-1.
211-2.
211-3.
211-4.

Registo Geral
Arquivo
Biblioteca
Portaria

212. Serviços Auxiliares
22. Gabinete Militar
221. Chefe
23. Gabinete Civil
231. Chefe
24. Departamento Administrativo do Serviço Public
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Divisão de Organização e Coordenação
Divisão do Funcionário Público
Divisão do Extranumerário
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
Divisão do Material
Serviços Auxiliares

25. Departamento de Imprensa e. Propaganda
26. Conselhos
261. Águas e Energia Elétrica
262. Federal do Comércio Exterior

— 105 —
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306-91. Do Distrito Federal
307. Procuradorias

311-1. Secção de Segurança Nacional
311-2. Secção de Estudos Econômicos e Financeiros

307-1. Geral da República
307-2 (n) Regionais da República
308. Policias
308-1. Civil
308-11. Diretoria Geral de Comunicações e
Estatística
308-12. Inspetoria Geral do Polida
308-13. Diretoria Geral de Expediente e
Contabilidade
308-14. Delegacias
308-15. Inspetoria de Policia M a r í t i m a e
Aérea
308-16. Instituto de Identificação
308-17. Inspetoria do Tráfego
308-18. Inspetoria da Policia Marítima e
Aérea
308-2. Militar
308-3. Especial

*

309* Outros Órgãos
309-1.
309-2.
309-3.
309-4.
309-5.
309-6.
309-7.
309-8.
309-9.

31 . Ministério da Fazenda
311. Gabinete do Ministro

Arquivo Nacional
Casa de Correção
Casa de Detenção
Corpo de Bombeiros
Inspetoria Geral Penitenciária
Escola 15 de Novembro
Instituto Sete de Setembro
Patronatos e Colônias Agrícolas e Escolares
Penitenciárias

312. Comissão de Eficiência
313. Diretorias
313-1.
Despesa Pública
313-2.
Domínio da União
313-3.
Fazenda Nacional
313-4 (n) Imposto de Renda
313-5.
Rendas Aduaneiras
313-6.
Rendas Internas
313-7.
313-8.
313-9.
314. Tesouro Nacional
314-1.
Tesouraria Geral
314-2.
Pagadoria

315. Serviços
315-1.
315-2.
315-3.
315-3.

Comunicações
Estatística Econômica e Financeira
Material
Pessoal

316. Contadorias
316-1. Contadoria Geral da República
316-2. Contadorias Seccionais
316-21. No Ministério da Fazenda
316-22. Na Imprensa Nacional
316-23. No Ministério da Educação
31624. Na Policia Cicil do D. F.
317 (n) Órgãos Arrecadadores
317-1 (n) Alfândegas
317-2 (n) Delegacias Fiscais
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318.

319.

317-3 (n) Mesas de Rendas
317-4 (n) Coletorias Federais
317-5 (n) Recebedorias Federais
317-6 (n) Exatorias Fiscais
317-7 (n) Postos Fiscais
Outros Órgãos
318-1.
Caixa de Amortização
318-2.
Conselhos
318-21. Técnico de Economia e Finanças
318-22. Superior de Tarifa
318-23. Contribuintes
318-3.
Casa da Moeda
318-4.
Departamento Federal de Compras
318-5.
Inspeção e Fiscalização de Impostos,
Federais
318-6.
Laboratório Nacional de Análises
318-7.
Procuradoria Geral da Fazenda Pública
318-8.
319-9.
Comissões
318:91. Revisora de Contratos e Subvenções
318-92. Encarregada da Liquidaçãa
da Dívida Flutuante
Caixa de Mobilização Bancária

403-1.
403-2.

403-3.
403-4.
403-5.
403-6.

Gabinete do Ministro
Secretaria Geral
Diretorias

Saúde do Exército
403-61.
Laboratório Químico Farmacêutico Militar
403-62 (n) Hospitais

403-7.
403-8.

Artilharia
Cavalaria, Trem, Remonta e Veteririnária
403-9.
Infantaria
404. Diretorias (cont.)
401-1.
Engenharia
405 (n) Regiões Militares
405-0.
Divisões
405-1.
405-2.
405-3.
405-4.
405-5.
405-6.
405-7.

MINISTÉRIO DA GUERRA, MARINHA E AERONÁUTICA

401.
402.
403.

403-21. Fábrica de Cartuchos de Infantaria do Realengo
403-21. Fábrica de Bom Sucesso
Moto-Mecanização e Transportes
Fundos do Exército
403-41 (n) Serviços
Recrutamento
403-51 (n) Circunscrições

GRUPO 4

40. Ministério da Guerra

Intendência da Guerra
Material Bélico

406.

Corpos
Grupos
Regimentos
Batalhões
Companhias
Baterias
Formações

Justiça Militar
406-1.
Supremo Tribunal Militar
406-2.
Procuradoria Geral
406-3.
Auditorias
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407 (n) Inspetorias Militares
407-1.
Cavalaria
..
407-2.
Engenharia
407-3.
Ensino do Exército
407-31. Escolas Militares
407-32. Escolas de Instrução Militar
407-33. Escolas Técnicas
407-34. (-n) C. P. O. R.
408.
Prefeituras Militares
409.
41. Ministério da Marinha
.411.
Gabinete do.Ministro
411-1. Conselho do Almirantado
412.
Comissões
412-1 .
Eficiência
412-2.
Metalurgia
412-3.
Administração e Tomhamento dos
Próprios Nacionais
413. Tribunal Marítimo Administrativo
414. Arquivo da Marinha
415. Escolas
416. Diretorias
416-1. Armamento
416-2. Engenharia-Naval
416-3. Ensino Naval
416-4. Fazenda
416-5. Navegação
416-6. Pessoal
416-7. Saúde N>val
417. Arsenais
418. Capitanias de Porto
419. Imprensa Naval
42. Ministério da Aeronáutica
421. Gabinete do Ministro
422. Comissão de Eficiência
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423. Diretorias
423-1. Aeronáutica Civil
423-2. Aeronáutica Militar
424. Escola de Aeronáutica
GRUPO 5
O UTKOS MINISTÉRIOS

50. Ministério da Agricultura
501. Gabinete do Ministro
501-1. Secção de Segurança Nacional
502. Comissões
502-1. Eficiência
502-2. Nacional do Gasogênio
503. Conselhos
503-1.
503-2.
503-3.
503-4.
503-5.

Nacional de Caça
Nacional de Pesca
Florestal Federal
Nacional de Proteção aos índios
Fiscalização das Expedições Artísticas c Científicas no Brasil

504. Departamentos
504-1. Administração
504-11. Divisão de Orçamento
504-12. Divisão do Pessoal
504-13. Divisão do Material
504-14. Divisão de Comunicações
504-2. Nacional de Produção Mineral
504-21. Divisão de Geologia e Mineralogia
504-22. Divisão de Águas
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504-3. Nacional de Produção Animal
504-31. Divisão
Origem
504-32. Divisão
504-33. Divisão

de Inspeção de Produção de
Animal
de Defeza Sanitária Animal
de Caça e Pesca

504-4. Nacional de Produção Vegetal
504-41. Divisão de Fomento da Produção
Vegetal
504-42. Divisão de Defesa Sanitária Vegetal

505.
506. Serviços
506-1. (n) Economia Rural
506-2
Estatística da Produção
506-3
Informação Agrícola
506-4
Florestal

511-1. Secção de Segurança Nacional
512. Comissões
512-1.
512-2.
512-3.
512-4.
512-5.

Eficiência
Livro Didático
Desportos
Ensino Primário
Plano da Universidade do Brasil

513. Conselhos
513-1.
513-2.
513-3,
513-4,
513-5.

Nacional de Educação
Serviço Social
Nacional de Cultura
Nacional de Saúde
Proteção aos Psicopatas

506-41. Hortos
506-5. Meteorologia
506-6. Proteção aos índios
506-7. Fiscalização do Comércio de Farinhas
506-8.
506-9.

507. Inspetorias Regionais
508. Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas
508-1. (n) Aprendizados
508-2. (n) Escolas
508-3. (n) Estações Experimentais
508-4. (n) Institutos
508-5. (n) Laboratórios
509. Superintendência do Ensino Agrícola
51. Ministério da Educação e Saúde
511. Gabinete do Ministro

...4

514. Departamentos
514-1. Administração
514-11. Divisão do Pessoal
514-12. Divisão do Material
514-13. Divisão de Contabilidade
514-14. Divisão de Obras
514-2. Nacional de Educação
514-3. Nacional de Saúde
514-31 . Serviço de Administração
514-32. Divisão de Organização Sanitária
514-33. Divisão! de Organização Hospitalar
514-34. Instituto Osvaldo Cruz
514-35. Serviço Nacional de Lepra
514-36. Serviço Nacional de Tuberculose
514-37. Serviço Nacional de Febre Amarela
514-38. Serviço Nacional de Malária
514-39. Serviço Nacional de Peste

-r-

514-4. Nacional de Saúde (cont.)
514-41. Serviço Nacional do Doenças Mentais
514-411. Manicômios
514-42. Serviço Nacional de Educação Sanitária
514-4,'). Serviço Nacional de Fiscalização de
Medicina
514-44. (n) Serviço Saúde dos Portos
514-45.
Serviço Federal de Águas c Esgotos
514-46.
Serviço Federal de Bioestatística
514-47 (n) Delegacias Federais de Saúde
514-5. Nacional da Criança
515. Universidade do Brasil
515-1. Reitoria
515-2. Escolas e Colégios
515-3. Faculdades
514-4. Institutos
516. Educação Escolar
516-1. Colégio D. Pedro II
516-2. Escolas Profissionais
516-3. Instituto Benjamin Constant
516-4. Instituto Nacional de Cinema Educativo
516-5. Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
516-6. Liceus Industriais
517. Educação Extra-Escolar
517-1. Biblioteca Nacional
517-2. Instituto Nacional do Livro
517-,!. Instituto Nacional de Surdos Mudos
517-1. Museus
517-5. Casa Rui Barbosa
517-6. Observatório Nacional

-u*

518.

U3 —

Serviços
518-1. Nacional de Teatro
518-2. Documentação
518-3. Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
518-4. Estatística de Educação e Saúde

519. Hospitais
519-1. Artur Bernardes
519-2. Miguel Couto
519-3. Getulio Vargas
52. Ministério das Relações Exteriores
521. Gabinete do Ministro
521-1. Secção de Segurança Nacional
521-2. Comissão de Eficiência
522. Serviços
522-1. Informações
522-2. Jurídico
523. Secretaria de Estado
523-1. Departamento de Administração
523-11.
523-12.
523-13.
523-14.

Divisão do Pessoal
Divisão do Material
Divisão de Contabilidade
Divisão de Comunicações
quivo
523-15. Biblioteca e Mapoteca
523-16. Secção de Mecanografia

;.;

e

Ar-

523-2. Departamento Diplomático e Consular
523-21. Divisão de Atos, Congressos e Conferências Internacionais
523-22. Divisão de Fronteiras
523-23. Divisão de Cooperação Intelectual
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523-24.
523-25.
523-26.
523-27.
523-28.

Divisão
Divisão
Divisão
Divisão
Divisão

Política e Diplomática
Econômica e Comercial
do Ceremonial
Consular
de Passaportes

524. Missões Diplomáticas
524-1. Embaixadas
524-2. Legações
1525. Repartições Consulares
53. Ministério do Trablho
i 531. Gabinete do Ministro
531-1. Secção de Segurança Nacional
532. Secretaria
533. Comissões
533-1. Eficiência
533-2. Metrologia
533-3. Salário Mínimo
533-4. Especial da Justiça do Trabalho
534. Conselhos
534-1. Engenharia e Arquitetura
534-2. Nacional do Trabalho
534-21. (n) - - Conselhos Regionais
534-3. Atuarial
535. Departamentos
535-1. Administração
535-11.
535-12.
535-13.
535-14.
535-15.

Divisão do Material
Divisão do Pessoal
Divisão do Orçamento
Serviço de Comunicações
Administração do Palácio do Trabalho

535-2.
535-3.
535-4.
535-5.
536-6.

535-16. Biblioteca
535-17. Tesouraria
Imigração
Indústria e Comércio
Nacional do Trabalho
Propriedade Industrial
Seguros Privados e Capitalização

536. (n) Delegacias Regionais
537.
Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho
538. (n) Delegacias do Trabalho Marítimo
539.
Instituto Nacional de Tecnologia
54. Ministério da Viação
541. Gabinete do Ministro
541-1 . Secção de Segurança Nacional
542. Comissões

542-1. Eficiência
542-2. Mista Brasileira-Boliviana
543. Departamentos
543-1. Correios e Telégrafos
543-11.
Diretoria Geral
543-12. (n) Diretorias Regionais
543-13.
Serviços Regionais do Pessoa!
513-14.
Serviço do Material
543-15. (n) Diretoria Técnica de Correios
543-2. Portos e Navegação
543-3. Estradas de Rodagem
543-4. Estradas de Ferro
543-5. Nacional de Obras e Saneamento
544. Diretorias
544-1. Contabilidade
545. Inspetorias
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545-1. Obras Contra as Secas
545-2. Iluminação
545-3. Federal de Estradas
540. Estradas de Ferro e Rede de Viação
546-1. Central do Brasil
540-2. Estrada de Ferro Maricá
547. Serviços
547-1. Pessoal
547-2. Material
548.
549.
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GRUPO 7
INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCÍA SOCÍAL

71. Caixas de Aposentadoria e Pensões
71-1.
71-2.
71-3.
71-4.
71-5.

Imprensa Nacional
Ferroviários
Portuários
Dos Serviços Urbanos Oficiais
Dos Serviços Urbanos por Concessão

72. Institutos de Aposentadorias e Pensões
G R U P O (i

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAI, E ÓRGÃOS ESTADUAIS

61. Prefeitura do Distrito Federal
611. Gabinete do Prefeito
612. Secretarias
012-1.
012-2.
612-3.
612-4.
012-5.
612-0.

Administração
Educação e Cultura
Finanças
Saúde e Assistência
Viação e Obras
Estatística. .

72-1.
72-2.
72-3.
72-4.
72-5.
72-0.
72-7.

Bancários
Comerciários
Industriários
Marítimos
Servidores do Estado
Empregadores em Transportes e Cargas
Estiva

73. Montepios
73-1. Empregados Municipais
74. Sindicatos e Cooperativas
GRUP O 9

013. Tribunal de Contas
62. Órgãos Estaduais
621. (n) Interventores c Governadores
621-1. (n) Gabinete
622. (n) Secretarias Estaduais
623. (n) Prefeituras Municipais Estaduais
621. (n) Repartições Públicas Estaduais
625. (n) Estabelecimentos de Ensino e. Cultura Estaduais
626. (n) Instituições Autônomas Estaduais

PROVIDÊNCIAS DIVERSAS

90. Associações
901.
902.
903.
904.

De Classe
Beneficiência e Caridade
Culturais
Desportivas e Recreativas

91. Instituições Bancárias
911. Banco dos Funcionários Públicos
912. Outros Bancos
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92. Estabelecimentos de Ensino Particular
93. Agências e. Representações da Imprensa Nacional
94. Embaixadas, Legações e Consulados Estrangeiros no
Brasil
95. Companhias de Luz, Telefone, Gás e Transporte
97.
98. Organizações Oficiais Estrangeiras
99. Diversos
991. Particulares
992. Estabelecimentos Comerciais e Industriais

ÍNDICE REMISSIVO DE PROCEDÊNCIA

Administração do Palácio do Trabalho

535-15

ALFÂNDEGAS

317-1

(n)

APRENDIZADOS AGRÍCOLAS

508-1

(li)

Arquivo
Marinha
•Nacional
Presidência da República

414
309-1
211-2

ARSENAIS

417

Assistência \
Administrativa da I. N
Jurídica
iSocial, Instituições
Técnica

-012
013
7
011

Associações
Beneficência
•Caridade . .
Classe
Culturais
Desportivas
Recreativas
AUDITORIAS

90
902
902
901
903
904
904
406-3

(n)

(n:

"B"
Bancos
Brasil
Funcionários Públicos
BATALHÕES MILITARES
BATERIAS MILITARES

271
911
•••

405-4

(n)

405-6

(n)

120 —
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Biblioteca
Ministério Justiça . • . . . . . . .
Ministério Relações Exteriores
Ministério Trabalho
Nacional
Presidência ria República

303-6
523-15
535-10
517-1
211-3

"C"
Caixa
Amortização
Aposentadoria c Pensões
Ferroviários
Portuários
Dos Serviços Urbanos Oficiais
Dos Serviços Urbanos por Concessão
Imprensa 'Nacional .
Econômica
Mobilização Bancária
CAPITANIAS DE PORTO

Casa
Correção
Detenção
.Moeda
Rui Barbosa
CENTRO NACIONAL DE ENSINO B PESQUISAS AGRONÔMICAS.
CENTJiO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DE RESERVA

CKefe
Gabinete Civil da Presidência da República
Gabinete Militar da Presidência da República...
CIRCiraSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO
COLÉGIO D. PEDRO II
COLETORÍAS FEDERAIS

Colônias
Agrícolas
Escolares
COMHRCIAIS. Estabelecimentos . .
Comissões

••

Administração e Tombamento dos Próprios Nacionais
.-.,-;.
Censitária Nacional
Defesa da Economia Nacional
Desportos

318-1
71
71-2
71-3
71-4
71-5
7M
272
319
418
(n)

309-2
'309-3
318-3
517-5
508
407-34 (n)
231
221
403-51 (n)
516-1
317-4 (n)

309-8
309-8
992

412-3
281
282
512-3

(n)
(n)

Aeronáutica
Agricultura
Educação o Saúde
Fazenda
'.
Justiça
Marinha
Relações Exteriores
Trabalho
Viação
Encarregada da Liquidação da Dívida Flutuante.
Ensino Primário
Especial da Justiça do Trabalho
Estudos de Negócios Estaduais
Executiva do Plano Siderúrgico Nacional
Livro Didático
Livro do Mérito
Metalurgia da Marinha
Metrologia
Mista Brasilcira-Boliviana
Permanência de Estrangeiros
Plano da Universidade do Brasil
Revisora de Contratos e Subvenções
Salário Mínimo
..
Companhw
Gás
Lll7,

Militares . . •
Telefônica
Transporte

,

Conselhos
Águas c Energia Elétrica
Almirantado
Atuarial
:..
Contribuintes
Engenharia o Arquitetura
Federal do Comércio Exterior
Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil
Florestal Federal
'....•
Imigração e Colonização

422
502-1
512-1
312
302-1
412-1
521-2
' 533
542-1
318-92
512-4
533-4
302-2
284
512-2
283
412-2
533-2
542-2
302-3
512-5
318-91
533-3

95
95
405-5
95
95
261
411-1
534-3
318-23 (n)
534-1
262

503-5
503-3
264
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Nacional

DEPARTAMENTOS

Gaça
Cultura
Educação
Gasogênio . .
Imprensa
Pesca
Petróleo
Proteção aos índios
Saúde
Trabalho , ,

503-1
513-3
513-1
502-2
267
503-2

Penitenciário do Distrito Federal
Proteção aos Peicopatas
Regionais do M. T
•Segurança Nacional
Serviço Social . .
Superior de Tarifa
Técnico de Economia e Finanças
CONSULADOS ESTRANGEIROS NO BRASIL

,...

• •

Administração
Ministérios

265
503-4
513-4
534-2
306-8
513-5
534-21 (n)
266
513-2
318-22
318-21

94

(n)

Contad-oría
Geral da República
Seccional . . .
Imprensa Nacional
Ministério da Educação
Ministério da Fazenda
Policia
D. F.
"-'•-'- do
• ~
COOPERATIVAS
CORPO DE BOMBEIROS
CORPOS MILITARES .

316-1
316-2
316-22
316-23
316-21
316-24
74
809-4
405-1
306-9 (n)
306-91

Corregedorias . . . .
Distrito Federal

"D"
Delegacias
Federais de Saúde
Fiscais
Polícia Civil .
Regionais do Ministério do Trabalho
Trabalho Marítimo
Tribunal de Contas

614-47
317-2
308-14
536
538
27-6-1

(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)

Agricultura
Educação e Saúde
Justiça
Relações Exteriores
Trabalho
Administrativo do Serviço Público.
Correios e Telégrafos
Diplomático e Consular
Federal de Compras
Imprensa e Propaganda
,
Nacional
Café
Criança
Educação
Estradas de Ferro
Estradas de Rodagem
Imigração
Indústria e Comércio
Portos e Navegação
Produção Animal
Produção Mineral
Produção Vegetal
Propriedade Industrial
Saúde
Seguros Privados e Capitalização
Trabalho

504-1
514
303
52-3-1
535-1
24
543-1
523-2
318-4
9K

DIRETOR GERAL DA IMPRENSA NACIONAL

273
514-5
514-2
543-4
543-3
535-2
'535-Q
543-2
504-3
504-2
•504-4
535-5
514-3
535-6
535-4
01

Diretoria
Aeronáutica Civil
Aeronáutica Militar
Armamento do Ministério da Marinha.,
Artilharia do Ministério da Guerra
Cavalaria, Trem, Remonta e Veterinária
Contabilidade do Ministério da Viação...
Despesa Pública
Domínio da União
Engenharia do Exército
Engenharia Naval

423-1
423-2
41'6-1
403-7
403-8
544-1
313-1
313-2
404-1
116-2
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124
Ensino Naval
Expediente da Presidência da República.
Fazenda do Ministério da Marinha
Fazenda Nacional
Fundos do Exército .
Geral
Comunicações e Estatística da Polícia C i v i l . . .
Departamento dos Correios e Telégrafos
Expediente c Contabilidade da Polícia Civil
Imprensa Nacional
Imposto de Renda
Infantaria .
Intendència da Guerra
Justiça e Interior
Material Bélico do Ministério da Guerra
Moto-Meeariização e Transportes do Ministério da
G uerra
Nacional de Obras e -Saneamento
Navegação do Ministério da Marinha
Pessoal do Ministério da Marinha
Recrutamento do Ministério da Guerra
Regionais do Departamento de Correios e Telégrafos
Rendas Aduaneiras
Rendas Internas
Saúde do Exército
Saúde Naval
Técnica do Correios .
Divisão
Administração da Imprensa Nacional
Águas
Assistência Medico-Social e Cultural I. N
Atos, Congressos e Conferências Internacionais...
Caça e Pesca
Ceremonial do Ministério das Relações Exteriores..
Comunicações do Ministério da Agricultura
Comunicações e Arquivos do Ministério das Relações Exteriores
Consular
Contabilidade
Ministério
Educação e Saúde .
Relações Exteriores

416-3
211
4Í6-4
313-3
403-4
308-11
543-11
308-13
01
313-4
403-9
403-1
304-1
403-2
40'3-3
543-5
416-5
416-6
403-5
543-12
313-5
313-6
403-6
416-7
543-15 (n)
12
504-22
05
523-21
504-33
523-20
504-14

523-14
523-27

514-13
523-13

-Controle e Estatística da I. N
Cooperação Intelectual do Ministério das Relações
Exteriores
Econômica e Comercial do Ministério das Relações
Exteriores
Defesa Sanitária Animal
Defesa Sanitária Vegetal
Extranumerário do DASP
Fomento da Produção \ 7 egctal
Fronteiras
:
Funcionário Público do DASP
Geologia e Mineralogia do Ministério da Agricultura
Inspeção de Produção de Origem Animal

03

523-23
523-25
504-32
504-42
243
504-41
523-22
242
504-21
504-31

Material
DASP
Ministério
Agricultura
Educação e Saúde
Justiça
Relações Exteriores
Trabalho
Militar
Obras do M. E. S..

504-13
514-12
30'3-2
•523-12
535-11
405-0
514-14

Orçamento
Minitério da Agricultura
Ministério da Justiça
Ministério do Trabalho
Organização e Coordenação
Organização Hospitalar
Organização Sanitária
Passaportes do Ministério das Relações Exteriores

504-11
303-3
535-13
241
514-33
514-32
523-28

Pessoal
Ministério
Agricultura
Educação e Saúde
Justiça
Relações Exteriores
•
Trabalho
Política e Diplomática
Produção da Imprensa Nacional
Publicações da I. N
•
Seleção e Aperfeiçoamento do DASP
•
Serviços Auxiliares e Segurança Industrial da L N.

504-12
514-11
303-1
523-11
535-12
523-24
07
06
244
08

245
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'E"
Embaixadas
Brasil no exterior
Estrangeiras no Brasil
Escolas
Aeronáutica
Agrícolas
Instrução Militar
Militares
Navais
Profissionais
Quinze Novembro . . . .
Técnicas do Exercito . .
Universidade do B r a s i l .

424
508-2
407-32
407-31
415
516-2
309-6
407-33
515-2

(n)
(n)
(n)
(n)
(n)

GRUPOS MILITARES

Estabelecimentos
Comerciais
Ensino Particular
Estaduais
Cultura
Ensino
Industriais

EXATORIAS FISCAIS

625
625
992

(n)
(n)

508-3
540
546-1
546-2
317-6

(n)

(n)

"F"
FÁBRICA DE CARTUCHOS DA INFANTARIA DO REALENGO
FÁBRICA MILITAR DO BOM SUCESSO
FACULDADES DA UNIVERSIDADE DO BRASIL
FORMAÇÕES MILITARES
FUNCIONALISMO DA IMPRENSA

NACIONAL

403-21
403-22
•515-3
405-7 (n)
10

Ti"

Gabinetes
Civil do Presidente da República....
Governadores
Interventores
Militar da Presidência da República.

23
621-1
621-1
22

.

......

421
501
511
< 311
401
301
411
521
•531
541
611
621
405-S

(n)
(n)

'H'

992
92

Estagêes
Experimentais Agrícolas
Estradas de Ferro .
Central do Brasil
Maricá

Ministério
Aeronáutica
Agricultura
Educação e Saudo
Fazenda
Guerra
Justiça
Marinha
Relações Exteriores . . . ,
Trabalho
Viação
Prefeito do Distrito Federal.
Governadores Estaduais . . .

(n)
(n)

HORTOS FLORESTAIS

506-41 (n)

Hospitais
Artur Bernardes .
Getulio Vargas . . . .
Miguel Couto

519-1
519-3
519-2
ti T >í

Imprensa
Naval
INDUSTRIAIS, Estabelecimentos
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS.

Inspeloria
Cavalaria
Engenharia
Ensino do Exército
Federal de Estradas
Geral
Penitenciária
Polícia Civil
Iluminação
Mili tares
Obras Contra as Secas
Polícia Marítima e Aérea
Regionais do Ministério da Agricultura. . .
Tráfego

419
993
318-5

407-1
407-2
407-3
545-3
309-5
308-12
545-2
407
545-1
308-18
507
(n)
308-17

129 —
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"L"

Instituições
Autônomas Estaduais
Bancárias
Previdência e Assistência Social.

Laboratórios

Institutos
Açúcar e Álcool
Agrícolas . .

274-1
•508-4

Aposentadoria e Pensões
Bancários
Comerciários
• Empregados cm Transportes c Cargas
Estiva
Industriários
Marítimos
Servidores do Estado .
Benjamim Constant
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Histórico e Geográfico Brasileiro
Identificação
Nacionais
Cinema Educativo . .
Estudos Pedagógicos .
Livro
Mate
Pinho
Sal
Surdos Mudo,?
Tecnologia

LICEUS INDUSTRIAIS
LLOYD BRASILEIRO

..-••••

"M"
MAPOTECA do Ministério das Relações Exteriores.
MESAS de Renda
Ministérios
Aeronáutica
Agricultura
Educação e Saúde
Fazenda
Guerra
Justiça
Marinha
Relações Exteriores
Trabalho
Viação

523-15
317-3 (n)

42

MISSÕES DIPLOMÁTICAS
MONTEPIO DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS
MUSEUS

. ..

60
51
31
40
30
41
52
53
54
524
79
517-4

"O1
OBSERVATÓRIO NACIONAL
ORGANIZAÇÕES OFICIAIS ESTRANGEIRAS

Osvaldo Cruz
Resseguros do Brasil .
Sete de Setembro
Da Universidade do Brasil

"J"

517-6
98

PARTICULARES
PATRONATOS
PENITENCIÁRIAS

314-2
«91
309-8
309-9

(n)
(n)

Prefeituras
Distrito Federal
Militares
Municipais Estaduais . .

61
408
•623

(n)

PAGADORIA do Tesouro Nacional.

INTERVENTORES .

Juízos
Direito
Feitos da Fazenda Pública.
Menores
Justiço Militar

(n)

508-5 (n)
318-0
403-61
254-2
94
516-6 (n)
279

Agrícolas
Nacional de Análises
Químico-Farmacôutico Militar
Legações no Exterior
Estrangeiras no Brasil

130 —
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Polícias

Secretarias

Civil
........................
Especial
...................
Militar
.......................
Portaria da Presidência da República.

308-1
308-3
308-2
031-3

POSTOS FISCAIS
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, Instituições .

317-7

(n)

O

7

PROCURADORIAS

Gerais
Fazenda Pública
Justiça Militar
República .
Regionais da República . . .

318-7
406-2
307-1
307-2
300-31 (n)

PROMOTORIAg PÚBLICAS .

'R"
RKCEBEDORIAS FEDERAIS
REDES DE VIACÃQ
REGIMENTOS MILITARES
REGIÕES MILITARES
REGISTO GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL.
. . ••

317-5
546
405-3
405
211-1
515-1

525
624

"S"
Secção
Estudos Econômicos e Financeiros do M. F.
Mecanografia do Ministério do Exterior.. ..
Segurança Nacional
Agricultura
Educação e Saúde
Fazenda
Justiça
i
Relações Exteriores
Trabalho .
Viação . . . . .

020-1
012-2
523
€22
612-3
402
532
612-1
21
012-4
612-5

Serviços

Acabamen to da I . iN

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

.

...........

074

Assistência
(n)
(n)

(n)
(n)

311-2
523-lC

$0-1-1
'511-1
311-1
301-1
521-1
531-1
541-1

Cultural da I. N . .
Educacional da I.
Médica da I. N
Social da I. N.

053
052
051
054

Auxüiarcs

Repartições
Consulares do Ministério das Relações Exteriores.
Públicas Estaduais .

Divisão de Administração da T. N
..............
Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal
................................
Estado do Ministério das Relações Exteriores....
Estaduais
..................................
.ancas da Prefeitura 'do Distrito Federal .......
l do Ministério da Guerra
..................
mistério do Trabalho ........ '
................
Prefeitura do Distrito Federal
..................
Presidência da República
.....................
Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal
...................................
Viação e Obras ria Prefeitura do Distrito Federal

(n)

DASP
Presidência da República
Composição da I. N. . . .

240
2Í2
072

Comunicações
Fazenda
Imprensa Nacional
Jnsliça
•
Trabalho
Conservação e Segurança Industrial da I. N .
Controle d a l . N
Documentação do M. E. S
Divulgação da I. N
Economia Rural

315-1
021
'303-5
535-14
0<81
031
518-2
061
506-1

Estatística
Demográfica Moral e Política do Ministério •da
Justiça

305-2
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Econômica e Financeira do M. F
Da I. N
DO M. E. S
Providência e Trabalho do Ministério do Trabalho
Produção do Ministério da Agricultura
Expedição da I. N

315-2
033
518-4
537
506-2
064

Federais
Águas e Esgotos
Bioestatístiea
Fiscalizações do Comércio de Farinhas
Florestais
Impressão d a l . N
Informação Agrícola
Informações do Ministério das Relações Exteriores
Jurídico do Ministério das Relações Exteriores. . ..
M\aterial
Departamento dos Correios c Telégrafos
Da I. N
Ministério da Fazenda . .
Ministério da Viação
Meteorologia do Ministério da Agricultura
Mecanização da I. N

514-45
514-46
500-7
506-4
073

Planejamento e Orientação Técnica da I. N
Primeira Região da Diretoria de Fundos do Ministério da Guerra
Proteção aos índios

Recepção da I. ;N
Regionais do Pessoal do Departamento de Correios
e Telégrafos
Saúde dos Portos
Vendas da I. N

543-14.,

Supremos Tribunais

062

543-13 (n)
514-44 (n)
003
74

SINDICATOS

Superintendências

547-2
506-5

403-41

'506-6

Recepção

606-3
'5*22-1
522-2

022
315-3

071

Acervo da Brazil Railway e Empresas Subsidiárias
Ensino Agrícola

278
509

275
406-1

Federal .
Militar .

032

Tesourarias

Nacional
Doenças Mentais
Educação Sanitária
Febre amarela
Fiscalização da Medicina
Malária
Lepra
Peste
Teatro
Tuberculose
Oficinas Auxiliares da I. N
Obras do Ministério da Justiça
Patrimônio Histórico >e Artístico Nacional

514-41
514-42
514-37
514-43
514-38
514-35
514-39
518-1

514-36
082

303-4
518-2

Pessoal
Fazenda
imprensa Nacional
Viação

315-3
0'23
547-1

314-1
04
5-35-17

Geral do Tesouro Nacional
Imprensa Nacional
Ministério do Trabalho .. .

314

TESOURO NACIONAL

Tribunais
306-2
276
613
306-3
413
306-4

Apelação
Contas .
Contas da PDF
Júri
Marítimo Administrativo
Segurança Nacional . . .

'U'
UNIVERSIDADE DO BRASIL

515

(n)

— 134
PROTOCOLO GERAL
Varas
Civol
Criminal
Família
Fazenda Pública .. .
Órgãos e Sucessões .

306-51
306-52
306-5í
306-55
306-53

IMPIENSA NACIONAL

Fig. n. l — Cartão-rccibo
PROTOCOLO GERftL

NOME E P R O C E D Ê N C I A

ESPÉCIE

l DATA

CODIFICADO POR'

Fig. n. 2 — Papeleta Resumo
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Fig. n. 3 — Ficha de Controle de " N. M estre'
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Fig. n. 8 — Talão de Trânsito
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BOTA:- P»RA EFEITO DE PERFEITA VISIBILIDADE l FÁCIL CONTROLE CSCOEV» os DADOS DA ÚLTIMA LINHA RENTE Á PICOTAGEM.

Fig. n. 9 — Ficha de Controle n. de Saída
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Fig. n. 12—-Fichará de antecedentes

Fig n. 13—Caixas para distribuição dos processos

Fig n. 14 — Carro para transporte das caixas
de distribuição
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Fig. n. 15 — Piastas para guarda de processos
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