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Ministerio dos Negados ela Guerra - Rio ele Janeiro,
7 de Junho de 1890;- Gabinete do Ministro.

Sr. Manoel Joaquim do Kas imento e Silva.- Sendo
acceito o offerecimento, que fizestes em officio de
7 de Agosto do anDO findo, para continuar, sem re
tribuiçuo de espccie alguma, conforme propondes, e a
partir de 1885 fi Syrwpsis da Legislação Bmsileira,
trabalho este de vossa composição e que terá ele er
publicado por conta do Estado, para ser distribuido
pelas repartiçãe.s militares e pelos corpos do exercito,
assim vol-o declaro, para os deYiclos eITeitos' lou
vando-vos por mais este serviço, que manifesta o
vosso zelo pela causa publica.

Saude e fraternidude.- Benjamin Constant.

Ministcri lla Guerra - Rio de Janeiro, 21 de Junho
de 1897 - G"binete do Ministro.

r. fanoel Joaquim do Nascimento e Silva.- Provi
denciando para que seja impresso na Imprensa Nacio
nal o 6° volume do \'0 so trabalho intitulado Synopsis
da Legislaçilo Bmsileira comprehendendo os annos
ele 1891 a 1 96 e o corrente até 17 de Maio findo,
afim de ser distribuido pelas repartições militares e
pelos corp s do xercito, conforme o orrerecimento
que fizestes e foi acceito em aviso de 7 de Junh
de 1890, cabo-me agradecer-vos mais este importante
serviço que I restaes ao paiz.

Sauele e fraternidade.- Carlos Machado de Bitten
COU7't.





INDICE ALPRABETICO (")

A

ACCUIDulação.- Os cargos publicas, civis, ou
militares, são accessiveis a todos os brasileiros, obser
vadas as condições de capacidade especial que a lei
estatuir, sendo, porém, vedadas as accumulaçães re
muneradas.- Oonstituição Federal, art. 73 (Ord. do
dia n. 174).

A' vista desta disposiçãO declarou-se, em circular
de 3 de março de 1891, que os funccionarios, milita
res ou paisanos, que exercessem mais de um cargo
deviam perceber sámente os Tencimentos de um, gaean
tido o direito de opção.

- Em vista do regulamento resrecth-o não ha accumu
lação no exercicio ue pharmaceutico com o de pre
parador da fabrica de paIvara da Estrella. - A. de 1
de Abril de 1891, ao director da fabrica.

(") Contém tambem as di po içõe promulgadas em 1897 até á
data da publicação deste trabalho.
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AccuIDulação.- Os ministros adjuntos do~onselho
Supremo Militar continuarão no exercicio que alli teem,
mas sem direito a vencimento algum até que seja orga
nizado o Supremo Tribunal Militar. - A. de 9 de
Abril de 1891, à Contadoria Geral da Guerra.

- Deve-se continuar a abonar a gratificação de 100$
que, de conformidade com o artigo 84 § unico do Re
gulamento de 7 de Abril de 1890, percebem os chefes
do serviço sanitario do exercito nos diversos Estados,
por isso que não p6de tal gratificação ser conside
rada nas condições a que se refere o artigo 73 da
Constituição Federal pois não se trata de mais de um
emprego remunerado.- Porto de 14 de Abril de 1891,
á Thesouraria do Rio Grande do Sul.

- Os adjuntos à directoria do Arsenal de Guerra que
accumulam €largos no corpo de operarios militares, de
conformidade com o art. 259 do Regulamento de J9 de
Outubro de 1872, devem continuar no exercicio
desses cargos, sem direito, porém, ã gratificàção de
20 de que trata o art, 276 do mesmo regulameuto,
revogado pelo art. 73 da Constituição.- A. de 16
de Abril de 1890, ao Arsenal.

- O instructor da Escola tactica e de tiro do Rio
Grande do Sul, que commanda companhia de alumnos,
não accumula a gratificação deste exercicio. - A. de
5 de Maio de 1891, ao Governador do Rio Grande do Sul.

- O commandante do forte de Coimbra e do respectivo
destacamento não p6de accumular as duas gratifi-
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cações relativas a um e outro commando.- Porto de
5 Maio de 1891, á Thesouraria de Matto 'Grosso.

Acculllulação. - O art. 26 das instrucções de 1
de Novembro de 1890 foi revogado pelo art. 73 da
Constituição. - Port o de 22 de Maio de 1891, á The

souraria do Rio Gr:tnde do Sul.

- O empregado aposentado exercendo mandato legis
lativo, póde accumular o respectivo subsidio ao venci
mento da inactividade o

Os aposentados antes da lei no 3396 de 24 de
Novembro de 1888, que já exerciam empregos ou

.commissões remuneradas, não estão comprehendidos
na disposiçãO do art. 33 da mesma lei, que manda
suspender as vantagens da aposentadoria aos que
sómente dessa data em diante, acceitarem do Governo
taes empregos ou commissõeso- Porto de 15 de Agosto

·de 1891, do M. da Fazenda á Thesouraria da Bahia o

As Oirculares de 5 do Abril e 30 de Novembro de
1895, do M o da Fazenda declaram que, na fórma do
Deco n. 41 B de 2 de Junho de 1892 e do art. 73 da

.Constituição, os empregados aposentados e os magis
trados em disponibilidade não podem accumular seus

,vencimentos com o subsidio do mandato legislativo .

.- Não se comprehendem nas accumulações remunera
das, prohibidas pelo art. 73 da Oonstituição, as que
resultarem de commissões que, alem de provisorias

·estão previstas nos.regulamentos.- A. de 3 de De
',zembro de 18!:!1, do M. da Instrucção ao da Fa

zenda.
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AcculDuIação. - Os soldos de reforma e as pensões
não estão comprehendidos na disposição do art. 73
da Constituição, por serem considerados alimentos,
e por'tanto podem ser percebidos conjuntamente. com
outros vencimentos.- Porto de 4 de Maio de 1892,
do M. da Fazenda á Thesouraria do Maranhão.

- Os ...exercicios de professor e director da Escola
ormáll e de membro do conselho director da instruc

ção primaria e secundaria não estão comprehendidos
no art. 73 da Constituição que prohibe as accumula
ções remuneradas, e deve o respectivo funccionario per
ceber os vencimentos daquelles e a gratificação fixada
para este, por isso que as funcções de director não
constituem por si só um cargo, podm fazem parte das
de profes 01', sendo que ainda nesta qualidade é tam
bem membro do referido conselho, não havendo, por
tanto, accumulação de cargos, mas funcções diversas
inherentes ao mesmo cargo. - A. de 25 de Maio
de 1 92, do M. da Instrucção Publica ao da Fazenda.

- Explica-se o art. 73 da Constituição sobre accumula
ção de empregos r~munerados,- L. U. 44 B de 2 de
Junho de 1802 (Ord. do dia n. 336).

,

- Ião pode ser como tal considerada para os effeitos de
que trata a ConstituiçãO Federal no sou art. 73, a
accumulação de commando de dou esquadrões de
cavallaria, á lista do art. 2° da L. n. 44 B de 2 de
Junho de 1892.-Port. de 28 d,e Junho de 1892,"á,
Thesouraria do Rio Grande do Sul (Ord. do dia
n. 357).
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ACCUIDulação.- O art. 73 da Oonstituição Fe
deral refere-se à accumulação de cargos remunerados
e não ao exercicio accidental e temporario exigido pelo
proprio serviço publico. - A. de 13 de outubro de
1892, do 1\1. da Instruçção Pubhêa.

- Manda-se abonar a respectiva gratificação a officiaes
que ao commando de seus cor'pos accuOlUlarão o de
guarnição e feonteira. - A. de 4 de Abril de Hi93, ao
1\1. da Fazenda.

- Os substitutos das escolas devem continuar a perce
ber durante as férias as v1l:ntagens que accl1mularem
ao encerrarem-se os trabalhoslectivos.- A. de2Sde
Dezembro de IS93, dq M. do Interior ao Director
Geral da Instrucção.

- Para que o substituto tenh~ direito a perceber a gra
tificação de lente não basta o facto d~ haver este dei
xado o estabelecimento, por qualquer circumstancia,
é necessario que assuma eifGctivamente a regencia da
cadeira, facto que se não póde realizar si a ausencia
do lente se dá durante a suspensão dos trabalhos esco
lares. - A. de 21 de Março de 1894, do M. do Inte
rior ao director da Escola Polytechnica.

- Os officiaes do exercito emquanto estiyerem à dispo
sição dos governadores e presidentes dos Estado não
podem exercer cumulativamente funcções no Exercito,
nem perceber, pelo Ministerio da Guerra, outro venci
mento além elo soldo que lhes compeie.- Teleg. de 15
de Dezembro de 1894, aos commandantes de districto
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e Porto da mesma data á Rep. de Ajud. General (Ord.
do dia n. 610).

ACCUDlulação . - Declara-se que o director da Casa
da Moeda não póde perceber os vencimentos deste cargo
que accumula ao de leu te cathedratico da Escola Poly
technica, visto que aquelle emprego, puramente admi
nistrativo, sem embargo das funcções scientificas e te
ehnicas a cargo do estabelecimento, é de sua natureza
ditTerente delle e portanto não é identieo ao definido no
art.2° da L. n. 44 Bde2 de Junho de 1892, que constitue
e excepção ao art. 73 da Constituição e s6mente quanto
ao exercicio simultaneo de empregos a que sejam inhe
rentes funcções technicas ou scientificas. -Offieio do
director da Contabilidade do Thesouro Federal de 10 de
Outubro de 1894 (Diaria Official de 26 do mesmo mez).

Em 3 de Janeiro de 1896 o M. da Fazenda mandou
pagar os dous vencimentos, por haver o da Justiça e
Negocias interiores declarado, em A. de 14 de Outubro
anterior, que este funccionario p6de exercer simulta
neamente os dous cargos, vi~to tratar-se de seI viços
publicas eomprehendidos por sua natureza no desem
penho da mesma funcção scientifica.

-O official do exercito que accumular cargo do corpo
docente e da administração nas escolas do Exercito só

percebera o honorarios de um delles, e si a opÇão re
eahir sobre os vencimentos do cargo administrativo,
que eo ordenado e gratificação, terá o official de ha
ver tambem a ditTerença da etapa estabelecida pelo

aviso de 30 de 3aio deste anno. - Port de 5 de Agosto

de 1 95 á Alfandega do Ceará.
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AccuOlulação.- Nenhum oflicial do exercito po
derá exercer cargo municipal, estadual ou mesmo
federal de outros ministerios, qualquer que seja a
natureza desse cargo, embora a accumulaçãlJ seja
permittida por lei,sem licença do Ministerio da Guerra.

- Porto de 5 de Agosto de 1895, á Rep. de Ajud.

General (Ord. do dia n. 658).

- Podem sem inconveniente ser exel'cidas por um s6
oflicial as funcçães de agente do batalhão, da fortaleza
edaenfermaria.-Port. de 15 de Julho de 1896, à
Rep. de Ajud. General (Ord. dodian. 757).

- V. Aposentado1"ia.

Accusação . - Para defender-se de accusaçães que
lhe forem arguidas officialmente tem qualquer mili
tar ou seu assemelhado, direito de reclamar conselho de
investigação e de guerra. - Reg. processual criminal
militar de 16 de Junho de 1895, art. 29 (Ord. do dia
n. 660).

Addido. - Os ofliciaes dos corpos especiaes e os ar
regimentados que estiverem addidos ao Quartel Gene
ral perceberão, além do soldo e etapa, um terço da
gratificação que competir as suas patentes quando em
exercicio . - L. n. 26 de 30 ele Dezembro de 1891,
art. 7° § l°.

AdiantaOlento. - O abono aos officiae montados
para compra de arreios, de que trata o § 2° do art. 10
das Instrucções de 1° de ovembro de 1890, 6 deve
ser feito aos que anteriormente percebiam quantita-
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tivo para oompra de cavalgadura, e não àquelles aos
quaes se continúa a fornecer cavallos e arreios por
oonta dos cofres publioos.- Circo de 20 de Maio de
1891, às Thesourarias de Fazenda.

Adiantalllento.- Quando presoreve o abono de
quantitativo para fardamento a que teem direito os
otficiaes do exercito quando promovidos .-V. P?"e
sc,'ipção, 6 de Maio de 1896.

Advogado.- No processo da formação ela culpa, ou
perante os conselhos de investigação não são admittidos
advogados (aet. 153).

lOS processos perante o conselho de guerra, podem
os reos chamar os advogados que quizerem para di
rigir e encaminhar a defesa, permittindo-se-Ihes todos
os recursos em lei admittidos (art. 154).

Reg. processual criminal militar ele 16 de Junho de
1895 (Ord. elo dia n. 660).

Agente.- Seus deveres nas fortalezas e corpos ar
regimentados do Exercito.- Reg. n. 338 de 23 de
Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).

- Na falta de subalternos effectivos podem os addidos
exeroer o cargo de agente, mas nunca os ofliciaes infe
riores. Na falta absol uta ele subalternos deve-se requi
sitar algum da autoridade competente, o qual passará
a ficar addido ao corpo.- A. de 20 de Junho de 1896,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 752).

- No A ylo dos Invalidos da Patria este cargo deve ser
e:>.ercielo mensalmente, por escala, entre os subalternos
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das companhias.- A. de 5 de Maio de 1897, ao Aju
dante General.

Agente.- V. Acmtn?:ulaçào.

Aggregado.- Os officiaes aggregados as armas e
corpos por doentes, só teem direito a soldo. - Porto de
19 de Dezembro de 1878, a Thesouraria das A1agôas.

Agrbnensor.- Os alumnos da Escola .Militar do
Rio Grande do Sul não podem prestar exames de agri~

mensura.- Port. de 6 de Abril de 1 96, à Rep. de
Ajud. General.

Ajuda de cust.o.-A que tem direito os officiaes
do exercito que viajam de uns para outros Estados, em
objecto de serviço, deve, de conformidade com o § 2° do
art. 43 das instrucções de 1 de Novem bro do anno pas
sado, ser correspondente à differença entre as quantias
estLpu1adas para os pontos da partida e da chegada
mencionadas na tabella, ou para o elo immediato, se os
daquelLes forem iguaes, considerando-se sempre - ida
- quando os officiaes se afastarem e - volta - quando
se approximal'em da Capital Federal; assim, por ex
emplo, ao que lai do Ceara para o Piauhy compe~e a
differença da ajuda de custo entre Ceara e Para e ao

que vem do Ceara para o Rio Grande do Norte a da
fixada entre Pernambuco e Ceará. - Ui rc. de 26 de
Junho de 1891, as Thesourarias de fazenda.

- E' nxada em 50$ a ajuda de custo entre Parei e Ama
Z0uas. - A. de 8 de J unho de 1892, a Contadoria.
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Ajuda de custo. - a seu abono não depende de

ordem especial, mas apenas <lo conhecimento offieial
nas estações de pagamento, de que o officiaI marcha
em objecto de serviço.-Port. de 22 de Julho de
1893, à Alfandega de Pernambuco.

- a official que é transferido de guarnição por motivo
disciplinar não tem direito a ajuda de custo.- A. de
16 de Março de 1895, á Contadoria e Circ. de 17 ás

Alfandegas e Delegacias nos Estados.

- Sómente se abona aos officiaes que marcham em com
missão de serviço isoladamente e não reunidos a forças
do exereito.-Port. de 14 de Janeiro (ard. do dia
n. 614) e de 20 de Setembro de 1895, ao inspector da
Alfandega do Maranhão.

- Fixa-se em 20. a ajuda de custo de volta, para os
capitães e subalternos, do Paraná para S. Paulo.
Porto de 14 de Abril de 1896, a Delegacia Fiscal de
S. Paulo.

- Aos officiaes reformados que viajarem em commissão
de serviço publico, compete, como aos do quadro effe
diva, as ajudas de custo reguladas pelas tabellas an
nexas aos arts. 43 e 44 das instrucções que baixaram
com o Dec. n. 946 A de 1 de ovembro de 1890.
P0rt. de 7 de Dezembro de 1896, fi Rep. de Quartel
Mestre General.

- a official que viaja em serviço, de um para outro Es
tado, parte por agua e parte por terra, percebe a ajuda
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de custo fix.ada tanto para um como para outro caso.
A. rl~ 9 de Dezembro de 1896, aOontadoria.

Ajuda de cu@t.o.- Manda-se abonar aos officiaes
do 5° regimento de artilharia que seguem com o regi
mento para o Estado da Ballia, com destino as forças
que vão alli operar nos sertõe::; contra os fanaticos do
Antonio Oonselheiro. -A. de 8 de Março de 1897, à

Oontadoria .

- Os alumnos que são desligados das escolas militares,
não teem direito a ajuda de custo para se recolherem
aos corpos. - Port. de 16 de Fevereiro de 1897.

Ajudant.e. - Sempre que vagar o lugar de aju
daute de batalhão de,e ser nomeado para exerceI-o
o subalterno mais antig.o, de accordo com o aviso de
30 de Janeiro ultimo, em bora lhe toque conjuntamente
o commando de companhia, que, neste caso, sera exer
cido pelo subalterno immediato em antiguidade.- A.
de 27 de Fevereiro de 1891 ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 1Ti).

- O ajudante ele um c0rpo só deve accumular o com
mando de companhia quando outt'os comrnandantes
de, companhia, na falta de officia.es, já accumularem.
- A. de 13 de Março de 1891 (Ord. do dia n. 180)
e de S de Maio do me mo anno (Ord. do dia n. (00),
ao Ajudante General.

- Seus deíeres. - Reg. n. 338 de 23 de l\laio de
1891 (Ord. do dia n. 214).

2
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.&judant.e. - Devem em suas faltas e impedimentos
S~ substituidos pelos subalternos mais antigos que não
estiverem com mandando bateria, esquadrões ou com
panhias e não exercerem cargos de quartel mestre e
~'etario.- Porto de 17 de Abril de 1891 (Ord. do
dia n. 193).áRepart. de Ajud. General,eA. deI8
do mesmo mez ele 1892 ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 322) e Porto de 10 de Dezembro deste ul
timo anno à dita Repartição (Ord. do dia n. 395).

O A. de 27 de Fevereiro de 1891 declara que si ao
subalterno mais antigo couber tambem o commando de
alguma companhia, deve ser este devolvido ao subal
terno immediato em antiguidade.

AjU6t.e de cont.as.- Os officiaes que tiverem
de seguir da Capital Federal para os diversos Estados
só deverão aj ustar contas na Contadoria dous dias
antes do marcado para a partida.- A. de 5 de Feve
reiro de 1896 à Contadoria.

- V. Caderneta.

AlaIDnres.- V. Fardamento.- Unifm"me.

Al.fandega.- O serviço que era feito pelas The
sourarias de Fazenda nos Estados passa a ser desem
penhado pelas Alfandegas e pelas Delegacias Fiscaes
do Thesouro.-Dec. n.1l66 de 17 de Dezembro de 1892
e Gire. de 21 de Fevereiro de 1893 do lVI. da Fazenda.

Alienado. - Regulamento para a Assistencia me
dico-legal de alienados. - Dec. n. 806 de 29 de Junho
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de 1802 (Ol'd. do dia TI. 3(8) e n. 1539 de 7 de
Outubro d:J. 1893.

Alienado.- As pl'aças do exercito que forem reco
lhidas ao Hospício Nacional de Alienados deverão ,ser
transferidas para o Asylo dos Invalidos da Patria, ao
qual ficarão pertencendo até que, restabelecidas, tenham
de regressar aos respectivos corpos.-A. de 5 de Maio
de 1 )97 ao Aj udante General.

AlistaIllent..o.- As vantagens dos voluntarios e

engajados são as que estiverem con ignadas na leis de
fixaçêLo de forças do anno em que verificarem praça e
estipuladas nos respectivos titulas de alistamento.
Port. de 5 de Março de 1895 à Rep. de Aj ud. 'Ge
neral (Ol'd. do dia n. 625).

- Como devem ser consideradas as praças que e alis
tarem quando não tiver sido ainda promulgada a lei de

'forças que deverá ,igorar no cxercicio.- A. de 10 de
Agosto de 1893ao Ajudante General (Ol'd do dia n. 659).

- Determina-se que, d'ora em diante, não sejam admit
tidos nas fileiras do exercito senão cidadãos brasileiros
natos, recusando-se todos os e tmngcíros, sem exce
pção.- Porto de 31 de DrzAmbro de 1896 à Hep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 802).

- V. Baixa.- Cadete. - Idade.- Premio.

AIIllanak. - A pl'imeira c a terceira parte ·-do
almanak miIi tal' de\'clll SOl' publicadas de tres 'em
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tres annos e a segunda annualmente. - A. de 7 de

Janeiro de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 173).

AlInanak. - Os officiaes transferidos para os corpos
de engenheiros e de estado maior de primeira classe em
virtude do art.8° da L. n. 3169, de 14 de Julho de
1883, devem continuar a occupar no almanak os lagares
que tinham antes da promulgação do Dec. n. 1351
de 7 de Fevereiro de 1891. - A. de 17 de Fevereiro
de 1891, ao Ajudante General.

a ~ollocaçã:o dos officiaes do exercito no almanak
milital' deve-se observar o seguinte:

1. o Os transferidos de umas para outras armas, com

a clausula de não prejudicarem direitos, serão collo
cados abaixo dos que já se achavam na arma, notan
do-se em observação o motivo desta collocação ;
2. o Os ext1'anumerarios nas respectivas armas e os

do quadro extranumerario figurarãO entre os dos seus
corpos ou armas na ordem de antiguidade para a pro

moção, collocando-se um signal convencional e indi
cando-se em observação o motivo por que é extranu
merario ou se acha no quadro extranumerario ;
3. o O' transferidos por doentes para a segunda

ela se do exercito serão considerados na ordem em
que estavam, Cluando transferidos, fazendo-se ao lado
do nome a necessaria observação. - A. de 11 de Maio
de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 200).

- Os officiaes que, por qnalquer motivo, perderem

em suas antiguidades, serão collocados no almanak
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nos logares que lhes competirem, de °modo a poder
servir eDe de escala de promoções. - Port. de 8 de
Maio de 1891, à Rep. de Aj ud. General (Ord. do

dia n. 200).

AbIlanak.- :Mandam-se incluir de novo no almanak
militar todos os officiaes reformados e honorarios.
Porto de 28 de Outubro de 1891, à Rep. 'de Ajud.

General (Ord. do dia n. 261).

- No almanak militar não devem continuar a fi
gurar os titulas e condecorações honorificas, mas
tão :'30mente as medalhas de campanha e humani
taria.- A. de 30 de Dezembro de 1891, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 284).

- Os medicas nomeados para o quadro do respectivo
corpo em Yirtude de concurso devem ser collocados
no almanak militar, attendendo-se à data do exer
cicio e à do termo de compromisso, tendo-se em
vista as condições do art. 18 do regulamento de 31
de Março de 1851 quando essas datas forem iguaes.
- A. de 22 de Junho de 1892, ao Ajudante Ge-
neral (Ord. do dia n. 341). .

- Os officiaes do exercito considerados desertores, e
como taes excluidos do estado eifectivo de seus
corpos e transferidos para a segunda classe, devem
continuar a figurar no almanak militar com as
respectivas declarações. - Res. de 27 de Março de
1895, communicada em A. de 15 de Maio ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 640).
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Allll8.llak.- Como devem ser considerados no almanak
militar os officiaes transferidos para o COL'pOS de enge·
nheiros e de estado maior de primeira classe em virtude
da Leis n. 3169, de 14 de Julho de 1883 e n. 1351,
de 7 de Fevereit'o de 1891. - V. .:1ntigtdclade, 7 de
Janeiro ue 1 96.

AlInoxarire. -Manda-se abonar a um almoxarife
aposentado da Intendencia da Guerra, a gratificação
de exercicio durante o tempo em que osti'-er assis
tindo ao inventario dos artigos que constituiram a sua
carga.- A. de 9 de Agosto de 1892, á Contadoria..

- V. I'ubstittdçcln.

AUe.-ações. - Os chefes dos estabelecimentos mi
litares, commissões militares, commandantes de
corpos especiaes e arregimentados, devem remetter
mensalmente, com data de 1 do mez anterior, as
aHeI'ações que po:;sam influir na antiguidade dos
respectivos officiaes.-Ord. do dia n. 203, de 23
de maio de 1 91.

- De,rem ser feitas pelas publicações no Diw'io O/fi
cial, ficando, porem. dependentes da confirmação em
ordem do dia do exercito.- Porto de 22 de etembro
de 1 94, á. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 586).

Revogada pela de 23 de Abril de 1895 que declara
que nenhuma alteração deve ser fei ta nos corpos
com re1aç.:'to a officiaes e praças sinão à vista de pu
blicação na ordem do dia da Repartição de Ajudante
General (Ord. do dia n. 636).
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ADlanuense. - Eleva-se a doze o nl'lmaro dos
amanuenses da Repartição de Ajudante General, com
a gratificação de 25 mensaes.-A. de 9 de Janeiro
de 1891, ao Ajudante General.

- V. Gratificação.

ADlnistia. - A todos os envolvidos nos fados que
motivaram o elecreto de 10 ele Abril. - Dec. n. 72 B,
ele 5 de Agosto ele 1892.

- Para Pernambuco e Santa Catharina. - Dec.
n. 174, de 12 de Setembro de 1893; Maranhão. 
Dec. n. 175 da mesma data; Goyaz - Dec. n. 176
da mesma data; Goyaz e Alagôas - Dec. n. 305,
de 17 de Outubro de 1895.

- Concede-se a todas as pessoas que directa ou in
directamente se tenham envolvido em movimentos
revolucionarios occorridos no territorio da Repu
blica até 23 de Agosto de 1895. -Dec. n. 310, de
21 de Outubro de 1895 (Ord. elo dia n. 676).

Os officiaes do Exercito e da Armada nâo pode
rão voltar ao serviço activo antes de dous annos,
contados da data em que se apresentarem á auto
ridad~ competente, e ainda depois desse prazo, si o
Poder Executivo assim julgar conveniente; e em~

quanto não reverterem à effectividade apenas ven
cerão o soldo de suas patentes e só contarão o
tempo da reforma.

- Extingue o processo, a pena e o proprio .delicto,
sendo corollario a reintegração nos cargos.-
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Dec. de 31 de Outubro e 14 de Novembro de
1895.

Alllnistia.- Os que jà estavam processados devem
contar o prazo de dous annos da data do Dec. n. :310, de
21 de Outubro de 1895, e todos os outros do dia
em que se apresentarem .-Port. ele 11 de Novem
bro de 1895 (Orel. do dia n. 682).

- Os ofliciaes postos em disponibilidade pelo Dec.
Legislativo n. 310, de 21 de Outubro ele 1895,
não devem ser transferidos para a segunda classe do
Exercito.-Res. de 16 de Abril de 1896, communi
cada em Porto de 22 do mesmo mez ao Supremo
Tribunal Militar.

- As praças amnistiadas que antes tinham gra
duações devem ser reintegraelasnos postos que tinham
quando desertaram, ficando aggregadas si não houver
vagas.-Res. de 1-.1: de Janeiro de 1897 , communi
cada ao Ajudante General em A. de 16 do mesmo mez
(Ord. elo dia n. 807).

Annuncio. - Nos dos conselhos economicos dos
corpos não devem ser contemplados generos desti
nados às enfermarias militares. - Porto de 26 de
Junho de 1896 à Rep. de Quartel Mestre General.
Y. Conselho economico, mesma data.

D8peçada. - Seus deveres. - Reg. n. 338, de
23 de Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).
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Antiguidade. - Quando em dous officiaes do
exercito que foram alferes-alumnos concorrerem
identidade de circumstaucias, deve a antiguidade ser
regulada' pelo art. 18 do Reg. de 31 de Março
de 1851, e não pelo art. IRO do de 26 de Julho
de 1884, que estabelece a ordem em que deíem ser
feitas as nomeações dos alfere..i-alumnos.-A. de 1
de Maio de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 1~8).

- Quando perdem-n'a para a promoção os officiaes do
exercito empregados nos corpos de policia estaduaes.
- V. Tempo, 28 de Janeiro de 1 92.

- Os alferes em commissão não devem contar anti
guidade de suas nomeações, e sim das respectivas
praças, salvo quando forem nomeados por actos de
bravura.-Res. de 8 de Junho de 1891, communi
cada à Rep. de Ajud. General em Porto de 12.
- V. Gi'aduaç{[o, 9 de Dezembro de 1895.

- A perda de antiguidade dos officiaes tl'ansferidos
para os corpos de engenheiros e de estado maior de
primeira classe em virtude da L. n. 3169 de 14 de
Julho de 1883, só deve ser considerada para os mes
mos officiaes em concurrencia entre si; tratando-se,
porém, dos transferidos em vista da L. n. 1351
de 7 de Fevereiro de 1891, devem todos ser indis
tinctamente considerados e collocados no almanak

mililw'.-Res. de 7 de Janeiro de 1896, communi
cada ao Supremo Tribunal Militar em Porto de 21
(O rd. do dia n. 705).
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Ant.iguidade. - Como deve ser contada a dos alfe
res que, sendo commissionados, foram promovidos á
effectividada do posto e cujas commissões não constam,
nem nas ordens do dia da Repartição de Ajud. Gene
ral, nem Das dos commandos de districtos militares.
Res. de 22 de Outubro de 18:)6, communicada em
Porto de 3 de Novembro seguinte (Ord. do dia
n. 782).

- Declara-se que não deve ser descontado da antigui
dade de praça nemde posto o tempo durante o qual um
official do exerci to esteve com licença estudando es
tradas de ferro, no paiz e na Euro pa. - Port. de 5 de
Janeiro de 1897 à Rep. de Ajudante General.

- V. Almanak. -Promoção. - Tempo.

Aposent.,adoria. - O tempo de serviço militar
será contado para a aposentadoria no em prego civil até
10 annos, e pelo dobro se for em campanha. -L.
n. 2556 de 26 de eterubro de 1874, art. 9° e Reg.
n. 881 de 27 de Fevereiro de 1875, arL 134 (Ord.
do dia n. 11J4).

Esta disposiçãO comprehende tambem a jubilação,
mas não se estende aos que serviram antes da sua
promulgaç'io.-Res. de 4 de Jovembro de 1884, com
municada em A. de 5 do mesmo mez ao M. do lmperio.
- V. to vol. pago 53, 4° alíneo.

- • ó poderá ser dada aos funccionarios publicos em caso
de invalidez no serviço da nação. - Constituição Fe
deral, art. 75 (Ord. do dia n. 174).
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Aposen tadoria - Regula-se a concessão de apo
sentadoria aos íUllccionarios publicos :

Ad. 1. 0 Desde a data da presente lei é o Poder
Ex.ecutivo autorisado a conceder, de conformidade com
o art. 75 da Oonstituição Federal, aposentadoria aos
funccionarios publicos que a ella tí..erem direito, de

accordo com o disposto na mesma lei.
Art. 2. 0 Aos funccionarios comprehendidos no artigo

antecedente só poderà ser dada a aposentadoria quando
provada a invalidez por inspecção de saude.

Art. 3. o Não serà concedida aposentadoria aos func·
CÍonal'Íos que contarem menos de 10 annos de etrectivo
serviço publico.

Art. 4. 0 Ao funccionario qlie tiver 30 annos de ser
viço compete aposentadoria com ordenado por inteiro.

§ 1.0 Aos que tiverem mais de 10 emenos de 30 annos
compeLe aposentadoria com ordenado proporcional ao
tempo que lhes corresponda, na razão de 1/30 pCl:rte por
anno.

§ 2. o A aposeütadoria é dada com as vantagens do

cargo que o funccionario esteja exercendo durante dous
annos, e os que não tiverem esse tempo de serviço só
poderão ser aposentados com o ordenado do cargo
anterior.

§ 3. 0 Os vencimentos accrescidos em tabellas novas
só poderão vigorar, para as aposentadorias, decorrido
o mesmo periodo de dous annos após a sua decre
tação.

Art. 5. 0 O funccionario que·contar mais de 30 annos
de etrectivo serviço tem direito ao respectivo orden~do

e mais 5 % da gratificação, por anuo que exceder da
quelle tempo.
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Ad. 6. o Para os effeitos desta lei, não se considora
tempo de exercicio o de licanças e de enfermidades que
se prolonguem por mais de seis mezes, nem o desem
penho de emprego que não dê direito à aposentadoria.

Art. 7. o O funccionario aposentado considera-se
incompativel para qualquer emprego publico, e quando
acceite emprego Ou commissão estadual ou municipal,
com vencimentos, perderà z'pso facto o vencimento da
apo entadoria.

Art. 8. o Os funccionarios já apo entados por lei
anterior não teem direito às vantagens consignadas
nesta.

Art. 9. 0 São excluidos das disposições desta lei os
iunocionarios cuja aposentadoria e regulada em lei
e pecial, como os magistrados, professores e militares
de terra e mar.

Dec. n. 117 de 4 de Novembro de 1892.

Aposentadoria.- As disposições dos arts. 235 e
236 do Reg. n. 511 de 19 de Outubro de 1872 ficaram
prejudicadas pelo Dec. 157 de 5 de Agosto de 1 93 na
parte relativa aos mestres e contra-mestres do Arsenal
de Guerra da Capital Federal, cuja aposentadoria passa
a regular-se pelo Dec. n. 117 de 4 de Novembro de
189-) .- A _ de - de Setembro de 1893 ao Arsenal de
Guerra (Ord. do dia n. 485).-V. Arsenal de Guerra.

- O governo é autorisado a mandar contar para a apo
sentadoria de dous professores, um da Escola Naval e
ouiro do Gymna ia acional, o tempo de serviço mi
litar já computado para a reforma, cessando, porém, o
abono do oldo que percebem como reformados.-
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Decs. n. 197 de 20 de Outubro de 1893 e n. 238 de 13
de Dezembro de 1896.

Aposentadoria. - Instrucções regulando o modo
de liquidar o tempo de serviço dos empregados do Mi
nisterio da Fazenda para caJcular-se o vencimento de
inactividadc.- Circ. de 26 ele Janeir'o de 1894 do Mi
nisterio da Fazenda.

- As faltas por enfermidade devem ser contadas unida
men te com as faltas por licença, quando estas e aquellas
se succederem sem sol ução de continuidade, conside
rando-se como util para as aposentadorias o periodo
de seis mezes e deduzindo-se o excesso que houver,
entendida com esta restricção a 6a instrucção da cir
cular de 26 de Janeiro de 1894. - Circular do M.
da Fazenda de 19 de Julho de 1894.

- Em diversos arestos antigos e recentes da jurispru
dencia do Thesouro Federal está consagrada a pratica
de se contar, quer simplesmente, quer em dobro, quando
prestado em campanha, o tempo de serviço militar,
prestado por empregados do Ministerio da Fazenda, o
que tem fundamento nos arts. 94 e 25, n. 3, do de

creto n. 4.133 de 6 de abril de ]868, não revogados
pela lei n. 117 de 4 de Novembro de 1892, cujos arts. 6°
e 9° se conciliam perfeitamente quanto ao que se deve
entender por desempenho de emprego, que dê direito
à aposentadoria, visto que este vocabulo tem sentido

lato e não restricto na citada lei. - A. de 24 de
Setembro de 18c4 do M. da Fazenda ao da Ma
rinha.- V. Tempo, 29 de Julho de 1897.
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Aposentadoria.- Os avisos referentes a aposen
tadorias de empregados devem ser acompanhados de
uma relação de todas as suas nomeações e respectivas
datas, para que possa o 1hesouro exigir a apresentação
dos decretos e titulas para o exame do pagamento dos
direi tos e impostos devidos. - A. de 25 de Setembro
de 1894 do M.da Fazenda aos diversos mini terias.

- Os jubilados que acceitam empeegos ou com missões
remunern.das, peedem, durante esse exercicio, os ven
cimentos clajubilação.-A. de 28 de Março àe 1'95,
do M. da Fazenda ao da 1arinha e de 7 de Agosto de
1896 deste ultimo a Contadoria. - V. o alineo se
guinte.

- O empregado aposentado não pode ser nomeado para
emprego federal de qualquer natureza, e quando
acceitar emprego ou commi são e tadua1 ou municipal
com voncimento , somente perderá. o ,encimento da
aposentadoria durante o exercício. -A. de 9 de Se
tembro de 1894, do nI. da Fazenda aos da Guerra,
Marinha e Exterior.

- A pratica invariave1 e generica a seguie para a con
tagem do tempo de serviço dos funccionarios aposeu
tanos . a que decorre da L. n. 117, de 4 de NOíemhro
de 1892, que claramente se refere a exercicio de em·
pi'ego d caracter federal, contando-se, entretanto,
aos empregados federae , na forma do art. 40 do Dec.
n. 23,13, de 29 de Janeiro de 1859, e art. 24 n. 2 do
Dec. n. 4153, de 6 de Abril de 1868, os serviços mu
nicipaes e estaduaJs a que se referem estas disposições,
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prestados até ;i data ela promulgação da Oonstituição
Federal. -A. de 10 de Julho de 1890, do M. da
Fazenda ao da Industria.

Ap0!!leut.adoria. - Os funccionarios I ublicos que
perceberem ,encimentos pelos cofres da União, uma vez
aposentados e liquidado o tempo do exercicio a que
tiverem direito, receberão, desde logo, o que lhes
competir, independente de prova de estarem quites

com a Fazenda Nacional (art. 1°).
Si o Thesouro Federal ou Repartição Federal encar

regada da liquidação verificar falta de pagamento de
sellos ou de quantias dadas por adiantamento ou inde
vidamente recebidas, fix.ará ao devedor prazo não exce
dente de tres mezes para exhibir prova de tal paga
mento ou restituição, findo o qual, e não tendo sido
satisfeita essa exigencia, fará a cobrança pelos venci
mentos até saldar o debito (§ unico). - L. n. 381,
de 2-1 de Agosto de 1896.

- O prazo de seis mezes, de que trat~ o aet. 6° do de
creto legislativo n. 117, de 4 do Novembro de 1892,
entende-se conce(lido em cada um dos anno , de que
se compõe o tempo de servi o do funccionario apo en
tado; Je outro modo não se pôde interpretar a ex
press;"'lo « licenças e enfermidades, que se pj'olongarem
2Jor ?nais de sei. me;;es, de que se serviu o legis
lador. - A. de 13 de Fevereiro de 1897, do 1\1. da
Fazenda ao da Guerra.

- Declara-se nuHo o Dec.l1. 2056, de 25 de Julho
de 1895 sobre aposentadoria compulsaria rie juizes
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federaes. - Sentença do Supremo Tribunal Federal
de 7 de \.bril de 1897 (Dial'io Olficial de 2 de
Maio).

Apo8ellt.adoJ~ia, - Declara-se que a gratificação
denominada de gabinete, que percebia um lente da
Escola Polrtechnica :lntes de ser jubilado, deve ser
incluida nos seus vencimentos de inactividade. -A. de
2 de Junho de 1 97, do M. da Justiça ao da Fazenda.

- Declara-se util para a aposentadoria de um de
senhi ·ta de primeira classe da officina de machinas
do arsenal de Marinha o tempo em que ~ervio como
operaria. - A. de: 30 de Junho de 1897, do M. da
Marinha ao da Fazenda (Dial'io Otficial n. 183 de
8 de Julho).

- V. 11ccumulação. - Incompatibilidade. - 'Pempo .

AI"ID3IDent.o.-V. Lança.

Aprendiz artifice, - O director do Arsenal de
Guerra do Pará oautorisado a transferir' para a com
panhia de operarias militares, ci. proporção que se
forem dando vagas, os apl'endizes artifices que com
pletarem 16 ~lnnos de idade e tenham revelado vocação
para qualquer do omcios exercitado' nas orncinas do
mesmo arsenal,como se pratica no arsenal da capita1.
Port.de 17 de :\laio de 1 92,:i Rep. de Ajud. GeneraL

- Os menores aprendizes dos arsenaes de guerra ser
,irão por oito annos, contados da data em que passa-
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rem pal'a as companhias de operar/os militares. - L.
n. 39 A de 30 de Júneil'o de 18D-::>, ad. 5°, § unico (Ord.
do dia n. 2(7).

Esta disposição não comprehende os apl'endizes tl'ans
ferid03 antes da sua promulgação. - Port. ele 24 de

Março de 1892, ii. Rop. ele \.jllel. Genel'al (Ord.
do dia n. 317).

l»)."endiz artifice. - Quando transferIdos para

corpos do exercito não devem soífl'er desconto de seus
vencimentos para indemnisação das despezas feitas nos

al'senaes. - Porto de 25 de Agosto de 1892, à Rep. de

Ajud. General. (Ord. elo dia n. 361),

- Os com mandantes de districtos militares são autori
saelos a admittir menores nas companhias ele apl'en
dizes artifices dos arsenaes ele guerra, uma vez que
haja vagas e preencham os Clndidatos as condições
regulamental'es. - A. de 2G de Agosto de 1892, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 36~) e Port. de 13
de Outubro do mesmo anno à Rep. de Ajucl. Ge
neral.

- Autorisn.-se a admissão de mais cincoenta menores no

arsenal de guerra ela Oapital Federal e trinta em cada
um dos Estados de Pernambuco,' Bahia, Rio Grande
do Sul e ~1atto Grosso. -L. n. 80 de 27 de Ago to de
1092, art. GO (Ord. do dia n. 363).

Em virtude desta au torisação fica elevaelo a 150 o
numero dos do arsenal da Oapita1 e a Oo dos estados.
-Podo de 5de Janeiro de 18D3, à Rcp. de Ajud.

General.
3
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Aprendiz artifice. - Os transferidos para o
exercito antes ou depois da portaria de 25 de Agosto
deste anno (Ord. do dia n. 361) nenhum desconto devem
sllffrer em seus ':loldos para pagamento de despezas com
eUes feitas nos arsenaes de guerra; cumpre, portanto,
que cessem os descontos que se estão fazendo, sem que
disso, porém, resulte direito a reclamação para inde
mnisação das quantias já descontadas. - A. de 17 de
Dezembro de 1892, ao Ajudante General (Ord. do dia
n.396).

Aprendiz alatilheiro.-O Governo e autori
sado a reformar, sem augmento de despeza, a escola
de aprendizes artilheü'os, transformando-a em escola
de sargentos para todas as armas. - L. n. 39 A, àe 30
de Janeiro de 1892, art. 19 (Ord. do dia n. 297).

- E' transformada em Escola de 'al"gentos a es
cola de aprendizes artilheiros. - Dec. n. 1199 de
31 do Dezembro de 1892 (Ord. do dia n. 552
de 1894).

Aprendiz lDilitar. - Ficam supprimidas as com
panhias de aprendizes militares de Minas Geraes o
Goyaz. - L. n. 26 de 30 de Dezembro de 1891, art. 7°,
n.21.

Apresent.ação. - O facto de estar um official do
exercito commandando o corpo de policia de algum
E tado da Republica não o desobriga de apresentar-se
ao commandan te do districto miIi tal' . - A. de 18 Je
Maio de 1896, ao Ajudante General.
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Archivo Publico Nacional. - Novo regula.
mento.- Dec. n. 1580 de 31 de Outubro de 1893.

Arlllalllento. - Mandam-se fornecer rewolvers
do systema Gerard, com os competentes accessorios, aos
inferiores do estado menor dos corpos do exercito.
-Porto de 5 de Janeiro de 1891 á Rep. de Quartel
Mestre General (Ord. do dia n. 160).

- As thesourarias de fazenda dovem nas cadernetas dos
officiaes que houverem recebido rewolvel's, declarar
qual o systema destes e a data do recebimento para
que se possa dar cumprimento ao disposto no aYiso de
4 de Abl'il do 1890.-Circ. de 12 de Janeiro de 1891,
ás thesourarias.

Arllleiro. - Suas obrigações nos corpos arregimen
tados. - Reg. n. 338 de 23 de Maio de 1891 (Ord. do
dia n. 214).

- Devem perceber o soldo de 250 réis diarios, de con
formidade com o disposto na tabella 15a do orçamento
votado pela L. n. 26 de 30 de Dezembro de 1891.
A. de 15 de Junho de 1892 (Ord. do dia n. 340).

- Determina-se que cada um dos corpos do exercito re·
metta ao Arsenal de Guerra do Estado, cm que se acha
a séde do distl'icto da respectiva guarnição, duas pra·
ças, afim de nelle adquirirem a necessaria pratica desse
officio; sendo que os corpos sob a jurisdicção do 5°
distl'icto o deverão fazer ao Arsenal de Porto Alegre,
e o do 4°, bem como o desta guarnição e do Estado do
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Espirita Santo ao desta Capital,para se habilitarem nas
officinas da fabrica de armas, como .ia foi determinado
em avisos de 7 de Maio de 1880 e 26 de Setembro de
1882 e Circular de 15 deste ultimo mez e anno; e bem
assim que as praças que perténcerem às guarnições em
que se acharem os arsenaes de guerra, ficarão em seus
corpos, comparecendo a esses estabelecimentos às horas
competentes, e as que forem de ou tras guarnições de
verão ser addidas a um dos corpos daquella em que
estiver o arsenal.- A. de 28 de Setembro de 1892,
ao Ajud. General (Ord. do dia n. 375).

ArreiaInent.o, - A todos os officiaes montados dos
corpos do exercito deve ser fornecido arreiamento para
sua montada.-A. de 7 de Agosto de 1894, ao Quartel
Mestre General.

- Tabella das differentes peças de arreiamento para
montada dos officiaes arregimentados e praças de pret,
e de outros artigos necessarios ao serviço de campo e
interno dos corpos.- Porto de 25 de Agosto de 1894,
á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 577).

- O valor dos arreios fornecidos aos officiaes nas condi~

ções dos de qne trata o art. 10 n. 2 das instrucções de
1 de NOíembro de 1890 deve ser indemnisado pela
quinta parte do soltlo quando os mesmos officiaes pre
ferirem o fornecimento polo Estado ao quantitati \"0 con
signado naqualle artigo. - Port. de 22 de Agosto de
1895, à Alfandega de Pernambuco.

- Como carga dos corpos montados só se deve fornecer
aos officiaes o arreiamento necessario, visto montarem
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em cavallos do Estado. -Porto de 22 de Agosto de
1895, á Alfandega de Pernam buco.

Ar8enal de Guerra.- São equiparados os pri
meiros e segundos patrões do Arsenal de Guerra da
Capital Federal aos machinistas do mesmo arsenal,
elevados á categoria de terceiros patrões arvorados, e
equiparados os vencimentos dos machinistas das lanchas
daquelle ar~enal aos machinistas de igual categoria do
Arsenal de Marinha, de accordo com a tabella que
se approva. - Dec. n. 1487 de 28 de Julho de 1 93
(Ord. do dia 11. 468).

- Converte-se em ordenado a diaria -jornal e grati
ficação - que recebe a mestrança do Arsenal de
Guerra, sendo para esse effeito considerados na classe
dos contra-mestres os mandadores. - Dec. n. 157 de
5 de Agosto de 1893 (Ord. do dia n. 470).

- O jornal e gratificação que percebem os mestres e
contra-mestres dos arsenaes de guerra passal'ão a
constituir vencimento mensal, formado pela somma
daquellas duas parcellas por 3GO dias, ou 12 mezes
de 30 dias, à vista do que dispõe o Dec. n. 157
de 5 de Agosto de 1893.- A. de 5 de Setem
bro de 1893, ao Arsenal de Guerra (Ord. do dia
n. 485).

- Restabelecem-se as secções de officinas de tanoeiros
e funileiros do Arsenal de Guerra de Matto Grosso.
-Dec. n. 1711 de 11 de Maio de 1894 (Ord. do
dia n. 550).
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A.rsenal de Guerra. - Fixam-se os vencimen
tos dos mestres, contra-mestres, operarios e emprega
dos civis dos arsenaes de guena. - Dec. n. 240 de 13
de Dezembro de 1894 (Orel. do dia li, 607),

~- Fazam-se extensivas aos arsenaes de guerra dos Es
tados as disposições do Dec. 11. ] 57 de 5 de Ag'osto
de 1893, - Dec. n. 202 ele 3 de S8tem bro de 1895.

- O governo é autorisado a reorganizar o regulamento
dos arsenaes ele guerra, tendo em vista as observa
ções que acompanham as tabellas qne baixaram com
o Dec. n. 240 ele 13 de Dezem bro de 1894, corrigindo
na parte em que consigna a contagem dos dias de tra
balho para formação de um anno util de 345 dias para
300. - L. n. 360 de 30 de Dezembro ele 1895, art. 5°
n. III.

- Oream-se duas officinas no Arsenal de Guerra de
Matto Grosso, uma de latoeiros e fundidores e outra
de correeiros tj celleiros, tendo cada uma o seguinte
pessoal: um mestre, um operaria de Ia classe, um dito
de 2a , um de 3a , dous de4a, um aprendiz de la classe,
um dito de 2" e dous de 3a.- Dec. n. 2338 de 5 de
Março de 1896 (Onl. do dia n. 720).

Assent,alnent,o. - Faz-se extensiva aos com
mandantes das brigadas e dos corpos especiaes a dispo
sição do aviso de II de Março de 1889 (Ord. do dia
n. 2250), que autorisa os commandantes de armas e os
presidentes de provincia a requisitarem directamente
das autoridades competentes, para a escripturação dos
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assentamentos dos officiaes e pragas do exercito que
tiverem sido transferidos de uns para outros corpos,
as certidões de assentamentos e guias dessés officiaes e
praças.- A. de 23 de Abril de 1891, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 195).

AsseutaInento. - Nos das praças indultadas por
crime de deserção não se devera fazer menção do
crime nem do indulto; deve-se, porém, averbar o
tempo em que estiverem fóra do serviço pela fórma
seguinte - Esteve fóra do serviço desde de .
... . até de - Porto de 18 de Janeiro
de 1893, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 408).

- V. Fé de oflicios.- Sentença.

Assistente. - Do Ajudante general junto aos
commandantes de districtos militares.- Dec. n. 431
de 2 de Julho de 1891, art. 11 (Ord. do dia n. 218).

- V. Repa1'tiçãa de Ajudante General.

Assignatura. - Sobre o modo de assignarem os
ofliciaes do exercito a correspondencia oflicia!. - Dec.
n. 431 de 2 de Julho de 1891, art. 5° § 6° (Ord. do
dia n. 218).- V. 1° vol., pago 84, 2° alínea.

As~-lo. - E' fixado em tres o numero de subalternos
de cada com panhia do Asylo dos lnvalidos da Patria.
Porto de7 de ovembro ele 1890, à Rep. de Ajud. Ge
neral (Ord. do dia n. 132).
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Asylo. - Reduz-se [\ quatru o numero dos subalternos
do Asylo, ficando, portanto, dous por companhia, os
quaos perceberão a respectiva gratificação. - Porto
de 3 de Janeiro do 1893, a llep. de Aj ud. General
(Ord o do dia li o400) o

- Procedimento que se deverá ter com as pl'aças da
Armada rocolhidas ao Asy]o dos Invalidas da Patria e
que delle so ausentarem, e as que por seus vicias ou má
indole procedem de modo irregulal' e incolll'eniente 0

A ode 29 de Dezembro de 1802, ao Ajudante General.

- Os lagares de commanJante e fiscal do Asylo dos
Invalidas da Patria poderão ser exercidos por officiaes
de qualquer pat0nte, effectivos ou reformael03 do
exercito, ficando nesta parte altel'ado o arto 7° das
instrucções de 21 de Abril de 1867. - Port. de 28 de
Julho de 1893, á Rep. de Ajud. General (Ord. do
dia.li. 409) o

- As praças do prot da guarda l1acio11al, dos corpos de
policia e ou tras corporações mili tarmen te ol'gallizadas
que forem reformadas de <Lccordo com o Dec. n. 159-1: C
de 7 de Jovembro de 1893, serão I:ldmi ttitlas no

syI0 dos Invalidas da Patda, qnando não puderom
obter moias de subsistellcia.- Dec. citado, art. 2°
(Ord. do dia li. 49-1:). - Fóra des tes casos não podem
ser alli admittidas o- Ao de 26 ele Março do 1895, ao
1\1. da Justiça o

- As pmças admitLidas ,no asylo dos invalidas com de
claração de fical'om sem effeito as baixas que obtive-
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ram, e que tiverem desertado ou viel'em a desertar,
devem ter baixa pelo com mandante com declaração do

motivo, vedando-se-lhes para sempre a readmissão no

estabelecimen to. - Porto de 15 de Ago to de 1895, ao

Supremo Tribunal Militar e c.\ Rep. de Ajud. General

(Ord. do dia n. 661 j.
Esta portaria comprehende todas as lwaças deserta

ras e não somen te aq ueHas cujas baixas tenham sido
mandadas ficar sem effeito~- A. de 10 de Outubro de

1896, ao Aj l1elante General (Ord. do dia n. 775).

Asylo. - Para a admissão nô Asylo dos Invalidas da

Patria deve exigir-se prova de cOl1ducta oivil, por meio

de folha cOl'rida,dos individuas que não tiverem perten

cido ao exercito como elfectivos, ou mesmo quando a

elIe tiverem pertencido se achare\l1 excltlÍdos por
tempo durante o qual sua condllcta civil precise ser

conhecitla.- A. de 3 de Outubro de 1895, ao Aju
dan tB-Gel1era1.

A canelucta civil poderá ser provada por meio de at

testado passado por autoridade com petente. - Des

pacho de 2 de Outubro de 1896 em requerimento de
Ascendino Francisco dos Santos.

- As praças voluntarias e engajadas, que passam a

ausentes, por excesso de licença ou por faltarem ao

quartel, perdem as respectivas gratificações durante o

tem po em que esti verem fora das fileiras. - Porto de

3 de Outubro de 189G ( Ord. do dia n. 780).

- Sobre as praças recolhidas ao Hospício Nacional de
Alienados e que deverão ser transferidas para o Asylo.

- V. Alienado, 5 de Maio de 1897.
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Asylo. - V. Agente. - Baixa. - Etapa. 
Premio.

AU:.est.ado. - De exames feitos no Collegio Militar
só podem ser passados depois do desligamento do
alumno e estando este desligado de qualquer compro
misso pecuniario e da prestação de serviço militar.
- A. de 25 de Maio da 1896, ao Collegio Mi
litar.

- De exames feitos na Il)strucção Publica só podem ser
acceitos nas escolas elo exercito por occasião da pri
meira matricula. - Porto ele 23 de Junho de 1896, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 75.2 ).

Audito.... - Os auditores de guerra e o a.uditor geral
da marinha perceberão, alóm do soldo dos postos de
que tem a graduaçãO, nos termos do decreto n. 257 de
12 de Março de 1890 e do ele 10 de Abril do mesmo
anno, mais a gratificação mensal de 3.00 . Nos la
gares, porém, onde não houver auditores de guerra
privativos, os juizes ou advogados que forem chama
dos a exercer esse cargo perceberão sàmente a respe
ctiva gratificação nos dias em que funccionarem os con

selhos, desde a data de sua installação ate o dia em
que, com a terminação e remessa do processo, cessa
o exercicio de seus membros, como está estabelecido
( art. 10).

O auditor de guerra da Capital Federal e o auditor
geral da marinha se substituirão reciprocamente. Os
auditores de guerra dos Estados, em suas faltas e im
pedimentos, ou quando não possam funccionar por se
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acharem os corpos destacados em logaras muito dis
tantes da capital serão substituidos pela fórma prescri
pta na legislação em vigor, de accordo com o art, 83
da Constituição (art. 2°),

Dec. n. 355 de 29 de Maio de 1891 (Ocd. do dia
n. 226),- V. L. n. 26 ele 30 de DezemTJ1'o de
1891.

Auditor. - Nos procéssos por crime de deserção póde,
na falta de capitães nos corpos, ser este cargo exercido
por subalternos.- Res. de 16, communicada em A.
de 20 de j unho ele 1891, ao Ajudante General ( Ord.
do dian. 215). Revogado pelo Reg. Processual Cri
minaI Militar.

- A' vista do que dispõe o Dec. n. 1065 de 22 de No
vembro de 1890, os auditores são independentes da
justiça civil e criminal e não podem, portanto, accumu
lar ,- A. de 26 de Junho de 1891.

- Quando licenciado só percebe o soldo da respectiva
graduação.- Porto de 19 de Setembl'o de 1891, á
Thesouraria de Matto Grosso.

- Os juizes a que se refere o artigo lodo Dec. n. 355
de 29 de Maio deste anno são os avulsos, por i::so que
os que estão empregados não podem accumular ven
cimentos.- Porto de 16 de Outubro de 1801, á The
souraria das AlagÔas,

- O auditor de guerra da Capital perceberá os mesmos
vencimentos que o auditor de marinha, e os dos Estados
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6:000"', sendo 4:000$ de ordenado c 2:000$ de gratifi
cação, incluído no ordenado o soldo a que tiverem di
,reito.- L. n. 26 de 30 de dezembro de 1891, art. 6°
§ 2° e 70 § 10.

Audit.or.- Os auditores de guerra e de marinha não
perderão os seus lagares senão em virtude de sentença
da autoridade competente passada em julgado.- Dec.
n. 38 de 29 de Janeieo do 1892 (Ord. do dia
n. 297).

- O juiz avulso ou o advogado .que exerce o cargo de
auditor de guerra tem direito á gratificação estabele
cida pela Lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891, a qual
deverá ser abonada s6mente nos dias em que funccio
narem os conselhos. - Port. de 28 de Março de
1892, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 317).

- Gozam d6 graduações militares, o da Oapital Federal
do posto de major e os dos Estados do de capitão, e são
obrigados, ·em ,actos de serviço, a se apresentar'em far~

dados, sendo o uni forme o que se acha estabelecido
para os officiaes honorarios do Exercito.-Port. de 31
de Maio de 1892, á Rep. do Ajud, General. (Ord. do
dia n. 335).- V. Ord. do dia n. 409 de 19 de Ja
neiro' de 1.893.

- O auditor de guerra eifectivo deve, em seus impedi
mentos, ser substituído por um juiz de direito estadual.
- A. de 11 de Julho de 1892, ao Ajudante General
(Ord. do dia li. 346) ..
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Auditor.- Crêa-se o lagar de auditor de guerra no
. 4° distrieto militar, sendo a sêcle na Capital de S. Paulo.

-Dec. n. 93 de 1 de Outubro de 1892 (Ord. do dia
n. 375).

- O auditor de marinha continua a fazer parte do con

selho de que trata o art. 4° do Dec. n. 358 de 14 de
. Agosto de 1845 para resolver as questões de policia

naval, e prejuizos ou damnos causados pelos navios
entre si dentro do podo; e como o apditor de gu~rra e
o substituto do de marinha, a elle compete substituil-o
em seus impedimentos. - A. de 25 de Outubro de
1893, do M. da Marinha ao Capitão do porto da
Bahia.

- Para Sllbstituir os auditores de guerra durante seus
impedimento.3 e para servir como tal nas guarnições
onde o auditor não possa funccionar, devem ser no
meados advogados de reconhecida competencia.- \.. de
G tle Outubro de 1895, ao Ajudante General (Ord. do
dia 11. 673).

O regulamento processual criminal militar de 16 de
Julho de 1895 (Ord. do dia n. 660) dispõe no art. 16
que os auditores de guerra e de marinha se substi tuirão
reciprocamente em suas faltas e impedimentos, e que
na falta de ambos a autoridade que tiver de convocar o
conselho de guerra designe um magistrado ou advo
gado para servir de auditor ad·hoc.

- Nos casos em que a administração da justiça militar o
exija, podera o governo nomear auditores aux.iliares
que coadjuvem o auditor privativo.- Reg. pro-
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cessual criminal militar de 16 de Julho de 1895,
art. 17 (Ord. do dia n. 660).- V. ia vol. pago 93.

Audu'or.- Nos caSJS de deserção em tempo de paz
exercerão as fUllcções de auditor os capitães,no exercito
e os los tenentes na armada.-Reg. processual crimi
nalmilitar de 16 de Julho de 1895, art. 297 (Ord. do
dia 11. 660). - V. Res. de i 6 de Junho de 1891.

- V. Monte-pio.

Ausencia.- As praças voluntarias e engajadas que
passam a ausentes, por excesso de licença, ou PQr fal
tarem ao quartel, perdem as respectivas gratificações
durante o tempo que estiverem fóra das fileiras.- Porto
de 3 de Novembro de 1896, ii. Rep. de Ajutl. General
(Ord. dodian. 780).

B

Daixa.- Devem ter baixa do serviço as praças que se
alistaram nos diversos Estados voluntariamente e as
que se engajaram depois de promulgada a constituição
federal, porem antes da sua publicação nos mesmos
Estados, e que não queiram continuar nas fileiras sem
o respectivo premio. - A. de 27 de Abl'il de 1891, ao
Ajud. General(Ord. do dia n. 196).

Esta disposiçãO comprehende as praças que antes da
promulgação da constituição se alistaram com dit'eiLo a
se reconhecerem ca,detes e que não queiram continuar



- 47-

a servir como simples soldados.- A. de 27 de ~aio de
1891, ao Ajud. General (Ord. do dia n. 205).

Baixa.- Os alunmos das escolas do exercito, ainda

comprehendidos no Aviso de 27 de ::I-Iaio supl'a, só podem
obter baixa nos termos do art. 290 do regulamento das
mesmas escolas. -A. de 1 de Junho de 1891, ao Ajud.
General (Ord. do dia n. 207) e de 17 do mesmo mez
(Ord. do dia n. 213).

- Compete aos com mandantes de districtos militares
conceder baixa às praças julgadas incapazes do serviço

em inspecção desaude.-Dec. n. 431 de2 de Julho
ele 1891, ad. 5° § 25 (Orel. elo elia n. 218).

Esta attribuição é sómente quanto ás pl'aças elos
corpos sob sua jurisdicçãO; não podem, porem, dar
baixa, nem transferir as que pertençam a outros dis
trietos e estejam destacadas no seu, sendo-lhes apenas
licito mandar addir aos destacamantos quaesquer praças,
quando as necessidades do serviço ou conveniencias da

disciplina o exigirem. - A. de 26 de Setembro de 1891

(Ord. do dia n. 251).

- Declara-se que uma praça que teve baixa por ser
menor e estrangeiro só deve indemnisar as prestações
do premio correspondentes ao tem po que faltar para o
completo do vencimento do mesmo premio e a impor
tancia. do fardamento tambem recebido e não vencido.
-A. de 31 de agosto de 1891, ao Ajud. General (Ord.

do dia n. 245).
Em portaria da mesma data declarou-se à Repartição

de Ajudante Ge~eral que a baixa concedida a um sol-
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dado, por ser menor e não haver apresentado licença
de seu pai para assentar praça, eindependente de qual
quer indemnisação.

Baixa. - Não esta comprehendido no aviso de 27 de
Maio o operaria militar transferido para o exercito, e
que não pode reconhecer-se cadete.-A. de 31 de
Agosto de 1891, ao Ajud. General.

- Os alurnnos do Oollegio Militar que são desligados
por incapacirlade physica, não indemnisão as des
pezas com elles feitas, como se pratica. com os
da escola de aprendizes artilheiros. - A. de 11
de Setembro de 1891, ao Oommandante do Oollegio.

- O ajudante general e autorisado a dar baixa as
praças julgadas incapazes do serviço em inspecção
de saude e que pertençam às guarnições da Oapital
e dos Estados do Rio de Janeiro e Espir'ito Santo.
- A. de 16 de Mal'ço de 1892, ao Ajud. General
(Ord. do dian. 312).

- As que forem dadas pelo ajudante general e pelos
commandantes de c1istrictos milital'es, de accordo
com as disposições em vigor, devem ser publicadas
em ordem do dia independentemente de despacho do
ministro.-A. de 16 de Março de 1892, ao Ajud.
General (Ord. do dia n. 312).

- Os individuas que verificaram praça antes da pu
blicação da constituição, com direito ao reconheci
mento de cadetes e não o conseguiram realisar,
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podem servil' como simples soldados, mas sem pre
mio. - Porto ele 6 de Abril de 1892, à Rep. de
Ajud. Generál (Ord. d? dia n. 318).

Baixa. - As praças julgadas incapazes e que não tive
rem certidões de assentamentos nos c.)rpos em que esti
verem (effectivas ou addidas) devem ter baixa inde
pendentemente de taes documentos, passando-lhes os
commandantes dos corpos onde estiverem uma escu~a

provisoria, que será substituida logo que houverem
recebido as alludidas certidões.- A. de 20 de Ju
nho de 1892, ao Ajud. General (Ord. do dia n. 340).

- As disposições elo dec. n. 9351 de 27 de dezembro
de 1884 vedando o accesso às praças que tiverem
cumprido sentença, não e applícavel aos sargentos
mandadores, porisso que não são elIes officiaes in
feriores, limitando-se as suas funcções à direcção de
officinas, lagar que cOl1quistão por exame a que são
submettiJos no arsenal de guerra.- A. de 17 de Se
tembro de 1892, ao Ajud, General (Ord.do dian.370).

- A pena de rebaixamento ele posto às praças gra
duadas deve ser sempre executada de accordo com
a decisão do conselbo estabelecido no art. 36 do re
gulamento disciplinar. - Porto de 27 de Junho de
1893, à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 461).

Estas baixas são tão s6mente aos infel'iores e são
as definitivas, ou aquellas que excederem dos limites
determinados pelo capitulo 4° . da Ia parte do regu
lamento disciplinaL'. - Porto de 29 de Julho de
de 1893 (Ord. do dia n. 469).

4
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Baixa.- Concedida a individuos que se alistam som
as formalidades legaes são sempre mediante indemni
sação.- Porto de 12 de Junho de 1894, á Rep. de
Aj ud. General (Ord. do dia n. 556).

- O facto de assentar praça para estudar o menor sem
consentimento de seu pai ou tutor, não constitue mo
ti vo de allegação para obter baixa do serviço do exer
cito.- A. de 20 de Abril de 1895, ao Ajud. General.

- Os officiaes inferiores que forem condemnados a
pena de prisão com trabalho devem ser rebaixados
a ultima classe.- Porto de 1 de Outubro de 1896,
á Rep. de Ajud.. General (Ord. do dia n. 773).

- Quando as praças do exercito, principalmente as
que são cadetes, não quizerem continuar a servir
sem engajamento, devem requerer baixa ao ministerio
da guerra para ser tal pretenção resolvida pelo go
verno. - Port. de 5 de Janeiro de 1897, a Rep. de
Ajud. General (Ot'd. do dia n. 806).

- V. Ufficial inferio?' - Escusa.

Banda. - São supprimidas as dos officiaes inferiores.
- Dec. n. 21 de 28 de ovembro de 1889 (Ord.
do dia n. 6). - Restabelecidas pelo Dec. n. 694 de
28 de Agosto de 1890 (Ord. do dia n. 100).

- As dos officiaes inferiores só devem ser uSldas no
primeiro uniforme.- Porto de 14 de Junho de 1893,
a H.ep. de Aj ud. General (Ord. do dia n. 647) .
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I.Jandeira. - Nos batalhões de infanteria, assim
como foi estabelecido p:lra os regimentos de cavalla
ria, deve nas formaturas ser a LJandeira conduzida pelo
secretario, e na. falta deste pelo official mais mo
derno.-A. ele 30 de Junho de I 91, ao Ajud. Ge
neral (Ord. do dia n. 219).- A Porto de 10 de
Junho de 1893 declara - pelo alferes mais moderno
(Ord. do dia n. 454).

Datalhão acadeIDico. - Modifica-se o seu re
gu1amen to. - Dec. n . 697 de 17 de Dezem bro de
1891 (Ord. do dia n. 281).

- Substituem-se os arts. 3° e 4° do seu regulamento
- Dec. n. 1729 de 11 de Junho de 1894.

- O seu commalldante, p6de, segundo dispõe o art. 8°
do Dec. n. 242 de 4 do Mal'Qo de 1890, mandar,
sem autorisação do ministerio da guerra, verificar
praça em qualquer estudante, nas condições do art. 1°
do referido decreto, que queira pertencer ao mesmo
corpo. - Port. ele 5 de Dezembro de 1895, à Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 691).

- Oll officiaes effecti,os do exercito que fazem parte deste
batalhão não teem direito, por isso, a vencimento al
gum, quando o mesmo batalhão não e tiver em serviço,
como dispõe o § l° do art. 7° do Dec. n. 1729 de 11 de

Junho de 1892.- A. de 3 de Julho de 1897, à Conta
doria.

- V. UnifO?'me.
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Batalhão de engenharia. - Os capitães no
meados para servir nos batalhões de engenharia sem
designação de cargos, devem occupar os que estiverem
vagos, de ajudante ou com mandante de companhia, e
perceberão os vencimentos correspondentes aos re
spectivos exercicios. - Port. ele 5 ele Janeiro de 1897,
á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 807).

- V. Escola Pmtz'ca.

Batalhão Tir'adentes. - Permitte-se ao 
Club Tiradentes - levantar entre seus associados um
corpo de vaiuntarias para elefesa da Republica,
devendo ",er armado e municiado à custa do mesmo
club.- A. de 29 ele Dezembro de 1889.

- V. Corpos patriotz'cos .

Deri.bel"i. - Os officiaes e praças do exercito ata
cados desta molestia devem ser removidos de locali~

dade dentro do mesmo Est·tdo, ou transferidos para os
Estados visinhos, sendo que s6 em casos graves deverão
ser enviados para a Capital Federal, 00nforme recom
mendam o aviso de 11 de Fevereiro de 1886 e Circular
de 16 de Março de 1887, que revogarão a circular de
19 de Novembro de 1878 e aviso de 16 de Fevereiro
de 1884.-Port. de 7 de Agosto de 1891, à Rep. de
Ajud. Gen~ral (Ord. do dia n. 232).

- As pL'n.ças transferidas pOl' térem sido atacadas desta
molestia devem ser logo desligadas dos respectivos
corpos e incluidas nas guarnições a que forem desti·
nadas, visto ser conveniente qne não voltem aos lo·
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gares onde adquirieào a molestia, antes de decorrido um
lapso de tempo mais ou menos longo.
Nestas disposições se compeehendem os alumnos das
escolas cujas mateiculas devem ser consideradas tam
bem transferidas. - A. de 11 de Maio de 1892, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 329).

Beri.beri. - Somente no caso de beri-beri vigora
a portaria de 7 agosto de 1891; no caso de outras mo
lestias em que haja necessidade de mudança de clima
o inspeccionado requerera ao governo para tratar-se
onde lhe convier, podendo o commandante do districto
militar transmittir o pedido por telegramma, unica
mente, porém, havendo gravidade no estado do doente.
- Porto de 29 de Julho de 1896, à Rep. de Ajud. Ge
neral (Ord. do dia·n. 765).

Bibliotheca do Exercito. - Augmenta-se
80 000 mensaes na gratificação do porteiro, 1$000
diarios na do guarda e 500 tambem dia rios na do
servente.- L. n. 126 B. ele 21 de Novembro de) 892,
art. 5° n. 28.

Brigada Policial. - V. Corpo policial.

Brigadeiro.- V. Etapa.

c
cabo de esquadra. - Seus deveres. - Reg.

n. 338 de 23 de Maio de 1891 (Ord. do dia
n. 214).



- 54-

Cabo de esquadra. - Sobre o pl'eenchimento
das vagas que se del'em nos COl'pos. - V. Official in
leloiol" 14 de laia de 1892.

- V. Forriel. - Otficial z'nferioí·.

Cabo de ordens. - ão é regular qne se encar
reguem do trato das cavalgadul'i:ls e da limpeza e con
sel'vação do arreiamento dos commandantes e majores
dos corpos al'l'egimentados. Para este sel'viço devem
sel' escalados soldado .- A, do 3 do Fevel'eiro de
1893 (Ol'cl. do dia n. 419).

Cadern.eta, - Nenhum official podara seguir de
uma para ou tl'a guarnição sem que o acompanhe
a sua guia ou caclel'l1eta. - Porto de 19 de mal'ço de
1891, â Rep. de Aj ud. General (Ol'd, do dia n, 18'1)
e Circ, de 8 de Maio de 1895 (Ord. do dia n. 610.

- V. Peculio.

Cadete. - Esta classe de soldados nobrt:S foi ex.tincta
pelo art. 72 § 2° da Con ·tituição federal (Ord. do dia

n. 174).

- Os que terminado o tempo de serviço quizerem se
engajar, só podel'ão fazer como impIes soldados.- A.
de 9 tIe Mal'ço de 1891, ao Ajudante Genel'al (Ord.

do dia n. 18-1).

- Os que foram reconhecidos antes da pl'omulgação da
constituição federal devam, até ulteriol' deliberação elo
Congresso, continuar no goso das regalias inhel'entes
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aos seus distinctivos. - A. de 4 de Maio de 1891
(Ord. do dia n. 198) e de2idomesmo mez (Ord.
do dia n. 205) ao Ajudante General.

Cadete.- Os que tendo concluido o tempo de praça,
se engajarem como simples soldados, não podem ser
promovidos ao pl'imeiro posto. - A de 26 de Maio
de 1891, ao Ajudante General (Orel. do dia n. 205).

- Fica extincta esta classe de soldados, continuando os
existentes até terem baixa.-L. n. 39 A de 30 de
Janeiro de 1892, art. 13 (Ord. do dia n. 297).

- V. Baixa.- Engajamento.- Uniforme.

Capote. - V. Fal"damento.

Cargo policial. '- V. Incompatibilz"dade.

Casa. - Manda-se cessar o abono de quantitativo para
aluguel de casa àquel1es officiaes que, pelas leis vi
gentes ou regulamentos especiaes, não teem direito a
esse abono. - A. de 2 de Abril de 1891, à Contadoria
(Ord. do dia n. 251).

- Os commandantes de COI'pOS não tem direito a quan
ti tativo para aluguel de casa. - Porto de 15 de Fe
vereiro de 1895, à Rep. de Ajud. General (Ord. do
dian.621).

- Manda-se cessar o abono para aluguel ele casa aos
chefes e em pregados de repartições que pelos raspe-
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etivos regulamentos não tinham direito a semelhante

abo~lo, ou a obrigação de morar nos estabelecimentos
ou suas dependencias, sem que para isso haja proprio
nacional. - A. de 23 de Maio de 1895, á Contadoria,

Casalll.ento. - A Republica só reconhece o casa
mento civil. - Constituição Federal de 24 de Fevereiro
de 1891, art 72§ 4° (Ord. do dia n. 17"1).

- Sobre o das praças de p'ret. - 'Qec. n. 338 de 23 de
Maiodet8Q1, art. 17 {Ord. dodian. 214).

Cavalgadura. - Sobre o tratamento das caval
gaduras e conservação e Empeza do arrejamento dos

commandantes e majores dos corpos arregimentados 
V. Caba de O?'dens.

Cavalhada. - fica em vigor rara os coq~os mqp
tados da Capital Federal a disposiçãO do aviso de 19 de
Abril de 1890 (vo1 5°, pago 47) ; modific~do, portantÇl,
o arfigo GO das instrucções de J4 de Agosto daq uelle
anno (Ord. do dia n. 99). - A. de 18 de farço de
1892, ao Quartel Mestre General (Ord. do dia n. 317) .

•

Certidão de assentalllentos. - V. Fê de
aflicias. - Requerimento.

Chicote. - Recommenda-se a fiel observancia da
prohibição existente sobre o abuso que commettem

alguns officiaes, de usar chicote em passeios a pé quando
só lhes ê permi ttido o uso desse objecto estando a cavallo.

- Ord. do dia n. 681, de 12 de Novembro de 1895.



- 57-

CircuUlscripção policial. - Mal'cam-se as
delimitações das circumscripções policiaes do Districto
Federal. - Dec. n. 1034 de 1 de Se tembro de
1892.

Cirurgião. - V. Medico

ClariUl-Ulór. - Suas 01rigaçõcs e qual a graduação
que deve ter. - Reg. n. 338 de 23 de Maio de 1891
(Ord. do dia n. 214).

Codigo penal. - Modifica-se o da Armada Na
cional. - Dec. n. 18 de 7 de l\Iarço de 1891.

- Providencia-se sobre a penalidade e processo de cri
mes de furto de prorluctos da lavoura e industria.
Dec. li. 121 de 11 de Novembro de 1892.

- O Supremo Tribunal Federal em sentença de 27 de
Feyereiro de 1897 (Diario Official de 2 de Abril) de
clarou improcedente um pedido de revisão de sentença
condemnatoria que julgou o peticionaria incurso no
grào minimo do art. 116 do Oocligo Penal da Armada.
resolvendo, p,ortanto, & duvida suscitada de ser consti
tucional e estar em vigoro dito codigo.

- Manda-se cessar o fornecimento de colchões cheios de
lã, e determina-se que os que tiverem de ser forne
cidos aos hospitaes militares para os officiaes e às es
colas militares ten!lam clina vegetal por enchimento.
A. de J 2 de agosto de 1892, à Intendencia da Q:uerra
(Ord. do dia n. 455).
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Collegio ~Iilit.ar.- Autorisa-se o com mandante

a fazeI' a cobl'ança das impol'tancias dos enxovaes
que fOl'em fornecidos aos alumnos, na fÓl'ma d0s
arts. 68 e 69 elo regulamento.- A. ele 6 de Fevereiro
de 1891, ao commandante.

- Deroga-se a ultima parte do al't. 36 do regulamento
de 2 de Maio deste anilo para deixar de dependeI'

de proposta do cornmandante do collegio a no
meação e demissão do medico alli em serviço.- Dec.
Il. 512 de 29 de Agosto de 1891 (Ord. do dia
n. 242).

- Novo regulamento.- Dec. n. 750 A de 2 de Março
de1892 (Orel. d0 dia n. 3'23). - Substituido
pelo ele 20 de Agosto de 1894:, approvado pelo
Bec. n. 1775 A de 20 de Agosto (Ord. do dia

n. 583).

- Devem ser considerados vagos os lagares dos alumnos
que forem licenciados por mais de um anno ou inde
terminadamente, attendendo-se, porám, a esta circuID
stancia para a preferencia de taes alumnos nas ma
tl'iculas do anno seguinte.- A. de 10 de Outubro de
1892, ao commandantc.

- Estabelecem-se gl'atificações pel'iodicas para os pro
fessores.-Dec. n. 1I59 de 3 de Dezembro de 1892
(Oodigo das disposições COll1ll1uns as instituições de en
sino) arts. 37 e 295, Dec. n. 230 de 7 de Dezembro
de 1894 e Reg. n. 1775 A de 20 de Agosto de 189-1,
art. 193 (Ord. do dia n. 583).
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ColIegio Militar. - Os professores do collegio
militar não podem acceitar qualquer commissão ex:.
tranha ao Ministel'io da Guerra sem licença previa.
A. de 19 de Maio de 1894, ao commandante

- Manda-se computar a um professor do collegio mi
litar, como serviço de magisterio, para percepção das
gratificações addicionaes, o tempo em que exerceu o
magisterio no antigo collegio de Pedro II e na
Escola oemal, e bem assim o em que não leccionou

naquelle collegio (militar) por motivos de força maior,
tendo, enl.l'etanto, comparecido as respectivas sessões

do conselho de instrucção e feito parte das com missões

de exames que se realisaram nessa occasião. - A. de
15 de Abril de l8D~, ao commandante.

- A importancia da lavagem da roupa dos alumnos

deve ser levada a conta do vestual'Ío para ser a Fa
zenda Nacional indemnisada pelos alumnos gratuitos,
quando, terminado o curso, não quizeeem prestar SCl'

viço no exercito ou na aemada. - A. de 17 de Janeiro

de 1896, ao Tribunal de Contas.

- Os alumnos da classe dos contribuintes deverão ser
exclusivamente mantidGs com os recursos prove
nientes das joias e contribuições cobradas, mas ainda
com a importancia da lavagem e engommado da

roupa.
As contribuições sel'ão pagas, no collegio, ou na

Contadoria, antes de effectuar-se a matricula
inicial e nos annos seguintes antes da abertura das
aulas.
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o commandante do collegio e autorisado a desligar
o alumno cujo rai, tq.tOl' ou responsavel, não satisfizer
em tem po as contrib uiçães. - A. de 5 de Março de
1896, ao commandante.

Collegio Mili"tar. - Os professores designados
para leccionar turmas de alumnos não teem direito aos
vencimentos do corpo a que pertencerem como officiaes
do Exercito, pois que o final da portaria de 19 de Junho
de 1896 refere-se somente aos coadjuvantes do ensino
na regencia de cadeira vaga. - A. de 1 de Outubro
de 1896, ao commandante .

- V. Baz'xa.- Commz·ssão.

Colonia lllili"tar. - Declara-se ao governador
de Matto Grosso que sendo a colonia The?"eza
C/~ristz"na composta de indios bororos coroados, e tendo
~ido fundada pelo presidente da então provincia,
devem as despezas que com ella se fazem carrel' por
conta do mesmo Estado.- A. de 22 de Maio de
1891.

- Fica o gov~rno autorisado a emancipar, mediante as
providencias indispensaveis, as colonias mili tares,
com excepção das que estiverem collocadas em fron
teiras ou nas suas proximidé\des. - L. n. 39 A
de 30 de Janeiro de 1892, ad. 18 (Ord. do dia
n. 297).

- Passam ao régimen civil, por t&rem sido emancipadas
pelo art. 5° numero II do Dec. n. 360 de 30 de Dezem-
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bro de 1895, as eolonias militares de S. João do A a
guaya, no Pará; Itapura, em S. Paulo; Santa Thel'eza,
em Santa Catharina; e S. Louranço, Brilhante, Dou
rados, Miranda, Itacayu, Conceição de Albuquerque e
Jioac, em Matto Grosso. - A. de 14 de Janeiro de

1896, aos presidentes e governadores dos Estados (Ord.
do dia n. 702).

Co:rnedorias. - V. Etapa.

Co:rn:rnandante de ar:rnas. - V. Gmti(i
cação.

Co:rn:rnandante de cOlJ.'lpanhia. -Accum u
lação com o cargo de ajudante de um corpo - V.
Ajudante.

- Devem ser substituidos pelos subalternos mais an
tigos, com excepção dos que exercerem os cargos de
quartel-mestre e secretario.- Porto de 17 de Abril
de 1891, à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 193) e A. de 8 de Maio seguinte, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 200).

- Quaes os seus deveres.·- Reg. 11. 338, de 23 de
Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).

- Quando o professor da escola regimental tiver de as
sumir commando de companhia ou esquadrão deve
ser substituido no cargo de professor.-:- A. de 15 de
Junho de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia
11. 215).
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COlDlDandante de cOlDpanbia. - Só na
falta absoluta de afficiaes nos corpos poderão os dil'ecto
res de escolas regimentaes assumir o commando de ba
teria, esq lladrão ou companhia. - A. de 30 de Maio
de 1892, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 334).

- V. Instntcção.

COlDlDandante de co,,·po.- Suas attribui
çães.- Reg. n. 038, de 23 de Maio de 1891 (Ord. do
dia n. 214).

- Póde conceder aos officiaes e praças de seu com~

mando até quatro dias de dispensa de serviço mensal
mente, sem perda de vencimentos.- Dec. n. 745, de
26 de Fevereiro de 1892 (Ord. do dia n. 307).

COlDlDandan.te de districto lDilit.ar.
Suas attribuições e dcveres.- Dec. n. 431, de 2 de
Julho de 1891 (Ord. do dia n. 218).

- Não póde mandar dar baixa, por incapacidade
physica, nem transferir praças que, pertencendo a
outros districtos, estejam destacadas no districto de sua
jurisc1icçãO; póde, porém, mandar addir a esses desta
camentos quaesquer praças quando as necessidades do
serviço ou a disciplina o exigirem.- A. de 26 de Se
tembro de 1891, ao Ajudante General (Oril. do dia
n. 251).

- Devem entender-se directamente caIU a Reprrtição de
Quartel Mestre General no que for concernente a pe~
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didos e reclamações sobre material de guerra. - Porto
de 30 deMaio de 189.2, á Rep. de Ajudo General (Ord.
do dia n. 334).

COlDlDandante de districto Illilitar.
Oompete-lhes prover interinamente os commandos ou
empI'egos que vagarem nos respectivos elistrictos, mas
devem ter em vista que os officiaes honorarios do exer
cito SÓ podem sei' nomeados na falta abs0111 ta de refor·
madoso- A. ele 20 ele Outubro de 1892.

- V. Commando de gUa?·nição.

COIllIllando.-A força existente nos Estados, quando
esti verem estes consti tuielos, fica subordinada aos sellS
commanelantes, não podendo estes intorvir nem con
sentir que ella intervenha nos negocias peculiares aos
me mos Estados, cujos governadore~ requisitarãO do
governo federal os auxilias necessal'ios, no caso de
perturbação da ordem publica. - A oele 30 d0 Maio de
1891, ao Ajudantú·General (Ord. do dia n. 207).
Vo Dec. n. 43 t de 2 de julho de 1.891..

- V. Pt'ecedencia.

COIDIllando de arIllas. - Ex tinguem-se nos di
ve1'.,OS Estados e cream-se, em substituição, comman
dos de districtos militares.-Deco n. 431 de2de
Julho de 1891 (Ord. do dia n. 218),

COIllIllando de cOIllpanhia 0- Oompete ao

commandante do corpo designar o officia1 que deve
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cOlllmandar uma companhia destacada em distdcto da
séde do mesmo corpo, mas nenhuma alteração deve
ser feita no pessoal dessa companlüa scm ser por inter
meJjo dos dous com mandantes do distdctos.-Port.
de 5 de Dezembro de 18)4, á Rep. de Ajud, Ge
neral.

Conllnando de cOlllpanbia. - O otlicial dis
pensado do serviço, sendo commandante de compa
nhia, deve comparecer no quartel para assignar
os papeis da comp:lOhia, c se fizer parte de algum
conselho urgente de disciplina ou de guerra, será

substituido por outro que esteja prompto, semelhante
mente ao que se pratica com os que são dispen
sados por motivo de gala ou nojo .-Port. de 19 de
Junho de 1895 (Ord. do dia n. 618).

- Quando é exercido por alferes graduad,o com accumu
lação do cargo de ajudante, - V. Gratificação.

- Os alferes e 2°>; tenentes graduados podem commandar
companhia ou bateria desde que per tenção á arma.
Porto de 23 de Novembro de 1896 (Ord. do dia

11. 793):

- O capitão ou official subalterno, que commnnda ba
teria ou companhia, pode commandar tantas quantas

tiver o respectivo corpo, dada falta absoluta de offi
ciaes; mas como taes accumulaçõe3 são inconvenientes
para o serviço, deve-se nesse caso lançar mão dos

officiaes addidos. - A. de 15 de Maio de 1897, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 847).
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COIDIDando de cOIDpanhia. - Vo O(ficial
em commissão o

COIDIDando de dist.rict.o. - Sua creação, em
substituição dos commandos de armas. - Dec. n. 431
de 2 de Julho de 1891 (Ord. do dia n. 218) o

- Vo Correspondencia.

COIDIDando tle Cronteira ou guarnição.
-V o Dec. n. 431, de 2 de Julho de 1891, arts. 9° e
10 (Ord. do dia n. 218).

- Os commandos de fronteiras e guarnições do Estado do
Rio Grande do Sul teem jurisdicção sobre as seguintes
zonas;

Fronteira do Rio Grande - Rio Grande, Pelotas,
Piratinye S. José do Norte.

Fronteira de Jaguarão - Jaguarão, Santa Victoria,
Cangussú e Cacimbinhas.

Fronteira de Bagé-Bage, D. Pedrito, S. Gabriel,
Livramento.

Fronteira de Uruguayana- Uruguayana, Quarahy,
Itaqui e Alegrete.
. Fronteira de S. Borja - S. Borja, S o Francisco,
Santo Angelo e S. Luiz o

- Porto de 2 de Janeiro de 1892, à Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 286). Revogada pela de 2 de
Março do mesmo anno (Ordo do dia n. 309).

- No Estado que não for 'séde de'districto militar é com
mandante da guarnição o do corpo nelle estacionado;

5
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mas, si, porventura, aDi houver algmc official chefe
de repartição militar mais antigo ou graduado do que
aquelle, a sua corr:espondencia deverá ser directa com
o commandante do districto. -A. de 17 d0 Fevereiro
de 1892, â directoria geral de. obras militares (Ord. do
dia n. 305). Revogado pelo aviso de 5 de Abril (Ord.
do dia n. 318) e pela portaria de 31 de Maio do mesmo
anno (Ord. do dia n. 334), que declaram que o com
mandante da gu?-rnição deve ~er o official elfectivo de
maior graduCl:ção que nella se achar em serviço, com
excepção dos do corpo de saude.

Con:unando de Cronteira ou guarnição..
- Os commandantes de guarnição podem conceder
mensalmente aos officiaes e praças de seu com mando até
quatro dias de dispensa de serviço sem perda de venci
mento.- Dec. n. 745 de 26 de Fevereiro de 1892
(Ord. do dia n. 307).

~ Os commandantes de guarnição, quando não forem
commandantes de corpos, podem nomear para secre
tarias dos respectivos commandos officiaes subalternos
de alguns dos corp.os da mesma guarnição ou refor
madp~ do exercito, e tirar uma ou duas praças de pret
para os trabalhos da escripturação da secretaria.
Porto de 9 de Maio de 1892, à Rep. de Ajud. General.
--lT. 1?xpediente.

- Durante a permanencia accidental e temporaria do
commandante do districto militar em uma das guar
nições que lhe são subordi"nadas, cessam ahi as func
ções inherentes ao respectivo commandante. - Port.
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de 31 de Maio de 1892, a Rep. de Ajud. Genel'al ~Ord.

do dia li. 334). - V. Port. de 23 de Novembro de
1896.

COUlUlando de Cronteira ou guarnição.
- Das fronteiras do Estado do Amazonas são conside
radas de 2a. ordem a da Barra do Rio Negro e a de
Tabatioga, e de 3<1 as demais, -Port. de 21 de No
vembro de 1892, ã. Thesouraria do Amazonas (Ord.
dodian.391).

- Extingue-se o commando de guarnição de Minas Ge
raes por estarem os corpos do exercito e os estabeleci
mentos militares alli existentes muito afastados entre
si e a capital do Es' ado, passand,) os chefes militares a
corresponderem -se com o commandante do 4° districto.
-Porto de 30 de Janeiro de 1895, aRep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 617).

-' Vencimento dos ajudantes de ordens, e secretarios.
V. Vencimento, 21 de Outubro de 1893.

- Na organização destes command0s devem ser obser
vados a portaria de 9 de Maio de 1892 e o aviso de 18
de Julho 1858, providenciando-se para que nas guarni
ções onde o pessoal fôr em excesso e procedente de
outras guarnições seja reduzido de accordo com essas
disposições e recolhidos a seus corpos os officiaes e
pl'aças que não pertençam. áq ueIlas guarnições.~
Porto de 13 de Abril de 1896, ã Rep. de Ajud. General
( Ord. do dia n. 732).
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COlDlDando de Crouteira ou gua~Ii.ição.

- Extingue-se o commando geral das fronteiras do
Amazonas. - A. de 1 de Junho de 1896, ao Ajudante
General ( Ord. do dia n. 747).

- Os commandantes de guarnição quando são comman
dantes de corpos, não teem direito a secretario. Para
desempenho do trabalho respectivo deve-se lançar mão
do pessoal necessario. - Port. de 22 de Agosto de
1896, ã Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 766).

- O commandante da Escola pratica do Exercito no
Estado do Rio Grande do Sul não pode, salvo nomea
ção especial do Governo, assumir o commando da
guarniçãO, porque este compete ao commandante mais

. graduado ou antigo nena exlstente.- Porto de 3 de
Setembro de 1896, à Rep. de Ajud. General ( Ord. do
dia n. 768).

- Os commandantes dos districtos militares não
podem, mesmo temporariamente, extinguir os com
mandos de guarnição e fronteira, salvo si desta fôr
retirada toda a força. - Port. de 23 de Novembro de
1896, ã. Rep. de Ajud. General ( Ord. do dia n. 793 ).

- Durante a permanencia tempararia e accidental do
commandante do districto em uma das guarnições que
lhe são subordinadas, não devem cessar as funcções
inherentes ao respectivo commando, pois que podem

. subsistir sem embaraçar a autoridade daquelle com
mandante, salvo si a séde do districto fór mudada para
a guarniçãO, ainda que temporariamente; revogado
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para este effeito a portaria de 31 de Maio de 1892.
Porto de 23 de Novembro de 1896, à Rep. de Ajud.
General ( Ord. do dia n. 793 ).

COllllllando Geral de Art.ilharia.- V.
Organização.

COIllIDercio.- Aos professores militares é prohibido
o exercicio de gerente de companhias; quanto, porem,
aos professores civis não ha lei que lhes véde tal
exercicio .- Port. de 5 de Janeiro de 1897, à Rep. de
Ajud. General ( Ord. do dia n. 805 ).

COIDIDissão.- Das commissões que tiverem de as~

sistir à abertura e exame dos volumes contendo
medicamentos destinados a estabelecimentos militares,
devem tambem fazer parte os medicos e pharma
ceuticos do Exercito <lue estejam nos Estados, em
serviço milítar.-Circ. de 19 de Janeiro de 1891, aos
Governadores.

- As commissões sedentarias comprehenderão, além das
de residencia e estado maior de segunda classe, as que
forem desempenhadas nas secretarias militares, in
tendencia, arsenaes de guerra e depositas de artigos
bellicos, administrativas ou fiscaes do pessoal e mate
rial do Exercito, e as exiraordinarias que tiverem
analogia com estas. - A. de 2 de Abril de 1891, à Con
tadoria ( Ord. do dia n. 251 ).

- Os officiaes do exercito empregados como governa
dores, commandantes de policia, e em outras commis-
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sões estranhas ao Ministerio da Guerra, devem per
ceber, pelo mesmo ministerio, unicamente os soldos
das respectivas patentes.-Port. de 23 de Abril de
1891, á Thesouraria do Amazonas.

COIDIDissão.- A de melhoramentos do material de
guerra passa a denominar-se « Commissão teclinica
milita?' consultz'va », composta de um presidente, ofli
cial general, um secretario, subalterno ou capitão de
corpo especial, e sete officiaes superiores ou capitães,
sendo tres do estado-maior de artilharia, um do corpo
de engenheiros, um do estado-maior de primeira classe
e dous da Armada, ta~bem superiores ou primeiros
tenentes, considerados todos membros effectivos, além
dos consultivos designados no regulamento. - Dec.
n. 433 de 4 de Julho de 1891 (Ord. do dia
n.220).

- Instrucções para desempenhõ dos serviços a seu cargo.
- 17 de Agosto de 1891 (Ord. do dia n. 237).

- O presidente da com missão technica. militar consul
tiva é.autorisado a nomear um porteiro e um servente
para a secretaria da mesma commissão, devendo per
ceber provisoriamente, o primeiro o ordenado de 1:000$
e a gratificação de 500$ e o segundo a diaria de 2$000.
- A de 16 de Maio de 1892.

- O director do laboratorio chimico pharmaceutico
militar é considerado membro consultivo da commis
são technica militar consultiva. - Dec. n. 892 de
25 de Junho de,1892 (Ord. do dia n. 342).
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COlDlDissâo.- V. Embarque.

COlDpanhia de alulDnos. - V. Corpo· de
alumnos.

COlDprilDentar. - V. Disciplina.

Concurso. - Instrucções para os concursos do
Observatorio do Rio de Janeiro. - 20 de Janeiro de
1891 (Ord. do dian.164).

- Instrucções para os concursos das Escolas do Exer·
cito. - 14 de Maio de 1891 (Ord. do dia n. 201).

- Para preenchimento do lagar de 30 escripturario
da secretaria da Inspectoria Geral do Serviço Sanita
rio do Exercito constará de - calligraphia, arithme
tica (quatro operações sobre numeras inteiros, fracções
ordinarias e decimaes), conhecimento da língua por
tugueza e noçõe;:, de geographia do Brazil. - A. de
29 de Julho de 1891, ao Ajudante General.'

- O concurso para preenchimento dos lagares de in
structores das escolas praticas deve versar sobre a
parte geral e a materia da secção a que se propuzer o
candidato. - A. de 22 de Agosto de 1891, ao com
mandante geral da arma de artilharia.

- Instrucções para os concursos dos officiaes que devem
'ir praticar nas armas e nos estados maiores dos exer
citas da Europa. - Port. de 3 de Setembra de 1894
(Ord. do dia n. 579).
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Concnrso.- Indefere-se o requerimento de um con
curr~nte a uma cadeira da E'lcola Militar pedindo re
c~nsideraçãoda votação pelo facto de terem votado dous
professores que e.ram irmãos.- A. de 11 de Janeiro
de ]895, á. Escola Militar da Capital.

- V. Obser'vatorio.

Condecoração. - Extinguem-se as ordens ho
norificas existentes e todas as suas prerogativas e rega
lias. - Constituição Federal, art. 72 § 2° (Ord. do
dia n. 174). - Em aviso de 23 ele Março de 1891 o
Ministerio do Interior rleclarou que subsistem os titu
los e condecorações conferidas pelo governo da
m'onarchia, porÍsso que a lei ~ão tem effl3ito re
troactivo.

- A disposição do art. 72 § 29 da Constituição Federal
comprehende as condecorações e os titulos nobiliarchicos
conferidos pelo Papa; e a pena alli imposta só se re
fere aos diteitos politrcos. '- Despacho do Ministerio
do Interior de 24 de Março de 1892. (Diario O((icial
n. 85 de 27 do mesmo mOiJ.

Confli~to.- Resolvem-se duvidas suscitadas acerca
da autoridade que deve iniciar as providencias le
gaes dado o facto de um, confiicto externo entre
officiaes alumnos, alumnos praças de pret e praças
das corpos arregimentados, ou entre paisanos,
soldado~ policiaes e alumnos - A. de 25 de Fe
vereiro de 1897, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 823.)
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Congresso NacionaI.- Vencimento a que
tem direito um lente no periodo decorrido da data em
que deixou o exercicio até a em que começou a tomar
parte nas sessÕ.3S do Congresso. - V. Vencimento,
]3 de Março de 1893.

- V. Accumulação.- Licença.

Conselho de compras.- Compete aos com..
mandantes de districtos militares nomear officiaes para
presidirem os cou elhos de compras dos arseuaes de
guerra.- A. de 28 de Julho de 1891, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 228.)

Compete-lhes tambem a approvação das respectivas actas.
- A. de 18 de Agosto de 1891, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 236.)

- Os officiaes que presidem estes conselhos nos arse
naes de guerra teem direito ás vantagens de com
missão activa de engenheiros, a vista do disposto no
§ l° do art. 31 das instrucções de 1 de ovembro de
1890.- Porto de 21 de Julho de 1893, á Alfandega
da Bahia. - Revogada pelo Dec. n. 2182 de 2 de De·
zembro de 1895 (Ord. do dia n. 690).

- As grCltificações qu~ competem aos presidentes dos con·
selhos de compras nos Estados não se consideram per
manentes e sim relativas ao tempo do effectivo exercicio
dessas funcções.- Porto de 18 de Dezembro de 1893 ã.
Alfandega da Bahia. - Revogada pelo Dec. n. 2182
de 2 de Dezembro de 1895 (Ord. dodian. 690).
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Conselho de cOIllpras.- Não havendo na
guarnição official de patente superior ã do director
do arsenal de gllerra para presidir o conselho de com
pras, Jeve este presidil-o, sendo substituido no dito
conselho, naqueJle caracter, pelo respectivo ajudante.
- Porto de 28 de Novembro e 5 de Dezembro de 1894
a Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 608).

- Fica sendo constituido pelo intendente da guerra e
pelos directores do arsenal de guerra e da conta
doria, presidido pelo mais graduado de seus mem
bros, o conselho para fornecimento do almoxarifado
da Intendencia da Guerra.- O director ela Oon
tadoria, quando impedido de comparecer, podera
fazer-se representar pelo seu t immediato. - Dec.
n. 2045 de 18 de julho de 1895 (Ord. do dia n. 655).

- Os dos Estados compor-se-hão do director do arsenal
de guerra, elo encarregado da secção do material
do commando do districto militar e de um empre
gado de fazenda, designado pelo delegado fiscal do
Thesouro Federal ou pelo inspector da alfandega,
como membros, servindo de secretario o secretario
do arsenal , presididos pelo mais graduado dos dous
chefes militares.- Dec. n. 2182 de 2 de Dezembro
de 1895 (Ord. do dia n. 690).

Quando os arsenaes não estiverem nas sédes dos dis
trictos militares, deve, nos conselhos de compras, ser
o encarregado da secção do material substituido pelo
commandante da gllarnição.- Porto de 14 de .Ja

neiro de 1896, á. Rep. de Ajud. General (Ord. do
dia n. 702).
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Conselho de disciplina. - Ficam abolidos
estes conselhos para qualificação do crime de deser
ção estabelecidos na ordenança de \) de Abril de 1805.
- Reg. processual criminal militar de 16 de Julho
de 1895,art. 169 (Ord. do dia n. 660).

- Persistem quando não se trata de casos de deserção,
á vista do disposto no art. 317 do regulamento pro
cessual criminal militar. - Port. de 20 de Fevereiro
de 1896, à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 716).

- O art. 189 do regulamento das escolas do exercito,
na parte relativa a conselhos de disciplina, não foi
revogado pelo regulamento processual criminal militar.
- A. de 1 de Abril de 1896, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 730).

Conselho econoIllico.- Restabelecem-se nos
corpos do exercito.-Dec. n. 2213 de 9 de Janeiro
de 1896, approvando o respectivo regulamento (Ord.
do dia n. 709).

- Os sargentos nunca poderão exercer o cargo de
agente de com pras do conselho economico dos corpos
do exercito. Na falta de subalternos elfectivos servirão
os adtlidos, e caso não haja addidos, requisitar-se-ha
da autoridade competente um subalterno que pas
sará a ficar addido ao corpo. - A. de 20 de Junho de
1896, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 752).

- Os dos corpos nada teem cOm as enfermarias mili
tares.- V. Dietas, 26 de Junho de 1896.
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Conselho econoIDico.- A ausencia de com
panhias destacadas fóra da guarnição e em lugar que
não permitta aos commandantes tomar parte nas
reuniões do conselho economico, não embaraça o func
cionamento deste, desde que esteja presente a maioria
de seus membros, devendo em tal caso os com mandantes
das ditas companhias providencial' sobre o abastecimento

de generos para alimentação das praças, si não fôr pre·
ferivel desarranchaI-as, contratando o fornecimento,

comprando-os directamente no mercado ou supprindo-se
por meio de algum corpo da guarnição que tenha con

tracto regular de fornecimento.
Para fazer as vezes de agente, no que fôr cabivel,

designarão um subalterno e remetterão ao conselho os
documentos de que trata .o art. 10 do regulamento

respectivo.- Porto de 15 de Julho de 1896, á Rep.

de Ajud. General (Ord. do dia n. 756).

- Nas assignaturas das actas das sessões deve ser
guardada a ordem de graduação e antiguidade de seus

membros, como determina a nota constante do modelo
n. l de que trata o regulamento n. 2213 de 9de
Janeiro ultimo.- Port. de 23 de Novembro de 1896, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 790).

- Qual o valor da 'etapa que deve ser pago ás
praças desarranchadas. - V. Etapa, 23 de Abril
de 1896.

Conselho de CorneciIDent.o.- Compete-lhe
approvar a proposta que maiores vantagens offerecer,

remettenJo os papeis á Secretaria de Estado para
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definitiva approvação do processo. - Teleg. ao com~

mandante militar no Piauhye A, a Contadoria em 15
de Junho de 1891.

Conselho de f'orneciInent.o.- Aos comman
dantes dos districtos militares compete julgar das pro
postas e approvar os contractos para fornecimento de
viveres e forragens. - A. de 13 de Agosto de 1891, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 235). - V. Con
tracto, 26 de Outubro de 1891.

- V. Conselho economico.

Conselho de guerra, - Em face da legislação
em vigor, não póde um oflicial do exercito responder
solto a conselho de guerra, embora tenha sido este
instaurado a requerimento seu.- Â:. de 14 de Setem
de 1891 (Ord. do dia n. 247).

- Os commandantes de guarniçãO elevem requ isitar dos
commandantes de districtos, por telegramma, os offi
ciaes que forem precisos em suas guarnições para con
stituirem os conselhos de guerra de crimes capitaes, se
nellas não houver para isso officiaes reformados, hono~
rarios ou da guarda nacional. Este;:; ultimas não
estão inhibidos, na falta de effectivos do exercito, de
fazer parte de taes conselhos, mas devem ser di pen
sados logo que estejam conduiàos os processos e per
ceberão somente as respectivas vantagens durante as

.' sessões. - A. de 7 de Outubro de 1 91, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. (54).
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Conselbo de guerra.- Todo militar, official
ou praça de pret, que fôr submettido a conselho de
guerra e obtiver absol vição por unanimidade de votos,
sera indemoisado de todas as vantagens pecuniarias
que tiver perdido em vista do processo.- Dec. n. 49,
de 11 dI) Junho de 1892 (Ord. do dia n. 339). Assim
como os que, sendo presos por suspeita de criminalidade,
são postos em liberdade por falta de base para o processo.
- PorL de 10 de Setembro de 1894, á Alfandega de
Manáos(Ord. do dia n. 590).

- Os commandantes ele districtos militares podem, na
falta absoluta de officiaes, nomear professores de es
colas regimeutaes para servil'em em conselho fóra do
quartel.- Porto de 5 de Outubro de 1892, à Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 375) e A. de 11 de
Abril de 1893, ao Ajudante General.

- Sobre a sua convocação e composição. - Regulamento
processual criminal militar de ln ele Julho de 1895
(Ord. do dian. 660).

- Os lentes, professores e instructores das escolas do

exercito não entram em escala para este serviço, mas
podem ser chamados na falta absoluta de outros offi
ciaes.- Porto de 24 de Abril de 1896, á Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 736).

- Todo militar, ou seu assemelhado, tem o direito de re
clamar conselhos de investigação e de guerra para
defenner-se de accusações que lhe sejam arguidas of
ficialmente. - Reg. processual criminal militar de 16
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ue Julho de 1895, art. 29 (Ord. do dia no 660).
- Esta disposiçãO não comprehende as transgres
sõe disciplinares. - O mesmo regulamento, art.
317.

Conselho de guerrao- Como devem ser orga
nizados os que tiverem de julgar officiaes reformados
do exel'cito que tenham honras de postos superiores ao
da reforma.- Porto de 22 de Janeiro de 1897, á. Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 808).

Conselho de inquirição. - Para inqumr
testem unhas, quando estas não puderem comparecer
perante os conselhos de investigação e de guerra.
Reg. processual criminal militar de 16 de Julho de
1895, arts. 80 e 81 (Ord odo dia n. 660).

Conselho de investigação. - Os medicos
adjuntos do exercito não podem fazer parte destes
conselhos nem dos de guerra, porisso que não são
officiaes de patente. - Port. de 23 de Janeiro de 1892,
aRep. de Ajud. General (Ord. dodian. 295).-Nem
tão pouco os officiaes de commissão . - Decisão do Su
premo Tribunal Militar, publicada na Ord. do dia
n. 554 de 6 de Junho de 1894.

- Os commandantes dos districtos militares podem, na
falta absolu ta de officiaes, nomear professores de escolas
regimentaes para servirem em conselhos fóra do quartel.
- Porto de 5 doe Outubro de 1892, á. H.ep. de Ajud.
General.
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Conselho de investigação. - Sobre a sua
convocação e composiçãO. - Regulamento ~rocessual

Criminal Militar de 16 de Julho de 1895, arts. 2 a 11
( Ord. do dia n. 660).

- Os lentes, professores e instructores das escolas do
exercito não entrão om escala para este serviço, mas
podem ser chamados na falta absoluta de outros officiaes.
- Porto de 24 de Abril de 1896, á Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 736).

- Todo militar ou seu assemelhado tem direito a re
clamar conselhos de investigação e de guerra para

defender-se de accusações que lhe sejam arguidas om·
cialmente.- Reg. Processual Criminal Militar de 16
de Julho de lS95, art. 29 (Ord. do dia n. 660).

- Como devem ser organizados os que tiverem de julgal'
omciaes reformados que tenham honras de postos
superiores aos da reforma. - Porto de 22 de Janeiro
de lS97, áRep. de Ajud. General (Ord. do dia n. SOS).

Conselho ~upreIDo Militar. - Os mem bras
deste tribunal, officiaes elfectivos ou reformados do
exercito, quando não exercerem outros empregos,
perceberão, alem do soldo e etapa, uma gratificação
igual à que compete aos com mandantes de divisão.
- Dec. n. 1319 de 20 de Janeiro de lS91 (Ord.
do dia n. 163).

- O inspector geral do Serviço Sanitario do Exercito não
é conselheiro ele guerra; aI enas tem assento no Con-
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selho Supremo Militar para elucidar as questões oe
medicina legal nos processos de justiça, como é expresso
no art. 80 do Regulamento approvado pelo Dec. n. 307
ele 7 de Abril de 1890.- A. de31 de Janeiro de 1891,
ao Presidente do Conselho Supremo, c de 31 de Março
ao Ajud. General (Ord. do dia n. 188).

Conselho SupreIllo.-Manda-se continuar a
abonar aos membros adjuntos do Conselho Supremo
Militar de Justiça, as respectivas gratificações por
não se poder considerar accumulação o exercicio de
funcções que só elles podem c são obrigados a exercer,
em virtude da legislaçãO em vigor. - A. de 31 de
Dezembro de 1891, á Contadoria.

- Extincto pelo Dec. n. 149 de 18 de Julho de 1893,
que deu organização ao Supremo Tribunal Militar.

Consignação. - Permitte-se aos officiaes do exer
cito e empregados civis do Ministerio da Guerra a elles
equiparados, residentes ou em transito na Capital Fe
deral, estabelecer consignações especiaes para paga
mento das peças de fardamento que comprarem á
Cooperativa Militar do Brasil, com a clausula de que
só poderão ser suspensas ã vista de declaração escripta
e assignada pelo director gerente na mesma associação.
- A. de 23 de Março de 1891, á Contadoria.

- E' applicavel aos Estados a disposiçãO do aviso de
23 de Março de 1891 autorisalldo a acceitação de con
signações especiaes que fizerem· os officiaes do exercito

e empregados civis do Ministerio da Guerra a elles
()
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equiparados, residentes ou em transito na Capital Fe
deral para pagamfmto oe peças de uniforme que com·
prarem á Cooperativa Militar do Brasil, não podendo,
entfetanto, taes consignações exceder da totalidade do
soldo ou ordenado fixo e ser feitas com a clausula de
que só poderão ser suspensas á vista de declaração
esc.ripta e assignada pelo respectivo director gerente.
- Port. de 14 de Agosto de 1896, ao inspector da
Alfandega do Maranhão.

Con8tituição. - A Constituição federal foi pro
mulgada pelo Congresso Nacional em 24 de Fevereiro
de 1891-0rd. do dia n. 174.

COD8ulta. - Não devem ter andamento as consultas,
requerimentos e memoriaes de natureza capciosa.
A. de 3 de Novembro de 1891, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 268).

- Os officiaes do exercito não teem competencia para
fazer consultas ao Su premo Tribunal Militar. - A. de
28 de Agosto de 1896, ao Ajudante General (Ord. do
dian.767).

Contadoria Geral da Guerra. - V. Gra
duação.

Continencia8. - Tabella das que se devem obser
var no exercito.- Dec. n. 100 de 2 de Abril de 1891
(Ord. dodian. 189).

- Aos governadores dos Estados competem as continen
cias lie que trata o art. 5° da tabelIa que baixou com
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o Dec. n. 100 de 2 de abril deste anno. - A. de 6 de
julho de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 221).

Cont,inencias. - Recommenda-se a observancia da
respectiva tabella e explica-se o modo de proceder dos
officiaes e praças en tre si. - Ord. do dia n. 620 de 20
de Fevereiro de 1895.

Os com mandantes de corpos só teem direito a conti
nencia de armas apresentadas, nos respectivos quarteis,
quando.forem graduados no posto de general de brigada.
- Porto de 20 de Fevereiro de 1896, à Rep. de Ajud.
General.

- Segundo o disposto no art. 22 da tabeUa de continen
cias. que baixou com o Dec. n. 100 de 2 de Abril de
1891, as honras e continencias mencionadas na referida
tabella são devidas, em igualdade de posto, aos officiaes
honorarios do Exercito, aos da Guarda Nacional, dos
corpos de policia e de bombeiros, e esta disposição
refere-se a todos esses corpos quando forem militar
mente organisados. Assim, desde que no corpo de
policia um official subalterno tem graduação de coro
nel, claro eque o oflicial superior hierarchico no exer
cito, mas não com aquelle posto, lhe deve fazer ou
mannar fazer as contillencias que lhe são devidas pelo
posto no dito corpo. - Porto de 23 de Novembro de
1896, à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 793).

- O vice-presidente da Republica no exercicio do cargo
de presidente tem direito às continencias e salvas que a
este competem pela tabella de 2 de abril de 1891, e
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sempre que as fortalezas re~onhecerem que por ellas
passa qualquee autoridade comprehendida nos oito pri
meiros artigos da referida tabella, deve dar as salvas
respectivas. - Port. de 26 de Fevereiro de 1897, á

Rep. de Aj ud. General (Ord. do dia n. 819).

- V. Gttarda de honm.

Contract.o. - Os contractos para fornecimento de
viveres e forragens aos corpos do exercito devem ser
lavrados pelas thesourarias de fazenda. - Port. de
26 de Outubro de 1891, á Thesouraria de Matto
Grosso.

- Dos que celebrarem as repartições subordinadas ao
ministerio da guerra, com excepção unicamente dos
mencionados no paragrapho unico do art. 37 do regu
lamento que baix.ou com o Dec. n. 1166 de 17 de
Dezembro de 1892, devem ser remettidas duas cópias
à Contadoria, sendo uma para o Tribunal de Contas e
outn para ser archivada. - Circo de 13 de Feve
reiro de 1893.

Contribuição pecuniaria. - Para isenção
do servIço militar foi abolida pela L. n. 39 A de 30
de Janeiro de 1892, art. 3° (Ord. do dia n. 297).

Cooperativa xnilitar. -Approva-se a reforma
dos seus estatutos. -Dec. n.1604 de4 de Dezembro
de 1893.

- V. Consignação.
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Corneta. - Manda-se que em todos os corpos do
exercito seja adoptada a corneta denominada - Rio
Apa-. Port, de 11 de Abril de 1893, á Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 436).

~ Ficam restabelecidas as cornetas nos corpos do exer
cito. - Porto de 21 de Fevereiro de 1895, á Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 623 e 628).

- Manda-se adoptar na ordenança de cornetas o toque
de enfreiar. - Porto de 20 de Agosto de 1895, à Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 661).

Corneta-lDór. - Suas obrigações e qual a gra
duação que deve ter. .- Reg. n. 338 de 23 de Maio
de 1891 (Ord. do dian. 214).

Corpo de alulDnos. - Sobre a nomeação de
officiaes subalternos para as companhias de alumnos
das escolas do Exercito.

- V. Otficial subalterno.

Corpo de bOlDbeiros. - Seu regulamento. 
Dec. n. 2224 de 29 de Janeiro de 1896.

Corpo de delicto. - os hospitaes militares
deve-se proceder a corpo de delicto nas praças do
Exercito que a elles baixarem com ferimentos ou
qualquer outra lesão physica, na forma do art. 30 do
regulamento dos mesmos hospitaes, respeitando-se,
pox'ém, o modelo do forro ulario do processo criminal,
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visto que tal documento faz parte das averigu '1ções da
policia militar. No caso de haver' sido essa diligencia
feita no theatro do crime deve a autoridade que mandar
apresentar a victima. declarar na baixa a circumstan
cia, ficando então o hospital di:lpensado de tal dili
gencia. Só deve referir-se a factos occorridos no
interior dos hospitaes a policia militar, que tem de ser
exercida de accordo com o que preceitua o art. 30 do
supracitado regulamento, e, nesta hypothese, póde o
respectivo chefe delegar essa incumbencia em qualquer
oflicial de patente e do quadr'o elfectivo, reformario ou
honorario com serviços de guerra, erp.pregado no esta
belecimento, de conformidade com o disposto nos arts,
8° e 37. - Porto de 1 de Outubro de 1896, á Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 773).

Corpo ecclesiastico. - Fica extincto o pes
soal ecclesiastico do exercito. Os ofliciaes padres que
contarem menos de 25 annos de serviço serão refor
mados com o soldo por inteiro, e os que contarem mais
o serão nos termos da legislação vigente. - L. n. 39 A
de 30 de Janeiro de 1892, art. 12 (Ord.do dia n. 297).

Corpo policial. - Novo regulamento para a Bri
gada Policial da Capital Federal. - Dec. n. 1263
A de 10 de Fevereiro de 1893.

-: Devem ser excluidos do exercito, com baixa do seeviço,
os officiaes inferiores e cadetes que servem nos corpos
policiaes commissionados em postos de ofliciaes. - A.
de 30 de Setembro de 1895, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 672).
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Corpo policial. - V. Tempo.

Corpo de sande. - Os officiaes sanitarios trans

feridos para o quadro extranumerario por exerc rem

cargos do magisterio nas escolas do exercito e no colle
gio militar B cujos serviços devem ser aproveitados

gratuitamente nos estabelecimentos em que occupam
esses cargos, ficam sujeitos às prescripções do regula
mento de 7 de Abril do anno passado, só podendo ser
removidos para outros estabelecimentos situados nas

proximidades daquelles. de modo a tornar compativel
o exercicio dos ditos cargos com o de medico do exer

cito. - A.. de 16 de Abril de 1891, ao Ajudante Ge
neral.

- O medicas e pharmaceu tlcos adj untos do exercito que
tiverem de entrar em concurso para a aflmissão no
quadro effectivo teem direito a transporte por conta do

Estado, e perceberão somente os l'espectivos ordenados.

- A. de 9 de Maio de 1891, à Oontadoria.

- Os meriicos em rviço nos corpos devem visitar os

officiaes doentes e suas fami lias, bem como as das pra
ças. - Dec. n. 338 de 23 de :vIaio de 1891 (Ord. do
dia n. 214).

- Nenhuma alteração deve ser feita no pessoal medico e
pharmaceutico nos E tados, sinão por determinação dos

governadores e com mandantes de armas em virtude de
ordem do dia da Rep. de Aj udante General. -A. de
30 de Maio de ) 891, ao Aj udante General (Ord. do
dia n. 206).
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Corpo de sande. - Sobre a concessão de licenças
aos medicas adj untos do exercito - V. Licença.

- Os officiaes do ex.ercito e suas famílias teem direito a
visita de medicas militares em seus domicilias sómente

quando os doentes não possam vÍL' às consultas. -A.
de19 de Agosto de 1891 (Ord. do dian. 236).

- Quando o inspector geral do serviço sanitario do
exercito tiver de propor a nomeação de medicas ad

juntos. deve indicar a residencia dos propostos. 

Porto de 25 de Agosto de 1891, à Rep. de Ajud.
General.

- Os medicas adjuntos do exercito não parlem fazer

parte dos conselhos de investigação nem dos rie guerra,
por isso que não são officiaes de patente. - Porto
de 2:3 de Janeiro de 1892, à Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. ",,95).

- Os medicas e pbarmaceuticos que de ora em diante
tiverem de entrar para o quadro effectivo serão, estes

110 posto de alferes e aquelles no de tenente, até que
por este meio fique o numero de medicas capitães e

teneu tes reduzido a 40, e de pharmaceuticos tenentes
e alferes a 16 em cada um destes postos. - L.
n. 39 A, de 30 de Janeiro de 1892, art. 10 (Ord.
do .dia n. 297).

- Sem pre que se der a falta de que trata o art. 24 do

Regulamentode 7 de A.bríl de 1890, deverá ser oof

ficial submettido a conselho de investigação, afim de
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poder justificar-se e ser-lhe então appUcada a pena
alli comminada.-A. de 31 de Maio de 1892 (Ord.
do dia n. 333).

O artigo citado dispõe que o official, que promovido
::lU designado para um emprego que lhe compita, deHe
desistir, será considerado como não tendo a necessa
ria aptidão para exercel-o e passará para a 2a classe
do exerci to .

<~orpo de sande. - Dispensa-se de concurso os
adj untos do serviço sanitario do exercito que tenham
mais de dous annos de serviço effectivo, prestados com
zelo e pr06ciencia. Reduz-se o numero de medicas.
adj untos de 74 a 60 e augmcntam-se os vencimentos
de todos os adj untos (medicas e pharmaceuticos) a 200$

mensaes. sendo 2/3 de ordenado e 1/3 de gratificação
pro lab01'e, podendo ser-lhes concedida licença para
tratameuto de saude sem perda do cargo.-Dec.n. 148
de 13 de Julho de 1893 (Ord. elo dia n. 465).

- Comquanto compita aos medicos de dia nos estabe
lecimentos militares attender a todos os chamados sem
excluir os dos officiaes, pl'aças e suas familias que resi
direm nos estabelecimentos e suas dependencias, não po
dem os que estiverem de folga, quando chamados e en
contrados, eximir-se de prestaI' serviços de sua profis
são aos ditos officiaes e praças e ~uas familias. -A. de
17 de Agosto de 1893, ao commando geral de artilharia.

- Os medicas e pharmaceuticos. adjuntos do exercito
qu<lndo em pregados em serviço de guerra devem per
ceber, aquelles, vencimentos de tenente medico de 5"
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classe e estes, de alferes pharmaceutico de igual classe.
- A. de 15 de Setembro de 1893, á Oontadoria e
Porto de 1 de Julho da 1897 à. Delegacia Fiscal da
Bahia.

Corpo de saude.- Estabelecem-se as condições
de admissão dos medicas e pharmaceuticos no quadro
da Repartição Sanitaria do Exercito.- Dec. n. 1731
de 22 de Junho de 1894.

- Os vencimentos dos medicas adjuntos ficam ele
vados de 30 % e o dos pharmaceuticos de 20 % -L.
n. 247 de 15 de Dezembro de 1894, art. 2° (Ord.
do dia n. 607).

- Os medicas que servem nos arsenaes de guerra
devem ser incluidos no serviço de escala, tanto na
guarnição da cidade, como em outro qualq uer do Es
tado.-A. de 23 de Janeiro de 1896, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 705).

- Para a admissão de medicas e pharmaceuticos
no Ex.ercito, no primeiro posto, deve o inspector geral
do serviço sanitario apresentar lista de todos os me
dicas e pharmaceuticos adjuntos no caso de ser no
meados effectivos,com os esclarecimentos que habilitem
o governo a escolher. -Porto de 23 de Novembro de
1896, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 793).

- A patente do inspector geral do serviço sanitario
do exercito é a de general de brigada, e não lhe com-
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pete graduação no posto immediato, porisso que não é
chefe de classe. - Res. de 7 de Abril de 1897, com
municada ao Supremo Tribunal Militar em 'Porto de 13.

- V. Vencimento.

Corpos pat,riot,icos. - Por occasião da re
volta de parte qa esquadra nacional no porto do
Rio de Janeiro em o de setembro de 1893, crearam
se corpos e companhias paÚioticos com diversas deno
minações. - V. ordens do dia da Repartição de
Ajud. General de 1894, e relataria do Ministerio
da Guerra apresentado em 20 de Maio do mesmo
anno. - Dos corpos mencionados á pag. 4 desse
relataria alguns já existiam, pois que foram orga

nizados por occasião da proclamação da Repu
blica.

Os COl'POS e companhias ti veram as seguintes denomi
naç5e' : - Batalhão Academico. - Batalhão Aca
demico de S. Paulo. - Batalhão Benjamin Con
stant. - Batalhão Francisco Glycerio. - Batalhão
Franco- Atiradores. - Batalhão Frei Caneca. 
Batalhão patriotico Gustavo Sampaio. - Batalhão
Municipal. - Batalhão Operario. - Batalhão 6 de
Março. - Batalhão Silva Telles. - Batalhão Tira~

dente~. - Batalhão 23 de Novembro. - Compa
nhia Defensol"es da Republica. - Companhia de
Sapadores. - Companhia Senna Madt~l·eira.

Companhia Szlva Jardim.

Correspondencia. - Os commandantes das for
ças militares existentes nos Estados já constituidos,
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ou que se forem constituiudo, se córresponderão di

rectamente com o Ajudante General no que for rela
tivo ao pessoal, e com o Quartel Mestre General no

que disser respeito ao material. - A. de 30 de Maio
de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 207).

Correspondencia. - A das thesourarias de fa
zenda com o ministerio da guel'ra deve ser directa, sem

dependencia do - visto - dos governadores. - Porto

de 25 de Junho de 1891, a Thesouraria do ParamL

- o intendente da guerra corresponde-se directa
mente cam os com mandantes dos districtos militares.

- A. de 18 de Julho de 1891, ao Intendente.

- As autoridades mencionadas no art. 4° das instruc
ções de 2 de Julho deste anno, a que se refere o
Dec. n. 431 da mesma data, e existentes nos Es
tados que não são sedes de districtos militares, devem
se corresponder com os com mandantes dos respectivos
districtos por intermedio dos com mandantes de guar
nição. - A. de 28 de Agosto de 1891, ao Ajudante

General (Ord. do dia n. 242).

- Toda a correspondencia da escola pratica da Capi tal com
a Repartição de Ajudante General deve, na fórma do

art. 14 do regulamento, ser dirigida por intermedio do
commando geral de artilharia. - A. de S de Outubro

de 1891, ao Ajudante Guneral.

- A dos chefes dos estabelecimentos militares nos di.
versos Estados deve ser directa com os respectivos
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cummandalltes de distl'icto. - A. de 7 de overnbro de
1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 269).

Correspondencia.- Quando em um Estado, que
não for sede de districto militar, houver algum official,
chefe de repartição militar, mais graduado que o com
mandante da guarnição, deverá ser a sua correspon~

dencia directa com o commandante do districto.
Porto de 17 de Fevereiro de 1892, á Repo de Ajud.
General (Ord. do dia n. 305).

- Dos commandantes de districtos, guarnições e corpos

e dos chefes de estabelecimentos militares sobre os ser
viços que estão a cargo da Repartição de Quartel M.
General, especificados no Dec. n. 7562 de 6 de Dezem
bro de 1879 e nas instrucções que acompanham o de

no 431 de 2 de Julho de 1891, deve ser dirigida ao
cl].efe da mesma repartição; isto Ó, tudo quanto se rela
cione com o material do exercito e com o pessoal dos
arsenaes, fabricas, laboratorios pyrotechllicos, quer
civil, quer militar, não comprehendido nalei de fixaçãO

de forças de terra. - Porto de 30 de Maio de 1892

(Ord. do dia n. 334) e de 4 de Dezembro de 1895

(Ord. do dia no 690) a. Rep. de Aj ud o General.

- Recommenda-se a observancia da portaria de 18 de
Agosto de 1824 e do A. de 15 de Junho de 1871 man
dando que os assumptos, de que se houver de tratar,

sejam expedidos em officios separados o- Porto de 27

de Julho de 1893 (Ord. do dia no 469).

- Recommenda-se às autoridades subordinadas ao mi
nisterio da guerra que quando tenham de dirigil'
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officios entre si abstenham-se de considerações que não
se refiram ao assumpto que for objecto desses oflicios.

- A. de 5 de Fevereiro de 1895, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 618).

Correspondencia.- Recommenda-se que toda
a correspondencia entre autoridades militares seja feita
por intermedio daquellas a que estejam immediatamente

subordinados.- Porto de 26 de Dezembro de 1895, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 696).

- A da Escola pratica do Rio Grande do Sul deve ser

directa com o commandante do districto, não impedindo
isto as comm unicações e requisições directas ao comman
dante da guarnição no que possa interessar o serviço
commum e para cumprimento do disposto nos §§ 2° e 3°

do art. 9° das instrucções de 2 de Julho de 1891. 
Porto de 3 de Setembro de 1896, á Rep. de Ajud.

General (Ord. do dia n. 768).

- V. Districtos militares, 1 de Julho de 1896.

Coudelaria. - A coude1aria domestica e de expe
riencia existente no Ourato de Santa Oruz fica a cargo.
do ~ommandante do 5° regimento de artilharia. - A.
de 9 de Março de 1891, ao Quartel Mestre General

(Ord. do dia n. 180).

Credit.o. - Sempre que as thesourarias de fazenda

tiverem de pedir augmento de credito, devem enviar a

demonstração do estado da verba, discriminando a
despeza paga e por pagar. até o fim do exercicio .

Oirc. do 3 de Julho de 1891, ás thesourarias.
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Credit,o.- A faculdade, que tinham os presidentes
das extinctas provincias, de abrir creditas extraordina
rios para occorrer as despezas da União passou para
os inspectores das thesourarias de fazenda que entre
tanto, salvo caso especialissimo, no qual não se possa
admittir demora, deverão previamente pedir autorisaça:o
ao Governo da União, conforme a urgencia do assump~o,

competindo aos governadores apenas informar sobre a
verdade dos factos.- A. de 8 de Outubro de ]891,
ao Governador de Pernambuco.

Criado.- Os officiaes de corpos especiaes empregados
como encarregados do expediente do pessoal e material
do exercito nos diversos Estados teem direito á grati
ficação para aluguel de criado. - A. de 23 de Feve
reiro de 1891, ao Governador de Santa Oatharina.

- O commandante, secretario, escripturarios, prepara
dores e instructores das escolas não teem direito á gra
tificação para aluguel de criado. - Port. de 6 de
Maio de 1891, á Thesouraria do Rio Grande do Sul.

- O official do corpo de engenheiros empregado em
com missão que dê direito á gratificaçãO para aluguel
de criado, deve percebel-a.-A. de 25 de Maio de 1891,
ao Governador do Rio Grande do Sul.

- O'quantitativo para aluguel de criado será abonado a
todo o official do quadro etrectivo que não se achar ao
serviço de ministerios estranhos ao da guerra ou de
governos estaduaes. - L. n. 26 de 30 de Dezembro
de 1891, art. 7° § l° n. 5.
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Criado. - E' fixado em vinte mil reis para todos os
postos e em todos os Estados o quantitativo para
aluguel de criado.- L. n. 126 de 21 de Novembro de
1892, art. 5° § 10.

- Os officiaes reformados, qualquer que seja o exerClClO
em que se acharem, não teem direito á gratificação
para criado. - Porto de 26 de Abril de 1893, á Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 441).

- Os alferes em commissão teem direito a quantitatiYo
para aluguel de criado.- Ports. de 11 de Abril e
;:;0 de Maio de 1894, á Alfandega do Para.

- O offi~ial respondendo a conselho de guerra não tem
direi to à gratificação para aluguel de criado. - Porto
de 21 de Setembro de 1895, a Rep. de Ajud.
General.

- Em caso algum os alferes graduados percebem gra
tificação para aluguel de criado. - Port. de 28 de
Julho de 1896, ti. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 760) e de 17 de Dezembro do mesmo anno à Alfan
.dcga de Porto Alegre.

- O quantitativo para aluguel de criado em caso algum
se abona aos officiaes reformados. - Port. de 21 de
Novembro de 1896, à. Delegacia Fiscal em Curitiba.

CriIne.- Especificam-se os crimes de responsabilidade
do Presidente da Republica e estabelece-se a sua pu
nição. - Dec. n. 30 de 8 de Janeiro de 1892.
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CriIDe.- Providencia-se sobre a penalidade e processo
de crimes de furto de productos da lavoura e indus
tria.-Dec. n. 121 de 11 de Novembro de 1892.

- Y. Codigo Penal.

Cruz VerIDelha.- Oonvenção de Genebra quanto
ao Brasil.- Relatarias do M. das Relações Exteriores
de 1894 e 1895.

Cunhet.e.- V. Material do Exercito.

Custas.- V. Habilitação.- Indemnisação.

D

Delegacias fiscaes do Thesouro. - São
creadas nas Oapitaes dos Estados de S. Paulo, Minas
Geraes, Matto Gros o, Paraná, Piauhy e Goyaz.
Dec. e Reg. n. 1166 de 17 de Dezembro de 1892.

- Seu regu1amento.-Dec. n. 1195 B de 30 de Dezem.
bro de 1892.

- Cream·se nas Oapitaes dos Estados do Pará, Pernam
buco, Bahia e Rio Grande do Sul.- Dec. n. 373 de 20
de Ju1ho de 1896.

De:rnissão. - A indemnisação que o oflicia1 tem de
fazer, em virtude do art. 290 do Regulamento das es
colas do exercito, abrange o fardamento e a etapa que
8e lhe houver abonado como alumno, quer como praça

7
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de pret, quel' como official.- A. de 30 de Dezembro
de 1891, ao Director da Escola Superior de Guerra.
V. Indernnisação, 28 de Agosto de 1896.

Delllissão. - Não podem os commandantes de dis
trictos dar a funccionarios pu blicos, ainda mesmo a
pedido; cumpre·lhes enviar as petições ao ministerio
da guerra para resolver. - Porto de 4 de Janeiro de
1895 a Rep. de Ajud. General (Ord. dodian. 614).

- Sobre o direito de pedir demissão de commissões mili
tares .-V. A. de 30 de Julho de 1861 e 10 do Maio de
1862 na Ord.do dia n .696 de 28 de Dezembro de 1895.

Denuncia. - O militar póue sem licença prévia
denunciar o chefe de qualquer Estado por abusos com
mettidos no exercicio do cal'go, embora seja elle tam
bem militar e seu superior hierarchico, porquanto usa
neste caso do direito que, como cidadão, lhe confere o

§ 9° do art. 72 da. Constituição Federal.- A. de 27
de Agosto de 1891 ao Governador de Goyaz (Ord. do
dia 11. 242) .

Deposito de artigos bellHcos. - A pro
porçeIo que se forem constituindo os Estados, irão fi
cando estes clepo itos subordinados aos commandantes
da força militar existente nos mesmos Estados.-A. de
30 de Maio de 1891, ao Ajudante General (Ord. do
dian.207).

- Extinguem-se os dep0sitos de artigos bcllicos exis

tentes nos diversos Estados, com excepç'..1o dos de Santa
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l\Iaria da Boca do l\Ionte, no Rio Grande do Sul, e de

Corumba, em Matto Grosso. - Dec. n. 448 de 18 de
Julho de 1891 (Ord. do dia n. 225).

- V. Vencimento.

Deposit.o de polvora.- Com a extincção dQ
deposito de artigos bellicos do Rio Grande do Sul ficou
o deposito de polvora a!li existente fóra da alçada d()
arsenal de guerra de POl'tO Alegre. - A. de 31 de
Outubro de 1891, ao Ajudante General.

De!!!icont.o. - O descon to para indemnisação da im
portancia de qualquer objecto extraviado por praça
do exercito deve ser feito pela metade do soldo da~

me mas praças. - A. de 17 de Janeiro de 1891) ao·
commando geral de artilharia.

- Para pagamento das joias e annuidades devidas pelos
officiaes do ex.ercito à irmantlade da Santa Cruz do
Militares - V. I1"manclade.

- Para os operarias militares que tiverem sido apren
dizes artifices os descontos de que trata o art. 189 dQ
regulamento dos al'senaes de guerra devem ser feitos,.
quando trabalharem por empreitada, sobre a impor
tancia da feria, depois de deduzidos os venciment6>s
militares.-A. de 5 de Dezembro de 1892, ao Arsena
da Capital.

- As gratificações periodicas concedidas em virtude dOI
§ 3' do art. 275 do Codigo das disposições communs ás
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instituições de ensino superior, em caso algum estão
sujeitas a desconto. -A. de 20 de Julho de 1893, do M.
do Interior ao da Fazenda.

Descont.o. - V. Aprendiz artífice.

Deselll.barque. - O offieial que em transi to des
embarcar por doente em qualquer porto interme
diaria, deve ser inspeccionado de saude. - Porto de
11 de Junho de 1891 á Rep. de Ajud. General (Oret.
do dia n. 212).

- V. Doente.

Deserção. - Tratado de extradição de desertores
com a Repttblica Argentina, em 7 de Março de
1856 - Relataria do M. dos Estrangeiros de 1857 e 22
de Outubro de 1878 - Ord. do dia n. 1427; Uru
guay - Relataria de 1857; Paraguay - Dec.
n. 4912 de 27 de Março de 1872; InglateY'1n a - Dec.
n. 9992, de 8 de Agosto de 1888.

- O official qualificado desertor deve ser logo transfe
rido pa:a a segunda classe, preenchendo-se a vaga que
deixar no quadro effectivo.- Res. de 22 de Setem
bro de 1892, communicada em A. da mesma data
ao AjuclanteGeneral (Ord. do dian. 372). - V. Res.
de 4 de Agosto de 1887.

- A praça reformada que se ausenta do asylo dos in
validas não p6de ser considerada desertor.- A. de 26

-'"
de Outubro de 1892.
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Deserção. - Quando desertar algum recruta sem
corpo designado, o commandante do districto rletermi
nará que, á vista da guia que acompanha o mesmo
recruta, seja incluido em um dos corpos existentes no
districto, afim de se proceder ao conselho de disciplina
que tem de qualificar a deserção. - Porto de 31 de
Julho de 1893, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
ll. 472).

- Como se deve proceder no caso de deserção de offi
ciaes e praças do EYercito. - Reg. processual de 16
de Julho de 1895, arts. 163 a 173 (Ord. do dia
ll. 660).

- O official reformado envolvido em revolta militar só
pode ser considerado desertor si quando se ausentou
estava em serviço militar.- A. de 26 de Agosto de

1895, do M. da Marinha, ao quartel general.

- O Supremo 'Tribunal Militar absolveu um soldado do
crime de primeira deserção aggravada, por ser llulIa
a sua praça, visto que, sendo menor e estrangeiro, só
podia assentar praça voluntariamente e com autori
sação de seu pai ou do respectivo consul.- Sentença

de 2 de Agosto de 1895 (Ord. do dia fi. 664).

- A gratificação de 8$ estabelecida para as pessoas que
apprehendem desertores, não se abona quando a appre

hensão é feita por autoridade policial. - Porto de 28

de Março de 1896, à Delegacia Fiscal em Cuyabá.
V. A. de 4 de Fevereiro de 1863, vaI. I, pago 288,
4° alineo.
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eserçào. - A portaria de 18 de Setembro de 1895
declarando que a praça que deserta e não eindultada
fica obrigada a servir o tempo a que são obrigados os
sorteados refractarias (seis annos) , nos termos da L.
n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892, refere-se sámente
aos que se alistaram desse anno em diante.- Porto de
2 de Outubro de 1896, á Rep. de Ajud. General (Ord.
do dia n. 774).

- A portaria de 15 de Agosto de 1895 que autoriza o
..commandante do As)'lo dos Invalidas da Patria a
·escusar do serviço as praças que desertarem refere-se
a toda(as praças do as)'lo que desertarem ou vierem a
desertar e não unicamente ás quo foram para alli en
viadas com a clausula de ficarem som etreito as baixas
que obtiveram.- A. de 10 de Outubro de 1896, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 775).

- Como se deve proceder com a praça que, excluída de
um corpo, e ainda não incluida em outro, deserta em
caminho.- Res. de 22 de Outubro de 1896, commu
nicada em Porto de 3 de Novem bro seguinte à Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia 11. 781).

- A qualificação da deserção deve ser feita por dias de
24 horas, a partir da hora da primeira revista em que
foi notada a falta, procedendo-se de accordo com a lei,
dentro das 24 horas que se seguirem á terminação do
'Prazo de espera.- Porto de 28 de Outubro de 1896, à
Rop. de Ajud. General (Ord. do dia n. 778).

- V. Assentamento.-Indulto.-Tempo.-Transporte.
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Desistencia. - V. Ren'uncia.

Desligar.- Nenhuma autoridade pode fazer retirar
qualquer officia1 do serviço effectivo sem previa per
missão do Ministerio da Guerra. - A. de 29 de Maio
de 1891 (Ord. do dia n. 207).

- Não devem os commandantes de districto mandar des
ligar de seus corpos e recolher ii Oapital Federal offi
ciaes e praças das guarnições sob seus commandos,
salvo casos urgentissimos. - A. de 5 de Agosto de
1892 (Ord. do dia n. 354).

Despeza.- Os documentos de despeza que tiverem
de ser presentes às repartições competentes, devem ser
passados em duas vias.- A. de 2 de Outubro de 1891

. (Ord. do dia n. 255).

- As que se fazem com forças do Exercito para diligen
cias policiaes correm por conta dos cofres estaduaes, com
excepção dos vencimentos militares, que são pagos
pelo Ministerio da Guerra. - A. de 22 de Agosto
de 1892 (Ord. do dia n. 360) e Porto do 10 de
Dezembro do mesmo anno, à Delegacia Fiscal em
Goyaz.

Diaria . - Eleva-se a seis mil réis a que percebe o
encarregado do fabrico do gaz na fortaleza de Santa
Oruz da Barra do Rio de Janeiro. - A. de 25 de
Março de 1896, á Oontadoria.

- V. Vencimento.
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Dietas.- Os contractos para fornecimento de dietas
ás enfermarias mili tares devem ser feitos por um con
selho composto do chefe do serviço sanitario, encar
regado da enfermaria e do medico immediato em gra
duação a este, servindo de secretario o amanuense, con
forme dispõe o n. III do art. 58 do Reg. n. 221:) de 9
de Janeirú de 1890.- Porto de 26 de Junho de 1896, á
Rep. de Quartel Mestre General.

- As enfermarias e hospitaes militares devem tirar
em relação o valor das dietas e receber na respectiva
estação fiscal a importancia competente, que será aba
tida no corpo a que pertencer a praça em tratamentC'.
- Porto de 13 de Outubro de 1896, á Delegacia Fiscal
de Minas Geraes.

- V. Lenha.

Diligencia.- V. Despeza.- Etapa.

Disciplina. - Os officiaes do exerci to são obrigados
a comprimentar os respectivos commandantes quando
estes se apresentam nos quarteis, por ser isso um dever
não só de disciplina como tambem de civilidade.-A.
de 20 deAgosto de 1891, ao Ajudante' General (Ord.
do dia n. 237).

- V. Precedencia.

Dispensa.- Podem os commandantes de districtos
militares conceder aos officiaes e praças dispensa do
serviço por oito dias sem perda de vencimento. - Dec.
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n. 431 de 2 de julho de 1891, art. 60 (Ord. do dia
n. 218).

O oflicial dispensado nestas condições, sendo com
mandante de companhia, devera comparecer ao quartel
para assignar os respectivos papeis, e fazendo parte de
algum conselho urgente de disciplina ou de guerra,
ser substituido por outro que esteja prompto, seme
lhantemente ao que se procede com relação aos que
são dispensados do serviço por motivo de gitla ou
nôjo.- Porto de 10 de Junho de 1895, á Rep. de
Ajud. General.

DistincHvo.- As insignias do grito de doutor
em ll1athematicas serão, exclusivamente para as·
grandes solemnidades escolares, a borla e o capello·
de velludo azul orIado de côr de ouro, e permanen
temente o annel de ouro com chapa de esmalte·
azul e a esphera armilar em côr de oura. Reg.
n. 476 de 29 de Setembro de 1846, art. 18.

- Nos grandes actos da Academia de Direito os lentes
alem da beca trarão na mão uma borla encarnada,
que é a insígnia de doutor; e desta mesma. borla
usarão todos os doutores que se apresentarem na
quelles actos.- Estatutos approvados por Dec. de 7
de Novembro de 1831, cap. 21, art. 5. o

- Os distinctivos do grito de doutor em medicina são
o annel, a borla e o capello: o annel será de ouro
com uma pedra verde no centro; a borla sera de
velludo verde, guarnecida de arminho, e tara a
mesma fórma que a das faculdades de direito; o capello·
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sera tambem de velludo veede e confoeme o figu
rino, que seeá expedido por aviso da Secretaria do
Imperio.-Dec. n. 1764 de 14 de Maio de 1856,
cap. V do regulamento.

Dist,inct,ivo. - Vestimenta que nos actos solemnes

da Faculdade de Medicina deverão usar, além das in
signias doutoraes, os lentes cathedratico~e substitutos,
e bem assim o director e o secretario, nos termos do
Dec. n. 1764 de 14 de Maio de 1856, art. 339 e 344 do
regulamento:

Béca ou veste talar de sarja peeta com bandas da
mesma fazenda, gola em pfJ da largura de qua
tro dedos, ligada em baixo por um colchete, seguido de
outros que ligam a veste ate á cintura, ficando aberta
dahi em diante.

Na cintura uma maneiea de cada lado para introduc
ção de uma faxa de seda achamalotada, de quatro dedos
de largura, que s6mente apparecerá na frente entre as
bandas, com o seu laço á direita, e duas pontas, cahidas,
do comprimento de dous palmos, terminando por uma
guarnição de retroz preto.

Mangas lisas, largas, e com canhões da mesma fa
zenda.

No hombro direito uma hombreira, ou meio capello de
setim verde cobrindo a frente e o braço ate quasi ao co
tovello, presa por uma pequena presilha ao pá da gola,
aberta no centro debaixo para cima ate ao meio, guar
necida de arminho não só nesta abertura, como tambem
na borda debaixo e com um pendente por detrás, de
tres palmos de comprimento e quatro dedos de largura,
guarnecido de arminho na extremidade.
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Barrele de veUudo preto de copa pouco alta, mais
largo om cima do que RIll baixo, guarnecido de arminho
acima da aba.

A aba peq uena, virada para cima, e presa por uma
presilha de ouro. O barrete será forrado de encarnado.

Gravata branca deixando cahir duas pontas, de um
palmo de comprimento, com preguinhas.

Punhos guarnecidos de renda bt'anca.
No meio do braço direito duas palmas pequenas bor

dadas de retroz amarello, ou de ouro, diL'igidas para
cima e ligadas pelos pés.

Distincções para os ditreY'entes emp,negados das
faculdades:

1. a Para o director a hombreira será de setilll encar
nado.

2. a Os lentes jubilados usarão da hombreira do lado
direito.

3.a Os substitutos a trarão do lado esquerdo como os
cathedraticos, porém não terão arminho.

4.a Os opposi tores não usarão de hom breira.
5. a Os doutores e doutorandos usarão das mesmas

vestimentas, porém sem bombreira, nem distinctivo no
braço.

6. a Os secretarias terão uma penna bordada no braço
direito.- Dec. n. 2579 de 21 de Abril de 1860.

São actos solemnes da Faculdade:
1. o As visitas do Chefe do Estado, officialmente an-

nunciadas á Faculdade.
2. o A collação do gráo de doutor.
3. o A posse do director e dos lentes.
4. o A coUação de premios.- Dec. n. 1764 de 14 de

Maio de 1856, art. 340 do Regulamento.
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Distinctivo. - Dos auditores ele guerra.- A. ele
19 de Janeil'O de 1893 (Ord. do dia ll. 409).

- Estabelece-se como elistinctivo para os alumnos que
concluirem o curso de notariado um annel de ouro com
uma cornalina (?). - Dec. n. 1648 de 12 de Janeiro
de 1894.

- Os officiaes genel'aes que são ministros do Supremo
Tribunal Militar usarão do mesmo distinctivo estabe
lecido no plano de uniformes anterior ao que se acha
adoptado.- A. de 22 de Outubro de 189-1:, ao Quartel-'
Mestre General.

- Os dou tores e os bachareis em sciencias physicas e
mathematicas (pela Escola Polytechnica) usarão, estes
a borla e um annel de saphira, cravada em ouro, com o
distiucti\10 approvad') pela congregação e variavel con
forme o gráo, e aquel1es. alem do annel, terão mais a
borla e o capel1o. -Reg. app. pelo Dec. n. 2221 de
23 de Janeiro do 1896, arts. 97 e 98.

- O disLinctivo do gráo de bacharel em sciencias juridi
cas e sociaes ó um annel de ouro e rubi: os bachareis
podem usar de beca, cujo figurino será dado pelo Mi
llis terio da Justiça e Negocios Interiores (ad. 103).

Os distinctivos do grao de doutor em sciencias juri
dicas e sociaes são, alem do annel de ouro e rubi, a

borla e o capello. Podem tambem usar de beca, igual
a elos bachareis (art. 105).

Dec. 229 6 de 1 de Fevereiro de 1896, approvando

os estatutos das faculdades de direito da Republica.
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Distinc-tivo. - Autorisam-se os lentes das facul
dades livres de direito a usar, nos actos solemnes das
ditas faculdades, as mesmas insignias que os lentes das
faculdades de direito officiaes, usando as privativas do
gráo de doutor somente os graduados por e tas ultimas

faculdades.- A. de 27 de Novembro de 1896. do M.
da Justiça 'aos directores das faculdades li \'res do Rio
de Janeiro, Bahia e Minas Geraes.

- V. Alamares. -Banda.

Districtos Illi.B.i-tares. -Divide-se o territorio da
Republica em 7 districtos militares, cada um comman
dado por official (general ou superior do quadro eLfectivo
do exercito) de maior patente ou antiguidade que
qualquer outro que alli esteja em etrectivo serviço;
marcão-se as attribuiçães e deveres desses comman
dantes e o pessoal das respecti"as secretarias.

10 districto - Amazonas, Pará, Maranhão e Piauhy,
com séde na capital do Pará. ;

2° districto-Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba
e Pernambuco, com séde na de Pernambuco;

3° districto - Bahia, Sergipe e Alagôas, com séde
na da Bahia;

4° districto - S. Paulo, Minas Geraes e Goyaz, com
séde na do S. Paulo;

5° districto - Paranã. e Santa Catharina, com séde
na do Paraná ; .

6° districto -Rio Grande do Sul;
7° distl'icto - Ma t to Grosso.
As forças existentes na Capital Fedel'al e nos Estados

do Rio de Janeiro e Espirita Santo ficam sob as imme-
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diatas ordens do ajudante general do exercito.
Dec. n. 481 de 2 de julho de lS01 (Ord. do dia
n. 218).

iS!t.rictos :n:niiitares. - A sude do 7° c1istricto
militar é na cidade de Corumbà. - Porto do 17 de Se
tembro de 1891, i Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 250).

- Os senS commandantes são competentes para fazer o
detalhe elas tropas para serviço ordinario e extraor
dinario das guarnições.-}l.. de 15 de Setembro de
1801, ao Aj llllante Geneml (Ord. do dia n. 248).

- O assistonte do ajudante general e o secretario do
commando do districto, e ml0 o ajudante de ordens
encarregado do detalhe. - Porto de 16 de Fevereiro
de 1893, a Rep. de Ajud. General (Ord. do d:a

n.421).

- A sede do 5° districto lica temporariamen te na capital
de Santa CaLbarina.-Port. de 7 de Junllo de 1893,
it. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 457).

- E' transfl3ricla para Cuyabà a séde do 7° districto mili
tal'. -Porl. de 25 de Fe\'ereiro de 1894, à Hep. de
Ajud. General (Ord. dodia n. 525).

- Volta para a capi tal do Estado de S. Paulo a sédB
do 4° c1istricto militar, que estava em Santos.- A. de

1 de l\Iaio de 1894, ao commanclnnt.3 do c1istricto (Ord.

do dia n. 530).
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Dist,rictos nIilitares. - O Estado de Santa Ca
tharina passa a consti tuir um districto militar dis tincto,
desligado do 5° distrieto, sob o com mando do coronel
Antonio Moreira Cesar, então governador do meemo
Estado.- Porto de 19 de Junho de 1894 (Ord. do dia

li. 558).

- A séde do 5° districto militar volta a ser em Cllrityba,
continuando a delIe fazer parte o Estado de Santa
Catharina.- A. de 14 de Dezembro de 1894 (Ord.

do dia n. 610).

- E' transferida pl'ovisoriamente para o Ceara a sécle
do 2° districto militar. - Porto de 17 de Abril de
1895, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 635).
-Volta para o Recifo.-Port. de 12 de l\'Iaio de 1896.
(Ord. do dia n. 7~')).

- Entre o secretario do commando do districto, os encar·
regados das secções e o pessoal do estado maior ne
nhuma relação de subordinação existe motivada pela
categorias dos cargos, mas somente relações de depen

dencia pela natureza das funcções exercidas por cada
um delles, todos immediatamente subordinados ao com
mandante do districto. Sendo, porem, o secretario ao
mesmo tempo assistente do ajudante general junto ao
commando do districto, conforme dispõe o art. 11 §
unico das instt'ucções de 2 de Julho de 1891, a elIe
compete ser o transmis~or das ordens deste aos encar··
regados das secções para o respectil'o expediente, e ao
ajudante de ordens encarregado do detalhe para a sua
organização diaria, sem que isto, entretanto, importe
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.em desconheceI' no commandante do districto compe

tencia para dirigir-se e dar ordens directamente a

qualquer desses empregados, accrescendo que SÓ elle
teru competencia para expctdir e assignar a sua corres

'pondencia com as diversas autoridades que lhe são

subordinadas.-Port. de 1 de Julho de 1896, á Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 754).

Districtos Ulilitares. - V. Demissão.

Divida. - Por dividas de exerci cios findos enten
dem-se as que tiverem por oI'igem o pagamento de !!er
viços prestados em exercicios já encerrados, em virtude

de autorisação concedida por lei do orçamento ou por

qualquer outra especial, com fundos decretados nos

termos do al't. 14 (la Lei n. 1177 de 9 de Setembro

de 1863, comtanto que a importancia dos serviços por

pagar não exceda á consignação dos respectivos fundos.
- L. no 3230 de 3 de Setembro de 1884, art. 11.

- Ficam remidas as dividas á Fazenda Nacional pelos

funccionarios civis e militares que succumbirarn no

serviço da defesa da Repu blica . ...,.... L. no 247 de 15 de

Dezem bro de 1894, art. 5 (Ord. do dia n. 607).

Divida activao- As certidões da divida activa e

os titulos que fundamentarem qualquer acção que
haja de ser intentada por parte da Fazenda Nacional,

que eram remettida pela Directoria Geral do Conten

cioso aos pI'ocuradores dos feitos da Fazenda Nacional,

nos termos dos arts. 2° do Dec. n. 9893 de 7 de

Março de 1888 e 2° do Deco n. 586 de 19 de Julho
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de 1890, seI-a-hão pela mesma directoria ao procurador
seccional da Republica, para o qual passou, por força
do disposto no art. 24, lettra 0, do Dec. n. 848 de
11 de Outubro de 1890, a competencia para promoveL',
perante a justiça federal, as causas em que for interes
sado o fisco.- Dec. n. 340 de23de Maio de 1891.

Divisa.-·Y. Uniforme.

Docuanen.to. -Os originaes apresentados aos com
mandantes dos corpos e aos directores dos estabeleci
mentos militares com o fim de se consignarem altera
ções que interessem o estado civil dos interessados, de
vem ser archivados para justificação das averbações
feitas, podendo dar-se certidão delles, si forem reque
ridas, entregando-se unicamente, mediante recibo, os
titulas originaes que não são suscepti,eis ele ser obti
dos novamente, taes como patentes, diplomas scientifi
cos, etc. - Porto de 23 de Abril d 1896, á Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 736).

- Y. Pttblz'caç{io.

Doen.te. -O oflicial que, em transito, desembarcar,
por doente, em qualquer porto intermediario, deve
ser inspeccionado de saude.-Port. de 13 de Junho
de 1891, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n.212).

-O official doente em seu quartel deve ser inspeccionado
de saude pela junta militar, desde que a molestia ex
ceda de tres dias.-A. de 14 de Setembro de 1801, ao

8
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Ajud. General (Oell.·do dia n. 247.)-V. Avisode

21 dJ julho de 1857.

"Doente. - Devem baixar ao hospital os officiaes que
derem parte de doente, depois de re ebel'cm ordem para
seguir para qualrluer sel'viço, ou que estando em
viagem desembarcal'em. -Pod. de l-! ele Março de

1893, á Rep. de Ajud. General (Oni. elo dia n. 627).

- O afficial que estando em guarnição differente da
quella a que pel'tencer, tivel' ordem para recolher-se
ao seu corpo, assim como O que, em transito, ficar em
qualquer' guarnição que n10 seja a do seu destino, al

legando doença, devel'a sel' examinado pelo medico de
serviço, prescindida a fOl'malidade de inspecção por
junta medica, e immediatamente baixar ao hospital, se
não for julgado em condiçõe, de, mesmo doente, pro
seguie na viagem, não se permittilldo em caso algum o
tratamento fóra do hospi tal.

Uma vez dada a ordem pal'a recolher-se ao corpo ne
nhum pagamento ele vencimento se lhe fará sinão na oc

casião ele seguir, qualquer que seja o tempo da demora,
não se entendendo i:;to com os que iII terrom pel'ern a via
gem, e que só ajustarão contas na guarnição do seu des
tino.-A.de 26 deJulho de ISa5, ao Ajudante General.

~ Como deve ser considerado o offici::l:l julgado pela junta
militar precisar de qualquel' prazo para seu trata
mento-V. Licença, 19 de Agosto Je 1893.

-Qual o Pl'oct)dimento que se. devera ter com o official
.que, estando com lic.3nça e:n qualquer Estado, termi-
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nada a licença declarar continuar doente -V. Licença,
21 de Fevereiro de 1896.

Doente. - Quando algum offic'ial ou praça tiver ne
cessidade de mudar de clima por prescl'ipçii:o da junta
medica que o tiver inspeccionado de saude, requererá
ao Governo para tratar-se onde lhe condei', podendo
o commandante do districto militar transmittir o pe
dido por telegramma, unicamente, porém, havendo
gravidade no estado do doente.-Port. de 29 de Julho de
1896, a Rep. de Ajud. General (Ord, do dia n. 765).

- V. Tempo.

Dolman. - V. Unifoi'me.

E

Editaes. - A despeza com a publicação dos editaes
das juntas de alistamento militar pertence as camaras
municipaes. - A. de 1 de Agosto de 1896, ao pre
sidente da junta no 2° distl'icto da 12a pretoria da
Ca·pital Federal.

Elogio. - Como devem proceder as autoridades mili
tares quando tiver13m de elogiar qualquer official que
sirva sob suas ordens. - Port. de 4 de Novembro de
1890 (O rd. do dia n. : 3] ) .

Embarque. - O official de fileira, transferido ou
promovido para outro corpo, assim C0mo o de corpo
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especial nomeado para qualquer commissão, salvo
ordem de urgencia em que a partida deve ser imme
diata a transferencia, promoção ou nomeação, tem 30

dias, contados da data em que receber a notificação
official do acto, para seguir ao seu .destino. - Insts.
que acompanham o Dec. n. 1388 de 21 de Fevereiro
de 1891 (Ord. do dia n. 173).

ElDbarque. - Ao official que nomeado para qual
quer commissão, promovido, ou transferido não partil'
para o seu destino dentro do prazo de trinta dias, deve-se
suspender logo o vencimento.-A. ele!5 ele Outubro de
1891, ao Aj ud. General e á Contadoria (Orel. elo dia
n. 253).- V. Vencimento, 26 de Ouhtbro ele 1891.

- Quanelo qualquer official, terminada a licença em cujo
gozo se ache, f6ra da guarnição respectiva, allegar
não poder recolher-se ao seu corpo por falta de re·
curSll:, para emprehender a viagem, dar- se-lhe-ha trans
porte para ser a sua impoetanc!a indemnisaela inte
gralmente na occasi~o de ajustar c0ntas, para o que
o accompanhará a necessaria communicação; mas si
essa allegação fàr um mero pretexto, além de proce
der-se pela fórma indicada, incorrera em fal ta disci
plinar, que será punida conforme a sua gravidade. 
Porto de 21 de Setembro de 1893, á Rep. ele Ajud.
General (Ord, do dia 11. 670.)

- V. Ajttste de contas. - Doente. - Vencimento.

ElllolulDentos. - Os escrivães dos juizes de paz
não toem direito ao pagamento de emolumentos pelo



- 117-

registro de obitó das praças do exercito. - A. de 18
de Agosto de 1891, ao Ajud. General (Ord. do dia
TI. 236).

Elllprego. - Nenhum oflicial óu praça pode exercer
cargo municipal, estadual, ou mesmo federal d0s ou~

tros ministerios, sem permissão do ministro da guerra.
- A. de 5 de Agosto de 1895.

•
- V. Nomeação.

Encarregados do expediente do pes
soal e lllaterial do exercito. _. A' pro
porção que se forem constituindo os Estados, irão ficando
extinctos os lagares de encarregados do expediente do
l)essoal e material do exercito j unto aos governadores.
- A. de 9 de Maio de 1891, ao Governador de Ser
gipe e de 30 do mesmo mez ao Ajud. General (Ord. do
dia n. 207).

- Foram declarados extinctos pelo Dec. 431 de 2 de
Julho de 1891 (Ord. do dia n. 218).

Eni'erlllaria. - Regulamento para as enfermarias
militares. - Dec. n. 1183 de27 de Dezembro de 1892
(Ord. dodian. 413).

As enfermarias especiaes dos diversos estabelecimen
tos militares se regerão por este regulamento nas dis
l)osições que não forem de encontro ás que neHes
vigorarem (art. 76).

- Manda-se installar a enfermaria estabelecida em Bar
bacena para tratam~1tode beribericos. - Porto de 16
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Agosto de 1894 (Ord. do dia n. 576.) - Extincta por
Porto de 23 de Abril de 1896, à Rep. de Ajud. Gene
ral (Ord. do dia n. 736).

EnCerIDaria. ~ Manda-se installar a da Escola de
Sargentos.- Porto de 2 de Maio do 1896, a Rep. de
Ajud. General.

- Aos commandantes das guarnições pesa respons~bili ...
dade por actos de administraÇ<"ío disciplinar das enfer
madas militares. - Porto de 26 de Junho de 1896, á
Rep. de Quartel Mestre General.

- Manda-se estabelecer" uma enfermaria militar na
cidade de Nictheroy com a respecti va pharmacia.
Porto de I de Julho de 1896, a Rep. de Ajud.:
General.

- Manda-se estabelecer no Estado do Ceara. - Port."
de 18 de Agosto de 1896, à Rep. de Quartel
Mestre General.

- O major da praça de uma fortaleza, embora mais mo
derno que o chefe da enfermaria, deve inspeccionar
essa enfermaria observando, porém, o que dispõe o
paragrapho unico do art. 28 do Reg. n. 307 de
de 7 Abril de 1890.

Os papeis assignados e rubricados pelo di to encar
regado não deverão ser visados pelo major da praça, de
accordo com os §§ 8° 9° 10 do art. 8° do Reg.
n. 1183 de 27 de Dezembro de 1892, cingindo... se, porém,
em tudo mais ao que se acha esffl.belecido nos modelos.
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de escripturação. - Porto de 2 de Outubro de 1896~

â Rer .. de \jud. General (Ord. do dia n. 774).

EnrerInaria.- Extingue-se a de S. João d'EI-rey,
em Minas Geraes.- Port. de 12 de Fevereiro 1897,
ã Rep. do Ajud. General (Ord. do dia n. 815).

- V. HOS1Jital.

Enf"erIneiro.-l\Iandam-seexcluir dos corpos a que
pertencem e incluir na companhia de enfermeiros, per
cebendo os vencimentos marcados no regulamento de
7 de Abril do anno passado, todas as praças do exer
cito que e.>tão servindo de enfermeiros nos hospitaeso
- Porto de 7 de Janeiro de 1891, à Rep. de Ajud •.
General (Ord. do dia n. 159).

- V. Nomeação.- PI"cmio.

EngajaInento. - Dos operarias militares con
tinúa a ser realisado pelo prazo de seis annos marcado
no art. 263 do regulamento dos arsenaes de guerra,.
porisso que as leis de forças de terra não se referem
a taes engajamentos. - Porto de 12 de Abril de 1893,
â Rep. de Aj ud . General (Ord. do dia n. 436) e
de 20 de Julho do mesmo auno, que declara que
devem ser escusas as que não quizerem contra i~

engajamento.

- Conta-se do d:a seguinte áquelle em que a praça
houver terminado o seu tempo de serviço, de 'accárdo
com o disposto no dYiso de 24 de Dezembro de 01880 e
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Res o de 6 de Outubro de 1888, communicada em

aviso de 8 do mesmo mez e anno. - Porto de 23 de
Novem bro de 1896, à Rep. de Aj ud. Genel'al (Ord.

do dia n. 793).

EngajaDl.ento. - Declara-se que o engajamento
de um 20 cadete 10 sargento realisado para outro corpo
differente daquelle em que serve, deve ser considerado
na mesma qualidade, porisso que os cadetes recon~eci

dos an Les ela prom ulgação da Constituição continuam a
servir como taes, e os engajamentos nas condições de
que se trata são cunsiderados como transferencias de
uma guaL'llição para outra. - Porto de 9 de Dezembro
de 1896, à Rep. de Ajud. General (Ord. dodian. 793).

- Quando as praças do exercito, principalmente as que
são cadetes, não quizerem continuar a servir sem en
gajamento, devem requerer ao ministeL'io da guerra
suas baiyus ou engajamento. - Porto de 5 de Janeiro
de 1897, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
no 806).

- Os commandan tos de districtús militares podem
mandar engajar as praças que, ccnc1uindo o tempo de
serviço, quizerem engajamento nos corpos em que esti
verem sob a immediata jurisdicção dos mesmos com
111andantes; as que desejarem, porém, servir em outros

corpos fóra dos respectivos districtos, deverão requerer
ao ministro da guerra. - Porto de 5 de Maio ue 1897,
à Rep. de Aj ud. General.

- V. ·Plo'emio.
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Enterralllento.- A quantia de 100$ que o Estado
abona para o enterramento dos ofliciaes reformados, só
é devida quando elle não tiver deixado à sua familia
meios de subsistencia.- Porto de 19 de Junho de i801,

à Thesouraria da Parahyba.

,- A circumstancia de haver fallecido fóra do Asylo dos
Invalidas da Patria o oflicial que nelle se acha incluido,
11ão tira a sua viuva o direito ao abono da quantia de
100$ para despezas de enterramento, - A. de 11 de
Novembro de 1891, a Oontadoria.

- Quando a distancia do cemitel'io for tal que não possa,
nos enterramentos das praças de pret, o caixão ser con
duzido a mão, por praças do corpo, deverá sel-o em
carro, cujo aluguel não exceda de 7$, de modo que
toda a despeza não vá além de 22$, importancia fixada
-para os enterramentos na Oapital Federal. - Port. de
22 de Janeiro de 1892, à Rep. de Ajud. General (Ord.
-do dia n. 294).

- O ministerio da marinha eleva a 300$ a quantia de
100$ que se abona para despezas com o enterramento
dos officiaes da Armada.- A. de 3 de Abril de 1893,
à Oontadoria da Marinha.

Faz-se extensiva ao exercito esta disposiç-o.- A. de
21 de Agosto de 1894, á Oontadoria. E depois ao~ Es
tados pela Oircular de 31 de Dezembro de 1805 as alfan
degas e delegacias fiscaes (Ord. do dia n. 699 de 1896).

- Faz-se extensivo aos officiaes refo~mados do exerdto
a disposiçãO do Aviso de '21 de Agosto de 1894 elevando



- 122-

a 300$ o quantitativo fix.ado pelo de 20 ele Setembeo de
1872 para despezas com o entenamento de officiaes
que fallecem em estado de pobreza.- Poeto de 20 de
Junho de 1896, á Delegacia fiscal em Matto-Grosso.

Ent.erralDent:o. - Faz-se extensivo aos oniciaes
honoearios do exerci to. asylados ou empeegados no
Asylo dos Invalidosda Patria, que fallccerem, o Aviso
de 21 de Agosto de de 1894 sobre despezas com enter
ramcn to de officiaes do exerci to, e a circular de 2 de
Abril de 1890 sobre a indcmnisação de taes despezas
pelas familias dos mesmos officiaes. - A. de 22 de
Março de 1897, Ú Oontadoria.

Es~ola de aprendizes art,ilheiros.- V..;
Aprendi::: a?"tilhei?·o.

Escola de astronolDia. - O Oongresso Na
cional, na Lei n. 126 B de 21 de Novembro de 1892,
art. 5°, n. 29 eliminou a verba destinada ci. despeza
com esta escola, que ficou assim extincta.

Escola J\'Iilitar.- Mandam-se abonar aos lentes,
substitutos e professores das Escolas uo Exercito os
mesmos vencimentos marcados para os das Escolas
Polytechnica, de Direito e de Medicina.- A. de 16 de
J leiro de 180l, à Oontadoria.

- Os alumnos da Escola MilitaI' da Capital que forem
della ex.cluidos de conformidade com o art. 145 do

Regulamento, devem ser disteibuidos pelos corpos fóra
da Oapital, e seguir na primeira opportunidade.-Port.
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de 23 de Março de 1891, à Rep. de Ajud. General (Ord.
dodian.185).

Escola Militar. - Aos officiaes alumnos das es
colas militares serão abonados todos os vencimentos;
sendo a gratificação de su baltemos de corpo's não mon
iados.-Dec. n. 33 d~ 12 de Janeiro de 1892 (Ord. do
dia n. 290).

- Manda-se organizar provisoriamente na Escola Militar
do Ceara mais uma companhia de alumnos com um
subaltemo, além do commandante.- Porto de 5 de
Abril de 1892, á Rep. de Ajud. General.

- Elevam-se a cadeit'as as aulas de geometria descri
ptiva e de topographia das escolas militares da Capital
Federal e do Rio Grande do Sul. - Dec. n. 1554 de 3
de Outubro de 1893.

Suspende-se a execução deste decreto.-Dec. n.
1559 A de 7 de Outubro de 1893.

- Os lentes substitutos não devem .ser designados para
a regencia de cadeiras cujos lentes estejam impedidos e
para as quas não haja aIumnos. - A. de 19 de laia de
1893, do M. da Justiça.

- O Governo é autorisado :
10, a considerar como approvados os alumn das

escolas Militar e Naval que tiverem frequentado, com
aproveitamento, as aulas das mesmas escolas, até 6 de
setembro de 1893 ;

2°, a mandar aumittir a exame de generalidades
das disciplinas dos respectivos cursos os alumnos que
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{) requerem, e a exames finaes, nos termos dos regula.

mentos em vigor, os que forem habilitados nos de ge.
neralidades o- Dec. n. 206 de 26 de Setembro de
1894, artigo unico (Ord. do dia n. 587) 'explicado
pelo ele n; 263 de 20 de Dezembro de 1894.

Escola Militar. - Declara-se que um professor
que tambem é senador não é obrigado, á vista das dis
pos:ções constitucionaes, à regencia da sua aula 0

Port ode - de Janeil'o de 1895, á Rep. de Ajud. General.

- Os paisanos que tivel'em licença para se matricularem
nas escolas do exercito devem, no acto de verificar
pl'aça, apresentar folha corrida ou outro qualquer
documento comprobatorio ele sua idoneidade moral, o
qual os acompanhará quando tiverem de recolher-se as

mesmas escolas o- Port. de 28 de Março de 1895 o

- O alumno que, tendo sido repro;rado em alguma ma
teria, for novamenLe reprovado em exame extraordi
nario, não fica inhibido de eJfectuar nova matricula no
mesmo anno.- A. de 15 ele Maio ele 1896. ao Ajudo
General (Ord o do dia n o 743).

- Vencimentos que devem ser abonados aos auxiliares
elo ensino nas escolas do exercito, em diversas bypo
thb > 0- Port. ele 19 de Junho de 1896, á Alfandega
de Porto Alegre.

- Não póde o professor marcar a nota":"" zero - ao
alumoo que dei;.;,a, por estar ausente, de acudir á
chamada para a lição, porquanto o correctivo para
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essafalta esta declarado nos artso 58, GO, 61, 214 e

215 do regulamento das escolas do exercito, cabendo
lhe, porem, essa fa<r.I1dade em face do disposto no
ado 104, si o alumno retirar-se da aula, tendo respon
dido ao ponto, com o fin~ de eximir-se aexhibição de
provas de seu aproveitamento, quando chamado pelo

professor.- Porto de 21 de Julho de 1896, a Rep.
de Aj ud o General (Ord o do dia n. 759) o

Escola Militar. - Indefere·se o requerimento de
um capitão pedindo licença para se matricular no curso
preparatol'io da Escola Militar, porque achando-se
muito avançado em idade (41 annos) não poderia com
pletar o curso antes de sua reforma. - Desp. de 9 de
Julho de 1896 (Diario Olficial de 12 do mesmo mez).

- Declara-se que um lenta substituto da Faculdade de
Medicina, regendo cadeil'a, não tem attribuição para

propor a exoneração do assistente da mesma cadeira,
pois que essa attribuição é exclusiva do cathedraiico ;
e o substi tuto, quando chamado, não é su brogado em

todos os direitos do proprietario, alguns dos quaes
constituem regalias intrunsferiveis, como o de que se
trata.- A. de 24 de Maio de 1807, do M. da Justiça
ao director da Faculdade do Rio de Janeiro.

Os assistentes, entretanto, estão subordinados aos
substitu tos quando no exercicio de cathedratico, e
devem ser punidos quando se mostrarem omissos ou
remissos no cumprimento de seus deveres. - A. de
23 de Julho de 1897, do mesmo ministerio.

Estes avisos pódem ter applicaç':i:o ás escolas do exer
cito, quanto ás nomeações e demissões dos preparadores.
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Escola Iilitar.- V. Conselho de disciplina. 
Grati(icaçtlo. - PI"ecedencia. - S'i~bstit'i~ição.

Tempo. - Vencimento.

Escola PraLica.- Estabelecem-se duas escolas

praticas, uma na Oapital Federal e outra no Esbdo do
Rio Grande do Sul, destinauas a completar e aper

feiçoar a instrucção dos officiaes e praças de pret, que

tenham o curso de qualq ner das armas do exercito,
e a ministl'ar ás praças dos COI'pO.> estacionados nas

guarniçõ~:> da capital e da cidade do Rio Pardo a
pratica de tiro, a qual 831'8. dada aos outl'OS corpos
nas respedivas guarnições, de accordo com as instruc
ções de que tra ta o § ')0 elo art. 6° do regulamento

n. 330 ele 12 de Abril ele 1890.- Dec. n. 432 de

4 de Julho de 1891 promulgando o regulamento pro
visaria para estas escolas (Ord. do dia n. 224).

- Instrucções para o ensino pratico de cada arma nas

escolas regimentaes.- 8 de Julho de 1891 (Ord. do
dia n. 222).

- O batalhão de engenharia destacado na Escola Pra
tica da Oapital é subordinado ao commanLiante da

mesma escola, que não pode, entretanto, intervir na

sua adminisLraç.ro e e~ouomia interna.- A. de 12 de

Setembro de 1891, ao Ajuc1. General (Orel. do dia

n. 247) e de 1 de Fevereiro de 1 97 (Ord. elo dia

n. 16).

- As pr.lças que se destinam a estas escolas devem ir

acompanhadas das respectivas certidões de assenta-
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mentos.-A. de 17 de Setembro de 189( (Ord. do dia
n. 248).

o

Escola Pratica. - E' elevado de dous a cinco
o numero dos amanuenses da Escola Pratica da Capital
Federal, e reduzido de sete a cinco o dos da do Rio
Grande do Sul. -L. n. 26 ele 30 de Dezembro de 1891,
art. 7° n. 5.

- A companhia de alumnos deve ser commandaela an
nualmente por um dos instructol'es, nomeado sob pro,.
posta do commandante da escola, alterado o art. 56
regulamelÚo de 4 de Julho de 1891.- Dec. n. 779
de 26 de Março de 1802 (Ord. do dia n. 317).

- Os officiaes de patente que pretenderem matricular-se
nas escolas praticas do exercito estão isentos dos

exames ele admissão de quê trata o art. 40 elo re
gulamento, os quaes serão exigidos unicamente das
llraças de preL - A. de 22 de Abei! de 1892, ao
commandan te geral da anua de artilharia.

- A da Oapital Federal e provisoriamente desligada do
commando geral do artilhuia, elevendo o respectivo

commanuante conesponder-se directamente com a
Secretaria de Estaelo. -Po1't. de 10 de Abl'il de 1893,
á Rep. de Aj ud. General (O lY!. do dia n. 435).

- Autorisa-se o commandante geral da arma de arti
lharia a nomear alullmos, elentre (JS de bom comporta
mento e que tenham habilitações, para exercerem la
gares de amanucnses, sem pt'ejuizo, porém, do.> ser
viços escolares.-À. de 17 de Julho de 1893.
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Escola Prat.ica. - Crêa-se na esc0la pratica do
exercito da Capital fedel'al uma companhia de ins
trucção pratica. - Porto de 20 de Fevereiro d8 1894,
à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 522).
Extincta por portaria de 7 de Maio de 1894.

- A do Rio Grande do Sul só está subordinada ao com
mandante da guarnição no que está estatuido pelos
preceitos geraes da subordinação militar. O seu aju
dante tem categoria de fiscal do estabelecimento e não
lhe compete tirar ordem na guarnição .-Port. de 3
de Setembro de 1836, á Rep. de Ajud. General (Ord.
do dia n. 768).

- Só em virtude de ordem superior e a bem da tranqui
lidade publica poderã0 os alumnos das escolas praticas
do exercito seI' escalados para sel'viço fóra das respe
cti,as guamições, e uma vez escalados não se lhes
devel'ão descontar do tempo de frequencia as faltas que
derem por semelhante motivo, nem impor-se-Ihes a
penalidade estabelecida n? art. 8 do regulamento,
ainda mesmo que deixem de fazer axamc.-A. de 5·
de Janeil'O de 1897, ao Ajud. Genel'al (Ord. do dia
n. 80~).

- As licenças concedidas aos alumnos das escolas pra
ticas, para t1'atamento de saude, não acarreta o desli
gamento dos mesmos alumnos, e deve ser computado.
esse tempo para todos os etreitos, menos para a baixa
do serviço dos que forem praças de pret.-A. de 5
de JaneÍL'o de 1897, ao Ajud. General (Ord. do dia
n.806).
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Escola Prat.ica. - O desconto de tempo que
soffrem os alumnos das escolas praticas do exer
cito, em virtude do arte 88 do respectivo regula
mento (n. 432 de 4 deJulho de 1891) por motivo
de reprovação ou desligamento por falta de appli
cação, ê no tempo de serviço e não na antiguidade de
posto. - Res. de 18 de Junho de 1897, communicada
ao Supremo Tribunal Militar e à Rep. de Ajud.
General em Porto de 24 do mesmo mez (Ord. do dia
n. 855).

- V. Cor1"es'l>ondencia. - Estado-maior. - p.rece..
dencia.

Escola regiD:lent.al. -O omcial subalterno ad
dido a um corpo não pMe ser proposto ou indicado
para dirigir a escola regimental, quer eifectiva, quer
interinamente, ainda que tenha as precisas habilita
ções, cabendo ao commandante, na falta de omcial
para esse cargo, nomear um ou mais adjuntos, de
modo que as praças não fiquem privadas de receber
instrucção. Si porventura a maioria do conselho de
instrucção resolver a escolha de um omcial que não
esteja nas condições do arte 10 do Regulamento n. 330
de 12 de Abril do anno passado, deve o comman
dante levar semelhante facto ao conhecimento da auto
ridade competente para deliberar como julgar conve
niente.-A. de 27 de Abril de 1891, ao Ajud. Gene
ral (Ord. do dia n. 196).

- Instrucções para o ensino pratico de cada arma-8 de
Julho de 1891 (Ord. do dia n. 222).

9
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Escola regin'lental. - Compete ao conselho de
instrucção regimental propor um official subalterno
de reconhecida aptidão para exercer, embora interi
namente, o logar de professor da escola regimental,
sendo conveniente, 11 bem do serviço, que esse oflicial
tenha o posto de alferes. - A. de IOde N0

vembro de 1891, ao Ajud. General (Ord. do dia
n. 270).

O aviso de 12 do mesmo mez e anno, ao Ajudante
General (ord. do dia n. 270) declara que as nomeações
de professor e de adjunto e a organizaçãO do horario
devem ser reguladas pelas disposições dos arts. 12 e
13 do Reg. n. 330 de 12 de Abril de 1890.

- Não havendo subalternos disponiveis deve dirigir a
escola regimental do corpo um dos adjuntos, dan
do-se, entretanto, parte à autoridade competente para
providenciar.-A. de 2 de Março de 1803, ao Ajud.
General.

- V. Conselho de guel"ra ,-Estado Maio?'. -Incom
patibilidade.

Escola de Sargent.os. - Seu regulamento.
Dec. n. 1199 de 31 de Dezembro de 1892 (Ord. do
dia n. 552 de 1894).

- As matriculas nesta escola devem ficar abertas no
decurso de todo o anno. - A. de 2-1 de Abril de 1895,
ao commandante da escola.

- V. Peculio.
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Escola @ijuperior de Guerra. - Para litteral
execução do disposto no art. 15 da L. n. 39 A üe 30
de Janeiro de 1892, deve a escola remetter annual

mente à Secretaria de Estado a relação dos alumnos
que conc1uirem o curso de engenharia, declarando em
qual dos serviços deverão elies praticar. - A. de 20
de Fevereiro de 1895, ao director da escola.

Escola de Tiro - Os corpos do exercito devem
mandar para a Escola de Tiro do Oampo Grande duas
praças idoneas para receberem a instrucção de tiro, em
vez ele uma, como dispõe o regulamento respectivo.
Porto de 5 de Janeiro de 1891 á Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 163).

- Autorisa-se o commandante da Escola de Tiro do
Oampo Grande a abonar às cinco praças empregadas no
plantio de alfafa uma gratificação de 500 réis a cada
uma.- A. de 14 de Fevereiro de 1891, ao commando
geral de artilharia.

- V. Escola p.}'atica.

Escripturação. - Altera-se a escripturação dos
livros de assentamento dos presos da fortaleza de Santa
Oruz da Oapital Federal. - Port. de 22 de Junho
de 1891, à Rep.de Ajud. General (Ord. do dia n.213) .

.- A das enfermarias militares, em que foram convertidos
os hospitaes de 3[1 classe, deve continuar a ser feita
pelos novos modelos. - Port. de 18 de Abril de 1892,
à Rep. de Aj ud. General (Ord. do dia n. 324).
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Escrip'turação. - No livro de registro de folhas
de oificiaes e outros vencimentos deve lançar-se, no alto
da pagina competente, a recapitulação das relações de
mostra do mez antecedente, visto que sua data é de 1
ou 2 do mez em que é escripturada, e abaixo dena, em
ordem chronologica, os prets especiaes deste mez, como
está consignado no modelo n. 11, approvado,' com
outros, para a escripturação dos differentes papeis dos
corpos militares, não sendo taes registras assignados
pelo commandante.- Porto de 25 de Outubro de
1892, ã Rep. de Ajud. General.

- Como devem ser considerados 110S mappas dos corpoS
as praças de pret commissionadas no posto de alferes.
- Porto de 11 de Maio de 1894, ã Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 550).

- Nas folhas de pagamento de vencimentos dos corpos
do exercito devem-se mencionar em columnas especiaes
os descontos dos adiantamentos feitos, não só dentro do
exercício respectivo mas tambem em exercicios findos,
porque taes descontos constituem, no primeiro caso
receita, como despeza a annullar, e no segundo caso,
renda do Estado sob o titulo -Indemnisações ã Fa
zenda Nacional.-Port. de 27 de Outubro de 1896, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 778).

- V. Assentamento.

Escusa. - Deve-se sempre mencionar a :filiação e
signaes característicos da praça a que se referir, e
quando alguma se reunir ao corpo a que pertencer,
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sem guia donde conste sua filiação, deverá o mesmo
corpo tomar nota daquellas circumstancias na occasião
de a receber. - A. de 30 de Setembro de 1875, ao

Ajud. General (Ord. do dia n. 634 de 1895).

Escusa. - V. Rub'1'ica.- Baixa.

Espingardeiro.- V. Armeiro.

Espolio.- Das praças fallecidas nos hospitaes deve

ser entregue ao juiz da respectiva pretoria ou a quem
substituio o extincto juizo dos ausentes, entregando-se

o dinheiro que for encontrado á Contadoria da Guerra
ou á Thesouraria de Fazenda, afim de proceder-se de
accordo com a portaria de 17 de Maio de 1884 (Ord.
do dia n. 1845).-A. de 11 de Novembro de 1891
(Ord. do dia n. 271) e Porto de 14 de Junho de 1892.

(Ord. do dian. 339).

- Quando o official do exercito fallecer em qualquer dos

Estados, sem ter ahi família, a parte do seu espolio em
dinheiro será recolhida a. repartição fiscal competente

até final ajuste de contas do mesmo official, sendo então

o saldo entregue ao juiz que substituio o de ausentes à
cuja jurisdicçãO pertencer a localidade onde se der o

obito, assim como a parte que se referir a objectos
de uso, roupa, etc., afim de que os herdeiros possam

allegar o seu direito. - Porto de 25 de Setembro

de 1895, á Rep. de Quartel Mestre General.

Esf.ado lDaior. - Não pode ser escalado para

o serviço de estado maior um o.fficial mais moderno que
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outro com quem tenha de concorrer no serviço de dia
as cavallariças. - A. de 13 <le Fevereiro de 1891, ao
Ajudante General.

Estado lllaior.-Deveres do oflicial de estado maior
nos corpos arrigimentados do exercito. - Reg. n. 338
de 23 de Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).

- Aos subaltemos que com mandam baterias, esquadães
ou companhias, compete o serviço de estado maior, e só
em caso de absol uta necessidade devem ser escalados
para serviço externo, para o qual serão tambem esca
lados os subalternos addidos, embora mais antigos do
que aqnelles. - Porto de 28de Março de ~892, á Rep.
deAjud. General (Ord. do dia n. 317).

- O professor da escola regimental póde, na falta abso
luta de ofliciaes, ser escalado pelo commandante do
corpo para o serviço de estado maior, uma vez que não
tenha de fiscalizar actos de outros mais antigos do que
cllé.-Port. ele 5 de Outubro de 1892, à Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia 11.375).

O aviso de 11 de Abril de 1893, dirigido ao Aju.
dante General, revoga esta portaria e declara que os
professores das escolas regimentaes podem ser escalados
para serviço de estado maior. - Esta providencia fica
entretanto dependente do cdterio do commandante do
corpo. - Porto de 22 de Fevereiro de 1897, ã. Rep.
de Aj ud. General.

- Organizam-se os estados maiores do presidente da Re·
publica, do ministro da guerra, do ajudante general
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e do quartel mestre general e marca-se o respectivo
vencimento. - L. n. 232 de 7 de Dezembro de 1894
(Ord. do dian. 607).

Est.ado IDaior. - Os instructores das escolas pra
ticas durante o anno lectivo são dispensados de fazer
estado maior, mas não durante as ferias, se houver falta
de outros officiaes em condições de poder desempenhar
esse serviço. - Port. de 9 de Novembro de 1895,
à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 682).

~ Orea-se o Estado Maior do Exercito. - Dec. n. 493,
de 24 de Outubro de 1896 (Ord. do dia n. 778).

- Só na falta absoluta de officiaes em um corpo, devem
o secretario e o quartel mestre fazer serviço de estado
maior. - Porto de 13 de Novembro de 1896, á Rep.
de Ajud. General.

- A autorisação conferida ao Ajudante General, em
aviso de 23 de Julho de 1889, para approvar as pro
postas para os cargos de secretario e quartel mestre dos
corpos, comprehende tanto as nomeações como as dis
pensas, ainda quando sejam estas requeridas pelos in
teressados.-A. de 1 de Março de 1897, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 820).

- Os alferes graduados só poderão exercer os cargos de
quartel mestre e secretario na falta absoluta de officiaes
do quadro effectivo, competindo-lhes, neste caso, as
respectivas gratificações, que lhes serão pagas à vista
de attestado. - Porto de 25 de Março de 1897, á Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 829).
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Etapa. - O brigadeiro reformado quando emprega
do em commissão militar, deve peroeber a etapa cor
respondente ao posto de general de brigada. - A·
de 2 de Abril de 1891, á Contadoria (Ord. do dia
1l.251).

- Recommenda-se a observancia da Carta de Lei de 24
de Novembro de 1830 e Aviso de 17 de Abril de 1877
sobre o abono de etapa a praças desarranchadas.
A. de 30 de Julho de 1891, ao Ajudante General.

- Os officiaes reformados e honorarios do exercito, quan
do em sen-iço proprio dos ef!'ectivos, devem perceber a
etapa para estes marcada nas instrucções de 1 de No
vembro de 1890. - Porto ele 18 de Novembro de 1891,
a Thesouraria do Para.

- Manda-se abonar as irmãs de caridade contraota
das para o serviço dos hospitaes militares, a cada
uma, uma etapa diaria de praça de pret.~A. de 20 de
Novembro de 1891, á Contadoria.

- Na organização das tabellas para fornecimento da
etapa deve-se observar fielmente a distribuição dos
generos, de accordo com as tabellas impressas para
a guarnição da Capital Federal. - Circo de 29 de
Março de 1892, às Thesourarias de Fazenda.

- AIs mulheres casadas com praças dos corpos do exer
cito, que marcharem em diligencia, deve-se abonar
meia ração de etapa, e bem assim a cada praça viuva
ou solteira com filhos. - A. de II de Ma,rço de 1893,
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ao Ajudante General, e á Contadoria da guerra (Ord.
do dia n. 427).

~t,apa.- Os officiaes aggregados à arma por doentes,
não teem direito a etapa. - Porto de 19 de Dezembro
de 1878, à Thezouraria das Alagôas e de 6 de Julho

de 1893, aRep. de Ajud. General.

- Aos terceiros patrões do Arsenal de Guerra da capi
tal Federal compete, além da diaria que lhes foi mar
cada pelo Dec. n. 1487 de 28 de Julho de 1893, a
etapa que percebiam. - A. de 4 de Setembro de 1893,
ao Arsenal de Guerra.

- A do patrão e remadores das embarcações da For
taleza de Santa Cruz da barra do Rio de Janeiro fica
equiparada à dos patrões e remadores do Arsenal de
Guerra da Capital Federal. - Porto de 10 de Julho
de 1894, â Rep. de Quartel Mestre General.

- Tem a eUa direito o oflicial addido ao quartel gene
ral do commando do districto militar. - Porto de 10
de Dezembro de 1893, à Alfandega do Para.

- A das praças do Exercito deve ser paga segundo o
valor fixado para a guarnição onde eUas se acham e
não para aquellas a cuja guarnição pertencem.
- Porto de 28 de Novembro de 1893 (Ord. do dia
n. 501).

- No Asylo dos Invalidas da Patria a etapa deve ser
abonada. á mulher e sâmente ao filho mais velho de
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cada praça até a idade de 16 annos. - Port. de 1 de

Dezembro de 1894, à Rep. de Ajud. General.

Etapa. - Dos officiaes do Exercito diariamente

Marechal . 14
General de Divisão 12

}) »Brigada . 1O
Coronel . 8
Tenente-Coronel. 7

Major. 6
Capitão 5
Tenente 4 1/2
Mfu~ 4

L. n. 247 de 15 de Dezembro de 189-1 (Orel. do
dia n. 607).- V. Circular de 19 de Janeiro de 1895,
alineo seguinte.

- A etapa dos officiaes deve ser calculada semestral
mente, na CapItal Federal e nas capi taes dos Estados,
pelo valor da das praças de pret, para vigorar em
suas diversas guarnições. A alteração no pagamento

de uma guarnição para outra começará da data da
apresentação do oflicial a respectiva autoridade

militar.- V. 30 de De::embro ele 1895.
Está revogado o § 2° do art. 14 das instrucções de

1 de Novembro de 1890 concedendo mais metade ou o

dobro da etapa nos Estr..dos do Pará, Amazonas e
Matto Grosso. - A. de 28 de Dezem bro de 1894, á

Contadoria e Circo de 19 ele Janeiro de 1895 ( Ord.
do dia u. 114).

- Os officiaes que por exerclClOS administrativos

gozam de soldo e gratificação para criado, com exce-
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pção do pessoal docente militar, devem perceber a
differença entre o valor da etapa marcada pelo Dec.
n. 946 A de 1 de Novembro de 1890 e a fixada pela L.
n. 247 de 15 de Dezembro de 1894.- A. de 9 de
Janeiro de 1895, á Contadoria e Circo de 30 de Maio
seguinte as Delegacias Fiscaes e Alfandegas.

Et.apa. - O augmento estabelecido pela L. n. 247
de 15 de Dezemuro de 1894 não se estende aos officiaes
honorarios incluidos liO Asylo dos Invalidos da Patria.
- A. de 11 de Fevereiro de 1895, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 621).

- O valor das comedorias de bordo, quando o official
viajar por conta do estado, deve ser descontado da res
pectiva etapa, e quando o valor desta fàr menor que
o daquellas a differença deve ser paga pelos cofres
publicos.

Quando o official tiver de ajustar contas declarara
qual o valor diario das comedorias e o numoro dos
dias de viagem.- Circo de 15 de Fevereiro de 1895,
ás Alfandegas e Delegacias do Thesouro (Ord. do
dia n. 620).

- A meia etapa que se abona às filhas dos asylados, em
virtude da portaria de 4 de Dezembro do anno passado,
cessa desde que ollas completam 16 annos. - Port. de
18 de Março de 1893, à Rep. de Ajud. General.

- E' o unico vencimento que se abona aos encarregados
de fortalezas desarmadas. - A. de 17 de Abril de
1895.
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Et.apa. - Faz-se extensiva aos instructores das Escolas
do Exercito a disposiç;:10 do aviso de 9 de Janeiro deste
anno. - A. de 24 de Agosto de 1895, ã. Contadoria.

- Abona-se ao oflicial honorario e da Guarda Nacional
presos para responder a conselho por faltas militares
commettidas no serviço, si forem presos estando em
serviço e no gozo de vencimentos milítares.- Porto
de 11 de Setembro de 1895, ã. Rep. de Ajud. Ge
neral.

- As praças desarranchadas teem direito a etapa, e
esta lhes devera ser paga quando em atrazo, uma
vez que tenham estado em ~el'viço. - Porto de 11 de
Setembro de 1893, á Rep. de Ajud. Genera.l ( Ord.
do dia n. 666 ) .

- O mestre de esgrima da Escola Militar não tem
direito á. differença de etapa de que trata o aviso de 9
de Janeiro deste anno e foi concedida aos instructores
pelo de 24 de Agosto seguinte. - A. de 26 de Outu
bro de 1895, ao commandante da escola.

- Abona-se aos ajudantes dos arsenaes de guerra dos
Estados.- Porto de 8 de Novembro de 1895, à Dele..
gacia Fiscal em Cuyabá..

- A media adoptada para a etapa das praças de pret,
constituira o maximo para a base do calculo para a dos
officiaes, na conformidade da tabella que acompanhou
a L. n. 247 de 15 de Dezembro de 1894. - L. n. 360
de 30 de Dezembro de 1895, art. 5°, n. 15.
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Et,apa.- Quaesquer que sejam os preços dos generos,
a praça desarranchada recebe a importancia da etapa
que tiver sido fix~da pelo I\Iinisterio da Guerra.
Porto de 23 de Abril de 1896, à Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 736).

- O commandante do Asylo dos Invalidos da Patria só
tem direito a etapa de official sup,erior, limitado ao
posto de coronel, embora o commando seja exercido
por officia1 general reformado. - Desp. de 4 de Junho
de 1896 e Res. de 26 de Março ele 1897, communicada
em Porto de 27 ao Supremo Tribunal Militar.

-. O official que segue de um Estado para outro deve
perceber a etapa do ponto inicial da partiela até o
ponto de chegada, no dia da apresentação á autoridade
militar, não se fazendo alteraçiio alguma dessa van
tagem nos E tados intermediarios por onde passar.
Porto de 23 de Novembro de 1896, à Delegacia Fiscal
em Goyaz.

- O abono da meia etapa ás mulheres e filhos das praças
que seguem em diligencia do serviço, deve cessar logo
que essas praças regressem, obtenham baixa, ou sejam
transferidas de corpo, em cujo caso se providenciará
para que tenham elIas immediatamente transporte
afim de reunirem-se às mesmas praças. - Porto de 13
de Janeiro de 1897, à Rep. ele Quartel M. General.

- O quantitativo destinado ao melhoramento do rancho
das praças nos dias de festa nacional não e extensivo
às desarranchadas, porque recebem em dinheiro o valor
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da etapa que lhes compete e não concorrem para a
alimentação em commum nos referidos dias.-Port.de
5 de Março de 1897, á Rep. de Quartel Mestre General.

ExaDle. - São validos para a matricula nos cursos

de ensino superior os exames preparatorios feitos nos
cursos ofliciaes de ensino sucundario dos Estados.
Dec. n. 1389 ele 21 de Fevereiro de 1891.

- São dispensados os exames praticas para a promoção
aos postos de officiaes superiores de cavallaria e infan
teria.-A. de 29 de Abril de lS91, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do elia n. 96). - Restabelecidos 1]ela L.

n. 39 ~ de30 deJan~ro ele 1892, ari. 16(Ord. elo
dia n. 297).

- Emquanto 11<10 estiver em vigor o art. 2° do Dec. ele
7 de Fevereiro de 1891, o exame pratico é condição
necessaria para a promoção ao primeiro posto.
A. de 26 de Setembro da 1891 (Ord. elo dia n.251).

V. L. n. 39 A ele 30. de Janeiro de lS92 (Ord. do
dia n. 297).

- Nos Estados em que ha escolas milital'es competem a

estas as nomeações das commissões examinadoras ele pra
tica de armas; naquelles em que não houver escolas as
nomeações serão feitas pelos commandantp.s de distri

ctos. - Port. de 21 de Março de 1892 a Rep. de
Quartel Mestre General (Ord. elo dia n. 313).

- Os exames praticos dos officiaes e praças da Oapital

Federal serão feitos, os ela arma de infanteria e caval-



- 143-

laria na Escola Militar, e os da de artllharia na Superior
de guerra, conforme dispõe o art. 299 do Regulamento
de 12 de Abril ele 1890. - A. de 8 de Abril de 1892,
ao commandante da escola militar.

ExaDl.e. - Sobre exames extraordinarios, vagos ou

não, nas escolas elo exercito.- A. de 12 de Dezembro
de 1895, à Escola Militae da Capital (Ord. do dia 6(2).

- Feitos na instrucção publica só devem ser acceitos nas
escolas do exercito por occasião da primeira matricula.
Porto de 23 de Junho de 1896, à Rep. ele Ajuel. General

(Ord. do dia n. 752).

- O alumno de qualquer das escolas do exercito que
estiver respondendo a conselho de guerra, tendo em
bora a cidade poe menagem, não póde prestar exame.
- Porto de 31 de Dezembro de 1896, a Rep. de Ajud.
Genel'al (Ord. do dia n. 801).

- V. Attestado.- Promoção.

Exaut.oração.- Declara-se que um tenente hono
rario do exercito que foi condemnado a 25 mezes de
prisão com trabalho e multa de 12 i/

2
% do damno cau

sado por crime de prevaricação, perdeu, por effeito da
sentença, as honras do dito posto. - A. de 22 de Fe
vereiro de 1895, ao Ajudante General (Ord. do dia
u. 623).

- Os officiaes inferiores, cabos, ou seus assemelhados,
que forem condemnados a pena de prisão com trabalho
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serão logo rebaixados á ultima classe do corpo a que
pertencerem. - Reg. processual criminal militar de
16 de Julho de 1895, art. 264 paragrapho unico (Ord.
do dia n. 660).-V. iOvol., pago 384, ultimo alínea.

Exclusão. - A pena de prisão simples por mais de
dons annos, a que for condemnado o official de patente,
acarreta aperda do posto e honras militares que tiver.
- Reg. processual criminal militar de 16 de Julho de
1895, art. 262 (Ord. do dia n. 660).

Por esta disposiçãO parece que o condemnado volta â.
condição de soldado; mas não póde assim ser, porque o
alvará de 23 de Abril de 1790 manda dar logo baixa
do serviço.

- A pena de prisão com trabalho por mais de seis anrios
a que for condemnada a praça de pret, acarreterá a ex
pulSão do serviço com inhabilitação para outro qualquer
do Exercito ou da Armada.- Reg. processual crimina!
militar de 16 de Julho de 1895, art. 264 (Ord. do dia
n. 660).- V. jO vol. pago 385, ultimo alinea.

Expediente.-O official que accumula os cargos de
commandante de fronteira ou guarnição com o de corpo
ou regimento, tem direito ao fornecimento de artigos
de expediente, percebendo os vencimentos do primeiro
cargo.- A. de 17 de Agosto de 1891, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 235).

- A despeza com o expediente dos directores de obras
militares corre pela respectiva gratificação, como está
declarado pelos avisos de 10 da Abril de 1885 e 22 de
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Abril de 1887.- A. de 2 de Setembro de 1891, ao

Ajud. General (Ord. do dia n. 243).

Expedient.e.- Nos Estados em que houver sôrnente
um batalhão não se fomecem artigos para o expediente
do commaudo da guarnição, porisso que o detalhe do
serviço e apenas o desse corpo. - Port. de 27 de Fe
vereiro de 1892 (Ord. do dia n. 307).

- Os artigos necessarios para o expediente das secre
tarias dos commandos de guarnição devem ser com
prados no mercado e as respectivas contas enviadas às
thesourarias de fazenda para serem pagas. - Port. de
9 de Maio de 1892. à Rep. de Ajud. General.

- Tabella da quantidade e tempo de duração dos artigos;
de expedien te que de vem ser Ia mecidos às secreta rias
dos chefes do serviço sanitario do Exercito, dos hospi
taes e enfermarias militares. -Port. de 12 de Julho de
1892, á Rep. de Ajud. General (OrJ. do dia n. 350).

- O fornecimento de livros e artigos para a escriptu
ração e expediente dos corpos arregimentados é feito
por conta do Estado, mas os com mandantes dos corpos
e e tabelecimel"Jtos militares n:lo podem fazer despeza.
alguma sem previa autorisaç'1o dos commandantes dos
districtos e estes só as poderãoautorisar quando houver
credito.- A. de 5 de Dezembro de 1 92, ao Ajudante
General (Oi'd. do dia n. 393).

- O fornecimento de artigos de expedient3 ás secre
tarias das guarnições corre por conta dos cofres ge
raes, á vista do disposto no Dec. n. 640 de 9 de Agost()o

10
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de 1890, devendo os respectivos commandantes fazer
acquisiçãO desses artigos no mercado, mediante ordem
dos com mandantes dos districtos militares, e remetter
a conta à estação fiscal competente para o pagamento.

A secretaria da guarnição que constar de um só
-corpo não tem direito a tal fornecimento.

O dos conselhos economicos poderão correr por conta
dos saldos das caixas das musicas, sendo o primeiro
fornecimento feito nos Estados onde não ha arsenaes
de guerra, conforme o determinado no supracitado
decreto ate que haja verba nas rlitas caixas para ser
custeada a despeza,- Porto de 2 de Julho de 1896, á
Delegacia Fiscal em Curitiba.

Expediente. - A despeza com o expediente das
juntas de alistamento militar peetence as Camaras
municipaes. -A. de 1 de agosto de 1896, ao presidente
da junta tie alistamento no 2° districto da 12& pretoria
da Capital Federal, de 5 de Outubro do mesmo anno
ao governador dç> Paranà e de 30 de setembro de 1897
ao de Pernambuco.

Extradição. - Regula-se a extradição dos crimi~

nosos en tl'e os estados do Brazil. - Dec. n. 39 de 30
de Janeiro de 1892.

- De deseetores.- Y. Deserção.

F
lFabrica de arlllas.- Volta a fazer parte do

Arsenal de Guerra da Capital, constituindo alli a
terceira se~çIo. - A. de 12 de Setembl'O de 1891,
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aos directoees da fabrica e do arsenal (Ord. do dia
n. 253.)

Fabrica de armas. - E' de novo desligada do
Arsenal, passando a constituir um estabelecimento
com direcção especial e a denominação de - Fabrica
de Armas.-A. de 25 de Janeiro de 1892, ao coronel
Antonio Joaquim da Costa Guimarães e ao director do
Arsenal.

Este aviso foi ainda revogado pelo de 10 de março
de 1893, ficando restabelecida a 3a secção do Arsenal
de Gnerra, por haver sido extincta a fabrica pela
L. n. 126 B de 21 de novembro de 1892, art. 5
n. 25 (Ord. do dia n. 425.)

Fabrica de Cerro.- E' transferida para o Mi
nisterio da Guerra a fabrica de ferro de S. João do
Ypanema, afim de opportunamente ser alli fundado o
arsenal central da Republica. - L. n. 39 A de 30 de
Janeiro de 1892, art. 21 (Ord. do dia n. 297.)

- A de S. João do Ypanema deve continuar a reger-se
provisoriamente pelo regulamento que baixou com o
aviso de 25 de Novembro ele 1865. - A. de 26 de Fe
vereiro de 1892.

- Fixa-se o vencimento elo seu pessoal:

Director. grato 700$ mensaes,
Almoxarife. venc. 3:000$ annuaes.
Escripturario » 2:400$ »

Agente » 2:000$ ~

Fiel. » 1:800$ •
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Port. de 27 de Julho de 1802, á Thesouraria de
S. Paulo.

Fabrica de Cerro. - O governo e autorisac1o a
vender ou arrendar, por cOllcurrencia publica, a fabrica
de ferro de S. João do Ypanema, comprehendidas terras,
edificações, machinns, bemfeitorias e todas as suas
dependencias.-L. n. 126B de 21 de Noyembrode
1892, art. 5°§2°n. 1.

- São extensivas aos mestres da Fabrica de FeiTO de
S . João do Ypanema as disposições dos arts. 235 e 236
do regulamento de 19 de Outubro de 1872 dos
arsenaes de guerra sobre dispensa do trabalho. - Dec.
n. 1496 de 31 de Julho de 1893 (Ord. do dia
n. 468).

- O seu di rectal', além do vencimento que percebe como
tal, tem direito a soldo e gratificação para criado.
Porto de 11 de Outubro de 1894, à Delegacia de
S. Paulo.

- Mamdam-se abonar ao ajudante da de S. João do
Ypanema vantagens de estado maior de 1U classe ate
que no orçamento seja consignado o necessario credito.
- Porto de 7 de Março de 1895, à Delegacia Fiscal em
S. Paulo.

- E' transferida para o Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas a fabrica de ferro de S. João do
Ypanema. - L. n. 360 de 30 de Dezembro de 1895,
art. 5° n. 29 r.
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Fachina. - V. Reg. n. 338 de 23 de Maio de 1891
(Ord. do dia n. 214) e n. 7769 de 21 de Fevereiro
de 1880 (Ord. do dia n. 1504).

Faculdade. - Concede-se à faculdade livre de sci
encias juridicas e sociaes do Rio de Janeiro e â facul
dade livre de direito da Capital, o titulo de faculdades
livres, com todos os privilegias e garantias de que
gosam as faculdades Federaes, sujeitas, porém, ás dis
posições do Dec. n. 1232 H de 2 de Janeiro deste anno.
- Dec. n. 639 de 31 de Outubro de 1891.

FalleciJnent,o.- Regula-se o modo de provar o
fallecimento de qualquer official de mar ou terra para
habilitação á percepção do meio soldo e montepio.
L. n. 282 de 29 de Julho de 1895 (Ord. do dia
n. 65G).

- V. Obito.

FanCarra. - V. Musica.

FardaUlent,o. - O fardamento de grande uniforme
só se fornece aos corpos da guarnição da Capital.- A.
de 2 de Janeiro de 1891, ao Quartel Mestre General
(Ord. do dia n. 160).

- Tabellas para fornecimento de fardamento aos corpos
arregimentados do exercito e aos sentenciados militares.
- Dec. n. 1431 de 23 de FevereIro de 1891 (Ord. do
dia n. 175).
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Fardalllento. - O lo batalhão de engenharia não
dave fazer pedido de fardamento do primeiro uniforme,
attenta a natureza especial do seu serviço. - Porto de
30 de Março de189l, à Rep. de Quartel Mestre Ge·
neral.

- Os cobertores de lã que se distribuem aos corpos do
Norte pertencem ao vencimento de dous annos e não de
um como consigna a tabella n. 3 publicada na ordem
do dia n. 175 de 28 de Fevereiro deste anno. - Ord.
do dia n. 194 de 23 de Abril de 1891.

- Marca-se o prazo de dous annos para duração dos
alamares do lo uniforme das praças do exercito, os
quaes deverão ser cosidos nas sobrecasacas para melhor
conservação. - A. de 26 de Maio de 1891, ao Quartel
Mestre General.

- Os commandantes dos corpos, ás praças escusas dévem
passar titulas de divida do fardamento vencido e rela
tivo a exercicios findos e encerrados; continuando a
praxede pagar-se em especieãquellas que se conservam
no serviço. -Porto de23 de Julho de 1891, ãRep. de
Ajudante General (Ord. dodia n. 227).

Este pagamento em especie deve ser feito de inteira
conformidade com o disposto no aviso de 4 de Março
de 18 2 publicado na ordem ao dian. 1678.-Port.
de 24 de Setembro de 1891 (Ord. do dia n. 250).

- As colchas de chita, lençóes e fronhas de algodão
para as camas das praças do exercito devem ser forne
cidas em numero igual ao do estado completo de cada
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corpo.- Porto de 31 de Julho de 1891, á Rep. d~

Ajud. General (Ord. do dia n. 229).

Fa..daDl.ento.- Ao substituto incluido como re
cruta, por nunca ter servido, deve ser dado o farda
mento de recruta no ensino, sem lhe ser descontado ()
tempo que servia o substituido depois da época do ven
cimento de qualquer peça, passando-se a este titulo de
divida do que venceu e não recebeu.

Ao recruta que, passando a prompto, não tiver mais
de metade do tempo marcado na tabella li. 1 de 23 de
Fevereiro ultimo para ter direito a cothurnos, devem
estes ser fornecidos, pois que delles precisa para com
plemento do seu uniforme. - A de 4 de Agosto de
1891 (Ord. do dia n. 232).

- Qualquer que- seja a tabella pela qual tenham sido
distribuidas, devem ser recolhidas á arrecadação geral
as peças de fardamento distribuidas a vencer e perten
centes a praças escusas do serviço, quando não tiverem
mais de metade do seu tempo de duração.- Porto de
7 de Agosto de 1891, á Rep. de Ajud. General (Ord~

<lo dia n. 232 ).

- O capote fornecido á praça que depois tem baixa,
deve ser arrecadado, si não tiver completado o tempo
de duração, embora seja o seu fornecimento gratuito,
Porto de 7 de Agosto de 1891, á Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 232).

- A's praças desligadas das Escolas '\1ilitares e inclui
das nos corpos, deve-se abonar todo o fardamento ne-
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.cessaria para o serviço, evitando-se, porém, duplicatas.
-Porto de 13 de Agosto de 1891, àRep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 234).-V. 15 de Otttubro.

FardalDento. - Os corpos da guarnição da Capital
Federal, além do fardamento de panno que vencem as
praças pela tabella de 23 de Fevereiro deste anno, tem
mais a de que trata a 45a observação da mesma tabella
(Ord. do dia n. 175) sendo que este ecarga do corpo.
- Ord. do dia n. 240 de .29 de Agosto de 1891.

- As praças addidas ao corpo de alumnos da Escola Mi
Utar não devem usar o uniforme deste corpo, cum
prindo ao respectivo commandallte, à vista das guias,
pedir o fardamento de que ellas precisarem para o
:serviço, e segundo as armas a que pertencerem. - A.
ode 17 de SetembrJ ele 1891, ao com mandante da Escola
Mili.tar ela Capital.

- Os soldados artilheiros não vencem trimensalmente
eothurnos e sim por semestres, de accordo com a obser
vação 4a ela tabella de distribuição; os recrutas no
ensino, sendo, pela 4' ob 'ervação da tabella n. 1, con
sideradas praças promptas pal'a o lencimento de cal
.çado desde o dia em que se alistaram, receberão
·~th.urnos semestralmente, si na época do vencimento
tiverem, ele accordo com a 9a observação da tabella
n. 2, mais da metade do tempo de duração. Os arti
lheiros e conductores nos regimentos de artilharia são
praças montadas e recebem annualmente botas para
montar.- A. ele 13deOutubro de1891, aoAjudante

-General (Ord. do dia n. 256).
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FardalDento. - A portaria de 13 de Agosto deste
anno não revogou a observação n. 33 da tabella n. 2 de

23 de Fevereiro. A peça de fardamento distribuída em

virtude do disposto na observação 2~a, na segunda parte
àa 2üa e da 30a

ser~L indemnisada pela praça, de accordo
com as disposições em vigor. - A. de 15 de Outubro
àe 1891, ao Quartel-Mestre-General.

- Manda-se sustar ate segunda ordem, pelos arsenaes de
guel'ra, o fornecimento de fardamento aos officiaes do
exercito.-Port. de 18 de Março de 1892, á Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 312).

- O capote, cobertor, e sobrecasaca abonados para des
.contar, na forma da 33a observação da tabella actual de
iardamento, às praças que tiverem baixa do serviço e
voltarem de novo as fileiras antes de seis mezes, teem
de duração o tempo que faltava às que os receberam
antes da dita baixa, de accordo com a 4a ob3ervação da
mesma tabona, e findo esse tem po deverão receber, a
vencer, outro capote, cobertor e sobrecasaca; e as que
.se engajarem devem, segundo determina a 30tl obser
vação,receber na data de sua nova praça os fardamentos

abonados aus recrutas promptos e no ensino, evitando

se as duplicatas, caso se conservem taes praças fóra. das
.fileiras além daquelle tempo.-Port. de 21 de Outubro
.de 1892, á Rep. de Quartel Mestre General.

- As praças do lo batalhão de engenharia destacadas nos
diversos Estados da Republica devem ser addidas aos
corpos mais proxirnos dos lagares em que servirem, e
por estes se lhes fará o abono do fardamento que hou-
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verem vencido, devendo os com mandantes dos mesmos
batalhões enviar á Repartição de Ajudante General as.
guias de soccorrimento pan. serem remettidas aos
daquelles corpos. - Porto de 3 de Janeiro de 1893, à
Rep. de Quartel Mestre General.

FardaIllento. - Os mestres de musica dos corpos
teem direito a fardamento, porisso que são contratados
com as vantagens concedidas ás praças de pret do
exercito. - Porto de 8 de Fevereiro de 1893, àRep.
de Quartel Mestre General.

- A's praças addidas ao corpo de alumnos da Escola
Militar, deve ser fornecido o mesmo fardamento que
aos aI umnos, com excepção do dolman e calça de panno
fino. - Porto de 24 de Fevereiro de 1894, â. Rep. de
Quartel Mestre General (Ord. do dia n. 526).

- A praça sentenciada pelo Jury a pena que importe
expulsãO das fileiras do exercito e appella da sentença,
continua com direito aos vencimentos e ao fardamento
que competem às praças por sentenciar, porisso que os
etreitos da sentença ficam suspensos pela appellação.
Porto de 9 de Março de 1894, á Rep. de Ajud.
General. (Ord. do dia n. 546).

- Tabella das peças de fardamento que devem ser dis
tribuidas ás praças das tres armas do exercito, aos
recrutas, às praças do corpo e das companhias de ope
rarias militares dos arsenaes de gnerra e do Asylo dos
Invalidas da Patda. - A. de 3 de Agosto de 1894, ao
Quartel Mestre General (Ord. do dia n. 572).
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FardaIDeuto. - A duração das tunicas de brim
pardo para as praças de pret deve ser a mesma das
camisolas e das botinas para os corpos de infanteria e
artilharia, de dous mezes, e para as de cavallaria
quatro mezes, e a das botas para os corpos desta ultima
arma de seis mezes. -A. de 16 de Janeiro de 1895,

ao Quartel Mestre General.

- Tabella das peças de fardamento que devem ser dis
tribuídas ás praças dos corpos do exercito e ás do corpo
e companhias de operarias militares dos arsenaes de
guerra.- Porto de 21 de Fevereiro de 1895, á. Rep.
de Ajud. General (Ord. dodian. 622).

- Na tabella publicada na ordem do dia n. 622, deve·se
considerar que os operarias militares, em geral, não
teem direito ao fornecimento de calça de brim branco,
como por engano foi declarado na tabella n. 1, na casa
de vencimento de quatro mezes.- Ord. do dia n. 627
de 18 de Março de 1895.

Nessa tal)ella escapou tambem tratar dos regimentos
de artilharia de campanha, quanto ao calçado, que é o
mesmo que compete aos regimentos de caval1aria, isto
é, um par de botas com a duração ele seis mezes e um
par de botinas com a de quatro mezes. - Ord. do dia
n. 631 de 7 de Abril de 1895.

- 'l'abella do que deve ser distribuido aos alumnos da
Escola Militar da Capital e aos officiaes inferiores e
soldados do corpo de alumnos. - Port. de 8 de Junho
de 1895, ii. Rep. de Ajud. Genei.'al (Ord. do dia
n. 645).
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'FardaD:lent,o.-Tabella do fardamento que deve ser

distribuido aos alumnos, aos sargentos-ajudantes e ás

demais pt'aças pertencentes á musica e ás companhias

do corpo de alumnos, de accordo com o plano de uni

forme pu blicado na ordem do dia n. 561 de 5 cle Julho

de 1894.-Port. de 13 de Dezembro de 1895 (Ord.

do dia n. 692).

- Os corpos cio exercito devem enviar dit'ectamente ao

estabelecimento por onde se faz o fornecimen to, inde

pendentemente de rubrica do chefe da Repartição de

Quartel Mestre General e de qualquer fot'malidade, os

pedidos de fardamento, afim de facilitaI' esse forneci

mento, remettendo trimensalmente os al'senaes de

guerra dos Estados áquella Repartição um mappa do

fardamento fornecido a cacla corpo da sua cil'cum

"scrípção para servir de base ao exame cios ajustes de

contas, que continuarão a ser apresentados até 15 de

Janeiro de cada anno. - Por t. de 11 de Maio de 1896,

à Rep. de Quartel Mestre Genel'al (Ord. do dia n. 742).

- O fornecimento para o corpo de alumnos da E cola

Militar da Oapital Federal deve ser contractado pelo

respectivo conselho economico, comtanto que os preços

não excedam àquelles pelos quaes a Intendencia da

.{}uerra o obtem. - A. de 13 de Junho de 1896, à

Escola Militar.

Faz-se extensivo á Escola do Rio Grande do Sul. 

Port. de 2 de Outubro de 1896, à Rep. de Quartel

Mestre General. - Revogada pela de 24 de Abril de
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1897, mandando que o fornecimento seja feito pelo
Ar~enal de Porto Alegre.

FardaIllent.o.- Quando as delegacias fiscaes e al
fandegas dos Estados encontrarem duvidas nos titulas

de fardamento passados pelos corpos do exercito,
devem remettel-os à Repartição de Quartel Mestre
General para serem exam inados e processados. - Cire ~

de 4 de Março de 1897, ús Delegacias e Alfandegas
(Ord. do dia n. 823).

- Nos titulas de divida de fardamento não se devem
incluir peças abonadas a recrutas e as que são distri
buidas para uniforme do corpo, nem mencionar as que
são fornecidas a vencer sem haverem completado O

tempo de duração, porq ue neste caso não ha direito á
indemnização em dinheiro. - Porto de 4 de Março
de 1897, à Rep. ele Ajud. General (Ord. do dia

n. 823).

Fé de officios. - Determina-se que sejam 1'e-·
mettidas a Repal'tição de Ajudante General as f~s de
oflicios dos officiaes que fallecerem. - Ord. do dia
n. 139 de la de Janeiro de 1891. - E ú Escola
Superior de Guerra as fes de afficios e notas das alte
rações dos officiaes que tiverem de ali se matricular.
- Porto de 9 de Julho de 1891 (Ord. do dia n. 222).

- V. Reqtterimento. - &ntença .

Feriado. - Declara-se de festa nacional o dia 24 de

Fevereiro commemorativo da proclamação da Repu-
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blica.- Dec. n. 3 de 28 de Fevereiro de 1891 (Ord.
do dia n. 306 de 1892).

Feriado.- E' como tal considerado o dia das eleições
federaes.- L. n. 35 de 26 de Janeiro de 1892,
.art. 57.

Férias. - O director do arsenal de guerra da Capital
ê autorisado a conceder, em cada anno, oito dias de
ferias aos mestres, cOlltra-mestl'es e mandadores das
officinas do mesmo arsenal, deveneIo, porem, gozaI-as,
de modo a não soffrer o serviço. - A. de 11 de Abril
de 1892, ao director (Ord. do dia n. 320).

Em Junho seguinte, por aviso de 14, os directores
do arsenal de guerra da Capital, das fabricas de armas
e de polvora e do Laboratorio Pyrotechnico do Cam
pinho foram autorisados a conceder quinze dias de
ferias aos mestres, contra-mestres, mandadores e ope
rarias, sem prejuizo do serviço.

Ferrador.- Suas obrigações nos corpos do Exer
cito. - Reg. n. 338 de 23 de Maio de 1891 (Ord. do
dia n. 214).

Fiança.- Fixa-se em 2: 000$ a dos almoxarifes dos
hospitaes militares de Cuyabà e Corumbà. - Porto
de 4 de Agosto de 1891, à Thesouraria de Matto
Grosso.

- Os almoxarifes elos hospitaes militares devem prestar
fiança antes de entrar no exercicio do emprego, sendo
de 5:000~ para o hospital central, 2:000$ para os de
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segunda classe e I :000$ para os de terceira. - Reg.
n. 476 de 6 de Agosto de 189 I, art. 77 (Ord. do dia
n.267).

Fiança.- E' fixado em 2: 000$ o valor da fiança
para o lagar de agente de compras da fabrica de
armas. - A. de 6 de Maio de 1892, ao M. da Fa
zenda.

- E' fixado em 1:000$ o valor da do agente da fabrica
de ferro de S. João do Ypanema.- A. de 27 de
Outubro de 1892, ao M. da Fazenda.

- Os agentes das enfermarias militares quando. forem
officiaes honorarios do Exercito, antes de entrarem no
exercicio do cargo, devem pl'e8tar fiança de 1: 000$. .
- Reg. n. 1183 de 27 de Dezembro de 1892, tabella
de vencimentos (Ord. rIo dia n. 413).

Fixação. - De forças de terra para o exercicio de
1892.- L. n. 39 A de 30 de .Janeiro de 1892 (Ord.
do dia n. 297).

Para o de 1893.- L. n. 80 de 27 de Agosto de
1892 (Ord. do dia n. 363).

Para o de 1894.- L. ll. 161 de 17 de Agosto de
1893 (Ord. do dia n. 472).

Para o de 1895.,- L. n. 264 de 20 de Dezembro de
1894 (Ord. do dia n. 609).

Para o de 1896.- L. n. 284 de 30 de Julho de
18D5 (Ord. do dia n. 656).

Para o de 1897. - L. n. 394 de 9 de Outubro de
1896 (Ord. do dian. 776).



-160 -

ForIllulario. - Do processo criminal militar de
conformidade com o disposto no art. 2° do regula
mento processual criminal militar. - Ord. do dia
n. 703 de 21 de Janeiro de 1896.

- Para a intimação das sentenças do Supremo Tribunal
Militar.- Ord. do dia n. 723 de 19 de Março de
1896.

Fornecin..ent.o. - Ficam os commandantes de
corpos e os encarregados de depositos de artigos bellicos
autorisados a se entenderem com os directores dos
arsenaes de guerra, por intermedio dos commandantes
de armas ou das autoridades semelhantes, sobre qual
quer duvida que occorrer com relação a remessas de
armamento, equipamento, fardamento e utensilios, de
vendo, liquidada qualquer duvida, communicar então o
resultado a Repartição de Quartel Mestre General,
salvo si, por falta de accordo, houver necessidade da
intervenção da autoridade superior.- Porto de 4 de
Fevereiro de 1891, aRep. de Ajud. General (Ord. do
dian.168).

- Os objecto' de expediente para as secretarias dos
commandos de armas devem ser fornecidos pelos arse
naes de guerra e pelos deposi tos de artigos bellicos.
A. de 12 de Junho de 1891, ao Governador do Parei.
(Ord. do dia n. 212).

- Ao conselho de fornecimento de viveres compete es
colher a pl'oposta que mais vantagens offerecer, re
mettendo depois os papeis aSecretaria de Estado para



- 1G1-

definitiva approvação.-Teleg. ao commandante da

força militar no Piauby e A. a Contadoria, em 15

de Junho de 1891.

ForneciDJ.ent,o.- Sempre que se houver de fazer

acquisição de artigos destinados aos corpos e estabele

cimentos militares, por não poderem ser fornecidos pela

Intendencia e pelos arsenaes de guerra, deve proceder-se

a concurrencia publica. - A. do 26 de Agosto da 1891 ~

ao Aj udante General e Circ. as Thesourarias de Fazenda.

(Ord. do dia n. 241).

-o governo é autorisado a reformar, segundo as bases

do regulamento de 6 de Outubro de 1855, o systema

de fornecimento aos corpos, revendo para isso os re

gulamentos vigentes.-L. n. 39 A de 30 de janeiro de

1892, art. 20 (Ord. do dia n. 297).

Nova a u torisação . - Lei n. 360 de 30 de Dezembr~

de] 895, ado 5°, 11. V.- V. Conselho economico.
Dec. 2213 de 9 de Janeiro de 1896.

-Quando os commandantes de districtos tiverem de au
torisar os directores dos arsenaes de guerra a fazerem
administrativamente e pelo conselho de compras, acqui~
sição de artigos para abastecimento dos armazens do
almoxarifado dos ditos arsenaes, deYerão préviamente
solicitar das delegacias fiscaes e alfandegas esclareci
mentos sobre a existencia de credito na verba respe
ctiva para attender-se á despeza, remettendo á Secre
taria de Estado a nota de taes despezas devidamente in
formada pelas referidas delegacias e alfandegas.-

ii
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/Port. de 2 de Abril de 1895, àRep. deAjud. General
r(Ord. do dia n. 631).

ForoeciJ:n.ento.- Os estabelecimentos militares do
40 e 5° districtos militares e os das guarnições do Estado
do Espirita Santo devem abastecer-se, nos centros com
.merciaes dos Estados em que se acham, dos moveis e
.utensilios de que necess;tarem, fazendo-se a conculoren
.cia publica independentemente de quae:;quer tabellas de
preços,.sem que entrptanto os chefes dos estabelecimen tos

'8 os commandantes uos corpos deixem de justificar os

re:pectivos pedidos, a exemplo do que se pratica com
relação aos fornecimentos feitos pelu:;; arsenfles.

Porto de 10 de Junho de 1895, à Rep. de Ajud.
General.

-Todo officia1, arregimentado ou não, em quaesquer
condições em que se ache na guarnição. tem dil'ei to de
eomprar ao fornecedor que mais lhe convier.-Port.
-de 23 de Abl'ilde l896,à Rep. deAjud. General (Ord.
do dia fi. 736).

-v. Conselho economico. - Fardamento. - Pedido.

oro.- Manda-se julgar no foro militar um official
honorario do exercito accusado de haver, quando em
pregado no Asylo dos Invalidas da Patria, do qual

fora posteriormente dispensado, violado e subtrahirio
alguns objectos da mala de um marinheil'o HUi
falle(;ido.- Res. de 13 de Abril de 1891, communi

-eada em A. de 14 ao Ajudante General (Or'd. do dia
n. 195).
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Foro. - Estão sujeitos á jurisdicçãO dos tribunaes mi
litares :

§ 1. o Todo o individuo militar, ou seu assemelhado,
ao serviço do exercito ou da armada.

§ 2. o Os officiaes reformados quando commetterem
delictos militares.

§ 0. o Todo o individ uo estranho ao exercito ou á ar
mada que, em tempo de guerra:

a) commetter crime em territorio ou aguas, militar
mente occuparlos, a bordo de navios da armada, ou
embarcações sujeitas ao regimen desta, assim como nas
fortalezas, quarteis e outros estabelecimentos militares;

b) servir como espião, ou der asylo a espiões e
emissarios inimigos, conhecidos tomo taes ;

c) seduzir as praças para desertarem ou der asylo ou
transporte a desertores, ou insubmissos;

d) seduzir praças para se levantarem contra o Go
verno ou seus superiores;

e) atacar sentinellas ou penetrar nas fortalezas,
qual'teis, estabelecimentos militares, navios ou embar
cações da armada por lagares defesas ;

fj comprar ás praças, ou receber dellas, em penhor,
peça~ de fardamento, armamento e equipamento, ou
cousas pertencentes à Fazenda Nacional. -Reg. pro
cessual criminal militar de 16 de Julho de 1895, art. 32
(Ord. do dia n. 660).

Forriel. -Seus deveres. - Reg. n. 338 de 23 de
Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).

- Na falta absoluta de 2°5 sargentos os cabos de esqua
dra, devidamente habilitados, substituirão os forríeis.
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-Porto de 8 de Junho de 189G, a Rep. de Ajud. Ge
neral (Ord. do dia n. 749) o

Fortaleza.- A ordenança de 20 de Fevereiro de
1708, art. 65, dá para terreno privativo das fortale
zas, além dos fossos e contra-escarpa, uma zona de
15 braças fóra do caminho cabedo em tomo delJas e
mais 600 braças em torno da primeÍl~a, chamada zona
de defesa, dentro da qual ninguem poderá edificar ou
construir casas, muros, vallas, etc., sem prévia licença
do Ministerio da guerra, e aquelle que o fizer sera

obrigado a demolir á sua custa e sem direito a inde
mnisação, nos termos do ad. ,22 do regulamento provi
sional do real corpo de engenheiros de 12 de Fevereiro

de 1812.

- O commando de fortalezas armadas não é commis
são privativa dos officiaes eifecti vos do exerci to ;
não dá, portanto, direito à diiferença de soldo, mas
sim a gratificação <1e que trata o ad. 21 das
instrucções de 1 de Novembro de 1890.-Port. de 9'
de Dezembro de 1892 a Thesouraria de Santa Catha
rina.

- O governo é autorisado a transferit' para o Ministe
rio da marinha a fortaleza da Barra Grande, no porto
de Santos, afim de ser aproveitada no serviço da Ca

pitania daquclle portoo-L. n. 126B de 21 de Novem

bro de 1892, art. 5°, § 2° n. 4.
Manda-se effectuar a entrega ao Ministerio da mari

nha.- Porto de 27 de Janeiro de 1803 a Rep. de

Quartel mestre general.
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Fortaleza.- E' considerada de 3a. ordem a da barra
do Sul do Estado de Santa Oatharina. - Port.
de 21 de Agosto de 1893, â Rep. de Ajud. Ge~

neral.

- O forte do Gragoatã, em ictheroy, passa a denomi
nar-se - Forte do Batalhão Ar.ademico. - Port. de
17 de Março de 1894, á Rep. de Ajud. General (Ord. do
dia n. 531).

- São transferidas para a jurisdicçãO do l\1inisterio da
guerra as fortalezas de Villegaignon e da Ilha das
Oobras .-Dec. n. 1697 A de 25 de Abril de 1894 (Ord.
de dia TI. 546).

- São consideradas de la classe as fortalezas de Ville
gaignon e da Ilha das Oobras. - Port. de 17 de Maio
de 1894, ã. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 551).

- A da barra do Sul de Santa Catharina passa a deno
minar-se - de Araçatuba -, nome da ilha em que se
acha. - Port. de 28 de Agosto de 1894, á Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 578).

- Revertem ao Ministerio da marinha as fortalezas da
Ilha das Oobras e de Villegaignon.- Dec. n. 1939 de
15 de Janeiro de 1895 (Ord. do dia n. 615).

- Permitte-se, com certas restricções, que a Intenden
cia Municipal da Oapital do Estàdo da Bahia mande
aterrar o fosso do forte de S. Pedro, e se utilise do
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terreno comprehenrlido ou limitado pela linha que une
os vertices do saliente do mesmo forte, na face que dá
para a rua que vai abrir. -Porto de 5 de Janeiro de
1897, á Rep. de Quartel-Mestre General.

G

Gala. - O tempo de gala permitLido pelo regimento
de 29 de Janeiro de 1812 deve ser computado ao ofli
cial do exercito para todos os effeitos, não se lhe des
contando vencimento algum,por isso que durante o seu
impedimento não deixa o exercicio de suas funcções,
é apenas dispensado do sel'viço.-A. de 6 de Junho de
1891, aoAjud. Genel'al (Ord. do dia n. 209).

Gerencia de cOlllpanhias. - V. Com

me?"cio.

Graduação. - Aos veterinarios do exercito e aos
picadol'es dos corpos montados da Capital compete a
graduação de alfel'es ou 2° tenente.-Dec. n. 106 de
4 de Abl'il de 1891.

- Aos chefes das differentes classes de cada corpo ou
arma e aos da repartição sanitaria poderà ser confe
rida a graduação do posto immediatamente superior
(art. 3°).

Os coroneis dos corpos de engenheiros, estado-maior
de I fi classe, artilharia, cavallaria e infantaria con
stituirão a classe referente a graduação do posto de
general de brigada (§ 1°).
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A graduação de general de brigada não implica ~

a que compete ao medico de la classe mais antigo-.

(§ 2°).
Dec. n. 404 de27 de Junho de 1891 (Ord do dia

n. 219).

Graduação.- Os emprrgados da Secretaria de
Estado e da Contadol'iél. Geral da Guerra, que por.'
outro motivo não gozal'em de honras de postos slI'pe
riores, terão as seguintes:

Os directores, as de coronel;

Os chefes de secção, as de major;
Os 1us officiaes, a de capitão;
Os 2°s officiaes, as de tenente;
Os 3°s officiaes, as de alferes_
E usarão em actos de serviço do uniforme adoptaoo

para os officiaes honoraril)s do exercito, tendo os da.
ecretaria de Estado mais tres folhas de carvalho bor

dadas a ouro, de 0,0 de compl'Ímento e 0,01 de lar
gura, unidas pelos pés e collocadas horizontalmente
0,03 acima das divisas, em ambas as mangas, e os da
Contadoria duas folhas da mesma especie e dimensões
e igualmente dispostas.

Estas gl'aduações .:ão inherente:; ao exercicio do
cargo e consen-ac1as s6mente no caso de aposentadoria,.

quando obtida de accorno com as disposições constitu
cionaes. - Dec. de 25 de Novembro de 1892 (Ord. do
dia n. 389 ).

- Para commemorar a inauguração da estatua do Ma
rechal Manoel Luiz O orio, concedeu-se um posto de
accesso a todas as praças e inferiores eifectivos ou re-·
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formados, com seríiços da guerra do Paraguay.
Porto de 12 de Novembro de 1894, á Rep. de

.Ajudante General.
Sobre a solução das duvidas que suscitaram-se na

.execução desta portaria. - V. HOnl"aS, 20 de Julho

·de 1895.

Graduação. - O Governo e autori~ado a graduar
no primeiro posto, com direito ao soldo e à etapa
-correspondente, as praças e ex-praças do exercito que,
-em eífectivo serviço de guerra, foram nelles commis-
sionados até 3 de Novembro de 1894, contando-se-Ihes
a antiguidade da data das commissões.-L. n. 350
degde Dezembrode1 95 (Ord. do dian. 691).

- As praças amnistiadas que antes tinham graduações,
devem ser reintegradas nos postos que tinham quando
-desertaram, ficando aggregadas si não houver vagas.
-Res. de 14 de Janeiro de 1897, communicada em
A. de 16 ao Ajud. General (Ord. do dia n. 807) .

.- O inspector geral do serviço sanitario do exercito não
tem direito à graduação do posto il11mediato áquelle
em que é effectivo, pari so que não é chefe de classe.
Res. de 10 de Abril de 1897, communicada ao Supremo
Tribunal Militar em Porto de 13.

Graduado.-O alferes graduados em virtude da
L. n. 350 de 9 de Dezembro de 1895 teem todos os
privilegias, garantias e isenções dos effectivos. - Res.
<le 11 de Junho de 1896, communicaila em A. de 21
<le Julho ao Ajudante General (Ord. do dia n. 759).
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Graduado. - V. Estado~maior. - GI'atificação.
- Meio soldo. - l11ontepio

Grat.ificação.- Aos commandantes de armas se
deve abonar a gratificação de exercicio marcada para
os commandantes de districtos militares nas instruc
ções approvadas pelo Decreto n. 746 A de 1 de No
vem bro do anno passado. - A. de 27 de Janeiro de
1891, ao Ajudante General (Ord.do dia 11. 164) e Porto
de 27 de Abril aThesouraria do Rio Grande do Sul.

- Os amanuenses dos commaudos elos districtos mili
tares teem a gratificação de 30$ que tinham os dos
extinctos com mandos de armas.-A. de 14 de Agosto
de 1891 (Ord. do dia n. 2~5),

- ás de vaI untaria e engajado devem continuar a ser
pagas ás respectivas praças, pois que sendo parte in
tegrante do soldo (Res. de 5 de Novembro de 1887),
nada teem com o disposto no § 4° do art. 87 da Con
stituição, que apenas se refere ao premio de volunta
rio.- A. de 10 de Setembro de 1891, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 246).

- A praça que, cumprindo sentença, é indultada, read
quire pelo indulto a sua qualidade de praça, mas perde
o direito á respectiva gratificação durante o tempo em
que esteve presa.- Porto de 9 de Outubro de 1891, ~L

Thesouraria do Rio Grande do Sul (Ord.do dian.257).

- Os officiaes reformados quando commandam fortalezas
teem direito à gratilicação de exercicio. - Porto de 25
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de Julho de 1892, á Thesouraria de Santa Catharina.
(Ord. do dia n. 351).

Gratificação.- Gratificações periodicas, que, em
virtude do art. 286 do Reg. n. :330 de 12 de Abril
de 1890, deverão ser abonadas aos lentes, substitutos
e professores das. escolas do exercito que contarem
certo tempo de serviço.-Reg. n. 115) de 3 de
Dezembro de 1892, arts. 37 e 295.

- Manda-se abonar a respectiva gratificação a officiaes
que ao com mando de seus corpos accumularão o de'

guarnição e fronteira.- A. de 4 de Abril de 1893,
do 1\1. da Fazenda.

- As que com petem aos presiden tes dos consel hos de
eompras nos Estadas não se cOll::iiderão permanentes e
sim relativas ao tempo do elfectivo exercicio dessas
funcções.- Porto de 18 de Dezembro de 1 93, a Al
fandega da Bahia. - Revogarlo pelo Dec. n. 2182 de·
2 de Dezembro de 189- (Ord. do dia n. 690).

- Concedida ao su bsti tu to a gratificação pGl'iodica de
que trata o art. 29- do Regulamento n. 1159 de 3 de
Dezembro de 1892, perdura esta até vencer-se ()'
prazo para a nova concessão, embora tenha elIe nesse
entretanto tido augmento de vencimento por promoção
a lente cathedratico. - A. de 20 de Março de 1894,
do M. do Interior, ao director da Escola Polytechnica.

- O voluntarios perceberão, emquanto estiverem nesta
qualidade, uma gratificação diaria de 125 reis.
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As praças que, findo seu tempo de serviço, continua~·

rem nas fileiras, com ou sem engajamento, perceberão
uma gratificação diaria de 2;)0 rs. - L. n. 247 de 15
de Dezembro de 1 94 (Ol'd. do dia n. 607/.

Grat.ificação. - As gratificações de voluntario e de
engajado devem ser pagas de accorel0 com a lei de
fixação de fOI ças do anno em que elles verificarem

praça, tirancio~se em pl'et especial a dilferença, desde
que, terminado o tempo de s rviço, continuem sem
engajamento.- Port. de 16 de Setembro de 1 95, á
Rep. de Aj udante General (Ord do dia n. 668).

- A disposiçãO contida na ultima parte das ob ervações
da tabella n. 2 que acompanha a Lei n. 247 de 15 de

Dezembro de 1894 deve regular o abono da gratifica
ção á praças presa ,que não prestam serviço, e as
sentenciadas, abl'angendo todas em excepção. - Port.

de 16 de Setembro de 1895, à Rep. de Ajudante
General (Ord. do dia 11. 66 ).

- Compete aos directores dos arsenaes de guerra auto
risar, mediante requerimento, o abono da gratificação
de que trata a observação da tabella n. 3 annexa ao
Dec. n. 2-10 de 13 de Dezem bro de 1894, sendo que
o prazo de 20 annos é o de etrectivo serviço, e o abono

deve ser feito sámente aos operarias jornaleiros, não se
levando em conta o tempo em que estiverem servindo
como operarias militares.

O calculo deve ser feito na razão de 300 dias por
anno, na officina, sendo o requerimento entregue ao
respectivo chefe.- Porto de 28 de Janeiro de 1896, á
Rep. de Quartel Mestre General.
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Grat.ificação. - Oomo devem ser pagas e desde
quando as de voluntario e engajado as praças que de
sertão e são depois indultadas. - V. Ind'ulto, 27 de
Agosto de 1895.

- Os officiaes addidos á Rep. de Aj ud. General, quando
empregados em conselhos de guerra perceberão
integralmente as respectivas gratificações de exer
cicio, emquanto funccionarem taes conselhos, salvo
o tempo de interrupção ou suspensão dos tra
balhos. - A. de 27 de Julho de 1896, á Oonta
doria.

- O abono das gratificações especiae5 que se concedem
aos officiaes encarregados de obras cessa com a suspen
são ou terminação dellas, e só podem ser continuadas a
abonar mediante nova ordem.- A. de 10 de Agosto
de 1896, a Oontadoria.

- Os lentes suspensos do exercicio com perda de todos
os vencimentos, continuão a perceber as gratificações
addicionaes de que estiverem no gozo,porque constituem
ellas um adiantamento de pensão, como premio de ser
viços prestados. A. de 10 de Outubro do 1896, do
M. da Justiça ao da Fazenda.

- As praças voluntarias e engajadas que passam a au
sentes, por excesso de licença, ou por faltar ao quartel,
perdem as respectivas gratificações durante o tempo
que estiverem fóra das fileiras. - Port. de 3 de Ou
tubro de 1896, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 780).
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Gratificação.-De voluntario e engajado paga-se
de accordo com a lei de fixação de forças do anno em
que se realizar o alistamento ou engajamento.
Port. de 13 de Novembro de 189", à Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 783) .

- Os alferes graduados quando commandarem compa
nhia, bateria ou esquadrão, ou quando exercerem os
cargos de ajudante, secretario e quartel mestre (o que
só deve acontecer na falta absolu ta de capitães e sub
alternos effectivos) teem direito à respectiva gl'::ttifi
cação, assim tambem quando accumularem a taes
commandos o cargo de ajudante. -Porto de 28 de
Julho de 1896, ú ]{.ep. de Ajnd. Genel'al (Ord. do dia
n. 760) e 17 de Dezembro do mesmo anno, á Alfandega
de Porto Alegre.

- As gratificações periodicas concedidas aos lentes con
forme o tempo de serviço que vão vencendo no ma
gisterio, não estão em caso algum, sujeitas a desconto,
como o estão as qúe são concedidas pro labore. - A.
de 15 de Dezembl'o de 1896, do M. da Justiça ao da
Fazenda e de 22 de Junho de 1897, do da Fazenda ao
da Guerra.

- O official do exercito mandado de uma guarnição para
outra para depôr como testemunha, não perde are·
spectiva gratificação de exel'cicio. - A. de 18 de De
zembro de 1896, ao Ajud.General (Ord. do dia n.""97).

- Os quartcis ·mestl'es e secretarias dos corpos teern
direito, quando respondem a conselho de investigação,
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.as respectivas gratificações de exercicio, de accordo com

o Dec. n. 49 de 11 de Junho de 1892 e conforme ja foi

resol vida por Aviso de IOde Setem bro de 189-1. - Porto
ele 14 de Janeiro de 1897, a Alfandega do Pará.

·G.-atificação_ - A de vo111ntario deve ~er paga ao

que tendo assentado pt'aça para estudar, é depois des

ligado da escola e incluido em algum dos corpos do
exercito. - Pol't. de 9 de Agosto de 1897, á Rep. de
Ajudante-General.

Guarda. - A guardas dos palacios dos governado

res dos Estados devem ser dadas pela força policial.

-A. de18deJunho(Ord. do dia n. 210)ede 6 de
Julho de 1891 (Ord. do dia n. 221) ao Ajud. Ge

neral.

GU3.-da de honra. - A força de linha não deve

dar guardas de honra para actos officiaes rios Estados

da Republica, que para tal serviço dispõem ela força

policial. - Porto de 26 de Julho de 1892, á Rep. de

Ajud. General (Ord. do dia n. 351).

Guarda nacional. - Faz-se ex.tensiva a guarda
nacional dos E tados da União o Dec. n. 1121 de 5 de

Dezembro de 1890, que deu nova organização a do Dis

tricto Federal. - Dec. n. 146 de 18 de Abril de 1891.

- O operarias e serventes do arsenal de guerra e da

fabrir.a de armas não devem ser privados das respe·

clivas diarias quando deixar m de compal'ecer ao
trabalho por se acharem, como guardas nacionaes, em

,"
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serviço dos respectivos corpos. - A. de 14 e 22 de Abril
de 1892, aos directores.

Guarda nacional. - Os clerigos devem ser in
cluidos no alistamento. poris:;v que delle não são isen
tos, á. vi ta do art. 72 § 8° da Constituição. DevGm
tambem ser incluidos os olficiaes dúmittidos, não apro
veitados nas organ izações e que não requererem reforma
no prazo legal, visto serem simples guardas, como já.
foi resolviJo por aviso de 24 de Maio de 1869. - A. de
21 de Dezembro de 18J3, do M. da Justiça .

.- Os officiaes e praças da guarda nacional, estando esta
entregue ao Ministerio da Guerra., devem, quando pre
sos, ser recolhidos aos quadeis dos respectivos corpos
quando estiverem elles aquartelados. Nas condições
expostas, compete ao mesmo ministerio dispensar, punir
e providenciar como se todos esses corpos fos em do
exercito. -A. de 10 de Janeiro de 1894, ao Ajud.
General (Ord. do dia n. 513).

- Os officiaes e praças quando em serviço de corpos
destacados não ficam privados de conservar :;eus ne
gocias, mas não podem geril-os emquanto estiverem
naquelle serviço.- A. de 26 de Outubro de 1894.

- As praças da guarda nacional, que acompanham de
sertores presos, percebem soldo e etapa durante o
tempo em que estão em diligencia. - Porto de 28 de
Maio de 1896, á Delegacia Fiscal tJm Cuyabá. - V.
Dec. n. 73de 6 de Abril de 1841, vaI. !l, pago 26,

verbo Guarda Nacional, 2° alinea.
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Guarda nacional.-Seus officiaes, quando presos
para responder a conselho de guerra por faltas commet
tidas no serviço, percebem soldo e etapa, si tiverem sido
presos estando eill serviço e ~o gozo de vencimentos
militares.- Porto de 11 de Setembro de 1895, á Rep.
de Aj ud. General.

Esta disposição foi derogada pela Res. de 22 de
Fevereiro de 1897, cOllJmunicada em A. de 23 á

Contadoria (Ord. do dia n. 819 e Diario Of!icial de
15 de Maqo seguinte), que declara que os officiaes da
Guarda Nacional presos por faltas commettidas no
serviço, e submettidos a conselho de guel'ra, embora
jã. tivessem sido dispensados, teem direito, desde a
data da Pl'iSãO até o dia da sen tença do Supremo Tri
bunal Militar, a soldo e etapa, e de então em diante,
si forem condemnados, a meio soldo e etapa, como
esta estabelecido para os officiaes do exercito em con
dições identicas.

- Manda-se que seja regulada pelo Dec. n. 146 de 18 de
Abril de 1891, e declara-se em vigor o decreto que
tornou extellsivo ti Guarda acional das fronteiras a
L. n. 602 de 19 de Setembro de 1830 e o Dec. n. 2029
de 18 de Novembro de 1857 que a modifitou, bem como

o Dee. do Go\'emo Provisorio de 1891. - Dec. n. 431
de 14 de Dezembro de lR9G.

Guia. - Nenhum offieial pode saguie de uma
guarnição p3.ra outra sem que o acompanhe a
sua guia ou caderaeta.- Porto de 19 de Março de
1 91, ti Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 184).
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Guia.- Podem os commandantes dos corpos especiaes
e os as brigadas requisitar directamente das autori
dades competentes as certidões de assentamentos e guias
dos officiaes e praças transferidos de uns para outros
corpos.-A. de 23 de Abril de 1891, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 195).

- As guias de soccorrimento para os officiaes, nos corpos
arregimentados, e. pessoas de suas familias, de que
trata o art. 60 do Regulamento de 7 de Abril do
armo passado, devem ser rubricadas pelo comman
dante do respectivo corpo. - A. de 26 de Maio de 1891,
ao Governador de Santa Oatharina (Ord. do dia n. 206)
e de 15 de Setembro de 1891, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 248).

- Dado o facto do fallecimento de qualquer official do
exercito, deve a autoridade militar communical-o logo
à alfandega ou delegacia fiscal, afim de que estas
remettam, com urgencia, à Oontadoria Geral da Guerra
a competente guia de assentamentos.- Porto de 22
de Setembro de 1893, à Rep. de Ajud. General (Ord.
do dia n. 482).

1-1

Haheas-corpus.-. ão pode ser passada a ordem
de habeas-corpus quando a prisão for determinada
por autoridade militar nos casos de jurisdiCçãO re
stricta e quando o constrangimento ou ameaça for
exercida contra individuas da mesma classe ou de

12
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classe diíferente, mas sujeitos a reglmen militar.
Dec. n. 848 de 11 de Outubro de 1890, art. 47.

Habeas-corpus.- Não podem os tribunaes civis
conceder a favor de officiaes reformados do Exercito
presos por crime militar.- A. de 25 de Setembro de
1894 ao Supremo Tribunal Federal e sentenças do
mesmo tribunal de 2 de Setembro de 1893 (Diario
Official de 1 de Dezembro de 1894) e 14 de Agosto
de 1805.

- Não pode ser concedida por autoridade judiciaria a
lualquer responsavel por dinheiros e valores perten

centes a Fazenda Federal, quandu presos pelo ministro
da Fazenda ou pelos inspectores das alfandegas e dele
gados fiscaes do Thesouro, salvo si a petição estiver
instruida com documentos de quitação ou deposito do
alcance verificarlo.- L. n. 221 de 20 de Novembro
de 18D4, art. 14.

- Nega -se a apresentação ao JUIZ seccional do Districto
Federal de um major do Exercito a quem se concedera
ordem de habeas-corp~'s.-A.de 21 de Agosto de 1896,
ao mesmo juiz.

- Nega-se a apresentação de diversas praças do Oorpo
de Marinheiros Nacionaes requi itada pelo juiz seccional
do Districto Federal.- A. de 16 de Setembro de 1896,
do L da Marinha ao mesmojuiz.

- Kão ha constrangimento illegal no facto de serem in
dividuas menores alistados em uma escola de apren-
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dizes marinheiros, mediante prevIa au torisação de
seus pais ou tutores, sendo dahi transferidos, na fórma
da lei, para o corpo de marinheiros nacionaes. - Sen
tença do Supremo Tribunal Federal de 27 de Março
de 1897 (Dia rio O/ficial de 15 de Abril).

Habilit,~ção.-Estabelecem-se regras para as ha
bilitações ao montepio in,stituido pelos officiaes d(}
exercito e meio soldo, simplificando os processos ado
ptados pelos Dec. n. 3607 de 10 de Fevereiro de
1866 e n. 475 de 11 de Junho de 1890.-Dec. n. 471
de 1 de Agosto de 1891 (Ord. do dia n. 229).

- Simplifica-se o processo para habilitação ao montepio
e meio soldo dos ofllciaes do exercito, da armada e
classes annexas.- Dec. n. 68 de 21 de Novembro
de 1891 (Ord. do dia n. 277).

- Alteram-se os §§ 80 , 00 e 100 das instrucções que
baixaram com o Dec. n. '471 de 1 de Agosto de
1891 para a habilitação ao montC'lpio e meio soldo dos
officiaes do exercito e da armada. - Dec. n. 785 de
1 de Abril de 1892 (Ord. do dia n. 318).

- Os amanuenses dos auditores de guerra servem de
escrivães para extrahir a certidão de que trata o § 10
do art. IOdas instrucções que baixaram com o Dec.
n. 471 de 1 de agosto de 1891 para a habilitação ao
montepio e meio soldo dos officiaes do exercito, sendo
a certidão assignada pelo auditor. - Porto de 13 de
Junho de 1892. aRep. de Ajud. General (Ord. do
dia n. 340) e A. de 6 de Julho do mesmo anno a(}
.-\.jud. General (Ord. do dia n. 345).
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Habilit.ação. - As habilitações para a percepção
do meio soldo e montepio serão feitas nas auditorias de
guerra, tanto no caso de terem os officiaes deixado as
declarações de que tratam as instrucções mandadas
observaI' pelo Dec. D•. 471 de 1 de Agosto de 1891, como
foi determinado pelo Dec. n. 785 de 1 de Abril do
corrente anno, como no caso de não existirem taes de
clarações, conforme se pratica na Armada Nacional, Pl'O
cedendo-se neste caso de accordo com o disposto no art.
8 do Dec. n. 3607 de 10 de Fevereiro de 1866.- Dec.
n. 1054 do 20 de Setembro de 1892, ad. 6° (Ord. do
dia n. 372).

- São nullas e como não existentes as justificações para
percepção do meio soldo e montepio deixados por
officiaes do exercito, quando não forem produzidas pe
rante a auditoria de guerra.- A. de 29 de, ovembro
de 1892, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 390).

- Declara-se Que as attribuições dos juizes dos feitos e
respectivo' procuradores fiscaes passarão para os juizes
e procuracloL'es seccionaes, sendo as funcções daque11es
procuradores por estes exercidas; que independem
de custas e emolumentos os processos de justificação
de herdeiros ao montepio, exigindo-se apenas o se110 dos
autos e das certidões a que se refere o Dec. n. 785;
de 1 de abril de 1892.- Porto de 29 de A.bril de
1893, à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 443).

- Permitte-se que as declarações de que trata o art. l°
§ ~o elas instrucções mandadas observar pelo Dec.

n •. 471 de 1 de Agosto de 1891 para a habilitação ao
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montepio e meio soldo dos officiaes do exercito, ar
mada e classes annexas, sejam recebidas em qualquer
tempoo- Dec. n. 1507 de 10 de Agosto de 1893
(Ord. do dia n. 472).

Habilit.ação.- Os documen tos que servirem para o
processo de habili tação de herdeiros de officiaes do
exercito ao meio soldo e montepio devem ficar arcllivados
na auditoria de guerra, entregando·se á parte interessada
somente certidão do termo da mesma habilitação.
Porto de 12 de Março de 1895, á Repo de Ajud. Ge
neral (Ord. do dia n. 626).

- Para a percepção do meio soldo e montepio deve ser
produzida perante as auditorias de guerra e de ma
rinha se os justificantes residirem na sede das mesmas,
ou perante os juizes seccionaes onde não houver a udi
torias, "Visto que para tal teem os ditos juizes compe
tencia declarada no art. 12 § 2° da Lei no 221 de 20 de
Novembro de 1894. - Girc. de 25 e 27 ele Abril e
A. de 25 de Junho de 1896, do M. da Fazenda.

Em 6 de Julho de 1896 o mesmo Ministerio declarou
que as circulares supracitadas só se referem á exe
cução da Lei no 288 de 6 de Agosto ele 1895 (V.
Montepio) , e que quanto ás justificações para habili·
tação ao meio soldo e montepio continuam a ser pro
duzidas nas auditorias, de conformida.de com o disposto
nos Decretos ns. 3607 de 10 de Fevereiro de 1866 e
1054 de20de Setembro de 1892 (Ord. do dia·n. 775).

- Regula-se o modo de provar ô fal1ecimento de qual
quer official de mar ou terra para habilitação à per-
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cepção do meio soldo e montepio. - L. n. 282 de
29 de Julho de 1895 (Ord. do dian. 656).

Habilitação.- V. Guia, 22 de Setembro de 1893.

Herança. - Legislação que regula a succassão entre
ascendentes e colla teraes :

A successão a intestado defere~se: 10, aos descen
dentes; 2°, na falta destes, aos ascendentes; 3°, na
falta de uns e outros, aos collateraes ate ao decimo
gráo por direito civil, Ord. L. 4°, Tit. 94 e 96 princ;
4°, na falta de todos, ao conjuge sobrevivente; 5°, ao
estado, em ultimo lagar.
Na ordem dos herdeiros descendentes, succedem os
filhos legitimas ou legitimados e os simplesmente natu
raes, citada Ord. L. 4°, Tit. 96, princ. e Tit. 82§ 4°.

Segundo o Dec. n . .463 de 2 de Setembro de 1847,
o reconhecimento patel'l1o dos filhos naturaes deve ser
por um dos dous modos solemnes nelles taxativamente
mencionados - escl'iptura publica ou testamento: e,

quando concorrem os filhos naturaes com os legitimas,
e indispensavel que o reconhecimento paterno tenha
sido anterior ao casamento para que os naturaes possam
ter direi to à herança.

Nfl. ordem dos ascendentes succedem, com exclusão
dos irmãos do intestauo, o pai e a mãi, ou qualquer
delles que vivo for, Ord. L. n. 4, Tit. 91, aos descen
dentes legitimas ou illegitimos nos mesmos ca os em
que est~s lhes succederiam, porque o direito de succes
são é reciproco; e, na falta, os ascendentes mais che
gados em grào, excluindo o mais proximo ao mais
remoto. Ord. L. n. 4, Tit. n. 96 princ.
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Na ordem dos collateraes, os irmãos preferem aos
sobrinhos, estes aos tios e assim por diante até ao
decimo gráo, sendo certo que o direito de representação
não aproveita sinão aos sobrinhos, filhos de irmão ou
irmã do defunto, e por isso os tios do defunto ainda que
estejam no mesmo gráo, são excluidos pelos sobrinhos
do mesmo, mas não pelos :filhos dos sobrinhos.

O pai e a mãi binuba não succede na propriedade,
mas só tem usofructo dos bens do filho do primeiro
matrimonio que este houve do pai ou mãi predefunta,
ou da parte delles, havendo vivos irmãos do primeiro
leito.- A. de 24 de Março de 1894, do M. da Justiça
ao das Relações Exteriores.

Hierarchia Inilit.ar. - Os postos da hierar
chia militar são : alferes ou 2° tenente ; tenente ou
1" tenente; capitão; major; tenente- coronel; coronel;
generaes de br igada e de divisão e marechal. - Dec.
n. 1351 de 7 de Fevereiro de 1891 (Ord. do dia n. 173).

Honras.- Para com memorar a inauguração da es
tatua do marechal Manoel Luiz Osorio concede-se a
todos os officiaes superiores e subalternos, reformados
e honorarios, com serviços da guerra do Paraguay, as
hauras dos postos immediatos aos que actualmente tem,
·até o posto de coronel inclusive.- Dec. de 12 de No
vem bro de 1894 (Ord. do dia n. 602).

As honras conferidas por este decreto não vão além
-de coronel, não comprehende o posto de general de bri
gada.- Res. de 4 de Julho de 1895, communicada ao
Supremo Tribunal Militar em portaria de 5 do mesmo
mez (Ord. do dia n. 6-3)
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Honras.- Resolvem-se duvidas ácerca do Dec. de 12
de Novembro de 1894 e portaria da mesma data que con
cedem um posto de accesso aos officiaes reformados e
honorarios, assim como ás praças que fizeram a cam
panha do Paraguay.-A. de 20 de Julho, ao Ajudante
General e Port de 9 de Agosto de 1895, à Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 659) e 11 de De
zembro do mesmo anno (Ord. de dia n. 692).

- V. Graduação.

Honras f"unebres.- S6mente no caso de estarem
os officiaes da Guarda Nacional destacados e sujeitos aos
regulamentos e disciplina do Exercito se devera mandar
fazer, por corpos de primeira linha, honras funebres
aos mesmos officiaes por occasião de seu fallecimento.
-Porto de31 de Agosto de 1896, á Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 767).

- Aos officiaes honorarios devem ser prestadas as
mesmas honras nas mesmas condições em que são
prestadas aos officiaes do Exercito, sendo que, no caso
de se acharem desempregados, a communicação do obito
deverá ser acompanhada da patente, para provar o
direito a taes honras.-Port. de 17 de Outubro de
1896, a Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 777).

Hospicio Nacional de Alienados. - Seu
regulamento.- Dec. n. 1559 de 7 de Outubro de 1893.

Hospit.al. - Mandam-se excluir dos corpos a que
pertencem e incluir na companhia de enfermeiros, per-
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cebendo os vencimentos marcados no regulamento de 7
de Abril dr) anno passado, todas as praças 'do exercito
que estão servindo de enfermeiros nos hospitaes.
Porto de 7 de Janeiro de 1891, a Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 159).

Hospit,al.- O hospital creado na Escola geral de tiro
do Oampo Grande é destinado ao tratamento das praças
alli em serviço, cabendo ao commandante da mesma es
cola, de accôrdo com o decreto de 18 de Agosto do anno
passado, toda a autol'idade e interferencia no dito hos
pital. - A. de 14 de Janeiro de 1891, ao commando
geral de artilharia.

- Regulamento para os hospitaes militares. - Dec.
n. 476 de 6 de Agosto de 1891 (Ord. do dia n. 267).

- Naquelles em que houver irmãs de caridade conti
nuarão em vigor as instrucções de 12 de dezembro de
1868.-Reg. n. 476 de Gde Agosto de 1891, art. 67
(Ord. do dia n. 267).

- Os officiaes e praças de pret que baixarem ao hospital
em consequencia de ferimentos ou desastre occorridos
em acto de serviço, perceberão, durao.te o tratamento,
o soldo integral de seus postos. - L. n. 26 de 30 de
Dezembro de 1891, art. 7° § l°, n. 1.

- Ficam reduzidas a simples enfermarias os ho pitaes
de 3a classe creados pelo regulamento de 7 de Abril de
1890, que sera revisto e, posto de harmonia com a Lei
de forças de terra para o exercicio de 1892. - L.
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n. 39 A, de 30 de Janeiro de 1892, art. 11 (Ord. do dia
n. 297).

Dospit.al.- São transformados em enfermarias os
hospitaes de Bage, S. Gabriel, Uruguayana, Rio Grande,
Jaguarão e Ouyabà.- Porto de 26 de Dezembro de
1892, á. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 448).

a falta de director, nomeado de accô do com o dis
posto nos arts. 3° e 6° do regulamento approvado pelo
Dec. n. 476 de 6 de Agosto de 1891, deve assumir o
exercicio desse cargo o medico mais graduado ou mais
antigo da guarnição, depois do encarregado do serviço
sanitario.-Port. de16de Maio de 1893, àRep. de
Aj ud. General.

- A enfermaria de Ouyabâ. passa a hospital de 2a

classe, sendo convertido em enfermaria o hospital de
Corumba. - Porto de 9 de Junho de 1894, á. Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 557).

- Nas relações de vencimentos devem os corpos fazer
as necessarias observações sobre os dias em que as
praças estiverem em tratamento nos hospitaes, não
se lhes tirando nas suas relações os vencimentos
con~ernentes aos periodos em que permanecerem ellas
alli, porquanto os hospitaes recebem dos cofres publicos
a importancia das despezas que fazem com as referidas
praças.-A .de 15 de Outubro de 1896, ao Ajud.General.

- Os vencimentos das praças que baixam ao hospital
devem ser tirados nas relações respectivas, s6mente
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ate o dia em que se effectuar a baixa, a contar
do dia immediato aquelIe em que ellas tiverem
alta, excepto o caso de ter sido a baixa determi
nada por ferimento ou de5astre occorridos em ser
viço, porque então teem elIas direito ao soldo. que
deverá ser tirado nas referidas relações o - Port.
de 23 de Dezembro de 1896, á Rep o do Ajud o General
(Ord. do dia no 798).

Hospital. - Vo Visita o

Hygiene o - Devem ser permittirlas aos delegados
da inspectoria geral de hygiene. mediante pl'evia
licença solicitada á autoridade mIlitar, as visitas sani
tarias de que tI'ata o regulamento da mesma inspe
ctoria, devendo, porem, quaesquer providencias apon
tadas ser submettidas a consideração daquelIa auto
ridade, que dellas dará conhecimento ao chefe do
serviço sanitario do Exercito pa.ra terem a devida exe~

cução. - A. de 27 de Fevereiro de 1893 (Ordo do
dian. 423).

- Determina-se que os quarteis e estabelecimentos
militares, onde ha agglomeração de pessoas, sejam
franqueados aos commissarios de hygiene sempre
que nelIes se apresentarem para desempenhar func
çôes que pela lei lhes são commettidas o- Port o de 22
de Agosto de 1893 (Ord. do dia n o 476).

- Recommenda-se a execução da portaria de 27 de
Fevereiro de 1893 o - Porto de 25 de Setembro de
1895, â Rep o do Ajud. General e A. da mesma data ao
Prefeito do Districto Federal.
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Hygiene. - Os medicas que fizerem o serviço dos
corpos devem diariamente percorrer os quarteis, suas
dependencias e immediações, fazendo constar no livro
competente o resultado do seu exame hygienico e re
quisitando do commandante qualquer providencia que
julgarem necessaria o

Manda-se tambem estabelecer um serviço de policia
sanitaria por meio de medicas da guarnição para
esse fim designados, os quaes, uma vez por mez,
pelo menos, procederão a minucioso exame nos mes
mos quarteis e estabelecimentos militares, transmit
tindo, em parte escripta, ao inspector geral, para ser
remettida ao Ministro, a impressão desses exames o 
Porto de 16 de Janeiro de 1896, à Rep. de Ajud. Ge
neral.

I

Idade. - Quando nos assentamentos de praças dos
officiaes do exercito constar a data de seu nascimento,
nenhnma reclamação serà acceita com o fim de al
terar essa data.-Port. de 14 de Janeiro de 1891, á
Rep. de Ajud. General (Ord. dia n. 159).

- Em caso de duvida sobre a idade dos que preten
derem alistar-se no exercito deve exigir-se docnmento
comprobativo dessa idade.- Porto de 22 de Agosto

de 1895, à Rep. de Ajudo General (Ord. do dia
n. 661).

- O documento que comprova a idade dos individuas

nascidos a contar do dia 1 de Janeiro de 1889 é a
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certid:ro do registro civil. - A. de 23 de Dezembro
de 1895 (Onl. do dia n. 696) e Circo da mesma
data às repartições do:'1. ela guerra.

Idade.- Quando da certidão de idade dos officiaes do
exercito sOmente constar o anno de seu nascimento,
deve-se considel'ar haver elIe nascido no dia 31 de
Dezembro clesse anno.- Porto de 21 de Agosto 1896,
à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 771).

- Providencia-se sobre a idade na occasião do assenta
mento de praça e sobre a dos officiaes quando não
constar dos respectivos assentamentos ou haja duvida a
respeito.- Porto de 21 de Setembro de 1896, à
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 771).

- V. Reforma.

IlluDlinação. - Dos quarteis. - V. Dec. n. 338
de 23 ele Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).

IDlpOSt,O. - Os officiaes inferiores do exercito são
praças de pret e como taes estão isentas do imposto
de 2 por cento sobrevencimentos.- Porto de 18 de

Janeiro de 1896 à Delegacia fiscal em Goyaz.

- V. Inclemnisação.

IDlprensa. - V. Publicação.

IDlprensa Nacional. - Novo regulamento.
Dec. n. 1541 C de 31 de Agosto de 1893.



-190 -

IncolD.patibilidade.- Nenhum membro do

Congresso, desde q\le tenha sido eleito poder~t celebrar

contractos com o Poder Executivo nem delle receber
commissões ou em prego rem unerado.

§ 1. o Exceptuam-se desta prohi!Jição :

1. o As missões diplomaticas ;
2. o As commissões ou commandos militares;

3. o Os caegos de accesso e as promoções legaes.
§ 2. o Nenhum deputado ou senador, porém, po

derá acceitae nomeaç::to para missõe:>, commissões,
ou cominandos, de que teatam os os. 1 e 2 do para

grapho antecedente, sem licença da respectiva Camara,

quando da acceitação resultaI' peivação do exercicio

das funcçães legislati vas, sal vo nos casos de guerra ou

naquelles em que a honea e a intregridade da União se

acharem empenhadas (art. 23).
O deputado ou o senador não pode tambem ser presi

dente ou fazer parte de directoeias de bancos ou com
panhias ou em prezas que gozem dos favores do Go

verno federal definidos em lei.

Paragrapho unico. A inobsee,ancia dos peeceitos contidos

neste artigo e no antecedente im poeta perda do mandato

(art. 24).

O mandato legislativo é incompativel com O exercicio de
qualquer outra funcção durante as sessões (art. 25).
Constituição Federal (Ord. do dia n. 174).

- Os ministro de estado não podem ser eleitos presidente

ou -.;-ice-presidente da União, deputado ou senador.

Constituição Federal, art. 50 (Oed. do dia n. 174).

- O cidadão investido em funcções de qualquer dos tres
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poderes federaes não podera exercer as de outro.
Constituição Federal, art. 79 (Ord. do dia n. 174).

IncolUpatibilidade.-E' incompativel o exercicio
cumulativo de commandante ele companhia e de pro
fessor de escola regimental. - A. de 20 de Fevereiro
de 1891, ao Governador de Goyaz.

- Os officiaes do Exercito não podem exercer cargos po
liciaes, à vista do que dispõe a Constituição Federal e
outras disposições cuja execução se recommenda.
Circ. de 24 de Março de 1891, aos Governadores dos
Estados, ( Ord. do dia TI. 186 ).

- Declara-se que um professur da Escola Militar do
Ceara que foi eleito lo vice-governador do Estado, pode
continuar na regencia da sua cadeira quando não estiver
no exercicio daquelle cargo, em cujo caso deverà ser
substituido durante o impeelimento.- i\... ele 30 de
Junho àe 1891, ao commandante da escola.

- São incompativeis as funcções do substituto do juiz
seccional com as de secretario do Supremo Tribunal
de Justiça de um Estado, não só porque repugnam
entre si, pela sua propria natureza, como tamhem
porque o cidadão investido das funcções de juiz federal
não pode ao mesmo tempo pertencer à justiça local
elos Estados. - A. do Ministerio da Justiça de 4 de
Agosto de 1891, ao Governador do Amazonas.

- São incompativeis desde a investidura os cargos.fe
deraes e os estaduaes, salvo em materia de ordem
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puramente profissional, scientifica ou technica, que
não envolvam autoridade administrativa judiciaria,
ou politica na União ou nos Estados (art. P).

Perderá o cargo federal de ordem politica, judiciaria
ou administrativa que occupar, o cidadão que acceite
funcção ou emprego no governo, ou na administra
ção dos Estados (art. 2°).

O cidaàão que tiver exercido o cargo de gover
nador ou presidente nos Estados, antes de seis mezes
após o termo dessas funcções, não podera ser nomeado
para o de ministro no governo federal (art. 30).

L. n. 28 de 8 de Janeiro de 1892. - Revogada
pela L. n. 342 de 2 de Dezembro de 1895.

InCOIllpatibilidade. - Não podem ser votados
para senador ou deputado ao Oongresso Nacional:

r. Os ministros do Presidente da Republica e os
directores de suas secretarias e do Thesouro Nacio
nal;

II. Os governadores ou presidentes e os vice
governadores ou vice-presidentes dos Estados;

III. Os ajudantes generaes do Exercito e da Ar
mada;

IV. Os commandantes de districto militar no re
spectivo districto;

V. Os funccionarios militares investidos de com
mandos de forças de terra e mar, de policia e mi
licia nos E tados em que os exercerem, equiparados
a estes o Districto Federal;

VI. As aukridades policiaes e os ofliciaes dos corpos
de policia e de milicia;

VII. Os membros do poder judiciaria federal.
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VIII. Os magistrad)s estaduaes, salvo si estiverem
avulsos ou em disponibilidade mais de um anno antes
da eleição;

IX. Os funccionarios administrativos federaes ou
estaduaes, demissiveis independentemente de sentençap
nos respectivos Estados.

Paragrapho unico. - As incompatibilidades acima
definidas, excepto a do n. VIII, vigorarão até seis
mezes depois de cessadas as funcções dos referidos
funccionarios.

L. n. 35 de 23 de Jancil'o de 1892 (art. 30).
O prazo de que trata o paragraphó unico fica redu

zido a tl'es mezes.- L. n. 342 de 2 de Dezembro
da 1895.

InCOIllpat.ibilidade. - Os officiaes subalternos: .
dos corpos do exercito emquanto exerceram o lagar
de agente dos mesmos corpos não devem ser nomeados
para qualquer outro serviço.- A. de 19 de Agosto de;
1892 (Ord. do dia n. 360).

- Ha incompatibilidade entre os cargos de ajudante.
e de commandd.nte de companhia com o de quar
iel-mestre; nlO ha, porém, entre os de ajudante e
commandante de companhia.- Porto de 28 de Junho
de 1892, à The.iouraria do Rio Grande do Sul, e de
4 de Novembro do mesmo anno à Rep. de Ajud.
General.

- O secretario de um corpo não póde ser proposto
pelo conselho de instrucção regimental para servir
a cargo de profepsor, por serem incompativeis oS:.

i3
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dous êxel'cicios.- Porto de 5 de Janeiro de 18J3, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 400).

ncoIllpadbilidade.- Não ha no exercicio S1
multaneo do cargo de supplente de delegado de policia
com o de escripturario da Repartição de Quartel-Mestre
General, guardado, porém, o preceito do art. 73 da
Constituição Foderal. - A. de 27 de Abril de 1893,
ao Quartel-Mestre Genel'al.

- Ha entre o tio e o sobrinho para os exerclClOS simul
taneos de director elo escripturario de um hospital
militar, onde as funcções de secretario competem
ao escl'ipturario. - Porto de 16 de Maio de 1893, á
Rep. de Aj ud. General.

- Entre o cargo de lente cathedral;ico e o de membro do
Conselho Municipal esómente de exercicio simultaneo,
por isso que o art. 2 3 da L. n. 28 de 8 de Janeiro

. de 1892 não estatue neste caso pel'da do cargo federal
por SOl' de caracter profis:>ional; não se abonando, por
tanto, vencimentos ao lente quando estiver fóra de
suas funcções, embora não seja remunerado o cargo
para que foi eleito. - A. de 11 de Agosto de 1893,
do 1\1. do Interior, ao director da Faculdade de medi
cina da Bahia .

- Em solução a uma consulta feita pelo conlllla;:;.dante
interino ele um batalhão, que faz parte de uma di

visio em operações, sobre a incompat.ibiliclaue entre
o lugar que exerce e o de com mandante de linha
para que fàra nomeado em detalhe do quartel general
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da mesma divisão, declarou-se que, tratando-se de
servjço extl'aorc1inario, para o qual não ha rcgulamento
especial, devia aquelle commandante sujeitar-se ao
serviço estabelecido pelo dito commando, que o de
signara para aquelle logar, porque assim julgou neces
sario para segurança e disciplina das forças acam
padas, o que está de accordo com o que se procede
nos cxel'citos em operações onde ha o general de dia,
serviço que é feito pelos com mandantes de corpos.
Porto de 5 ele Março de 1894, á Rep. de Ajud. Ge-

- neral.

IncOIlll:.atibilidade. - Os medicas adjuntos que
estiverem em serviço de outros ministerios, especial
mente os que accumulam funcçães medicas da policia,
não devem continuar no exercicio ele funcções simul
taneas nesses ministerios.-Port. de 8 de Fevereiro de
1895 (Orel. do dia n. 620). '- Nem os que servem nos
Estados, porque com os mesmos deveres e sujeitos aos
mesmos principias de subordinação dos medicas effecti
vos não porlem prestar obediencia a dous poderes que
giram em espheras diversas. - A. de 1 de Maio de
1897, ao Pres. elo Estado do Ceará.

- Não ha nos exercicios de lente e de supplente de sub
stituto do juiz seccional, visto que um e outro não
exigem do respectivo funccionario continua e ininter
rupta permanencia, devendo, porém, esse su pplenté,
quando eventualmente cm excl'cicio, optar entre os
vencimentos do magisterio e os vencimentos ou custas
a que tiver direi to. - A. 12 de Mal'ço de ] 895, do
.1. da Justiça ao juiz seccional de Minas Geraes.
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Inco:rnpat.ibilidade.- Nenhum official do exer
cito póde exercer cargo municipal, estadual ou mesmo
federal de outros ministerios, qualquer que seja a na
tureza desse cargo, embora a accumulação seja permit
tida pur lei, sem licença do Ministerio da Guerra.
Port. de 5 de Agosto de 1895, à Rep. de Aj ud. General
(Ord. do dia n. 658). - V. O alineo seguinte.

- São incompativeis as funcções de medico militar e as
de inspector de hygiena publica nos Estados. Nos
casos em que taes accumulações possam se dar, em vir
tude de lei, é indispensave1 permissão do ministerio da
guerra, unico competente para conhecer da sua con- .
veniencia, - Port. de 5 de Agosto de 1895, a Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 658).

- Os empregados aposentados não podem ser nomeados
para empregos federaes de qualfJ.uel' na tureza, e quando
acceitarem empregos ou commissões estaduaes ou
municipaes com vencimentos, s6mente perderão o ven
cimento da aposentadoria durante o exercicio. - A: de
9 de etembro de 1895, do M. da Fazenda aos diversos
ministerios.

- Os medicas militares não podem servir em outro
ministerio nem exercer cargos de nomeação estadual ou
municipal. Esta incompatibilidade não comprehende
o exercicio clinico facultado aos medicas militares em
hospitaes e collegios particulares, sem prejuizo para o
sel'viço militar, desde que esse exercicio independe de
tal nomoaçãoe não constitue omprego publico.-'l'e1e
gramma de 8 de Junho de 1895, ao inspector da alfan-



-197 -

dega do Rio Grande do Norte e Porto de 18 de Outubro
do mesmo anno, aRep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 676).

Indellluisação. - Todo militar official ou praça
de pret, que for absolvido em conselho de guerra, por
unanimidade de votos, será indemnisado de todas as
vantagens pecuniarias que tiver perdido em vista do
processo. - Dec. n. 49 de 11 de Junho de 1892
(Ord. do dia n. 339).

Nestas disposições estão comprehendidos os que
sendo presos por suspeita de criminalidade, são depois
postos em liberdade por falta de base para instauração
do processo. - Port. de IOde Se tembro de 1894, á
Alfandega de Manàos (Ord. do dia n. 590).

- Quando a fazenda nacional e condamnada a alguma
indemnisação pecuniaria deve o pagamento, não só do
principal como das custas, ser feito pelo ministerio pelo
qual tiver corrido o pIei to e não pelo da fazenda.
- Officio n. 60 de 17 de Abril de 1896, do Tribunal
de Contas ao M. da Fazenda.

- As praças que desertaram durante a revolta de 6 de
Setembro de 1893 e foram amnistiadas, devem inde
mnisar a importancia do valor das peças de arreiamento
e outros objectos que extraviaram. - Porto de 15 de

Julho de 1896, á Rep. de Quartel-Mestre General.

- Sómente a absolvição pronunciada unanimemente pelo
Supremo Tribunal Militar ou a que porventura resulte
da revisão do processo, tambem por unanimidade
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de votos, dã direito á vantagem outorgada pelo Dec.

n. 49 de 11 de Junho de 1892. - Res. de 11 de Junho,

communicada ao Supremo Tribunal Militar em portaria
de 10 de julho de 1~96 (Grd. do dia n. 756).

Indexnnisação. - Da importancia do fardamento
e da etapa que os alumnos das escolas do exercito tellm
de indemnisar a Fazenda Nacional, no caso de demissão
ou baixa do serviço, deve-se excluir a pal'te relativa

ao tempo em que estiverem occupados em serviço de

guerra.-A. de 28 de Agosto de 1896, ao comman
dante da Escola Militar da Capital Federal.

- São applicaveis aos empregados absolvidos em processo
administrativo as disposições da circular n. 496 de 18
de Setembro de 1879, deci:;ão n. 86 de 11 de Maio de

1891 e circular n. 52 de 30 de Setembro de 1803, em
virtude clflS quae:> se abonam integralmente os ven

cimentos dos que são absolvidos eJI;lIH'ocesso de respon
sabilidade criminal perante o Poder Judiciaria. - Circo
n. 40 de 31 de Agosto de 1896, do M. da Fazenda.

- V. Baixa. - Opel'ario. - Reposição.

Indnlto. - ignificação j uridica das palavras

indulto - e - perdão - e seus effeitos com relação ao
crime de deserção: - indulto, sah7 0 restricções nelle

expressas, importa a oxtincção e esquecimento do crime
e suas consequencias, mesmo para os já condemna

dos, cuja sentença so torna inefficaz em todos os seus

effeitos com a annullação da culpa que lhe foi causa,
desapparecendo a nota respectiva nos seus assentamen-
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tos; ao passo que o - perdão sómente isenta o deser
tor da pena a que foi ou a que seria condemnado, sub
sistindo a nota do crime, para classificação de outra
deserção que venha porventura a pl'aticar. - Res. de
lD, communicada em A. de 20 de Maio de 18Dl,ao Aju
dante General (Oed. do dian. 204.) - V. Porto de
19 de Junho deste auno, verbo - perdão.

Indulto.- A praça engajada que, estando cumprindo
sentença maior de seis mezes, for posta em liberdade por
estar comprehendida no indulto concedido a desertores,
não póie reverteI' à sua primeira qualidade de praça,
não tem direito ao pagamen to das respectivas vantagens
durante o tempo da prisão, nem li. reintegração do posto
de que foi rebaixado em virtude da sentonça. - Port.
de lD de Junho de 18Dl (Ord. do dia n. 213).

- Concedido pelo Presidente da Republica não exime do
crime da deserção o sim do processo e da pena o
delinquente. - A. de 13 de Agosto de 1895, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 6-9).

- A praça que deserta e é depois indultada e perdoa
da sem restricções, apenas tem direito ás geatificações
de voluntario ou engajado (cuja qualidade não perde)
do dia em que entrar no gozo do indulto ou perdão,
de accordo com a provisão de 1-1: de Setembro de

1850, resolução de 3 de Dezembro de 1874 e avis03
de 28 de Setembro de 1857, 4 de Julho de 1861 e 26
de Julho de 1865. - A. do M. da Marinha de 27 de
Agosto do 1895, sobre consulta do Supremo Tribunal
Mili tal', ao Quartel General.
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Indulto.- As praças indultadas do crime de deserção
devem ser postas em liberdade,' mesmo tratando-se
daquel1as cujos processos já estejam em andamento.
- A. de 31 de Agosto de 1895, ao Ajudante General.

- O indulto concedido a desertores pelo presidente da
Republica tem o mesmo valor juridico que tinha
antes da promulgação da Constituição de 24 de Fe
vereiro de 1891. - A. de 23 de Fevereiro de 1897,
do M. da Justiça ao commandante da Brigada Policial
(Diario 0flicial de 24).

- V. P~'aça. - Tempo. - Volunta?'io.

InCorIDação. - Conforme já foi recommendado
por portaria de 31 de Ou tu bro de 1890, publicada na
ordem~ do dia n. 128, os requerimentos devem ser
informarias pelas diversas autoridades sempre no
proprio papel e enviados sem officio de remessa, fi
cando ao criterio da primeira que informar fazel-o de
modo a deixar espaço para as subsequentes emitti
rem os respectivos pareceres, e sendo necessario para
esse fim que e petição começe a um terço da altura do
papel e que a margem seja mais ou menos a terça parte
deste. - A. de 21 de Dezembro de 1891, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 284) e Porto de 27 de
Julho de 1893 (Ord. do dia n. 469).

- Os papeis que forem, pelos commandantes de distri
etos militares, remettidos aos chefes das diversas re
partições nos Estados para informar, devem ser restitui
dos directamente aos mesmos commandantes. - Circo
do M. da Fazenda de 4 de Setembro de 1893.
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InCorInação.- Os pareceres e informações minis
tradas pelos chefes de repal'tições em réquerimelltos
dirigidos ao governo, são actos internos das mesmas
repartições e não podem s:r dados por certidão. - Des
pacho do Ministerio da Fazenda de 30 de Março de 1895
(Diario O((icic:l de 10 de Abril de 1895).

Insignias. - V. Distinctivo.

Inspecção. - Os inspectores mili tares, ex- vi das
instrucções publicadas na ordem elo dia n. 2271 da
25 de Julho de 1889, annexo 18, nenhuma relação de
snbordinação teem para os com mandantes de districtos
militares. - A. de 10 de Abril de 1&97, ao Aju~

elante General (Ord. do dia n. 837).

Inspecção de saude. - Devem declarar, no
caso de molestia grave, de aIum nos das escolas do exer
cito, se a molestia inhibe de continuar matriculado,
realizando-se neste caso o sen desligamento. - Porto
de 19 de Agosto de 1895, á Rep. de Ajudante General
(Ord. do dia n. 661). - V. Escola Militar, 23 de
Outubro de 1897.

- Os prazos das inspecções de sande devem ser contados:
- para os effeitos de concessões de licença, dentro
do anno civil (art. 3° do Dec. de 3 de Janeiro de 1866)
e para os effeitos , não só da transferencia para a se~

gunda classe do exercito, na fôrma do que dispõe °
art. 2° § l° motivo 2° do Dec. n. 260 de 1 de De
zembro do 1841, mas tambem da resolução de 1 de
Abril de 1871, da data da primeira inspecçãO, no pri
meiro caso, embora realizada esta em anno civil ante-
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rior, e da data da transferencia, no segundo caso.
- Porto de 2 de Maio de 1896, à Rep. de AjudanteGe
neral (Ord. do dia n. 730).

Inspecção de saude.- As juntas medicas, que
inspeccionarem alumnos das escolas do Exercito, devem
mencionar nos respectivos termos si as molestias de
que soffrerem os ditos alumnos são, ou não graves.
- A. de 5 ele Janeiro de 18D7, ao Ajuuante General
(Ord. dodian. 807).-V. i8deAgostode.1895.

- O omcial que tiver de ser inspeccionado de saude não
póde dar coI?o suspeito qualquer dos membros da junta
medica, porque dos pareceres desta ha recul'SO para o
conselho superior de sauele. - Podo de 5 de Janeiro de
18D7, à Rep. de Ajudante General (Ord. dodia n. 807).

- V. Doente. - Licença.

Inspector geral do serviço sanitario
do Exercito. - Tem a patente de genel'al de bri
gada e não lhe compete graduação do posto immediato,
por is.- o que não é chefe de classe. - Res. deIOde

.Abril de 1~97, communicada ao Supremo Tribunal Mi-
litar em portaria ele 13.

- A disposição do art. O do regulamento approvado
pelo Dec. n. "'07 de7do Abril de 1890, que lhe
.dava assento no Oonselho Supremo Militar, ficou revo
gada eom a extincção deste Tribunal pelo Dee. n. 149
..de 18 de Julho de 1883. - V. vol. V, par;. 65, ul
timo ati1~eo.
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Instrucção. - Sem prejuizo da instrucção militar
propriamente dita, devera o Governo empregar o pes-'
soaI do Exercito em trabalhos technicos, iaes como con
strucções de linhas telegraphicas e de estradas de
ferro, levantamento de cartas, etc., afim de que o dito
pessoal adquira pratica nesses serviços, tão adstrictos a
sciencia da guerra (art. 14).

O governo mandara praticar, pelo tempo de seis
mezes a um anno, nas estL'adas de ferro, te]egraphos e
outros serviços de engenharia fio Estado ou por este
subvencionados, os a]umnos das escolas militares que
concluirem o curso de engenharia (art. 15).

Estas disposições são permanentes (art. 22).
L. n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892 (Ord. do dia

n. 297).

- O governo eautorisado a manter na Europa, servindo
nos estados-maiores e nas armas elos exercitas dos paizes
mais adiantados, quatro officiaes por arma c corpo
especial, com os vencimentos que percebem os membros
ela commissão techníca militar consultiva e a ajlH]a de
custo que tcem tido os addidos militares.

As nomeações serão feitas por concurso.
L. n. 126 B ch~ 31 ele Novembro de ]892, art. 5"

§ 2°, n. 6.
Instrucções para os concursos de que trata esta lei_

- Porto de 3 ele Setembro de 1894 (Orel. elo dia
n. 579).

- Manda-se empregar officiaes e praças do Exercito no
estudo e constrllcção da estrada de ferro de Catalão a
Cuaybá, consignando-se verba para gratificações espe-
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ciaas no orçamento do Ministerio da Industl'ia. - Dec.
n. 183 de 20 de Setembro de 1893 (Ord. do dia n. 481).

Inst....ucção. - Os tenentes e alferes, desde que se
achem no exercicio das funcções de commandantes de
companhia, não devem ser excluidos da concurrencia
com os capitães no encargo da instrucção rias praças,
tanto mais que,pelo art. 27 do regulamento approvado
pelo Dec. n. 338'de 23 de Maio de 1891, todos os subal
ternos devem ter exacto conbecimento do exercicio e ma·
nobras do manejo das respectivas armas, para que sejam
capazes de ensinar ou dirigir a instrucção de qualquer
parte do corpo de que possam para esse fim ser encar
regados; e quando lhes faltar este conhecimento, ao
commando do corpo compete providenciar nos termos
do § 40 do art. lOdo mesmo regulamento, para que o
adquil'a, e somente depois de esgotados os meios aoon 4

salbados pela suavidade unida ú firmeza, responsabi
lisal-os de accol'do com os regulamentos militares. 
Port, de 6 ele Mala ele 1897, à Rep. ele AjudanteGenera1
(Ord. do dia n. 843).

Insb·ucções. - Para, os concursos do Observatorio
do Rio de Janeiro - 20 de Janeiro de 1891 (Ord. do
dia n. 164).

- Para execução do decreto que regula o accesso aos
postos dos officiaes das differentes armas e corpos do

Exercito. - Dec. n. 1388 de 21 de Fevereiro de 1891
(Ord. do dia n. 173).

- Para o serviço do receituario medico militar - 12 de
Maio de 1891 (Ord. do dia n. 203).
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Instrucções. - Para os concursos das escolas do
exercito. -14 de Maio de 1891 (Ord. do dia n. 201).

- Para o ensino pratico de cada arma nas escolas regi
mentaes. - 8 de Julho de 1891 (Ord. do dia n. 422).

- Para o serviço da commissão technica militar consul
tiva. - 17 de Agosto de 1891 (Ord. do dia n. 237).

- Mandam-se adoptar provisoriamente no Exercito as
instrucções para infanteria organizadas pela commissão
para isso nomeada em 24 de Setembro de 1890. -A. de
23 de Maio de 1892, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 333) - V. a ord. do dia n. 383 de 7 de Novem
bro seguinte.

- Para o emprego do tiro com carga reduzida.-A. de
24 de Maio de 1892, ao Ajudante General (Ord. elo dia
n. 338).

- Para a commissão encarregada da construcção da
linha telegrapbica de 1tararé a Castro e da cidade da
Faxina á Villa da Ribeira nos Estados de S. Paulo e
Paraná. - Ord. do dia n. 530 de 17 de Mar\o de 1894.

- Para a commissão te1egraphicade Corumbá a Cuyabá.
- Ord. do dia n. 551 de 22 de Maio de 1894.

- Para o concurso dos officiaes que devem ir praticar
nas armas e estados-maiores dos exercitas europeus.
Porto de 3 de Setembro de 1894 (Ord. do dia
n. 579).
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Instrucções. - Determina-se que sejam postas
em pleno vigor as instrucções de cavaliaria mandadas
adoptar por aviso de 17 de Agosto de 1839, ficando
revogado o de 30 ue Julho de 1894.-A. de 3 de
~ovembro de 1896, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 783).

Int.endeucia .geral. - Sua creação. - Dec.
n. 493 de24 cle Outubro de 1896 (Ord. do dia n. 778).

Intendeucia da guel~ra.-V. Conselho de
compl'as.

Intersticio.- V. Pi'omoção.

Intel~vençãonos Estados.- Sem ordem elo
governo nenhuma força do Exercito deve ser posta à
disposição das autoridades policiaes dosEstados, porque
nenhuma intervenção póde haver por parte das autori
dades militares da União nos negocios peculiares aos
me mos estados.-A.'de 2de julho de 1886, ao Aju
dante GenCL'al (Ord. do dia fi. 754).

Identica disposição existe nas instrucções dos com
mandos de districtos (Ord. do dia n. 218 de \) de
Julho de ]891); no telegramma expedido pelo Ministe
rio da guerra a todas as guarnições em 20 de Novem
~)ro de 1894 e no aviso de 19 de Fevereiro de 1895 ao
Aj ndante General.

"IrIDã de c::u·idade. -V. Eta2Ja - Hospital.

rIDandade da §anta Cruz dos l\lilita
res.-As thesoural'ias de fazenda são autorisadas a de-
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duzir dos vencimentos elos officiaes do exercito residentes
nos respectivos Estados as importancias por eltes indi
cadas e de que forem devedores a irmandade, por joias
ou mensalidades, devendo esse desconto sel' feito com
dous mezes pelo menos de antecedencia ao vencimento
das dividas, afim de se evitarem as·multas. Os inspe
ctores dessas repartições enviaeão mensalmente á
Contadoria Geral da Guerra um balancete com decla
ração dos nomes dos officiaes e das quantias entregues,
especificando-se si proveem de joias ou mensalidades,
quantias estas que serão escl'ipturadas como - movi
mento de fundos - remessas recebidas do Thesouro-,
e entregues ao procurador da irmandade.-Circ. de 6
de Setem131'0 de 1892, ás thesou rarias (Ord. do dia
n. 366). -Revogada pela de I de Outubro de 18\)6 às
delegacias e alfandegas nos Estados.

J

Jubilação.-Dos lentes, substitutos e professores
das escolas do exercito.-Reg. n. 1.159 de 3 de De
zembro de 1892, arts. 34,35 e 37.

Jubilado .-V. Aposentacl'.J1"ia.

Junta de alístalDento.-As juntas de alista
mento militar devem ser compostas de tres cidadãos,
designados pelo governador do Estado, devendo, sem
pre q1le for passivei, ser preferidos officiaes reforma
dos ou honorarios elo exerci to ou marinha, <3, na falta
destes,officiaes da guarda nacional.-L. n. 39 A de
30 de janeiro de 1892, art. 3° (Orcl. do dia n. 297).
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Deve haver uma junta de alistamento em cada
parocbia.-A. de 12 dejulbo de ]892, ao Governador
do Rio Grande do Sul.

Aos governadores e presidentes dos Estados cabe
prover sobre a substituição de seus membros.-A. de
10 de abril de 1896, ao' presidente do Ceará (Ord. do
dia n. 733).

Junt.a de alist.aIDent.o.- O serviço dos mem
bros das juntas parochiaes do alistamento militar egra
tuito e obrigatorio.- Porto de 24 de agosto de 1892
(Ord. do dia n. 361).

- Os officiaes do exercito que servirem nestas juntas
continuarão a perceber os vencimentos que tinham
quando foram nomeados,abonaudo-se aos que estiverem
addidos a RepartiçãO de Ajudante general os venci
mentos dos respectivos corpos. -A. de 31 de julho de
1896, á Qontadoria.

a falta de escrivão de paz para servir de secretario,
deve a junta nomear um cidadão idoneo para exercel'
esse cargo.-A de 3 de Agosto de 1896, do M. da
justiça ao presidente da junta da 12a pretoria.

o districto federal cabera. ao secretario da justiça
e negocios interiores a attribuição que, pela modifica
ção 2a do art. 3° da L. n, 39 A de 30 de janeiro de
1892, é deferida aos governadores ou presidentes nos
Estados.-L. n. 394 de 9 de Outubro de 1896, art.
20 paragrapho unico.

- V. Editaes. - Expediente,
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Junta fiscal.-Das deJiberações das juntas revi
soras do alistamento militar nos estados cabe reCUl'SO
para. uma junta fiscal, com sede na respectiva capital,
composta do juiz seccional, do commandante da guar
nição e do chefe do serviço sanitario. - L. n. 39 A
de 30 de Janeiro de 1892. art. 30 (Ord. do dia
n.29'). .

Siem algum Estado não houver guarnição militar, o
recurso será inte!'posto para o ministerio da guerra.
A de 24 de Setembro de 1892, ao M. da Justiça.

- Na falta de designação legal, deve.o juiz seccional as
sumi!' a presidencia da junta.- A. de 10 de Julho de
1896, do L da Justiça ao juiz seccional de Matto
Grosso.

Junta governati,-a.- Os officiaes do exercito
que fazem pa!'te das juntas governativas dos E'tados
não perdem o tempo de serviço, por ser essa commissão
extl'ao!'dinada e ephemera, conforme jã. se praticava
em \'irtude elo art. 20 do regulamento de 31 de
Março de 1851, e so percebem os soldos das respe
ctivaspatentes.-A. de 14 de Janeiro de 1892, ao ,ice
presidente do Senado.

Junta de justiça JUilitar.- No caso de
guerra externa pode o governo crear, no logar em que
se realizal'em as operações, uma junta de ju tiça mi
litar. composta de oito membros, cinco dos quaes
officiaes generaes effecti vos ou reformados e tres juizes
-togados para o julgamento, em segunda instancia, dos
crimes militares de sua com petencia (art. 282).

1 i
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As attribuiçães das juntas militares ão identicas às
do Supremo Tribunal 1ilitar, gozando os seus mem
bros das mesmas gaeantias, emquanto dural' es~a ne·
cessidade (paragrapho unico).

Reg. processual criminal militar de 16 de Julho de
1895 (Ord. ão dia n. 660).- V. 2° vot., pago t08,
5Q alineo.

Junta de parochia.. - V. Junta de alista
mento.

Junta revisora.- As juntas revisoras do alista4

monto militae serão compostas do ires cidadãos, de
signados pelos goveenadores dos estados, devendo, sem
pre que for possivel, see preferidos officiaes refor
mados ou honorarios do Exercito ou da Marinha, e na
falta destes, de officiaes da Guarda Nacional. - L.
11. 39 A de 30 de Janeiro de 1892, art. 3° (Ord.
do dia 11. 297).

Deve haver uma junta revisora em cada paeochia.
-A. do 12 de julho de 1892, ao governadoe do Rio
Grande do Sul.

- Para ellas deve nomear-se secretario ad-lwc, po
dendo a nomeação rclcahir em officiaes honorarios ou
reformados do exercito, como estabelece a lei com
relação aos logal'es de membros das mesmas juntas.

ão ha necessidade de prover à substituição dos pro
motoees, por isso que das juntas cabe recurso ~ nos
Estados para uma junta fiscal com sóde na respectiva
capital, composta do um juiz sêccionaI, do comman
dante da guarnição e do chefe do serviço sani tario, e
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no districto federal para o ministro da guerra, nos
termos da L. n. 39 A de 30 de janeiro de 1892.
A. de 11 de Outubro de 1892, ao Governador da Bahia,
de 17 do mesmo mez ao presidente do Estado de
S. Paulo, e de 10 de abril de 1896, ao do Ceará
(Ord. do dia n. 733).

Junt.a .-evisOI."a. - Não deve.m ser para ellas
nomeados juizes de direito, porisso que o § 60 do art. 20

da L. n. 2556 de 26 de Setembro de 1874 foi revogado
pela de n. 39 A de 30 de janeiro de 1892.-A. de 17
de Outubro de 1892, ao Preso de S. Paulo (Ord. do
dia n. 733).

- Aos governadores e aos presidentes dos Estados cabe
prover sobre a substituição dos seus membros.-A.
de 10 de Abril de 1896, ao Pres. do Ceará (Ord. do dia
n. 733).

- TO distrkto federal caberá ao secretario da justiça e
negocias interiores a attribuição que pela modificação
2Q do art. 30 da L. n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892
é deferida aos governadores ou presidentes nos Estados.
-L. n. 394 de 9 de Outubro de 1896, art. 20, para
grapho unico.

Junta de saude.- Devem ser compostas sempre
de tres membros, convidando-se, na falta de medicos
effectivos do quadro, medicos reformados ou civis para.
completarem aquelle numerõ, e quando não seja isso
possivel, a autoridade que enviar a acta de inspecção
mencionara a razão por que se não completou a junta.
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- Circ. de 3 de Abril de 1891, aos governadores
dos Estados (Ol'd. elo dia n.. 189).- V. Reg. n. 307
ele 7 de Abril ele 1890, ai'!. 5 i ((),'cl. elo dia

n.62).

Junta de sande. - Quando inspeccionar algum
omeial em tran ito eleve declarar no respectivo termo
si a mole tia de que porven tu ra solfre o mesmo official
o inhibe de con tin uar na viagem. - Porto de 27 de
Setembro ele 1892, à. Rep. de Ajudante General, e de 21
de Feveeeil'o de 1890 (Ord. do dia n. 717).

Jury.- Os operados do Al'senal de Madnha, de qual
quer classe que sejam, não perdem os respectivos jor.
naes durante o tempo que não compal'ecerem ás ofticinas
1)01' se achal'em occupados em tl'abalhos do j ury .
A. de 31 de Maio ele 1892, elo !VI. da Marinha ao in
spector do arsenal.

- A eli pensa dos empeegados sol'teados para as sessões
elo jUl'Y deve ee eequi.-iitada pelos respectivos chefes ao
presidente daqueUe tribunal.- A. de 23 de Janeiro
de 1893, do M. da Justiça ao da Fazenda.

- Peemitte-se aos operal'ios do Arsenal de Guerra, sor
teados para fazerem parte do tribunal do jury, com
parecer diariamente ao ponto para perceberem os
respectivos vencimentos, retieando-se nas proximi
dades da hora da. chamada no mesmo tribunal; de
vendo, porem, regressar ao arsenal, no caso de não
haíer sessão.- A. de 16 de oíembro de 1896, ao
Arsenal de Guerra.



- 213-

Jury. - Sobre a qualificação dos juizes de facto e
vogaes e a sua dispensa. - Dec. n. 2-164 de 17 de
Fevereiro de 1897. Oap. V II.

JusHça.- Orgallixaç?o da Justiça Federal.-Dec.
n. 848 de 11 de Outubro de 1890 e L. n. 221 de 20
de ~ovembro de 1804.

- Organização da Justiça do Dis tricto Federal. - Doc.
n. 1030 de 14 de Novembro de 1890.

- Regula-se a pade civil do Dec. n. 1030 de 14 de
Novembro de 1890 que ol'ganizou a justiça do Districto
Federal.- Dec. n. 1334 de28 de Março de 1893.

- Oonsolidam-se e completam-se as disposições regula
mentares do Dec. n. 1030 de 14 de Novembro de 1890
na parte relativa ao pessoal da Justiça Local.- Dec.
n. 2464 de 17 de Fevereiro ele 1897.

- V. Codigo Penal. - C1,zme.

L
Laboratorio chiInico pbarrnauceutico

lDilitar. - obre fornecimento de medicamentos du
rante a noite aos officiaes do exercito e aos empregados
civis do ministerio da guerra.-V. Medicamentos, 30
de Maio de 1892.

- Autorisa-se a nomeação de um pharmaceutico para
auxiliar o serviço deste laboratorio, dividindo-se entre
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elIe e o ajudante as funcções deste.- Porto de 13 de
Março de 1895, á Rep. de Ajud. General.

Laboratorio de Dlieroscopia clinica e
bacteorologia Dlilitar.-Autorisa-se a crea
ção de um laboratorio com esta denominação para o
serviço medico militar.- L. n. 126 B de 21 de No
vembro de 1892, art. 5° § 2°, n. 5.

- Sua creação e regulamento.- Dec. n. 1915 de 19 de
Dezembro de 1894 (Ord. do dia n. 611).

Parece, á primeira vista, haver sido a autorisação
dada pela Lei de 21 de Novembro ele 1892 usada depois
de esgotado o prazo de dous annos fixado pela de n. 2348
de 25 de Agosto de 1873, art. 19; mas de facto não o
foi, porque a creação só podia realizar-se votado o cre
dito para as d~spezas, e este só foi concedido pela Lei
n. 191 B de 30 de Setembro de 1893, fixando as despezas
para o exercicio de 1894, o que importa adiamento
daquelle prazo.

Lança. - Manda-se adoptar o typo de lança fixado
pela Commissão technica militar consultiva.- A. de
3 de Novembro de 1896, ao Ajudante General (Ord. do
dian. 783).

Lei.- Formula da sua promulgação. - Constituição
Federal, art. 37 (Ord. do dia n. 174).

- Continuam em vigor, emquanto não revogadas, as
leis do antigo regimen, no que explicita ou implicita
mente não for contrario ao systema de governo firmado
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"pela Constituição e aos principias neIla consagrados.
Constituição Federal, art. 83 (Ord. do dia n. 174).

Lei.- As leis annuas vigoram durante todo o exercicio
a que pertencem, embora sejam prumulgadas fóra da
época propria. - A. de 10 de Agosto de 1895, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 659).

Leis Dlilit.ares. - Declaram-se sujeitos a juris~

dicção do fóro militar os crimes que se relacionarem
com a rebeIlião que ora conflagra o Districto Federal
e outros do terri torio da União. - Dec. n. 1681, de
28 de Fevereiro de 1894 (Ord. do dia n. 527).

Ampliam-se as disposições deste decreto. -Dec.
n. 1685, de 5 de Março de 1894 (Ora. do dia n. 529).

Lenha. - Aos hospitaes e enfermarias militares deve
ser distribuida na seguinte proporção: duas achas para
cada dieta, quando o numero não exceder de 20 ;,
deste numero ate 50 sómente uma acha para cada
dieta, e mais meia acha para cada dieta que exceder
ao numero de 50.- Porto de 5 de Maio de 1897, A
Rap. de Ajudante General.

Licença. - Os medicas adjuntos do exercito não
podem obter licença; aquelles que" a solicitarem para
qualquer fim serão dispensados do serviço. - Circo

de 16 de Março de 1891, aos governadores dos Estados
(Ord. do dia n. 215) e A. de 25 de Julho seguinte,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 227). - Dero
gados pela Portaria de 2 de Julho de 1892, á Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 344), declarando.



- 216-

que os medicos adjuntos, pelo facto de obterem licença
para tratamento de saude, não perdem seus 10gares.

- V. Corpo de saude.

Licença.- As communicações das licenças concedidas
para tratamento de sande devem vil' acompanhadas dos
competentes termos de inspecção. - Porto de 18 de
Agostá de 1891, à Rep. de Aj udante General.

- Podem os commandantes de districtos militares con
ceder, a offieiae, e praças, licença para tratamento de

saude ate tt'es mezes, á vista de inspecção medica.
Dee. n. 431, de 2 de Julho de 1891, ado 60 (Ord.
do dia n. 218).

Mas ll:IO podem permittir que sejam gozadas fóra dos
districtos de suas jurisdieções.- Porto de 10 de Ja·
ueiro de 189;3, á Rep. de Ajudante General (Ord. do
dia n. 403).

As pl'orogações de licenças são da exclusiva compe
teneia do governo.- Porto de 22 de Dezembl'o de
1892, á Rep. de Ajudante General e A. deZl de Feve
reiro de 1896, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 717).

Quando os seus jurisdiceiouados declararem que con
tinuam doentes, devem ser inspeccionados de saude e os
respectivos termos enviados ao Ministerio da GuefTa ;
e se não pertencerem á guarnição, deverão asjuntas de·
clal'ar se podem ou não viajaI' e tratar-se no logar
onde estacionam seus corpos. - Porto de 21 de Fe
vereiro de 1896, a Rep. de Ajudante General (Ord.
elo dia n. 717).

e:;tas disposições se comprehendem os officiaes e
~raças que, pertencendo a corpos não sujeitos à juris-



- 2l7-

<dicção dos commalldantes de districtos, se acham por
qualquer motivo nas guarnições dos mesmos districtos.
-Port. de 21 de OlltllbL'O de 1892, à Rep. le Ajudante
General (Oret. do dia n. 379).

Licellça.- Os commandan tes d1:l guarnição e de corpos
podem conceder aos officiaes e praças sob seus comman
dos até quatro dias de dispen a ele serviço mensalmente,
em perda de vencimentos.-Dec. n. 745 de 26 de

Fevereiro de 1892 (Ord. do dia n. 307).

- O Ajudante-General-é autorisado a conceder aos offi
ciaes e praças das guarnições da Oapital e dos Estados do
Rio de Janeiro e Espirito Santo, sob suas immediatas
Drdens, licença até tres mezes para tratamento de
-saude, com vencimentos na fórma da lei e nos termos
das respectivas in pecções, e tanto estas, como as que
forem concedidas pelos com mandantes de districtos mi

litares, nos termos das disposições em vigor, devem
er publicadas em ordem do dia independentemente de

despacho do ministro.-A. de 16de Mal'ço de 1892,
ao Aj udante General (Ord. do dia n. 312).

- Declara -se que a licença concedida a um medico do
exercito pal'a tratamento de saude, sem mencionar se
foi baseada em inspecção medica, não lhe deve ser des
-contada do illtersticio.-A. de 7 de Junho de 1892, ao
Ajudante General.

- Aos medicos e pharmaceuticos adjuntos do exercito 
V. Corpo de saude, Dec. n. 148 de 13 de Julho de
1893.
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Licença..- Os com mandantes dos districtos militares
só podem conceder atê tres mezes para tratamento de
saude,nos termos do art. 6 0 do Dec. n. 431 de 2 de julho
de l891.-Port. de 16 de Abril de 1894, á Rep. ·de
Ajudante General (Ord. do dia n. 541).

Este prazo é contado dentro do anno civil.- Porto
.de 2 de Maio de 1896 (Ord. do dia n. 739).

- O Ajudante General é autorisado a pr'orogar as licen
ças concedidas para tratamento de saude pelos comman
dantes de districtos militares aos officiaes que se acha
rem nos Estados, mediante inspecção de saude.-A.
de 26 de Setembro de 1894 ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 587).

- Os militares eleitos membros do Congresso Nacional
não pl'ecisam de licença para tomar assento; basta

que o communiquem à autoridade competente. -Des
pacho do M. da Guerra de 25 de Abril de 1895
(Ord. do dia n. 637).-V. l° vo1., pago 76,4°
alineo.

Os que são eleitos para os Congressos estaduaes pre
cisam de licença pal'a tomar assento. - Teleg. do M.
da Guerra ao commandante do 6° districto militar,
em 28 de Setembro de 1893. - V. Dec. n. 3579
de 3 de Janeiro de 1866.

O Sr. Dr. Aristides Augusto Milton em um traba
lho que publicou sob o titulo « A Constituição do
Brasil- Noticia historica, texto e commentario »- diz

em uma nota ao art. 26 da mesma Constituição:
« Os militares, quando eleitos, necessitam de licença

do seu superior hierarchico para tomar assento?
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Nada de positivo existe sobre a questão. No emtanto,
de accordo C0m os estylos invariavelmente seguidos, é
justo dar uma resposta affirmativa. Ainda assim, cum
pre reconhecer - que, depois da Republica, muitos mi·
litares teem deixado de solicitar a licença alludida,
sem que porisso incorressem ~iquer em censura.

O Ministro da Marinha, porem, na portaria de 6 de
agosto de 1894, concedeu licença a um lo tenente da
Armada para tomar assento, como deputado, na Assem
blea de Sergipe; e dahi por diante outros militares,
investidos do mandato legislativo, adoptaram o alvitre
de impetrar lioença igual.

Me parece que o pedido de licença, nestes casos, é
consequencia da faculdade, que o Governo tem, de em
pregar no serviço que julgar conveniente qualquer mi
litar, embora esteja este funccionando n'uma Assem
bléa Legislativa .

Esta doutrina exposta no Aviso de 19 de junho de
1865, expedido em virtude da imperial resolução de
14 do mesmo mez, tomada sobre consulta das secções
reunidas do imperio e de marinha e guerra do Oonselho
de Estado do antigo regímen, vigora ainda por força
do art. 83 ,desta Oonstituição, apezar do despacho pro
ferido pelo Ministro da Guerra, em 27 de Abril de I 95
declarando - que a licença não é necessaria, bastando
que os officiaes eleitos coml)1uniquem o facto opportu
namente à autoridade militar. »

Não tem razão o illustre deputado: as disposições
citadas são todas referentes aos membros da,; antigas
Assembléas Provinciaes e não aos deputados geraes, e a
consulta de 14 de Junho de 1865 versa, não sobre li
cença para acceitação de mandato, mas sobre o direito,
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.q ue as~istia ao Governo, de chamai' ao serviço os refe
ridos membro~ das Assembléas Provincjae~, - o que
foi julgado incontestado pela Resolução de 19 desse

!Dez e anno.
O Decreto de 3 de Janeiro de 1866, regulando a con

cessão de licenças a officiaes e praças do exerci to e a
-empregados civis do Ministerio ela Guerra, declam no
seuart. lo:

« Reputal'-se-ha motivo urgel1te o justo para se
.conceder licença:

« 5.° Exorcicio das funcções de membro de alguma
assemblda pJ'ovinct'al (art. 9 0 da L. de 12 de Agosto
·.de 1834 e Resolução de Consulta de 14 de Junho de
1865). »

Em vista desta disposição, concederam-se sempre
tues ~icenças, até que o conselheiro Eduardo de An
drade Pinto em 1878, quando ministro da marinha e
in terino da guerra, declarou l1~ío serem ellas necessa
rias, devendo o official ser dispensado do serviço do
Exel'cito para tomar as~ento na Asscmbléa Provin
cial, d€ accordo com o disposto no art. 23 do Acto
Addicional.

Assim se procedeu durante algum tempo, voltan-
•

do-se depois as licenças, mas sempre para as A scm- .
bléas Provinciaes.

Com relação à. Assembléa. Geral não consta que se

fizesse erll qualquer tempo depender do licença do Go·
'verno o exercicio do mandato; ao contrario, consul
tando-se a legislação do regimen passado, encontra-se o
Aviso de 29 de janeiro de 1830 cleclarando que os de

putados que são empregados publicos não preci.-am de
licença para tomar assento "na Camara Leg~slativa,
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porque os Deputados silo chamados pela Lei a ewe?'ce"
as suas ?'espectivas (wwções, disposiçãO que está em
vigor pelo art. 83 da Constituição Federal.

Os membros do Congees o Federal, uma vez eleitos,
ficam in teiramel!te independentes do Governo, e nem
podem receber commissõe' ou empeegos remunerados,
salvas as excepções consignadas no ar t. 23 da Consti
tuição, e isso mesmo com licença da respectiva Ca

mara, quando da acceitação resultar pdvação do exer
cicio das fUl1cçàes legislativas7 e nos casos de guerra
ou naquelles em que a honra e a integridade da União
se acha rem em penhadas .

Não tem, portanto, o Govel'l1o, como diz o r. Dr.
Milton, a faculdade de empregar no serviço que jul
gar conveniente qualquer militar, embora esteja este
funccionando n'uma assemblea legislativa, por isso que·
esta faculdade só se refere aos membros dos Congres
sos Estadoaes (isto ó - as antiga.s Assembleas Pro
vinciaes) .

Cumpre ainda pondeeae tl-Uü a Lei TI. 26 de 30

de dezembro de 1891, nrt. 7° § l°, TI. 6, declara
«que os officiaes que forem membros do Congresso Fe
deral, assim cumo dos Oongressos Estaduaes, serão no
intervallo das sessões considerados em disponibilidade,
com os vencimentos do art. 55 das Instrucções de 1 de
Novembro de 1890, salvos os casos de exel'cici03 per
mittidos pelo art. :...3 da Constituição », parecendo ter
assim equipaeado uns aos outros.

Licença.-O offieial julgado pela junta militar preci
sar de qualquer prazo para seu tea tamen to, deye ser
considerado doente no seu quartel e licenciado pelo com-
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mandante do districto, ou- pelo Governo, no caso de
prorogação ou de prazo maior de tres mezes, emborajã.
esteja finalisado o prazo arbitrado quando publicada a
licença, remettendo o mesmo commandante de districto
ao Ajudante General, para ulterior dl!1iberação, o termo
da inspecção, independentemente de requerimento,
quando não possa dar lieença por não ser da sua com
petencia.-Port. de 19 de agosto de 1895, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 61).

Licença. - Os com mandantes de distl:'ictos militares
não podem prorogar licenças dadas por autoridade supe
rior. No caso de haver algum official que não perten
ça á guarniçãO, deverá a junta medica declarar se o
inspeccionado póde ou não viajar e tratar-se no logar
onde estaciona o seu corpo l submetendo-se à decisão
do lU inistro o respcctivo ter mo de inspecção. - Port.
de 21 de Fevereiro de 1896 à Rep. de Ajudante Gene
ral (Ord. do dia n. 717).

Linha de 1iro. - Instrucções para o ensino pra
tico nas escolas regimentaes. - V. Escola regi
mental.

- Estabelece-se no Palacete Guanabara, na Capital
Federal, a linha de tiro creada pela L. n. 429
de 10 de Dezembl'o de 1896, art. 5°, n. 4.- Porto
de 30 de Março de 1891 à Rep. de Ajudante Ge
neral.

Livro .-Sobre o seu fornecimento aos corpos arre
gimentados.- V. Expediente.
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Livro Dlesf,re.-PodeQ1 os commandantes das bri
gadas e os dos corpos especiaes requisitar directamente
das autoridades competentes as certidões ele assenta
mentos e guias dos officiaes e praças transferidos de
uns para outros corpos.-A. de 23 de Abril de 1891
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 195).

- Recommenda-se a observancia da disposição 3a das
instrucções publicadas na ordem do dia n. 1262 de 30
de Dezembro de 1876, afim de que não sejam averba
das nos assentamentos dos officiaes e praças do exer
cito notas de louvores feitos a corporações inteiras.
- Porto de 30 de Abril de 1896 á. Rep. de Ajudante
General (Ord. do dia n. 738).

Louco. - O condemnado que achar-se em estado
de loucura só entrará em cumprimento de pena
quando recuperar as suas faculdades intel1ectuaes
(arL 274).

Se a enfermidade manifestar-se depois que o con
demnado estiver cumprindo a pena, ficará suspensa a
sua ex.ecução, não se computando o tempo de suspen
são nO'da condemnação (paragrapho unico).

Reg. processual criminal militar de 16 de Julho de
1895 (Ord. do dia n. 660).-V. Vol. V, pago 171,
ultimo alínea.

Louvor. - V. LiVl'O mestre.

Luvas.- V. Uniforme.
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M

Major.-Suas aUribuições e deveres nos corpos ar
regimentados. - Reg. n. 33 de 23 de Maio de 1891 ..
(Ord. do dia n. 214).

1'I"ajor da praça.- V. Enfermaria.

l\lani.restações.- Tão devem ser nermittidas nos
quarteis e estabelecimentos militares, como nas pra
ças de guerra, fortalezas e corpos de gual'da, lunchs,
saràos e bauq uetes, salvo as demonstrações de regozijo
concernentes aos dias de festa nacional e aos grandes
acontecimentos da Patria, determinados pela autori
dade superior. - Ord _ do dia n. 6-20 de 20 de Feve
reiro de 1893.

MateI-ia.I do exercito. - Os volumes remetti
dos para os e tados onde não ha arsenaes de guerra,
devem ser recolhidos aos depo itos de artigos bellicos,
e só entregues ás I'epartições a que fOI'em destinados.
depois do exame prescl'ipto no art, 10 do regula
mento.- A. de 2G ele Junho de 1891 ao Quartel-Mes
tre General.- V. ~;[edican1,entos, mesma data.

- Os corpos e estabelecimentos militares que recebem
munições devem devolver á Intendencia da Guerra os
respectivos cunhetes vasios.- A. de 5 de Novembro
de 1892, ao Quartel-Mestre General.

- Quando houver necessidade de se nomearem as com
missões de que tratam as instl'ucções anuexas ao-
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aviso de 14 de Agosto de 1890 (commissões de cou
sumo), podem os commandantes de distl'ictos militares
applicar o disposto na Oirculal' de 3 de Agosto de 1888.
-A. de 5 de Outubro de 1896 ao Ajudante General
(Ord. do dia no 774) o- V. Voz. V, pag. 173, ultimo
alz'neo.

Material do exercito.- Tabella do preço das
diversas peças do fuzil- Mauser- de calibre 7m/ m t

modelo brasileiro de 1895. -Ord. do dia no 818 de 2T
de Fevereiro de 1897 o

Matricula.- Os alumnos das escolas que pedíl'em
transferencia de matricula deverão annexar ao re·
quel'imento parecer da junta meclica que justifique o
pedido, pois que tae3 transferencias só poderão ser
dadas por motivo de molestia.-Pod. de 25 de Junho
de 1893 á Repo de Ajudante GenGral (Ord. do dia
n. 649) o

....:.. Quando algum alumno d qualquer das escolas mili

tares for julgado em estado grave de saude, deve a
junta declarar no respectivo termo de inspecçlo se a
moles tia, por sua gravidade, inhibe a continuação da
matl'icula, porque neste caso deve o commandante
desligal.o daescola.- Porto de 19 de Agosto de 1895.

- O art. 18 do regulamento da'.> escolas do exercito,
distribuindo as diversas materias que constituem um
anno, não prohibe a matl'Ícllla dos alumnos em qual.
quer das aulas respectiva, . uma vez que se guarde
a dependencia logica do estudo de mathematicas ele-

25
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mentarE\s, e as exigencias de approvação em geogra
phia para o estudo da historia. - Porto de 25 de No
vembro de 1895 à Rep. ele Ajudante General (Ord .•
do dia n. 6R6).

::\Iatricula.- O.> alulllnos, que tendo sido repro-
. vados em alguma materia, forem n~vamente repro
vados em exames extraordinarios, não ficam inhibidos
de effectuar nova matricula no mesmo anno. - \...
de 15 de Maio de 1896 ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 743).

~Iedalha. - Creada
do general de brigada
Magalhães. - Dec. de
(Ord. do dia n. 164).

para commemorar os sel'viços
Benjamin Constant Botelho de
24 de Janeiro de 1891, art. 3°

- A medalha de distincção creada pelo Dec. n. 58,
de 14 de Dezembro de 1889, de\7e ser usada do lado
esquerdo, por ter cessado a razão de precedcncia

·das ordens honorificas extinctas pela Con5tituição,

l'espeitando-se, porém, emquanto não fàr expressa
mente revogado, o dispo to nos decretos em vigor
Telativamente ii. cal locação de outras medalhas.
Desp. do Ministerio do Interior, de 30 de Março
<1e 1894 (Dial"io Officíat de 3 de Abril e Ord. do
dia n. 6'20, de 20 de Fevereil'o de 1895).

- O Marechal Floriallo Peixoto man lou fazer, para
()fferecer ao General argentino D. Luiz Maria Cam
pos, a quem o Sr. Marechal do Exercito Conde

'Eu, commanc1allte em chefe das forças em opera-
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<;ões no Paraguay, confedra a medalha de merito
militar, pelo combate ae Peribebuy, uma medalha
especial, cuja descripção e assim feita pelr) El Dia,
de Montevideo, de 4 de Junho de 1894:

« A condecoração consiste em uma medalha ovoide,
cunhada com o metal do famoso canhão ,< EI Chris
tiano », fundido na Assumpção com o bronze de
alguns sinos, prata, ouro e joias que para tal fim
deram de bom ou mão grado as senhoras paraguay
as, a instigações de Mme. Lynch, e tem esta legenda:
- Ex.ercito em operações contra o Governo do Pa.
raguay, de um laelo, e no verso este: -Decreto de

23 de Maio de 18G9 - Recompensa c bravura mi
litar. »

Pende a medalha de u ma fi ta verde e encarnada
com passador, em cujo centro ha um brilhan te de
nota.vel limpidez d'agua. O passador, de prata,
tem a inscripção: -« 12 de Agosto ele 1860 - Peri

bebuJ.»
(Jomal do Comrner'cio, de 14 de Junho de 1894.)

Hedica1nentos - Das commissões que tiverem
de assistir tL abertura e exame de yolurnes contendo
medicamentos desti!lUdos a estabelecimentos militares,
àevem tambem fazer pa rte os medicas e pharmacell
ticos do exercito que estejam nos Estados em ser
viço rnilitar.- Circ. de 19 de JaneÍL'o de 1801, aos
governadores dos Estados.

- Os officiaes dos corpos especiaes não teem direito
a medicannntos gratuitos."-A. de 30 de Março de
1 91 ao _\judante General (Ord. do dia n. 186).
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Medicalllentos.- Teem direito a medicamentos
por conta do Estado os officiaes do 10 batalhão de
engenharia que percebem os mesmos vencimentos
que os dos demais corpos arregimentados do exercito.
- A. ele 30 de Março de 1891, ao Aj udante General
(Ord. cio dia n. 186).

- Declara-se que aos empregados ClVIS, operarios e
senentes residentes na Fabrica ele polvora da
Estrella deve-se continuar a fornecer medicamentos
pela respectiva pharmacia.- A. de 6 de Maio de l891,
ao Director da Fabrica.

- Não se fornecem aos empregados elas escolas mili
tares nos Estados, embora satisfaçam elles a impor
tancia dos receituarios.- A. de 30 de Maio de 1891
ao Ajudante General (Ol'd. do dia n. 206).

- Recommenda-se que nas conferencias de drogas
nos Estados haja a maior atteoção, para que não deixe
ele ser conferido algum artigo; que attentamente se
verifiquem as quantidades conferidas, fazendo-se disso
menção nos termos ele exame; que no caso de falta

por avaria ou de perda parcial de alguma substan
cia, se declare a quantidade aproveitavel; final
mente, que os termos de conferencia ejam accordes
com as quitações, afim de que, pelo exame desses
documentos e das provas que ficam no Labora
torio Chi mico PharOlaceutico Militar, se possam conhe
cei' os responsaveis e quaes as providencias que con·
venha tomar.- Porto de 24 de Junho de 1891, á
Rep. de Ajudante General" (Ord. do dian. 217).
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MedicaUlenf,os. - Os volumes contendo medica
mentos destinados a estabelecimentos militares, devem,
conforme recommenda a circular de 18 de Janeiro de
1889, ser remettidos directamente pelos arsenaes e de
positos de artigos bellicos às pharmacias dos mesmos
estabelecimentos, onde serão então abertos e examina
dos pela respectiva commissão composta na forma da
circular de 19 ele Janeiro do corrente anno.-Port.
de 26 de Junho ele 1891, á Rep. de Ajudante General
(Ord. do dia n. 219).

- Os officiaes do corpo de alumnos ela Escola Militar
teem direito a medicamentos por conta do Estado, por
ser esse corpo arregimentado.-A. de 29 de Outubro
de 1891, a Oontadoria.

Tem tambem direito os officiaes alumnos.-A. de
24 de Maio de 1892, ao Ajudante General (Ord. do
dia u. 332).

- Determina-se que provisoriamente seja feito, quer de
dia, quer de noite, o serviço do receituario para os
officiaes do exercito e empregados civis do ministerio
da guerra, abonando-se ao pharmaceutico que traba
lhar fóra das horas do expediente a diaria de 2$500, ao
manipulador 1$500 e ao servente 1 ,e elevando-se para
isso a porcentagem cobrada, de 20 % a 25 % para os
mesmos officiaes e Elmpregados e a 30 % para os esta
belecimentos que não forem subordinados ao mioisterio
da guerra. -A. de 30 de Maio de 1892, ao Laboratorio.

- Os empregados aposentados do ministerio da guerra
não teem direito de se proverem de medicamentos no
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Laboratol'io Ohimico pharmaceutico militar. -A. de,5
de Agosto de 1892, ao Laboratorio.

MedicaIllentos.- Os presos ou detidos politicos
nos quarteis e estabelecimentos militares devem ser
soccorridos gratuitamente de medicamentos pelo Labo
ratorio Pharmaceutico militar.-Port. de 20 de Outu
1)1'0 de 1893.

- Os officiaes recolhidos ao Asylo dos Invalidos da
Patria e ahi residentes teem direito a medicamentos
gratuitamente fornecidos pelo Laboratorio milital'.
Poeto de 21 de Outubro de 1893.- V. 22 de Agosto
de 1.895 (Ord. do dia n. G61).

- Deve-se, nos recibos ou folha,s de pagamento, fazer
mensalmente desconto da importancia dos medica
mentos suppridos aos officiaes do exercito, que não
pertoncerem a corpos arregimentados, para o que os
hospi taes e enfermarias remetterão as competentes
relações às alfandegas e delegacias fiscaes nos estados.
- Oirc. de 10 de Março de 1896, às alfandegas e dele
gacias e Port. da mesma data á Rep. de Quartel-Mestre
General.

- Em uma guarnição em que ha um pharmaceutico
que tem como coadjuvante um pratico, que não é offi·
cial do exerci to, nem tem as honras e regalias dos
pharmaceuticos adjuntos, póde elIe fazer parte das
commissõe de exame de medicamentos, porque desde
que substitue, por condições especiaes, o phal'maceu
tico, cabe-lhe todas a funcções de. te. -Port. de 23
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de Novembro de l896, á Rep. de Ajudante General
(Ord. do dia n. 793).

Medic3Illellt.os. - V. Pedido.-Receita.

I\'lediciIl3. - Quem pode exercer a arte de curar.
em qualquer de seus ramos e por qualquer de suas fór
mas. -Reg. n. 1172 de 17 de Dezembro de 1892,
art. 9.

Medico. - Seus deveres nos corpos arregimentados do
Exercito.-Reg. n. 338 ele 23 ele Maio ele 1891 (Ord.
do dia n. 214).

- O medico reformado do Exercito chamado p.1ra con
stituir junta militar só tem direito à gratificação de
150$ mel1saes que se abona aos medicas adjuntos, alêm
do soldo de sua reforma. - A. ele 1 de Outu bro de
1891, ao Aj udante General (Ord. do elia n. 253). V.
18 de Setemb,'o de 1897.

- Os medicas adjuntos do Exercito não podem fazer
parte dos conselhos de investigação e de guerra, por
isso que não são officiaesdepatente.-Port. ue 23 de
Janeiro de 189.2, a Rep. de Ajudante General (Ord. do
dia n. 29:-).

- V. Corpo de Sa'/,~de.

~:leio soldo. - Tem direi to ao meio soldo, na fal ta
dos herdeiros designados, a filha que se tenha casado
em vida dé seu pai. - Dec. n. 471 de 1 de Agosto de
1891 (Ord. dodian. 229).
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l'leio soldo.- O direito à percepção do meio soldo
e do montepio compete exclusivamente ã viuva do
oflicial, e so por morte della passará ás suas filhas e a
seus filhos; porem si o oflicial tiver contrahido mais de
um matrimonio, o beneficio não e concedido, reparti
damente, á viuva e aos filhos das primeiras mulheres.
- A. de 9 de Dezembro de 1891, do Ministerio da
Fazenda ao da Guerra.

- Os auditores de guerra devem prestar mensalmente,
por intermedio da Repartição de Ajudante General,
informações sobre os processos de habili tação de meio
.soldo dos heL'deiros dos ofliciaes do exerci to. - A. de 28
de Maio de 1892, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 334).

- Estabelecem-se algumas regras sobre a habilitação e
eontribuição para o meio soldo e montepio dos ofliciaes
do exercito. - Dec. n. 1054 de 20 de Setembro de
1892 (Ord. do dia n. 372).

- Fica extensivo as viuvas, filhos menores de 21 annas,
filhas solteiras e mãis dos officiaes da guarda nacional,
dos corpos de policia e de outras corporações militarmente
organizadas, que fallecerem em acção defendendo a
Republica e o seu governo legal, ou vierem a fallecer
em consequencia de ferimento ou desastre occorrido em
tal serviço. - Dec. n. 1594 B, de 6 de Novembro de
1893 (Ord. do dia n. 494).

- O:; officiaes graduados no primeiro posto em virtude
da L. n. 350 de 9 de Dezembro de 1895, deixam às
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suas familias o meio soldo da.s suas patentes e teem
direito de concorrer para o montepio milHal'. - Res.
de 11 de Junho de 1896, communicada em A. de 21 de
Julho ao Ajudante General (Ord. do dia n. 759).

Meio soldo. - Concede-se às famílias dos officiaes
fallecidos e que faIlecerem em consequencia das opel'a
ções militares no Estado da Bahia.- Dec. n. 2-173 de
12 de Março de 1897.

- V. Soldo.

Menagelll. - Os militares e os paisanos sujeitos a
processo e julgamento no fôro militar, poderão livrar-se
soltos nos crimes, cujo maximo da pena de prisão fÓr
menor de quatro annos. (Art. 129).

A menagem pôde ser concedida ao official :
a) na propria casa de residencia ;
b) no quartel do corpo a que pertencer, ou lhe fàr

designado;
c) na praça, acampamento, cidade ou lagar em que

se achal' e lhe fór designado, conforme o prudente
arbítrio dos Ministros da Guerra e Marinha, os quaes
tomarão em consideração a gravidade do crime, a gra
duação do accusado e os seus precedentes militares;

§ 1.o A menagem poderà ser concedida ao paizano
sujeito à jurisdic~ão militar:

a) na propria casa de residencia ;
b) em todo o edificio da prisão em que estiver re

colhido;

c) na cidade ou logar em que se achar e lhe fôr
designado.
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§ 2.° A menagem so púderà ser concedida i praça de
prct, ou seu assemelhado, no interior do quartel. esta
beleci menta a que pertence!', ou lhe f6r designado.

(Art. 130).
O militar ou paizano sujeito à jurisdicçã'J militar ..

que tiver obtido menagem, e deixar de comparecer a
algum acto judicial para que seja intimado, ou a quem
não (luder verificar-se a intimação, será p!'eso e não
poderi mais livrar-se solto, ficando sujeito o militar,
pela sua occultação, a novo p!'ocesso e julgamento por
crime de deserção, e o paizano a ser preso no lagar em
que fór encontrado. (Art. 131).

§ 1.0 Quando a sen tença absol utoria do conselho de
guerra for unanime, produzirá logo os effeitos da me
nagem nos casos em que esta póde ser concedida.

§ 2.° Para o fim de que t!'ata o paragrapho anteriol~,.

no officio de remessa dos autos à autoridade convocante
do conselho, o presidente deste mencionará a circum
stancia da ahsolvição unanime do réo. (Art. 235).

Reg. processual criminal militar de 16 de julho de
!895 (Ord. do dia n. 660).

l\'lenagelD.- Approva-se o acto de um com mandante
de disLricto militar mandando que respondam soltos um
official e diversas praças, que já estavam no gozo de
menag fi e cujos processos de investigação e de guerra
foram annullados. - Res. de 26 de Março de 1897,
communicacla ao Supremo Tribunal Militar em Porto
de 27.

- Quando os artigos de guerra não marcarem pena,
recorrer-se-ha para a concessão de menagem, ao codigo
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penal da armada.-Res. de 26 de Março ele 1897, com
municada ao Supremo Tribunal Militar, em Port de 27.

MenageIn. - V. PI'isão - Requei'imento.

Minist.erio. - Distribue-se o serviço da adminis
tração federal pelos seguintes ministerios e discrimi
nam -se as attribuiçães de cada um:

Ministerio da Fazenda.
Ministerio da Justiça e Negocias Intel'iores.
Ministel'Ío da. Industria, Viação e Obras PublicaS".
l\linistel'io das Relações Exteriores.
Ministerio da Guerra.
Ministerio da Marinha.
L. n. 23 de O de Outubro de 1891.

Regulamentos para as di versas Secretarias de Estado ~

Da Justiça e Negocios lntel'iol'es.- Dec. 11. ll60 de
6 de Dezembro ele 1892.

Da Incl ustl'ia, Viaç~o e Obras Publicas. - Dec.
n. 1142 de 22 de l ovem bro de 1892.

Das Relações Extel'iores.-Dec. n. 1205 de IOde
Janeil'o de 1893.

Da Marinha. - Dec. 11. 1195 A de 30 de Dezembro
de 1899 .

Da Guel'ra.- Dec. n. 4156 de 17 do _-\.bril de 1868.
A Secl'etal'ia ele Fazenda foi extincta, passando as

communicaçõos officiaes do ministerio com quaesquer
repartições. quel' da União, quer dos Estados, a ser
preparadas pelas diversas directorias do Thesouro Fe
deral. - Reg. n. 1166 de 17 de Dezembro de 1892,
llrt. 8°.
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Ministro de Estado. - Não póde accumular o
exercicio de outro emprego ou funcção publica, nem
ser eleito presidente ou vice-presidente da União, depu
tado ou ~el1ador. '

Paragrapho unico. O deputado, ou senador que
acceitar o cargo de ministro dl::: estado, perdera o man
dato, e proceder-se-ha. immediatamente a nova eleição,
na qual não podera ser votado.- Constituição Federal,
art. 50 (Ord. do dia n. 174).

- Concede-se-Ihes urna gratificação mensal de 1:000$,
além dos seus vencimentos, para representação.-Dec.
n. 260 de 20 de Dezembro ue 1894.

- V. Incompatibilidade.

Montepio civil.- Faz-se extensivo aos empre
gados civis do Ministerio da Guerra o montepio obri
gataria creado pelo Dec. n. 942 A de 31 de Outubro
do anno passado.- Dec. n. 1318E de 20 de Janeiro de
1891.

- O auxilio a que se refere o art. 47 do regulamento do
montepio obdgatorio annexo ao Dec. n. 942 A de 31
de Outubro de 1890 sempre devido, seja qual fór a
condição do contribuinte, e deve ser entregue apess6a
que tiver occorrido á despeza com o funeral do empre
gado.- Porto do Ministerio da Fazenda de 4 de Feve
reiro de 1891, á,Thesouraria do Espirita Santo.

- São considerados contribuintes do montepio civil os
empregados cids dos hospitaes exceptuando-se, porém,
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os da secção de enfermeiros, os medicas e pharmaceu
ticos adjuntos.-Port. de 4 de iarço de 1891, á The
souraria de Sergipe.

Mont.epio civil. - Os officiaes reformados que
occupam cargos em mais de um ministerio, com direito
a montepio, poderão optar livremente pelo ministerio
que mais lhes convier.- Dec. n. 32 de 12 de Janeiro
de 1892 (Ord. do dia fi. 290).

- Os auditores de guerra e de marinha, como empre
gados civis dos respectivos ministerios, teem direito a
fazer montepio, nos termos do Dec. TI. 1318 E de 20
dê Janeiro de 1891.- Dec. n. 38 de 29 de Janeiro ele
1892 (Ord. do dia n. 297).

- Ao empregado exonerado, quer a seu epdido, quer
não, e mais tarde nomeado para lagar de vencimento
menor, é facultativo, de accôrdo com o regulamento
n. 942 A de 31 de Outubro de 1890, continuar a contri
buir para o montepio, na razão do que anteriormente
percebia; devendo, porem, 'no caso contrario, fazer·
se-lhe ° desconto segundo o maior vencimento, nos
termos do art. 15 do mesmo regulamento.-Port. de
22 de Julho de 1892, do M. da Fazenda à Thesouraria
do Amazonas.

- Declara-se que não cabendo ao pai ou à mãi de um
contribuinte fal1ecido a pensão do montepio por não
se acharem elles nas condições do § -1° do art. 33 do
regulamento annexo ao Dec. n. !142 A de 31 de Ou
tubro de 1890, nem ú. sua irmã solteira que vive em
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-companhia de seus pais e não precisa, portanto, dos
recmsos que lhe adviriam da dita pensão, uma vez que
a instituição do montepio obrigatol'io dos empregados
publicas não tem por fim crear heranças e sim prover
.a subsistencia e amparar o futuro de suas familias,
deve ella ser paga a sobrinha solteira do contribuinte
<lue, além de ser orphã de pai e mãi, é filha de outra
suairmã.-A.del0 de Outubro de 1892, doM. da
Fazenda ao da Agricultura .

.1'Iontepio civil. - Declara-se que uma professora
puulica jubilada tem direito ao montepio civil deixado
por seu marido, porisso que não ha no regulamento
annexo ao Dec. n. 042 A de 31 de Outubro de 1890
disposiçãO alguma que pl'ohiba accu 111 ulação de pensão
a qun,lquer vencimento que não seja da mesma natu
reza.-A. de 28 de Julho de 1893, do M. da Fazenda
ao da Guerra.

- Um contl'ibuinte do montepio ciíil que deixa de pagar
as prestaçõ s de dous mezes seguidos, não excede o
prazo e,tabelecido no art. 20 do regulamento de 31
de Outubro de 1890 se apresentar-se para o paga
men to em dia do mez seguinte. - A. de .29 de Agosto
de 1893, do fif. da Fazenda.

- A mestrança do arsenal de guerra da Capital Federal
tem direito às vantagens do montepio dos empregados
civis do Ministerio da guerra.- A. de 5 de Setembro
de 1893, ao director do ar"enal (Ord. do dia n. 485).

- Declara-se que pôde acceítar-se a opção feita por
um oflicial reformado do exercito pelo montepio civil
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do ministerio de que é empregado, e indica-se o modo
pratico de effectuar-se a res'tituição da joia e mensa
lidarles para o montepio militar.- A. de 13 de De
zembro de 18D3, do M. da Fazenda.

Mont.epio civil.- A pensão, embora liquidada nos
Estados, só o Thesouro Federal póde mandat' pagar.
-Cir. de 10 de Janeiro de 1894, do M. da Fazenda.

- Os medicas e pharmaceutico~ adj untos do exercito
não teem direito a estabelecer montepio. - A. de 21 de
Junho de 1894 ao Ajudante General.

- N,to aproveita: aos .filhos adoptivos. - A. de 25 de
Setembro de 1894, do lU. da Fazenda; <:i. viuva e filha
do funccional'io ·que, segundo sua declaração, viviam
fóra de ~eu lar e companhia- A. àe 6 de Dezembro de
1894 ; ao cunhado, que, entretanto, como a quem
quer que seja, no mesmo caso, e indemnisado da c.espe
za que houver fei to com o funeral e lu to. - A. de 27

·de Setembro le 1 95, do M. da FazendD..

- A irmã casada de um contribuinte não tem direito tt
pensão do montepio, salvo se provar que era soceorrida
por e11e.- A. de 11 ele Novembro de 1895, do M. da

Fazenda.

- O anno de 360 dias 6 o adoptado no serviço do montepio.
- A. de 31 de Dezembro de 1895, do M. da Industria.

- O reconhecimento do direito á pensão e a expedição
dos titulos cabe ao ministerio a que pertencia o con-
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tribuinte.- A. de 29 de Fevereit'o de 1896, do M. da
Fazenda.

MOllt.epio civil.- Não cabe aos funccionarios de
commissão, mas aos de nomeação etrectiva, vitalicios,
com direito á aposentadoria. - A. de 31 de 'larço de
1896, dos Ms. da Justiça e da Fazenda.

- O contribuinte pode deixaI' metade da pensão a uma
ou ma~ das pat'entas indicadas no n. 10 do art. 27 do
Dec. 11. 942 A de 31 de Outubro de 1890, uma vez que
se verifique a condição de serem por elIe soccorridas.
- Oflicio de 24 de ovembro de 1896, do director da
Contabilidade dã Thesouro Federal ao director de igual
directoria do M. da Justiça.

- O direito a reversão do montepio obrigatorio pertence
aos filhos legitimos, ou legitimados, do contribuinte,
e, por conseguinte, aos havidos não só do segundo, mas
tambem aos do primeieo mateimonio, conforme os
arts. 33, § l°, e 3], § Iodo respectivo regulamento.
-Porto de 7 de Dezembro de 1896, do M. da Fa~

zenda à Alfandega de l\laceiú.

1'I:olltepio Ulilitar. - Tem direito ao monte
pio, na falta de herdeiro designados, a filha que
se tenha casado em vida de seu pai. - Dec. n. 471 de
1 de Agosto de 1891 (Oed. do dia n. 229).

- Os officiaes devem apt'eselltat' aos commandantes de
districtos e guarnições suas declarações por escripto
sobre o IUontepio militar, afim de serem remettidas
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a Repartição de Ajudante General. - A. de 28 de Se

tembro de 1891 (Ord. do dia n. 253).

rt'Iontepio Ifiilitar.- O direito â percepção do

montepio perteaco exclusivamente á viuva do oflicial, e

só por morte deIle passal'á às suas filhas e a seus filhos;

porém se eIle tiver contrahielo mais de um matl'imo

nio o beneficio não é concedido repartidamente á viu va e

aos filhos das primeiras mulheres.-A. de 9 de Dezem

bro de 1891, do Ministro da Fazenda ao da Guerra.

- Sempre que o oilleial fizer adiantadamente en trega
da con tribuição ele que trata o art. 34 do Decl'eto

n. 695 de 28 de Agosto de 1890, durante os mezes

seguintes não conteibue com mensalidades e sim com

10 % do soldo para- pagamento da joia, se ainda

não tiver sido esta indemnisada ; e aquelle que qui

zer garantil' á sua farnilia a pensão, caso venha a mor

rer antes de u rn anno. deve satisfazel' de uma s6
vez e adiantadamente, uma contribuição annua, além

do pagamento acima estipulado. -- Por t. de II de
Dezembl'o de 189], à Thesoural'ia do Amazonas (Ord.

do dia 11. 280).

- Os auditores de\Tom prestar mensalmente, por inter

media da Repal'tiç.Io de Ajudante General, informações

sobre os processos ele habili tação do montepio dos
herdeiros elos oillciaes do exercito. -A. de 28 de Maio

ele 1802, ao Ajudante General (OreI _ do dia 11. 334).

- Quando, por nova promoça:o, o oflieial não se te

nha conservado no posto anterior mais do um anno,
16
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concorrendo, por i:;so, com menos de 13 dias de soldo
da penultima patente, deve completar a respectiva
contribuição, pois que esta eexigida para cada posto.
- A. de 1 de Setembro ele 1892, do M. da Marinha á
Qontadoria.

Montepio Illilitar. - Estabelecem-se algumas
regras sobee a concessão elo montepio.- Dec. u. 1054
de 20 oe Setembro de 180~ (01'11. do dia n. 372).

- Os corpos do exerci to devem remetter aos comman
dantes dos districtos militares relações dos respectivos
officiaes nas quaes se mencionem as datas de praça
e todas as circumstancias que possam influir sobre
a contagem de tempo de serviço; e a Repartição de

Ajudante General deve tambem enviar aos mesmos
commandantes de distrietos relações dos officiaes dos
corpos especiaes que esti verem em serviço f6ra da
Capital Federal, afim d que nas estações competentes
sejam re"cebidas as contribuições de que teata o
art. 2° do Dec. n. 1054 de 20 de Setembro de
1892. - Porto de 12 de Novembro de 1892, à Rep. de

. Ajudante General.

- A ex pressão - militai' - contida no art. 23 do
Dec. n. 695 de 28 de Agosto' de 1890 creando
um mo.ntepio para as familias dos officiaes do exer
cito, abrange não s6 os officiaes de patente mas todas as
praças do exerci to e da armada. - A. de 25 de Feve
reiro de 1893, ao M. da Fazenda.

- Res6lve-se a duvida apresentada àcerca de um official
que tendo sido promovido e não havendo entrado com
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as quotas n6cessarias para habilitar seus her~eiros á
percepção do montepio de sua patente, contribuindo

entretanto por espaço de dons mezes com as compe·
tentes quotas, havendo depuis augmento de soldo.
Porto de 3 de Junho de 1895, á Alfandega de Sergipe.

Mont.epio IDilit.ar. - Art. 1.° O montepio dos
officiaes da armada e classes annexas, de que trata a
resolução de 23 de Setembro de 1795, será regulado
pelo mesmo decreto que regula o montepio dos' oíficiaes
do e:{ercito; ambos seeão divididos em duas partes

iguaes, cabendo uma á vi uva, si ella se achar nas con
dições estatuidas neste decreto, e a outra aos filhos
successiveis, na forma da lei, guardadas as condições
acima referidas.

§ 1.0 Não havendo filhos, a viuva receberá as duas

partes.
§ 2.° Ficam comprehendidos na disposiçã:O desta lei,

desde a sua peomulgação, os filhos dos offi.ciaes falleci
dos, quando suas viuvas estiverem percebendo por
inteiro o montepio. - L. n. 288 de 6 de Agosto de
1893 (Ord. do dia n. 658).

- Os oíficiaes gl'aduados no primeiro posto cm virtude
da Lei n. 350 de 9 de Dezembro de 1895, deixam as
familias o meio s~ldo de suas patentes e têm direito de
contribuie para o montepio militar. - Res. de 11
de Junho de 1896, communicada em A. de 21 de Julho

ao Aj udante General (Ord. do dia n. 759).

MorIDo.-Parecer da commissão encarregada de
estudar as causas do mormo que se tem desenvolvido
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nos ~nimaes do 5° regimento de artilharia e da coude

Jaria domestica e do experiencia no curato de Santa

Cruz. - 01'<.1. do dia n. 23" de 24 ele Outubro de 1891.

l\lulta. - Explicam-se os arts. 87 e 88 do regula

mento elos arsenaes de guerra sobre imposição de mul
tas aos fornecedores. - A. de H ele Junho de 1893, á
Intendencia da Guerra.

l\Iusica. - V. Regulamento para o serviço interno

dos corpos arregimentados elo exercito, na 01'<.1. do dia
n. :214 de 28 de Junho de 1801.

- O secretario de um corpo póde ser nOlllGaelo inspector

da musica, uma Tez que seja o unico subalterno do

corpo nas con<.1içõe5 do § 18 do art. l° Cap. l° do Re
gulamento qme baixou com o Dec. n. 338 de 23 de Maio
ele lS91, ate que haja outl'O subalterno em taes condi~

ções. - A. ele 23 de Agosto de ISOl (Ord. do dia
n. 2-:1:0).

- Autorisam-se os C0I11I1lIl11dantes dos regimentos ele

artilharia e Cilvallaria a organisarem bandas de musica

provi orias, sem augmento ele pessoal e até que o corpo
legislativo resolva a respeito de sua definitiva organi

sa ão. - Pari. de 9 ele Fevereiro de 1892, a Rop. de

Ajudante Genoral (Ord. do dia n. 299).

- O Poder Execlltivo c'autori aelo a estabelecer bandas

de musica nos corpos montados e a creal' uma escola para
o ensino da mu ica, cornetas e tamboros.- L. n. 80
de 97 de Agosto de 1 02, art. SO (Orll. do dia n. 363).
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Busica. - Faz-se extensiva ao 9° regimento de ca
vallaria a disposição do aviso de 21 de março de 1880
(Orel. do dia n. 2Gô4) classificando os· musicas das
bandas dos corpos do exercito. - Porto d,} 2.2 de \.bril
de 1894, i Rep. de Ajudante General (Ord. do dia

n. 544).

- Faz·se extensiva á banda de musica do l° Latalhão

de engenharia e as que foram restabelecidas pela L.
n. 80 de 27 de Agosto de 189' J a disposiçãO do aviso
de 21 de Março de 1889 sobl'e classificação de musicas.
-Porto de 26cle Maio de 1894, à Rep. de Ajudante Ge

neral (Ord. do dia n. 553).

- Tabella e nomenclatura do instrumen tal que deve ser
distribuido aos ,corpos montados do Exel'cito. - Porto
de 22 de Junho de 1894, a Rep. de Ajudante General
(Ord. do dia n. 562).

V. - Pod. de 21 de julho de 18\)-1: (Ord. do dia

n. 567).

- Ficam sujeitos à approvaç:ão do Ajudante General os
contractos para mestres dns bandas de musica dos
corpos do exercito, estando elles em termos e sendo
ouvidaa Contadoria sobl'e a dcspeza.-A. de 8 de

Julho de 1896, ao Ajudante General (Ord. do dia

n. 755).

- Os officiaes nomeados inspectores de musica devem
fazer toclo serviço, com excepção de destacamentos e de
diligencia. - Port. de 22 de Fevereit'o de 1897, tL
Rep. de Aj udante Genera.l.

- V. Uniforme - Vencimento.
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N

Nobreza. - A Republica não admitte privilegios de
nascimento, desconhece f6ros de nobreza e extingue as
ordens honorificas. existentes e todas as suas preroga
tivas e regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e
de conselho. - Oonsti tuição Federal, art. 72 § 2Q

(Ord. do dia n. 174).

- V. Condecoração. - Titulo de conselho.

Nojo.- O tempo de nojo permittido aos officiaes do
Exercito deve ser-lhes computado para todos os effeitos,
não se lhes descontando vencimento algu m, porisso que
durante o seu impedimento não deixa o exercicio d~

suas funcções, é apenas dispensado do serviço.-A. de
6 de Junho de 1891, ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 209).

N OIDe. - Para alteraI-o não precisam de licença os
officiaes honorarios ; convém, entretanto, que quando o
fizerem deem conhecimento â Rep. de Ajud. General
para consignar-se a alteração no Almanak Militar.
Ord. do dia n. 671 de 30 de Setembro de 1895.

NOIDeaçào.- Os enfermeiros-m6res são nomeados
pelo chefe do serviço sanitario, sob proposta dos dire
ctores dos hospitaes, e por estes· os enfermeiros e aju
dantes. - Reg. n. 476 de 6 de Agosto de 1891 (Ord.
do dia n. 267).
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NOlD.eação. - Oompete aos commandantes dus dis ...
trictos ~ilitaresprover interinamen te os commandos ou
empregos que vagarem nos respectivos districtos.
A. de 20 de Outubro de 1891, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 258).

- Os commandantes de districtos militares não devem
permittir a nomeação de militares para empregos esta
duaes de qualquer natureza, sem prévia autorisaçd:o do
Ministerio da Guerra. - A. de 8 de Agosto de 1895.

- As que podem os directores dos arsenaes de guerra
fazer de accordo com o § 9° do art. 127 do regula
'menta são unicamente as que se referem aos logares
que teem substituto, em cujo caso não estão os ama
nuenses.-A. de 12 de Agosto de 1896, a Rep. de
Quartel M. General.

Not,a. - V. Assentamento.

NUlD.eração. - A das leis e decretos passa a ser
feita na Secretaria da Presidencia da Republica.
Dec. n. 2019 de 22 de Julho de 1895.

o

Obito. - Quando se verificar o de algu m official do
Exercito deve-se remetter á Repartição de Ajudante
General a respeetiva fê de officios.-Ord. do dia n. 159
de 19 de Janeiro de 1891.
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Obit.o. - Os commandantes dos districtos militares
devem participar immediatamellte ao Ajudante General

o fallecimento dos officiaes do exercito, eífectivos, refor

mados e honorarios. - Dec. n. 431 de 2 de Julho de
1891 (Ord. do dia 11.218).

~ Dado o facto do fallecimellto de qualquer offieial do
Exercito, deve a autoridade militar communical-o á
Alfandega oü aDelegacia :fiscal para que estas remettam
com urgencia á Contadoria da Guerra a competente
guia de assentamento. - Porto de 22 de Setembro de
1893, á Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 482).

- V. Em'Jlumentos.

Obras Ill.ilitares.-Nos Estados nenhuma deve
ser executada sem ordem prévia do Ministerio da
Guerra.- A. de 19 de Outubro de 1891 (Ord. do dia
n. 258) e Circ. da mesma data (Ord. do dia n. 259).

- Todas as obras, depois de approvados os respectivos
planos e ol'çamentos, pelo Ministro da Guena, devem
ser executadas mediante concurrencia publica, salvo

quando não excederem de 5: 010 na Capital Federal e
de 2:0 O. nos E'>tados, ou quando houver urgcncia
reconhecida que possa ser prejudicada pela demora da
mesma cOllcurl'encia, casos e tes em que podel'ão ser
feitas por administração.- A. de 4 de Dezembro de

1893, a Directoria Geral de Obras Witares.

Observa(,o..-io. - ln trucçães para os concursos do

Observatorio do Rio de Janeiro. - 20 de Janeiro de
1 91 (Ord. do dia n. l(4).
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Obser,'atorio.- Pela lei D. 26, de 30 de De
zembro de 1891, que fixou a despeza para o exercicio
de 1892, foram creados no Observatorio do Rio de
Janeiro:

Um encarregado dos estudos de micrographia, com
() vencimento de 6:000 000 annuaes.

Um auxiliar do encarregado com o vencimento de
3:600.~000 .

Um operario mecanico com o de 3:000 '000.

-;\1oditica-se o art. 22 do respectivo regulamento nos
casos de substituição, de accumulação ou de exer
cicio interino. - Dec. 11. 17!:J8 de 15 de Setembro de
1894 (Ord. do dia n. 58-1).

- Declara-se que um alumno da Escola Superior de
Guerra qne esta praticando no Observatorio Astro
nomico, deve perceber vantagens ele commissão
activa de engenheiros, á vista do que dispõe o art. 35
do Reg. n. 451 A, de 31 deMaio de 1890.- A.
de 28 de Setembro de I 94, ao Director do Obserm
torio.- V. Vencimento.

- Taxas que devem ser cobradas dos particulares pelo
regulamento dos instrumentos que para esse fim en
tregarem ao Observatorio:

Regulamento de ch?'onometros

No primeiro mez .
Do segundo mez em diante .
Determinação do estado absoluto .

1-$000
10:'000

- 000



- 250-

Regulamento de ba1'ometros e the1'momet,·os

No primeiro mez .
Do segundo mez em diante .
Determinação do estado absoluto .

10$000
4. 000
2$000

Estas quantias serão entregues á Contadoría da
Guerra por meio de guias passadas pelo Observatorio
e alli escripturadas como - despeza a annullar - na
verba destinada á acquisiçãO de material para o
mesmo Observatorio.- A. de I de Dezembro de 1894~

ao Director do Observatorio.

Observat.orio.- Supprime-se o lagar de astronomo
instructor do Observatorio do Rio de Janeiro. - Dec.
n. 2067 de 8 de Agosto de 1895.

- Dove rcalisar-se em primeiro lagar o concurso para as
sistente e depois simultaneamente para adjuntos e as
tronomos.

Os astronomos e adjuntos interinos s6 poderão con
correr aos lagares de astronomos e adjuntos depois de
fazerem concurso para assistente.-A. de 31 de Ou
tubro de 1895, ao Director do Observatorio.

- E' transferido para o Ministerio da Industria, Viação
e Obras Publicas.- L. n. 429, de 10 de Dezembro
de 1896, art. 5°, n. 28, IV e Dec. n. 2419 de 31
do mesmo mez e anno.

- V. Vencimento.

Oflicial de cO.Dunissâo.- Os alferes em com
miSSão gozam das mesmas prerogativas que teem os
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officiaes de patente, emquanto estiverem no gozo das
coinmissões, e por consequencia são aptos para exer

cer os cargos inherentes ao posto, inclusive o de
commandante de companhia, nos mesmos casos que
elIes os ex.ercem . - Port. de 11 de Março de 1894, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 529) ede 11 de
Maio do mesmo anno. - Mas não podem servil' em con
selho de investigação ou de guerra, porque não são
officiaes de patente. - Port. de 23 de Janeiro de 1892,
à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 295) e de
cisão do Supremo Tribunal Militar publicada na ordem
dodian. 554, de 6 de Junho de 1894.

08lcial de conunissão. - Oomo devem ser

considerados nos mappas dos corpos.- Porto de 11 de
Maio de 1894, â. Rep. de Ajudante General (o.rd. do dia
n. 550).

- Estão comprehendidos nas disposições do art. 5° das
instrucções de 1 de Novembro de 1890 que trata do
abono de soldo em diversas circumstancias. - A. de 4
de Setembro de 1894, á Oontadoria da Guerra (Ord. do
dia n. 594).

- V. Antiguidade.

08lcial bonorario.- Os officiaes honorarios em
pregados na Oolonia Militar do Itapura devem per

ceber o soldo pela tabella de 1873, a gratificação de
30$ c a etapa pelas instrucções de 1 de Novembro do
anno passado. - A. de 23 de Fevereiro de 1891, aó

Governador de Minas Geraes.
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'Official bOllorario.- Podem exercer commissões
e ser nomeados encarregados de depositas de artigos
bellicos, percebendo, alem dos soldos das patentes, de
conformidade com o que está estatuido, as respectivas
gratificações.-A. de 10 de Março de 1891, ao Gover

nador de Minas.

- O que tem soldei de reforma ou pensão, só deve re
ceber o mesmo soldo ou pem,ão e mais as vantagens de
exercicio, nos termos doDec. n. 635 de 10 de Setembro
de I 48, percebendo o soldo da respectiva patente e as
referidas vantagens os que não estiverem nessas COI1

,dições. - Porto de 13 de Outubro de 1891, à The
souraria de Minas Geraes.

- Os commandantes de districtos militares só podem
nomear officiaes honorarios para exercerem interina
mente qualquer commando ou emprego na falta abso
luta de officiaes reformados.-A. de 20 de Outubro
de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 258).

- Não precisa de licença para aceitar qualquer em
prego de caracter civil ou militar. - Ord. do dia
n. 476 de 4 de Setembro de 1898.

Nem para mudar de residencia.-Ol'd. do dia n. 637
(le 6 de Maio de 1893.

Nem para alterar o nome. - Ord. elo dia n. 671 de
30 de Setembro de 1895.

Nos dous ultimas casos com'em, entretanto, que
deem conhecimento á Rep. de Ajudante General.

,
- Quando presos para responder a conselho por faltas

militares commettidas 110 serviço, compete-lhes soldo
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e etapa se tiverem sido presos estando em serviço e no
gozo de vencimentos militares.-Port. de 11 de Se
tembro de 1895, à Rep. de Ajudante General.

Oflicial honorario.- V. Etapa. - Exauto
mçc7.o.-Residencia.- Soldo.- Unifoí'me.

Oflicial inrerior. - Deve ter baixa tlo posto a
praça graduada que faltae ao quartel mais de tres dias
e fUl' presa antes dos prazos estabelecidos para ser
qualificada desertor; aquellas, porém, que não forem
presas só terão baixa do posto quando, em conselho
de disci plina, forem consideradas desertores. - A. de
]4 de 1Ul'ÇO de 1801, ao Ajudante General (Ord. do dia

n. 184).

- Suas obrigações.- Reg. n.338 de 23 de Maio de
1"91 (Ol'd. do dia n. 214).

- E' peorogal1o paI' Ulll anno o prazo marcado no aL't. 7°
do regulamento das escolas do exercito para o preen
chimento das vagas de inferiores e cabos de esquadra
nos C01'pOS do exercito, e autorisam-se os re$pectivos
commantlantes nesse peazo a preencher taes vagas com
o pes oal mais habilitado de que dispuzer.- Porto de
14 de raio de 1892, aRep. de \.jl1dante General (Ord.

do dia u. 329).
Este prazo foi ainda proL'ogado por um anno.

Port. de 29 de Junho de 1893, á Rep. de Aj udanta Ge·

neral (Ord. do dia n. 459).
Pro rogado por mais um aoUo. - Port de 25 de J uoho

de 189-1, à meSlUa Repartiçuo (Ord. do dia n. 560).
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Por mais dous annos.- A. de 26 de Outubro de
1895, ao Aj udante General (Ord. do dia n. 679).

Por mais um anno. - Porto do 16 de r ovembro de
1897, aRep. de Ajudante General.

Ofticial inf'erior.- Os que foram transferidos
de uns para outros corpo's do exercito devem ser rebai
xados dos respectivos postos, quando não houver vagas,
ainda que semelhante condição não seja expressa na
ordem ele transfel'encia.-A. ele 14 de Junho de 1892,
ao Aj ud. General (Ol'd. do dia n. 339).~ Revogado,
podanto, o A. de 28 de Janeiro de 1882, publicado
na ordem do elia n. 1669. - O rebaixamento não se
realizará quando a transferencia ti ver sido motivada
pelo facto de haver sido o inferior acommettido de
beri-beri.-A. de 8 de Julho ele 1892, ao Ajudante
Genel'al.

- Os que são postos á disposição do commandante da
Escola Militar devem re ignal' os postos. - Port. de
29 de Abl'il ele 1893, à Rep. de Ajudante General (Ord.
do dian. 442).

E se houvel' vaga ele outro qualquer posto, ainda
mesmO' inferior, será nella incluido. -Porto de 24 de
Dezembro de 1 95, a Rep. de Ajudante General (Ord.
do elia n. 696).

- Os cabos de esquadra transferidos para corpos
em que não haja vaga serão considerado rebaixaelos
de rostos, embora tal condição não esteja expressa
na ordem ele transferencia. - Port. de 15 de Julho
de 1 95, ú Rep. de Ajudante General (Ord. do dia
n. 654).
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Ofticial inCerior.- Oontinuam em vigor as ordens
do dia n. 59 de 24 de Abril de 185S3 e n. 1876 de 11 de
Outubro ele 1H '4, prohibindo que pl'aças que tenham
nota de deserção sejam promovidas aos postos de officiaes
inferiores.-A. de 9 de ovembro de 1895, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 682 ).

- Os officiae3 inreriores transferidos de uns para outros
corpos do exerci to devem ser incl nidos nas vagas
que porventura existam nesses corpos, embora de
grarluação inrerior, sendo rebaixados à classe de sol
dado, s6mente no caso de não haver vaga.-A. de
24 de Dezembro de 1895, ao Ajudante General.

- Os commandantes dos corpos teem competencia para
transfel'ir. os olliciaes inredores de umas para o!ltras
companhias. - Port. de 29 de Julho de 1896, a Rep.
de Ajudante General (Ord. do dia n. 760).

- As praças rebaixadas defini ti "amente dos postos de
inferia r\.'s , em vil'tude de conselho de disciplina, não
podem occupar de novo tacs postos sem autorisação
do Ministerio da Guerra ou do Aj udante General.
- Porto de 16 de Janeiro de 1897, à Rep. de .'.Judante
General (Ord. do dia n. 807).

- Declara-se que um inferioi' graduado em 20 sargento
e mais tarde em lo, apezal' de haver sido rebai
xado indefinidamente por se achar comprehendido
no art. 213 do regulamento disciplinar, deve, se não
foi rebaixado por transgressãe offensivas do brio e
disciplina militares, commettidas contra os preceitos
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da subordinação, de accordo com a ordem do dia
11. 1262 de 1876, ser conservado no referido posto,
embora não tenha sido cumprido o determinado
nas instrucções publicadas na ordem do dia n. 59
de 24 de Abril de 1858, tendo-se em vista o seu
bom procedimento posterior.- Porto de 22 de Abril
de 1807 (Ord. do dia n. 838):

- V. BaixeL

Official de jusLiça.- Não podem servir como
tal as praças do exercito. - A. de 5 de Março de 1895.

Ofticial 8ubalterno. - Seu seniço nos corpos
arregimentados do exercito. - R~g. n. 338 de 23 de
l\lajo de 18D1 (Ord. do dia n. 214).

- O lagar de subalterno de qualquer das companhias
de aluJnnos deve ser exercido interinamente, quando
vago, polo official subalterno mais antigO ou gra
duado que existir entre os al11mnos.-· Porto de 16 de
Fevereiro de 1892, á Rep. de Ajudante General (Ord.
do dia n. 299).

Para a nomeação elfectiva pódeser proposto qualquer
officiaI indistinctamente, alumno ou não.-A. de 24 de
Setembro de 1892. ã Escola Militar da Capital.

Póde ser da arma de cavallal'ia.- Porto de 2 de
l\Jaio de 1 96, á Rep. de Ajudante General (Ord. do
(lia n. ~39).

Operação. - Declara-se que duas praças que estão
om tratamento no hospital não podem ser obrigadas
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a fazer as operações de que necessita.m para seu re
stabelecimento.- Porto de 23 ele Dezembro de 1896,
ii. ,Rep. de Ajudante General.

Operario .- Os individuas volllntal'iaruente alis ..
tados nas companhias de operarias militares servirão
por seis annos.- L. n. 30 A, de 30 ele Janeiro de 1892,
art. 5° § unico (Ord. do dia n. 2(7).

Esta disposiçãO não comprehende os operarias alista
dos nem os aprendizes tran ·feridos antes da promul
gac::ã... da lei sU~Taci tada. - Port. de 24 de i\Iarço de
l8J2, ~L • ~e~). de Ajudante General (Ord. do dia n. 317).

E deve prevalecer para os que quizerem se engajar 

Porto de 12 de abril de 1893 (Oed. do dia n. -W6).

- As dividas contrahidas pelos operarias militares para
com os cofres publicas, provenientes de sua educação
quando aprendizes artifices, elevem ser consideradas

liquidadas logo que terminarem elles o tempo de serviço
a que são obrigados, e con. equentemente llenhulU des
conto continuarão a soJIrer, pa.ra indemnização eles as
dividas, os que se engajarem terminado Q tempo da

primeiea praça.- Porto de 1 de Dezembro ele 189:2, ~L

Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. :.3(1).

- Compete aos directores dos arsenaes de guerra auto

risar, mediante requerimento, o abono da gratificação

de que trata a observação da tabella n. 3 annexa ao
Dec. n. 240 de 13 de Dezembro de 1894, wudo que o
prazo de 20 annos é o de eífectivo sel'viço e o abono
deve ser feito sámeute aos operarias jornaleiros, não se

levando em conta o tempo cm que estiver m servindo
como operarias militares.

17
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o calculo deve ser feito na razão de 300 dias por
anno, ~a officina, sendo o requerimento entregue ao
respectivo chefe,- Porto de 28 de Janeiro de ]896, á

Rep. de Quartel-Mestre General.

Operario. - V. Desconto.- Deserção.- Engaja
mento.

Ordem do dia.- Sobre a distribuição da da Rep.
de Ajudante General pelos corpos e repartições mi
litares.-Ord. do dia n. 240 de 29 de Agosto de
]891.

- O director do Laboratorio Pyrotechnico do Campinho
não está inhibido de publicar ordens do dia, visto que
esse estabelecimento é considerado praça de guerra e
todo o seu pessoal está sujeito ao regimen e disciplina
militares. - A. de 24 de Dezembro de 1892, ao
Laboratorio.. - V. 5° vol. pag. 203, primeiro
alz'neo.

- A publicação das ordens do dia dos diversas autori
dades militares só p6de ser feita mediante licença do
Ministerio da Guerra.- A. de 25 de março de 1894, ao

Ajudante General (Ord. dodian. 535).-Recommenda

se a sua exo0ução.- A. de 8 de Novembro de 1895,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 681).

Ordenança. - Concede- e uma ordenança ao assis
tente do Ajudante General junto a segunda brigada do

infantel'ia.-A. de H de Abril de 1891, ao Ajudante
General.
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Ordenança.- Oompete.lhe tratar do animal e
arreiamentos dos officiaes a cujas ordens servir. - A.
de 18 de Agosto de 1891, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 236).

- Devem ter os officiaes generaes em disponibilidade.
- A. de 27 de Setembro de 1892, ao Ajudante Ge-
neral.(Ord. do dia n. 373).

- Os membros do Supremo Tribunal Militar devem ter
à sua disposiçãO uma praça de infanteria, como orde
nança, quando já não a tenham por exercicio de ou tro
cargo. - Port. de 23 de Agosto de 1893 (Ord. do dia
n. 476).

Organisação . - Restabelece-se o lagar de picador
nos corpos de cavallaria e de artilharia de campanha
de guarnição na Oapi tal Federal, com a gead uação de al
fel'os ou 2° tenente e os eespectivos vencimentos. - Dec.
ll.1243 de 3 de Janeiro de 1891 (Ord. do ~ia n. 179).

- Extinguem-se as tres brigadas do exército cl'eadas
pelo aviso de 16 de Abril de 1888.- Dec. n. 431 de 2
de Julho de 1891 (01'<1. dodian.218),

- Os quarteis-mestres dos corpos a pé não são conside·
rados officiaes montados, mas são combatentes, como
todos os arregimentados, competindo-lhes o lagar que

.... fàr designado pelo chefe do corpo, quando tenham de
combater, e nos exercicios ou paradas, o que lhes
mar'cam as instrucções de 1 de Novembro de 1890.
A. de 16 de Setembro de 1891, ao Ajudante General
(Orcl. do dia n. 2i:íO),
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OrgallI8açào.- Distribuição pelos corpos arregi
mentados tias 20.000 praças de pret fixadas na Lei
n.30A, de 30 de Janeiro deste anno.-A. de 2
de Març:o clfJ ]892, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 309).

Suspende-se a execuçào deste aviso.- Ord. do dia
n. 321) .

.- Fícam desligados do commando geral de artilhari~: os
corpos desta arma que a ene estavam subordinado 
Porto de 22 de Abril de 1892, á. Rep. do Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 324).

- Da J ustiçtt Federal e da do Distl'icto Federal. - V.
JtestiçCt.

p

Parada. - Para a rendição das guardas. - Reg.
TI. 33 de 23 de :Maio de 1891 (Ord. do dia n. 214).

-
Pa'tent,e. - Devem ter os commandantes de distríctos

militares, como tinham os commandantes de armas, ao!!
'quaes substituiram.- Porto de 11 de Julho de 1891,
ao Conselho Supremo Militar.

- Deve-se passar das honras dos postos que competem
aos funccionarios civis do Ministerio da Marinha,
quando forem vitalicios, em virtude dos respecLtvos
regulamento .- Dec. n. 2532 de 23 de Junho de H~97.

- Y. Sello.
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Peculio.- Nos casos de desligamento dos alumnos
da escola de sargentos sem concluirem o respectivo
Cllrso, no de transferencia para os corpos de infan
teria, por castigo, ou de fallecimento, devem as im
portancias ser accumuladas ou retiradas da Caixa
Economica e recolhidas á Contadoria. As cadernetas
dos excluidos por terem concluido o causo devem s.er
'I.:Qcolhidas li. mesma Contadoria, para serem entregues,
!terminado °tempo legal de serviço nús 'corpos. - A.
de 13 de Dezembro de 1895 ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 693). - V. POi't. de 20 de Outubro
de 1.891 (Ord. do dia n. 889).

Pedido. - De medicamentos e outros artigos re1a~

.vos ao serviço medico só podem ser remettidos á Re
partição de Quartel-Mestre General por intermedio da
inspectoria geral do seniço sanita l'Ío do Exercito.
A. de24 de Fevereiro de 1891, ao Quarte1-Me3tre
General (Ord. do dia n. 176).

- De fard&mento. - V. Fardamento, .p de Maio de
1896.

Pena. - Fica abolida a pena de galés e a de banimento
judicial. Fica tambem abolida a pena de morte, reser
vadas as disposições da legislação militae em tempo de
guerra.- Constituição Federal, ad. 72 ,§;20 e 21
.(Ord. do dia n. 174).

- Declara-se que, ex-vi do art. 72 § 20 da 'onsLituição
federal que aboliu a pena de gales, ficou tambem
abolida a de carrinho imposta. aos réos militares, e Ilue
~l1do sido reduzidas a 30 annos as pr~es pe1'petuas,
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com ou sem tl'abalho, pelo ad. 2° do Dec. n. 774 de
20 de Setembro de 1890, comminadas pelo Oodigo Ori
minaI ou já impostas por sentença, deve esta disposi
ção ser tambem applicada aos sentenciados mili.
tares.- Dec. de 5 de Maio de 1891 (Ord. do dia

n.198).

Pena.- As penas de prisão simples impostas pelo Jury
a praças do Ex.ercito devem ser cumpridas nas prisões
communs, porque os sentenciados ficam à disposiçãO

das respectivas autoridades civis.- A. de 10 de Agosto

de 1891, do M. da Justiça ao Preso de S. Paulo.

- O Oongresso Jacional approva o veto opposto pelo
vice-presidente da Republica á Lei que mandava com
putar na execução das sentenças proferidas por tri
bunaes militares o tempo da prisão preventiva, na
fórma do art. 53 do codigo penal da Armada.- Porto
de 13 de Agosto de 1895, ao Supremo Tribunal
Militar.

Esta disposiçãO foi incluida no regulamento processual
criminal militar (art. 243) ; ficando, porém, a sua exe

cução dependendo de approvação do poder legislativo
(Ord. do dia n. 660). V. o appendz·ce.

- A de prisão com trabalho em que incorrer o officia} de
patente, ~erá convertida na de priSãO simples com au
gmento da sexta parte.- Reg. processual criminal
militar de 16 de Julho de 1895, art. 263 (Ord. do dia
n. 660).

- V. Exautoração.- Ça;cl~ão,-Pristlo,
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Pensão.-A's familias das praças de pl'et do exer
cito, da armada, da guarda nacional e de outras cor
porações militarmente organisadas, que fallecerem em
com bate ou cm consequencia de ferimento ou desastre
occorrido na defesa da Republica e do seu governo legal.
menteconstituido.- V. Soldo, 4deNovembrode 1893,

Perdão.- Significação das palanas - perdão - e
indulto -e seus elfeitos com relação ao crime de de~

serção .- V. Indttlto .

- A praça condemnada por crime ele deserção e que é
perdoada não reverte à su-a primeira qualidade de
praça, não tem direito ao pagamento das respectivas
vantagens durante o tempo da priSão, nem á reintc
gração do posto a que foi rebaixada por eifoito da sen-

.tença.-Port. de 19 de Junho de 1891, áRep. de
Ajudante General (Ord. dodian. 213).

- V. Indulto.

Pe."neira. - V. Uniforme.

Petição de graça.- V. Recurso.

PharDlacia. - Manda-se estabelecer no Estado do
Ceara. - Porto de 7 de Agosto de 1896, â Rep. de
Ajudante General.

- Extingue-se a de S. João d'EI-Rei, em Minas Geraes.
- Porto de 12 de Fevereiro de 1897, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 815),
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Picadol".- Seus de\7eres nos corpos do Exerc1'to.

Reg. n. 338 de 23 de Maio de 1891 (Ord. do dia
n.214).

- V. Or·ganisação.- Unifo1'me.

Porta-bandeira. - V. Bandeir'a.

Praça. - As praças condemnadas no fôro civil não
perdem a sua qualidade de praça, porquanto, termi

nada a sontença., revertem ao Exercito para completar

o tempo elo serviço, dednzido o do cllmpl'imento da sen

tcnça.~ Porto de 5 de Agosto de 1893.

- Os paisanus a quem se couceder licença para estudar,

ficando elésde logo á disposição do commandante ,da

Escola Militar da Oapital Federal, dcyem &ssentar

praça no corpo de alumnos, ao qual ficarão addidos sem

corpos ele. ignados.- A e cola remettera ao quartel

gcnel'al mensalmente um mappa que se approxim8 o

mais possivel elo modelo dos corpos arregimentados,

no qual apparecerão tambem os alumnos elfectivos,
por isso quo todo esse pes oal tem de figurar no mappa
geral da força do Exercito.- Porto de 22 de April de

1894, âI\ep. de Ajudante General.

- Declara-se que a pl'aça, de um operado militar trans

feridQ para o Exercito deve ser a mesma que eUe tinha

no reSl)Bctivo corpo ou comp~l1bia.- Porto de 30 de

Janeiro de 1 96, á Rep. de Ajudante General (Ord. do

dia n. 707).
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Precedeneia. - Os principias de precedenéia, priori

dade e subordinação entre os officiaes sanitarios e os

outros militares serão os mesmos que regulam para

todos os officiaes do Exer~ito (art. 28). Dada a contin
gencia de caber a offieial de categoria inferior à do

oflicial sanitario, autoridade accidental e proveniente
de exercieio de funcçães espaciaes que este não póde
exercer, cumpril'-lhe-ha acataI-a, guardados, porém,

todos os principias de respeito e defer~ncia reciprocas

exigidos pela disciplina (paragrapho unioo),- Dec.
n. 307 de 7 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 62) .

.,,-- Segundo os preceitos geraes de disciplina, no caso de
serviço propriamente mi litar, não póde o official de

maior patente ser subordinado ao menos graduado ou

mais moderno; mas estes preceitos deixam de prevalecer
quando se trata do desempenho de autoridade prove

niente de cargos que conferem direitos definidos c mar

cados em lei. - A. de 6 de Fevereiro de 1894, ao en·

carregado do expediente da Repartiçâ;o de Ajudante

General.- V. 5° vol., pago f?t6, verbo P'1"ece~ncia,

i O alínea.

-... O sel'viço de commando das escolas do exercito é

militar. Os commandantes dessas escolas exercem juris.

dicçãO sobr~ todo o pessoal a ellas pertencente, quer

docellte, qqcr administrativo, nos t~rmos e.rn que o
regulamento respectivo define tal jurisdicção, não
obstante haver nesse pessoal officiaes de g-raduação

sp'perior à dos refepidos comrnandantes, porqua seme

lh~!Ü!3 jurisqicQão Jhe:; é conferida elll virtude do cllrl3'0'
-POllt. de ~O de ~aio de 1896, á Repartição <le Aju-
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dante General (Ord. do dia n. 745) e Res. de 26 de
Março de 1897, communicada ao Supremo Tribunal
Militar em Port. de 27.

Precedencia.- Os medicas adjuntos e19 exercito
concorrendo com os pharmaceuticos alferes de na classe'
em sel'viço proprio de suas profissões, precedem a estes,
e só se lhes devera applicar a disposiçãO do § 5° elo
Dec, n. 2404 de 16 de Abril de 1839 quando concor
rerem com officiaes combatente, como foi declarado
em A. de 27 de Abril de 1891 com referencia aos
officiaes do exercito que teem honras snperiores ao'>
seus postos, por exercerem cargos de lentes e pl'O
fessores nas escolas militares.- Res. de 3, commu
nicada em A. de 6 de Agosto de 1897, ao Ajudall te

General.

- V. Districto militar. - Prisão.

Pl~ejuizo8.-Em tempo de perturbações internas

ou guerra civil, o Governo não tem responsabilidade,
nem viola o direito dos particulares, quando, constran
gido por força maior e no exercicio legal do poder
publico, provê asegurança do Estado ou pratica acto
que traga prejuizo aos particulares; e estes, quer
nacionaes, quer estrangeiros, não teem direito a inde
mnisação.-A. de 9 de Outubro de 1893, do M. da
Justiça, ao Preso de Sergipe.

Prendo. - O Exercito o a Al'mada compor-se-hão
pelo voluntariado, sem premio, e, em falta deste, pelo
sorteio, previamente organi~a4o. - Constituiç~Q fe-
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deral, art. 87 §4° (Ord. do dia n. 174). As praças ac
tuaes que terminaJ'em o tempo de serviço só poderão
engajar-se sem o respectivo peemio. - A. de 19 (Ord.
do dia n. 184) e 30 de Março de 1891, ao Ajudante Ge
neral. As que se alistaram voluntariamente nos Esta
dos, depois da promulgação da Constituição, porém
antes de ser ella publicada officialmente nos mesmos
Estados, assim como as que, tendo concl uido o tempo
de seus contractos, se engajaram naquellas condições,
devem continuar, se quizerem, nas fileiras, mas sem os
respectivos premios, dando-se baixa as que não accei
tarem esta nova condição. - A. de 27 de Abril de
1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 19B).

- As pl'aças que se alistaram no Exercito antes da pro
mulgação da Constituição, com direito aos respectivos
premios, devem continuar a percebeI-os, bem como os
substitutos de taes praças, quanto a parte não ven
cida dos mesmos premias. - A. de 27 de Maio de
1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 205).

- As peaças que se alistaram posteriormente á publi
cação da Constituição federal e receberam o respectivo
premio, devem indemnisar os cofres publicas mediante
desconto mensal da terça parte do soldo, até completar
o pagamento, ou restituir a prestação recebida, afim de
serem escusas do serviço. - A. de 19 de J unho de
1891, ao Governador da Parahyba (Ord. do dia n. 306
de 1892).

- Não tem a eIle direito a praça que se alistou antes da
promulgação d~ Con~tit1.liyão e que dei~o\l de reGeb~l-o
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em razão de pretender reconhecer-se cadete. - A.
de 14 de Setembro de 1891, ao Ajud. General (Ord. do
dia n. 247) e Porto de 6 de Abril de 1892 (Ord. do
dia n. 318).

P,,·eIDio.- Os voluntarios que se alistaram depois do
dia 24 de Fevereiro do anno passado, data da promul
gação da Oonstituição, nã;o devem perceber premio
algum, sendo escusos do serviço) uma vez que indemni~

sem as importallcias das prestações recebidas os que se
alistaram depois daquella promulgação, porém antes da
sua publicação nas localidades em que verificaram praça,
assistindo-lhes, entretanto, direito á respectiva gratifi
cação. - Port. de 7 de Maio de 1892, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 328).

- As praças transferidas para as secções de enfermeiros
perdem o direito ás prestações dos premios de volun
tario e de engajado. - Pod. de 7 de Janeiro de 1891
e 6 de Maio de 1893, à Rep. de Ajudante General.

- As praças transferidas para a secção de enfermeiros,
quando revertem aos corpos, não perdem esse tempo.
mas para a percepção dos respectivos premios e gratifi
cações só contarão o tempo em que estiverem nas filei
ras. -Porto do 5 de Julho _de 1893, á Rep. de Aju
dante General (Ord. do dia li. 461).

- Não se pagam as prestações dos premios de voluntario
-ou de engajado, ainda não vencidas, às praças que,
tendo tido baixa poP incapacidade physlca antes de
concluido o tempo de serviço, são incluidas no Asy10
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com a clausula de ficarem sem e!feito as ditas baixas.
Port. de 3 de lovembro de 1896, á Rep. de Ajudante
General (Ord, do dia. n. 785).

Prescripção. -aprazo para'prescripção, por falta
de pagamento de sel1o, das patentes conferindo honras
de postos do Exercito e da Armada continúa a ser o
fixado no Decreto n. 4412 de 9 de Setembro de ] 869.
Oirc. de 22 ele Abril de 1896, do JVI. da Fazenda e
A. de 30 do mesmo mez, ao Ajudante General ( Ord.
do dia n. 738), - V . 2° voZ., pag. 306, 4° alineo.

- O abono de quantitati vo para fardamento de officiaes
do Exercito, quando promovidos, deve realizar~se den
tro de tres mezes contados da data do conhecimento da
promoção na guarnição em que servirem os promo
vidas; passado' esse tempo, só por meio de requerimento
dirigido ao ministro se poderá resolver sobre tal
abono.- A. de 6 de Mi'-io de 1896, ã Oontadoria.

- Da acção criminal e ela cOlldemnação, - Reg. pro
cessual criminal militar de 16 de Julho de 1895, arts.
133 a 140 (Ord. do dia n. 660). - Estas disposiçõe.s
dependem de approvação do Congresso acional.

- O direito de reclamação para os juizes e tribunaes
federaes que se funelar na lezão de direitos indi
viduaes por actos ou decisões das autoridades ad
ministrativas da União, prescreve no fim de um anno.
- V. RecZamaçãQ, 20 de Novembro de 1804.

Presidio, - O territorio do archipelago de Fer
nando de Noronha continúa a pertencer ao Estado de
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Pernambuco, passando a ser exercidas pelo respectivo
governador as attribuições conferidas ao Ministerio
da Justiça . em relação a esse archipelago, porisso
que tendo sido abolidas as penas de galés e de de·
gredo o não havendo lei que designe o presidio alli
existente para cumprimento de pena, cessaram os mo
tivos pelos quaes em 1877 foi posto esse estabeleci
mento sob a administração do dito ministerio.-Dec.
n. 1371 de 14 de Fevereiro de 1891.

Presidio.- O cargo de inspector geral dos presidias e
privativo de offieial do Exereito.- A. de 9 de Se
tembro de 1890, ao Governador de Goyaz.

- Ficam extinctos os presidias militares de Goyaz.
- L. n. 39 A de 30 de Janeit'o de 1892, ad. 18

(Ord. elo dia n. 297). - São restabelecidos os de Santa
Maria do Araguaya c S . Jose dos Martirios. - L.
l~. 429 de 10 de Dezembro de 1896, art. 5° § 6°.

- Fica prohibido, d'ora em diante, o recebimento de
sen tenciados no Presidio de Fernando de Noronha.
Dec. n. 226 de 3 de Dezembro de 1894 (Ord. elo dia
n. 605).

- V. Vencimento.

Preso.- Vencimento flue se eleve abonar a um lento
da Esco1:l Mili tal', preso para -responder a canseI ho
le illvestigação.- V. Vencimento, 18 ele Julho ele

1891.
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Preso.- Vencimentos que devem ser abonados
aos officiaes do exercito presos para responder a pro
cesso no fôro civil. - V. Vencimento, 21 de Julho
de 1891.

- Os officiaes reformados, honorarios do Exercito,
da Guarda Nacional ou de corpo de patriotas devem
quando presos perceber apenas uma etapa de praça ele
pret. - Port. de 4 de Março de 1895, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 624).

Esta disposiçãO foi revúgada pela resolução de 22
de Fevereiro de 1897, communicada à Contadoria em
A. de 23, que declara, quanto aos officiaes da
Guarda Nacional, que teem elles direito, quando presos
por faltas cornmettidas no serviço, embora jà tenham
sido dene dispensados, e submettidos a processo, a
soldo e etapa até o dia da sentença, e de então em
diante, se forem condemnados, a meio soldo e ctapa,
como está estabelecido para os officiaes do Exercito em
condições identicas (Ord. do dia n. 819 e Diario
Official de 15 de Março seguinte).

Pret,. - Ficam dispensados do Visto os prets espe
ciaes tirados pelos commandos dos corpos para paga
mento de praças. - Port. de 19 de Maio de 1890
(Ord. do dia n. 69).

Prisilo. - Declara-se que não procede a represen
taçilo de um tenente elo Exercito por haveL' sido inti
mado e conduzido preso por outro official da mesma
patente, tendo ello as honras do posLo de tencnte
coronel como lente cathcdratico da Escola Militar do



- 272-

Rio Grande do Sul, por isso que o § 50 do artigo
unico do Decreto n. 2404 de 16 de Abril de 1859,
que regula a precedencia dos officiaes do Exercito,
estatue que os individuas a quem teem sido ou forem
concedidas honras militares, com ou sem uso de uni
formes e divisas, serão considerados, quando con
correrem em serviço, como se apenas gozassem das
honras militares concedidas a diversos gràos das dif
ferentes ordens Ihonorificas, hoje extinctas.- A. de
27 do Abril de 1891, ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 196).

Prisão.- Os commandante(de companhia não teem
competencia para deter praças no xad:-cz, pois estão
bem definidos no art. 10 do regulamento disciplinar os
Jogares de detenção; mas podem applicar as penas
accessorias marcadas no art. 11 e respectivos para
graphos.- Porto de 14 de Março de 1892, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 311).

- 05 officiaes dll Guarda Naciol1al só podem ser
recolhidos a prisões civis nos casos especificados no
art. 66 da L. n. 602 de 19 de Setembro do 1850 ;
nos crimes communs podem ser presos por qualquer
cidadão, mas nos commettidos no exercício de suas
funcções só podem ser à ordem do seu superior e acom
panhados por offieial de igualou superior patellte.
A. de 9 de Maio de 1893, do M. da Justiça.

- E' mantida a jurisdicção da autoridade adminis
trativa (DecreLo n. 657 de 5 de Dezembro de 1849) para
ordenar a prisão de todo e qualquer responsavel pelos

1
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dinheÍL'os e valores pertencentes à Fazenda Federal ou
que, paI' qualquer titulo, se acharem sob a guarda da
mesma-nos casos de alcance ou de remissão ou
omissão em fazer as entradas nos devidos prazos, não
sendo admissivel a concessão de habeas-co?"PUS por
autoridade judiciaria, salvo se a petição do impe

h'ante vier. instruida com documento de quitação ou
deposito do alcance verificado.

São competentes para ordenar a pl'Ísão de que trata
este artigo, no Districto Federal-o Ministro e secre
tal'io dos negocias da fazenda, e nos Estados-os in
spectores das alfandegas e os chefes ou directores de
delegacias fiscaes. relativamente aos individuos qne
funccionarem ou se acharem no referido Estado. - L.
n. 221 de .20 de Novembro de 1894, art. 14.

Prisão_ - Quem tem competencia para prender mili
tal'es, e como se deve realizar a prisão. - Reg. proces
sual criminal militar de 16 de Julho de 1895, arts. 114
a 128 (Ord. do dia n. 660).

- Para ser levado em conta no Cuml)rimento da pena,
não póde ser considerada pl'Ísão preventiva a menagem
concedida nas cidades e acampamentos. - Reg. proces
sual criminal militar de 16 de Julho de 1895, art. 243
paragrapho unico (Ord. do dia n. 660) - V. L.
n. 449 de 11. dq Outubro de 1.897 (Ord. do dia n. 886).

Prisioneiro.- As praças que, em combate com os
revoltosos, foram feitas prisioneiros e posteriormente
se apresentaram ao corpo, teem direito, de accordo
com o aviso de 22 de Janeiro de 1874, com excepção

i8
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da etapa, aos vencimentos legaes desde o aprisiona
mento até o seu resgate, uma vez verificado não
terem sido aprisionadas por motivo reprovado.
A. de 14 de Junho de 1894 (Ord. do dia n. 558).

Processo.- Regula-se o processo e julgamento do
Presidente da Republica e dos ministros de Estado, nos
crimes communs.- Dec. n. 27 de 7 de Janeiro de 1892.

- Regulamento processual criminal militar, 16 de Julho
de 1895 (Ord. do dia n. 660).- Começou a execu tar-se
no dia 26 de Dezembro do mesmo anno.- V. Forrnu
la1;io.

- Os autos dos processos findos de conselhos de guerra
serão archivados na secretaria do Supremo Tribunal
Militar (art. 313).- Os dos processos dos conselhos
de investigação, cujos despachos de não pronuncia
forem confirmados pela autoridade convocante, serão
archivados na secretaria da respectiva repartição,
corpo ou estabelecimento militares (art. 314).

Reg. processual criminal militar de 16 de Julho de
1895 (Ord. do dia n. 660).- V. 2° vol., pago 333,
u!timo alineo.

- V. Revisão.

Procu.'àçâo.- O Ministerio da Fazenda manda ac.. i

cei tal' as procurações de proprio punho, passadas por í
qliem tiuha a regalia de fazeI-o, até que o corpo legis-
lati vo regule esta materia. - Despacho publicado no
lJitü'io Offioial!l. 72 de 13 de Março de 18QI, e A. de
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15 de Abril seguinte, do mesmo ministerio ao Inspector
da Caixa da Amortização.

Procul"'ação.- Art. 1.0 Todas as pessoas habili
tadas para os actos da vida civil podem passar pro
curação por instrumento particular de proprio punho
para actos judiciaes e extra-judiciaes, com poderes de
representação, salvo â restricção de que trata a Orde
nação, Livro 4°, tit. 48 in pr'incipio.

§ 1. o O instrumento particular deve ser escripto no
idioma do paiz e mencionar o logar, a data, o nome do
mandante e do mandatario; o objecto do mandato, na"
tureza e a extensão dos poderes conferidos.

§ 2.° Este direito é extensivo:

lo, ao cidadão brasileiro que, residindo no estran
geiro, constituir procurador para o representar no paiz,
comtanto que a fi.rroa e a identidade de pessoa sejam attes
tados pelos respectivos agentes consulares da Republica;

2°, Aos fu ncciollarios com petell tes para a represen
tação das municipalidades, conforme sua organisação,
directores, syndicos, administradores de sociedade,
congregação, irmandades que estiverem au.torisadas a
representaI-as na conformidade de seus estatutos e

compromissus.
§ 3.° O substabelecimento da procuração se fará

pelo mesmo modo que esta.
Art. 2. o As pessoas que podem passar procuração

de proprio punho estão igualmente habilitadas para
contrahirem, por instrumento particular, feito e assi
gnado de seu punho e com duas testemunhas, obri
gações e compl'omissos, qualquer que seja o valor da

transacção.
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Paragrapho unico. O disposto neste artigo não com
prehende os casos em que a escriptura publica é da
substancia do conteacto.

Art. 3.° Os documentos civis feitos por instrumento
particular só valem contra terceiro desde a data do
reconhecimento da firma, do registro em notas do ta
bellião, da apresentação em Juizo ou repartição publica,
ou do fallecimento ele alguns dos signatarios.- Dec.
n. 79 de 26 de Agosto de 1892.

- V. Sello.

Procurador geral da Republica.- In
strucções regulando as attl'ibuições e funcções da pro
curadoria da Repuhlica e FaZel}da Federal. - Dec.
n. 1562 de 10 ele Outubl'O ele 1893. - V. L. n. 221.
de 20 de Novemb1'o de 189..1, aI'ts. 38 a 41 .

ProIOoçào. - Regula-se novamente o accesso aos
postos de officiaes elas differentes armas e corpos do
Exercito:

Art. 1. o O accesso aos postos ele officiaes das diffe

rentes armas e corpos do Exercito sel'à gradual e suc
cessivo, desde alferes ou 2° tenente até marechal.

Art. 2. o Os postos da hierarchi::t militar são:
Alferes ou 20 tenente ;
Tenente ou 10 tenente;

Capitão;
Major;
Tenente-coronel;
Coronel;
General de brigada ;
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General de divisão;
Marechal.
Art. 3.° Nenhuma praça de pret, seis annos depois

da publicação do presente decreto, poderá ser promo
vida ao posto de alferes ou 2° tenente sem que ao
curso da arma de infantaria reuna bom comportamento
civil e mili tal' .

Art. 4.° Metade das vagas,'que se derem desses
_ postos, será preenchida por ordem de antiguidade, por

a1feres~alumnos,si os houver em numero sufficiente ; e,
a outra metade, ou a restante tambem por ordem de
antiguidade, por praças de pret habilitadas na fórma
do artigo anterior.

Art. G. o O preenchimento das vagas de tenente ou
l° tenente e do posto de capitão, nas armas combaten
tes, sera feito por ordem de antiguidade, sendo condi
ção imprescindivel para o accesso o curso da arma.

Paragrapho unico. Emquanto existirem na arma
de infanteria e cavallaria alferes e tenentes sem o re
spectivo curso, o. preenchimento de dous terços das
vagas, que se derem, daquelles postos, continuará a
ser feito por antiguidade, e o outro terço pelos subal
ternos que tiverem o competente curso de arma.

Art. 6. o As vagas de tenente do estado· maior de
Ia classe sel'ão preenchidas por promoção e por ordem
de antiguidade, pelos 20s tenentes de artilharia e alfe
res de infanteria e cavallaria, legalmente habili
tados.

Art. 7. o O preenchimento das vagas de capitão do
corpo de engenheiros será feito por tl'ansferencia, e
por ordem de antiguidade, pelos capitães do estado
maior de 1a classe, de artilharia, cavallaria e infante-
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ria, legalmente habilitados, não sendo permittida a
renuncia li referida transferencia.

Na deflciencia de capitães, as vagas serão preenchi
das, por promoção e por ordem de antiguidade, pelos
tenentes ou lOS tenentes do exercito, que estiverem
legalmente habilitados.

(Esta disposiçãO não comprehende os capitães que
em 7 de Fevereiro de 1891 já haviam renunciado o di
reito ã. transferencia para o corpo de engenheiros,

como facultava a lei tIe 14 de Julho de 1883. - L.
n. 39 A, de 30 de Janeiro de 1892, art. 17)..

Art. 8.° As vagas que se derem de capitão no asta
do-maior de la classe serão preenchidas, na razão de
dous terços, por promoção, pelos tenentes do corpo, e
o terço restante, por transferencia dos capitães das

armas combatentes, que estiverem legalmente habili
tados; tanto em um como em outro caso por ordem de
antiguidade, não sendo permittida a renuncia á trans
ferencia.

Paragrapho unico. Os officiaes transferidos obriga
toriamente, em virtude do presente decreto, para os
corpos de engenheiros e estado-maior de la classe, ne
nhum prejuizo soffrerão em suas antiguidades.

Art. 9. o A promoção aos postos de major a coronel,
inclusive, será feita em todos os corpos e armas,
metade das vagas por antiguidade e a outra metade
por merecimento' e a dos officiaes generaes sempre
por escolha do governo e independentemente de in.. 1
tersticio (Vide Dec. n.. 404 de 27 de Junho).

Art. 10, onstib..te merecimento militar;
Subordinação ;

Valor (Vide Dec. fi, 401 de ~7 de Junho) i
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Intelligencia e illustração comprovada;
Zelo e disciplina;
Bons serviços prestados na paz e na guerra.
Art. 11. O intersticio para o accesso em todos 03

corpos e armas do exercito, de um para outro posto,
desde alferes ou 2° tenente até coronel, inclusive,
sera de dous annos. Não havendo, p6>rém, nos mesmos
corpos e armas officiaes com o intersticio completo,
o governo podera promover aquel1es que contarem
pelo menos o de um anno. (A lei n. 39 A de 30 de
Janeiro de 1892 no seu art. 16 declara que só em tempo
de guerra pode o interstício ser menor de dous annas.)

Art. 12. A antiguidade para a promoção dos offi
ciaes arregimentados sera contada somente pelo tempo
de serviço effectivo da fileira, e a dos officiaes de
corpos especiaes pelo exercício effectiv'o de qualquer
commissão ou cargo no Ministerio da Guerra, com
excepção unica de licença para tratamento ou resta
belecimento de ferimentos recebidos em combate ou
de desastre oecorrido em acto do serviço (Vide Dee.
n. 437 de 9 de Julho).

Art. 13. Actos de bravura, assim considerados pelo
commando em chefe do exercito, em operações activas,
dão direito á promoção, que será feita pelo mesmo
commando em chefe, independentemente dos prin~

cipios acima estabelecidos.
Art. 14. As vagas que s-e derem nos corpos em

campanha serão preenchidas pelos officiaes que nena
se acharem, segundo os principios estabelecidos no
presente decreto.

Dec. n. 1351 de 7 de Fevereiro de 1891 (Ord!

elo dja n, 173) I
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ProlDoção.- Os officiaes transfedd0s para os corpos
de engenheiros e de estado-maior de la classe, em
virtude do art. 8° ela Lei n. 3169 de 14 de Julho
de 1883, elevem continuar a occupar os mesmos 'laga
res em que ficaram collocados por aquellas transfe
rencias.-A. de 17 de Fevereiro de 1891, ao Aju
dante General.

- Instrucções para execução do Decreto que regula a
promoção no Exercito.-V. Tempo, Dec. n. 1388
do 21 de Fevereiro de 1891 (Ord. do dia n. 173).

- Tanto para as transferencias. para o corpo de enge
nheiros como para o de estado-maior de 1a classe, é
necessario que os capitães habilitados tenham appro
vações plenas em todas as materias theoricas e praticas
dos respectivos cursos. - A. de 18 de Fevereiro de
1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 173).

- Os capitães do corpo de estado-maior de Ia classe que,
em virtude da lei n. 3169 de 14 de Julho de 1883,
renunciaram a transft3rencia para o corpo de enge
nheiros, entram agora em relação com os que não
renunciaram, visto não lhes ter aproveitado a renuncia
anteil da publicação do Dec. n. 1351 ele 7 de Fevereiro
de l891.-A. de 18 de Fevereiro de 1891, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 173).- Revogado pelo
art. 17 da Lei n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892,
ficando o governo autorisado a declarar sem effeito as
transferencias effectuadas desde 7 de Fevereiro de 1891
ate á data da promulgação da mesma lei dos capitães
que desejarem revertei' aos respectivos quadros.
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ProInoção.- Os principias de antiguidade e m~re

cimento para os officiaes superiores e de antiguidade e
estudo para os postos d.e alfer8s e 2° tenente até capitão,
devem principiar a regular as promoções que vão ser
feitas de accordo com o Dec. n. 1351, de 7 ele Fevereiro
ele 1891 - A. de 18 de Fevereiro de 1891, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 173).

- Para a promoção aos postos de officiaes superiores de
caval:laria e infanteria não são necessarios exames
praticos.- A. de 29 de Abril de 1891, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 196). - Revo
gado pela Lei n. 39 A, de 30 de Janeiro ele 1892,
art. 16.

- As promoções de capitães e tenentes das armas de ca
vallaria e infanteria, conforme o numero de vagas,
podem ser feitas, ou s6 por antiguidade, ou só por es
tudos, ou, finalmente, por ambos os principias: - Se
exi~tir uma s6 vaga obl'igada ao primeiro principio,
será preenchiela pelo official mais antigo na ordem ab
soluta; se obrigada ao segundo pdncipio, deverá ser
preenchida pelo offieial mais antigo dos que tiverem o
curso da arma,' attendendo-se ao prejuizo que hajam sof
frido por transfel'encia ; se houver mais de uma vaga,
sera o seu preenchimento, attenta a promoção ante
riormente feita, de dous terços por antiguidade, (3 um
terço por estudos, cabendo, por antiguidade, aos mais
antigos, na ordem absoluta, e o terço de estudos tam
bem aos mais antigos depois daq ueUes que ti verem o
respectivo curso. - A. de 11 de Maio de 1891, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 200).
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ProIDoção. - Nas relações annuaes que teem de
servir de base a promoção ao primeiro posto só devem
ser contemplados os officiaes inferiores e os cadetes
que estiverem no gozo inherente a essa qualidade de
praça.-A. de 26 de Maio de 1891, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 205).

- Se para o preenchimento das vagas dos postos de
major a coronel inclusive, de que trata o art. 9° do
Dec. n. 1.351 de 7 de Fevereiro de 1891, não houver
tres officiaes nas condições de ser promovidos por mere
cimento, a proposta limitar-se~ha a indicar os que es
tiverem nas circumstancias de o ser, e caso nenhum
exista, se attendera sómente ao principio de antigui
dade, considerando -se na respecti va escala o accesso dos
officiaes promovidos nesta hypotheso como se fosse por
merecimento (art. l°).

Em relação ao art. 10 do mesmo decreto o requi.
sito - valor - não é obrigatorio para o conj uncto
das qualidades que, reunidas, constituem mereciwento:
entendendo-se que, em igualdade de circumstancias,
o offieial que tiver patenteado valor em combate,
tOl'llar-se~ha mais recommendado do que aquelles que
não o tiverem (art. 2°).

Aos chefes das differentes classes de cada corpo ou
arma o aos da repartição sanitaria podera ser confe
rida a graduação do posto immediatamente superior
(art. 3°).

Os coroneis dos corpos de engenheiros, estado-maior
de 18 classe, artilharia, cavallaria e infanteria consti.

tuil'ão a classe referente á oTaduação do posto de ~en<r'

rtll de bri~ada (§ 4° ) ,
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A graduação de general de brigada não implica a
que compete ao medico de Ia classe mais antigo (§ 2°).

Dec. n. 404 de 27 de Junho de 1891 (Ord. do dia
n. 219).

Prollloção.- As licenças conced'das em virtude de
inspecção de saude não fazem perder aos officiaes do
Ex.ercito a sua antiguidade para a promoção. - Dec.
n. 437 de 9 de Julho de 1891 (Ord. do dia n. 222).

- Não se desconta da antiguidade para a promoção o
tempo em que os officiaes do Exercito estiverem doentes
antes da inspecção e o que passarem nos hospitaes
durante o tratamento. - A. de 20 de Agosto de
1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 237 ).

- A lei de promoções dispensa os exanUlS praticos
para os accessos aos postos de officiaes, - A, de 2i
de Agosto de 1891, ao Ajudante General (01'<1. do dia
n. 241).

- Emquanto não estiver em vigor o ado 3° do De
creto n. 1351 de 7 de Fevereiro deste anuo, o
exame pratico da arma é condição indispensavel para
a promoção ao primeiro posto .-A. de 26 de Setembro
de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 251).

A Lei n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892, art, 16
(Ord. do dia n. 297), manda exigir estes exames para as
promoções.

- E' extensivo aos officiaes do Exercito e da Armada
~ue forom eleitos membros dO$ Oongressos estadlH\O&,
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a disposiçãO do art. lOdo Dec. n. 1388 de 21 de
Fevereiro de 1891, que appl'ova as instl'ucçães pal'a
execução do decreto que regula as pl'omoçães no
Exercito.-Dec. n. 34 de 12 de Jaueil'ode1892
(Ord. do dia n. 290).

Prollloção. - Quando os officiaes empregados nos
corpos de policia estad uaes perdem antiguidade para a
promoção. - V. Tempo, 28 de Janeiro de 1892.

- Compete ao governo determinar que, a partir da.
data da presente lei, nenhum official, sendo de COl'pO

arregimentado, poderá sel' transferido nem promo
vido para o corpo especial ou estado-maior da arma
a que pertencer, sem que tenha um anno de cffe
ctivo serviço nos batalhões ou regimentos de sua
arma.

§ 1. o As promoções <1e officiaes do estado-maior de
artilhal'ia serão sempre para os batalhões ou regi
mentos da l'espectiva arma, e só podendo sel' transfe
ridos outra vez paea o estado-maior depois de um anno
de e.:ffectivQ, serviço na fileira.

§ 2. o Os que servem actualmente no estado-maiol'
da arma e não tiverem, no posto em que se achem, o
in tel'sticio exigido pela lei de promoção, sel'ão tl'ans
feridos para os corpos arregimentados, afim de satis
fazerem as exigel1cias dest.e al'tigo (ad. 6°).

DevGrão cessar, desde jà, as tl'ansferencias de ca
pitães do corpo de estado-maior de lo classe para o de
engenheiros.
. § 1. o As vagas de tenente do corpo de estado-maior
de la classe serão preenchidas cm ordem de antigui-
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dade, por tran.;;ferencia dos tenentes ou 101 tenentes
das armas combatentes, legalmente habilitados.

§ 2. ° As vagas de capitão no corpo de enge
nheiros serão preenchidas por ordem de antiguidade,
metade por promoção dos tenentes do estado-maior de
1a classe e das tres armas, e a outra metade por trans
ferencia de capitães arregimentados, uns e outros
legalmen te habilitados.

§ 3. o As vagas de que tratam in fine o art. 8° da
lei n. 1351 de 7 de fevereiro de 1891 e o precedente
da presente lei, serão preenchidas, na falta de ca
pitiles, por promoção, em ordem dé antiguidado, dos
tenentes do estado-maior e das tres armas, legalmente
habilitados (art. 7°).

- L. n. 39A de 30 de Janeiro de 1892 (Ord. do
dia n. 297).

ProInoçâo_- Emquanto não fór decretada uma
lei geral de promoções, serão observadas as disposições
que vigoravam anteriormente ao decreto n. 307
de 7 de Abril de 1890 para os medicas e pharmaceu
ticos e as do de n. 1351 de 7 de Fevereü'o de 1891
para os officiaes das ou tras classes do Exel'cito, menos
no que diz respeito a intersticio, que só poderá ser
menor de dous annos em tempo de guerra e devendo
para as promoções ser exigidos os exames praticas de
que tra tam os arts. 28 e 29 do regu Iamento de 31 de
Março de 1851.

Os pharmaceuticos, entt'etanto, poderão ser PI'O
mo\'idos, logo que se deem vagas, ainda mesmo que
não tenham os dez annas de serviço de que trata o
art. 9° do regulamento de 7 de Março de I '57.
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L. n. 3DAde3ü de Janeiro de 1892, art.16 (Ord.
do dia n. 297),

ProDloção. - Declara-se sem effeito a promoção de
uma praça ao posto de alferes porque tinha elIa
desertado quando foi promovida.- Res. de II de Julho
de 1895 (Ord. do dia n. 656).

- Deve ser considerado tambem serviço arregimentado
todo aquelle que é prestado no commando de direcção
de forças onde se estabelece a instrucção e disciplina
das tl'opas de terra e mar, mesmo quand o essas forças
sejam de policia, guarda nacional ou batalhões patrio
ticos, sujeitos, porem, ao Ministerio da Guerra.
Porto de 21 de Agosto de 1895, á Rep. de Ajud. Ge
neral (Ord. do dia n. 661),

-- Para os effeitos do art. 6° e seus paragl'aphos da Lei
n. 39 A, de 30 de Janeiro de 1892, que exige um anno
de serviço arregimentado para a promoção na arma de
artilharia, não podem sel' como tues considerados os
que prestarem em quaesquer condições os officiaes do
corpo de estado-maior da'al'nla desde que não sejam em
corpos arregímentadus de artilharia. - A. de 18 de
Janeiro de 1896, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 785).

- No prazo de um anno de serviço arregimentado exi
gido pelo art. 6° da t. n. 39 A, de 30 de Janeiro de
1892 para promoção ou transfel'encia para os corpos
especiaes, deve-se comprt3hender o tempo de serviço
effectiío prestado em qual'luer corpo arregimentado.
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- A. de 18 de Novembro de 1896, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 785).

P."oInoçâo.- O paragrapho unico do art. 5° do Dec.
n. 1351, de 7 de Fevereiro de 1891, não annulla esse
artigo e sim restringe-o, referindo-se não só aos que já
eram alferes ou tenentes naquella data, mas tambem aos
que foram promovidos ao primeiro posto posterior
mente a essa data, além de que determinando o art. 3°
que seis annos depois da publicação desse decreto
nenhuma praça de pret será promovida ao posto de al
feres ou 2° tenente sem o curso da arma, eevidente que
dentro de pouco tempo não haverá official sem curso, e
então caducará o paragrapho de que se trata. - Porto
de 23 de Novembro de 1896, á Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 793).

P."onuncia. - V. Suspensão.

Proposta.- A autorisação dada ao Ajudante Ge
neral, em A. de 23 de Julho de 1889, para approvar
as propostas para os cargos de secretario o quartel
mestre dos corpos, comprehende tanto as nomeações
como as dispensas, ainda quando sejam estas solicitadas
pelos interessados.- A. de 1 de Março de 1897, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 820).

- V. Substituição.

Proprio nacionaI.- Compra-se a Jose ManoeI
da Síl"ra 'eiga, pela quantia de 45:000 , um terreno
situado na rua do Jockey-Club, no Engenho ovo,
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tendo 200 metros de largura e 282 de fundo, para nalle
construir-se um hospital militar. - A. de 19 de Ja·
neiro de 1891 do M. da Fazenda.

Proprio nacional.- Os que não forem necessa~

rios pal'a serviço da União, passarão ao dominio dos
Estados, em cujo territorio estiverem situados. - Con~

stituição Federal, art. 64 (Ord. do dia n. 174).

- Concede-se provisoriamente ao Estado do Ceará a Gasa
que alli serve de paiol até que possa ter destino a po1~

vara particular nelle existente, e bem assim o edificio
em que funccionou o deposito çle artigos bellicos para
ser nelle aquartelada a guarda civica, devendo, porém,
ser este restituido ao Ministerio da Guerra logo que
della tenha necessidade e correndo por conta do mesmo
Estado as despezas com o encarregado do paiol. -A. de
3 de Outubl'O de 1891.

- O Governo é autorisado a vender ou permutar, em
concurrencia publica, o adificio do quartel de cavalla
ria sito na cidade de S. Paulo e o da capital do Estado
de Minas Geraes.- L. n. 126 B, de 21 de Novembro
de 1892, art. 50, § 20 n. 2.

- O Governo da União cede ao Estado de Minas Geraes o
edificio que serve de quarte1 à força federal na cidade
de Ouro Preto, mediante a indemnisação de 100:000$.
- A. de 7 ele Agosto de 1 93, ao 1\1. da Fazenda-.

- O Governo da União cede ao Estado de S. Pau lo o edi
ncio que serye de quade1 de cavallaria na Capital do
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mesmo Estado 0- A. de 29 de Junho de 1894, ao M.
da Fazenda.

Proprio nacional.- Co mpra-se o predio n . 39 da
rua de Evaristo da Veiga a D. r\noà Andrew Mendes
de Almeida, autorisada por Suu marido Dr o Fernando
Mendes de Almeida, pela quantia de Rs. 81 :913$125
para am pliação do Laboratorio Chimico Pharmaceutico
Militar.- A. de 6 de Novembro de 189-1:, do li!. da
Fazenda ao da Guerra.

Publicaçâo. - Mandão-se applicar ao Exercito as
seguintes disposições do arto 141 do Codigo Penal
da Armada: « Todo o individuo ao serviço da ma
rinha de guerra que publicar, sem licença, acto
ou documento official; discutir pela imprensa, acto
de seu supedor ou assumpto attinente a disciplina;
criticar qualquer resolução do governo: pena de
prisão com trabalho por um a seis mezes. - Sen
tença do Conselho Supremo Militar de Justiça de 1

de Olltubl'O de 1892 (Ord. do dia n. 377).

- Sobre publicações feitas por militares que não con
dizem com as exigencias da disciplina e com o caracter
especial da instituição militar.-.-\' de 7 de Julho
de 1893, ao Ajudante General (Ord. do dia n. G52).

- Nenhum documento official póc1e ser publicado nem
retirado das repartições para qualquer fim, em ori
ginal ou por cópia, sem consentimento da autori
dade superior o- A. de 23 qe Fevereiro de 1893, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 422).

19
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PuhU.icação.- Manda-se censurar, em officio, um
g nel'a1 commanelante de districto militar por uma pu~

blicação que fizera pela imprensa, sobre assumpto de
erviço, sem licença do governo o- Pori. de 2 ele Ja

neiro de 1895, à Rep. de Ajudo General (Diario
0tlUal de 7 de Janeiro de 1896).

- V. Ol"dem do. dia.

Q

Quadro do exercitoo- Cream·se provisoria
mente um regimento de artilharia, dous de eaval

laria e quatro batalhões de infanteriao-Dec. no 1682
ele 28 de Fevereü'o de 1894 (Ord. do dia n.5')7).

Crea-se mais um batalhão provisorio de artilharia.-

Dec. n. lG8t> de 17 de Março de 1894 (Ord. do dia

n. 531).
Estes corpos devem ter numeraçãoj seguida, com re

lação aosjá existentes nos quadros effectivos.- Porto
de ') de ~larço de 180± ã Rep. de Aj ud. General

(Ord. do dia n. 257).

uadro ext.l~anulllerario.-Cessam as trans

ferencias para e te quadro, que ficarú assim limi

tado à condições actuaes o- L. n. 39 A de 30 de
Janeiro de 1892, art. 8° (Ord. do dia n. 297).

- De,'em reverter ao quadro ordinario os officiaes para
o quaes tenham cessado os motivos que determi

naram a transfel'encia para o quadro ex.tranume
rado. -A o de 27 de' Novembro de 1894, ao Ajudante

eneral ,

-...
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QuarteI.- Regulamento para o serviço interno e
externo dos corpos arregimentados - Dec. no 338 de
2S de Maio de 1891 (Ordo do dia n. 214). V. 2°
vol., pag. 362, 'L6ltima alinea o

Substitue-se o arto 8° do regulamento externo 

Deco n. 703 de 2S de Dezembro de 1801 (Ord. do dia

n. 286).
Estes regulamentos são provisorios. - Ao de 9 de

Junho de 1891.

- E' autorizado o governo a vender o proprio nacional
que serve de quartel ao 4° bata.lhão de artilharia, no
Estado do Para, applicaudo o producto na construcção
de um edificio para o mesmo fim.- L o n. 429 de 10

de Dezembro de 1896, art. 5° § 3°.

- V. Graduado - Gratificação - 111anifestações
PropJ'io naciOnal.

Quartel-IDest.re - Suas obl'igações nos corpos
arregimentados. - Reg on. 33 de 23 de Maio de 1891
(Ord. do dia n. 214).

- Como deve ser considerado nos corpos a pé - V.
Organi~ação, 16 de Setembl'o de 1891.

- Sobre a sua nomeação e dispensa - Vo Estado
maio}" 1 de Março de 1897.

- Os alferes graduados só poderão exercer os cargos de
quartel-mestre e secretario na falta absoluta de offi

ciaes do quadro eífectivo, competindo-lhes, neste caso,
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as respectivas gL'atificações, que lhes serão pagas á
vista de attestado. - Porto de 25 de Março de lR97, à
Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 820).

Quart.el-Dl.est.re.- V. Gratificação.

Queixa. - V. Reclamação.

R

Rancho.- Alem d:l.s praças comprebendidas no
art. 7° da carta de lei de 24 de Novembro de 1830 e
aviso de 17 de Abril de 1'77, devem ser desarran
chadas as que estiverem em destacamentos onde não
p(ls:>a haver rancho, as que transitarem em diligen
cias, as que occuparem empregos que não lhes per
mittam comparecer as refeições dos seus corpos e as
ordenanças effectivas, ficando revogada a portaria de
23 de Novembro de 1889.- Porto de 18 de Agosto
1891, à Repartição de Ajudante General (Ord. do dia
n. 235).

Devem ser tambem desarranchados os sargentos
ajudante e quartel-mestre e os que tendo sido ca
detes, se engajaram como simples inferiores; os sol
dados empregados no rancho e aquellas praças qne são
ainda consideradas filhos-familias e por ellas ali
mentadas, as quaes por falta de tempo não puderam
se reconhecer cadetes e prefiriram continuar no exer
cito onde já gozaram daquellas regalias, uns por have
rem pertencido às escolas militares e outros por terem
tido permissão para usar dos respectivos distinctivos.
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- A, de 31 de Agosto de 1891, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 242).

Recei"ta, - Instrucções para o serviço do recei
tua rio medico militar - 12 de Maio de 1891 (Ord.
do dia n. 203).

- Os medicas effectivos. reformados e adjuntos do exer
cito são os uni~os competentes para passar receitas para
aviamen to gratuito no Laboratorio Pharmaceutico
Militae. -A. de IOde Janeiro de 1895, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 614).

- V. J.1fedicamentos,

ReclaIDação.- V. Dec. n. 338 de 23 'de Maio
de 1891, art. 46 (Ord. do dia n. 214).

- Os juizes e tribunaes federaes processarão e julgarão
as causas que se fundarem na lezão de direitos indivi
duaes por actos ou decisões das autoridades adminis
trativas da União, quando propostas pelos offendidos ou
por seus representantes e successores.

A acção poderá ser desprezada in limine se fór ma
nifestamente infundada, se não estiver devidamente in
struída, se a parte fôe illegitima, ou se houver decorrido
um anno da data da intimação ou publicação da medida
que fôr objecto do pleito.- L. n. 221 de 20 de No
vembro de 1894, art. 13.

Para os actos que tiverem lugar antes desta lei o
lJrazo da prescripção de um anno deverá contar-se da
data da execução da mesma lei.
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Sentença do Supremo Tribunal Federal de 12 de
Junho de 1897 (Diw"io Official n. 191 de 17 de Julho).

ReclaIDação. - Iclade.

Recrut.aDl.ent.o. - Fica abolido o recrutamento
militar forçado.- Oonstituição Federal art. 87 § 3°
(Ord. do dian. 174).

~ Art o 3. ° Emquanto não for decretada nova lei de
sorteio, será considerada em vigor a lei n. 2556 de 26
de Setembro de 1874 e seus respectivos regulamentos,
com as seguintes modificações:

l°, as isenções de que trata o art. l° § l° ficam
reduzidas ao que dispõem os ns. l°, 2°, 3°, 4°, 5°, (30

e 9° de1)se paragrapho;
2°, as juntas de alistamento e as de revisão serão,

em cadal Estado, compostas de tres cidadãos; designados
pelo respectivo governador, devendo, sempre que for
passive.. ser preferidos officiaes reformados ou hono
rarios do exercito ou marinha, e, na falta destes,
ofliciaes da guarda nacional;

3°, os trabalhos destas juntas serão regulados pelas
disposições dos §§ 2°, 3°, 4°, 5° e 9°, do art. 2° da
citada lei;

4°, das deliberações das juntas revisoras caberá
recurso de qualquer cidadão ou dos interessados: nos
Estados para uma junta fiscal, com séde na capital do
Estado, composta do juiz seccional, do commandante da
guarnição e do chefe do serviço sanitario; e no Dis·
tricto Federal, para o ministro da guerra;

5°, Incu fibe à junta fiscal zelar pela fiel execução dO)
disposto nos arts. 86 e 87, s. 3° da Oonstituição Federal;
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60
, os contingentes de que trata o art. 87 da Consti·

tuição Federal serão distribuidos até que se faça o
recenseamento regular da União proporcionalmente a
representação de cada E tado, na Camara dos Deputados.
ao Congresso Fedeeal ;

70 , a idade para alistamento de que teata a presente
lei será de 18 annos ;podendo, entretanto, ser admittidos
nas escolas militares os individuos que tenham mais de
15 annos, conveniente robustez phy::>ica e a garantia de
vagas para as respectivas matriculas;

80
, o tempo de serviço para os voluntarios e os so·r

teados que se apresentarem dentro do tempo que for
marcado para apresentação, sera de tres annos.

9°, os sorteados que não se apresentarem ~L autori
dade local competente dentro de 10 dias da puhlicação
de seus nomes em euitaes e na imprensa, servirii:o por
quatro annos, e os que ainda não se apresentarem, até
30 dias depois desse ultimo prazo, serão cOJ.!siderados.
desertores e obeigados a servir por seis annos.

Paeagrapho unico. O engajamento das praças de
pret simples sÓ poderá ter logar uma unica ,ez e por
tem po nunca maior de tres annos.

As que não se engajarem por aquelle tempo consti
tuirão a reserva es tabelecida no § 20 do art. 4° da Lei:
n. 2556 de 26 de Set9mbro de 1874.

10, os voluntarios serão admittidos quando e onde
quer que se apresentem, tendo direito:

a) ser incluidos na guarnição do e tado onde se
apresentarem, comtanto que o seu numero não excedn. às
vagas abertas nessa guarnição, caso em que terão pre
ferancia:

lo, os casados com filhos;
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20 , os solteiros ou viuvos que sustentarem mãe ou
pae decrepitos ou valetudinarios, irmã honesta solteira
ou viuva;

30, os viuvos com filhas ou filhos menores de 17
annos;

b) serão preferidos em igualdade de condições entre
candidatos a empregos de caracter federal, uma vez •
que satisfaçam as condições de capacidade exigidas para
taes cargos.

Ad. 4. ° i\los estados em que, por qualquer circum
stancia, não se houver procedido ao alistam 'lltO, será
este immediatamente feito, abrangendo todos os cida
dãos, na fórma do art. 86 da Oonstituição, exceptua
dos os comprehendidos no n. 1 do art. 3° da presente
lei. - L. n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892 (Ord. do
dia n. 297).

Recrut,aID.ent,o.- No Districto Federal caberá ao
secretario da justiça e negocios interiores a attribnição
que, pela modificação 2a do art. 3° da L. n. 39 A de
30 de Janeiro de 1892 edeferida aos governadores ou
pre identes nos Estados.-L. n. 394 de 9 de Outubro
de 1896, art. 2° paragrélpho unico (Ord. do dia n. 775).

- As justificações para documentos que tiverem de apre
sentar os alistados para o serviço militar deverão, nos
E tados ser produzid1s no fôro estadual e não perante
o juiz seccional.- A. de 13 de Outubro de 1896, ao
M. da Justiça (Ord. do dia n. 776).

Recurso.- Oontra os pareceres das juntas de sande.
Reg. n. 307 de 7 de Abril de 1890, art. 46 (Ord. do
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dia n. 62) e Porto de 25 de Novembro de 1895, á
Rep. de Ajud. General (Ord. do <.lia n. 686 ).

Nestes casos o exame medico só póde ser feito pelo
Conselho Superior de Saude, cujas attribuiçães não
excluem a competencia que tem o governo de mandar
submeLter a nova inspecção a quem quer que tenha sido
inspeccionado por junta militar ordinaria, pois que
então não o faz em grão de recurso, e sim por
conveniencia do serviço publico e em bem dos in
teresses geraes, dentro de suas attribuiçães. - Porto
de 25 de Novembro rle 1895, à Rep. do Ajud. Ge
neral.

Recurso. - Das decisões das juntas revisoras do
alistamento militar cabe recurso, no Districto Federal
para o ministerio da guerra, e nos Estados para uma
junta fiscal. com séde na respectiva capital. - L.
n. 39 A de 30 de Janeiro de 1892, art. 3° (Ord. do dia
n. 297).

Se cm qualquer Estado não houver guarnição mi
litar, o recurso será interposto para o ministerio da
guerra. - A. de 24 de Setembro de 1892, ao M. da
Justiça.

- Os requerimentos pedindo perdão devem ser proces
sados pela secretaria do Supremo Tribunal Militar para
subirem a despacho, por isso que passaram a ser alli
archivados os processos crimes julgados pelo mesmo tri
bunal. - A. de 13 de Janeiro de 1896, ao presidente
do tribunal.

- V. Junta Fiscal- Revisão.
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ReCorIDa. - Os los sargentos, porta. bandeiras r

porta-estandartes e cadetes que, por idade ou molestia,
se impossibilitarem inteiramente e contarem mais de 35
annos de serviço, serão reformados no posto immediato
com o respectivo soldo; e os que não contarem aquelle
tempo de serviço, estando no mesmo caso. obterão a
reforma, bem como os 05 sargentos, forrieis, cabos,

pifanos, trombetas, tambores, anspeçadas e soldados
pela ol'dem seguinta : - tendo mais de 35 annos de ser

viço com o soldo por inteiro e valor da farinha e farda
mento que venciam diariamente; - de 30 a 3- annos

com o soldo por inteil'o e valor da farinha ;- de 25 a 30
annos com o soldo por inteiro s6mente ; - de 20 a 25,
com meio soldo; mas aquelles que não contando 25
anno de serviço se impossibilitarem por algum desastre
ou graíe molestia em acção do mesmo serviço, serão
reformados com o soldo por inteiro, conforme a Reso

lução de 13 de Agosto de 1810.
Decl'eto de 11 de Dezembro de 1815§ 3° do plano que

o acompanha.
(Publicamos aqui este decreto porque o temos en

contrado incompleto em todos os trabalhos até agora

publicados.)

- Os idadãos que, independentemente de sorteio, se
offerecerem para o sel'viço do Exercito, bem como os
designados lJue comparecel'em no devido tempo. teem
direito no fim de 20 annos de praça, a uma remuneração
de 1:000" e à reforma com o respectivo soldo por in
teiro. - L. n. 2556 de 26 de Setembro de 1874, art. 10
e Reg. n. 5'"' 1 de 27 de Fp.vereÍL'o de 1875, art. 140.,
- V. 2' vol. lJag. 399, 4° alz'neo,
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Esta disposição ji estú em vigor para os volun
tarios - V. na respectiva collecção, vaI. V. pag. 387,

a consulta n. 146 das secções reunidas de guerra e
marinha e do imperio do extincto conselho ele estado,

resolvida ero 4 de Novembro de 18 4.

Rerorllla. - Declara-se que a reforma, por incapa
cidade physíca, de um coronel do Exercito, deve ser

con iderada nos termos do art. 40 do Dec. n. 193 A de

30 de Janeiro de 1890, attendendo}1, que contava mais

de 30 annos de serviço e mais de 58 de idade, o que lhe

dava direito a ser assim reformado. - A. de 14 de

Abril de 1891.

- A idade para a reforma voluntaria ou compulsaria.

dos officiaes do Exercito é a. que se acha fixada na

tabella que baixou com o Dec. n. 193 A de 30 de Janeiro

de 1890 (Ord. do dia n. 31).
Nos casos preyistos nessa decreto, quer a reforma

seja vaI untaria quer compulsaria, fica di pensada a
inspecção de saude.

Os officiaes do exercito reformados de accordo com

a presente lei perceberão as vantagens da tabella an

nexa ao Dec. n. 108 A de 30 de Dezembro de 18 9.

Dec. n. 18 de 17 ele Outubro de 1891 (Ord. do
dia n. 257).

A resolução de 28 de Dezembro de 1894 commu
nicada ao Supremo Tribunal Militar em portaria de

4 de Janeiro de 1895 (Ord. do dia n. 013), de
clarou:

10, que para a reforma com pulsaria dos officiaes

. de toda as classes do quadro do exercito vigorarão
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as idades constantes da tabella adoptada pelo decreto
no 193 A de 30 de Janeiro de 1890, e approvada pelo
Dec. legislativo de 17 de Outubro de 1891, suppri
mido o posto de marechal do exercito;

2°, que aos officiaes graduados de qualquer cate
goria se applicarão as idades correspondentes aos postos,
em que se acham eIles eifectivamente providos.

Fica, portanto, a tabella assim organizada:

Postos Reforma RerorulB
vo luu ta r i u compulsória Grutificutãe uddicional

:III 1 I 6- ~O ~Tantas vezes 160... an-al'ec la .....•........ I annas ., •.. I annas..... nu~es quantos forem
General de divisâo .... , 65,. 68,. . ex ed

,. ,. brignda. ...• 62» 65... ~:I~1.nd~oao qt?ee sel?viç~~

Coronel. 58 62 ~Tant"s vezes 120. an-
Tenente- oronel. .. 56 60 nllnes quantos forem. c . ... . os Annos que excede.
1<)oJor 0 •• o'. 52 56 rem de 2, de serviço.
C . - ~2 ~Tantas vezes 80~ anoapltao 47 v_ nune quantos forem
Tenente o 43 .,. os nnnoS que excede-
Alferes o 40 45,. rem de 25.

ReCorIna..- Os officiaes do exercito e da armada que
deixarem os quadros activos por força dos Decretos
ns. 108 A de 30 de Dezembro de 1889 e 193 A de 30
de Janeiro de 1890, e que na occasião contarem mais de
40 anuas de serviço, serão reformados no posto imme
diato com a graduação do subsequente (art o 1°).

Esta disposiçãO epermanente e extensiva aos officiaes
de terra e mar que antes deHa deixaram, com aquelle
numero de annos de serviço, os citados quadros por
força dos mencionados decretos (paragrapho unico).
Dec. n. 29 de 8 de Janeiro de 1892 (Ord. do dia
no 289).

l
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As graàuações de que trata o paragrapho unico deste
decreto devem ser as que vigoravam antes do de 19 de
Abril de 1890.- Res. de 13 de Agosto de 1890 e
Despacho do M. da Guerra de 15 de Janeiro de
1892 (Ord. do dia n. 300).

ReCorIlla.- O Governo é autorisado a reorganizar
a Secretaria da Guerra, as repartições de Ajudante
General e Quartel-Mestre General, a Intendencia da
Guerra, a arma de engeharia, o Corpo de Engenheiros
e os de Estado-:'I1aior de 1" classe e de Artilharia.
L. n. 54 de 13 de Junho de 1892 (Ord. do dia n. 340).

- As patentes dos reformados nos postos de generaes,
voluntariamente ou não, nos termos do decreto de
30 de Janeiro de 1890 e de 8 de Janeiro de 1892, serão
rectificadas, para attender-se a correspondente alte
ração de denominações de conformidade com o decreto
de 19 de Abril daquolle anno, de modo a resolver-se o
direito correlativo de precedencia militar que já hã
viam adquirido, percebendo unicamente os vencimentos
e vantagens que actualmente lhes competem, qualquer
que seja a commissão ou emprego que yenham a
exercer.- Dec. n. 106 Lle 10 de Junho de 1893 (Ord.
do dia n. 454).

- Art. 1. o As praças de pret da Guarda Tacional, dos
corpos de policia e de outras corporações militarmente
organizadas que se inu tilisarem, em cOIlsequencia de
ferimento ou desastre occorrido na defesa da honra, da
integridade e do governo legal d:;t. Republica, terão
direito á reforma com o soldo por inteiro, conforme a
legislação em vigor '10 Exercito.
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Art. 2. o Os officiaes e praças de pret das mencionadas
corporações que, em conseq uencia das preditas causas,
não puderem obter os meios de subsistencia, serão
admittidos no Asylo dos Invalidos da Patria, de accordo
com as instrucçõe:i de 21 de Abril de 1867.

Dec. n. 1594 C de 7 de Novembro de 1893 (Ord. do
dia n. 491).

ReCorUla.- Fazem-se extensivas as disposições do
decreto legislativo n. 18 de 17 de outubro de 1891 a
todos os officiaes do exercito reformados de accordo
com o decreto n. 193 A de 30 de Janeiro de 1890,
voluntaria ou compulsoriamente, antes da sua promul
gação.- Dec. n. 21G de 31 de Outubro de 1894 (Ord.
dodian.600).

- São ex.tensivas ao officiaes do exercito reformados,
a contar de 30 de Janeiro de 1890, vo1untaria ou
compulsoriamente, as vantagens da tabella do Dec.
il. 108 A de 30 de Dezembro de 188. adoptada pela
Lei n. 18 de 17 de Outubro de 1891.- Porto de 1 de
Abril de 1896, à Rep. de Ajud. General.

- Aos officiaes envolvidos em revolta e amnistiados
não deve sercomputad? par a a reforma o tempo decor
rido da data em que se tiverem ausentado até o dia da
apresentação.- A. oe 27 de Janeiro de 1893, do M.
da l\larinha ao chefe do estado-maior da armada.

ReCorlllado. - O official reformado pode exercer
commi sõe:; e ser nomeado encarregado de deposito de
artigos bellicos, percebendo, além do soldo da reforma,
de conformidade com O que esta estabelecido, as gra-
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tificações. - A. de IOde' Março de 1891, ao gover
nador ele Minas Geraes e Port. de ;) de Maio à The
souraria das Alagôas.

Rerorn-..ado.- Os officiaes reformados do Exercito

quando commandam fortes ou fortalezas, teem direito
ao soldo da reforma e a respectiva etapa.- Porto de

28 de Setembro de 1891 aThesouraria do JHaranhão.
E tambem a gratificação de exercicio.-Port. de 2- de

Julho de 1892, â Thesouraria de Santa Catharina e
de \) de Dezembro do mesmo anno à da Bahia.

- Só devem ser empregados em commissões militares
privati,as dos officiaes do E:(ercito, quando houver

falta absoluta destes. - Porto de 13 de Janeiro

de 1892, á. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia

n. 291).

- Os officiaes reformados, embora amnistiados, não teem

direito ao soldo das suas reformas durante o tempo em
que estiveram envolvidos em qualquer movimento re
volucionario.-- A. de 1 de Novembro de 1895, do

M. ela !farinha á. Contadoria.

- Os medicas e pharmaceuticos reformados do Exer

cito chamallos a serviço, devem perceber vencimentos
como percebem os demais officiaes reformad(ls das

outras elas es e armas. - Pari. de 18 de Setembro de

1897, à. Delegacia Fiscal na Bahia.

- V. Deserção - Etapa ~ Habeas-wrpus - Resi
dencia - Soldo - Uni(oi'me.
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Regist,ro civil. - De casamentos, nascimentos e
obHos,- estabelecido pela Lei n. 1829 de 9 de Setambro
de 1870, art. 20

- Regulamento para sua execução 
Dec. n. 3604 de 23 de Abril de 1874, substituido pelo
de n. 9886 ele 7 de Março de 1888. - Oomeçou a vigorar
no dia 1 de Janeiro de 1889. - V. Dec. n. 10 de 7 de
Março de 180 I sobre este serviço na Oapital Federal.

- Os escrivães dos juizes de paz não teem direito a emo
lumentos pelo registro de obitos de praças de pret do
Exercito. -A. de 18 de Agosto de lS91, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 236).

RegulaInento. - Para o serviço interno e externo
dos corpos art'egimentauos do Exercito. - Dec. n. 33S
de 23 de Maio de lS91 (Ord. do dia n. 214).

Estes regulamentos são provisol'ios. - A. de 9 de
Junho do mesmo anno.

Substitue-se o art. Sado regulamento para o serviço
externo. - Dec. n. 703 de 28 de Dezembro de 1891
(Ord. do dia n. 286).

- Processual criminal militar. - V. Processo.

Reintegração. - V. Vencimento, 6 de Dezembro
de lS94.

R.enuncia. - Autorisa-se o Ajudante General a
acceitar as desistencias que, porventura, os officiaes que
teem assen to no Oongresso, fizerem dos exercicios dos
cargos que servirem no Exercito.-A. de 13 de Março
de lS01, ao Ajudante Geneeal (Ord. do dia n. ISO).
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Repart,ição de A"judant,e General. - O
ajudante de ordens encarregado do detalhe desta Re
partição passa a denominar-se assistente do ajudante
general encarregado do detalhe. - Dec. n. 771 de 22
de Março ele 1892 (Ord.do elia n. 315).

- V. Vencimento.

Repart,ição de Quart,el-Mestre Ge
neral. - V. Vencimento.

Rep08ição.- De accordo com o decreto n. 10.145 de
5 de Janeiro de 1889, a restituição de receita indevi
damen te cobrada, quando se effectuar no proprio
exercicio será levada à íerba - Reposições e resti
tuições -,quando aos sub equentes só poderá ser feita
pela verba - Ex.ercicios findos -, segundo o pl'Ocesso
geral para os pagamentos das dividas passivas do Es
tado. - Despacho do Tribunal de Contas de 6 de se
tem.lJro de 1895 .( Diario Official de 10 do mesmo mez;).

- De accordo com o disposto no art. 105, § 39, do de
creto n. 6272, de 2 de Agosto de 1876, e na ordem
n. 317, de 2 de Julho de 1891, as restituições de quaes
quer direitos e impostos, pagos inàevidamente, só po
derão ser effectuadas pelas proprias estações que
houverem feito a arrecadação, observadas as se
guintes regras :

P, sob o titulo de - Receita a annullar - em
quanto corrente o exercicio, a que respeitem os mesmos
direitos ou impostos;

2a , pela verba -' Reposições e restituições - nos
exercicios subsequentes, se já estiver encerrado aquelle,
em que tiver sido effectuada a cobrança indevida;

20
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3a, na hypothese precedente, se as restituições não
puderem ter logar por falta de credito,a estação com·

lJetentc solicitará do Thesoufo o que for necessario,
remcttendo, na mesma occasião, a relação dos credores,
acompanhada dos documentos justificativos;

4a , se finalmente, por qualq uer circu mstancia, depois

de au torisado, ° pagamento deixar de realisar- se pela
verba propria, emquanto corrente a despeza, a divida
passarei a. ser do exercicio findo e, corno tal, ficará sujeita,
às regras applicaveis elo elecreto n. 10 .145, de 5 de Ja

neiro de 1 80.
Das decisões das estações arrecadadoras sámente ha

recurso para a instancia superior quando a recla

mação não é attendida, ex-vi do estabelecido no final

da circular n. 46, de 1 de Dezembro de 1874.
Nesta conformidade fica revogada a ultima parte da

circular n. 1, de 2 de Janeiro de 1893, por contraria
à disposiçãO do art. 105, § 39, do ci tado decreto de

1 76.
Girc. n. 13 l1e 13 de Março ele 1896, do M. da Fa

zenda.

R.eposição. - V. Reslil'/,úçc7,o.

R.equeril.nent.o. - Não ser<10 tomados em consi
deração os que não forem as.'ignados pelos proprios re

querentes ou por pessoas competentemente autorisadas.
- Porto de 6 de Agosto ele 1891, á Rep. de Ajud.

General (Ord. elo dia n. 231).

- Não elevem ter andamento as consultas, requeri

mentos e memoriaes de natureza capcio~a.-A. de 3 de
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Novembro de 1891, ao Ajud. General (Ord. do dia
n.268).

Requerimento. - Os empregados civis podem
fazer petições collectivas, visto que não lhes eappli
caveI o regulamento disciplinar miIitar.- Porto de 19
de Junho de 1 9:- (Ord. do dian. M8).

- Aquelles em que se pedir menagem devem vir sempre
informados pelos auditores de guerra. - Porto de 25
de Março de 1 96, ii. Rep. de Ajud. General.

- De officiaes e praças pedindo transferencia ou enga
jamento podem vir sem as respectivas fes de olTIcios
e certidões ele assentamentos que, entretanto, deverã
ser fornecidas, quando exigidas. - Porto de 23 de no
vembro ele 1896, à Rep. de Ajud. General (Ord. do elia

n. 793).

- O Ajudante General é autorisado, até nova delibel'a
ção, a despachar os qne forem relativos a licenças para
tratamento de saude, seja qual for a prazo arbitrado,
e a eugajamento de praças. - A. de 17 de Agosto e
9 de Novembro de 1897.

= Recommenda-se a observancia da Portaria de 8 de
Outubro de 1884, publicada na ordem do dia n. 1880.
sobre o modo de informar' os requerimen tos de officiae
e praças do Exercito (Ord. do dia n. 66 de 21 de
Agosto de 1897).

- V. lnf01"mação - TmnsferenGia.
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Residencia. - A dos officiae3 reformados do Exer
cito é na Capital Federal.-A. de 27 de Junho de 1890,
ao governador de Pernambuco (Diw"io Olficial n. 180).

- Sempre qUd o inspector gel"al do serviço sani
tario do Exercito tiver de propor a nomeação de me
dicos adjuntos, deve indicar a residencia dos propostos.
- Porto de23 de Agosto de 18Dl, á. Rep. de Ajud.
General.

- Os officiaes honorarios do exel"cito não precisam
ele licença do ministro ela guerra para mudar de resi
dencia.- Ord. do dia n. G37, de 6 de Maio de 1895.

I~est.itllição. - Nenhuma quantia proveniente de
renda arrecadada em exercicio já encerrado de,re ser
restituida, sem que a repartição competente solicite e
obtenha pl'0viamente elo Thesonro concessão do neces
sario credito por conta da verbâ - Reposições e resti
tuições - do MinisLerio da Fazenda, por onde corre
tal despeza, salvo quando a restituição tenha de ser
feita dentro do exercicio em que se realizou a arre
cadação indevida, porque, consistindo em uma simples
annullação, e não sendo levada, ii. verba alguma pre
vista na lei orçamentaria, não depende de cl"edito.
Circ. de 9 de Novembro de 1893, elo M. da Fazenda.

- V. Reposição.

Ret.l"at.o. - Tabella para a distribuição de reti.'atos
do chefe do Estado, em exercicio, aos estabelecimentos,
repartições e corpos do Exerci to. - Port. de 30 de
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Julho de 189:5, á Rep. cie Quartel-Mestre General
(Ord. dodian. GÓ7).

Revisão. - Regula-se a dos proces~os militares
nndos.-L. n. 221 i!e 20 de Novembro de 1894,
art. 7..J: (Ord. dodia n. 616).

Re",olvers o- O fornecimento de rewolvers aos
officiaes do Exerci to passa a ser feito mediante pedidos
do~ com mandantes dos corpos, enviados á Repartição
de Qnartel Mestre General. - A. o de 14 de Agosto de
1896, á Intendencia.

A importancia dos que não forem restituídos pelos
officiaes transferidos para outros corpos deve ser in
demnisada integralmente pelo preço que tiverem ficado
ao Estado.- Port. de 14 de Agosto de 1896, à Rep.
de Aj ucl. General (Ord. do dia n. 764).

Ronda de visita. - Só devem fazel' este serviço

officiaes ue corpos a pê, qUflndo houver falta absoluta
de officiaes de corpo:> montados. - Port. de 13 de No
vembro de 1896, à Rap. de Ajudo General (Ord. do

dia n. 783).

- V. Regulamento para o se?'viço extemo dos COr'pOS

arregimentados (Ord. do dia n. 214 de 1891) o

Rubrica. - Quando os corpos por onde forem pas
sados titulas de divida de ex-praças do Exercito não
estiverem nas sedes dos districtos militares, deverão

taes titulas ser rubricados pelos com mandantes das

respectivas guarnições, antes de enviados a seus des-
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tinos; quando, porem, o commandante do corpo for tam·

bem ela guarnição, o titulo será assignado pelo fiscal

e rllll'icado pelo então commandante.- Porto de 14 de

:Jlaio de 1892, ii. Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 3')9).

Rubricu.- Supprime-se a dos commandantes de

listrictos militares nas folhas de pagamento, conti

nuancl0, porem, nos recibos avulsos.- Circo de 29 de

J lllho de 1 DZ ás Thesourarias de Fazenda (Ord. do

1· . -::»(Ia n. 0,):" .

- As escusas da~ praças que pertencerem a corpos que

est jam fora da séde do districto militar, devem ser

rubricarIas pelo commandante da guarnição; e quando

este Jor o commandante do corpo, serão esses do

cumento as ignuclos pelo fi cal e rubricados por elle.

- Podo de Ode ~ovembro de 1892, á Rep. àe Ajud.

General (Oed. do dia n. 391).

- Y. G~úa.

s
~a!teiras. - Só os officiaes generaes podem usaI-as,

egunclo o novo plano de uniformes.- Ord. do dia

n. G I de 12 de Novembro de 189- .

!§ah;a.- V. TabeUa de continencias.- Dec. n. 100
de 2 de Abril de 1891 (Ord. do dia n. 189).

- Quando as fortalezas reconhecerem que por ellas

passn. qualquer autoridade comprehendida nos oito pri-
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meiros artigos da tabella de continencias de 2 de Abril
de 1891, elevem dar as salvas respectivas.- Pari. ele
26 ele Fevereiro de 1897, à Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 819).

Sant.o.·- Substitue-se a palavra - Santo - elas ele~

nominações - santo, senha e contra-senha - em uso
.no exercito, pela palavra - N07ne - visto não haver
razão para conserval-a depois que a Igreja. foi
separada do Estado. - Port. de 20 de Abril
de 1893 á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 6"6).

Sargent.o ajudante. - Habilitações que eleve
tere serviço que Jhecompete.- Reg. n. 338 de 23 de
Maio ele 1891 (Orel. do dia n. 214).

Sargent.o Illandador. - As disposições do De
creto n. 9351 de 27 de Dezembro de 1884 vedando o
accesso as praças que tiverem cumprido sentença não
e applicavel aos sargentos mandadores, por isso que
não são officiaes inferiores, limitando-se as suas func
ções à direcção das officinas, lagares que conquistam
por exame a que são submettidos no Arsenal de Guerra.
- A. de 17 de Janeiro de 1892, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 370).

Sargento quartel-Illest,re.- Sens deveres
nos corpos arregimentados do Exercito.- Reg. n. 338
de 23 de Maio de1891 (Ord. do dia n. 2H).

Secretaria de Est.ado. - V. 1l1inisterio.
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Secre-taria da Guerra.- Crêa-se mais um
lagar de continuo.- Dec. n. 1284 de 15 de Janeiro
de 1891 (Ord. do dia n. 160).

- V. Reforma.

Secre-tario. - Seus deveres nos corpos arregimen
tados.- Reg. n. 338 de 23 de Maio de 18Dl (Ord. do
dian.214).

- Sobre a sua nomeação e dispensa.- V. Estado~11Iaior,
1 de Março de 18D7.

- V. Grad~,ctdo - Gratificação.

SeDo. - As licenças concedidas aos medicas e phar
maceuticos adjuntos do Exercito, em virtude de inspec~

ção de saude, estão isentas do imposto do se110, nos
termos do § 70 do art. 13 do Regulamento de 19 de
Maio de 1883. - Circo de 19 de Janeiro de 1891, do
M. da Fazenda e A. de 25 de Fevereiro do mesmo
anno, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 176).

- Ainda que o funccionario sirva por menos de um anno,
não se póde restituir a importancia que houver pago
do sello de 7, 3 e 2 % (sello e emolumentos) nos termos
do art. 54 n. 1 do regulamento annexo ao Dec. n. 8946
de 19 de Maio de 1883, qualquer que seja o motivo da
cessação do exercicio; se porem, o exercicio cessar
antes de terminado um anno, por demissão ou dispen
sa, só poderá, da taxa de 5 %, cOl'respondente aos
novos e velhos direitos, ser restituida a quota relativa
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ao tempo que faltar para completar um anno, quando o
imposto tenha sido pago integl'almente, de modo que
seja cobrado somente o se110 do tempo que o funccionario
sel'vio de accol'do com o citado art. 54 n. 2 do regula
mento.- Porto de 28 de Abril de 1891, á Thesouraria
do Paraná.

Sello. - Os recibos de adiantamentos de soldo a
officiaes do exercito não estão sujeitos ao sello. 
A. de 8 de Maio de 1891, do M. da Fazenda á Thesou..
raria do Rio Grande do Sul.

- As relações para a inscripção no montepio dos empre
gados publicas não são sujeitas ao imposto do sello.
A. de 31 de Julho de 1891, do 1\1. da Fazenda.

- Os titulas de pensão do montepio obrigatorio elos em
pregados publicas estão isentos deste imposto. Porto
do M. da Fazenda de 26 de Outubro de 1891, á
Thesouraria das Alagôas.

- Os cargos electivos não estão sujeitos a este imposto.
- Port. do 1\1. da Fazenda de 26 de Outubro de 1891,

~. á Thesouraria de Matto Grosso.

- O sellofixo de que trata a tabellaB §lo n. 15 ê
devido pelos actos e não pelas assignaturas. -A. de
\) de Novembro de 1891, do M. da Fazenda ao da
Marinha.

- São augmentadas as taxas do seDo do papel com
10 %. - L. n. 25 de 30 de Dezembro de 1891.
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Este augmento não se exige quando se tiver de em
pregar estampilhas do valor menor de mil reis, des
presando-se as fracções quando a taxa a pagae sobre o
excedente desta quantia terminar em fracção de cem
réis. - Girc. de 95 de Janeiro de 1892, do M. da
Fazenda.

Sello. - Regula-se a cobrança do sello das licenças
concedidas a militares do Exercito.-A. de 18 de Junho
de 1892, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 340).

- Os decretos concedendo perdão a cadetes não estão
sujeitos ao imposto do se110. - Despacho do M. da
Guerra, de 14 de Junho de 1892.

- Não estão sujeitos ao se110 os recibos das consignações
estabelecidas por officiaes do Exercito. - Porto de 16
de Julho de 1892, do M. da Fazenda á Thesouraria do
Rio Grande do Sul.

- Nas segundas vias dos documentos de despeza das
caixa das musicas dos corpos se deve declarar se as
primei ras vias foram devidamente selladas. - Port.
de 19 de Outubro de 1892, à Rep. de Ajudante Ge
neml.

- Af3 gratificações que percebem os thesoureiros, para
quebras, devem ser consideradas como parte integrante
dos seus vencimentos e, portanto, sujeitas ao pagamento
do imposto do sello.-A, de 6de JaneiL'o de 1893, do
M. da Fazenda ao da Industria, Viação e Obras Pu
blicas.
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Sello. - Novo regulamento para a sua cobrança.
- Dec. n. 126-1 de 11 de fevereiro de 1893 (Ord.

do dia n. 4:i7). - Substituido pelo de n. 2573 de 3 de
Agosto de 1897 que vai no appendice.

-.As patentes concedendo honras de pastosa officiaes e
praças do Exercito, da Armada e da Guarda Nacional
em destacamento ou corpos destacados, com declara
ção expressa de ser a mercê em remuneração de ser
viços militares, gosam da isenção do sello estabelecida
noart. 13 n. 1 do Regulamento n. 1264 de 11 de Fe
:vereiro de 1893.-Circ. do M. da Fazenda de 22 de
.Julho de 1893 (Ord. do dia n. 466).

Não havendo a declal'ação ficam sujeitas ao pagamento
do ~el1o.-A. de 6de Março de 18)5, do M. da Fa
zenda (Ord. do dia n. 627).

As que foram concedidas por Decreto de 12 de Novem
bl'O de 1896, aos que tomaram parte na campanha
do Paraguay, para commemoral' a inauguração da

estatua do marechal Manoel Luiz Osorio estão su
jeitas ao pagamento do sello.-A. de 15 deFeve
reiro de 1896, ao Ajudante General (Ord. do dia

n. 715).

- No Districto Fedcl'al é imposto (edual, euão o póde a
!ntendencia cobrar.-A . de 26 de Junho de 1894 e 12
de Março de 1895, do M. da Fazenda.

- Os offieios que os officiaes dil'igem sobl'e consignações

de soldo não estão sujeitos ao imposto do selIo .-Port.
de - de Dez. de 1895, do M. da Fazenda à Alfandega do
Pará.
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SelIo.- Estão sujeitos ao imposto do sello os documen
tos que os officiaes e praças do Exercito e da Armada
apresentarem em sua defesa, para serem annexados aos
autos dos processos dos conselhos de investigaçãO e de
guerra.- Reg. processual criminal militar de 16 de
Julho de 189-, art. 301 (Ord. do dia n. 660).- V.
V uoZ. pag. 242, 2° alíneo.

- Eleva·se a 1$ o da" procurações e substabelecimentos,
quer sejam passadas em nota publica, quer por punho
particular; a 300 reis o sello fixo por folha de peti
ções, requerimentos de qualquer natureza, bem como
daquelles documen Los para os quaes se exige actual
mente o sello de200 e 220 réis.-L. n. 428 de IOde
Dezembro de 1896, art. 1, n. 26.

- O das patentes da Guarda Nacional serã cobrado de
accordo com a lei em vigor, excepto as de tenentes e al
feres, que pagarão 70" as primeiras e 50$ as ultimas.
-L. n. 42 de 10 de Dezembro de 189G, art. 33.

- A revalidação do sello nos documentos ou papeis de
qualquer natureza fica elevada a 25 vezes o valor do
sello devido. - L. TI. 428 de IOde Dezembro de 1896,
art. 28.

Esta disposiçãO só é applicavel aos documentos e papeis
sellados no tempo competente e não aos que o tenham
sido com taxa inferior, para os quaes procede ainda
o art. 40 do Regulamento de II de Fevereiro de 1893 ;
isto é: -se a infracção se deu antes da promulgação
da supracitada lei é o caso da multa do art. 4°, se se
deu, porém, depois é o caso da revalida<;,ão. - Port. de
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15 de Maio de 1897, do i\I. da Fazenda à Conectaria de

Santo Antonio de Padua.

Sello.-Ficam sujeitos ao selIo federal, pela forma de
clarada nas leis e regulamentos em vigor, todos os titu
las, letras, saques, vales, conhecimentos de praças,
procurações, contractos ou quaesquer documentos judi
ciaes, inclusive actas de corporações e sociedades, etc.,
que tendo sido originados em um Estado ou no Districto
Federal devam ter cffeito legal f6ra da sua circumscri

pção ou que possam ou devam ser acceitos e julgados
perante autoridade de fOro judicial ou administrativo
estranho a elIa como o federal, ou de outro E. tado, no
paiz ou fora delie .- L. n. 428 de IOde Dezembro de
1896, art. 31.

- V. Prescripç(io.

Sentença. -A sentença criminal passada em julgado
será por ex tracto annotada na fé de officios ou nos as
sentamento do conderonado, não podendo ser tran
cada, salvo o caso de amnistia.-Reg. proces ual cri
minal militar, art. 286 (Ord. do dia n. ·660 de 1895)
-Recommendado em Ord. do dia ll. 790 de 7 de No
bro tIe 1896.

- QuantIa por qualquer eíentualidade acontecer que o
réo se ache afastado do lagar em que foi julgado, ou da
sede da autoridade que convocou o conselho de guerra,
antes da sentença final, a nomeação dos officiaes ou
praças de pret pal'a as intimaçãe de que trata o
al't. 238 e seu § l°, do regulamento praces ual,
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deve seL' feita por ordem da primeira autoridade mi
li tal' do lagar onde se achar o réo, e por ella remettidas
as respectivas certidões, pelos canaes competentes, ao
Supremo Tribunal Militar - Despacho de 20 de Se
tembro de 1897 (Ord. do dia n. 880).

Sentença.- Sobre a prisão preíentiva que é levada
em conta no cumprimento da pena.- V. Pena, ] 1 de
Outubro de 1897.

-v. FO'r'mulM'io.

Sentenciado. -A praça sentenciada pelo Jury a
pena que importe exclusão das fileiras do Exel'cito e
appella da sentença, continún. com direito aos venci
mentos e ao fardamento que competem às praças por
sentenciar, por isso que os etreitos da sentença ficam
suspensos pela appellação. -Port. de 9 de Março de
1894, à Rep. de Ajud. General (Ord do dia n. 546).

- Prohibe-se o recebimento de sentenciados no presidio
de Fernando de Noronha.- Dec. n. 226 de 3 de De
zembro de 1894 (Ord. do dian. 605).

'l. Gi'ati(icação - Jlenagem - Pena - Preso
otelo - Vencimento.

Serviço. - Como deve ser considerado o serviço arr'e
gimentaclo para o effeito da promoção na arma de arti
lharia. - 'l. Promoçtio.

- O merecimento do serviço prestado nos corpos arregi
mentados de cavallaria e infanteria ou em commissões
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estranhas, como secretario, ajudante, chefe de secção,

escripturario e outros assimilados, tanto junto ao mi
nistro da guerra, como aos commandantes dt! districto,
consiste unicamente no modo por que são desempenhados .
- A ode 23 de Fevereiro de 1897, ao Ajudante General.

Serviço eleit.oral. - Não esta sujeito á. perda de

vencimentos o empregado que falta á repartição em

consequencia de exercicio de funcções eleitoraes, quer

federaes quer estaduaes, porquanto a Lein. 35 de 23 de
Janeiro de 1892 considera obl'igatorios taes serviços,
comminando pena em seu art. 49 ao cidadão eleito para

fazer parte das commissões de alistamento ou eleitoraes,

e os regulamentos dos Estados sobre esse ramo de ser

viço publico não pOdel'ãO apartar-se dos da União quanto

ao processo em geral. - Port ode 2:.- de Maio de 1895,
do M o da Fazenda e de 6 de Junho, elo 1\1. da Guerra i
Repartição de Ajudante General (Orelo do clia n. 645).

Serviço ext.erno.- Nos corpos arregimentados.

- V. Dec. 11.338 de 23 de Maio de 1891 (Ord. do
dian.214).

- Os subalternos que commandam baterias, esquadrões

ou companhias só em caso de absoluta necessidade de

verão ser escalados para serviço externo, para o qual
serão tambem escalados os subalternos addidos, embora

mais antigos do que aqnelles. - Porto de 28 de Março
de 189') (Ord. do dia no 317).

Serviço int.erno. - Nos corpos arregimentados.

V. Dec. n. 338 de 23 de Maio de 1891 (Ord. do dia

no 214).
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Serviço iuterno.- O major fiscal de um corpo
não pode, sem annuencia tIo com mandante, dispensar
officiaes do compaeecímento a leitura do detalhe. O
com mandante pode dar directamente ordem a quem
tenha de cllmpril-a, quando não estiver presente o
fiscal, peevenindo depois ou mandando prevenil-o por
quem receber a oedem .- Port. de 25 de Fe,ereiro de
1897, à Repartição de Ajudante General (Ord. do dia
n.819).

Serviço policial. - Recommenda-se a execução
das disposições que prohibem o emprego de praças do
Exercito em serviço de policia, salvo o caso de ser
ameaçada a segurança publíca.-Circ. de 24 de Março
de ]891, aos Governadores dos E tados (Ord. do dia
n. 185).

- Reorganização do serviço policial do Districto Federal.
- L. n. 76 de 16 de Agosto de 1892.

Serviço Sanitario do Exercito. - V.
CO?'po de Sa'Ude.

Signal. - V. F at'damento .

Sinete.- O sinete com que os corpos e estabeleci
men tos do Exercito tenham de sellar documentos serà
o determinado no art. 3° do Dec. n. 4 de 19 de No
vembro de 18S0 e applicado logo abaixo da ultima linha
escripta, sobre um circulo de papel almaço branco, sem
pauta, maior um centimetro que o carimbo e adherente
a uma obreia. - A. de 2 de Março de 1895, ao Aju-
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dante General (Ord. do dia n. 624).-V. A. de iI de
Novembro de 1892 (Ord. do dia n. 385).

Sido. - Seus effeitos quauto á detenção, degredo, etc.
e quanto a liberdade de imprensa. - Decs. uso 1564
e 1565 de 13 de Outubro de 1893.

- Regula-se a entrada de estrangeiros no territorio na
cional e sua expulsãO durante o estado de sitio.-Dec.
n. 1566 de 13 de Outubro de 1893.

Soldo. - Os officiaes honorarios empregados em com
missões militares percebem o soldo da tabella de 8
de Fevereiro de 1873. - Circo de 5 de Janeiro de
1891 (Ord. do dia n. 159). - V. A. de 28 de Dezem
b,·o de 1.894.

- Os o:fficiaes generaes reformados do Exercito que são
conselheiros de guerra devem perceber, de accordo
com o art. 3° do Dec. n. 474 B de 10 de Junho do
anno passado e art. 6° do Dec. n. 946 A de I de

ovembro de 1890, a differença entre o soldo de
suas reformas e os da effectividade de seus postos
pela tabella actual, visto exercerem em pl'egos que
competem a officiaes elfectivos do mesmo Exer
cito. - A. de 15 de Janeiro de 1891 á Conta
daria.

- E' sempre devido ao official do Exercito. seja qual .for
a commissão ou emprego quede. empenhe. - Porto de
10 de Junho de 1891, á Thesouraria do Rio Grande do
Sul (Ord. do dian. 213).

21
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Soldo.- A differença do soldo aos officiaes reformados

c o abono do soldo aos honorarios pela tabella de 1873,
e assim tambem das outras vantagens a que tiverem

direito, sã lhes deverão ser feitas da data do exercicio,
dependente, porém, taes abonos de ordem expressa do
ministro da guerra. - Oirc. de 18 de Julho de 181:H
às Thesourarias de Fazenda (Ord. do dia n. 255).

- Os officiaes e praças de pret que baixarem ao hos·
pital em consequencia de ferimentos ou desastre Oc

corrido em acto de serviço, perceberão, durante o tra
tamento, o soldo integral de seus postos. - L. n. 26
de 30 de Dezembro de 1891, art. 7° § 1° n. 1.

- Art. 1.0 As famílias das praças de pret do Exercito,

da Armada, da Guarda Nacional, dos corpos de policia,

e de outras corporações militarmente organizadas, que

fallecerem em combate ou em consequencia de feri

mento ou desastre occorrido na defesa da Republica e

de seu governo legalmente constituido, terão direito á
percepção do soldo correspondente ao respectivo posto

desde a data do seu fallecimento, sem prejuizo do mon

tepio que lhes competir.
Paragrapho unico. Terão direito a taes vantagens

as pessoas indicadas no art. 3° da L. de G de Novem·
bro de 1827, observando-se, quanto ao processo de ha·

bilitação, as disposições que actualmente· regulam o

abono do meio soldo aos herdeiros dos officiaes do Exer

cito e da Armada.
Dec. n. 1594 A, do 4 de Novembro de 1893 (Ord. do

dia n. 493).

- V. Official em commz·ssão.
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Soldo.- Dos ofilciaes 00 Exercito, niensalmente:

l\1arechal .
General de divisão .

~ de brigada .
Coronel , .
Tenente-coronel .

Major .
Capitão .
Tenente .....................•

Alferes ....................•..

1:000$000
800$000
600$000
400$000
320$000
280'000
200$000
140$000
120$000

L. n. 247 de 15 de Dezembro de 1894 (Ord. do

dia n. 607). - V. A. de 28 de Dezembro.

- Das praças de pret do Exercito, diario :

Sargento ajudante .
» quartel-mestre general ..

lo sargento .

2° » .••••........•..••.

Forriel .

Cabo, clarim, corneta e tambor .

Anspeçada .........•..........

Soldado .
Mestre de musica .
Musico de 1il classe .

» de 2:1 » •.••...•••..•

» de 3a » •••......•..•
Telegl'aphistas ..•...•.....•...•
Mandadores ...........•.....•.

Artifices de fogo, clarins, cornetM

e tambores .....•.........••.

2$000
2$000
1$250
1 000

750
$500
$400

360
2$000
1$000

750
500

2$000
2$000

1"000
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Espingardeiro, coronheiro, serra
lheiro, carpinteiro àe sege, co-
cheiros e ferradores. . . . . . . . . . . ."500

L. n. 247 de 15 de Dezembro de 1894 (Ord. do
dia n. 607).

Soldo.- A praça presa, não fazendo serviço, perderá
as gratificações e as sentenciadas só perceberão metade
do soldo. -L. n. 247 de 15 de Dezembro de 1894
(Ord. do dia n. 607).

- Os officiaes reformados e honorarios do Exercito de

verão perceber, quando empregados em serviços que
competirem aos oillciaes effectivos, o da tabella n. 1
da L. n. 247 de 15 de Dezembro de 1894. Fóra
destes casos, sera abonado aos primeiros o solrio de
suas reformas e aos segundos o da tabella de 1890,

excepção feita dos reformados compulsoriamente, que
terão sempre o soldo de sua reforma. -A. de 28 de
Dezembro de 1894 (Ord. do dia n. 614) e Circo de
19 de Janeiro de 1895.

- Os generaes reformados que são ministros do Supremo
Tribunal Militar teem direito ao soldo integral dos

respectivos postos, além das quotas, segundo a ta
beIla que vigorar na época da reforma. - A. de 31
de Janeiro de 1895, a Contadoria.

- E' o ullico vencimento que percebe, pelo ministerio da
guerra, o oilleial á disposição dos presidentes e gover
nadores dos Estados ou em serviço em outros minis

terios. - A. de 31 de Janeiro de 1895, à. Contadoria.
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Soldo.- O da tabeIla de 1894 só com pete aos officiaes
reformados c honorarios do Exercito que estiverem em
serviço militar privativo dos officiaes effcctivos, inclu
sive o de campanha; estabelecida esta regra, quer pela

.-r- referida tabeIla, quer pela de 1890, os que reunirem
as duas qualidades teem direito adquirido como hono
rarios, salvo o caso de exercicio improprio do posto ou
da superioridade do soldo e quotas dareforma, que se
leva em conta como compulsados. - A. de 2 ue Feve~

reiro de 1895, à Contadoria. - V. A. de 28 ele
De~embro ele 1895.

- Os officiaes honorarios do Exercito empregados como
adjuntos no Arsenal de Guerra não podem ter ven
cimentos superiores ao posto de capitão.- A. de 18
de Fevereiro de 1895, a Contadoria ( Ord. do dia
n. 630 ).

- Aos armeiros e aos correeiros dos corpos do
Exercito deve-se abonar o soldo de 500 reis marcado
para os espingardeiros e carpinteiros de seges na
Lei n. 247 de 15 de Dezembl'o de 1894.- A. de 4
de Abril de 1895 ao commando geral de arti~

lharia.

- Os officiaes reformados, embora amnistiados, não
teem direito aos soldos de suas reformas durante o
tempo em que estiveram envolvidos em qualq uer mo·
vimento revolucionario.- A. de 1 de Novembro de
1895 do M. ela Marinha á Contadoria.

SubaUerno.- V. Otficial subalterno.
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Subst.it.uição.- Os ajudantes e commandantes de
companhia dos corpos devem, nas suas faltas e im
pedimentos, ser substituidos pelos subalternos mais
antigos, com eYcepção d03 que exercerem 03 cargos
de quartel-mestre e secretario. - Port. de 17 de
Abril de 1891 (Orel. do dia n. 193) e A. de 8 de
Maio seguiIite ao Ajudante General (Ord. do dia

n. 1200).

- As praças voluntarias do Exerdto não podem isen
tar-se do serviço POl' meio de substituição pessoal.
A. de 22 de Maio de 1891, ao Ajudante General (Ord.
do dia li. 205).- V. L. n. 39 A, de 30 de Janeiro
de 1.892.

- Dos commandantes de districtos militares. - Dec.
n. 431 de 2 de Julho de 1891, ad.12 (Ord. do dia
n. 218).

- Dos auditores de guerra.- V. Auditor.

- Dos substitutos das escolas do Exercito quando re
gem cadeira. - V. VencimtJnto, 5 de Fevereiro de
1891 e 6 de A..beil de 1892 e Accumulação. 3 de De
zembro de 1891.

- No caso de vaga temporaria devem os almoxarifes
dos hospitaes militares ser substituidos pelos fieis;
sendo. porem, definitiva a vaga, convem dar logo
conhecimento ao Govel'llo para providenciar. - Porto
de 24 de Janeiro de 1893, a R'lp. de Ajndante Ge
neral (Ord. do dia n. 410).
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Substituição.- E' revogado o art. lo § 10 n. 8
da Lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1874, que permitte
ao sorteado apresentar substituto idoneo para isen
tar-se do serviço do Exercito. - L. n. 39 A, de 30
de Janeiro de 1892, art. 30 (Ord. do dia n. 297).

-;\Ta falta de director em um hospital militar,

nomeado de accordo com os arts. 3° e 60 do re·
guIamento approvado pelo Dec. n. 476 de 6 de
Agosto de 1891, deve assumir o exercicio deste
cargo o medico mais graduado ou mais antigo da
guarnição, depois do encarregado do serviço sani
tario.- Porto de 16 de Maio de 1893, á Rep. de
Ajudante General.

- Os lentes substitutos não devem ser desig'nados
para regencia de cadeiras, cujos lentes estejam im
pedidos e para as quaes não haja alumnos. - A. de
19 de Maio de 1893, do M. da Justiça.

- Achando-se o lente cathedra.tico impedido, perce
bendo ou sem perceber os vencimentos respectivos,
compete ao substituto unicamente um accrescimo
.igual a gratificação do substituido, por isso que não
se trata de cadeira vaga, em cujo caso lhe caberia
todo aquelle vencimento. - Port. de 15 de De
zembro de 1893, do M. da Justiça à Alfandega da
Bahia e A. de 20 de Julho de 1894, ao director
da Escola Polytechnica.

- No caso de nomeação ou proposta de qualquer
officia1 para substituir outro em algu m lagar, de-
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ve-se mencionar o motivo dessa nomeação ou pro
posta e o lagar onde se acha o mesmo official.
Oirc. de 7 de Maio de 1895 (Ord. do dia n. 639).

/!!iubst,it,uição. - Ao continuo que substitue o por
teiro da Intendencia da Guerra em seus impedimentos
deve ser abonada a gratificação de exercicio que a este
compete, todas as vezes que se der essa substituição.
- A. de 2 de Julho de 189B, á Intendencia.

- Regula-se a dos membros do conselho su.perior de
saude.- Porto de 7 de Abril de 1897, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 835).

- V. Accumulação - Ajudante - Commandante
de companhz'a - Escola Milita?' - Nomeação.

8uperior do dia.- Nas guarnições onde não
houver majores e capitães para o serviço de dia á
praça, devem entrar em escala os tenentes que com
mandarem companhia até prefazer o numero de cinco
officiaes, marcado no art. 6D das instrucções respe
ctivas (Ord. do dia n. 214 de 28 de Junho de
1891).- Porto de 23 de Setembro de 1895, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 670).

- Os ajudantes dos corpos podem entrar na escala
deste serviço, mas s6mente no caso em que a falta
de officiaes seja tal que possa acarretar inconve
nientes para o mesmo serviço. - Porto de 20 de
Abril de 1896 á Rep. de Ajudante General (Ord. do
dia n. 735).



- 329-

Superior do dia.- Sobre as visitas que devem
fazer aos hospitaes militares.- V. Visita.

- O major-fiscaI do corpo aquartelado na Escola Mi-
-r litar deve concorrer com os demais officiaes que alli

desempenham funcções de superior de dia.- A. de 27
de Julho de 1896, à Escola Militar da Capital Federal.

- V. Reg'/,tlamento para o serviço externo dos corpos
arl"egimentados.

SupreIDo Tribunal Milit.ar.- Este tribunal,
creado pela Constituição Federal, substituiu o conselho
supremo militar e foi organizado pelo decreto legislativo

n. 149 de 18 de Julho de 1893, que deu-lhe as mesmas
attribuições e conservou o mesmo pessoal, isto é, 12
membros militares, sendo 8 do Exercito e 4 da Armada e

mais tres juizes togados todos com o tratamento de

Ministros do Supremo Tribunal Militar. - Por aquelle
decreto foram compelliclos os seus membros a renun·
ciar os titulas nobiliarchicos de que gozavam (Ord. do
dia n. 465).

- Os officiaes generaes, ministros deste tribnnal e que
são reformados, perceberão o soldo integral dos re
spectivos postos, além das quotas, segundo as tabellas
que vigorarem na época da reforma. - A. de 31 de
Janeiro de 1895, àContadoria.

- Os membros deste tribunal que forem marechaes per
ceberão gratificação de commando de corpo de Exercito.
- L. n. 360 de 30 de Dezembro de 1895, art. 5° n. 2.
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Suspeição.- O official que tiver de ser inspeccionado
de saude não póde dar como suspeito qualquer dos

membros dajunta medica, porque dos pareceres desta
ha recurso para o conselllO superior de saude. - Porto

de 5 de Janeiro de 1897, à Rep. de Ajudante Gener:l.l
(Ord. do dia n. 807).

- Como deve proceder o conselho de investigação, a11e

gada suspeição pelo auditor. - A. de 19 de Janeiro de
1897, ao Ajud. General (Ord. do dia n. 808).

Suspensão.- O funccionado publico sujeito a pro
nuncia em crime commum fica inhibido de exercer as

funcções de seu emprego, seja ou não o crime afiançave!.

-A. de 24 de JaneÍL'o de 1891, do M. da Justiça ao

governador de Matto Grosso.

- A suspensão administrativa conserva. ao empregado o

direito aos vencimentos se não se verifica a culpa.
Circ. de 30 de Setembro de 1893, do M. da Fazenda.

- Sobre o abonóda gratificação addicionalaoslentes que

são suspensos do exercicio com perda de todos os ven

cimentos.- '\ . Gratificação, 10 de Outubro de 1896.

T

Talllbor. - Faz-se e:denr,i vas aos batalhões de arti

lharia as disposições do a \7iso de 4 de Fevereiro de 188 ()
(Ord. do dia n. 2239) permittindo que, em tempo de

paz, todos os batalhões de infanteria façam uso de
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tam bares, sem prejuizo, porém, da banda de cornetas,
correndo as despezas por conta das caixas das mu~

c;;icas cios mesmos corpos. - A. de .'26 de Maio de 1894,
á. Rep. de Ajudante 'Jeneral (Ord. do dia n. 553).

TaUlbor-m.ór.- Suas obrigações e graduação que
deve ter. - Reg. n. 338 de 23 de Maio de 1891 (Ord.
do dia n. 214).

TelegranlUla.- 03 commandantes de districtos
militares só devem passar telgrammas ao Governo
por motivo urgente e de serYiço publico.- Porto de 29
de Dezembro de 1881, á. Rep. de Ajud. General (Ord.
lodia n. 2841) e A. de 10 de Dezembro de 1894 (Ord.
cio dia n. 608).

- Quem tem competencia para passaI-os. - Circ. e
Porto de 25 de Julho de 1894 (Ord. do dia n. 567).

- Recommenda-se a execução do art. 102 do Reg.
da Rep. Geral dos Telegraphos - que nenhum func
cionario federal deve expedir, como officiaes, tele
gl'ammas que tratem de assumptos alheios ás suas
attribuições legaes.- Circo de 14 de Janeiro de 1895
(Ord. do dia n. GI4).

- Os chefes das repartições subordinadas ao m1U1S
teria da guerra, os delegados fiscaes do Thesouro
Federal e os inspectores das Alfandegas sámente podem
utilizar·se do telegrapho para se dirigirem ao
mesmo ministerio em casos urgentes e que se refiram
a assumptos de sua attribuição, empregando nos
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despachos telegraphicos o menor numero passiveI de
palavras. Mesmo nesta hypothese deve o assumpio de
que se tratar ser posteriormente ratificado em officio,
ficando estabelecida a circumstancia de que os ditos

delegados e inspectores serão responsaveis pelas des
pezas resultantes da expediç~o de telegrammas que
não preencham aquelles requi-sitos. - Circo de 15 de

Março de 1895 (Ord. do dia n. 627).

Telegranuna.- Sempre que se fizer referencia
a officiaes em telegrammas ou papeis dieigidos a
qualquer autoridade devem ser mencionados por extenso
os nomes dos mesmos officiaes.- Porto de 9 de Maio
de 1895.

- H.ecommenda-se a observancia da circular de 13 de
Dezembro de 1880, publicada na ordem do dia n. 1559.
- Porto de 12 de Junho de 1893 (Ord. do dia n. 455) e
de 16 de Abril de 1896 (Ord. do dia n. 734). ú Rep.
de Aj ud. General. - V. 4° vol. pag. 397.

- Declara-se quaes são os telegrammas officiaes isentos

das respectivas taxas.- L. n. 391 de 7 de Outubro
de 1896.

- Instrucções sobre o alphabeto polygrapho. - Circo

de 12 de Junho de 1867, do M. dos Estrangeiros.

Tempo. - Art. 1. o Os officiaes arregimentados e os
dos corpos especiaes contarão, para todos os effeitos,

o tempo decorrido no desempenho de mandato legisla
tivo no Congresso Federal, de missão diplomatica ou
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reservada no exterior, e de cargos nos corpos militares
de policia ou de bombeiros, que, pelos respectivos regu
lamentos, devam ser occupados por officiaes do Exercito.
(Esta disposição eex.tensiva aos officiaes do Exercito e
da Armada eleitos membros dos Congressos estaduaes. )
- Dec. n. 34 de 12 de Janeiro de 1892 (Ord. do dia
n. 290).

TeInpo.- Art. 2. o Os officiaes arregimentados e os
dos corpos especiaes contarão, para todos os elfeitos,
menos para a demissão do serviço, o tempo de fre
quencia ,nos estabelecimentos militares de ensino, com
o preciso aproveitamento.

Art. 3. o Será contado para todos os effeitos o tempo
passado pelos officiaes no quadro extraordinario do
Exerci to e pelos extranumerarios em'effectivo exercicio
de lente, professor substituto, adjunto ou instructor
nos estabelecimentos militares de ensino e de empre
gados nas repartições do ministerio da guerra.

Art. 4. o O tempo de elfectivo exercicio dos cargos
de ajudantes de ordens, de pessoa ou de campo, e o de
secretario cio Presidente da Republica, do generalissimo,
do ministro da guerra, rios commandantes em chefe do

Exercito ou corpos de Exercito, suas divisões e brigadas,
ajudante e quartel-mestre general, commando geral de
artilharia, de armas, districtos e guarnições, e dos
inspectores militares, segundo as disposições do res
pectivo regulamento, cargos estes que competem aos
officiaes dos corpos especiaes, será tambem contado para
todos os elfeitos, quando exercidos por officiaes subal
ternos de corpos arregimentados, na falta daquelles ; ca
bendo ao P;:esidente da Republica, ao generalissimo, ao
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ministro da guerra e ao ajudante general a escolha dos
subalternos arregimentados em todo o Exercito e ás
demais autoridades nos corpos sob sua jurisdicção.

Art. 5. o O official de corpo especial contara, para
todos os eifeitos, o tempo que passar á disposição do
ministerio da guerra, e o decorrido entre a terminação
ou dispensa de qualquer commissão e a apresentação
para o desempenho de outra para que tenha sido
nomeado.

Art. 6. o O aliciaI de fileira, transfel'ido ou pro.
movido para outm corpo, assim como o de corpo
especial nomeado para qualquer com missão, salvo
ordem de urgencia em que a partida deve ser imme
diata a transferencia, promoção ou nomeação, tem 30
dias, contados da data em que receber a notificação
olieial do acto, para seguir o destino. Esse prazo será
contado para todos os etreitos.

Art. 7. o Será. contado, para todos os eifeitos, o
tempo empregado no transporte, desde o ponto em que
se achar o official até aquelle a que se dirigir.

Art. 8. 0 Será. contada, para todos os eifeitos, ao
official arregimentado a interrupção justificada do

. serviço eifectivo da fileira, e ao de corpo especial a
do exercicio de qualquer commissão, s6mente quando
ordenada pelo Ministerio da Guerra; não podendo
nenhuma outra au toridade determinaI-o, ainda mesmo
por conveniencia disciplinar ou exigencia do serviço,
sem prévia permissão do mesmo ministerio.

Art. 9. o O official submettido a conselho de guerra
conta, no caso de ser absolvido, todo o tempo de priSãO,
e bem assim aquelle que, respondendo no fôro civil,

for igualment~ absolvido.
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Art. 10. atempo que o official estiver com parte
de doente, o obtido por inspecção de saude e que for
gozado, o passado em tratamento nos hospitaes ou na
propria residencia e o decorrido no desempenho de
commissões estranhas ao ministerio da guerra, não
ex.ceptuadas no presente regulamento, será computado
unicamente para a reforma.

(As licenças concedidas em virtude de inspecção
de saude não fazem perder aos officiaes do exercito a
antiguidade para a promoção. - Dec. n. 437 de 9 de
Julho de 1891, Ord. do dia n. 222.)

Dec. n. 1388 de 21 de Fevereiro de 1891 (Ord. do
dia n. 173).

Telllpo.- Os officiaes subalternos de corpos arregí
mentados que na falta de officiaes de corpos especiaes
occuparem os cargos de assistentes do ajudante general
e do quartel-mestre general, ficarnlcomprehendidos
na disposição do art. 4° do Dec. n. 1388 de 21 de Fe
vereiro deste anno.- A. de 16 de Março de 1891, ao
Ajud. General (Ord. do dia n. 181).

- As licenças concedidas em virtude de inspecção de
saude não fazem perder aos officiaes do Exercito a
sua antiguidade para a promoção. - Dec. n. 437 de
9 de Julho de 1891 (Ord. do dia n. 222).

- Não se desconta da antiguidade para a promoção o
tem po em que os officiaes do Exercito estiverem do
entes antes da inspecção e o que passarem nos hos
pitaes, durante o tratamento. - A. de 20 de Agosto
de 1801, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 237).



- 336-

TeDlpo.- Ao oflicial com parte de doente não se
desconta tempo algum de sua antiguidade e intersticio,
de accordo com o Dec. n. 437 de 9 de Julho de 1891,

por isso que, logo que a molestia exceda de tres dias,

deve ene ser inspeccionado. - A. de 5 de Outubro
de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 254.)

- No calculo do tempo de serviço dos officiaes reforma
dos voluntariamente devem ser contadas para quota
integral de um anno as fracções excedentes de seis me

zes, do mesmo modo que se procede quanto às refor
mas compulsarias. - A. de 7 de Dezembro de 1891,

elo M. da Marinha ao Conselho Naval.

- Os ofliciaes do Exercito que servem nos corpos de po

licia estaduaes perdem suas antiguidades para a pro

moção, quando nos regulamentos de taes corpos não se

exigir que seus officiaes sejam do Exercito, salvo se

tiverem sido transferidos para o quadro extranume

rario, por' isso que os deste quadro concorrem em pro

moção com os de seus corpos.- Porto de 28 de Ja

neiro de 1892, â Rep. de Ajudante General (Ord. do

dia n. 297).

- Manda-se computar no tempo de serviço publico do

porteiro elo Commissariado Geral da Marinha o periodo
em que esteve empregado como servente na secretaria

de estado do ministerio. - A. de 7 de Maio de 1892,
ao chefe do Commissariado (Dia rio Olficial n. 128 de

11 do mesmo mez).- V. 30 de Junho de 1897.

- Manda-se contar a um oflicial do Exercito, como
tempo de serviço, o periodo em que esteve na arma-
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da como aspirante á guarda-marinha. - A. de 3 de
Junho de 1892, ao Ajudante General.

Telllpo.- Os individuas voluntariamente alistados
nas companhias de operarias ::;ervirão por seis annos e
os menores apeendizes dos aesenaes por oito annos,

contados da data em que passarem para taes compa
nhias :-L. n. 39 A, de 30 de Janeiro de 1892, art. 5
paragrapho unico (Ord. do dia n. 297).

Esta disposição não comprehenrle os operarias alis
tados nem os aprendizes transferidos antes da sua

promulgação. - Porto de 24 de Março de 1892, à Rep.
de Ajudante General (Ord. elo dia n. 317).

- Recebido o primeiro contingente de que trata a lei
de 26 de Setembro de 1874, fica reduzido a tres annos
\) tempo de praça para os voluntarios e sorteados que
se apresental'em dentro dos prazos para isso estipula
dos. - L. n. 39 A, de 30 de Janf\Íro de 1892, art. 30
n. 8 c L. n. 80 de 27 de Agosto do mesmo anno,
aet. 50 (Ordl). dodians. 297 e 363).

- As praças transferidas para a secção de enfermeiros,
quando revertem aos corpos não p8rdem esse tempo para
a baixa; mas para a percepção dos respectivos premias
e gratificações só contarão o tempo em que e tiverem
nas fileiras. - Porto de 5 de Julho de 1 93, à Rep. de

Ajudante General (Ord. do dia n. 461).

--- Para a reforma dos officiaes e praças do Exercito
deve ser contado pelo dobro o tempo em que se acha

rem em operações de guerra, quer nas lutas intel'
22
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nacionaes, quer nas civis e ainda em quaesquer outras
nas quaes sejam imprescindiveis taes operações. 
Porto de 4 de Junho de 1894, ao Supremo Trib unal Mi
litar (Ord. do dia n. 559).

TeIllpo. - Manda-se contar a um lente da Escola Mi
litar o tempo em que serviu no Exercito, mas sámente
para ser computado para a jubilação e não no que res
peita à precedencia dos lentes, porque esta só é contada
da data em que começam elles a fazer parte do magis~

teria. - A. de 25 de Março de 1805, à Escola Militar
da Oapital Federal.

- Deve ser contado pelo dobro para a reforma dos 0ffi
ciaes e praças do Elxercito e da Armada o tempo
da revolta oecorrida no porto do Rio de Janeiro e
nos Estados de Santa Oathaeina e Rio Grande do Sul:

Na Oapital Federal - de 6 de Setembro de 1893 a
13 de Março de 1894.

No Rio Grande do Sul - de 7 de Março de 1893 a
23 de Agosto de 189- .

Em Santa Oatharina - de 6 de Setembro de 1893 a
16 de Abril de 1894.

A. de 30 de Julho de 1895, do M. da Marinha ao chefe
do estado maior e de 6 de Setembro do mesmo anno, do
M. da Guerra ao Ajudante General (Ord. do dia n. 665)
e relataria do Ministerio da Justiça de 1896, pago 13.

Nos Estados de S. Paulo e Paraná. deve ser consi
derada terminada na mesma data em que o foi em
Santa Oatharina.

- A. de 19 de Outubro de 1895, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 677).



TeIllpo.- Os voluntarios e os engajados que desertam
e não são indultados ficam obrigados a servir o tempo a
que o são os sorteados refractarias, isto é, seis annos.
Res. de 2 de Setembro de 1895, communicada em
Port. de 18 à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 669).

Esta disposiçãO só se refere às praças que se alista
ram do anno de 1892 em deante ; as que se alistaram
anteriormente são obrigadas a servir nove annos.
Porto de 2 de Outubro de 1896, à Rep. de Ajud. Ge
neral (Ord. do dia n. 774).

- Os voluntarios e os engajados que desertam e são
indultados não perdem o tempo anterior se o de·
creta declara que é perdoada a pena em que incorreram,
ao contrario se o decreto referir-se s6mente à prisão.
Res. de 2 de Setembro de 1895, communicada em
Porto de 18 à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 669).

- O desertor que é indultado sem restricções continúa a
contar o tempo de serviço anterior à deserção; mas
quando o indulto se refere sómente à prisão, sem atten
der a penas accessorias, deve elIe soffrel-as, reduzindo
se porém a seis annos o tempo de nove annos a que é
obrigado a servir, prazo estipulado para os sorteados
refractarias pela lei n. 39 A, de 30 de Janeiro de
l892.-Port. de '22 e 30 de Janeiro de 1896, à Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 705).

-- Os officiaes envolvidos em crimes politicas, embora
amnistiados, não contam para alreforma o tempo em que
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estiveram fóra do serviço o-A. de 27 de Janeiro de
1896, do M. da Marinha, sobre consulta do Supremo
Tr;bunal Militar, ao chefe do estado-maior da Armada.

TeIDpo.- Os alumnos das escolas do Exercito, offi
ciaes ou praças, sómentc perdem para todos os efreitos o
tempo de frequencia das aulas na hypothese a que se
refere o Deco n. 474 A, de 7 de Junho de 1890; e os
que pedem desligamento ou cujas matriculas são
suspensas, na fórma do disposto nos arts. 60, 145 e
209 do regulamento respectivo; só perdem o anno pa~a

os effeitos do art. 53 do mesmo regulamento o- A. de
8 de Outubro de 1896, á Escola Militar da Capital Fe
deral.

- Sobre o desconto de tempo que devem soIfrer os
alumnos das escolas praticas do Exercito que são
desligados por falta de applicação ou por motivo de re
provação o-V. Escola pratica, 18 de junho de 1897.

- Declal'a-se util 11ara a aposentadoria de um de e
nhista de P classe ela officina de machinas do Arsenal
de Marinha, o tempo em que serviu como operaria.
- Ao de 30 dG Junho de 1897, do 1\-1. da Marinha
ao da Fazenda (Diario Offlcial n. 183 de 8 de Julho) o

O Tribunal de Contas, em sessão de 20 de Agosto
seguinte, julgou illegal a contagem de temp~ assim
feita (Diario Ofticial n. 227 de â do mesmo mez ).

- Como deve sel' contado pal'a a aposentadoria. no
emprego civil, o tempo de serviço militar.- A. de 29
de Julho de 1897, ao M. da Industria.
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TeUlpo.- O tempo de licença para tratamento de
interesses particulares deve seI' descontado, não na
antiguidade de posto, mas na de praça.- Res. de 4
de Setembro de 1897, communicada em Porto ele II
ao Supremo Tribunal Militar.

- V. Apc.sentador'ia.

TesteUluuba.- As deprecatas para inquirição de
testemunhas devem ser expedidas dil'ectamente pelos
conselhos de investigação e de guerra á autoridade
militar do logar em que estiverem as testemunhas.
Port. de 15 de Julho de 1896, ti liep. de Ajudante
General (Ord. do dia n. 757).

- V. Gratificação.

Tbesourarias de Fazenda.- São extinctas
e substituidas pelas Alfandegas e Delegacias fiscaes do
Thesouro.- Dec. e Reg. n. 1166 de 17 de Dezembro
de 1892.

No dia 31 de Março de 1893 foram extinctas as dos
Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceara, Rio
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas,
Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Santa Catharina e Rio
Grande do Sul (Circ. de 21 de Fevereiro de 1893,
do M. da Fazenda).

- V. Delegacias.

Tbesouro Federal.- Seu regulamento.- Dec.
n. 1166 de 17 de Dezembro de 1892.
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Titulo de conselbo.- Extincto pela C0nsti~

tuição Federal,art.72§2° (Ord. do dian. 174).

Titulo de divida.- De fardamento não se passa
aos aI umnos das escolas mili tal'es que forem desligarIas.

- Ord. do dia n. 174 de 26 de Fevereiro de 1891.

- Quem deve rubrical-o quando o corpo que o passar
estiver fóra da séde do di tricto militar, e quem deve

assignal-o quando, naqueIla hypotbese, tiver elle de

ser rubricado pelo com mandante . - V. Rubrica, 17
de Maio de 1892.

- De fardamento devem os corpos passar depois de
terminaua a époea de rlul'ação de cada peça.- Porto

de 1 de Maio de 1 95, à Rep. de Ajudante General

(Ord. do dia n. 638).

- Quando as Delegacias fiscaes e Alfandegas dos Estados
encontrarem duvidas nos titulas de divida de farda

mento passados pelos corpos, devem remettel-os à Rep.

de Quartel-Mestre General para serem examinados e
processarIas. - Circ. de 4 de Março de 1897, às Dele
gacias e Alfandegas (Ord. do dia n. 823).

- Não se devem nelles incluir peças abonadas a recrutas
e as que são distribuidas para uniforme do corpo, nem

mencionar as que são fornecidas a vencer, sem haverem

completado o tempo de duração, porque neste caso não

ha direito a indemnisação em dinheiro. - Port. de 4 de

Março de 1897, á Rep. de Ajudante General (Ord. do

dia n. 823).
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Titulo de divida.- V. Fardamento.

Toque de cornc"ta.- V. Corneta.

TransCerencia.- Podem os commandantes de
districtos militares transferir as praças de pret
de uns para outros corpos das forças sob seu com
mando.- Dec. n. 431 de 2 de Julho de 1891, art. 7°
(Ord. do dia n. 218) - V. Grd. do dia n. 251 de
30 de Setembro de 1891.

- Nenhum official de corpo arregimentado poderá. ser
transferido ou promovido para corpo especial ou es
tado-maior da arma a que pertencer, sem que tenha
um anno de effectivo seeviço nos batalhões ou regi
mentos de sua arma. - L. n. 39 A, de 30 de Janeiro de
1892, art. 6° (Ord. do dia n. 297).- Revogado para
os officiaes de artilhr. ria. - L. n. 403 de 24 de Outu
bro de 1890, art. 14 (Ord. do dia n. 778).

- Os officiaes da arma de artilharia, que exercerem
empregos dos mencionados no art. 4° do Dec. n. 3526
de 18 de Novembro de 1865 (Ord. do dia n. 483) de
verão ser transferidos para o estado-maior da arma,
em substituição aos que porventura alli existirem sem
estar nas mesmas condições e não tiverem nos cor
pos da arma um anno de effectivo serviço.-L. n. 39 A,
de 30 de Janeiro de 1892, art. 9° (Ord. do dia n. 297).
- Esta disposiçãO etransitaria, só vigora até 31 de
Dezembro de 1892.

- Os requerimentos de praças de pret pedindo trans
ferencia de corpo de um para outro districto devem
ser endereçados ao ajudante-general, que está autori-
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sado a resolver taes petições.- Ord. do dia n. 341
de 25 de Junho de 1892.- V. Ord. do dia n. 251.
de 30 de Selembro de 1.891..

Tran8f'ercncia.- Dous officiaes de artilharia, um
do estado-maior e outro arregimentado, não podem
trocar de corpos entre si, porque essas trocas sÓ se
admittem quando aos officiaes incumbem funcções de
natureza semelhante.- A. de 12 de Março de 1895.

- Os commandantes dos corpos podem transferir os
officiaes inferiores de umas para outras companhias.
Porto de 29 de Julho de 1896, á Rep. de Ajudante
General (Ol'd. do dia n. 760).

- No prazo de um anno de serviço arregimentado exi
gido pelo art. 6° da L. n. 39A, de 30 de Janeiro de
1892, pira promoção ou transferencia para os corpos
especiaes, deve-se comprehender o tempo de serviço
eífectivo prestado em qualquer corpo arregimentado.

A. de 18 de Novembro de 1896, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 785).

- A competencia dos commandantes dos districtos mi·
litares para transferirem praças de' uns para outros
corpos de sua jurisdioçãO, não exclue a do Ajudante
General para transferil-as no mesmo ou de um para
outro districto.- Porto de 23 de Novembro de 1896,
á Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 794).

- O art. 14 da L. n. 403 de 24 de Outubro de 1896
refere-se unicamente á transferencia dos officiaes de
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artilharia para o corpo de estado-maior da arma.
- A. de 29 de Dezemilro de 1896 (Grd. do dia
n. 801).

'l.'ransCerencia.- Em 8 de Agosto de 1895 foi
apresentado na Camara dos Deputados o projecto n.9 B
declarando não se entender com os cargos de eleição
popular, nem com os de ministro ela União a dispo
sição do n. 1 do § lodo art. 20 da Lei n. 260 de 1 de
Dezembro de 1841 que autorisa a transferencia para a
2!\ classe do Exercito dos officiaes que estiverem por
mais de um anno elopregados em serviço estranho asua
profissão.- Este projecto foi rejeitado em 3a discussão
na sessão de 8 de Junho de 1896 (Diario do Congresso
Nacional de 9 de Junho de 1896).

- V. Dese~·ção.

Transporte. - No transporte dos artigos que os
arsenaes de guerra e depositos de artigos bellicos ti
verem de expedir, deve-se, no caso de urgencia em
que a demora possa prejudicar o serviço, empregar
os vapores de qualquer companhia que a isso se
queiram prestar pelos preços das subvencionadas.

Quanto aos officiaes e praças que tiverem de sahir
de qualquer Estado para desempenhar alguma com
missão de urgencia inadiavel, deve-se attender au
mais prompto meio de poderem elles entrar no exer
cicio de suas funcções, dando-se-lhes transporte sem
distincção de paquetes estrangeiros ou nacionaes, pre
ferindo-se estes quando dahi não resulte demora na
viagem, uma vez que as respectivas companhias
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queiram sujeitar-se aos preços das subvencionadas.
A. de 20 de Janeiro de 1891, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 163) e Circ. aos governadores dos Es~

tados na mesma data.

Transporte.- Os officiaes e praças do Exercito
devem, em objecto de serviço, seguir directamente dos
Estados em que estiverem para aquolles a que se desti
narem, sem passar pelas sedes dos respectivos elistrictos
militares. -A. de 22 de Agosto de 1891, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 239).

- Devem ter passagem por conta cio Estado os invalidas
do Exercito que obtiverem licença para residir nos Es
tados ela Republica pela necessidade de mudança de
clima consignada em inspecção de saude. - A. de
6 de Abd de 1892, ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 318).

- O Governo é autorisado a dar transporte para seus
Estados nataes, se assim o requererem, ás praças que
obtiverem baixa por incapacidade physica, ou porcon
c1usão de tempo de serviço, quando estiverem ser
vindo nas guarnições de outros Estados. - Dec.
n. 52, de 13 de Junho de 1892 (Ord. do dia n. 340).
- V. os volumes anteriores.

- Os officiaes do Exercito que são deputados estaduaes
não teem direito a transporte por conia do ministerio da
guerra, quando tiverem de se recolher aos respectivos
corpos. -A. de 26 de Setembro de 1892, ao Ajudante
General (Ord. do dia u. 372).
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Transporte. - O official que estiver no goso de
licença em lagar ditrerente da parada do seu corpo, não
tem direito a transporte quando a elle se tiver de reco_
lher.- Porto de 26 de Outubro de 1892, aRep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 381).

- Tem direito a transporte o criano do official transfe
rido e que ti ver de ficar com a familia do mesmo official
para mais tarde acompanhal-a para a guarnição para
onde houver sido elIe transfel'ido.- Porto de 26 de
Outubro de 1892, à Rep. de Ajudante General (Ord.
do dia n. 381).

- O officiaI honorario, empregado, que, por doente,
precisa mudar de clima, segundo declaração da junta
de saude, não tem direito a tmnsporte por conta do
ministerio da guerra, pois que este direito só pertence
aos officiaes etrectivos.- Porto de 7 de Maio de 1894
(Ord. do dian. 549).

- Os alumnos das Escolas do Exercito e as praças a ellas
addidas quando viajam, por mar ou por terra, devem
ter passagem de l:lo classe. - A. de 7 de Agosto de
1894, ao Ajudante General e Porto de 5 de Feve
reiro de 1896, à Rep. de Ajudante General (Ord. do
dia n. 710).- V. 4° vol. pago 414,2° alineo.

- Como se deve proceder com o official que se achando
em algum Estado com licença, terminada esta de
clarar não ter recurso para emprehender viagem atim
de recolher-se a seu corpo.:'-A. de 21 de Setembro de
1895 (Ord. do dia n. 670).
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Transport.e.- De desertores.- Da sua importancia
faz-se-Ihes carga para indemnisarem pela terça parte
do soldo. -Port. de 28 de Maio de 1896, a Delegacia
Fiscal em CuyaM. - V. Res. de 30 de Agosto de
1706 e Port. de 19 de Janeiro de 1886, Vo1. V,
pags. 267 e 268.

Trat.aIDent.o. - O pessoal docente e administrativo
e os alumnos das escolas do Exercito, assim como suas
familias, teem direito aos soccorros profis:;ionaes dos me
dicos militares em serviço nas mesmas escolas. - A. de
SOde Maio de 1891,aoAjud. General (Ord .'do dia n.206).

- Sobre tratamento indevido entre officiaes do Exercito.
- V. Dec. n. 4S1 de 2 de Julho de 1891, art. 5°
§ 60 (Ord. do dia n. 218).

Tribunal de Cont.as.- E' instituido um tri
bunal com esta denominação para liquidar as contas
da receita e despeza e verificar a sua legalidade,
antes de serem prestadas ao Congresso.

Os membros deste tribunal serão nomeados pelo Pre
sidente da Republica com approvação do Senado, e
sámente perderão os seus logares por sentença.
Consto Federal, art. 89 (Ord. do dia n. 174).
V. Dec. CD. 966 A, de 7 de Novembro de 1890.

- Seu regulamento. - Dec. n. 1166 de 17 de Dezembro

de 1892.

_ Nova organização. - Dec. n. 392 de 8 de Gutubro
de 1896.- Novo regulamento.- Dec. n. 2409 de

23 de Dezembro de 1896.
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u

Unif'orlDe. - Os officiaes dos corpos montados do
Exercito usarão, em formatura, de 1uvas ele fio de Es
cossía, e os dos corpos a pé de luvas ele camurça,
sendo permittido a uns e outros, fora das formaturas,
o uso de 1Llvas de pellica.

O uso da botina e da meia bota, estabelecido para os
corpos a pé, serâ determinado na formatura e outros
serviços em detalhe do corpo pelo commandante ou
pela autoridade superior que os ordenarem.- Porto
de 8 de Janeiro de 1891, á Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 156).

- O quarto uniforme designado pam o estado-maior ge
neral, no plano que baixou com o Decl'eto n. 694 de
28 de Agosto de 1890, é um uniforme de tolerancia,
destinado exclusivamente a passeio; o segundo deve
sel' usado em formaturas, inspecções, revistas, em
geral, em todos os actos nos quae o official general
tenha de comparecer peran te tropa formada, sendo-o
tambem para apresentações officiae:> nos dias em que
não seja obrigatorio o primeiro uniforme.- A. de
3 de Abril de 1891, ao Ajud. General (Ord. do dia
n. 189) .

........ Dos veterinarios e picadores do Exercito - o mesmo
dos officiaes dos corpos, tendo, porém, em cada manga
da farda, estes a lettra P e aquelles a lettra V.
Dec. n. 106 de 4de Abril de 1891.
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UniCorxne. - Os officiaes dos corpos arregimenta
dos ex.istentes nos diversos Estados não são obrigados
a ter o primeiro uniforme, sendo-lhes, p,",rem, permit
tido o seu uso para actos particulares considerados de
gala.- A. de 1 de Maio de 1891, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 197).

- Os cadetes dos corpos existentes nos diversos Estados
não podem usar fardamento de primeiro uniforme.
A. de 1 ele Maio de 1891, ao Ajud. General (Ord. do
dia n. 197).

- Aos officiaes generaes é permittido, nos exercicios de
brigadas ou divisões, usarem do terceiro uniforme
marcado no plano que baixou com o Dec. n. 694 de
28 de Agosto do anno passado.- Ord. do dia n. 203
de 23 de Maio de 1891.

- Os militares não podem se apresentar nos estabele
cimentos militares senão competentemente unifor
misados.- Dec. n. 431 de 2 de Julho de 1891, art. 5°
§ 5° (Ord. do dia n. 218). - V. 3° vol. pago 143,
1.0 alínea.

- Os brigadeiros reformados, compulsoriamente ou não,
antes da publicação do Dec. n. 350 de 19 de Abril do
anno passado, e os honorarios do Exercito devem usar
os bordados correspondentes a esse posto, por isso que

aquelle decreto, que deu nova organização ao estado
maior general, não tem etreito retroactivo. - A. de 6
de Julho de 189], ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 221).
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Unif"orIDe. - Permitte-se que os officiaes dos corpos
especiaes usem, no serviço das repartições e secretarias
militares, de dolmans de brim branco, como os de que
usam os officiaes de COl'pOS arregi mentados no serviço
interno dos quarteis e estabelecimentos. - A. de 21 de
Julho de 1891, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 226). •

- Dos enfermeiros dos hospitaes militares. - Reg.
n. 476 de 6 de Agosto de 1891, art. 65 (Ord. do dia
n. 267).

- O dolman de brim branco só pode ser usado pelos
officiaes no serviço interno dos qual'teis e estabeleci
mentos milital'es, e não é peça de fardamento obl'iga
toria.- A. de 13 de Outubl'o de 1891, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 256).

- Os sargentos ajudante e quartel-mestre não podem
fazer uso de saiteiras, que são privativas dos officiaes
de patente. Os dos corpos montados podem trazer a
esphera, como distinctivo de seus postos, aquelle do
lado direito e este do esquerdo da abertura do poncho,
a tres centimetros abaixo da golla. As botinas, tanto
para os officiaes como para as pl'aças de pret, devem
ser lisas e inteiriças, sem gaspeas nem bordados.- A.
de 29 de Outubro de 1891, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 263).

- Os officiaes alumnos e os alumnos do corpo e com·
panhias das escolas militares devem usar em primeiro
uniforme kepi e calça de panno azul ferrete. - A. de
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14 de Novembro de 1891, ao commandante da Escola
Militar da Capital.

UniCorIne.- Não obstante dispor o plano de unifor

mes para o Ex.ercito que as perneiras destinadas as

praças de pret sejam abotoadas pelo lado exterior,
convém que sejam ellas manufacturadas com costura,
vi~to que tal s}'stema e de mais vantagem para as

mesmas praças. -A. de 26 de Mal'ço de 1892 ao Ar
senal de Guerra.

- O dos auditores de guerra é o mesmo que se acha es
tabelecido para os officiaes honorarios do Exercito.

Porto de 31 de Maio de 1892, a Rep. de Ajudante

General (Ord. do dia n. 335), com as seguintes mo

dificações:

la, a ellipse de panno verde no centro do emblema

do bonet, e a estrella bordada à prata nas passadeiras

da sobrecasaca devem ser substituidas .por uma es
trella de velludo carmesim guarnecida por um fio de
ouro;

2a , em cada manga da sobrecasaca, acima das di
visas, haverá como distinctivo uma espada inclinada

sobre o braço de uma balança, como na gravura, e
com as seguintes dimensões:

Espada

Comprimento total .
» da lamina .........•
» do punho .. - .

» da cruzeta .

001 ,058
0"',040
üm ,018

üm ,013
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Largura do forte da lamina .
» do fraco da lamina .
» do punho .
» ela cruzeta .

Om,OOõ

001,0025
om,004

001 ,003

Om,026
Om,002
Om,016

Balança

Comprimento do braço .

1aior largura .
Diametro da concha .
Comprimento das correntes de sus-

pensão das conchas.. . . . . . . . . .. om,009

O punho da espada, o braço e as conchas da balança
serão bordados a fio de ouro, a lamina da espada e as
correntes elas conchas a fio de prata. -A. de 19 de Ja
neiro de 1893, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 409).

UniCorIlle. - Modifica-se o plano de uniformes do
batalhão academico.- Dec. n. 982 ele 8 de Agosto
de 1892 (Ord. elo dia n. 357).

- Plano de uniforme para os alumnos e inspectores de
alumnos do Collegio Militar.-Dec. n. 1645 de 13de

Julho de 1893 (Ord. do dia n. 464).

- Os officiaes dos corpos arregimentados devem, nas
formaturas geraes, usar botinas lisas de bezerro.
Porto de 9 de Agosto de 1893, à Rep. de Ajudante
General (Ord. do dia n. '171).

- Para a banda de musica do corpo de alumnos.- A.
de 18 de Agosto de 1893 (Ord. do dia n. 480).

23
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Unif·orm.e.- Altera-se o plano de uniforme para
os corpos medico e pharmaceutico do Ex.ercito.
Dec. n. 1605 de 8 de Dezembro de 1893 (Ord. do dia
n. 503).

- Permitte-se que um capitão medico de 4a classe hono
rario do Ex.ercito use na farda de honorario as divisas
de major, posto que tem na Guarda Nacional.- Porto
de 26 de Abril de 18';)4, à Rep. de Ajudante General
(Ord. do dia n. 546).

- Approva-se o plano de uniforme para os corneteiros
do corpo de alumnos, que em tudo será igual ao dos
musicas, substituindo-se apenas por cornetas as lyras
dos botões, dos capacetes e dos trapczios da golla.
Port. de 1 de Maio de 189-1, a Rep. de Ajudante Ge
neral.

- Plano para o dos officiaes elfectivos, reformados e
praças do Exercito; alumnos das escolas militares e de
sargentos e Oollegio Militar e Invalidas da Patria.
Dec. n. 1729 A, de 11 de Junho de 1894 (Ord. do dia
n. 561).

Modificado pelo Dec. n. 1830 de 3 de Outubro
de 1894 quanto aos uniformes dos corpos sanitarios
(Ord. do dia n. 589) e pelo de n. 1834 de 4 do
mesmo mez e anno, quanto ao dos officiaes generaes,
corpos especiaes e arregimentados (Ord. do dia
n. 598).

- Os officiaes de cavallaria usarão no 3° e 4° uniformes,
quando em serviço a cavallo, a espada marcada para o
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lo uniforme, e prescindirão da pasta quando em passeio,
principalmente a pé. - Port. de 1 de Agosto de 1894,

à Rep. de Ajudante Genp,ral (Ord. do dia n. 571).
Esta alteração é extensiva aos officiaes montados de

infanteria e artilharia de posiÇãO. - Port. de 1 de

Abril de 1896, à Rep. de Ajudante General (Ord. do

dia n. 730).

Unit"'orDle.- Os officiaes do Exercito, etrectivos ou

reformados, que tambem tenham honras de outros
postos, não podem usar no fardamento do Exercito di

visas que não sejam as da patente que teem no mesmo
Exercito.- Porto de 27 de Novembro de 1894 á Rep.

de Ajudante General (Ord. do dia n. 604).

- Altera-se o plano de uniformes mandado adoptar pelo
Dec. n. 1729 A, de 11 de Junho de 189..1. -Dec.

n.1903, de3de Dezembro de 1894 (Ord.do dian. 605).

- Est.abelecem-se alterações no plano de uniformes do
Exercito.-Dec. n. 1936 de 14 de Janeiro de 1895

(Ord. do dia n. 615).

- Os alamares que servem de distinctivo dos ajudantes

de ordens, devem ser usados em todos os uniformes,

quando os mesmos ajudantes de ordens acompanharem
as autoridades com quem servem, ou desempenharem

serviços que lhes são peculiares.-A. de 28 de Maio
de 1895.

-- Faz-se extensivo aos officiaes generaes o uso, em suas
montadas, dos antigos sellins com mantas, coldres e
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capelladas, como ficou estabelecido para os officiaes

montados das diversas armas e corpos especiaes, mau

tidos em todos os sellins os 101'oS com bocaes e estribos

de que trata o plano de 11 de Junho de 1894.

A. de 28 de Agosto de 1895, ao Quartel-Mestre Ge
neral.

UniCorIlleo - Nas formaturas para funeraes, os

officiaes devem usar do 3° uniforme. - A. de Gde Se
tembro de 1895 (Ord. do dia n. (65).

- Os veterÍnarios devem usar, segundo o plano de uni

formes do Exercito, o uniforme dos pharmaceu

ticos, substituidas as amphoras pelos distinctivos das

armas a que pertencerem. - Pori. de 11 de Outubro

de 1 95, ú Rep. de Ajudante General (Ord. do dia

n. (74).

- A côr mescla das calças do 10 uniforme dos corpos

especiaes, como tambem da golla da fal'da do mesmo

uniforme, mencionada no Dec. n. 1~34, de 4 de Ou

tubro de 189-1, eianto para aquelle unifol'mecomo para

o segunelo.-A. du2:3 de Outubro de 1895, ao Aju

dante General.

~- O u o da antiga sobrecasaca aberta só e pel'rnittirl0

aos officiaes genel'aes e aos dos COl'po: de engenheiros
e r] tadv-lllainr ele Ia e 2a ela ~es, em passeio ou

quando em ~el'Vil,:o techllico em que não tenham

de se apresentar armados. - A. de 9 de No

vembro de 1895, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. (82).
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Unif'orIne. - As maletas, mochilas e cantis desti

nados aos corpos do Ex.ercito, devem sel' de côr garance.
- Porto de 24 de Abril de 1896, á. Rep. de Quaetel

Mestre General.

- Mandam-se supprimir os distinctivos de metal branco

do fardamento dos officiaes e praças de infanteria,
cavallaria, adilharia e engenharia; elos alumnos das

escolas militares, das escolas praticas e de sargentos

e do corpo de opel'arios militares dos al'senaes de

guerra.
Porto de 9 de Maio de 1896, à Rep. de Qual'tel

Mestre General (Od. do dia n. 742).

A suppressão é sómente dos emblemas usados nos

ante-braços dos officiaes e praças do Ex.ercito. - A.

de 7 de Agosto de 1896, ao A.judante General (Ord.

do dia n. 762). - E não comprehende os castellos e
as estrellas elo uniforme dos alumnos das escolas.

A. de 9 ele dezembro elll H~96: ao commandante da

Escola da Capital.

- As praças dos dous batalhões de engenharia devem

usar, nas golIas dos dolmans e das tunicas de fianella,

castellos de metal branco, distinguindo-se um do

outro pelos ns. I e 2 collocados nos kepis, para evitar

se que se confundam com as elos corpos de al'tilharia.

- Port·. de 3 de Julho de 1896 (Ord. do dia n. 755).

- Nas revistas em ordem de marcha os officiaes devem

usar o revólver do lado esquel'do, junto á espada, e

posteriormente a esta, suspensa de uma correia enver

nizada e por baixo do dolman ou tunica, e o capote
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emmalado a todo o comprimento a tiracollo, da direita
para a esquerda, por cima do uniforme, sendo presas
ás ex tremidades por uma correia com fivella. - Porto
de 13 de Julho de 1896, à Rep. de Ajudante Ge
neral.

UDÜorlDe. - As cabeçadas, peitoraes, rn.bichos e
redeas das montadas dos officiaes de infanteria, devem
ser de couro envernizado de pl'eto. - Port. de 2
de Outubro de 1896, à Rep. de Quartel-Mestre Ge
neral.

- Altera-se o phl,llo de uniformes adoptado pelo Dec.
n. 1729 A, de 11 de Junho, modificado pelo de n. 1834
de 4 de Outubro de 1894. - Dec. n. 2367 de 22 de
Outubro de 1896 (Ord. do dia n. 781).

- Aos officiaes dos corpos montados se permitte o uso de
saIteiras, como peças de uniforme. - Porto de 9 de
Dezembro de 1896, á Rep. de Ajudante General (Ord.
do dia n. 792).

A Porto de 23 do mesmo mez e anno declara que as
saIteiras devem fazer parte do uniforme de todos os
otficiaes montados do Exercito (Ord. do dia n. 799).

- Estabelece-se que os juizes federaes e os procurado
res da Republica, no exercicio de suas Iuncções e nas
solemnidades publicas, usem do vestuario marcado para
os juizes de direito, pelo Dec. n. 1326 de 10 de F eve
reiro de 1854, devendo, porem, a faixa ser de cha
malote verde-mar, para os juizes e preto para os pro

curadores. - Dec. n. 2522 de 24 de Maio de 1897.
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UniCorIlle. - V. Banda - Chicote - Distinctivo
- Fardamento - Salteira.

Utensilios. - As colchas de chita, lençóes e fronhas
de algodão para as camas das praças do Exercito devem
ser fornecidos em numero igual ao do estado completo
de cada corpo. - Porto de 31 de Julho de 1891, á
Rep. de Ajudaate General (Ord. do dia n. 229).

- Os corpos aquartelados terão em carga colchas de
chita, fronhas e lenções de algodão para as camas das
respectivas praças, e quando se estragarem se proce
derá à sua substituição. de accordo com o que se acha
estabelecido nas instrucções de 14 de Agosto de 1890,
tendo essas peças a duração de um anno. - Ord. do
dia n. 622 de 25 de Fevereiro de 1895.

T

Vassouras. - Faz-se extensivo a todos os corpos
do Ex.ercito o aviso de 24 de Maio de 1881 relativo ao
numero de vassouras para limpeza das baias dos quar
teis do lo regimento de caval1aria e 20 de artilharia, e
das de matto para a das calçadas e pateoa dos mesmos
quarteis. - Port. de 24 de Agosto de 1896, á Rep.
de Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 766).

Velocipedia.- Comquanto a velocipedia não esteja
introd uzida no Exercito, pode-se, comtudo, permittir
aos militares usar deste meio de locomoção quando
uniformisados. - Porto de 2 de Dezembro de 1896, á
Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 790).
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VenciInento. - Os officiaes dos corpos especiaes
designados para praticar na Repartição Geral dos Tele
graphos, nas estradas de ferro e no Observatorio As·
tronumico vencerão vantagens de estado-maior de
primeira classe. - Instrucções de 1 de Novembro de
1890, art. 36 (Ord. do dia n. 143). - V. 1. de 17
de Janeiro de 1896.

O A. de 28 de Setembro de 1894 declara que um
alumno da Escola Superior de Guerra praticando no
Obsel'vatorio deve perceber vantagens de commissão
activa de engenheiros, em vista do art. 35 do Reg.
n. 451 A, de 31 de Maio de 1890.

Parece ter havido engano neste aviso, por isso que a
expressão - serão considel"ados em commissão activa
- significa que os officiaes praticando no Observatorio
serão considerados em serviço no Exercito, mas não
que perceberão vencimentos de commissão activa de
engenheiros; mas quando assim fosse, essa disposiçãO
já estaria revogada pelo art. 36 das supracitadas
instrucções.

- Mandam-se abonar aos lentes, substitutos e professo.
res das escolas do Exercito os mesmos vencimentos
marcados para os das escolas Poiytechnka, de Di
reito e de Medicina.-A. de 16 de Janeiro de 1891 á
Oontadoria.

- Os substitutos das escolas do Exercito quando regem
cadeira no impedimento do lente', percebem o seu ven
cimento integral e mais, da gratificação do lente, o que
fôr necessario para perfazer a importancia do venci
mento do lagar que estão ex.ercendo. -Port. de 5 de
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Fevereiro de 1891 à Thesouraeia do Rio Granele do

Sul e A. ele 26 de Março de 1892 a Escola Superior de

Guerra.-V. Reg. n. 11.59 ele 3 de Dezembro de
1892.

Vencilnento. - Mandam-se abonar aos adjuntos

elo Collegio Militar os mesmos vencimentos fixados para

os do Collegio Naval, de conformidade com a tabella

que acompanha o regulamento daquelle Collegio. -A.
de 20 de Fevereiro de 1891 ao commandante do Collegio.

- Os officiaes honorarios empregados na colonia milital'
do Itapura devem perceber soldo pela tabella de 1873,

a gratificação de 30 e etapa pelas instrucções de l°

de Novembro de 1890. -A. de 23 de Fevereiro de
1891 ao Governador de S. Paulo.

- Os vencimentos que competem aos adjuntos dos ar
senaes de guerra são os marcados no art. 29 das in

strucçõesde1°deNovembro de 1890.-A. de 27 de

Fevereiro de 1891 .

- Os encarregados de depositos de artigos bellicos,
sendo officiaes honorarios, devem peeceber soldo pela

tabella de 1873 e vantagens do estado-maior de 2a

classe.-Port. de 23 de Fevereiro de 1891 à Thesou

raria do Maranhão e A. de 10 de Março ao governador

de Minas Geraes.

- Os officiaes do Exercito eUlpregados como governa

dores, commandantes de policia e em outras commis

sões estranhas ao Ministerio da Guerra, devem perce-
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ber pelo mesmo ministerio, unicamente os soldos das
respectivas patentes.-Porto de 28 de Abril de 1891, á
Theso llraria do Amazonas.

VenciInent.o. - Aos marechaes em disponibilidade
compete um terço da gratificação de com mandante de
corpo de Exercitoo- Porto de 28 de abril de 1891, á
Thesouraria do Rio Grande do Sul.

- O official reformado que é encarregado de depositas
de artigos bellicos tem direito á gratificação de estado
maior de segunda classe, além da etapa de 2$ e do soldo
da reforma.-Port. de 2 de Junho de 1891, á Thesou
raria do Ceará.

- Ao inspector geral dos presidias em Goyaz competem
vencimentos de estado-maiorde seg unda classe.-Port.
de 2 de J unho de 1891 á Thesouraria de Goyaz o

- Declara-se que a nm lente da Escola Militar, preso
para responder a conselho de investigação, compete o
ordenado de lente e mais o soldo da sua patente.
Porto de 13 de Julho de 1891 á Thesouraria do Rio
Grande do Sul.

- Os officiaes do Exercito quando presos para responder
a processo no fôro civil devem perceber, emquanto não.
forem pronunciados, os mesmos vencimentos que per

cebem os que se acham presos respondendo a conselho
de investigação, e depois da pronuncia até final julga
mento os que se abonam aos que se acham presos, su
jeitos aconselho de guerra.-Res. de 15 de Julho de
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1891, eommunieada em A. de 21, a Contadoria e Porto
de 21 de Março de 1893 (Ord. do dia n. 157.)

'VenciDlent,o. - O offieial, effeetivo OH reformado,
que preside os eon~elhos de compras e de viveres nos
Estados percebe vautagens de com missão activa de
engenheiros.- Porto de 4 de Agosto de 1891, a The~

soural'ia de Matto Grosso e A. de 1 de Outubro de
1891, ao Ajud. General (Ord. do dia n. 253).

- O secretario, chefes de secção e escripturarios dos
com mandos de districtos militares teem direito a ven
cimentos de estado~maior de 1'1 classe, e os amanuenses
á. gratificação de 30$ que se abonava aos dos cxtinctos
commandos de armas, ou a etapa e o soldo da reforma,
se forem reformados os serventuarios. - A. de ] 4 de
Agosto de 1891, ao Ajud. General e Porto às The
sourarias dos Estados que são sédes de districtos mili~

tares (Ord. do dia n. 235).

- Os medicas reformados ou honorarios do Exercito
chamados a serviço militar teem direito ao que se
abona aos medicas adjuntos, além do soldo da reforma
ou da pensão que já tiverem.- A. de 1 de Outubro
de 1891 (Ord. elo dia n. 253), Porto de 9 de Março
de 1895 (Ord. do dia n. 626) e A. de 10 de
Maio de 1895. - V. Porto de 18 de Setembro
de .1.897.

- Suspende-se o do offieial que nomeado para qualquer
eommissão, promovido ou transferido, não partir para
seu destino dentro do prazo de trinta dias. - A. de 5
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de Outubro de 1891, ao Ajud. Genel'al e á Contadoria
(Ord. do dia n. 253).

Esta suspensão e motivada por deixar o official de
pertencer à guarnição; não importa correcção da falta
commettida, nem inhibe de qualquer acção disciplinar
por parte da respectiva autoridade militar. - Porto de
26 de Outubro de 1891, á Rep. ele Ajud. General
(Ord. do dia n. 261).

VenciJnento.- § 1. o As instrucções de 1 de No

vembro de 1890, regulando o abono de vencimentos
militares, serão observadas com as seguintes altera
ções:

1. o Os officiaes e praças de pret que baixarem ao
hospital em conseqnencia de ferimentos ou desastl'e
occorrido em acto de serviço, perceberão, durante o
tratamento, o soldo integral de seus postos;

2. o O auditor de guerra da Capital Federal per
ceberá os mesmos venci.mentos que o auditor de ma
rinha e os dos Estados 6:000 por anno, sendo 4:000$
de ordenado e 2:000$ de gratificação, ficando incluido
no ordenado o soldo a que tiverem direito;

3. o São extensivas aos demais officiaes do quadro
etrectivo as disposições do art. 55, que abeangerão os
de que trata o art. 56 das citadas instrucções;

4. o A gratificação especial a que se refere o art. 57
será no maximo de 200$ para os officiaes superiores e
de 100 para os capitães e subalternos (V. L. n. 232
de 7 Je Dezembro de 189-1 ) ;

5. o O quantitativo para aluguel de criado marcado
na tabella de que trata o art. 59, será abonado a todo
o omciaI do quadro etrectivo que não se achar ao se1'-
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viço de ministerios estranhos ao da guerra ou de go
vernos estaduaes ;

6. ° Os officiaes que forem membros do Congresso
Federal, assim como dos Congressos estaduaes, serão no
intervallo das sessões considerados em disponibilidade,
com os vencimentos do art. 55 das instrucções, salvo os

casos de exercícios permittidos pelo art. 23 da Consti
tuição.- L. 11.26 de 30 de Dezembro de 18Dl, art. 7°.

VenciInento. - Os dos o1Iiciaes que servem no
corpo de alumnos das Escolas do Ex.ercito são os mar
cados no regulamento approvado pelo Dec. n. 330 de
12 de Abril de 1890.-L. n. 26 de 30 ele Dezembro
de 1891, art. 7, n. 5, ultima parte.

-- Aos officiaes ai umnos das escolas militares serão abo

nados todos os vencimentos, sendo a gratificação de
subalterno de corpo não lllontado.- Dec. n. 33 de
12 de Janeiro de 1892 (01' L elo elia n. 290).

~ Os lentes substitu tos que substi tuem os cathedraticos
teem direito as respectivas gratificações durante todo
o tempo do impedimento dos lentes aos quaes substi
tuem, e não em relação somente ao tempo dos traba
lhos lectivos. -A. de 6 de Abril de 1892, do M. da
Instrucção Publica à Faculdade de S. Paulo.

- Aos lentes cathedraticos das escolas do Ex.ercito que

à regencia da su~ cadeira. accumularem a de outra,
perceberão além elos seus vencimentos uma gratificação
correspondente a 2/3do vencimento da que interinamente

regem. Os substitutos que li. repetição accumularem
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a regencia da cadeira perceberão os vencimentos
integraes de seus cargos e mais a gratificação que
competir ao lente impedido. - A. de 6 de Agosto
de l892, á Contadoria, às escolas, ao ajudante general
e ás Thesourarias de Fazenda do Ceará e Rio Grande
do Sul (Ord. do dia n. 356).

Esta disposiçãO não é applicavel aos professores das
ditas escolas, os quaes no caso de accumulação só terão
direito aos vencimentos da sua aula e á gratificação
daquella cuja regencia accumularem. - A. de 2 de
Setembro de 1892, à Escola M. da Capital. - V. Reg.
n. 1.:159 de 3 de Dezembro de 1.892.

VenciInento. - Do pessoal da fabrica de ferro de
S. João do Ypanema.- V. Fabrica de ferro.

- Os membros das j untas de alistamento militar e de
revisão, que são officiaes reformados do Exercito, não
teem direito a vencimento algum, por isso que este
serviço. segundo a legislação vigente, e gratuito e
obrigatorio.-Port. de 24 de Agosto de 1892, á Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 361). - V. Junta
de alistamento, 31 de Julho de 1896.

- Augmenta-se 80 mensaes na gratificação do por
teiro da bibliotheca do Exercito, 1 diarios na do
guarda e 500 reis tambem diarios na do servente. - L.
n. 126 B, de 21 de Novembro,de 1892, art. 5° n. 28.

- Os lentes, substitutos e professores das escolas do Ex
ercito que regerem cadeiras ou aulas vagas, percebe
rão o respectivo vencimento integral (art. 33).
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Se o substituto accumular ao exercicio de funcções
proprias a da regencia de cadeira perceberá, alem
do seu vencimento integral de substituto, o que
lhe competir pela mesma regencia (paragrapho
unico) .

Reg. n. 1159 de 3 de Dezembro de 1892.

VenciInent.o.- O lente de uma Faculdade que e
membro do Oongresso Nacional tem direito sómente ao
respectivo ordenado desde o dia em que deixa de exer
cer o cargo de lente até o em que começa a tomar parte
nas sessões, e desde a data do encerramento da sessão
legislativa até reassumir o exercicio de lente. - Porto
de 13 de Março de 1893, do M. da Fazenda à Alfandega
de Pernambuco.

- O official aguardando ordens deve perceber vencimen
tos de seu posto em exercicio.- A. de 4 de Abril de
1893, á Oontadoria da Guerra.

- Eleva-se a 70$ mensaes o ordenado de 40$ que per
cebe o professor de primeiras lettras da colonia militar
do Ohapecó.-Port. de 10 de Abril de 1893, á Delegacia
do Thesouro no Paraná..

- Os medicas e pharmaceuticos adjuntos do Exercito,
quando empregados em operações de guerra, devem per
ceber vencimentos, estes de pharmaceutico alferes de
5" classe e aquelles de medico tenente de igual classe.
- A. de 15 de Setembro de 1893, a Contadoria e
Porto de I de Julho de 1897, á Delegacia Fiscal na
Bahia.



- 368-

VenciInento.- Os ajudantes de ordens e os secre~

tarios dos com mandos de frontéira teem direito à grati ~
ficação de estado-maior de la classe. - Port. de 21 de

Outubro de 1893.

- Sobre a indemnisação das vantagens que os ofli- 1

ciaes e praças do Exercito tiverem perdido por esta-
rem em conselho e presos por suspeita de criminali-

dade.-- V. 1ndemnisa.ção.

- O director da Fabrica de ferro de S. João do Ypanema

tem direito a soldo e gratificação para criado, além do

vencimento que percebe pelo cargo. - Port. de II de
Outubro de 1894, à Delegacia de S. Paulo.- V.
Gratificação.

- Sobre o que compete às peaças que foram prisioneiras
dos revolto os e posteriormente se apresentaram.
V. P1"isioneiro, 14 ele Junho de 1894.

- Correspondente ao tempo em que esteve demittido
recebe o funccionario se e reintegrado, mas não, se é
nomeado Jlovamen te.

O pagamento depende de autoeisação legislativa se o
substituto o houver recebido.-A. de 6 de Dezembro de

1894, do M. da Fazenda.

Não póde o pagamento ser realisado pela verba 

Eventuaes. - A. de 22 de Janeiro de 1896, do M. da
Fazenda.

- Fixam-se os dos mestres, contra-mestres, opérarios e
empregados civis dos arsenaes de guerra.-Dec. n. 240

de 13 de Dezembro de 1894 (Ord. do dia n. 60?).



- 369-

Venciment.o. - Regula-se o soldo e etapa dos

officiaes efi'ectivos e praças do exercito e armada. - L.
n.247 de 15 de Dezembro de 1894 (Ord.do dian. (07).

- Os dos medicas adjuntos ficam elevados de 30 % e os
dos pharmaceuticos de 20 %. - L. n. 247 de 15 de
Dezembro de 1894, art. 2° (Ord. do dia n. (07).

- A etapa eo unico vencimento que se abona aos encar
regados de fortalezas desarmadas. - A. de 17 de Abril

de 1895.

- Uma vez dada ordem ao oflicial para reunir-se ao
seu corpo, nenhum vencimento se lhe deve pagar
senão na occa ião de seguir, qualquer que seja o
tempo da demora, não e entendendo isto com os que

interromperem a viagem, e que só ajustarão contas na
guarnição a que se destinarem. - A. de 26 de Julho
de 1 95.

- Sobre o vencimento que deve ser abonado ao oflicial
que nas escolas militares accumula o exercicio de
cargos na admini tração e no corpo docente. - V,
Accwnulaç~io 5 ele Agosto de 1895.

- A diaria que compete aos mestre da banda de mu
sica dos corpos é de 2, consignada na L. TI. 247 de
15 de Dezembl'o de 1894. - Pari. de 2 de etembro
ele 1895.

- De officiaes amnistiado' . - V. A. de 1 de ~ovembro

de 1895, do 1\1. da Iarinha (Dial'io Oftlcial de 6).
24
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VenciInent.o.- Fazem-se extensivas aos arsenaes
de guerra dos Estados as disposições do Decreto n. 157
de 5 de Agosto de 1893. - Dec. n. 202 de . de e
tembro de 1895.

- A um general de divisão que, estando em disponi
bilidade, cbm 'um terço da gratificação, foi nomeado
para presidir 'um conselho de guerra, mandam-se
abonar vencimentos de com mando de divisão. - Des
pacho de 28 de Dezembro de 1895.

- Os officiaes que são mandados praticar em quaes
qner dos serviços especificados no art. 15 da Lei
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892 devem perceber

as mesmas vantagen que percebem os que praticam

em eskadas de fel'ro, com excepção daquelles para os
quaes houver determinação especial.- A. de 17 de
Janeiro de 1806, à Contadoria.

Aos que estão praticando nas obras de fortificação e
defesa do littora1 do Brasil mandam-se abonar ven
cimentos de com missão activa de engenheiros. -. A. de

H de Maio de 1896, ii. Contadoria.

- Que se devem abonar, em diversas hypotheses, aos
lentes, substitutos e professores da Escola Superior
de guerra. - A. de 23 de Maio de 1896, á Contadoria.

- Vencimentos que devem perceber os coadjuvantes do
ensino da escolas do Exercito em diíersas hypotheses:

Leccionando turma de a1umnos, ou regendo cadeira
no impedimento do proprietario - Vencimento do seu

corpo;

,
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Regendo radeira vaga - Vencimento integral da
cadeira e mais soldo e gratificação para criado;

Regendo cadeira vaga c leccionando alguma turma
de alumnos - Vencimento da cadeira e mais o do
corpo a que pertencer.

Porto de 19 de Junho de 1896, à ldfandega de
Porto AJegre.

Venchnento.- Dos officiae:s nomeados para servil'
nas juntas de alistamento militar.- V. Junta de
alistamento, 31 de Julho de 1896.

- Os professol'üS designados para leccionar turmas de
alumnos no Collegio ~lilitar não teem direito aos
vencimentos do corpo a que pertencerem como officiaes
do Exercito, pois que o final da portaria de 19 de

j unho de 1896 refere-se somente aos coadj uvantes do
ensino na regencia.- A. de 1 de Outubro de 1896, ao
commandante do Collegio Militar.- V. A. de 13e
1.4 de Abril dJ 1897.

- Aos correeiros compete o soldo de cabo de esquadra
e os demai~ ,eucimentos como praças de pret.
Porto de :31 de Agosto de' 1896, à Rep. de Ajud.
General.

- O lagar de encarregado de secção dos com mandos de
districtos militares não é privativo de officia! effectivo
do exercito, e portanto um reformado que tem honras
de posto superior ao da reforma, deve perceber venci

mentos como refnrmado.- Porto de 21 de Novembro
de 1896, à Delegacia Fiscal em Curitiba.
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VenciD:lent,o. - Dos alferes graduados em di
versas commissões .-Port. de 17 de Dezembro de
1896, á Alfandega de Porto Alegre.

- Aos officiaes e praças da Guarda Nacional e Batalhões

ou corporações militarmente organizadas para defesa
da Republica, além de quaesquer vantagens militares
abonadas pelo Ministerio da Guerra, cabe o ordenado
de seus empregos civis ou dous terços da respectiva
diaria, caso se trate de trabalhadores de capatazias
e outros jornaleiros. - A. de 31 de Março de
1897, do M. da Fazenda, à Alfandega do Rio de
Janeiro.

- Os lentes, substitutos ou professores militares, desi
gnados para reger turmas de alumnos devem per
ceber, além dos vencimentos de sua cadeira ou aula,

as vantagens do corpo a que pertencerem. - A. de 13
de Abril de 1897, á Escola Militar ela Oapital e ele 14
ao Oollegio Militar.

- Manda-se pagar ao Dr. Evaristo Nunes Pires, pro
fessor elo Oollegio Militar, a differença entee a geati
ficação de 200$ que lhe foi abonada pela regencia
interina da cadeiea de geographia do Externato do
Gymnasio Nacional, no peeioelo decorrido de 1 ele
Agosto de 1891 a 18 de Julho de 1892, e os véllcimentos

de 450$ da mesma cadeira que, por equidade, lhe com
petiam, visto que o lente effecti vo João Maria da Gam a

Berquó, achava-se ausente, sem licença, deixando
porisso de perceber vcncimentos.- A. de 17 de Julho

de 1897, do M. da Justiça ao da Fazenda.

..,
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~enciDlento.-Os medicas e pharmaceuticos re
formados do Exercito, chamados a serviço, devem
perceber vencimentos como percebem os demais re
formados das outras classes e armas.- Bort. de
18 de Setembro de 1897, á Delegacia Fisoal, na
Bahia.

- Dos auditores de guerra. - V. Auditor.

- Dos officiaes do exercito que fazem parte do Batalhão
Academico . - V. Batalhão Academico.

- V. Aposentado/'z'a.- Guarda \Nacional.-,Preso.:

Veterinar.io . - Aos veterinarios do exercita, assim,
como aos picadores dos corpos montados da guarnição
da Oapital, compete a graduação de alferes ou 2° te
nente e devem usar o uniforme dos officiaes dos res
pectivos corpos, tendo, porém, em cada manga da
farda, estes a lettra V e aquelles a lettra P. 
Dec n. 106 de .4 de Abril de 1891.

- Percebem unicamente soldo e etapa. - A. de.2 de
Abril de 1891, á Oontadoria.

- Suas obrigações nos corpos do exercito. - Reg.
n. 338 de. 23 de maio de 1891 (Ord. do, dia
n. 214).

- Oabe aos commandantes dos regimentos o dever de
maIldar lavrar contracto para veterinanios dos mesmos
regimentos.- A. de 5 de Novembro de 1891.
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Visita. - Não esta revogada Do disposiçãO do art. 94
do regulamento de 7 de Março de 1857 que manda que
os officiaes superiores de dia li guarnição visitem os
hospitaes militares com attenção e cuidado, e que em
um livro, que devera haver na portaria, mencionem
a hora da visita e as novidades e faltas que encon
trarem, datando e i:tS~igllanJo a declaração que fizerem,
embora nenhuma novidade encontrem, consignando
igual declaração na parte diaria ao chefe militar da
guarnição.- Porto de 6 de Junho de 1896, á Rep. de
Ajud. General (o.rd. do dia n. 754)"

- V. Corpo de 8a~tde.

Voluutario - Os cidadãos que, independentemente
de sorteio, se otrerecerem parao serviço do exercito, teem
r1ireito, no tim de vinte annos de praça, a uma remune
ração de 1:000$ e à reforma com o respectivo soldo por
inteiro.- L. n. 2556 de 26 de Setembro de 1874, art.
lO e Reg. n. 5881 de 27 de Janeiro de 1875, art. 140.

Esta disposiçãO está em vigor.- V, na respectiva
collecção, voI. V pago 387, a consulta n. 146 das
secções reunidas de guerra e marinha e do Imperio do
extincto conselho de estado, resolvida em 4 de 0

venbro de 1884.

- Declara-se que um soldado condemnado a quatro
annos de prisão perdeu a qualidade de voluntario,
embora tive"sse sido posteriormente perdoado.- Res.
de 19 de Maio de 1891, communicada em A. de 20 do
mesmo mez (Ord. do dia n. 204) e A. de 1 de Junho
do mesmo anuo (Ord. do dia n. 208).
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Voluntario.-Comquanío não esteja em pleno vigor
a Lei de?6 de Setembro de 1874, na pal'te relativa ao sor
teio, devido á falta de alUamento militar, com tudo oe
individ uos que assen tam praça voluntariamente, gosando
das vantagens de tal lei, estão porisso sujeitos não só a
todos os onus que ella impõe, como tambem ao respectivo
regulamento de 27 de Fevereiro de 1875 que não cogitou
do direito de substituição por parte dos mesmos volun
tarios.-A. de 22 de Maio de 1891 (Ord. do dia n. 205).

- Os que se alistaram depois do dia 24 de Fevereiro
do anno passado, data da promulgação da Constituição,
não devem perceber premio algum, sendo escusas do
serviço, uma vez indemnizadas as importancias das pre
stações recebidas, assim como os que se alistaram depois
daquella promulgação, porém antes da sua publicação

nas localidades em que verificaram praça, assistindo
lhes, entretanto, direito à respectiva gratificação.

Porto lle 7 de Maio de 1892 (Ord. do dia n. 328).

- O que é indultado sem resíricções continua a contar
o tempo de serviço anterior á deserção, sem privação de

quaesquer outras vantagens -Porto de 22 e 30 de Ja
neiro de 1896, a Rep. de Ajud. Genel'al (Ords. do dia

os. 705 e 707).

- Providencias sobre o agenciamento de voluntarios
para o exercito. A. de 26 de Maio de 1896, ao Ajud.
General (Ord. do dia n. 786).

- V. Deserção. - Gratificação. - Indulto. - Praça.
- Tempo.
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Addido.- V. Gl'oti(icaçao - Vencimento.

Agente. - Estes cargos nas enftH'maf'ias militares serão
exeJ'cirJos pelo' o/flciaes excedentes do quadro. - L. n. 490
de 16 de Dezembro de 1897, art. 8° n. 9. - Porto de 20 á
Rap. de Ajudante Gdneral.

Ag·gTeg·ado.- O olDcial aggreg:1do por motivo de mo
lestIa deva, terminado o anoo tle aggregllção. spr inspec
cionado pelo Conselho Superior de Saude.- A. de 14 de
SAtembro de 1897, ao AjUfl. Gene"al (Ord. elo rIia. n. 877).
E ta,mbem os que se l1presentarem promptos pam o serviço
antes de terminado o anno de aggregação. - A. de 7 de
Outubl'O de 1897, ao Ajud. General (Ol'd. do dia n. 886).

- O pharmaceutico militar, na 2a clas e. do exercito, póde
exerceI' civilmente a óul1 profissão - Porto de 5 de Outubro
de 1897, a Rep. de Ajudante General.

Aj udani:e.- No caso de se acharem commandando compa
uhias ou esquadrões dous tenentes e apresentar-se o comman
dante da companhia ou esquadrão em que serve o tenente
mais antigo e achando-se impedido o capitão ajudante do corpo,
deve o dito tenente assumir o exercicio de ajud,lDte, ue prefe
rencia ao do commando de outro esquadl'ão, nos termos dos
avi os de 30 de Jtweiro de 1890, 27 de Fevereiro de 1891 e 18
de Abril de 18\:12.- Porto de 16 de Setembro de 1897, li Rep.
de Ajudante General (Ord. do dh n. 878).

Alienado. - Augmenta-se a contribuição do- pensionis
tas no Ho pital Nacional de Alienados. - Dec. n. 2779 de
30 de Dezembro de 1897.

Abnanak.- A posição relativa occupada no aImanak pelos
otfJciaes transfel'idos para os corpos especiaes de engenheiros
e estado maior de I" classe pela Lei u. 3169 de 14 de Julho
de 1883, nenhuma modificação póde sotfrer, nos termos do
A viso de 17 de Fevereiro de 1891, devendo os transferidos, de
accordo com a Lei n. 1351 de 7 desse mez e anDO, e tão
sómente'estes, ser collocados segundo suas respectivas antigui
dades absolutas. - Res. de 20 de Agosto de 1897, communicada.
em Porto de 24.
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An-tiguidade.- O tempo de licença concedida para trata
mento de interesses particulares deve ser descontado, não na
antiguidade de posto, mas 1:a de praça.- Res. de 4 de
Setembro de 1897. communicada em Porto de 11 ao Supremo
Tribunal Militar (Ord. do dia n. 875).

Aposen-tadoria.- Em sessão de 20 de Agosto de 1897
o Tribunal de Contas julgou illegal a contagem de tempo de
serviço feita a um desenhista da officina de machinas do
Arsenal de Marinha da Capital Federal por se haver computado
o periodo em que servia como operario.- Diario O/ficial
n. 227 de 22 de Agosto de 1897.- V. pag. 32.

Arsenal. - Extinguem-se as offlcinas de alfaiate e repar
tição de costuras, a de correeiro e secção de selleiros e a de
latoeiro dos arsenaes de guerra. - L. n. 490 de 16 de De
zembro de 1897.

- V. F01'1'lecimento.

Asylo.- A portaria de 15 ele Agosto de 1895 comprehende
todos os asylados tanto do Fxercito como da Armada, que
desertarem, ou vierem a desertar, os quaes não devem ser mais
readmittidos no a yl0, ficando isentos de qualquer pUFlÍção.
- Res. de 3, communicada em A. de 6 de Agosto de 1897,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 864) - V. Pago 40,
ultimo alineo.

E

Baixa.- V. Asylo, 15 de Agosto de J895, pago 40, ultimo
alineo.

Batalhão Tiradentes.- Revoga-se o aviso de 29
de Dezembro de 1891 que autorisou o Club Tiradentes a
levantar entre seus associados um batalhão patriotico des
tinado â. defe a da Republica, e prohibe-se expressamente o
uso dos distinctivos adoptados pelos offlciaes e praças desse
batalhão. - A. de 29 de Novembro de 1897, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 902) - V. pago 52 onde o aviso
de 29 de Dezembro está publicado com a data de 1889 em
'Vez de 1891.

c
·Caderneta.- V. Peculio.

Cadete: - No dia l° de Janeiro de 1898 cessa no exercito
a classe de cadetes, dando-se baixa aos que não quizerem con
tinuar como simples soldados. - Porto de 18 de Dezembro de
1897, aRep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 908).
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Oomxn.ando de guarnição e fronteira. - As.
forças federaes estacionadas no Rio Grande do Sul ficarão di
vididas em sete jurisdicções assim constituidas:

ta guantição e fronteira. - Rio Grande, comprehendendo.
as cidades do Rio Grande, Pelotas, Santa Victoria do Palmar
e a fconteira do Chuy, que se estende da foz do rio deste
nome, no Oceano Atlantico, ao extremo sul da Lagôa-Mirim.

SeJ'á constituida por quatro corpos - um de artilharia, um
de cavallaria e dous de infanteria, aquartelando um destes
em Pelotas e o de cavallaria em Santa Victoria do Palmar
para darem a guarda do Chuy.

A vigilancia da costa. entre o extremo s ui da Lagôa-Mirim
até á fuz do rio Jaguarão será feita por navios ua, esquadra
que estacionarão nessa Lagõa.

2' guantição e fronteira. - Jaguarão, comprehendendo a
fronteira que vae desde a foz do rio deste nome, na Lagõa
Mirim, até a foz do Jaguarão-Cbico.

Será constituido por um corpo tle cavallüria com sMe na
cidade de Jag-uarão.

3' gua,'niçiío e {,·onteü'Cl. - Bagé, que se estende desde a
foz do rio Jaguarão-Chico até o arroio Upamaroty.

Sera constituida por uma guarnição forte das tres armas,
composta de um regimento tle artilbarüt, dous de cavallaria e
dous batalhões de infanteria, aquartelando um desses corpos
na cidade de D. Pedrito. Sua séde será em B:lgé.

4" gUCl1'nição e {,·onteira. - Livramento, que se estende do
arroio Upamaroty ao Pas50 do Ricardinho; terã sua sMe em
Sant'Anna do Livramento e sera constituida por um regimen to
de cavallaria e um ba.talhão de infanteria.

5" guantição e fronteira. - Quarahy, que se estende do
Passo elo Rica.rdinho á foz do Camoaty ; será constituida por
um regimento de flavallaria e um batalhão de infanteria, que
aquartelarà na cidade de Alegrete, sMe do commando ela
guarnição.

6'" gUCl·rnição e f't'onteira. - Uruguayana., que se estende da
foz do Camoaty á foz do lbicllhy; set'lÍ. con tituida por um re
gimento de cavallaria. e um batalbão ele infanteria. Séde na
cidade de Uruguayana.

7'" guarnição e fronteú·a. - S. BOl'ja, que vae da foz do
lbicuhy até o Pepiri-guassü j serà constituída de um regi
mento de cavaHaria e um batalbão de infanteria. Séde na
cidade de S. BOl'ja.

Além destas, ha mais duas guarnições centraes, sendo uma
em Porto-Alegre, constituida por dous corpos de inCanteria,
para guarda tIos editlcios e demais serviços fedel'aes j outra
em . Gabriel, constituida por um corpo dI} cada uma das
armas e pelo corpo de tra.nsportes,

Os commandantes de guarnições e fronteiras serão nomea
dos pelo Governo, pod.endo essas nomeações recahir no com
mandante mais. gNcluado dos corpos que pertencerem á guar
nição.
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Para auxiliar o serviço cia Escola Prepaeatoria e ue Tactica,
aq uartelara na ciuade do Rio Par'do o 2" batal hão de enge
nharift, que ficará subordiuado ao commando daquella escola.
A. de 25 do Dezemuro de lS97, ao Ajudaute Gener<ll (Orll.
do dia n. ).

Conselho de disciplina.- No caso de não exis
tirem o conselho de disciplina, o relatorio de prevenção ou
o termo de que trata o art. 166 uo regulamento proces ual
criminal milit:LJ" deve-se recorrer ao livro de registro e
outros documentos do archivo e a vista do CJue delles
constar proceder-se ao que está estabelecido no mesmo regu
lamento, obre de el'çães de pl'aças de pret como se tratasse
de caso de ausencia occorrida na occasião. - Re . de 28 de
Agosto de lS97, comll1unicada em Port. de 9 de eterr:bro, á
Rep, de Ajudante G~ner[\l (Ord. do dia n. SiS).

Con. elho de g'l1.erra.- Providencias sobre a demora
no andamen to dos processo Lle canseI hos de guel'ra. - A.
de 17 de etembro de 1897, ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 880). - V. Processo.

Conselho de illvcstigação.- A pt'onuncia do in
diciauo obriga a convocação do consellw de guerTa. A des
]lronuncia, porém, ficará dependente da coufiJ'mação da au
toridaJe que convocar o conselho de i:lvestigação, a qual, no
prazo de 10 dias, conta!lo da, data !lo recebimento !los autoi;',
examinaudo estes, decidirá por um do seg-uiutes modo ;

Pondo o indiciado em liberdade, conformando-se com a de·
cisão do cons lho, no ca o de pronuncia;

Convocando conselho de guerra par"- jlllgóll' o indiciado, por
não confÚrma.l'·se com a uespronuncia deste prnf riJa. pelo
conselho de investi~ação.- Reg. pro e3sual criminal mi
litar de 16 d Jlllllo d· ISO', (01',1. do dia. n.6jO), - V.
vaI. IV p.1g. 10 1, vel'bo Conselho de investigaçãu.

Contadoria Geral da Guel·ra. - Fixa-se o seu
pesso,d de accol'do com a. L, n, 490 de 16 de: Dezembro de
1897, al'L "n. 3 (I director, 3 chefes de secção, 10 pl'i
meil'os CJfficiaes, 10 segundos, 10 terceiros, 10 pra.ticantes, 1
paggadol', 2 fieis, 1 pOI'teiro, 3 continuos e 3 serventes.
Dec. n. 27S0 de 30 d ~ Dazembro de 1897.

Contracto.-V. Fornecimento.

Cornetu,.- Substitue-'e por outro typo a. corneta denomi
nada Rio rIpa, em uso no Exercito. - A. de 23 de Setembro
de 1897, ao Quartel Mestre General.

CO.·J.l'o do Saud . - Os medicas e pharmacclIticos refor
mado' do Exercito ch,lmal!os a ~erviço. devem perceber ven
cimentos como percebem os demais otIiciaes refol'mados das
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outras classes e armn,s.-Port. ue 18 de Setembro de 1897, á
Delegacia Fiscal da Bahia.

Corpo de Saude.- Não ha lei que prohiba ao pharma
ceutico militar exeecer a sua profissão civilmente, estando na
2" cJas'e do exer.::ito.- Porto de 5 de Outubro de 1897, á
Rep. de Ajudante Geneeal.

- Os medicas adjuntos tendo vencimentos fixos, em que estão
rompl'ehendidos ordenado e gratificação de exeecicio, não po
dem ter outras vantagens, qualquer que seja a commi são
que exerçam.-Poet. de 23 de Dezembro ele 1897 á Rep. de
Ajudante General.

Credito. - Quando por qualquer circumstancia for demora
da a distribuição do credito dos diversos ministerios pejos
Estados, nté osegundo mez do exercicio, continuarão em vigor
?ara a realização das despezas autorisadas por lei, indepen
dente de qualquer ordem, as distribuições do exercicio ante
rior, com as limitações e alterações feitas na novu, lei elo 01'
çamento.-L. n. 490 de 16 de Dezembro de 1897, art. 36.

D

Danlllo.- O E'tado ni'io é responsavel pelo du,mno ou pre
juiz:> causauo a particulares pelas peaças cio Exercito, ainda
mesmo quando estejn,m em serviço.- Sentença do Supremo
Tribunal Federal de 23 de Junho ele 1897 (Dial'io Official L!e 16
de Agosto).

Descon-to.- Pam in lemnisação do valor dos instrumentos
d} musica que (orem extl'aviados por praças dos corpos.- V.
Musica, 13 de Novembro de 1897.

Deserção.- A portaria de 15 de Agosto de 1895 compl'e
hende todos os asylados, tanto do Exercito como da Armada,
que desertarem ou vierem a desertn,r, os quaes não devem ser
mais readmittido~ no a'>ylo, ficando isentos de qualquer pu
nição. - Re8. de 3. communicada em A. de 6 de Agosto de
1897, ao :'.judante General (Ord. do dia n. 864).- V. pJg. 40,
ui timo alineo.

- Como se dever~~ pl'oceder. não havendo conselho de disci
plina, relataria de peevanção ou o termo de que truta o
art. 16G do re O'ul:lIucmto processual crimina.l militar.- 1'.
Conselho de disciplina, {) de Setembro de 1897.

Districto :Illilitar.-Os lagares de encarregados de dis
trictos militares são privativos dos officiaes efl'ecti vos do Exer-
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cito.-Porlo de 13 de Janeiro de. 1892, á Rep. de Ajud. Ge-
nera1, Teleg. ele 10 de Maio de 1895 li. Alfandega do Para e
Port. de 15 de Outubro de 1897 li. D9legacia Fiscal do mesmo
Estado.

Districto lllilitaF.- A séde do sexto districto militar é
transferida ele Porto Alegre para a cidade do Rio Grande.
A de 25 de Dezembl'o de 1897, ao Ajudante General.

E

Enga.jalllento.- O ajudante aeueral do exercito é auto·
ri ado a despachar todas n.s preteuçõds refel'entes a engaja
mento de praças.- A. de 17 de Agosto e 9 de Novembro de
1897, ao Aj udante General.

Escola Militar - A gravidade da molestia de que sofrra
o alumno, para os etreitos da perda do auno, nos termos elo
art. 55 do regulameu bo das escolas, deve ser considerada,
não em relação ao prognostico, isto é, ao p3rigo de vida, mas
sim em relação li. impossibilidade de estudar.- A. de 23 de
outubro de 1897, ao Ajudante-General (Ord. do din. n. ).

- Os auxiliares do ensino quando no exercicio do leutes ou
Oubstituto não faz m parte da Congregação, salvo nos ca os
do art. 104 do rog-ulamen to. - Teleg. do 24 de Ou tubro de
1897, á Escola do Rio Grand do Sul.

- Au torisa.-sa a reoro-auização dos diversos estabeIecimen tos
militares de eusino, recluzindo-se os estudos theoricos e am
pliando-se 05 pI'aticos, tomando-se por base o regulamento
de 17 de ganeiro de 1874 o as indicações consignadas nesta
autorisação.

Ficam reunidas as escolas preparatorias, da Capital Federal
á Pratica do ReaJenao e a de Porto Alegre á do Rio Pardo
com a deuominaç1i,o de Escolas Preparatorias e de Tactica,
nas quaes sel'ão ministl'ados o ensino flcundario e o pratico
das tres al'mas, lndispensaveis à matricula na Escola Militar
do Bmsil. A pl'imeira tOl'ií. sua séde no Realengo, Districto
Federal, e a segundi1 no Rio Pardo, Estado do Rio Grando do
Sul.

São supprimidas as escolas Superiol' de Gue'"1"a, P"epara
torias do Cea"á, de Sargentos da Capital Federal, e o CUl'SO
geral da Escola Milita,' de POI"to Alel".r;e, voltando o curso da
Superior de Guerra, convenientemente alterado a ser profes·
sado na. EscolCl Milita," elo B?"as·il.

L. n. 4G3, do 95 de Novembl'o de 1897 (ord. do dia n. 901).
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Escola Jllilitar <10 Brasil - Sua creação. - Lo
n. 473 de 25 de Novembro de 1897 (Ord, elo dia n. 901).
V. Escola Milita,-.

Seu regulamento. - Dec. n. de 189 (Ord. do
dia n. ).

Escola Pratica - Ficam reunidas as e colas pl'eoara
tut'irl::l J., C••lJi t.. l FuJor••l á Pralk.~ Jo Re.xlellg'o e a Je Por lo
AlegTe à do Rio Pltrdo com a clenomin'll;'ão de Escolas PTel/a
l'atol'ias e de tactica.-V, o alineo seguinte.

Escola preparatoria e de tacti a - "\s escolas
prepal'atorias da Capital Federal e a de Porto Alegre ão
l'el1nirlfl~, ast}'\, á Pr'l.tica do Rio P'\!'dn (> a'111flUa à rin R"a
lengo, uom ~~ ueoolllini:u;ão ue Escula p"epamtu)'ia e de tactica,
L. n. 463, de 25 de Noverubrode IS97 (Ord. do dia n. 901).
Seu regulamento - Dec. n. de 189 (rJ. do
dia n. ).

Escola de Sarg ntos-SupprimiLla. - L, D. 463, de 25
de Novembro de 1897, arts. 80 e 90 (Ord. do dia n, 901).

Escola Su.perior de Gu.erra - Supprimida, vol
tando o curso que nella se professa para a Escola MilitaJ' do
B((1sil cOllvenientemente <\lterarl0.- L. n. 463, de 25 de No
vemuro de 1897, art. 8' (Orà. do dia ll. 901).

E:>.:erciciv finJ .-,\.rt. 3:. Por dividas d~ dxel'cicios
findos entendem-se as que tiverem por origem o pagamento de
serviços pre tados á. União em exercicios tinaoceir _já encerra
dos, em viI'tude de autorisação conceditla por lei do orçamento
ou outt'a especial,com fuudos declarados,comtallto que o' -er
viços a pagar llão excedam á consignação dos l'especti\-os
fundos.

Par Igrapho unico. Sã~ tambem consideradas divid:,s de
exercicios nndos as que provierem de vencimentos de apo
sentados e jubilados, soldos, meio-soldos e etapas de omciaes e
praças das cla",ses armadas do serviço activo, illvaliJos e re
fOI'mados, e pensioni tas e montepios.

§ 1. o O pagamento a credores de exeecicios findos serà feito
sómente deu tro dos creditas votado' das di/ferentes veruas das
leis do orçamento dos respectiv JS exercicios.

§ 2. o As di vidas de exercicios findos que forem contI'arias
a estas dispo içõe~ deverão ser relacionadas por miui terio,
com indicação do numero de ordem nos proce sos nome de
cada credor, impot'tancia da divida, natureza do fornpcimen
to ou s rviço fei to, classificação orçamen taria da despeza,
quando coerente, ri1záo do excesso. obl'e o credito con ignado,
e o nome do chefiJ d t repartição ou funccionario que 1I0u,,"er
illegalmente orden'ldo o fornecimenlo ou serviço.

a) As relações e1'ão or~aJ)izadas no !I1inisterio da Fazenda,
para onde os demais Ministerios remetterão o pl'ocessos da:!

2:;
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dividas que dizem respeito, os quaes deverão conter os maio
res esclarecimentos necessurios áquelle tra balho e mais o des
pacbo do Ministro reconhecendo a procedencia da divida;

b) As iistas assim org-anizadas serão enviadas ao Congresso,
acompanhadas das justificativas convenientes da concessão
do credi to, mencionando-se as providencias tomadas sobre as
causas que deturparam a previsão orçamentaria.

L. n. 490 de 16 de Dezembro de 1897.

Expediente. - A despeza com o fornecimento de papel e
mais accessorios para o expediente das juntas de alistamento
militar e de revisão corra por conta das Camaras l\1unicipaes.
- A. de 30 de Setembro de 1897, ao Governador de Pernam
buco.

Fardalllento. - A importancia das peças de fardamento
que são distribuidas aos recru tas e de que trata o art. 5° da
L. n. 39.1, de 9 de Outubro de 1896, deve ser tirada em pret
especial quando se referir a exercicio corrente, passando-se
titulo de di viela quando se tratar de exercicio findo, calculado
o preço de taes peças pela tabella publicada na Ord. do dia
n. 880 de 30 de Março daqueLle anno.- Porto de 11 de Se
tembro de 1897, á Rep. de Ajud. General (Ord. do dia
n. 876).

- Aos alumnos desligados elas escolas militares e incluidos em
algum corpo, deve-se abonar, por esse corpo, o fardamento
de que precisarem para se uniformisarem, excepto se das
guias respecti"as constar que alguns delles receberam peças a
vencer, caso em que indemnisarão a Fazenda Nacional da im
portancia dessas peças.- Port. de I de Novembro de 1897, á
Rep. de Quartel-Mestre General.

- V. Fornecílllelilo.

Fixação.-De forças de terra para o anno de 1898.-Lei
n. 448, de 6 de Outubro de 1897 (Ord. do dia n. 885).

Fornecillleuto. - Quando se pedir fornecimento de al
guma perna de pito para substituição de outras, a autoridade
competente deve informar e a primitiva inutilisou-se pelo
simpltls uso ou por negligencia do dono.- Porlo de 18 de Ou
tubro de I 97, à Rep. de Quartel Mestre General (Ord. do dia
n. 890).

- O supPl'imento de artigos de tardamento, equipamento e
arreios sera feito em concurrencla seme tl'al na Capital Fe
deral e nos Estados. - L. n. 490 de 16 de dezembro de 1897,
art. 80, § 60.
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G

Gratificação. - O capitão addicIo a um corpo agunrdando
transr13rencia para o mesmo corpo, deve, dut'ante esse tempo,
perceber 1/3 da g-ratificação de exercicio.- Porto de 11 de
Setembro de lS97, á. Rep. de Aj ud. General (Ord. do dia
n. S75).

- São abolidas todas as gratificações concedidas a officiaes da
guarnição ou Cunccionarios d[l, Guerra, que não estejam pre
vj~tas expressamente em lei, quaesquer que sejam os motivos
ou fins em que se Cundem os diversos avisos que as tenham
concedido, salvo apenas os casos de serviço de campanlH1,.
L. n. 490 ele 16 de dezembro de lS97, al'L 80 § 40.

São tambem supprimidas tud,ts as gratificações especiaes a
officiaes do exercito no exercicio de funcções de qualquer
ordem em repartições dependentes do 1\1. da Guerra, subsis
tindo unicamente as das tabellas em vig-or sob as denomi
nações ele - Commissão activa de engenheiros - Commissão
ele resiclencia e de estaelo-maior ele primeira classe. - L.
11.490 ele 16 de Dezembro de IS97, art. so, § 70.

- V. Opel-ario.

I

ID1posto. - Sobre vencimentos. Dec. n. 2775 de 29 de
Dezembro de IS97.

Intervenção nos Estados.- V. Commando.

Jubilaci-.,o.- O Tribunal de Contas deixou de julgar le
galmente Ceita no titulo de jubilação do lente cathedratico da
Escola Polytechnica Dr. Am rico Mooteil'o de Barros a apos
tilla declaratúria do vencimento de inacti vicIade do mesmo
lente pal'a o abono do mais 1:200" annualmente, correspon
dente a. gratificação denominada - de gabinete - que per'
cebia no exercicio uo cargo, por não poder ser essa grati
flcação computada. no venciml::nto da jubilação.- Sessão de
13 de agosto de 1897 (Diario OffiC'ial do dia 15).- V. pag.32.

Jun-ta de alis-taD1ento.- Devem, como as de revisão,
funccional', as das sédes dos municipios em alguma sala da
Camara Municipal, e as dos districtos fóra. <.las sédes, nos
loo-ares em que derem audiencia os respectivos juizes, ou em
qtfalquer edificio publico, com excepção das escolas.- A. de
30 de setembro de 1897, ao Governador de Pernambueo.
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.Ju.nta de alistalllento.- Na falta do escrivão de paz
deve a junta nomear um cidadão idoneo para servil' de
secretario. - A. ele 30 ele Setembro de 1897, ao Governador
de Pernambuco.

Junta de revisão.- V. ltmta de alistamento.

Justi~a.- Consolidam-se e ~omplet?m·~':' flS di fl(\~i<.:fie~ re·
gulamentare do Dec. u. 1030 de ]4 de novembro de 1890, na
parte relativa á com-petencia (h~ ju tiça 10ca1.- Dec. D. 2519
de]6 de Ag stoc1e 1897.

L

Licenç.·a.- O ,\judant General do Exercito é autorisado a
desp Ichar todas a pretençães referentes a licenças para tra
tamento de saude, seja qual for- o prazo arbitrn.do.- A. de
17 de Agosto e 9 de Novembro de 1807, ao Ajudante Ge·
neral.

Louvor.- Os louvores que forem dil'igido a officiaes do
Exercito pelos governadores, com referencia a serviço esta
duacs, para quc possam ser levados aos 1'0 pectivos aS'lenta
mentos tOl'ua-so neces lu'io que os dito' governador dAem
delles conhecimento ao linistl'o da 'Juen'a, que a re peito or
denará 0<]11 101' dejl1st 1ça., por 1Il1ermedlO do Ajud,lnte Ge
neraL- A. de 20 de Dezembro ele ]891, ao Aju lante-General
(Or'd. do dia n. 909)_

~le<licall1eilt.o '. - DeterminJ.-sa que o Laboratorio Chi
mi.co Pbarmaceutico IiUtar e as phal'lTlltcias militares aviem
os receituarios dos medicos civis para tratamento elos officiaes
que voltarem feridos das operaçãe" de guerra no interior do
Esti1do da Bahia. - PorL de 3 de Setembro de 1891, á Rep.
de Quartel-Me tre General.

- Faz-se extensivo aos officiaes arregimentados do Exercito o
a.dso ele 2' de Janeiro de 18 1 sobre fomecimento ue medi·
camentos pelo Labol'atorio himico Pbarmaceutico Militar'
mediante indemnização.- A. tle 18 de Outnbro de 1891, ao
Laboratol'io (Ord. do dia n. 889). - V. vaI. V. pag. 177.

JUcio soldo. - As familias dos officiaes que t m simples
mente homas ou graduaçõe', nlo tem direito a meio soldo. 
A. de 19 de Novembro de ]897, do M. da Fazenda ao da Guerra.
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MenageIll. - Quando concedida, nas cidade e acampa
mentos não se considera prisão preventiva.- L. n. 449 ele
11 de Outubro de 1897 (Ord. do dia n. 886).- V. Pena.

Monte-pio. - O empreg'ado reintegrado, e, portanto, com
direito aos vencimentos do seu cargo, durante o tempo em
que esteve fóra do exercicio, não deve pagar nova joia,
porém as contribuições em atrazos relativas ilquelle tempo,
por meio de desconto na occa ião de receber os l'espectivos ve9
cimentos. o caso, porém, de ü'atar-se ele empregado demit
tido e novamente nomeado, sem ter pOl' isso dil'eito a venci
mento al<J'urn dUl'ante o pel'iodo em que e teve dernittido, deve
rá pagêll' nova joia, si não continuou a contribuir, salvo se
tiver provatlo, por meio de justificação produzida em juizo
competeute, que não o fez por impossibilidade absoluta, ou
miseria il'l'emedi~tvel, caso em que indemni aJ'á o monte pio das
contriLJuições em debito, por pre tações mensaes correspon
dentes ao tempo da intel'l'upção . - Omcio do director da Con
tabilidade do Thesouro Fetlel'al ao directol' ele Contabilidade da
Secreta,ria d,t Industria ue 14 de Outubro de 1897 ( Diario Ofti
cial de 17 do mesmo mez ).

- O governo suspenderá. desde a data desta lei a admissão de
novos contribuintes para o montepio, e submetterá ao Con
gl'es o, na proxima leg-islatura, um projecto de r-e forma tlessn.
instituição.-L. n. 490, de 16 de Dezembro de 1897, art. 37.

~~usica.-Como devem proceder os COl'pOS pal'l1, se índemni
sarem do valor dC" instrumento oert"ncentes ás bandas de
musica que forem extl'<1.viados pela' praçns. - Port. de 13 de
Novembro de 1897, á Rep. de Quartel Mestre Gener~l (Ord.
do dia. 11. 899).

N oIneaç;- o. - Os directores dos arsaoae:; de guerra só tem
competenci,l, para nomear dentre os seus subordioildos e de
accordo com o preceituado no art. 127 n. 9 do regulamento de
19 de outubro de 1872 e avi o de 16 de maio de I 88. - Porto
de 23 de . '?~'Jn~b"0 de 1897, á R'I'. d~ _jurL Genf'raI.

o
Operario, - O tempo de aprendizado não póde ser contado

para o abono dag-ratificaçoão de vinte por cenlo de que trata o
Dec. n. 240 de 13 de Dezembro de 1894.-Despacho de M. da
Guerra de 14 de Outubro de 1897 (Diario O/ficial de 19).
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O:rg'anização. - O estado maior de um regimento de ar·
tilharia deve ter um correeiro, como esta cousignado no
mappa. da distribuição do pessoal das pl'aças de pret, que
baixou com o dec. n. 56 de 14 de Dezembro de 1889, e não
um ferreiro, como foi publicado na Ordem do dia n. 13 de 18
daquelle mez e anno. - Porto de 25 de Outubro de 1897, á
Rep. de .''ljud. General (Ord. do dia n. 893).

p

Peculio.-Sobre a cadel'uetas dos pe~ulios dos alumuos da
escola de sargentos, deve proceder-se pela fórma indicada no
aviso de 13 de Dezembro de 1895, competindo aos ditos alu
mnos, em tempo opportuno, requerera sua entrega ao governo.
Quanto aos excluído pai' terem incidido no art. 70 do regula
mento, deve procedel'-se pelo modo indicado naquelle aviso
com relação aos desligados sem completal'em o curso por mo
tivo de castigo ou de molestia.-Port. de 20 de Outubro de
1897, á Rep. de Aj ud. General (Ord. do dia n. 1889).

Pena.-A prisão preventiva que o offlcial ou praça de pret
do exercito tiver sotl'rido antes de ser condemuado, será leva
da em conta no cumprimeuto da pena iotegralmente, ou
com o desconto da 6' parte quando a dita peua fór de prisão
com trabalbo .
. Não se considera pl'isão preventiva para o effeito desta lei a
menagem concedida nas cidades e acampamentos.

L. n. 449 dEl II de Outubro de 1897 (Ord. elo dia n. 886).

Perna de páo.-V. Fo?·necimento.

PharJDaceu-tico.-O que está na seguuda classe do
exercito póde exercer civilmente a sua pl'ovissão.- Port. de
5 de Outubro do 1897, á Rep. de Ajud. General.

Policia l\..lili-tar. - O auxiliar ele que trata o art. 39
do regulamento processual criminal militar póde ser escolhido
no corpo a que pertencer o official encaregado da policia mi
litar, mas não deve eutrar em exercicio an tes de requisição ao
respectivo commaudante e subsequente autorisação deste.
A escolha desse auxiliar não póde recahir em oalcial que
exerça cargo permanente DO corpo para que não seja perturbada
a mar~ha re"'ular do serviço; mas pôde ser exercido por official
superio!'. - Res. de 13 de dezembro de 1897, comUlunicada
em Po!'t. de 27 á Re . de Ajud. General (Ord. dodian.911).

Prejuizo.-V. Damno.

Prisão. - Sobre a prisão preventiva que oé levada em
conta no cumprimento da pena - V. Pena, II de Outubro
de 1897.
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Processo. -o praso maximo para conclusão dos processos
de conselho de guerra é de quatro mezes, contados da data da
a.utoação do delicto, quando, por motivos deduzidos, absoluta
mente em tres sessões, e no prazo de oito dias, não possão os
mesmos conselhos conhecer e julgar dos factos que lhes forem
submetlidos,o que recommenda a lei de 20 de Outubro de lí63.
-Decisões do Supremo Tribunal Militar ele 9 e 28 de Março de
1894, de 23 de Maio do mesmo anno e de 11 de Janeiro de
1895 (Ords. dodian. 531, 542e554 de 1894 e 616 de 1895).
V.2° vol, pago 330, 2 0 alineo e pago 333, ijo alineo, 4 0 vol.
pag. 296, ultimo alíneo, e Reg. processual criminal militat·,
art. 296, que fixou o pra~o de 60 dias pam o julgamento (Ord.
do dia, n. 660 de 1895).

Proprio nacional.-Transfere-se do Ministerio da Fa·
zenda para o da Industria os serviços de construcção e re
paros dos proprios nacionaes de que trata o art. 70 da
L. n. 459, de 10 de Dezembro de IS96. - Dec. n. 2725, de
6 de Dezembro de 1897.

R

Receita. - As que forem assignadas por medicas refor
mados do exercito devem ser aviadas pelas pharmacias milita
res quando destinadas ao tratamento de officiaes e suas fami
lias: - Porto de 20 de Novembro de lS97, á Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 899).

Requeriln.ento. - Sobre vencimentos ou outra qualquer
despeza não devem ter andamento sem que sejão ouvidas as
repartiçõe~ fiscaes. - Porto de 18 de dezembro de I 97, a
Rep. de Ajudo General (Ord. do dia n. 90S).

s

8ello.- Novo regulamento pill'a cobrança deste imposto,
approvado pelo Decreto n. 2573 de 3 de Agosto de lS97:

CAPITULO I

DO IMPOSTO

Art. 1. 0 O imposto de selia é proporcional e fixo (Lei n. 317
de 21 de outubro de 1843, art. 12) j recahe nos contractos e
actos mencionados nas tabelIas junta~ A e B, e o seu pagamento
se fará por meio de estampUhas ou por verbas das repartições
arrecadadoras, salvas as excepções deste Regulamento.
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Tctbella .ri §§ 10 a 60

Ar-t. 2. o Para () pagamento do sello dos titulos designados
DOS seg-uiotes numeros, o valor sera :

I. o Nos contractos de arrendamento, o preço ajl.lstado para
todo o tempo da locação, e nos traspassos o correspondente ao
tempo que faltai' para a terminação do prazo; em falta de prazo,
a renda. de um anno. Bm qualquer dos casos devera computar-se
tambem a quantii1 que estabelecer- e a titulo de joia, luvas ou
algum outro;

2. 0 Nos contractos de jJenhor mercantil, a quantia levantada,
mais os respectivos jUl'OS. contados na razão de um anno, si não
houver cleclaração de tempo;

Si o contracto, de que trata esta disposição. for apresentado
depois de vencido o prazo nelle marcado e e tipular o augmento
da taxa dos juros, para o caso de não pagamento dentro ou findo
o primeiro prazo, o valor para a cobrança do imposto sera a
quantia levantada e o juros contndos pela taxa maior;

3. o Na emphvtellse e sub-emphyteuse de terrenos nacionaes e
da Mllnicipalidüde do Districto Federal, a importancia de vinte
annos de fôl'O e a joia, si houver (Ordem n. 33 de 10 de abril
de 1888);

4. 0 Nas fhmç1s prestadas em juizo ou repartição publica, o
nrbitrado ou estabelecido em lei ou regulamento;

5. 0 Nos titulas de arrematação de rendas pub!icas, a lotação
do excesso de rendimento, que o contracto deve proJuzir e que
coo titue as vantagens do arremntante;

6. o Nos termos de t!'an ferencill, rle apolices da divida puhlica
interna ela União e da Municipalidade do Dislricto Fedllr::l.!, de
acções de companhias ou sociedades anonymas e em commanditn.,
o jJl'eço da negociação ou tl'ansmbsáo; si aquelle jJl"e<,:u nflll fUl'
declarado, a média da cotação publicada no dia em que se
lavrarem os mesmos termos (H.eg. n. 2475 de 13 de março de
1897, al't. 86);

Em fal ta de cotação desse dia, servil'a de base para a cobrança
do imposto fi do mais proximamente anterior, no periodo de um
semestre; si a niio lIouver' nesse tempo, o valor nominal dos
titulos ;

7.° Nas permulai>, a, sommn. dos valores permutados, excepto
no caso de permuta de immoveis situados na Capital Federal
por immoveis existentes em qualquer E tado, quando tiver maior
valor o illJlllovel ::;itlll~dv lia lll"::;tlla Capital ( Lei D. 4:'8 Je 10
de dezembro de 1896, ar1. 32);

8. o Nos titulos de contractos, em virtude dos quaes se passa
rem letras na mesma data de1les e que não constituirem por
si só obrigação nova, a di:fferença entre o valor do contL'acto e o
das letras;

Sendo o contracto feito por escriptura publica, o tDbellião
deverá. declal'al' nella qual a importancia do sello das letras e o
modo por que foi pago;
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No caso de escripto particular, igual declaração sera lançada
pelos empregados da cobrança e escripturação do se1l0, dentro
do prazo de 30 dia da data do titulo;

9.° Nos contractos de sociedade, sua prorogação ou novação, o
fundo de capital j

10. Nas <1is~oluções de soci8dade, a quantia que se repartir
pelos socios, cu a parte que couber a nJgum ou alguns delles
(Ordem n. 241, de 23 de outubro de 1852 e Aviso de II de feve
reiro rle 1892) ;

No caso de retirada de um ou mais oeios, continuando a socie
dade com o mesmo contracto, a importancht que for levantada;

11. No capitaJ das companhias ou sociedades anonymas,
agencias, caixa filiaes e succursaes, a importancia das entradas
de capital, a medida que se fizerem as chamadas;

Havendo fusão de duas ou mais sociedades anonyma em
uma só, fi totalidade do capital, si estiver integrado, ou a
parte realizada, no caso contrario (Decr. D. 434, de 4 de julho
de 1391, art. 213; Aviso do Ministerio da Fazenda de 15 de
setembro do mesmo anno);

r as con versões de sociedades anonymas em sociedades em
comlU~LDdita por acções, ou vice-versa, o capital das mesmas;

12. Nas acções e obrigações (clebentUl-es) ao portatlor, a
média da cotação de um semestre, publicada no anterior ao da
contribuição;

Si não hou ver cotação desse tempo, sera o valor nominal;
13. Nos actos em que se convencionar o pagamento por

prestações, de quantias cujo total não se declare, o valor
de uma annuidade; ficando sujei tQs ao sello proporcional os re
cibos das prestações, que se lhe seguil'em (Tabella A § l° n. 25) ;

14. ['OS termos de responsabilidade, assignarlos na AI fan
degas, para exhibição de prova da descarga de mercadorias
reexpol'tadas, o valor dos direitos que estas pagariam si fossem
deslJaclmtlas para consumo (Lei n. 428, de 10 de d6zelUur'ú de
1896, art. 30, paragl'apho unico);

15. Nos contractos com as repartições publicas em que não se
dechwe o preço total, a quantia mencionada nas orden de pa
gamento, na conta ou no papel onde houver despacho para este
fim sem expedição de ordem j

16. Nas dações in solutttm, o valor dos bens dados em paga
menta;

17. Do usufructo vitalicio, o producto da renda de um anno
multiplicado por cinco j do temporario, o mesmo producto mul
tiplicado púr tantos annos quantos os do usufructo, nunca exce
deudo do ciuco ;

18. Da nua propriedade, serit o producto do rendimento de
um anno multiplicado por dez;

19. Nos outros papeis em geral, a importancia declarada;
20. Nos contractos, acções, obrigações e outros papeis em que

:-:e estipule o pagamento em moeda estrangeira, o valor será
calculado ao cambio do dia do pagamento do selio.

Art. 3. ° Nos contractos de que se passarem diversos exem
plares, os quaes deverão ser apresentados ao mesmo tempo e
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numerados seguidamente, só um pagara o sell0, declarando nos
outros, os encarregados do recebimento e da escripturaçào do
sell0, o numero do exemplar sellado, o valor çlo imposto e o
nome de quem inutilizou a estampilba, ou a data e o numero
da verba, si não estiver sujeito áquelle modo de pagamento.

Esta disposição não comprehende as letras, que pagarão o
sell0 conforme o artigo seguinte.

Art. 4. 0 Das letras passadas por differentes vias, só uma
destas ficará obrigada ao sello, sendo:

1. 0 A que se apresentar ao sacado, ou ao escrivão do protesto
por não aceita, quando não for sacada á vista;

2. o A que for passada fóra do Brazil e nelle houver de ser
aceita, protestada ou exequivel ;

3. o A primeim via das que forem s:lcadas á vista, ou sobre
paiz estl'angeiro.

Art. 5. o Dos contractos em que houver disposições depen
dentes, que se derivem necessar·iamente umas !las outras, é de
vido o sello proporcional de um dos valores, sendo iguaes, ou do
maior, si o não forem. .

No caso de conterem varias disposições, que não se derivem
necessariamente umas elas outras, pagar-se-ha o sello do valor'
de todas.

Tabella A § 7°

Art. 6. o Ao sell0 proporcional da tabella A § 7° estão su
jeitos os titulas de nomeação e outros que dêm direito ao venci
mento de 200 para cima, em um anno.

Art. 7. ° No caso de ser augmentado o vencimento do em·
prego ou da commissão, e havendo promoção ou transferencia,
ainda que para lagar de diverso Ministerio, de emprego federal
para outro da Prefeitura ou da Secretaria do Conselho Municipal,
o sell0 é ó devido da mslhoria de qualquer valor, sobre a impor·
tancia de que se tenba pago igualou maior taxa proporcional.

§ 1. o Si o vencimen to, de que estiver pago o sell0, for menor
de 1: 000$, será exigida do excesso até este valor a quota. de
13,2 %, procedendo·se nesta conformidade a respeito das taxas
de 8,8 e 7,7 %.

§ 2.° Este artigo é inapplicavel aos que forem demittidos ou
aposentados, a seu pedido, e depois nomeados para o mesmo ou
diverso emprego da carreira administrativa ou de commissão ;
salvo si a demissão tiver lagar para que a nova nomeação possa
effectuar-se (Circulares n. 17, de 6 de agosto de 1888 e n. 43,
de 17 de julho de ]890).

Art. 8. 0 O 8ell0 das nomeações para lagares Eem vencimento
dos cofres publicas deve ser pago antes da posse ou do exercicio
dos nomeados.

O dos titu10s de emprego ou mercê cujo vencimento, no todo
ou em parte, for a.bonado pelos ditos cofres, arrecadar-se·ha :

1. o POl' descontos, sendo 5,5 % do vencimento total em 12
prestações, no primeiro anno, e o resto das taxas excedentes
deste valor, no acto do primeiro pagamento;
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2. 0 Antes do assentamento do titulo em folha, ou de pagar-se
ao nomeado, si não depender de a~sentamento, estando sujeito á
taxa de 2,2 %,

Art. 9. 0 O selto é deduzido dos proventos do emprego ou da
mercê, em um anno, a titulo de ordenado, gratificação, emolu
mentos ou algum outro, sendo competelltemente lotados os 10
gares de vencimento variavel.

§ 1. 0 Deve ser pago, ainda que do accrescimo da renda não se
passem novos titulos, e qualquer que seja a fórma por que se
expedir o acto de nomeação ou mercê.

Havendo mais de um acto, far-se-ha a cobrança á. vista do que
der direito ao exercicio do emprego ou ás \'antagens da con
cessão.

§ 2. 0 Os nomeados para servirem menos de llllno, pagarão
o selto do vencimento correspondcnte ao tempo deJgnado no
titulo.

§ 3. ° O sello pago das nomeações interinas será leyado em
conta nos casos de effectividado.

CAPITULO II

DOS TITULOS ISE;:';TOS DO SELLO PROPORCIONAL

Tabella A § 10 e 4 0

Art. 10. São isentos:
1.° Titulos sujeitos ao imposto tIe transmissão do propriedade,

conforme o Regulamento n. 5581 de 31 de março de 1874,
arts. 2°, 9° e 14, ns. 1 a 3,5.7 a 10, e a Lei n. 428 de 10 de
dezembro de 1896, al't. lo ns. 32 e 50 e art. 32;

2. 0 Bilhetes e outros titulos de credito, emittido- pelo
Thesouro Federal e demais repartições de Fazenda da União;
excepto as letras sacadas a favor de particulal'es, ãinda que
para mo\'imento de fundos entre repartições pulilicas ;

3. 0 O capital das sociedades de credito real, bem como as
let.ras bypothecarias ou a sua transferencia (Decr. n. 370 de
2 de maIO de 1890, art. 287) ;

4. 0 Vales e recibos postaes;
5. ° Conhecimentos passados aos vendedores de generos para

os Arsenaes e outros estabelecimentos publicos; as contas dos
fornecedore de generos para o expediente das mesmas repar
tições;

6. 0 Concordatas commerciaes, celebradas judicialmente (Deor.
n. 2481 de 28 de setembro de 1859) j

7.° Moratorias, concedidas na forma do Decr. n. 917 de 24
de outubro de 1890;

8. 0 Titulas, actos e papeis lavrados e processados nos Consu
lados das nações estl'angeiras, si não tiverem de produzir
eífeito na Republica;
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9. o Contractos de empreitada e os de locação de serviços, em
que o empreileiro ou locador apenas forneça o proprio trabalho
ou a ind ustria ;

10. Sentenças de desapropriação por utilidade ou necessidade
publica, por conta da União e da Mu.nicipalidade do Di tricto
Federal ;

11. Obrigações, cau telas de penbor e todos os actos reJati vos á
administração das Caixas Economicas, Monte-pios e Montes rIe
SocclJI'ro da União (Lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, art . 2° ;
Dtlcr. n. 1168 de 17 de dezembro de 1892) ;

12. Contractos de parceria, celebrados com colonos;
13. Quitações de dinueiro proveniente de contractos, que tenham

pago sello proporcional, excepto as que comprehendanJ paga
mento de juro ou de quantia não computada no titulo principal,
as quaes pagarão o sello do accrescimo ;

14. 1'1'<1]] fereocías de apolices, acções de companhias ou so
ciedafles anonymas e outro titulas p:1ra o etreito de serem rece
bidos em penhor;

15. 1'ré'Wsferencia de <,polices, acções de comp:1nhius ou socie
dades anonymas e em commanllita, em consequencia de trans
missão por titulo oneroso ou gl'atuito, de que se tenha pago
sello proporcional, ou imlJOsto de tl'ansmis ão de pl'opriedade
para o 1'l1esou1'o Federal.

Art. II, Não é devjJo sello dos endossos à Ol'dem sem decla
ração de valor recebido ou em conta, nem dos pa~sados até o dia
do vencimento nos titulo a prazo, ou antes da apresentação,
quanto aos pagaveis á vista.

Os endo sos em branco reputam-se sempre à m'dem com valor
recebido (Cod. Comm" arts. 361 e 362).

Tabella A § 70

A:ct. 12, São isentos:
1.° A designação, classificação, remoção, transferencia e no

meação de officiaes do Exerci to para conlmissões, ou serviços
especiaes ás di.fferenles armas e aos corpos do respectivo quadro
ou ás fortaleza , bem assim aOfllogos movimentos dos olfici,les da
Armada para todo o serviço etrectivo de bordo dos navios do Es
tado, Corpos de Marin!la e companhia de aprendize' m:u'inheiros;

2.° As pensões concedidas a familias dos militares, e dos
offi.uiaes e praç,\ da Gual'ua Nacional e voluntarios da. lJatria,
mortos em cOGset1ueucia oa guel'rél. do efu'",guay ;

3.° As pensões concedidas a praças de pret do Exercito e da
Armada j

4.° A conces ão de reforma a praças de pret, e as vantagens
que lhes competirem pela efl'ectividade ;

5.° As gratificações mili lares, inherentes ao exercicio do posto,
e as substitutivas das antigas vantagens militares;

6.° As substituições temporarias entre empregados ela mesma
repartição;
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7.° As diarias para transporte de enO"enheiros ; os jornaleiros
que recebem por féI'ias, não tendo ti tulo de nomeação;

8.° Os vencimentos de empregados dos Corpos Diplomatico e
Consular em disponibilidade.

CAPITULO III

DOS TITULaS lSE",TOS DO SELLO FIXO

Art. 13. São isentos:
I .° Patentes concedendo honras de postos do Exerci to, da

Armada e da Guarda Nacional, em destacamento ou corpos des·
tacadas, e titulo~ de metl~ Ih~c: de iwavnra, de 1'''!!1p:.!llh:! e
outras, com a dcclara~ão expressa de ser a u.ercê eDl l'emune
ração de sel'viços milítaJ'es; medalhas de distincção, conce
didas para remunerar serviços prestados â liumanidade ( Lei
n. 719 de 28 de setembro de 1853, aI't. 22 ; Decr. TI. 58 de 14
de dezembro de 1889; Cil'cular n. 39 de 22 de julho de 1893 ) ;

2. o Exequatu1' a nomeações de agentes consulares de nações
estrang-eiras ( Ordem TI. 227 de 12 de maio de 1881 ) ;

3. 0 Cartas de naturali ação (Lei n. 3140 de 30 de outubro de
1882, art. 14) ;

4. o As fés de officio de officiaes do Ex erci to e da Armada, as
certidõ -" dostas, as eSCU"ct" ou baixas do el'viço da JlI'aças
de pret e da marinhagem; licenças concedidas a officiaes em
virlu,l'3 rle inspecção de s~\urle, incluidas 1S que o forem a
medicas e pharmn.ceuticos adjuntos d.o ExerciLo (Circ. n. 4 de
19 de jantJÍro de 1891 ) ; as concerlidas ás praças de pret e os ti
tulas de divida, que a estas se passarem;

5. o Livros de registro ci vi I dos nascimentos e obitos (Decreto
n. 605 de 26 de julho de 1890);

6.° Processos em que forem partes a Justiça e a Fazenda
Federal; seus traslados e sentenças; os mandados e quaes
quer actos promovidos ex-officio em Juizo, sendo, porém,
pago pelo réo, quando afinal condemnado; as certidões pas
sadas ex-olficio, no interesse da Justiça ou da Fazenda Publica;

7. o Processos de desapropriação judicial. promovidos por conta.
da União e da Municipalidade do Districto Federal;

8. o Processos do conselho de direcção, inquirição, di~ciplina,

investigação, de guerra e outros, que se instaurarem no Exer·
cito e na Armada, nos corpos de Policia do Di tricto Federal e
na Guarda Nacional;

g. o Recibos passados em titulas sujeitos ao se110 propor
cional; as ditrerentes vias dos mesmos recihos, salva a di po
sição da tab lia A § lo TI. 23, e os menore tle 25 , sendo
applicavel áquellas e ao estes a disposição do art. 14; titulas
ou papeis sujeitos ao sello proporcional e os que forem isentos
delle, pagando estes ultimas o sello da tabella B, § lo, quando
exhibidos como documentos em Tribunaes, Juizos e e tações
publicas; os primeiros traslados de escripturas lavradas em li
vro de notas, sujeitas ao sello proporcional, e os de pro-
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curações e substabelecimentos passados no mesmo livro, que
devem ter o sello fixo da tabeUa B § 4° n. 8 ;

10. Passaportes concedidos pelo Ministerio das Relações Exte
riores . aos agentes cliplomaticos e consulares nacionaes e
estrangeiros e a encarregàdos de despachos j o - visto - da
autoridade policial nos p:1ssaportes estrangeiros j

II. Appl'ovaÇ<lo de estat.utos e autorisação para incorporar
companhias, que tenbam por fim a pesca no littoral e nos rios da
Repuhlica ( Lei n, 876 de 10 de setembro de 1856); idem para
sociedades de colonisação e immigração;

12. Apostillas lançadas em patentes de officiaes da Guarda -'i'acio
nal; excepto as que importarem passagem da activa para areserya
~ vice-versa, as quaes estão sujeitas ao sello da tabella B § 7° n. 3
( Aviso do Ministerio da Justiça n. 444 de 6 de outubro de 18(9) ;

13. Primeiras certidões do termo de deposito feito na Secretaria
do lIIinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas, pelos que
requeiram pateatede invenção (ReguI. n. 8820 de 30 ue dezembro
de 1882, art. 25; Decr. n. 5-17 de 17 de etembro de 1891);

14, Papeis e documentos relativos ao alistamento, revisão e
sorteio para o s,:,rviço do Exercito e da Armada, e recursos que
os interessados apresentem na defesa de seus direitos (Lei
n. 2556 de 25 de setembro de 1874, art. 2° § 8°; Decr. n. 5881
de 27 de fevereiro de 1875, art, 139; Lei n. 39 A de 30 de
janeiro de 1892, ar t. 3°) ;

15. Attestados de molestia ou de frequencia e os requeri
mentos para obtel-os, ooncedidos a empregados publicas, atlm de
receberem vencimentos;

16. Requerimentos e outros papeis que transitarem pelo Mon
tepio Geral tle Economia dos Servidores do Estado; recibos das
joias, contribuições e pensões do mesmo estabelecimento; bem
assim os papeis relativos ao Montepio pam o operaria:) do
Arsenal de Marinha. da Capital Federal, a que se refere a Lei
n. 127 de 29 ele Novembro ele 1892;

17. Requerimentos e documentos pal'a tlns eleitoraes (Lei
n. 35 de 26 de janeiro de 1892, art. 56);

18. Requisições e concessões de pennas d'ügua (DecI'o n. 8775 de
25 de novembro rIe 1882, arto 6.°);

19, Contra-~'s das intimaçõesjudiciaes; requerimentos e papeis
de presos pabl'es; ol'dens para os mesmos sahirem da pI'isão; attes
tados e certidões dos assentos de obito para sepultum de c&.daveres;

20. Documentos do expediente das repartições da União e do
Districto Federal, comprehendidos os conhecimentos das quan
tias que receberem os fornece.lores; guias de deposito de mer
cadorias nos entrepostos, armazens e trapicbes alfandegados;
bilhetes de sahida das mesmas mercadorias; requerimentos de
empregados publicas para levantarem quantias em deposito na
propria repartição; recibos de objectos fornecidos para o expe
diente e os ele qUl1ntias transp:Jrtadas pelo Correio.

Art. 140 Os papeis de que tratam os ns. 14 a 20 do al'tigo
antecedente pagarão o fello da k'\bella B § l°, quando, juntos
como documentos, forem apresentados á autoridade para produ
zirem etreito diverso do fim para que foram passados.
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CAPITULO IV

no SELLO DE ESTAMPILHA.

Art. n. Haverá estampilhas, cujos valores, formato esignaes
clracteristieos serão determinarIas pelo Ministro da Fazenda.

Art. 16. O seIlo de estampilha serve:
1.° Para os tiwlos que devem pagar taxa proporcional, de

conformidade com a tabeIla A §§ l0, 20, 3°, 5° e 6' ;
2. ° Para os titulas que devem pagar taxa fixa conforme a

tabeIla B §§ l°, 30, 4° ns. 1 a 29, 5° B~. I a 7, e 6° ns. I a 4.
Art. 17. Os papeis serão sellados, collocanclo-se a estampilha

e inutilisando-a com a data e a assignatura, escriptas parte no
papel e parte no seIlo, de modo que uma e outra fiquem lançadas
por cima da mesma estampilha"

§ 1.0 B' competente para inutilisar o seIlo :
1,0 Nas letras de cambio e dC1 terca, o aceitante; nas que fo·

rem sacadas a vista, ou sobre paiz estrangeiro, o sacador;
2.° Nas que se protestarem por falta ele aceite, o escrivão do

protesto;
3.° Nos contractos sobre operaçõ3s de cambio ou de moeda

metaIlica a prazo, o corretor j
4,° Nos termos de transferencia de apolices e acções, o transee

rente; sendo estas transferidas por endosso, o endossante (Decr,
n. 434 de 4dejulho de 1891, art. 21);

5.° Nas apolices de seguro, o segurador j ficando isentas de
seIlo as letras do premio;

ão se passando apolice nem letra, para renovar o cúntracto,
o si"'natnrio do recibo do premio;

6.° Nos seguros maritimos, havendo a minuta de que trata o
art. 666 do Cod. Com., o segurador, applicando a estampilha na
minuta;

7, ° Nas arrematações, adjudicações e partilha, o escrivão do
proces o nos proprios auto, antes de extrahir carta, sentença ou
titulo da propriedade, no qual fará menção do sello pago;

8.° Nos contractos lavrados em DoIas ou por tel'n10S judiciaes
e em repartições publicas. o contrahento que o assignar em
primeil'o logar, coIlocando a e~tampilha no proprio livro ou
termo;

r ão se declarando o preço total nos de que trata o art. 2° n. 15,
o encanegado da escripturação do sello inutilisara a e ta,mpilha
nas ordens de pagamento, expedidas pela repartição onde se
houver celebrado o contracto, antes de cumpridas;

Para esse fim, li. mesma repartição adclicionara nas ol'dens a
seguinte nota, datada e rubricada:-Deve o sello, que não roi
'Pelgo no contrelcto PO}' não haver cleclamção elo vellor tolal ;

9.° Nas facturas ou contas assignadas da gerreros vendidos,
o comprador; nos creditas e outros títulos de obrigação, o
devedor;
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10. Nos contractos de fretamento de navios (carta-partida ou
de f('etn.meuto), o Cilpitão ou mestre na nota do despacho mari
timo, em que devera declarar o valor do frete; nos conbeci
mentos de navios ti cal'ga, colheita ou prancha, o signatario; nos
pa~saportcs ou - passes - das embarcações, o signatario ;

II. Nas contas correntes, o escriptural'io do se110 ou qualquer
dos signatarios, antes de ajuizadas;

12. Nas cartas de ordens e escriptos a ordem, o signatario do
recibo no titulo, caso não o tenha inutilisado o sacador ou o
tmnsferente, ou ainda o proprio sacado, se por determinação
do ultimo portador, tiver ue credit<tr-Ibe a importancia da
ordem;

13. Nos hillwleq de Jotp.ri~ r1(15; Estarias, o rpI'l'l'lspn antA do
emissor Da Capital Fedel'al; sendo appOSÍ<L no verso dos bilhetes
a estampilha;

14. Nos outros titulas sujeitos ao sello proporcional, nos
cheques sobre banqueiro da mesma praça e nos recibos de 25$
para cima, ou sem declaração de valor, o signatario ;

15. Nos titulas extI'abidos de processos, nas certidões, tras
lados, publi as-formas, tl'aducções e outros documentos ofôciaes,
o tabeltião ou escI'ivão, o traductor ou o empregado publico que
subscreveI' taes documentos;

16. Das licenças concedidas a offieiaes do Exercito, o comman·
dante rIo corpo ou o chefe do estabelecimento em que estiverem
servindo, na guia de que trata o Aviso do Ministel'io da Guerra
n. 28 de 18 de junho de 1892;

17. Nas procurações e substabelecimeutos por instl'umento
publico, o tabellião ou escrivão que subscrever o acto;

18. Nas procurações e substabelecimentos por instrumento
particular, o constituinte;

19. Nos processosjudiciaes o administrativos:
a) dos arrazoados, articulações e allpgações, a parte que os

assiguar;
b) das folhas, o escrivão, antes ele fazer os autos conclusos

pam sentença final ou interlocutoria com força de defiuitiva;
c) dos actos a que se refere o § 4° n. 29 da tabe11a S, o Secre

tario do Tribunal ou o escrivão do Juizo, a medida que os
mesmos actos se forem realizando;

Exceptuam-se do úispost,) nas lettras - b) - c) - os autos
de execuçãu da Fazenda Publica Federal, o selto dos quaes
será inutilisado nO: guia para o pagamento da divida, pelo escri
pturnrio da e tação arrecadadora do imposto;

20. Nos reqnerimentos e documentos que lhes forem appensos,
se antes desse acto não eram obrig-aelos ao sullo, o signatario
dos mesmos requerimento, a autoridn:de que os despachar, ou
o empreg:1do qne, antes de despacho, lhes der andamento ou
informação;

21. Nos testitmentos e codicillos, o escri vão que lavrar o termo
de aceitação da testamentaria;

22. Nos titulas passados nas Secretarias de Estado, do Senado
e da Camara dos Deputados, do Tribunal de Contas e nas Di·
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rectorias do Thesoueo Federal, o escripturario do se110 da estação
a que fo:em remettidos para a cobra.nça (a!'t. 34) ; nos que expe·
direm as Secretarias dos Tribunaes da Justiça Feder<tl, da do
Districto Fe.iel'a.I, do Conselho Municipal e da Prefeitu!'il. do
mesmo Di't!'icto, os rospecti vos secretarias; sendo passados em
outras repartições, o signata!'io dos titulas;

23. Nos documentos não especifica,dos nos numeras antece
dentes. o si"'natario ou, na falta deste, o escripturario do sello
ou o empregado a quem forem apresentados para produzirem
eU'eito. .

§ 2.° Quando houver mais de um signatario, inutilisará a
estampilha o que assignar em primeiro lagar.

§ 3. ° A's estações de arrecadação, assim como aos ba.ncos e ás
sociedades bancarias é facultada a inutilis3.ção do se110 adhesivo
por meio de carimbo, que imprim,\ o nome da estaç[o, do banco
ou da firma so(:ial e a data, no fecho dos actos cuja estampilha
lhes competir inutilisar.

Esta dispo ição é extensiva aos titulas mencionados nos ns. I,
5,6,9,10, 12, 13 e 14 do § l° deste artigo (Decr, n. 10.296 de
IOde agosto de 1889).

ArL 18. Para completar a importancht daitaxa legal poderão
ser colladas estampilhas de valúres diversos. Quando se houver
de cal lar mais de uma.devom sel-o seguidamente e nunca sobre
postas, sob pena de só se considerar satisfeito o valor da que em
ultimo lagar' esti fel' collada.

Art. 19. Não se consideram se11ados:
a) Os papeis com eslampilhas, em que hajl\ datas, nomes e

dizel'es extL'anbos aos que d3ve:n conter para serem legalmente
inutilisadas .

b) Os que tenbam as estampilhas com signaes, rasura,
emendas ou borrões;

c) Os que tragam as estampilbas fóra do fecho;
d) Os que as t!'agam inutilisadas por pessoa incompetento.
ArL 20. Quando algum aclo pagar tax[\, inferia!' á devida,

com sello inutilisado por pessoa competente, e houver outra
pesso[\, que tambem o ejn, conforme o art. 17, poderá esta
applic<lr sómente a estampilha do valor que faltar.

Al't. 21. As estampilhas serão vendidas nas repartições encar
regadas da cob!'ança do imposto, a que se refere o art. 28 n. 3,
e em casas paf'ticulares autorisadas pelo Thesouro Federal,
pelas Dalegacias Fiscaes e Alfllndegas.

Art. 22. O deposito das estampilhas será na Casa da 1oeda,
nas Alfandegas e Dclleg-acias, mediante a administração do dire·
ctor dos inspectores e delegados e sob a guarul\ dos thcsou
reiros.

ArL 23. Da Casa da Moeda serão remettidas á Recebedoria,
na Capital l?ederal, á alfandega e às Mesas de Rendas e Agencias
no EstaLio do Rio de Janeiro, e as Alfa.ndegas e Delegacias nos
outros Estarlo3, de conformidade com as ordens do directol' das
Rendas Publicas.

26
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Nas mesmas Alfandegas e Delegacias far-se-ha a distrifluição
dellas pelas outras estações fiscaes, encarregadas da cobrança
do sello.

Paragrapho uuico. A disposição deste artigo niio obsta a re
messa directa das ditas estampilhas a qualquer das mesmas
estações, dando-se aviso á Alfandeg,. ou Delegacia competente,
para debitar os responsaveis e tomar-lhes contas.

Art. 24. Os vendeuores particulares fornecer-se·hão elas estam
pilhas por meio de compra nas repartições competentes, sendo
a quantidade minima fixada pelos respectivos chefes. Terão

. direito a uma commissão, marcada pelo Ministro da Fazenda,
deduzida do valor das estampilhas no acto da compra.

Art. 25. Haverá na Casa da Moeda um registro, de onde
conste o anno e o mez, em que começar a di tribuição para a
venda das estampilhas de cada valo!', com designação dos signaes
caracteristico , por que se disting-am. Deste registro dar-se-hão,
por despacho do director, as certidões que lhe forem requeridas.

CAPITULO V

DO SELLO DE VERBA

Art. 26. Devem sellar-se por ver~a:

1 .° Os papeis não suj i tos ao sello de estampiJ ha :
2.° Aquelles em que não se emp!'egar o sello de esta!Ilpilha

por não havel-o na estação fiscal do município, onde os actos e
contractos se passarem ou em que po 'sam ser sellados, sendo isto
declarado pelo eSCl'ipturario do se11o, que lançar a verba j

3.° Os titulas cujo imposto exceder ao marcado na estampilha
de maior valor, si o contl'ibuiLlte nãu p!'eferir o modo de paga
men to facu !tado no art. 18;

.4.° Os passados fóra do Brazil e nos Consulados nas nações
estrang-eiras, quando tenham dEl ser apresentados a qualquer
autoridade ou repartiçã.o publica, excepto as letras de cambio
acceitas ou protest·) das na Republica,os contractos sobre ca.mbios,
as acções e debentu?'es de companhias (Arts. 17, § 1" ns. 1,2
e 3, 28 - c) - e 36 ) ;

5.° Os que incorrerem em revalid.)ção, na fórma do art. 38.
Art. 27. Exceptuam-se da disposição do artigo antecedente os

titulas de nomeação qU3 pagarem por descontos (art. 8° n. 1) ;
devendo, porém, a Dil'ectol'ia do Thesonro on repartição onde
constar o pagamen to, certiâcal-o DOS proprios titulas, si lhe
forem apresentado para es e fim, depois de satisfeita a ultima
prestação. Este certificad é isento de sello ;

Para.graplLO uIJico. Não obstante a disposição deste artigo,
escriptuI'Ur-se-ha. como - sello de verba - o arrecadado dos
titulas nelle referidos.
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Art. 28. O imposto será arrecadado:
1.0 Oda tabe11a A § 4° :
a) das companhias, com a séde no Districto Federal, pela

Recebedoria;
b) das que a tiverem nos E tados, pelas Deleg-acias Fiscaes,

pelas Alfandegas e outras estações incumbidas da arree-~dação
de rendas federaes ;

c) pela Reeebedoria, pelas Alfandegas, Delegacias Fi caes e
estações rlitas, o que recahir em acções e obrigações de compa
nhia e trangeir<\s, conforme o logar da epublica em qne func
cionar a caixa filial ou a!lencia que emittir os titulos, ou pagar
dividendos e juros a elles relativos;

2.0 O das nomeações cujo sello é facultado pagar por descontos,
pelas repuI'tições pagadoras dos vencimentos;

3.° Nos outros ca os de sello de verba: pela Recebedoria da
Capital Federal, pelas Delegacias, Alfundega,s e Mesas de Rendas
da União e e taçõRS fiscaes dos Estados, nos logares ond não
houve]' daquell, s repartições e não for estabelecida Agencia do
Govp.rno Federal (Lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, art. 12
§ 2°).

Art. 29. O pagamento rIo se110 constará de uma verba, rubri
cadu. pelos encarregados da cobrança e da escripturação, contenelo
o numero do assento 00 livro da receita, o valor da taxa em
algarismo e por extenso o nome do lagar e a data.

Art. 30. Apresentado o papel á estação fis-::al e sendo entregue
a importancia do ~ello :l. quem deva recebeI-a, escreverá este em
algal'ismo o valor recebido, lançando depois o e-criptural'io li.
pal'tida no livro e em ultimo logar a verba.

Art. 31. Quando se houver pago taxa inferior á de"dda e o
titulo for apresentado ao se110 ainda no prazo legal, courar-se-ha
a diff"~rença sómen te.

Art. 32. A verba elo sello, no tilulos lavrados em livros de
notas, das rep,u'tições publica e no;; de transferenci I de acções
de companhia', lançar- e-ha em uma nota circumstanciada, as
signada por qnalquer dos intere,sados, ou pelo tabellião, empre
gado ou corretor.

E' condição illelispen avel á prova do pagamento do sello desses
titulas, quecolltenham a declaração da quantia paga, do numero
e data ela verba.

Pal'agrapho unico. A do selIo das arrematações e adjudica
ções, em uma guia do escri vão do processo, an te", de extrahir
carta, entença ou titulo, no qml r" rá menção do sei lo pago.

Art. 33. O numero de folha dos livros sera declarada por
quem delle" se deva servir, na ultima pagina, na. qual será lan
çada a veroa do sello.

Art. 34. Os titulas sujeitos a sello de verba,com a assigna
tura do Governo, incluidos na, tabella B, §§ 4° a 7° e 9", sel'ão
remettidos á Recebedoria ela Capiktl Federal ou á e tação
arrecadadora na capital do Estado onde residirem os intereS
sados, afim de lhes serem entregues depois de pago o imposto.
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CAPITULO VI

DO TEMPO EU QUE SE PAGA O SELLO DE VERBA

Art. 35. Os contraotos sujeitos ao sello proporcional não serão
lavrados em livros de notas, de i'epartições publicas e compa
nhias ou sociedades anonymas e em commandita por acções, sem
ter-se ]lacro a taxa na fórma do art. 32.

§ }.O O;:; que forem lavrad03 em autosjudiciaes ou officialmente
fóra delles, não serão assignados ou subscriptos pelo escrivão ou
offlcial competente, sem que estejam sellados.

§ 2.° 03 que o forem por particulares, onde houver Repartiç[o
arrecadadora do selto ou deste lagar distante até 12 kilometros,
pagarão o imposto dentro de 30 dias da data, concedendo-se mais
30 dias em cada nova distancia de 12 kilometros. Ficam,
porém, salvas as disposições seguintes:

I.° Nas letras de cambio e da terra, sacadas a dias ou mezes
de vista, conta-se o prazo p:11':1 o selto da data do acceite;

2.° Os saldos de contas correntes pagarão o selto antes de
ajuizados;

3.° Os titulas a prazo menor de 31 dias serão sellados aLé á
vespera do vencimento; .
.. 4.° Nenhuma obrigação poderá ser solvida sem que esteja de

vldamen Le seltada.
§ 3. ° O das cartas de fretamento, antes do desembaraço do

navio pela Alfandega, averbando-se no despacho maritimo em
que o c:1pitão declare a importancia do fl'ete.

Art. 36. As companhias ou sociedades anonymas pagam
o sello:

].0 Do fundo de capital, no prazo de 30 dias depois do fixado
para cada uma. das entradas, ainda que estas se eJIectuem a
titulo de bonus ou algum outro modo de realizar-se o capital
subscripto; contados do dia da installaç~o da companhia, quanto
ás entl'Udas que estiverem feitas a e se tempo;

2.° Do emprestimo por meio de debentul'es (DecI'. n. 434,
de 4 de jnlbo de 1891, ad. 41), antes de começar a emissão
pela en tl'ega dos titulas ou ue cautelas que representem o seu
valor, quando não houver contracto cujo sello deva ser pago
nos termos do art. 3.2;

3.° Da acções e obrigações (debentw'es) ao portador, metade
da taxa fixada na tabeJla, dentro de 15 dias contados ua pri
meira publicação do annuncio (Circ. n. 20, de 29 de junho de
1895) para o pagamento semestral ou trimestral dos dividendos e
dos juros.

Si o pagamento for feito sem precedencia de anuunci0, o
prazo serà contado do dia 15 elo mez subsequente ao semestre ou
trimestre vencido, conforme o anno social convencionado nos
Estatutos.
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§ 1.0 As entregas far·se·hão acompanhadas de guias em du
plicata, firmadas pelo gerent.e e rubricadas pelo presidente,
-ou sómente assignadas pelo gerente, quando se tratar de com
panhia estrangeira; deverão conter as declarações necessarias
para se conhecer o valor tributavel, de accordo com o n. 12
do art. 2°, e o numero de acções ao portador e de debentures
existentes no ultimo dia de cada semeStre do aono social.

§ 2.° Em um dos exemplares das guias, que ficará na estação
arrecadadora para os necessarios effeitos, será notado pelos en
carregados do recebimento e da escripturação o numero da
folba. do livro, em que se assentar o pagamento, a importancia
do selJo, a data e o numero !la verba lançaLla no exemplar res·
tituido á parte.

Art. 37. Os papeis sujeitos ao seilo fixo serão selIados :
1.° Os autos judiciaes, antes da conclusão para a sentença final

ou interlocutoria com força de detluitiva, em guia assignada.
pelo secretario do Tribunal ou escrivão, que funccionar no
processo j

2. ° Os titulos extrahidos de processos, certidões e outros do-
cumentos officiaes, antes de subscriptos ;

3.° Os clJ.eques e mandatos, antes ele pagos;
4.° Os conhecimentos de carga, dentro de oito dias da data;
5.° Os testamentos e codicillos, antes de subscripto o termo

de acceitação ela tostamentaria;
6.° Os requerimentos, antes ele despachados;
7.° Os recibos de 25$ par[], cima ou sem declaração de valor,

dentro de 30 dias da data, conforme o art. 35 § 2°;
8.° Os outt'os papeis assignados por particulares, antes de

juntos a autos e a requerimentos, ou de apresentação á autori
dade ou official publico pam produzirem etreito ;

9.° Os livros antes de rubricados e de se começar nelles a es
cripturação.

CAPITULO VII

DA REVALIDAÇÃO

Art. 38. Os papeis e documentes não sellados em tempo e
aqueiles em que a estampilha não for inutilisada de conformi
dade com o al't. 17 serão ravalidados, pagando-se, em v z do seUo
devido, vinte e cinco vezes o valor do mesmosello (Lei n. 428
de 10 de deze~bro dt;l 1896, art. 28).

Na mesma pena incorrerão os que forem seUados com taxa in
ferior li. devida, cobrando-se a revalidação da differença encon
trada.

Art. 39. Aos titulos sem data ou que a tiverem emendada,
sem que no mesmo papel tenba o proprio signatario ratificado
a emenda, applicar·se·ba a disposição relativa aos não seUados
em tempo, exceptuados aquelles cujo prazo para o seUo não se
contar da data.
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Art. 40. A revalidação dos papeis sujeitos ao sello propor
cionai tará por base o que se devera pagar, correspondente ao
valai' do titulo, ainda que o mesmo valor se ache diruillUiJo pOl'
quitação ou Outl'O melo legal.

A dos livros calcular· e-ha em relação á totalidade das folhas,
ainda que só alguma esteja escripLurada no todo ou em parte.

Al't. 41. A disposição do art. 38 refere- e uuicamante aos
titulas dl\ tabella A, §§ 1°,4°, 5° e 6°, e da tabella B, §§ 1°,2°, 3·
ns. 1 a 4,4° ns. I a 15, e 5° ns. 4 aIO.

CAPITULO vm

DA F lSCALISAÇÃO

.Art. 42. A fiscnlisação do imposto de seIlo compete: aos Mi
nist;ro de Estado j aos chefes e thesoureiros de repartições fe
deraes j ás d.uLoridades judicial'ias, civis e militares j ao Con
selho MUllici pai e á Prefeitura do Districto Fecll'l',t.l ; a Junta
Comlllel'cilLI; ii. ()aUlaru. ,'yntika.l; a.o,; ta!Jp.lIlij,flS e ()11trr,. sei'
ventuarios rh justiça; ás ~ociedadcs aoooymas e outras corpo
rações na plLl'te que lbe for (1 ttinente, sem prejuizo do dis osta
no art. 41, e aos agentes estadoaes incumbidos da arrecadi)ção de
rendas (eueraes.

Art. 43. O juiz, chefe de repartição pulilica, qu[tlquer auto
ridaJe civil ou militar da União ou do Districto Feder,ll, a quem
for presente algum processo admioi'trativo ou judicial, no qual
existam papeis, q ue não tenham pago o sello ou a revalidação
nos pl'i1Z0S legaes, exigirá por despacbo, no mesmo pro
cesso, antes de se lhe dai' andamento, que a f,dta seja 'uppridl\.

Art. 44. Os directores ou gei'entes de sociedades anooymas
e das Caixas Economicas e Montes de Socco1'ro são obrig<ldos
a apresentar, quando o chefe da estação fisca.l o exigii', os titu
los de nomeação dos re pectivos empregados, considerando-se
verificada. D hypotbese do art. 55 n. 2, no caso de reCU:3a.

Art. 45. Os contractos ou estatutos das sociedades anonymas
não serão recebidos na Junta Commercial, sem que cooste delles
o assentamento do sello do capital, na estação arrecadadora da
séde da companhia e, sendo esta estrangeira, na séde da caixa
filial ou agencia na Republica.

Art. 46. As autol'idades, os emprega.dos, juizes, tabelliães,
escl'i vães e omciaes publicos, a quem for presente titulo ou papel
sujeit á revaliJação comminada no art. 38, ou de onde conste
alguma das infracções previstas nos arts. 50 a 58, o remetterão
ao cbete da e tação fi~cal do districto, ou a quem competir pro·
cedei' sobre eBe.

Art. 47. As decisões serão dadas por despacho uo proprio
titulo, no i'equel'imento da parte ou ni\ communica.ção otficial.

Art. 48. Si o contribuinte não pagar logo o imposto ou a
revalidação, proceder· 'e-ha á cobrança executiva.
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Si além da revalidação, houver multa, que não pos a ser appli
cada pelo chefe da repartição, tirar-se-ha cópia authen tica do
titulo, papel ou documento e do de'pacho nelle proferido para
ser enviada a quem de direito.

§ l.0 De (lutos e escriptos lavrados ou registrados em livros
de cartorios e repartiçõ ~s publicas, e de papeis appensos a pro
cessos não se tirará cópias, mas um extracto mencionando os
factos j ustitlcativos da decisão,

§ 2.° Os papeis a que se rBfere o art. 57, <lepois de decidida a
questão administrativa, serão enviarIas a autoridade competente,
para instauração do ]Jl'ocesso crimllJal.

Art. 49. As estações encarregadas da cobrança não poderão
fazer exames nos cartorios ou em repal'tições, para averiguaram
faltas de pag-amento; devendo, no CIlSO de inrra ção, requisitar
das autoridades certidões, ou exames para procederem contra os
infractores.

CAPITULO IX

DAS MULTAS

Art. 50. O que negoeiar, acceita.r ou pagar letra de cambio
ou da terra, escripto á ordem, cheque ou nota promissoria, antes
de pago o seIlo em tempo ou fi, revalidação do art. 38, quando
devida, ficará sujeito a multa de 5 % do valor da letra, escripto
ou nota e ao dobro. na rein idencia.

Art. 51. As nego iações por meio de memoranda ou de quaes
quer escriptos, contendo promessa de letras a entregar, per
missiveis na I:.ypothese do § 20 do al't. 3° do Dec. Leg. n. 354
de 16 de dezembro de 1885, serão nullas de pleno direito, quando
dellas não constar o pagamento do s!lo proporcional, e incor
rerão na multa de 10:000$ os que nas mesmas negociações to
marem parte (Regu!. n, 2175 de 13 de março de 1897, art. 97).

Art. 52. Incorrerão na multa de 10:000$ as agencias de
bancos nacionaes e estrangeiros e de companhias estrangeiras,
que operarem sobre cambiaes sem pagamento do setIo devido.
Esta multa comprehende todos os que interferirem em taes
operaçõps (Regu!. citado, a1't. 149).

Art. 53. A exposição a venda, na Capital Federal, de bill1etes
de loterias extrahidas nos Estados sem terem o seIlo devido,
ale:n da apprehensão dos bilhete, sujeita o emissor e SElU re·
presentante na mesma cílpitaI, solidllriamentB; a multa, cujo
maximo poderá ser elevado á importancia do seIlo sobre o total
do capital da respectiva loteria (Lei n. 428 de 10 de dezembro
de 1896, Hrt. l° n. 29).

Art. 54. Ficam sujeitos a multa de 5-$000 a 25$000, além das
penas do Codigo Penal, os empregados na anecadação do seBo,
que receberem ou lançarem no livro de receita taxa maior ou
menor do que a devida.



- 408-

Al't. 55. Incorrem na multa de 10$000 a 50$000, além das
penas do Codigo Pennl:

1.0 03 juizes que sentenciarem (lutos, assignarem man
dados e quaesquer instrumentos e papeis, que nenhum sello te
nham pago, ou em que a verba tiver sido feita ou a estampilha
inutilizada por pessoa incompetente;

2.° O juiz. a autoridade civil, militar ou municipal, o director
de sociedade anonyma, e o gerente !la Caixa Econornica ou
Monte de Soccorro que der posse ou exercicio a empregado,
que não tenha vencimentos pagos pelos cofres publicos, sem que
o titulo de nomeação esteja sellado ;

3.° O chefe de repLntição publica, juiz ou outro funccionu
rio, que assignar contractos e nomeações, attender offlcialmente,
despachar requerimento ou papel, instruido de documentos não
sellados, fizer guardar e cumprir, ou que produza elIeito titlllu
ou papel sujeito a sello, sem que o tenha pago;

4.° O official publico, que lavrar contracto, subscrever ou
registrar papel sujeito ao sello, sem prévio pagamento destoo

Art. 56. Incorrem tambem na multa de IO~OOO a 50$000 cs
que apresentarem contractos sellacios, para averbação, depois d8
30 dias da assignatura dos mesmos.

Art. 57. Ficam sujeitos à multa de 40$000 a 200$000, al~'1I
das penas do Codigo Penal :

1.° Os que fn,lsificarem o seUo, empregarem estampilba falsa,
ou de que se tenha feito uso, e os que escreverem verba falsa;

2.° O empregado da estação do selIo, que antedatar ou al
terar a verba, com o fim de evitar o pagamento da. multa.

Art. 58. O que vender estampilhas sem autorisação do Mi
nistro dft Fazenda, dos inspectores das Alfandegas e delegados.
fiscaes, perderá o valor das que lhe forem encontradas, e incor
rerá na multa de 100 000 a 200$000. No caso de reincidencia, a
muI ta será duplicada.

Ao que vendeI-as por preço superior ao da respectiva. taxa,
cassar-se-ba a autorisação.

Art. 59. A imposição das multas compete aos seguintes funccio
Darios:

1.0 Director da Recebedoria, thesoureiro do Thesouro Federal,
delegados fiscaes, inspectores das Altandegas, administradores
de Mesas de Rendas e outros agentes fiscaes, Camara Syndical e
fiscal das loterias, cada um em relação ao sello cuja fisca
lisação lhe é commettida por este Regulamento, a infractores
que não sejam autoridades judiciarias, militares e civis ou
chefes de repartições administrativas, tanto da União como dos
Estados e do Districto Federal, quando procedam em razão do
seu cargo;

2. ° Ministros de Estado, aos funccionarios da União e do
mesmo Districto, comprehendidos nas excepções do numero pre
.cedente.
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CAPITULO X

DOS RECURSOS E DAS RESTITUIÇÕES

Art. 60. Das decisões exceden tes da alçada haverá recur"o 01'
dinario:

1. 0 Para o Ministro da Fazenda, sendo do thesoureiro do The
souro Federal, da Recebedoria e da Alfandega da Capital Fede
ral, da Camara Syndical e do fiscal das loterias, da Alfandega
de I1Iacahé, das Mesas de Rendas e agentes fiscaes da União, no
Estado do Rio de Janeiro, delegados e in pectores das Alfan
degas, nos demais Est~dos ;

2. ° Para os mesmos delegados e inspectores, das que profe·
rirem os administradores de Mesas de Rendas e outros empre
gados na cobrança do imposto.

Art. 61. Os agentes ou encarregados da cobrança fóra das
capitaes recorrerão ex·offieio, no Rio de Janeiro, para o Ministro
da Fazenda e nos demais Estados para os inspectores das Alfan
degas e delegados.

Art. 62. Das decisões proferidas dentro da alçada é facultado
o recurso de revista para o MiniE.tro da Fazenda, nos casos de
incompetencia, excesso de poder e violação de lei ou de formulas
essenciaes.

Art. 63. Os recursos serão interpostos dentro de trinta dias,
contados da intimação ou publicação dos despachos.

Art. 64. O sello de verba, devidamente arrecadado, restituir·
se-ha:

1.° De nomeação que não se tornar eJ:l'ectiva pelo exercicio do
empreg-o;

2. o De nomeação para emprego, cujo exercicio ce~sar antes de
terminado o primeiro anno; restituindo-se a quota de 5,5 % re
cebida ou incluida.no sello pago, correspondente ao tempo ne
cessaria para completar o dito anno ;

3. 0 De acto ou contracto, que não se eifectuar;
4. 0 De contracto nullo, si a nullidade for absoluta.
Art. 65. O sello de estampilha em nenhum caso se restitue.
Fica salvo á parte o direito á indemnisação pelo funccionario

ou omcial publico que, em razão do cargo, arrecadar por verb(1,
taxa excedente á estabelecida, opplicar a algum papel estam
pilha de maior valor do que o devielú, ou cujo impo~to deva er
pag-o por verba, inutilisal·a sem lhe competir fazeI-o ou sem
observar a fórmula prescripta neste Regulamento.

CAPITULO XI

DISPOSIÇÕES GERA ES

Art. 66. Os actos emanados de poder ou autoridade estadoal,
ou sujeitos aos seus serviços e repartições, pagam o sello mar
cado nas tabellas deste Regulamento, para outros de igual deno-
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minação ou especie, quando tenbam de produzir os seus efi'eitos no
Districto Federal, em outro E tado perante autoridade federal
ou fór'a da União (Lei n. 126 A de 21 de novembro de 1892,
art. 2° n. 4).

Art. 67. Ficam sujeitos ao sello federal. pela fórma decla·
rada no mesmo Regulamento, todos os titulo, letras, saques,
vales, conhecimentos de praças, procurações, contractos ou
quaesquer documentos judiciaes, inclusive actas de corporações
e socierlftdes, etc. que. tendo sido originados em um Estado
ou no Distri:::to Federal, devam ter efl.'eito legal fóra de sua
cir(;umscripção ou que possam ou devam ser aceitos e julgados
perante autoridade de foro judicial ou administrativo extranbo a
ella, como o federal, ou de olJ.tro E tado, no paiz ou fóra deUe.

Parao"rapho unico. Entendem-se Iljeito ao me'mo sello os
livros de sociedades anooymas ou de firmas individuaes ou col
lectivas que, teudo sua séde na Capital Federal ou em um ou
mais E tados, possuam em todo ou em parte seus bens patri
moniaE's rp.spectivf1mente em um ou mais E'tados, ou na. Ca
pital Federal.

(Lei n. '428 de 10 de dezem.bro de 1896, art. 31.)
Art. 68. São declarados DUUOS, para todo os etreitos, os

contractos de cambiaes ou moeda melallica a prazo que não
tenbam o sello legal (Lei n. 359 (le 30 de dezembro de 1895,
<1.rt. 4° 5°; Regu!. n. 2475 de 13 de março de 1897, arts. 98,
118 e I19).

Art. 69. Não se retardará em qualquer iostancia o julgamento
dos processos criminaes, policiaes e administr?li vos por fa lta de
seUo, que será pago depois pelo interessado no andamento do
processo.

Art. 70. A importancia do sello, relativo aos papeis de que
trata o art. 38 e da multas, que não for paga voluntariamente,
arrecadar-se-ha por meio executivo.

Art. 71. Os infractore das leis e dos regulamento' tlo ~ello

são solidariamente respon avei á Fazenda Federal pelo valor
do imposto e das multas, concernentes aos mesmos papeis. Terão,
porém, direito regressivo uns contra os outros, na ordem da
responsabi lidade coo trabida.

Os funccionarios responderão sómeilte pelas multas, quando
procederem em razão de seus cargos.

Al'i. 72. Serão admittidas denuncias sobre as infracções deste
Regulamento, cabendo ao denunciante metade das multas.

Art. 73. Revogam- e o decreto n. 1264 de 11 de fevereiro de
1893 e quaesquer di posições em contrario.

Capital Federal, 3 de a,gosto de l897.-Be,"nardino de Campos.



TABELLA A

Dos papeis sujeitos ao sello proporcional

§ lo - DIVERSO'

Sello de estampilha

1. Letras de cambio e da terra, acadas no Brazil.
2. Letras de cambio, sacadas em paiz estrangeiro, sendo

aceitas. protestadas ou exequiveis no Brazil.
3. Bilh te . rrtlem, pagaveis em mercadoria" (Decrs. n. 165 A

de 17 ue janeiro e n. 370 de 2 ue maio de 1890).
4. Cartas de ordens e escriptos a ordem.
5. Facturas 011 contas 'lssignadas (Cod. Com., art. 219).
6. Contas correntes de commerciante a commerciante e de com

missario a committente, assignada ou reconhecidas pelo
devedol' do salllo, quando tenham de ser ajuizadas em pro
ce so contencioso.

7. Creditos ou titulas de emprestimo de dinheiro.
8. Escripturas de hypotheca.
9. Contractos de sociedades, que não sejam anonymas, e 08

actos de dissolução ou liquidação das mesmas.
10. Contractos de arrendamento ou locação e outros que trans

mittam o uso e gozo de bens moveis, immoveis e semo.
ventes existentes no Districto Federal.

11. Titulos de emphyteuse e sub·emphyteu,e de terrenos na
cionaes e da Municipalidade do Districto Federal.

12. Transferencias de titulos de divida publica interna da União,
excepto por transmis ão causa mortis ou doação inter vit'os
(Reg., art. 10 n. 1).

13. Tran ferencias de acções de sociedades anonymas e em
commanrlita, nacionaes e e trangeiras; as de divida publica
da Municipalidade do Di tricto Federal.

14. Actos tl'anslativos tle embarcações, excepto por doação
inter vivos, por compra e venda dação in solutum e actos
equivalentes (Reg.,art. 10 n. 1).

15. Actos translativos de embarcaçqes estrangeiras, quando
adquiridas por nacionaes (L'3i n. 428 de 10 de dezem
bro de 1896, art. 35 ).

16. Contractos de fiança, por escriptura publica ou particular.
17. Contractos de fiança e outros, por termos lavrados em juizo

ou repartição publica.
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18. Cartas de credito e abono.
19. Bilhetes definitivos do deposito~ de metaes preciosos, emit

tidos pela Casa da Moeda (Regul. n. 5536 de 31 de janeiro
de 1874, art. 45 § 2·).

20. Titulas de garantia de mercadorias (warrants) emittidos pelas
AlfancIegas ou por companhias de docas (Oecr. n. 2502 de
24 de abril de 1897, art. 16 ).

21. Recibos de cautelas de generos recolhidos a trapiches, com
valor declarado (Cad. Com., art. 88).

22. Endosso do:> titulas sem prazo, os passados depois do venci
mento nos que tiverem prazo e nos que forem saca
dos á vista, tendo sido apresenta.dos ao pagamento (Reg.,
art. II).

23. Titulas de deposito extrajudicial.
24. Recibos que declarem valor recebido por conta de pessoa

ditrerente da que ordena o pagamen to, excepto os que
forem duplicata dos passados na ordem-saque.

25. Termos de responsabilidade, assignados nas Alfandegas, para
despachos de reexportação ( Lei n. 428 de 10 de dezembro
de 1896, art. 30 paragrapbo unico ).

'26. Papeis em que houvel' promessa ou obrigação de pagamento,
ou traspasso, ainda que tenham a fórma de recibo, carta
ou alguma outra; os que contiverem distracto, exonera
ção, subrogação ou garantia e liquidação de sommas ou
valores.

Até ao valor de 200$000 ..
De mais de 200$000 até 400 '000 .
~ » » 400$000» 600$000 .
» » ~ 600$000 » 800$000 .
~ » » 800$000 ~ 1:000·000 ......•..

$300
$440
$660
$880

1$100

Assim por deante, cobrando-se mais 1$100 por conto ou fracção
desta quantia.

§ 2.· Operações de cambio ou ele moeda metal!ica a prazo:

Sello de estampilha

. Até 1:000$000 $500
De mais de 1:000$000 até 2:000$000........ 1$000

Assim por deante, cobrando-se mai(500 reis por conto de réis
·ou fracção deste valor.

( Leis n. 359 de 30 -de 'dezembro de 1895, art. 40 §§ 20 e 5°, e
n. 428 de 10 de dezembro de 1896, art. 1· n. 27 ; Regul. n. 2475
de 13 de março de 1897, arts. 97,98 § l°, 118 e 119.)

§ 3.· Bilhetes de loterias extrahidas nos Estados, cuja venda
·eft'ectuar·se na Capital Federal:
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Sello de estampilha

Até l$OOJ.................... .....•....... 025
De mais de 1 000 até 2 '000.. . . . . . . . . . . . . . . 050
» » »2$000» 3 000................ 075

Assim por deante, cobraodo-se mais 25 réis por 1$ ou fracção
deste valoi'.

( Lei n. 428 de la de rlezembro de 1896, ar!. l° n. 29. )

§ 4° - COMPAKIDA.S ou SOCIEDADES ANONiMAS

Sello de verba

1. Do ~~?g~.~~ .~~~~t~~: ~~~ .1.;.~~~~~~~ ~~. :~~c?~~ ~.e~~~(
2. Emprestimo de dinlleiro emittindo oLrjgações(

(rlebentUl-es) ao portador, idem idem....•..•.. )
3. Capital representado em acções ao portador, por)

100$000, desprezada a fracção desta quuntia(
quando a hou"Ver na somma (

4. Das obrigações (delJentures) ao portador, iuem idem)

§ 50 - FRETAdJENl'O DE KAVIOS

SeUo de est~mpilha

l$lOO

$300,

1$100
2$200
4$400

por conto ou

Frete:
Até ao vi110r de 500$000 .
De mais de 500$000 até 1: 000$000 .
~ »~ 1:000$000 »2:000$000 .•.....•.

Assim P01' deante, cobrando-se mais 2$200
fracção desta importaocia.

Sendo fretado o navio para. paiz estrangeiro, ou sem decla-·
ração do 10gar, pagar-se·ha o dobro da respectiva taxa.

§ 6° - CONTRACTO' DE SEGURO, ESCRIPTURAS ou LETRAS DE lUSCO

Selto de estampilha

Premio:
Até o valor de lO$OGO .
De mais de 10$000 até 50 ·000 .
» » » 50000 » 100 000 .........•
~ » » 100 '000» 150~OOO.......•..

Assim por deante, cobrando-se mais l$lOO por 50$
de 50 000.

300
1 100
2: 200
3 300
ou feacção



7,7 %

2,2 %

13,2 %

8,8 %

7,7 %
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§ 7 0 - MERCÊS PECUNlARlAS

SeLZo de verba

Vencimento de um anno, de 200$ para cima:
I. Titulos de nomeação do Governo e ou tras autoridades fede

raes, n110 designado nos seguintes numero' deste para
~mpho, nem sujeitos ao se110 fixo; os de aposentadoria,
Jubilação e pensão concedidas pelos cofres da Uni110 :

Até I; 000$000 .
Do excedente até 6:000 000 .
Do que exceder de 0:000$000 ..................•

2. Nomeação para o cargo àe Mini tI'O de Estado...
3. Nomeação conferida por juizes e tribunaes judi-

ciarios da União e do Di tricto Federal .
4. Nomeação, promoção e reforma de officiaes do

Exercito, da Armada e classes annexas, do
soldo , '" , .

5. Nomeação, promoção e reforma de officiaes da
Brigada Policial da Capital Federal, do soldo.

6. Nomeação para servir interinamente emp!'ego
feclera.l, po!' menos de um auno, ou em
commissão, com vencimento pelos cofres pu-
blicos, ou não ' .

7. Nomeações para deleóado e escripturarios do
Thesouro Federa.l, em Londres (aviso de 26 ele
agosto de 1885) .

8. Nomeação interina ou provisOl'ia de empregos da
JU::ltiça, Fetlel'ILI ou d0 Dist['icto Federal. ... , ..

9. Portaria concedendo O'I'atificação, por serviços
desiO'nadamente c['eados pOl' lei ou regnla
mentos da União (ordens n. 202 de 13 de
maia de 1862, ns. 105 e 402, de 10 de abril e
24 de outubro de 1872) ....•.................

lO. Titulos de emprego effectivo, aposenladoria'l
jubilação e reforma com vencimento abonado
pelos col'l'es municipaes rIo Di tricto Fedaral. ..

II. De emprego da Caixas Economicas e Montes de
SOCCOl'ro da União (o['dens de 29 de novembro
d'3 1890 e 7 de j unho de 1892); os de empl'ego )
das so~iel1ades anonymas .

12. Os de empl'ego effectivo da União ,com venci-
mento diario .........•.....................

13. Ti tulo declaratorio de meio soldo .

Capital Federal, 3 de agosto de 1897.- Bernardino de Campos.



TABELLA B
Dos papeis sujeitos ao se110 fixo

:la CLA.SSE

Actos que pagalll sello confor,ue a dinLensão <10
papel

§ lO-PAPEIS FORENSES E DOCUMENTOS CIVIS

Sello ele estampilha

$300

$055
$550

1. Actos lavrados por funccionarios ela Justiça Fe
deral e da Justiça do Districto FerIeral:

a) Autos de qualquer especie•...... -'.' 1
b) Sentenças extrahidas dos processos, incluidos os

formaes de partilhas .
c) Cartas testemunhaveis, precatarias, avoci1torias,

de inquil'ição, arrematação e adjudicaçãu .
d) Provisões de tutela e as não especificadas .
e) Instrumentos de posse, de protesto e outros fôm.

das notas : .
f) Editaes e mandados j udiciaes .
2. Requerimentos, memorias e memotiaes, dirigidos

a qualquer autoridade .iudiciaria ou adminis
trativa da. União e do Districto Federal. .....

3. Escriptos particulares ou por instrumento publico
fôra da' notas, em que directa ou indirecta.
mente não se declare valor ..............•..

4. Testamentos e codicillos, no Districto Federal ...
5. Contractos, titulas ou documentos não especi

ficados, dos quaes não seja devido se110 pro
porcional nem mais de 300 reis de sello fixo,
quando juntos a requerimentos ou apresen-
tados ás autoridades referidas no n. 2 .

6. Certidões e côpias, não designadas em outros
paragraphos desta t3..bella, trasladoo e pu!Jlicas
fôrmas, extrabidos de livros, processos e do
cumentos de cartorios de tabelliiies e outros.
que nil,o sejam escrivães da Justiça ou Policia
dos Estados ; das repartições publicas d:J.
União e do Districto Feder::.!. .

Sendo subscriptos por empregados, que não percebam custas
ou emolumentos por estes actos, pagarão mais:

De rasa, por linha : .
De busca, por anno.. '. " .. ' .
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OBSERVAçõES

1. a O sello de 300 reis e devido por meia {olha ou menos de
papel, toda escripta ou em parte, não excedendo de 33 centimetros
de compl'imento e 22 de largum. Exceden:lo qu~lquer destas
medidas, pagará o dobro.

2. a Não e permittido escreve,' em meia {olha dous ou mais
actos, salvo pagando o sello de cada um " excepto as certidões e os
altestados, na do requel'imento ou mandado que os motivaram, e
os reconhecimentos de firmas, lavrados na do acto que contenha a
assígnatur'a r'econhecida, nilo se comp,'ehendendo nesta excepção os
reconhecimentos de que trata o n. 9 do § 4 0 ,

3. a Da somma correspondente à rasa despre1e-se a quantidade
menOl' de 100 r'eis; não se receba mel1'Js de 1"'100.

4 . fi Da contagem de busca são excluídos o anno em que o livl'O,
processo ou documento se considerar findo pelo ultimo acto nelle
escripto ou por ter' cessado de servir' continuamente, e o anno em que
{or pedida a certidão, cobrando,se, por'tanto, a taxa correspondente
a todos os annos intercalados; quando, porem, {eita a exclusão de
tempo aqHi estabelecida, nenhum anno houver de permeio, consi
derar-se-ha, todavia, devida a taxa de um anno.

5. a Sempl'e que a parte designar 11O requerimento o anno ou
armos. em que houver tido logal' o acto de que quizer a certidão,
só haverá cobrança de busca r'elativameute ao tempo indicado,
guardada a disposição antecedente, inclusive a sua par'te final.

6, a Ainda que duas ou mais pessoas requeiram a certidão, e de
'lJido o selto de uma só busca, e esta serà calculada sem altençao ao
lIumero de volumes em que se clividam os livros sobl'e o mesmo as
sumpto,

Haverá, comtudo, a importancia de tantas buscas, quantos {orem
os objectos de que se pedir a cel'ticlao.

7.'" Comprehende-se na ,'egra da 2'" observoçc'iO, o caso de !'eulliüo
como documentos, em uma so {olha, de varios specimens, ten
dentes a comprovarem o allegado.

§ 20 - LIVROS

Sello de verba

No Districto Federal

1. Livro de termos de bem-viver, segurança. e 1'011
dos cu1pn.dos. ' , ... , ..• ' . , .... ' .• , .... , .....

2. Do depositaria geral (Decr. n. 1024, ele 14 de
novembro rle 1890, art, 19, na collecção de fe-
vereiro de 1891) ... , o ••••••••••• , •••••••• , •••

$110,
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3. Dos pharmaceuticos e droguistas (decr. n. 2458,
de 10 de fevereiro de 1897), além do sello do
§ 40 n. 36 " '" ' .,. $044

4. Livros de notas, de procurr,ções, apontamento
de letras e de registro dos tabelliães (Regi
mento 11. 5737,de 2 de setembro de 1874, art. 98;
De r. u. :')718, r1~ mBt;ma r1~h) .........•....

5. De registro civil dos casamentos (Decr .
n. 9886, de 7 de março de 1888, art. 5°) I $110

6. Protocollo do registro geral (Decr. n. 370, de 2\
de maio de 1890) .

7. Protocollo das audiencias, os da entrega de autos
aos juizes (Decr. n .4824, de 22 rle novembro rle
1871, art. 7"2.) o os de registro dos escrivães ... /

8. Os que devem ter os commerciantes, as compa
nhias anonymas, os corretores, agentes de
leilões e administradores de armazens de de
posito, de conformidade com o Codigo Commer
cial, arts. 11, 13,50,71 e 88; Decr. n.434,
de 4 de julho de 1891, art. 22 e Regulamento
n. 2475, de 13 de março de 1897, arts. 51 e 55,
além do sello do § 4° n. 37................ $044

No Di~tricto Federal e nos l!:stadoB

9. Dos despachantes das Alfandegas .
10. Os das fabricas de fumo e de bebidas (Decrs.

n. 2420, de 31 de dezembro de 1896, art. 26,
e n. 24'21, da mesma data, art. 31) ..

OBSERVAÇÃO

$044

o sello marcado neste paragrapho edevido por folha de livro,
que não exceda de 33 centimetros de comprimento e 22 de largura,
excluidas as folhas addicionadas para indice ou qualque,' fim
divel'SO ela "espectiva escripturação (Ordem 1'1. 209, de 12 de jttlho
de 1872).

Excedendo qualquer destas medidas, pagarà o dobro da taxa
con·espondente.

27
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Actos quo pagam impos1io oontorme seu obJeo1io

§ 30 - PASSAPORTES E ACrOS RELATIVOS A EMBARCAÇÕES

Sello de estampilha

1. Passaportes e portarias para viajar ......•......
Mais:
Dos que forem concedidos pelas Secretarias de Es-

tado, por pessoa ou familia .
Da Secretaria de Policia do Districto Federal,

por pessoa ou familia .
2. Passaportes e passes de viagem para embar-

cações o •• o, ••••••••••• o"

Dos concedidos pelas Alfandegas e Mesas de Rendas
mais:

Sendo paquete ou navio mercante ..
Embarcação de coberta, para viajar entre portosj

do mesmo Estado .....•............••.•. o •••

EnJI~ a~r~~'tSn~~,~i~~~i~~~.~~~~~~:~.~~. ~~:~~~.~~
3. Cada via de conhecimento de carga de navio.....

(Decr. n. 1264, de li de fevereiro de 1893; Lei
n. 428 de 10 de dezembro de 1896,arL 10n, 26.)

4. Titulas provisorios de registro de embarcações ••
5. Titulas de nacionalisação de embarcações .
6. Cartas de saude a navios mercantes nacionaes ..•
7. Ditas a navios mercantes estrangeiros........•.
8. Licenças concedidas pelas Alfandegas e Mesas de

rendas .
9. Bilhetes sanital'ios e de liVl'e pratica..••........

10. Averbações nos titulas de nacionalisação .
(Decrs. ns. 1264 de lIde fevereiro e 1558 de 7 de

outubro de 1893; Decr. n. 2304 de 2 de julho
e Lei n. 428 de 10 de dezembro de 1896;
Circo n. 32 de 15 de maio de 1897.)

11. Termos de vistoria das embarcações a vapor ..••.

OBSERVAÇÕES

$300

11$000

5$500

$300

6$600

2$200

$300

II$600
20$000
10$000
20$000

$300
1$400
2$100

11$000

1. a E' isento o passapol·te ou passe concecZido a embal°cações
bra::ileiras empregadas na pesca.

(DeCIO. cito n. 1264., art. 13 n. 13; Circo cito n. 32.)
2. a As vistorin.s das embm'cações mercantes a vapor são

g1"atuitas.
(DecIo. Leg. n. 123 de 11 de novembro de 1892, art. 9

paragraplw tmico; Decl'. cit. n. 2304, ar!. 21.)
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§ 40 - DIVERSOS

Sello de estampilha

1. Cheques e mandatos ao portador, ou a pessoa de
terminada,para serem pagos por banqueiro na
mesma praça, em virtude de conta corrente
(Lei n. 1083 de 22 de agosto de 1860, arfo lo,
§ 10; Decr. n. 3323 de 22 de outubro de 1864).

2. Recibos particulares e outr[.os declarações de pa
gamen tos eft'ectuados, qualquer que seja a
fórma empregada para expressar o recebi-
mento de 25$ ou mais .

3. Recibos sem declaração de valor .
4. Recibos passados por banqueiro ou commerciante,

de sommas depositadas em conta corrente, on
retiradas por conta de creditas abertos em
couta corrente nas casas commerciaes (Leis
n. 356, de 30 de dezembro de 1895, art. 40

§ 40 , e n. 428, de 10 de dezembro de 1896,
art. lo n. 26) ......................•........

5. Conhecimentos de mercadorias depositadas em
armazens das Alfandegas e de Companhias de
Docas (Decr. n. 2502 de 24 de abril de 1897,
art. 16) ......•..........•......•......•.•..

6. Primeiras vias das notas, pelas quaes se f1zerem\
despachos de qualquer natureza nas Alfan
degas e Mesas de Rendas, exceptuadas as que
disserem respeito a despachos livres de mer
cadorias, importadas directamente pelas re
partições publicas da União, e as de exportação
de productos dos Estados, que o Governo
autorisar se façam nas mesmas estações ftscae~

(Decr. n. 1264, de 11 de fevereiro de 1893; Lei
n. 265, de 24 de dezembro de 1894, at~t. l°
n. 34) .••.••.•..............••...•.......••.

7. Termos de responsabilidade assignados nas A 1
fandegas, para resalva de duvidas futuras,
quanto á propriedade de mercadorias a despa
char ou quaesquer outras (Lei cito n. 428,
art. 30) •........................•....•..••.

8. Procurações e subst~belecimtlntos, quer sejam pas
sados em nota publica, quer por punho parti
cular, não havendo a clausula in rem pro
priam ou alguma outra que torne exigivel o
8ell0 proporcional (Decr. cito n. 1264; Lei
cil. n. 428, art. lo n. 26) .

$300

1$000
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OBSERVAÇÃO

o sello das procumções passadas em nota publica sel·ti cobrado
no respectivo livI'o, notando-se o seu pagamento no traslado.

12.

13.

16.

-
$550

$300

5$500

$300

5$500

2$420

3$520

1$870
1$320
2$200

3$520

1$650

$nO

4$400

44$00Q

9. Reconhe.cim~?~os de firm!s dos .ag~nt~s. ~ons~
laf6::> uLáZiivlrv~, pcl.... Q~\jrvLUll'j(.l.l uv .LY11J..JJ.~~ci 'LV
das Relações Exteriores e pelos inspectores das
Alfandegas e dele~&.dos fiscues (Decr. n. 2320 de
30 de julho de 1896), depois de pago o sello que
competir ao titulo ou documento, de cada
firma .

Insp.r i "095 par::>. ex"J'Y!" gPl' eR ctt' !11'8r· l"'1tnr'(l<;
(lnsLl'ul:\;üei:l <ll.lLl,,:x.a~ aos 06(;1';:;. US. 21;2 13217
de 21 de novembru d 1895), por materia .

Certidões cle.;tes exames (lllstr. citada ; Lei ri .428
de 10 de dezembro de 1896, art. lo n. 26) .

Certidões de approvação em uma ou todas as
cadeiras de cada sél'ie, de institutos de ensino
superior (Lei n. 25 de 30 de dezembro de
1891; tabella annem ao Codigo approvado por
Decr. n. 1159 de 3 de dezembro de 1892) .

Portarias expedidas pela Secretaria da Policia do
Districlo Fedel"tl, não :;eor[o das mencionadas
no seguinte numero .. o •••••••• o •• , o o •••• o •••

Portaria ou aI varfts rlirigid"s aos udministradnres
da Ca"a de Deten<;ão e do Deposito da Policia
do Di ·tricto Federal (Decr. n. 8911 de 17 de
março de 1883):

Para sahida de qualquer preso, em geral. ..... , .
Para sahiLla de pessoa recolhida em custodia, ou

de preso por infracção de postura.....•. o' •••••

Por mudança de prisão o o ••••••••

Sendo expedidos pela Secretaria da Policia, mais.
Titulas de matricula do cocheiro ou motorneiro,

no Districto Federal. o ••••••• o • o • o, • o •••••••••

Titulas declal'atorios dos monte-pio da Marinha,)
do Exet'cito e dos empregados publicas..•..... (

Titulas de meio soldo, que importar em menos(
de 200' annuaes .. o ••••••••••••••••••••••••• )

Cartas de insinuação ou confirmação de doação,
pelo Juizo de Secção ou do Distt'icto Federal..

Provi ões de caução de opere demoUenclo, idem
idem .. o 0.0 ••• o •••••••• o. o o' o' o ••••• o. o ••••••

Termos de entrada e sahida, nos livros dos cofres
de depo itos publicas estabelecidos na Recebe
cloria da Capital Federal, nas Alfandegas e
Delegacias Fiscaes , ' .

Verbas de embargo e penhora dos mesmos depo-
sitas. o ••••••••••••• , ., ••••••• " ••••••• " o •••

10.

14.

II.

15.

18.

17.

19.

21.

20.

....-~



21>iJ.

23.

24.

25.

26.
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Portarias concedendo exequatur a senten~ls e pre
catorias de jurisdicção estr,mgeira, p:lra que
tenham execução na Republica (ordem n. 451
de 3 de dezembro de 1873; Decr. n. 7777 de
27 de julho de 1880) , ...........•..

Notas da Junta Commercial da Capital Federal:
a) do archivamento de contractos e distractos de

sociedades e de e<ltatutos de companhias ou
sociedades anonymas .....................•..

b) do registro de marcas de fabrica e de comm,,:rcio
(Decrs. n. 9828 de 31 de dezembro de 1887 e
n.596 de 19 de julho de 1890) ..

Verbas do registro de transferencia das patentes
de privilegio (Decr. n. 8820 de 30 de de-
zembro de 1882, art. 19) .

Titulas de emphyteuse e arrennamento de terre
nos nacionaes (além do sello proporcional do
termo do contracto)....•.......... , .

Registro de documento ou titulo, a relJueri
menta de parte, em repaJ'tições publicas da
União, cujos empregados niío percebam custas
ou emolumentos por e~se acto, por linha .

OBSERVAÇÃO

11$000

5$500

6$600

1$100

16$500

$099 -- .

Da somma despreze-se a quantidade menor de 100 ,'dis e não
se receba menos de 1$100.

27. Termos lavrados nas mesmas repartições - a taxa que se
pagaria pelo registro, conforme o numero antecedente.

28. Cópias de mappns ou diagrammas, mandados levantar pelo
Governo Fenel'al, ou a elIe pertencentes: por dia de
trn hfl,lbo do desenhi. ta, 4, 4(10 fitA no maximo de 22 roo (ta
bellft annexn ao Decr. n. 1473 de 8 de novembl'O de 1854
e aviso n. 411 de 20 de novembro de 1871).

29. Despachos, sentenças e outros actos dos Juizes Federae8, dos
funccionar'os do Ministerio Publico e empregados do Su
prema i~i::l~:t~ F~{!~""a,l, ::~~:;:c cs ::t!1C pr~ti~ T3m como
escrivães.

Pagarão de seIlo as taxas que forem applicaveis, na fórma
do Regimento de custas approvado por Decr. n. 5737 de
2 de setembro de 1874 e do Decr. n. 370 de 2 de maio
de 1890, n.rt. 406, com o aug-mento de 10 % estabelecido
no art. l° da Lei n. 25 de 30 ri.e dezembro de 1891 (Decr.
n. 848 de 11 de outubro de 1890, arts. 34 parag-rapho unico,
356 e 357; Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 75).
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OBSERVAÇÃO

As causas da justiça local do Districto Pedeml estão sujeitas à
1lUCiajudiciaria, substitutiva das custas contadas aos juizes e func
cionarios do Ministet'io Publico, com excepção das que competem
aos curadores de ol'phãos e de ausentes (Decr. Leg. n. 225 de 30
de novembro de 1894 ; Decrs. n. 2163, de 9 de nOlJembro de 1895
e n. 2219, de 18 de janeiro de 1896).

Sello de verba

30.

31.

32.

33.

f.

Cartas de legitimação e adopção, tantas vezes,
quantos forem os legitimados ou adoptados,
concedidas por juize3 do Districto Federal. ...•

Cartas de supplemento de idade, tantas vezes,
quantos forem os menOl'es, idem ..•...........

Avisos concedendo moratoria a devedor da Fa-
zenda Federal ...•.............. ,., ,

Cartas de autorisação a sociedades anonymas
e approvação de seus estatutos, sendo:
Bancos de circulação., .
Bancos e companhias de seguro " ......•
Bancos de credito real, monte-pios, montes de
soccorro ou de piedade, caixas- economicas,
sociedades de seguros mutuas e as qu tiverem
por oQjecto o commercio ou fornecimento de
generos ou substancias alimentares •.......•.
(Decr. n. 7540 de 15 de novembro de 1879 e

n. 8946 de 19 de maio de 1883; Lei n. 25 de
30 de dezembro de 1891, art. lo; Decr. n. 434
de 4 dejulho de 1891, art. 4'3.)

OBSERVAÇÃO

88$000

66$000

15$400'

231$000
165$00()

99$000

Dando-se a a1.ltol·isação em. acto distincto do da appt'ovaçã{}
dos estatutos, cobl'ar-se-ha de cada um metade deste sello.

34. Titullos de approvação das alterações que se fa-
çam nos estatutos... ......•..•... 37$40fr

35. Cartas de autorisação a sociedades estrangeiras
e a suas succursaes e caixas filiaes, para fuuccio
narem na Republica, sendo:
Das mencionadas no n. 33 deste paragrapho,

as taxas nelle estabelecidas;
OutlluS companhias mercantis e industriaes... . 1.32$000

(Decr. e Lei citados de 1883 e 1891 j Decr. cito
de 1891, art. 47.)



36.

37,

38.

39.
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Termos de abertura e encerramento' dos livros
de pbarmacias e drogarias a que se refere o
§ 2° n. 3 desta tabella, por livro .....• , .....

Termos de abertura e encerramento dos livros
do commercio, de quo trata o § 2° n. 8 desta
tabella, cada livro ... , ..............•.... ,.

Decretos de perdã') ou de commutaÇão de pena,
p.elo Governo Fejeral, não sendo pobre o agra-
cIado .. '" .. , ' , , .. " . " , .

Mercês não especificadas, do Governo Federal:
Decreto ou carta ..... " .. " ., " , .. , .....•
Aviso ou portaria ......•. , .. ,., , .
De outras autoridades federaes .. ' '., ." .....•.

OBSERVAÇÕES

3$300

26$400

26$400
15$400
4$400

Nas mercês acima rufo estao comprehendidos:

1..°Os avisos e porlarias que o'r'denal'em pagamenlo de vencimentos,
aiudas de custo, gmtificações provenientes de contractos ou desti
nadas a remunerar serviços extra01'dinarios;

2.° Os que communica?'em decisões de recursos;
3.° Os que versa?'em sobre matriculas em faculdades, aulas de

instrucção secundm'ia, ou concessão de dispensa de exame de habi
litaç(!o para qualquer fim;

4,0 Os expedidos a favor de praças de pret do Exercito e da Ar
mada, ou em beneficio de presos pobres;

5.° Os que o?'denarem pagamen~os a empl'egados, pelas estações
fiscaes dos logQ?'es em que ?'e'sidil'ern;

6.° Os que ol'dena?'em pagamento de divida passiva do Thesouro
Federal, de qualquel' o?'igem;

7.° As quitações passadas aos ?'esponsaveis da Fa:::enda Publica.

§ 5° - LICENÇA.S E DISPENSA.S

Sello de estampilha

1. Licenças concedidas a pensionistas, reformados
e outros que percebam vencimentos de inacti
vidade pelos cofres da Unjáo, para muda
rem de residencia, comprebendida a guia
para continuação do pagamento no lagar da
nova morada , ' ' , ..•.

2. Concedidas pela Directoria Geral de Saude Publica
para abertura de pbarmaciu, laboratorio ou
fabrica de productos cbimicos ou pbarmaceuticos
e drogaria (Reg, n. 2458 de 10 de fevereiro de
1897, arts, 41,55 e 56) " .

3, Para escriptorios de emprestimo sobre penbores,
concedidas pela Secretaria do Millisterio da
Justiça e Negocias Interiores ... , ..•.........

5$500

20$900
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4. Concedidas pelo Governo Federal, a empregados
publicos:

.Até tres mezes....•...........................
Por mais, ou sem declaração de tempo .
Concedidas por outros funccionarios, da União e

do Districto Federal:
Até tres mezes ' '" , ...•
Por mais, ou sem declaração de tempo...•......

OBSERVAÇÃO

9 900
19$800

4$400
8$800

Devem se7' selladas antes do - cumpra-se - da atlt07'idade
competentes, e, nao dependendo de - cttmpra-se-, antes ele pro
duzirem effeito.

5. Do Conselho Municipal e da Prefeitura do Districto)
Federal, não comprebendidas no numero aute-( 2$200
cedente '" ..........• (

5. Das Capitanias de portos )
7. Licenças e aivaras não especificados:

Do Governo Federal....... ..•.... 12$550
De outros funccionarios da União e do Districto

Federal. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 400

Sello de verba

8. Para abertura de theatro, concedidas pGlo chefe
de policia do DistricLo }'"deral. .

Por outras autoridades policiaes, idem '" '" .
9. Para espectaculo publico. ele que e aufir'a lucro,

concedidas pelo chefe de policia, idem .
Por ouÍl'as autoridades poliches, iJem _ .

10. A cidadãos brazileiros para accei tarem, de govern o
estrangeiro, emprego ou pensão " ..•

11. Dispensas de lapso de tempo, concedidas pelo Go
verno Federal:

Por decreto '" " " .
Por aviso ou portaria , , .•....•

96 250
88 000

74$250
66$000

115$500

88$000
77 000

§ 5o-TITULOS C'OillIERClAES E DE AGENTES AUXILIARES DO
COMMERClO

Sello de estampilha

I. Nomeações de guarda-livros .•......... , /
2. De avaliador commercial. 1
3. Cal'tas. de rehabilita~o de comme~ciante ....•... /
4. Alvaras de moratorm a commerclante...•...... 5

11$000

4$400
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Sello de vej'ba

5. Cartas de commerciante ' , .. ' .
6. Titulos de trapicbeiro e administrador de arma-l

zem de deposito (DecI'o n. 596 de 19 dejulbo de
1890).. o• oo. , , o.. o o, . o...•

7, De corretores e agentes de leilões ' .. ,
8. DE! interpretes do commercio e traLluctores pu-

blicos....•..... , " ' ' ." .
_9. De despachantes das Alfandegas e Mesas de

Rendas e seus aj udantes , .
10. De caixeiro::.-despachantes " .. " " .
11. De concessão de entrepostos particulares e de

trapiches alfandegados (Consolidação das Leis
da"s Alfandegas, art. 197 § 2°) ' ..

§ 7° - NOMEAÇÕES DIVERSAS

Sello de vej"ba

1. Reconducção, remoção de emprego ou novo titulo
para continuar no exercicio, sem melhoria de
vencimen to :
Pelo Governo Federal ..•...................•
Por outros funccionarios da União e do Districto

Fedet'al ................•..................
2. Commissões sem vencimento, emprego~ de exer

cicio eventuRI, não e peciricados. e os de venci
mento menor de 200' por :lnno :
Pelo Governo Fenerfll .. , .. " .
POI' outros funccionarios da União e do Districto

Federal .....................••............
3. Patentes de officiaes da Guarda Nacional, quer

de etl.'ectividade, quer de reforma, ou de pas
sagem ela activa para a reserva e vice-versa; de
concAssão de bt·nras de post.os, melboramento
de reforma ou de honras (Circulares ns. 16 e
38 de 25 de março e 21 de julbo de 1893 ):
Commandante superior ou coronel. " .
Tenen te-coronel. ...............•..•.•...•...
l\1ajor o, o...........•.. ' .
Capitão....•..........................•.....
Tenente ou l° tenente .
Alferes ou 2° tenente .
(Lei n. 428 de 10 de dezembro de 1896, art. 33.)

4. Nomeações de officiaes do Exercito e da Armada
para empregos administrativos, em repartições
ou estabelecimentos militares ..•...•..........

264$000

143$000

121$000

38$500
27$500

37$400

2$200

$440

2$200

$440

396$OOt/
326$700
~7::~000

77$000
70$(,00
50$000

2$200
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5 Nomeações de escrevente juramentado (Decr.n. S946
de 19 de maio de lSS3; Lei n. 25 de 30 de de
zembro de IS9l, art. 1°; Decr. n. 2464 de 17
de fevereiro de IS97, art. 15 § 4°) . 11$000

§ So - DIPLOMAS SCIE~TIFICOS E OUTROS CONFERIDOS POR ESTA.-'
BELEClME~TOS DA UNIÃO

Sello de verba

I. Cartas de doutor ou de bacharel. ',
2. De bacharel em lettras }
3. De pharmaceutico .
4. De engenheiro civil, geographo, de minas e in-

dustrial ..............................•......
5. De cirurgião dentista ..........•............ }
6. De parteira ..................•........•......
7. Outros titulas de habilitação scientifica e de pro-

fissão " .

OBSERv A.çÃo

126$500

1\0$500

52$250
7 700

12.1i650

3$300

11$000

176$000

4$400

As apostillas nos titulos scientificos conferidos por estabeleci
mentos estrangeil'oS, facultando aos titulados o exeroicio da profis
são '/'lO Era.il, pagal'ão o sello estabelecido para os diplomas pas
sados na Republica.

S. Verbas da matricula, na Directoria Geral de
Saude Publica, em titulos ou licenças de medicos,
pharmaceuticos e dentistas da Capital Federal
(Regul. n. 245S de 10 de fevereiro de lS97,
art. 36) .

9. Provisões para. advogar, a quem não seja formado
em alguma das Faculdades da Republica, sem
fixação de tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 000

Sendo provido temporariamente, cada anno ou
por menos de anno....•.......... " .

10. Provisões de solicitador dos auditorias, sem fixação
de tempo....................••.•...........

Sendo tem pararias, cada anno ou por menos de
anno ..•.......•..................•.........

§ 90 - HONRAS E PRIVILEGIaS

Sello de vel'ba

I. Portarias, permittindo o levantamento das Ar-I
mas da Republica ... " .... '" ...........••.

2. Portarias, dando licença para uso das Armas
da RepubliC<'t , " ..•......•...•

4$400
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3. Patentes, concedendo honras e graduações de
postos do Exercito e da Armaàa :

Omcial general .... "..•.....•....•.....•..... "
Omcial superior ......•............•...... " .' .
Capitão e subalterno "" .. o. o o .

4. Patentes de privilegio ele invenção o" oo
Mais:

Pelo primeiro n,nno ... oo.......•.. o...•. o.. o.•.
Pelo segundo... o.•...........• , o.. oo.. o.... o..
Assim por deante, augmentando·se 11$ em cada

auno que se seguir sobre a annuidade anterior,
por todo o prazo do privilegio.

5. Titulas ele garantia. de privilegio..... o••. oo.... o

OBSERVAÇÕ ES

nOIOOO66"000
44 000
37$400

22 000
33$000

5$500

302$500
825$000

1:265$000

60$000
50$000
40$000

i,a O concessional'io poderá remir o onus do pagamento an
nual, recolhendo á Recebedoria a importancia total das anl'luida
des, com o abati.mento de 25 II/0'

2. a Em caso nenhum serão as annuidades ?'estituidas.
3. a As certidões de melhoramento pagarão", por uma só l1ez,

quantia correspondente d amluidade que tenha de vencelo·se pela
patente da invenção principal.

4 o a As patentes de confil'mação de privilegio, concecUdas por
governo estrangei?'o, pagarão este seZlo.

(Decr. n. 8820 de 30 de dezembro de 1882; Lei n. 3313 ele 16
de outubro de 1886, arto 10.)
6. Diplomas de privilegio, que não seja, de invenção, concedidos

pelo Governo Federal:
Até dez annos .... o. o., o' .... ,. o.. , .••.... o....
Por mais de dez, até vinte annos •..• o•........ o.
Por mais de vinte annos ...... 0 .... 0 .... o" .....

OBSERVAÇÃO

Deve ser pago este sello, ainda que o prioilegio seja declarado
/'lOS contractos ou estatutos.

Sello. - As patentes dos officiaes da Guarda Naciona~ pa
garão, além do sello a que estão sujeitas, os seguintes impostos
addicionaes:

Coronel o. o.; o' o.. o.. oo
Tenente-coronel. o oo..
Major " o o .
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Capitão .. ' .............•...........
Tenente ..
Alferes .

L. n. '189 de 15 de dezembro de 1897, art. 1 n.

Sentença.- V. Merlagem.- Pena.

T

30 000
20$000
1O~000

27.

Transport.e. - Quando por qualquer eventualidade as
mulheres das praças do Exercito não as acompanharem, dar
se-Ihes·ha transporte para se reunirem a seus maridos. 
Porto de 21 de Dezembro de 1897, á Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 910).

v

Vencin1ento. - Supprimem-se os ordenados e gratifica
ções do pessoal da administração dos diversos estabelecimentos
militares que passa a percebel' vantagens militares. - L.
n. 490 de 16 de Dezembro de 1897, art. 8°, diversas rubricas.

- Os oíBciaes que servem arldidos aos corpos, por ordem su
perior, não (levem ser considerndos no caso do art. 50 das in
strucções de 1 de Novembro de 1890, artigo que se refere aos
oíBcia.es em transito, demorados por ordem superior; nem nas
concüções de outros, addidos por causas diversas que não sejam
de cou venieJll;ia du serviço.

Aos oíBciaes mandados addir para prestarem serviço, deve-se
abonar integralmente a gratificação do respectivo exercicio,
corresponden te a arma a que pertencerem, se de corpo mon
tado ou a pé, cumprinrlo que sejam respeitadas as disposições
que impedem os capitães e subalternos, quando addirlos, de
commannar companhias, baterias ou esquadrões. - Porto de
22 de dezembro de 1897, à Rep. de Aj ud. General (Ord. do
dia n. 911).

- Os medicos adjuntos tendo vencimentos fixos em que estão
COilllJl eLeJlllitlol:3 ol'lleua.ou e graLil1caçito de exercicio, não po
dem ter outras vantag-ens, qualquer que seja a commissão que
exerçam. - Porto de 23 de dezembro de 1897, a Rep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 911). .



REGULAME TO

PROCESSUAL CRIMINAL MIL TAR

PARA O

EXERCITO E ARi\1ADA





o Supremo Tribunal MilitaI" usando da faculdade contida no
art. 5°, § 3" do decreto legislativo n. 149 de 18 de julho de
1893, reôoIve expedir o pre ente Regulamento Processual Cri
minal Militar para ser observado no exercito e na armada
quatro mezes depois de sua publicação em ordem do dia de
ambas as corporações.

Regulamento Processual Criminal Militar

PARTE PRIMEIRA

Organização judiciaria militar

TITULO I

DOS TRIBUNAES MILITARES, SUA COMPOSIÇÃO E COMPETENCIA

CAPITULO I

TR1BUNAES :UILITARES

Art. I.° A justiça criminal militar sera administrada:
a) pelos conselhos de investigação;
b) pelos conselhos de guel'ra ;
c) pelo Supl'emo Tribunal Militar .

CAPITULO II

DOS CONEELHOS DE INVE TIGAÇÃO E UA COMPOSIÇÃ.O

Art. 2.° Conforme as exigencias da justiça criminal militar
serão convocados conselhos de investigação:

a) pelo chefe do quartel general do exercito ou da armada;
b) pelos commandantes de districto militar;
c) peloS commandantes de esquadra, di viôâo naval, esqua

drilha, ftotilba e navios soltos; .
d) pelos commandantes de tropa reunida para exercicios,

manobras, observação ou outro qualquer fim;
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e) pelos commamlantes de divisão, hrigada, ou forças ope
rando isoladamente;

f) pelos inspectol'es dos arsenaes de marinha e directores dos
arsenaes d~ guerra;

g) pelos commanctante' das escolas militares;
11) pelo~ commamlantes de corpos art'egimentados do exercito

ou da armada j
i) pelos commaodante~ de lortalezLU; de. pruntliL'a ol'delll,
Art. 3.° As autoridades militares de que trata o artigo ante

rior se limitario a convocar conselhos de investigação sobre
crimes em que forem indiciados os seus jurisdiccionaclos.

Al't. 4.° O conselho ue in\'estigação se comporá de tres ofli
cüws de patente, nomeado,;, á vista de escalas previamente orga
nis....drrs, dv OUll'cl os de sUI,cri-ir ou igual pJ5tO ao do indic'ado,
servindo o mais graduado, ou o mais antigo, de presidente, o
immediato de interrogante e o mais moderno de escrivão do
summario.

Paragrapho unico. Quando o indiciado for praça, de pret, ou
paisano sujeito á jUl'isdicção militar, sem O'raduação militar,
poderá sel' o conselho ele investigação composto de um capitão,
ou primeil'o tenente da armada, servindo de presidente, e
dous subalternos dos quaes o mais graduado ou mais antigo
servirá lIe interrogante e o mais moderno de escrivão do
summario.

Art. 5.° No caso de falta, ou impedimento superveniente,
de algum offtcial, membro do conselho de investigação, a auto
ridade milih,r que tiver ftJito a convocação de~te de"ig'úal'á outro
official em substituição, tendo em vista a ordem da escala respe
ctiva.

Art. 6,° Quand'J em conselho de in vestigação se reconhece
rem indicias de criminalidade em "lgum ofticial de patente supe
rior á dos juizes que compuzerem o dito conselho, o presidente
deste su&pendel'á o trabalhos e dará conhecimento da o~curren

cia á autoridade convocante afim de que sejam aquelles juizes
substituídos oa fórma rio art. 4°.

Art. 7.° O official que estil'el' servindo como juiz no conse·
lho de investigação não deverá ser distl'ahido para. serviço que
prej utlique o andamento do processo.

Art. 8.° Quando a competente autoridade militar do exer
cito tiver de coovocal' algum conselho de investigação e não dis
puzer de officiaes effectivos em numero sufliciente para compol·o,
reCOlTerá na seguinte gradação:

l°, aos reformados;
2°, a.os ell'ectivos da armada j
3°, aos reformados da al'mada ;
4°, aos bOllorarios de uma ou de outra classe com serviços de

guerra;
5°, aos etractivos ou reformados da guarda nacional.
Paragl'apho uoico. Na mesma gradação, e estabelecida a de

vida rer;iprocidade, se fará quando a convocação do conselho de
investigação ti ver de partir da autoridade militar pertencente
á armada.
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Art. 9.° Quando a autoridade militar local a quem competir.a
convoca,ção do conselho de in'Vestigação não puder dispôr de of
ficiaes eITectivos, raformados, honorarios e da gU<'1Jrda nacional,
na forma do artigo anterior, os requisitara da autoridade com
petente mai proxima.

Art. 10. Quando o posto, ou graduação' milHar, do indiciado
for maior que o da a.utoridade militar local, esta levara a oc
currencia ao conhecimento da antoridade immediatalllente supe
rior afim de quese proceda mL fórma ela lei, remettendo-lbe 05
documentos comprobatorios elo crime, bem como o rol das teste
munhas da accusação que tiverem de depôr no proce- o.

Art. 11. Os commandan tes de corpos arreO'imen tados restrin
gir-se-hão a convocar conselhos de investigação para tomar co
nhecimento dos delictos em que estejam envolvidos os officiaes
e praças sob seu cúmmando.

Paragrapho unico. Quando o indiciado pel'tencer a um corpo
e o oifendido a outro, a convocação do conselho de investigação
incumbe á autoridade militar sob cuja juri dicção ambos esti
verem. A mesma regra prevalecerá quando forem mais de um
os indiciados pel't"lt1Centes a carpas diversos.

CAPITULO !lI

DOS CONSELHOS DE GUERRA. E SUA CO)IPOSIÇXO

Art. 12, Os conselbos de guerra que tiverem de julgar offi
ciaes generaes, serão compostos de setejuizes, sendo um presi
dente, que terá grarluação ou antiguidade maior que a do réo,
o auditor togado, relator com voto, e cinco officiaes generaes,
um dos quaes com funcções de interrog-ante, todos estes de gra
duação superior, igual, ou inferior á do réo, na falta absoluta
de outros de superior ou igaal graduação.

Paragrapho uoico. Não havendo official general mais graduado
ou antigo que o réo, para presirlir o conselho, nomear-se-Im
para estas funcções um ministro militar elo Supremo Tribunal,
o qual não tera voto na instancia superior.

Art. 13. O" conselhos de guerra em geral serão compostos do
mesmo numero de juizes determinado no artigo anterior com
a distincção de que terão como presidente um official superior e
os officiaes que os compuzel'em serão de graduaçã.o immediata
mente superior á do réo, ou pelo menos igual, um dos qUles com
as funcções de in lerrogante, e o auditor too-ado, relator com \"oto.

Art. 14. Quando o réo for praça de pret e em delicto a que
não po a ser applicada pena, cujo maximo seja de trinta annos
de pl'i ão, ou morte em tempode guel'l'a, o conselho de guerra
será composto de um capitão ou. primeiro-tenente da armaria,
como presiden te, do auditor togado, relator com voto, e cioco
olficiaes subalternos, um destes, o mais graduado, com as fun
cções de interrogante.

28
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Paragrapho unico. As funcções de auditor nos casos de que
trata este artigo poderão ser exercidas por um capitão. ou pri
meiro tenente da armada. nas faltas e impedimentos do auditor
privativo, juiz togado. ou quando houver affillencia de serviço
que impeça o dito auditor de funccionar ne~tes con elhos.

Art. 15. As regras' prescripta para a composição dos con
selhos de investigação e mencionadas nos arts. 2°, 3",50 ,7",8°,
9°, 10° e 1I 0 serão applicaveis a compo ição dos conselhos de
guerra.

Art. 16. Os auditores de guerra e de marinha se substituirão
reciprocamente em suas f"ltns e impedimentos, sendo que, na
falta ou impedimento de ambos. a autoridade militai' que tiver
de convocar o conselho de guerra designará um magistrado ou
um advogado para servir de auditor ad lzoc.

Art. 17. Nos casos em que a administração da ju liça militar
o exija, podel'h o governo nomear auditores auxiliares que coad
juvem o auditor privativo.

Art. 18. O proces~o do conselho de guerra do exercito será
escripto por um official inferior e o da armada pelo escrivão
respectivo, em cuja falta, ou impedimento, será designn,do um
escrevente pela autoridade que tiver convocado o conselho.

§ 1.0 Todos os termo tio processo bem como as folhas dos
autos devel'ão ser J'ubricados pelo auditor, sob cuja direcção será
o dito proce so ol'ganisado.

§ 2.0 A sentença do conselho de guerra será escripta pelo
auditor.

CAPITULO IV

DO SUPRE~lO TRIBUNAL MILITAR

Ad. 19. O Supremo Tribunal Militar, que terá sua séde na
Capital Federal. será composto de 15 membros vitalicios, sendo
oito do exercito, quatro da armada e tres juizes togados.

Parugrapho unico. Os membros do Suprpmo Tribunal Militar
pertencen tes ao exercito ou armada, que fOl'em reformados,
não perderão o seu cargo, salvo o caso de invali Jez, ou sentença
passada em julgado. (Dec. Leg. de 18 de julho de 1893, :11'1. l°.)

Art. 20. A nome.1ção rios membros do Tribunal erá feita
pelo Presidente da Republica; a do:> militares de entre os offi
ciae~ generaes eifectivos do exercito e da armada e a dos juizes
togados na seguinte gradação, de entre, a) os auditores de
guerra do exercito e da marinha que tiverem, pelo meDOS,
quatro annos de etre ti vo exerci 'io; b) o magistrado:> que ti
verem, pelo meno I seis annos de etrectivo exercicio, prefe
rindo-se os em disponibilidade. (Dec. Leg. ciL. flrt. 2°.)

Art. 21. Os titulo' de nomeação erão expedidos: o dos mi
litares, pelos respectivos ministerios; o dos togados, palo mi·
nisterio da guerra. (Dec. Leg. cit., art. 3°.)
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Art. 22. Todos os membros do Tribunal pl'ometterão no acto
da posse do lagar, sob palavra de honra:

1·, cumprir consciencio amente as suas obrigações;
2·, gua,rdar invio1:J.vel segredo sobre o assumpto de que tra

tar-se nas sessÕ8~, quando o igillo for resolvido pelo Tribunal.
Pal'agrapho unico. Os membros deste Tribunal terão o tra

tamento de Ministros do Supremo Tribunal Militar. (Dec. Leg.
cit., tLrt. 9°.)

Art. 23. I os casos em que po'sa ser applicada a pena de
trinta annos de prisão o Tribuna,l só fLlnccionará achando-se
presentes os tres Juizes togados e cinc membros milita.re~.

Paragrapho unico. Si llcceder qne [a,He por impedimento ou
por molestia um dos Juizes togados, o Presidente do TL'ibunal
requisitara do Governo um que o ubstitua provisoriamente.
(Dec. Lego. cit., art. 8°.)

Art. 24. Presidira o Supremo Tribunal Militar o general mais
graduado que delle fizer parte; em sua, falta, as sessões serão
presidida:;; pelo mais graduado dos qUi! se acharem pre entes.
(Dec. Leg. cit.art. 10.)

Art. 25. O Presidente terá voto como os demais membros do
Tribunal. (Dec. Leg. cit., art. 11.)

Art. 26. O Tribunal terá uma Secl'etaria cujo pes'oal será
composto de um . ecretario, quatro omciae , um porteiro, dous
continuas e dous serventes, praças reformadas. (Dec. Leg. cit.,
a1't. 12.)

CAPITULO V

COMPETENCIA DG CO:\SELUO DE INVESTIGAÇÃO

Art. 27. Ao coo elho de investigação compete :
§ L ° Formar culpa aos militares indiciados em crimes milita

res.
§ 2. o For'll~r cn Ipa nos pr\isnnos indiciados em crimes consi

derados militares em temIJo de guerra e nos lagares em que
operarem força do exercito ou da armada nacional, de confor
midade com a Jegi lação em vigor.

§ 3.° Formar culpa aos militares que commetlerem crime
commum em territorio inimigo ou alliado e nos logares em que
o O'overno mandar observar as leis para. o estado de guerra.

§ 4. o Pro~erir despa 110 de pronuncia ou despronuncia do in
diciado.

Art. 28. A pronuncia do indiciado obriga, a cOllTocaçãodo con·
selho de guerra. A despronuncia, porém, ficará dependente da
confirmação da autoridade que convocar o dito conse ho de
investigação, a qual, no prazo de la dias, contados da data do
recebimento dos autos, examinando e tes, decidirá por um ·dos
seguintes modos:
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a) pondo o indiciado em liberdade, conformando-se com a decio
são do conselho, no caso de despl'onuncia ;

b) convooando conselho de guerm para julgar o indiciado, por
não conformar-se com a despronuncia deste proferida pelo con
selho ue investigação.

Arl. 29, Todo militar, ou seu assemelllado, tem o direito de
reclamar conselhos de investigação e de guerra para defender-se
de accusações que lhe sejam arguidas offlcialmente.

CAPITULO VI

DA CD:lIPEl'ENCfA DO CONSE.LHO DE GUERRA.

ArL 3D, Ao conselho de guerra compete:
§ 1.0 Processar e julgar, em primeira i03tancia, os militares

pronunciados pelo conselho de investigação em crime militar.
§ 2,° Processar e julgar, em pl'imeil'a instancia, os paizanos

prollunciados pelo conselho de investiga.ção em crimes conside
rados militares.

§ 3.° Pl'ocessar e julgar, em primeira instancia, os militares
pronunciados pelo conselho de investigaçã.o em c)'ime commum
praticado em territorio inimigo, ou de alliados, e nos logares
em que o governo mandar observll.r as leis militares para o
estado de guerra.
~ 4.0 Processar e julgar, em primeira instancia. os militares ou

paizanos, arguidos de crimes considerados militares, e que,
não tendo sido pronunciados pelo conselho de investigação, o
despacho deste não seja confirmado pela autoridade que tiver
convocldo o mesmo conselho.

CAPITULO VIl

DA COMPETENCIA. DO SUPREMO TRIBUNAL MrLITAR

Art. 31. Ao Supremo Tribunal Militar, além das funcções
consultivas declaradas no decreto legislativo de 18 de julho
de 1893, compete:

.1.0 Estabelecer a rórl11a processual militar, emquanto a
ma.teria não for regula.da em lei. .

§ 2.° Julgar, em segunda e ultima in tancia, todos o~ crimes
militares, como taes capitulados na lei em vigor, conprmando
ou reformando as sentenças ou annullando os pl'ocessos.
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§ 3.° Communicll.l' ao Governo, para este proceder na fórma
da lei, contra os individuas que pelo exame dos processos, veri
ficar estarem indiciados em crimes militares.

§ 4.° Processar ejulgaros seus memoras nos crimes milita
res. (Oecr. Leg'. ciL, art. 50.)

§ 5. o Conhecer dos embargos oppostos ás sua senten,ças.
§ 6. o Conhecer des confiictos que se derem entre autoridades

do exercito e da armada sobre competencia par'a convocação de
conselhos de ilJvestigação e de guerra.

§ 7. o Resolver afinal sobre as suspeições oppo tas aos seus
membros e aos dos conselhos de investigação e de guerra.

CAPITULO VIU

DISPOSIÇÕES CCNCER~Er\TES A. CO:UPETENCIA DOS TRffiUNAES
:UlLITARES

Art. 32. Estão sujeitos á jurisdicção dos tribunaes mi
litares:

§ LOTado o individuo, militar ou seu assemelhado, ao ser
viço do exercito ou ua armada.

§ 2. o Os officiaes reformados quando commetterem deli,ctos
militares.

§ 3.° Toclo o ilJdividuo, extranho ao exercito ou a armad,\,
que, em tempo de guerra:

a) commetter crime em territorio ou aguas, militarmente oc
cupados, a bordo tle navios da armada, ou embarcações sujeitas
ao reg-imen ue ta, as_im como nas fortalezas, quarteis e outros
estabelecimentos militares;

b) servir como espião, ou der asylo a espiões e emissarios ini
migos, conhecidos como taes;

c) seduzir as praças para desertarem ou der asylo ou trans
porte a de ertores, ou insubmissos;

cl) seduzir praças para se levantarem contra o Governo ou
seus superiores;

e) atacar sentinelIas, ou penetrar nas fortalezas, quarteis,
estabelecimento militares, navios ou embarcações da armada
por lagares defesas j

f) comprar as praças, ou receber dellas em penhor, peças de
fardamento, armamento e equipamento, ou cousas pertencentes
á Fazenda Nacional.
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PARTE SEGUNDA

Da instrucção do processo criminal militar
e sua fôrma

TITULO UNICO

DO PROCESSO EM GERAL

CAPITULO I

D.\ POLICIA JUDIOI. IJ :\ULITAR

ArL 33. Fica instituida a policia militar.
Art. 34. Aos ll'finistros e ecretarios de Estado dos Neg-ocios

da Guerra ou da l\Iarinha, exercendo a suprema policia militar,
em nome do Presidente da Republica, compete :

§ 1.0 Informar-se directamente, ou por intermedio de seus
subordinados, e reunir documentos, mandando proceder a qual
quer averiguação para o descobrimento dos crimino os, quando
tenham noticia de algum crime praticado por militar, ou paisano
sujeito aos tribunaes militares.

§ 2. o Ordenar a prisão dos indi viduos indiciados em crime
militar.

§ 3. o Conceder menagem. n
Art. 35. A policilt militaI', nos limites dos §§ l° e 2° do

artigo antecedente, será exercida pelos chefes e commandantes
de que trata oarl. 20 , lettras - a) b) c) d) e) 1) g) h) i).

Art. 36. A policia militar será tambem exercida pelos:
a) directores de hospitaes, escolas e estabelecimentos mili-

tares'
b) c'ommalldantes de destacamentos;
c) com mandantes de fortaleza de qualquer classe.
Art. 37. A policia militar poderá ser exercida por qualquer

ofllcial de patente, por delegação de seu superior, chefe ou com
mandante:

Art. 38. As informações e averiguações a cargo da policia
militai' comprehendem :

a) o corpo de delicto j

b) exames e bu"cas para apprehensão de instrumentos e
documen tos ;

c) perguntas ao réo e ao ofl'endido :

(') V. arta. iil9, i31 e ~35.
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d ) em gel'al tudo o que fol' util paré\. esclul'ecimento do facto
e de suas circumstancias.

§ 1.° Fãr-se-ha corpo de delicto, uma vez que o crime seja de
natur~za dos que deixam vestígio .

§ 2.° Quando não exi tam vestigios, ou estes tenllam desappa
recido, a autoridad.e militar encarreg-ada das averiguações
inu, gará quaes as testemunhas do crime e as fa,rá Vil' á sua
presença, lllquirindo-as sob cDm]Jromisso, ou jUl'i\mento, a reSIJeito
do facto e uas circum 'tancias, de seu~ autores ou cllmplices.

Art. 39. Todo omcial de patente, e de qualquer posto ou
graduação, que estiver investido de attribuiçães policiaes m:li
tares, seja em virtude do proprio cargo, s3ja por delegação, logo
que, por qualquer meio, chegue ao seu conhecimento a noticia
de algum crime militar, procederá ás necessarias deligencias
para veri.tlcllção da existencia do mesmo crime, na fórma do ar
tigo anterior.

§ 1.0 Torlas ns rleligencia<; pflr,l, o ele~cobrimel1to dos factos cri
mino:;os e suas circumsk'\,ncias, elo seus autores e cumplices
elevem ser reduzidas a termo, ou instrumento e:;cl'ilJto.

§ 2.° Os officin.es da policia militar no exercicio de suas func
çães serão au '{iliados por pessoa militar idonea, de sua escolha,
que e crevera os termos das deligencias policiaes. n

Art. 40. Para se proceder a corpo de lelicito serã.o chamados,
pelo menos, dous profissionaes, con forme a materia de que se
tratar.

Paragl'apho unico. Sómente na falta absoluta de protissionaes
pertencentes ás classes militares serão chamados outros civis e,
na falta destes, pessoa entendidas e de bom enso.

Art. 41. O corpo de delicto podera ser feito de dia ou de noile,
lavrantlo-se t1elle um auto, que será assignado pelo official da
policia militar que o presidir, peritos e duas te temunhas.

Art. 42. Quando obre a existencia do deliclo e suas circum
staucias o omcial oa policia militar inquirir te ten'iunhas, os seus
depoimentos deverão ser por ellas e pelo dito otlicial assiguados.

Art. 43. O auto de corpo de delicto será e cripta pelo official
a que se refel'e o art. 39, § 2".

Art. 44. O corpo de delicto terá lagar ex-ofticio ou a requeri
mento de parte.

Pal'agrapho unico. Qua.ndo o auto de COl'pO de delicto fôr feito
a requerimento de parte, dar-se-llle-ha uma cópia authentica, se
a imo exigir.

Art. 45. Defel'ido o compromi so, ou juramento, ao peritos
pela ttutoridade que presidir ao acto, encal'regara esta ao:; ditos
peritos de bem examinarem e de creverem com verdade o que
observarem, declarando a natureza da lesão, uíl'ensa phy'ica,
mutilação, tempo provavel de duração do mal, t1amno causado,
estado de saude do oíl'endido e inhabilitação de serviço~ pecu
liares.

Art. 46. Quando a morte sobrevier a qualquer ferimento,
lesão ou offensa physica, declararão os peritos a sua causa de
terminante, com todas as circumstanoias que ob ervarem, veri
ficando-as por meio da autopsia.
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Al't. 47. Se de qualquer ferimento, lesão ou oITensa physica,
consequentes de veneno propinado, de incendio ou de inunda
ção, não resultar a morte, informarão os peritos sobre as inten
ções pl'ovavei do ofi'ensor, á vista do meio empregado, e da
propria oITensa, de combinação com as cil'cumstancias que cer
carem o facto criminoso.

Art. 48. Persistindo por mais de 30 dias o mal causado por
ferimento, lesão ou oifensa physica, proceder-se·1m a um novo e
segundo auto ue corpo de delicto, ou exame de sanidade, em
que os peritos deverão declarar a causa da prolongação do mal,
se est110 resnlta, ela offensa physica, ou de cÍl'cumstancias espe
ciaes e extraordinarias, se, tinalmente, o offendido apresenta
perigo de vida.

Paragrapbo unico. Se dentro ele 30 dias restabelecer-se o ofi'en·
dido, proceder-se-ha a exame de sanidade que prove o seu rcsta
belecimento, e, fallecendo, proceder·se·ha á autopsia no cadaver .

ArL 49. O paciente, ou pessoa ofl'endida physicamen te, logo
que se ache restabelecido, deverá ser apresentado á autoridade
com petente, para pro~eder-3e a exame de sanidade.

Art. 50. São npplicaveis AO exame de sanidade e ás autopsias
as disposições relativas ao auto de corpo de delicto.

Art. 51. Os processos crimes militares por ferimento ou offensa
physica não serão julgados sem os auto' de corpo de delicto,
directo aLI indirecto, do exame de sanida'le, ou das autopsias,
salvo a impossibilidade da sua apresentação completamente
com provada.

Art. 52. Quando se tratar de outros factos que devam ser
constatados pelo auto de corpo de delieto, o amcial da policia
militar que presidir as deligeocias organisará o quesitos neces
serias segundo a natureza dos me mos factos, e regras já estabe
lecidas.

Art. 53. As buscas para apprehensão de instrumentos e do
cumento serão precedidas de formalidaries, lavrando-se um auto
minucioso de todos os incidentes, o qual '>era assignado pelos
omciaes encarregados ele pl'oeedel-as.

i\rt. 54. Quando os officia>~ da policia militar preci arem do
concurso das autoridades ci'1is requisitarão destas as deligencias
que tivel'em em vista.

Art. 55. Terminadas as averiguações e deligencias, e autoadas
torta as peças, serão remettidas ao chefe ou commandante
competente, seguidas de ULUa exposição dos factos averiguauos e
designação dos indiciados autores e tres testemunhas, pelo
menos.

§ L o Se os factos constantes elas averiguações. queixa ou
denuncia, constituirem iufracção da disciplina militar, proce
der-se-ha de conformidade com o di. posto nos regulamentos
discipliuares do exercito e da armada.

§ 2. 0 Se o factes constituírem crime que, pela natureza da
nfracção, do lagar. ou pela qualidade do delinquente, seja
da competencill. dos tribunaes civis, determinar-se·ba, a remeESQ
de tudo á autoridade dessa j urisdicção.
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§ 3,0 Se os factos con tituirem delicto previsto e punido pelas
leis militares, serà ordenada a formação da culpa do indiciado, ou
indiciados, no conselho de inve tigação.

Art. 56. As autoridades militares mencionadas no art. 2°
lettras a), b), e), d), e), f), g), h), i), a quem compete decidir na
fórma do artigo antecedente, poderão convocar conselho de
investigacãa que instaure immediatamente o processo da forma
ção da culpa, independente de averiguações policiaes militares,
nos casos em que entenderem dispen aveis taes averiguações.

Paragrapho unico. Nestes me mos casos, a policia militar, na
esphera de suas attribuições, podera proceder a delligencias que
instruam o conselho de investigação, á requisição deste.

CAPITULO II

DA FORMAÇÃO DA CULPA.

Art. 57. A acção criminal militar é sempre publica, será
xercitada ex-offieio e terá lagar em virtude de :
a) ordem superior;
b) parte offic~al.

Art. 58. A acção criminal militar poderá ser provocada:
a) por queixa;
b) por denuncia.
Art. 59. Todo militar que, no exercício de uas funcçõe , á

vi ta de documentos, Ilescobrir a existencia de algum crime, cuja
punição caiba aos tribunaes militare quando faltar-lhe com
petencia para ex-offieio mandar formar culpa contra o indiciado
criminoso, é obrigado a participal-o ao uperior militar a quem
a ista o dil'eito ele providencial' a respeito.

Paragrapho unico. Toda autoridade militar competente,
logo que tiver noticia dit existencia de algum crime militar, ele
verá expedil' ordem para a formação da culpa. contra o indICiado.

Al't. 60. Todo individuo ujeito á jurisdicção mi litar que pre
senciar algum crime milibr ou delle tiver noticia por qualquer
meio, eleverá participai-o a quem caiba ordenar a formação da
culpa cuntra o indiciado.

Art. 61. A queixa compete ao o.ffendido, seus ascendentes,
de cendentes, tutor ou curador, e conjuge.

Art. 62. A dennncia compete a qualquer cidadão nacional, ou
estrangeiro domiciliado no Bl'a7.il.

Paragrapho unico. A denuncia não obriga à acção criminal j
serv'e apenas como informação para averiguação do facto crimi
noso arguido.

Art. 63. A queixa, ou denuncia, deverá ser asstgnada sob com
promisso ou juramento, e conter, assim como a parte official:

a) a narração do facto criminoso, com as circumstancias de
tempo, logar e modo;
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b) o nome do accusado, ou seus signaes caractel'isticos, quando
ignorado;

c) as razões de convicção ou presumpção;
d) a indicação das testemunhas ..
Art. 64. São competentes para receber partas offiiciaes, quei

xas e denunr.ias, observauos os principios lliprarchicos, todos
aquelles que exercerem commando ou autori'lade militar.

Art. 65. Não serão admittidas denuncias e queixas:
a) do pae contra o filho ou vice·yersa, do irmão contra o irmão,

da mulher contra o marido;
b) do impubere, mentecapto ou furioso;
c) do inimigo capital.
Art. 66. Quando o queixoso, ou o denunciante, 1'ôr militar. ou

pessoa sujeita ajurisdicção militar, a queixa ou a denuncia será
apresentitda, depois de aviso prévio, e em termos, ao querelado ou
denunciado, á autoridade a quem cail a proced"r na fôrma, da lei.

Parc1grapho unico. As autoridades que receberem partes offi
ciaes, queixas e denuncias, todas as vezes que os factos crimi
nosos arguidos exijam maiol'es esclarecimentos, antes da convo
cação do conselho de investigação, mandarão proceder a Lleli·
gencias de caracter policial, na conformidade Llos arts. 34 a 56.

CAPITULO III

DAS PROVAS

At!to de corpo de deliCIO

Art. 67. A prova material do crime verifica-se por meio elo
corpo de delicto. (Arts. 38, lettra a, 40 a 52.)

CAPITULO IV

DAS TESTEMUNHAS

Art. 68. Para prova dos crimes, descobrimento dos criminosos
e verificação da verdade, inquirir-se-hão testemunhas nos pro
cessos militares para esclarecimento dos respectivos tribunaes.

Art. 69. As testemunhas que os conselhos de investigação
tiverem de inquirir serão tantas quantas estes conselhos
julgarem necessarias, nunca, porém, em numero menor de tres.

§ 1. 0 Nos conselhos de guerra inquil'ir-se-hão pelo menos ires
testemunhas e poderão ser inquiridas mais até que se preencha
o numero de cinco, nos casos em que é admissivel a menagem;
nos casos, porém, em que puder ser applicada pena maior de
quatro anDaS de prisão, inquirir-se-hão cinco, e poderão ser in
quiridas mais até o numero de oito.
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§ 2. o Quantlo no processo houver mais de um réo, e as tes
temunhas não depuzerem contra todos, poderão os conselhos de
guerra requisitar e inquirir tres testemunhas com relação ao réo,
a quem as outras testemunhas não se l'eferirem.

Art. 70. As testemunhas oiferecidas nas partes, queixas e
denuncias e as indic Idas em omcios e portaria!;, uma vez cha
mada,:,; pelus conselhos le invastigaçJ,o e de guerra para dep 'r,
serão obrigadas a comparecer no logar e á hora que lhes for
designada, não podendo eximir-se desüt obrigação por qualquer
motivo, sal vo o caso de molestia comprovada.

Paragrapho unico. As testemunhas do proce~so, quer perante
o conselho le investigação, quer perante o de guerra, deverão
depor sob compromisso de palavra de homa, ou j uramentó.

Art. 71. As tastemunhas QU8 derem falsos depoimentos em
juizo militar e aquellas que não quizerem depor, depois de
compctrecerem, serão pre::;r.:o em flagTante delicto, p stas á di po
siçã" da antoridades civis, si forem paisanos, e da. autoridades
milita res, si forem militares, para seeem prucessada.s e julgadas
em juizo competente.

Art. 72. As testemunhfl.s serão inquiridas cada uma por sua
vez, e uma não ou virá o que di,ser a outra, nem o que disserem
os indiciados criminosos ou os réos.

Art. 73. As testemunhas deverão declarar o seu nome, natu:
ralidade, idade, estado, profissão, domicilio ou rasidencit1, SI
parente em que grão, si amigo ou inimigo do indiciado criminoso,
ou do reo. .

Art. 74. As testemunhas serão inquiridas de modo conciso,
discriminadas ou bem divididas as pergnntas e respostas, guar
dando-se o estylo ou a ling-uagem destas, expl'imindo. quauto
po sa ser, o verdadeiro pensamento, sem comtuclo prejudicar a
redacção.

Art. 75. Os depoimentos das testemunbas serão escripto~ nos
conselbos de investigação e de guerra pelos respectivos escrivães,
por ellas a~signados, no conselho de investigação com o juiz
interrogante e no de guerra com o juiz que exercer iguaes
funcções e com o auditor.

Paragl'apho unico. Qu:::.ndo a testemunha não souber escrever,
ou nã.o pUller, nomear-se-hét uma pes oa que por ella assigne,
sendo antes lifl0 o seu depoimento em presença de ambas.

Art. 76. Nos conselhos de investigação a inquirição das tes
temunhas será feita sem a presença do indiciado, salvo, entre
tanto, a este o direito de requerel' a reinquirição das mesmas
testemunhas em sua presença.

Paragrapho unico. Nos conselhos de guerra o réo assistirá à
inquirição das testemunhas, em cujo acto poderá razer-lhes por
in termedio do juiz interrogante quaesquer perO'untas, ex::epto se
não tiverem relação alguma com a exposição feita no auto de
informação do crime, devendo; porém, ficar consignadas no termo
de inquiJ'ição as perguntas do réo e a recusa do referido juiz,
assim como contestar afinal as mesmas testemunhas.
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Art. 77. As testet11unhas que divergirem em S9US depoi
mentos deverão ~er acareadas em face uma da outra, afim de
explicarem a clIvergancias ou contradicções em que se ãcharem.

Art. 78. Niío poderão ser testemunhas:
a) O ascendente, descendente e mulher do inLliciado, ou do

réo'
b') o parente até segundo gráo;
c) o menor.
§ 1.° Poderão, en tretan to, ser ouvülas e tas pessoas, inde

pendente de compromisso ou juramento, send.o reduzidas a
termo as in formações que pt'estarem sobre a queixa, delllUlcia,
ou accusação.

§ 2.° Os conselhos de investigação e de guerra darão ocre·
dito que merecerem taes informações, conciliando·as com a de·
mais pt'ovas do autos.

Art. 79. Sempre que as testemunhas, que depuzerem nos
-conselhos de in vestigllção e de guerra, tlzerem referencias a
outras deveeão -er estas chamadas a depôe no caracter de refe·
ridas.

Art. 80. A testemunha que não puder comparecer perante os
conselhos de investigação e de guerra, ou pOt' fazer parte de
forças de tacadas e em operações, Ou por qualquer outra razão
que impossibilite ou retarde o seu comparecimento, pOltera pre
star o seu depoimento no logar de sua residencia lixa ou eventual,
dando-se sciencia ao inrliciado ceiminoso, ou ao réu, em conse
quencia de deliberaç:1o do respectivo conselho, que expedirá de·
precnda á autoridade militar competente do referido logar. (*)

Art. 8t. A inquirição de te temnnbas, na bypothese do artigo
anterior "era feita por um conselho de inquirição composto do
auditor privativo, ou do funccional'io que legitimamente o deva
substituir. e de dous olUciaes nomeados na conformidade do
art. ,*0 ueste Regulamento, dos quaes um set'vira de pl'e idente
e o outro de interrogante.

Art. 82. O omeio de deprecada será acompanhado de uma
cópia autbentica da parte accllsatorill, queixa ou denuocia, do
auto de informação do crime e ue todos 03 quesitos sobre qLle a
testemunba deva Eer inquit'il!a, não só propos~os por indicação
dos conselho. como pelo indiciado criminoso ou réo.

Parngrapho unico. Os quesito.: enviados para servir de base as
informaçõe que tiverem de ser oLUdas pelo conselho de inqui
rição devel'ão ser claros, e vers LI' sobre todas as ciI'cumstaocias
que houverem occorrido no facto criminoso de que se tratar,
selam conducentes para, absolvição ou condemnação dos réos,
attenuação ou aO'gra vação da penas.

Al't. 83. O cooselllO de inquirição, tomando os depoimentos
das testemunhas con tantes do rol, que lhes ~era enviado, proce·
dera na conformidade deste regulamento no tocante aos conse·
lhos de investigação e de guerra.

(') -\ deprecnda é expedida l1irecinc::eJie pelo CODselho,- A. de 15 d~ Julho
de 1896,
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Paragt'apbo unico. Inquiridas que sejam as testemunhas,.
depois de autoadas as peças do pro(lesso, serão as foll1as deste
numeradas e rubricadas pelo auditor lavrando-se em seguida o
termo de encenamento e remessa para o conselho competellte_

Art. 84, O conselho de inquirição por fôrma alguma mani
festará sua opinião obre o merito da causa, ou sobre qualquer
circumstancia, cabendo-lhe, todavia, mencionar em termo espe
cial qualquer incidente que occorra na m,lrcha do process(\.

Art. 85. O presidente do conselho de inquiriç:to podera reqni
sitar da. autoridade competente um officia.l infõrior para servil'
de esct'ivão no pt'ocesso sob a dit'ecção do auditot', que authen
ticará com a ua assignaturR. todos os termos inclusive depoi
mentos de testemunhas.

Art. 86. O conselho de inquirição procurarà tet'minar seus
traball10s em duas essões. além da de sua in tallação, provi
denciando, ou requisitando o cO:llparecimento immediato das
testemunhas.

Art. 87. Todas as vezes que, por motivo de molestia, ou
qualqner outt'o de ordem publica, não possa a testemunha com
parecer ao logar de reunião dos conselhos de investigltção e de
guerra, estes, providenciaudo préviamente ácena das circum
stancias do Cl1'O, se reunirão no logar em que se acear a mesma
testemunha, afirJ') de inquiril·a.

Paragrapho unico. A disposição do presente artigo serà obser
vada, em ca os idenlicos, pelo conselho de inquiriÇ<'io de que
trata o art. 81.

CAPITULO V

DOS DOCU:\IEXTO"

Art. 88. Os documentos para flue possam servir de prova,
de,em ser reconhecidos por official publieo, ou tabe\lião, ex
cepto i forem do~um_ntos officiaes,

§ I." As cartas parti alares não erão pr01uzidas em JUIZO
militar, sem consentimento de seus autores, salvo si provarem
con trn. e\Ies.

§ 2.° Não serão admittidas como documentos, em juizo mi-·
IitUl', as cartas subtl'al1idas do correio ou de qualquer particular.

Mt. 89. As ju'tiflcações pl'oduzidas no fóro civil não erão
allmittidas como documentos.

CAPITULO VI

DAS PRESU~!PÇõE3

\1'1. 90. Nenhuma presumpção, por mais vehelllente que seja,
pedera autorisar a. imposição de pena..

Art. 91. Os indicios, quando vehementes, dão Jogar a pro
nuncia do indiciado criminoso.
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CAPITULO VII

DOS INTERROG.\TORLOS

Art. 92. Ante os conselhos de investigação e de guerra serão
interrogados os indiciados criminosos e os réC's militares, ou
paisanos sujeito á jurisdicção militar.

,Art. 93. O j.uiz interl'og-ante, nos conselhos de investigação
e de guerra, estando presen te o indiciado criminoso, ou réo, fará
,o interrogatol'io na seguinte f'órma :

1. 0 Qual o seu nome, nuturalidade, idade, filiac<'io, estado,
praça e tempo desta, corpo e companbia a que pertence;

2. o QUltl ,L cansa de ua p!'isão ;
3. 0 Si conhece as te temunhas ouvidas no proce so e e tem

alguma COUSlt em que contraditai-as;
4. o Se tem factos a allegar, ou provas que ju~tific]uem a sua

inllocencia.
Art. 94. FinrIo o interrogatorio, podel'ão os juizes do conse

lho lembrar as pel'guntas que lhes pareceremIconvenientes e o
interrogante as formulara ao indiciado criminoso, ou réo, no
sentido que for indicado.

Art. 95. Não serão applicavei- aos paisanos a perguntas
mencionadas na art. 93 e que claramente se referem a militares.

Art. 96. Quando fOl'em dou, ou mais, os individuos crimi·
nosos, ou réos, serão interrogados separadameute,. alve se os
conselhos tiverem de acareal·os, confl'ontando os respectivos
interrogatorios.

Art. 97. As respcstas do interl'ogado serão escri ptas pelos
escrivães dos conselho de inve 'tigação e de guerra, rubrica.das
as folhas dos autos, nos p:,imeil'o , pelo prôsidente, atisignando o
interrog-ado, o ,iuiz interrogante e o escrivão, e nos segundos
rubricadas as folhas pelo auditor, assignando este, o j niz inter
rogante, o escl'ivão e o interl'ogado.

Pal'agrapho unico. Se o interrogado não souber e:crever ou
não quizer assiO'nar, se lavrara um termo com eiltt. declat'ação
o qunl será assign;lllo, nos I'onselllo- de investigação, pl'lo pre·
sidente, pelo interrogante e por duas testemunbas, que deverão
assistir ao InterJ'ogatorio e pelo escrivão re 'pecti vo, e nos con
selhos de guerra, pelo auditol', pelo interrogante, por duas
testemunha e pelo escrivão, devendo as dita testemunhas,
como no' con elhos de investigação, assistil' ao interl'o,~atorio.

Art. 98. Logo que o indiciado crimino o ou réo compareça
em juizo militar para ser intel'rogado, e declara ter menos de
vinte e um a1100S, não havendo prova em contrario, o presidente
do conselho respectivo lh,} nomeftrá um advogado, ou pessoa
idonea para acompanhar o processo e promover a defe a do
accusado, como seu curador.

Paragl'apho uuico. O curador assim nomeado se obrigal'á,
sob compl'omisso ou juramento, a desempenbar-se de suas
fUDcçôes na fórma da lei.



- 447-

Art. 99. Quando o presidente do conselho de investigação, ou
de guerra, ti ver de nomear curador no accusado menor, ouvirá.
a este sobre se tem pessoa de sua cenfiança a quem prefira para
tal cargo.

Art. 100. Qnando o conselh0 de investigação não possa inter
rogar o indiciado criminoso por achar-se elle ausente e não ser
possivel o seu comparecimento, formará. a culpa de te á ua re
velia, independente de intel'1'ogatorio.

Art. la l. Não sera julgado o réo em conselho de guerra,
achando-se ausente. e não sendo notificado para responder a
in terrogatorio perante este conselho.

CAPITULO VIII

DA CONFIS Ão

Art. 102. A conlissão do réo em juizo, sendo livl'e e coinci
dindo com as circnmstancias do facto, é prova do cl'ime.

Art. 103. 1'05 casos em que possa. ser applicada a pena, de
30 annos de pl'isão, ou de morte e I tempo de guerra, a confissão,
nos termos do artigo anterior, sujeita o réo a pena immediata,·
mente menor, quando nãa haja outra pl'ova do crime.

C.'iPITULO IX

DAS BUSCAS

Art. ]0·1. As autol'itlades militares de que trata o art. 2° deste
regulamento, á requisição dos consell1os de investiO'ação e de
guel'ra, ou ex· otficio, antes da convocac<~o destes, ...0 tempo em
que se estiver procedendo a averiguações policiaes, poderão ex
pedir mandados de busca:

a) para appl'ehender cousas furtadas, ou tiradas, ue depositos
e arrecadações milItm'es ;

b) para prender criminosos militares;
c) para, apprehendel' al'mas e munições destinadas a revoltas,

sedições e motins militares;
d) p.'\I'a descobril' objectos, ou instrumentos necessarios a

prova de algum crime militar, ou defesa do accusado iocur o em
crime militar.

Art. 105. O mandado lega.! de busca deverá:
a) indicaI' a ca a, o numero, o pI'oprietario ou inquilino;
b) designar a pessoa procurada e descrever as COU:ias ;
c) ser escripto e assignado pela pl'opria autoridade que o ex

pedir, com a. declaração de seI' ex-officio, ou em' virtude de re
quisição, na fórma do artigo anterior.
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Art. 106. Os m3.udados de busca. poderão tambem ser expe
didos a requerimento dos accusados criminosos em beneficio de
sua. defesa.

Art. 1.07. Os officiaes, em numero de dous. pelo menos, eucar
regados da execução do mandado de busca, autes de entrar na
casa designada, ou dependencias desta, pl'ocurarão por todos os
meios suasorios mostrar e ler ao mOl'adol', ou moradores, o refe
rido mandado, intimando·os para que abran1 as portas e facili
tem as deligencias.

Paragrapl10 unico. No caso de desobediencia, podel'ão os offi.
ciaes entral' á força, praticando os necessarios arrombamentos, o
mesmo que farão no intel'ior da casa, abl'indo os moveis onde
possam, com fundamento, suppor escondido o que procurarem.

Art. 108. Um dos officiaes nomeados para dar execução aos
mandados de bu~ca lavl'ara um auto de tudo quanto houver
succedido, com descripções minuciosas, assignando amhos os offi
ciaes o dito auto, com duas testemunhas pre enciaes, que deve
rão ser chamadas no momanto de começar a deligencia.

Art. 109. A erecução dos mandados de busca, em casas par
ticulares, não tera lagar á noite.

Art. llO. Não sera expedido mandado de busca sem vehe
mentes indicias firmados sob compromisso, ol'ljuramento da parte
ou de duas testemunhas.

Paragrapho unico. As testemunbas devem expol' o facto em
que se fundam as suas declarações e dar fi. razão das presum
pções venhementes que teem de que <1. pessoa ou cousa está uo
lagar por ellas designado.

Art. II!. O mandado de busca não poderá ser expedido sem
os requisi tos mencionados no artigo anterior.

Art. 112. Os exces os e violencias pl'aticados pelos executo·
res de mandados de busca e que fOl'em reconhecidos inuteis,
serão punidos na fórma da. lei.

Al't. ll3. Os occnltadorcs das cousas ou pessoas a quem se re·
ferirem os mandados dE:! busca serão conduzidos á presença da
autoridade que tiver expedido os referidos mandados afim de
serem processados como cumplices no crime, no caso de verificar
se dólo na occu! tação.

CAPITULO X

DA PRISÃO

Arl. 114. Qualquer cidadão pode, e os ofdciaes da policia mi
litar são obrigados a prender todo aquelle que fÔl' encontrado
commetLendo crime militar, ou que tentar fugir per.seguido pelo
clamor publico.

Pal'agrapl1o unico. O que assim forem presos, entender-se-ha
que o são em flagrante delicto.

Art. !15. Etl"ectuada a prLão, serit o preso conduzido li. pre
sença da autoridade militar competente e lavrar-se-ha nm auto
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em que e mencione o facto da prisão, as circumstancias que
a acompanharem, o nome do preso, e sua graduação militar, se
tiver.

Paragrapho unico. A autoridade militar a cuja disposição
ficaI' o pl'eso, pr'ocedera ás dilig-encias policiltes necessal'Ü1.S q11e
tiverem de .õel'vir de base ao respectivo processo dos conselhos
de investição e de guerra,

ArL 1Hi. Tambem podel'á seI' preso preventivamente, antes
ele culpa formada, o militar ou paisano sujeito a jlll'i~dicção
militar, mas somente pOI' ordem escripta dos :\'1ini tI'O da Guerl'a
c da Ma.rinha ou da autoridalies de que trata o arL 2", leUras
a, b, G, ú" e, l~ y, h, i, nos limiLe" de sua~ attl'iuuiçutls.

ParaO'rapho unico. A disposição deste al'tigo não comprehende
os casos previstos nos regulamentos disciplinares.

ArL 117. O militar ou paisano sujeito á jurisdicção militar,
pronunciado pelo conselho de investiO'ação, lica sujeito ao julga
mento e a pri 'ão, salvo o dil'eito de menagem.

Art: 118. Os mandados de pr'isão, no caso de que trata o ar
tigo anterior, serão expedirlos pelo con;;elho de in vestigação em
seguida ao despacho de pronuncia e a,signaúos pelo pl'esidente
do mesmo conselho.

Pal'agrapho unico ..Uém desta formalil1ade, os mandado~ de
vem conter:

It) o teor do despacho de ronuncia;
b) a designação do logal' em que estiver o pronunciado, no

ca o de ser conhecido.
Arl. 119. Os mandados de priilão de con fOl'midade com o

artigo anterior, sel'ão expedidos aos otIiciaes çompetentes da
policia militar, quando o delinquente se achaI' no logar, e esses
oíllciaes os poderão mandar executar por qualquer de seus
subalternos .

§ 1.0 Se o indiciado estiveI' em outra circumscripção militar,
se expedirá, pelos tramites leg-aes, o mandado de prisão, afim
de seI' esta etrectuad.. pelo otIicial da policia militar no logar
em que se ache o mesmo delinquente.

§ 2.° Se o indiciado estiver em paiz estrangeiro, será requi
sitada a p:'isão pelo;; meios diplomaticos, de accol'do com os re
spectivos tl'atados.

§ 3.° Se a autoridade militar tiver de auxiliar-se da autori
dade civil, requisitara. elesta, para o cumprimento do mandado,
as deligencias que julgar necessarias.

Arl. 120. O otIicial encarregado de etrectuar a prisão do in
diciarIo cl'imino o, em consequencia do mandado, lhe f,lrá snlir
a obl'igação que lhe incumbe, de acompanllal-o, ficando assim
effectuada a pri ão.

§ 1.° Se o indiciado não obedecer e procurar evadir-se o
executor tem o direi to de empregar a força neces~aria para
effect uar a prisão.

§ 2.° Se o indici~do resisti I' com armas, o executor fica au
torisado a usaI' daquellas que entender necessarias para repellir
a opposição, sendo em tal caso justificado o ferimento ou morte

~\I
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do delinquente, uma vez provado que de outro modo perigava
a existencia do executor.

§ 3.° A disposição do paragrapho anterior comprebende ter
ceiras pessoas que quizerem auxiliar a resistencia e lirar o preso
do poder do executOl' do mandado.

§ 4.° As prisões por mandú.do podem ser efi'ectuadas em qual
quer dia, ou mesmo á noite.

Art. 12J. Quando o indiciado occultar-se em alguma casa, o
executor do mandado intimará o dono ou inquilino desta para
que entregue o mesmo indiciado. mostrando-lhe a ordem de pri
são e fazendo-se bem conhecer.

§ 1.0 Quando o dono, ou inquilino da casa, desobedecer, o ex
.cutor do mandado tomará duas testemunhas, c, sendo de dia,
,mtrará á força na cas~, arrombando as portas, se preciso fór.

§ 2.° Se o caso a que se refere o paragrapho anterior acon
tecer de noite, o executor do mandado, depois de tomar duas
testemunhas, cercara a casa, declarando·a incommunicavel, e,
apenas amanheç.1, arrombará as portas e tirarà o delinquente,
lavrando de tudo um auto que será assignado por eUe executor
e por duas testemunhas.

§ 3.° Todas as vezes que o dono ou inquilino de uma casa
negue entregar um delinquente que nella se occulte, será levado
á presença do juiz competente, para que contra elle se proceda
como resistente á, ordem legal.

Art. 122. Os omciaes da policia militar que na execução
de um mandado preterirem as formalidades declaradas nos
arts. 120 e 121, sotrrerão as penas impostas nos casos de excesso
e abuso de autoridade.

Art. 123. A prisão preventiva prevista no art. 116 poderá
ser ordenada:

a) á vista da declaração de duas testemunhas que deponham
ob compromisso, ou jurem, de sciencia propria, ou de prova

documental de q1le resultem vehemelltes indicios contra o
indiciado;

b) á vista da confissão do crime.
Art. 124. Quando o conselbo de investigação, por seu despa

cho, concluir o processo, não pronunciando o accusado, a auto
ridade convocante, no caso de não conformar-se com o referido
despacho e de mandar o accusado a conselho de guerra, orde
mtrá a prisão, expedindo o competente auto, sob sua assignatura,
para ser executado na fórma estabelecida neste regulamento
no' arts. 120 e 12J.

Art. 125. Recolhido ii. prisão o indiciado criminoso, ser-lhe·ha
entregue <"\, cópia do mandado ou da ordem escripta e assignada
pelo offieial da deligencia.

Art. 126. O omcial que fizer a deligencia dará parte de tudo
que occorrer j entregara, bem acondicionados, os objectos que
aprehender, e certificará com duas testemunhas ter eutregado
ao preso a cópia do mandado ou ordem de prisão.

Art. 127. Os militares indiciados em crimes militares, logo
que forem presos serão conduzidos ás prisões militares e os
paisanos sujeitos i1. jurisdicção militar serão recolhidos às mesmas
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prlsoes, ficando estes e aquelles a dIsposição das autoridades
militares.

1\rt. 128. Os milita,res iudiciados em crimes communs, uma
vez presos á requisição das autoridades civis, serão recolbidos ás
prisões militares, onde ficarão ii. disposição daquellas autoridades.

CAPITULO XI

DA ME, AGE"I ".

Art. 129. Os militares, e os paisanos sujeitos a processo e jul
gamento no fôro militar, poderão livrar·se soltos nos crimes,
cujo maximo da pena de prisão for menor de quatro ~nnos.

Art. 130. A menagem póde ser concedida ao oíficial :
a) na propria casa de residencia ;
b) no quartel do corpo a que pertence!', ou lhe for designado;
c) na praça, acampamento, cidade ou lagar em que se achar e

lhe for designado, conforme o prudente arbitrio dos Ministros da
Guerra e Marinha, os quaes tomarão em consideração a gravi
dade do crime, a graduação do accusado e os ~el1S JJI ecedeu tes
militares. -

§ I. o A menagem poderá ser concedida ao paisano sujei~o á
jurisdicção militar:

a) na propria casa de residencia;
b) em todo o editicio da prisão em que estiver recolhido;
c) na cidade, ou lagar em que se achar e lhe for designado.
§ 2. o A menagem só po,lera ser concedida á praça de pret, ou

seu assemelhado, no interior do quartel, estabelecimento a que
pertencer, ou lhe fôr designado.

Art. 131. O militar, ou paisano sujeito ájurisdicção militar,
que tiver obtido menagem, e deixar de comparecer a a:lgum acto
judicial p&.ra que seja intimado, ou a quem não puder verificar-se
a intimação, será preso e não poderá mais livrar-se solto, ficando
sujeito o militar, pela sua occultação, a novo processo e julga
mento por crime de deserção, e o paisano a ser preso no logar
em que for encontrado.

CAPITULO XII

DAS su PErçõES E RECUSAÇÕES

A1't. 132. Quando os juizes dos conselhos de investigação e
guerra e do Supremo Tribunal Militar forem inimigos capitaes
ou intimos amigo::;, parentes, consaguineos ou affins até o

)I. V I art. 235.
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segundo gráo, de alguma das partes, seus pais, tutores e curarIo
res, ou tiverem com qualquer ([eUas demandas, ou forem parti
cularmente interessados na decisão ria causa, poderão sel' recusa·
dos; e são obrigados a dar·se de suspeitos, quando não sejam
recusados (arts. 2~O, 221,22'; e 29 3).

CAPITULO XHI

DA PRESCRIPÇÃO

Art. 133. A prescripção rIa acção é subordinada aos mesmos
prazos que a da condemnação.

Art. 134. A prescripçã.o da acção começa a correr do dia em
que foi pratieaclo o crime e interrompe-se pela senteuça que
declarar procedente a accusação e ml\ndar sujeitar o indiciado a
julgamento, e pela reincideocia.

Art. 135. A prescripção dl\ condGmnação começa a correr do
dia em qUG passar em julO'ado a respectiva sentença, e inter
rompe-se pela prisão do coorlemnado, e peh reincidencia.

Art. 136. A condemnação a mais de uma penl\ prescreve no
prazo estabelecido para a mais grave.

Parl1g1'apho uuico. A mesma regra prevalecerá em relaçrio á
prescripção da acção.

Art. 137. A prescripção, embora não allegada, deve ser de
clar ada ero-o fficio.

Art. 138. Não prescrevem a acção criminal nem a condemna
ção no crime de deserçã.o, salvo se o criminoso jã tiver comple
tado a idade de 50 annos,

Art. 139, A condemnação pelos crimes punidos com pena de
morte, em tempo de guerra, salvo o caso do artigo anterior,
prescre ve em 30 annos,

Art. 140. Pl'escrevem, salvo o caso do art. 138:
a) em oito :lonos. a condenmação que impuzer pena de prisão

com trabalho até tres anuas;
b) em dez annos, a que impuzer pena da mesma natureza atê

seis annos ;
c) em '5 annos, a qu impuzer pena da mesma natureza até

dez annos ;
11) em 20 annos, a que impuzer pena da mesma natureza por

mais de dez annos. .
Paragrapho l1uico. A condemnação á pena de prisão simples

imposta aos officiaes de patente em virtude de conversão da de
trabalho, pres:::reve nos mesmos prazos que a condemnação á
prisão com trabalho,
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CAPITULO XIV

DAS CITAÇÕES

Art. 141. Os militares, ou paisanos sujei tos á j urisdicção mi
litar, presos ou não, serão intimados a comparecer em juizo,
quando lhos for determinado.

Art. 142. A intimação para comparecimento do indiciado cri
minoso ao conselho de investigação, estando elIe no logar, será
feita paI' mandado e estando fóra paI' precatoria ou rogatoria.

Art. 143. O mandado, precatoria ou rogatol'ia, deverá
conter:

a) o nome do indiciado criminoso e mais todos os signaes que
o tornem bem con becido. quando 1"01' este praça de pret ;

b) o lagar em que estiver preso, ou onde possa ser encon-
trado ;

c) a ordem de quem esteja preso;
d) o motivo da prisão ;
e) o rol de testemunhas que tenham sido inquiridas na for

mação da culpa ;
1) o logoar, dia e bora da reunião do conselho perante o qual

tenha de comparecer.
Art. 144. A intimação para comparecer no conselho de guerra,

além dos requisitos do artigo anterior, conterá mais:
a) o despacho de pl'oDuncia, por cópia;
b) o rol das testemunhas a sel'em inquil'idas, além das do con·

selho de investigação;
c) cópia do auto de informação do crime.
Art. 145. Os mandados de intimação serão escriptos pelos

escrivães dos con elbJs de investigação e de guerra e a"signados
pelo presidente no primeiro caso, e pelo auditor no segundo.

Art. 1·16. A praças de pret e os paisanos sujeitos a juris
dicção militar serão intimados por um offi.cial inferior, requi·
sitado pelo presidente do conselho; e os otIlciaes por oíficiaes
igunlmeute requisitados, e de igual p03to ou gl'aduação.

Art. 147. Os mandados, cujos dizeres geraes poderão ser im
pressos, serão expediuos em duplic;tta, ficando um em poder do
intim::tdo e o outro, com a sua declaração de - sciente - assi
goada e datada e certidão de quem tiver feito a intimação, será
junto ao processo.

§ 1. 0 Se o intimado não puzel' 0- sciente - por não querer,
não podeI', ou não saber escrever, quem tiver feito a intimação
lavl'~rfl, rie tnrlo a cnmpetlmte cp.rtinào, que será assig-nada por
duas testemunhas, afim de ser junta ao proce soo

§ 2. o A ootiücaçâo de testemunhas será feita por otIlcios
dirigidos ás prop"ias testemunha~, ou á autoridade a que
estejam ellas subordinadas, assigoados pelo presidente do con
selho respectivo, ou pelo otIlcial encarregado de deligencias
policiaes.
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CAPITULO XV

DO PRESIDENTE E MAIS JUIZES DOS CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO E
DE GUERRA

Art. 148. Incumbe ao presidente dos conselbos de ~vesti

gação e de gue-rra :
a) fazer a policia, mantendo a ordem nas sessões;
b) communicar-se com as autoridades militares, ou civis, para

oOter deJigencias e esclarecimentos de que dependerem as de
liberações finaes do conselho e em nome deste.

Art. 149. Aojuiz interrogante incumbe fazer ás testemunhas
e ao réo as inquirições competentes e interrogatorios, sendo no
conselho de guerra auxiliado pelo auditor.

Art. 150. Ao escrivão do conselho de investigação incumbe
guardar sob ~ua responsabilidade, e do presidente do conselho,
os autos do processo, desde o inicio até o encerramento do mesmo
processo.

Art. 151. Ao auditor de guerra e ele marinha, no conselho de
guel'l'u, incumbe:

a) fiscalisar a marcha do processo no tocante á observancia de
disposições legaes e re"'ulamentares;

b) auxiliar o juiz intel'rogante na inquirição de testemunhas e
interrogatorio dos réos ;

o) dirigir o escrivão nos trabalhos de escripta do processo;
d) cClmmunicar-se, de ordem do presidente do conselho, com

as autoridades militares, on civis, no sentido de obter diligen
cias que evitem delongas na marcha do processo;

e) ter sob sua guarda e responsn,bilidade os autos dos proces
sos desde a primeira reunião do conselho até o encerramento
dos trabalhos deste e remessa á autoridade competente.

Art. 152. Aos juizes em geral elos conselhos de investigação e
ele guerra incumbe decidir e sentenciar, á vista da lei, da prova
dos autos e de accordo com os dictames de sua consciencia.

CAPITULO XVI

DOS ADVOGADOS E CURADORES

Art. 153. Não ão admittidosadvogados no processo da for
mação da culpa, ou perante os conselhos de investigação.

Art. 154. Na processo penante o conselho de guerra, podem
os réos chamar os advogados que quizerem para dirigir e enca
minhar a defesa, permittindo·se·ll1es todos os recnrsos em l'3i
admittidos.

Art. 155. Quando o réo for menor, quer no conselho de in
vestigação, quer no de guerra, a sua defesa será acompanhada
e dirigida por um curador, que elle indicar, ou nomeado pelo
presidente do conselho.
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Art. 156. Entre os meios de defesa e para corrçbOl:ar as
provas de sua innocencia, poderão os indiciados criminosos, ou
os reos, por si, seus advogados, ou curadores, na fórma dos
arts. 153, 154 e 155, apresentar testemunhas que serão inqui
ridas, de conformidade com os arts. 72, 73, 74 e 75, á vista
de quesitos escriptos que serão annexos aos respectivos autos
do processo.

CAPITULO XVII

DA CONTUMACIA DO ACCUSADO

Art. 157. A contumacia llo co-réo não suspende nem im
pede o julgamento elos demais.

Art. 158. O accuS<1.do revel, quando comparecer antes da pro
nuncia, poderá requerer que as testemunhas sejam repergun
tadas em sua presença, e se estiver pronuncia'lo, e não nomeado
conselho de guerra, será admittido a reclamr do despacho da
pronuncia para a autoridado convocante do conselho de inves
tigação, :t qual autoridade f'lr.i. reunir novamente o dito con
selho, afim de que este, conhecendo das razões de defesa ex
postas conforme-sf:\ ou não com ellas por um llOVO despacho.

CAPITULO XVIII

DAS NUL:IDADES

Art. 159. São llullos os processos:
a) sendo incompetentes as autoridades que convocaram os

respectivos conselhos ou illegitimas as partes que os provo
caram;

b) faltanLlo-lhes alguma fórma ou termo e~sencial.

Art. 100. São fórmulas ou termos essenciaes do processo:
a) o conselho de investigação para ssrvir de base ao de guerra,

salvo no;; co. os de qne tratam os arts. 163 a 168 ;
b) a convocação dos juizes que devem compor 05 respectivos

cOllsellios ;
c) o auto de informação do crime no conselho de guerra;
cl) a inquil'ição de testemunhas em Dumero legal;
e) a intimação do réo para assistir a inquirição de testemu-

nhas e ver- 'e proces~ar no conselho de guerra;
f) o interrogatorio do réo no consel ho de guerra;
g) a nomeação de cnrador ao réo menor ele 21 annos.
§ 1.0 As nullidades referidas podem seI' aUegadas em qual

quer tempo e instancia e aunula.m o pror.es o de'te o termo em
que ellas se deram, não só quanto aos actos relativos, como
quanto aos dependentes e consequentes.
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§ 2.° As demais nullidades não mencionadas neste artigo se
haverão' por suppridas se as parte as não arguiJ'em quando,
depois que ellas occonerem, lhes competir o direito de con
testar, apresentar razões de defesa, ou embargar a execução
da sentença.

§ 3.° Devem osjuizes supprir ou pronunciar a nullidade logo
que as pal'tes a arguirem pelo modo determinado no paragrapbo
anterior.

§ 4.° As nullidadas arguidas, não sendo suppridas ou pronun
ciadas pelos ditosjuize', importam:

a) a annullilção do processo na parte respectiva se ellas causa
ram prejuízo áquelle que as arguiu j

b) a resl?OnsabiliLlade dos juizes.
§ 5.° Ainda que as nullidades não sejam arguidas no termo

competente e não possam produzir a annullação do processo,
deve ° Supremo Tribunal Militar pronunciai-as para o effeito
sómente de corrigi!' o acto e advertir aos juizes que as occasiona
ram ou toleraram.

Art. 161. A sentença é nuUa:
a) sendo dada por juiz incompetente ou sU3peito;
b) sen-lo proft:lrida contra expressa. disposição da legislação

criminal;
c) sendo proferida contra individuo em estado de loucura;
d) sendo fundada em instrumentos ou depoimentos julgados

falsos em juizo competente;
e) sendo o proce 50 em que foi ella proferida annullado em

razão das nullldades referidas no artigo anterior.
',Art. 162. A sentença pMe ser annuUada:
~! a) por meio de appellação necessaria para o Supremo Tri
bunal Militar;

b) por meio de embargos perante o mesmo tribunal;
c) por meio de revisão.

CAPITULO XIX

DAS DESERÇÕES DE PRAÇAS DE PRET

Art. 163. Vinte e quatro horas depois de ausentar- e alguma
praça de pret, o commandante da respectiva batel'ia, esquadrão
ou companhia mandará inventariar, com ° tcstemnnho de dous
ofliciaes de paten te, os objectos deixados e enviará a relação dos
mesmos objectos ao major-fiscal, depois de assignal a com as
testemunhas que assisterem ao inventa.Iio.

Paragrupho unico. Os officiaes que tiverem de assistü' ao
referido inrentllrio deverão ser ictlicados pelo comm:md nia do
corpo a requisição do da companhia, bateria. ou eSl)uadl'ão.

Art. 164. Quando a praça que se ausentar pertencer á armada
o inventario, de que tl'ata o artigo anterior, será mandado fazer
pelo re pectivo commandante que o assistirá ou designará quem
o sub titua neste acto com duas testemunhas idoneas, preferidos
sempre ofliciaes de patente.
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Art. 165. Quando a deserção. e der em algum destacamente
commandado por official de patente, ou por inferior, o inventario
referido será feito pelo proprio commandante, por elle assi·
gnado e por quatro testemunhas, afim de ser remettido opportn
namente ao respectivo commandaDte do corpo.

Art. 166. Passados os dias marcados em lei para constituir-se
a deserção, o commanda nte da lJateria, companbia ou esquadrãe,
no exercito, ou a autori~ade militar correspondente na armada
dal'á ao respectivo commandante uma parte circumstanciada, afim
ue que se lavre um termo no qual serão declaradas todas as
circumstancias da deserção.

ParagrapllO unico. Este termo será assignado pelo proprio
commandante, por tres a cinco testemunhas e escripto pelo se·
cretario do corpo ou quem o substitua, ou pelo escrevente da
Armada que no acto for indicado, atim de servir de bas3, com ou
tros quaesquer documentos, ao conselho de guerra. a que será
submettido o accusado.

Art. 167. Assim verificada e qualificada a deserção do ac
cusado, será lagoa este excluido do estado etrectivo, fazendo-se
nos livros respe tivos os competentes assentamentos.

Art. 168. Os conselhos de g'uena, para conhecer dos crimes
de deserção, observarão as mesmas formalidades exigidas nos
processos sobre quaesquer outros crimes militares.

Art. 169. Ficam abolidos os cansei hos de disciplina para
qualificação do crime de deserção estabelecidos na ordenança
de 9 de abl'i[ de 1805.
~; Art. 170. Se a deserção for em tempo de guerra, immediata~

mente depois de recebida fi parte ac~usatoria de que trata o
art. 166, seguir-se-ha a convocação dos conselho!,\ de investigação
e de guerra na fórma estabelecida para os casos em geral.

CAPITULO XX

DA DESERÇÃO DOS OFFICIAES DE PATENTE

Art. 171. Logo que qualquer dos officiaes de patente do Ex
ercito e da Armada (não comprehendidos os reformados desem
pregados) não comparecer, quando for chamado a serviço, será
declarado ausente na ordem do dia da autoridade competente, e
como lal mencionallo nos mappas e reb.ções de mostra, e chamado
por editaes que se inseril'ão nas folhas publicas, onde as hOllver.

Art. 172. Em seguida á declaração da ausencia dos officiaes
em ordem do dia, quando não houver prazo de espera marcado
para a sua apresentação ou, no caso contrario, depois de tindo
es~e prazo, terá lagar a convocnção do conselho de inve..tig:cção
para a formação da culpa dos indiciados e subsequente julga
mento no conselho de guerra na fórma prescripta para os crimes
em geral.

Art. 173. A pronuncia em tal caso, além dos etreitos indicados
nos arts. 28 e 190, lettra b, servirá para fazer-se a nota nos li
vros competentes e para ser o official excluido doestado etrectivo.



PARTE TERCEIRA

Da organização dos processos, dos recursos e
execução de sentenças

TITULO I

DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAES JUDICIAES MILITARES

CAPITULO I

DO PROCESSO DO CONSELHO DE !)fVESTIGAÇÃO, Ou FORMAÇÃO
DE CULPA

Art. 174. Reunido o conselho de investigação no Iogar, dia e
hora designados, segundo a convocação feita pelo presidente,
será por este apresentada a queixa, ou denuncia, ordem es
cripta da autoridade superior, ou a parte accusatoria. e todas as
mais averiguações a re peito do facto cL'iminoso e do delinquente.

Art. 175. Lidas pelo escrivão e examinadas lodas as peças
que tiverem de servir de b~se ao processo, o presidente do con
selho mandará notificar a'l testemunhas para comparecerem na
primeira sessão,. que será designada na ordem de intimação, la
vrando-se de tudo um termo.

Paragrapho unico. No caso de deserção de otllcial, serão re-
mettidos lambem por cópia authentica ao conselho:

a) o erlital chamando n official pelo prazo legal;
b) a cópia da ordem do dia em que for publicada a ausencia ;
c) a fe de officio ;
d) a exposição de todas as circumstancias que acompanharem

a deserção.
Art. 176. Esta sessão será celebrada dentro do mais curto

prazo passivei, ma sempre com tempo para que as testemunhas
possam ser intimadas com 24 horas de antecedencia.

Art. 177. No lagar, dia e hora aprazados, reunido o conselho
de i:lve tigação, e presentes as testemunhas, que serão reco
lhidas em lognr separado, o presid(mte declarará que se vai pro
ceder a formação da culpa contra o indiciado F, .. " eus co-réos,
ou cumplices.

Art. 178. Em segundo logar proceder-se-lIa á inquirição das
testemunhas, lavrando·se termo de Cc'l.da depoimento, que sera
assignado pela testemunha, e quando esta não o faça por não
poder ou por não saber escreveI" assignará alguem l1 sen rogo
ao que se fará menção no termo, assigna.ndo mais o depoimento
o juiz interrogante e o escrivão. sendo tudo rubricado pelo pre
sidente do conselho.
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Art. li9. Findos esses depoimentos, comparecendo o indi
ciado independente de intimação, poder-se-ha proceder a seu in
terrogatol'io, que será assignado pelo juiz intel'rogante, rubri
cado pelo presidente do conselho e assignado pelo indiciado, ou
seu curador, quando menor; e se o indiciado não assignar por
não querer, por não poder ou por não saber, será o intel'J'ogato
rio as ignado por duas testemunhas e, finalmente, pelo es
crivão.

Art. 180. Não se achando presente o indiciado, o consélho,
depois de inquirir as testemunhas, suspenderá a sessão sendo
designado outro dia para o comparecimento do mesmo indiciado,
que devel'á ser intimado, lavrando-se de tudo um termo.

Art. 181. No dia, lagar e hora aprazados, reunido novamente
o conselho de investigação, e comparecendo o indiciado, proce
der·se·ha ao interrogatorio na fórma dos arls. 92 a 101.

Art. 182. Se pelo interroga torio do indiciado o conselho reco
nhecer a sua m noridade, o pI'e3idente lhe nomeará um curador,
o qual pre tará o seguinte compromisso ou juramento:

« Comprometto-me sob palavra de bonra (ou ,juro) defender
bem e conscienciosamente o direitos do meu curatelado. »

P:uagrapho unico. De tudo e lavrará um termo que será ru
bricado pelo presirlen te e a 'signado pelo curador.

Art. 183. Se o indiciado não quizer responder, lavl'ar-se-ha
termo do que occoner com todas as circumstancias, a signado
com duas testemunhas.

Art. 184. Findo o interrogaterio, o indiciado podera requerer
para juntar documentos aos auto~, inquirição ele t-stemunha ele
elefesa e apresentação ele defesa escripta, o que tudo lhe erá
deferido.

Art. 185. O indiciado por si, ou por seu curador, quando
meoor, tem o direito de allegar contra as testemunhas 0S mo·
tivos de suspeição que descobri!', pedir a acareação deUns e rein
quirição em ua pl·e~ença.

Art. 186. Se algum dos juizes, o indiciado ou seu curador,
sendo menor, pedir a acareação do testemunbas, audiencia das
referidas e informantes, informação do ofrendido, rectificação do
corpo de delicto, exame de sanidadfl, o con elho resolverá por
meio de voto, e, no caso de ferimento, será a diligencia
requisitada ao encarregado da. policia. militar, que _e prom
ptiticarn. em Eatifazer a requisição, no tocant", a sua atlri
buições.

Arl. 187. Não havendo requerimento a fazer e nem mais
n.lguma consa a resolver, deverá. o presidente declarar que e tão
encerradas n.s diligencias e concluidas as formalidades do pro
ce,so, do que lavrará termo o escrivão.

Al't. 188. Em seguida, finda a discus ão entre os juizes,
passarão estes a dar suas opiniões sobre a pronuncia ou
não pronuncia do indiciado, no 8<'1S0 affirmativo, em que artigo
de lei, e o que ficar decidido, por unanimidade ou maioria de
voto, constituirá o dC'Spacho de pronuncia ou não pronuncia,
devendo o mesmo despacho ser escripto pelo juiz escrivão e P01'
tojos assignado.
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Art. 189. As decisões, ou despachos de pronuncia, ou não
pronunci3., sempre terminarão com esta declaração - seja re
mettido o processo a (designação da autoridade), que convocou o
conselho.

Art. 190. A pronuncia, além do e1Ieito indicado no art. 28,
produz mais os seguintes:

a) suspender o indiciado do exercicio de todas as funcções
publicas;

b) obrigar a pl'isão do indiciado, se ainda não tiver sido preso,
salvo o direito de menagem.

Paragrapho unico. No caso de não pronuncia. se o indiciado
estiver preso, não podera ser solto sinão depois da decisão da
autoridade militar competente que tiver convocado o conselho,
contil'mando a não pronuncia.

Arl. 191. Se o indiciado não estiver preso, ou não puder
ser encontrado quando tiver de ser interrogado, do que
haverá certidão junta aos autos, continuará o processo á sua
revelia.

Art. 192. O conselho de investigação, emqu~tUto funccionar,
poderá receber todos os esclarecimentos escriptos qne lhe forem
fornecidos pela autol'idade competente, antes de ser ouvido o
indiciado.

CAPITULO II

DOS PROCESSOS DOS CONSELHOS DE GUERRA

Art. 193. Recebido pelo presiuente do conselho de guerra o
'processo da formação de culpa, o remettera logo ao auditor
respectivo.

At'l. 194. Reunir-se-ha o conselho de guel'ra no logal', dia e
hora mal'cados pelo presidente.

Art. 195. Reunidn I) con<;elho, o presidente tomará a cabe
ceira da mes't, sentando-se á sua direita o auditor, a esquerda o
juiz interrogante e em seguida, á direita e á esquerda, tomarão
logar alternaliam'3nte osjuizes do conselho, segundo assuas gra
duações e antiguidades. Entre o auditor e o presidente, t rá
assento o escrivão em mesa separada.

Art. 196. O auditor lerá o proce so da formação da culpa e
mais papeis que tiver recebido e organisará um auto de infor
mação do crime, que sera escrlpto pelo escrivão e assignado
pelo mbsmo audi tal' .

Paragrapho unico. Este auto de informação do crime, deverá
conter nmn. pxpo<:i<;.iífl do facto criminnso com todas a circum
stancias que o cercnrem.

Arl. 197. Autoado o processo do conselho de investigação e
demais papeis, com o auto de informação do crime, o pre idente
do conselho de guerra mandara que sejam notificadas as teste
munhas da accu ação e intimado o réo, levantando-se a sessão e
ficando marcada outra para ~ia e hora certos, lavrados os ne·
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cessarios termos pelo escrivão, por este assignados e rubricados
pelo auditor, para tudo constar.

§ I. o O presidente ou o audi tal' podera requisitar um official
inferior ou de patente, e conforme a graduação do réo, para
fazAr a intimação deste.

§ 2. o Sempre que forem feitas notificações de testemunhas,
o auditor certificara nos autos, sendo a cerdidão escripta pelo
escrivão.

§ 3. o As certidões de intimações dos réos, bem como as respos
tas aos officios de requisições de testemunhas, deverão ser anne
xas aos autos respectivos.

Art. I98. Reunido novamente o conselho de tiuerra, no logar
de suas sessões, a hora marcada, presentes as testemunhas de
accusação e o réo, que ficura em logar separado, em frente ao
presidente, este prestará em voz alta, em pé e descoberto, o se
guinte compromisso ou juramento:

«Comprometto-me (ou juro) examinar com a mais escru
pulosa attenção (\, accusação que se me apresenta; não tramr,
nem os interesses da sociedade nem os da innocencia e d(l, huma
nidade, nem os da disciplina; observar a lei, proferir (l, de
cisão segundo os dictfl,mes da conscienciR, e intima convi
cção,. com a imparcialidade e firmeza de C[tracter esposadas
pelo soldado. »

Em se:guida, 05 outros juizes d' ão uo depo's do outro:
« Assim me comprometto (ou assim o juro.)>>
Art. 199. Concluido este acto, de que se lavrará termo, o

accusado podera aUegar incompetencia do j 11 i7.0 , e a suspeição
dos juizes, segundo a fórmula que adiante se dirá.

Art. 200. Si não houver allegação alguma ou tendo sido
julgados os incidente, o auditor f,tra a leitura do auto de infor
mação do crime.

Art. 201. O presidente em seguida advertira ao réo que lhe
é permittido requerer tudo o que julgar util á sua defesa, expri
mlndo-se com liberdade, guardadas as regras da decencia e da
moderação, sem faltar á sua consciencia e ao respeito devido ao
tribunal.

Art. 202. Seguir-se-ha a inquirição das testemunhas de
accusação, na conformidade no n.rt. 76, parag-rapho unico, sobre
o auto de informação do crime, podendo igualmente os juizes do
conselho formular perguntas, no sentido de se esclarecerem, em
seguida a inquirição tia testemunha e antes de ser dada a pala
vra ao réo para contestaI-a.

Al't. 203. Finda a inquirição das testemunhas de accusação,
proceder-se-ha ao interrogatorio do réo, na fórma dos arts. 93
a 1O0, do que se lavrara auto especial.

Art. 204. Requerendo o réo a inquirição de testemunha de
defesa e apresentação de razões escriptas, o conselho concedera
para este fim o prazo de dez dias, prorogavel a vinte, feitas as
notificações das referidas testemunhas, afim de comparecerem
no dia que for designado pelo presidente para ter logar a reu
nião do conselho.



- 462-

Art. 205. ReUllido o conselho de guerra, na conformidade do
artigo anterior, presentes as testemunhas de defesa e o réo, este
entregará ao conselho as suas razões de defesa escripta, acom
panllada du. serie de quesitos que tiver de propor a suas teste
munhas.

Art. 206. Em seguida far-se-hu. a inquirição das testemunhas
de defesa na fórma elos quesitos propostos pelo reo, regulando
para estas testemuhas as formalidades exigidas neste regula
mento.

Art. 207. Seguir-se-hão n.s allegações oraes, concedendo o
presidente do conselho a palavra ao réo, seu advogado, ou
curador, afim de adduzírem as provas que tiverem em sua de
fesa, de seu constituinte ou de seu curatelado.

Art. 208. Se, finda u. inquirição das testemunhas de accusação,
interrogado o réo, este nada requerer em bem de sua defesa, o
conselho passará ao julgamento.

Art. 209. Dando o presidente do conselho a palavra aos juizes
em geral consultando-os sobre se ca,recem de novas deligencias,
no caso affirmativo., a juizo ela maioria do conselho, o presidente
resolverá, suspendendo ou não a sessão para serem sabisfeitas as
ali uelidas deligencias. . .

Art. 210. Se nenhum esclarecimento mais for exigido, o con
sel110 se retirará para a sala das conferencias, ou ordenará que
o auditoria se retire, afim de poder deliberar. .

CAP1TULO lU

DA CONFE&ENCIA DO CONSELHO E DO JULGAMENTO DE CAUSA

Art. 211. A conferencia para O julgamento principiara por
um relatorio verbal simples e claro feito pelo audi tal', e:.:pon do o
f!licto, ou factos sobre que versar a accusação, com todas as
circumstancia que possam influir na sua n.preciação, apontando
com rigorosa imparcialidade as pt'o vas da accusação e da defesa,
concluinclo por emittir o seu parecer sobre a culpabilidade do
acousado.

ArL.. 212 _ Finda a exposigão do a udi toe, o presil en te dará a
palavra a qualquee dos juizes elo conselho, pela ordem por que
lhe for peclida.

Paragel1pho unico. O audi tor, ou qualquer elos juizes do con
selho, só poderá fallar duas vezes.

Art. 213. Terminada a discussão, o presidente convidara os
juizes a se pronunciarem sobee o merito da causa, afim de absol
verem 0U condemllarem o réo.

§ l.0 O auditor será. sempre o primeiro a votar, seguioclo-se
lhe os outros juize;;;, a começar do mais moderno, votando o
pre idente em ultimo logar.

§ 2. o Todas as decisões serã·o tomadas por maioria de votos,
incluidos o do auditor e o do presidente.
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Art. 214. A seatença definitiva será sempre fuadamelltada,
esc:'ipta na conformidade do art. 18 § 20 e assignada por todos
os juizes, declarando-se qual o artigo de lei em que o réo in
cidiu e bem assim a penalidade de qUI;) é passivel.

Paragrapho unico. Para applicação da pena de morte em
tempo de guerra, é preciso que concorram, pelo menos, cinco
votos do conselho, e não havendo esse concurso, appllcar-se-ha
a pena de trinta annos de prisão.

Art. 215. A sentença será. lida em audiencia publica pelo
auditor, ficando desde logo intimado della o réo, se achar-se
presente.

Paragl'apho unico. Achando-se ausente o réo, a sentença do
conselho de guerl'a lhe será intimada por mandado expedido
pelo auditor.

CAPITULO IV

INCIDENTES DO PROCESSO

Art. 216. O accusado, logo depois de prestado o compromisso,
ou juramento, dos juizes do conselho de gl1el'ra, allegará, com as
razõe" que tivel', a incompetencia do mesmo conselho para co
nhecimento da accusação.

Art. 217. Articulada 11 excepção de incompetencia, será ou
vido o auditor, que poderá pedir vinte e quatro horas para
responder.

Al't. 218. Reunido o conselho, o auditor apresentará seu
parecel' por escl'ipto, sendo decidido por maioria de votos este
incidente.

§ 1. o Se decidir pela aillrmativa, Mceitando como provada
a excepção, o conselho appellará ex-officio pal'a o Supremo
Tribunal Militar, suspendendo a sessão até ulterior deci ão da
quelle tribunal.

§ 2. o Se o conselho rejeitae a excepção, continuara o julga
mento sem mais recurso suspensivo, salvo ao Supremo Tribunal
Militar o direito de tomar conhecimento desta preliminar.

Art. 219. Se o conselho de guerra reconhecer-se incom
petente, por ser a feLHa disciplinar, uma vez confirmada a in
competencia, pelo ~upremo Tribunal Militar, devolver-se-ha o
processo a qnem for de direito, ficando cópia da sentença na
respecti va secretaria.

CAPITULO V

DAS SUSPEIÇÕES, DA FALSIDADE DO DOCUMENTO ou DO DEPOIMENTO

Art. 220. Os membros do conselho de investigação e guerra
que estiverem nos casos do art. 132 dar-se-hão de suspeitos.
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Paragrapho unico. No caso de não se darem por suspeitos, o
accnsado poderá daI·os em qualquer acto de accusação, logo
depois da excepção de incompetencia.

Art. 221. Se os juizes dos conselhos de investigação e de
guerra se del'em de súspeito~, ou aeceitarem a slls[Jensão alle
gada, a autol'idade competente provera em Sua sulJ::;tituição
pe Ios tramites legues.

Art. 222. A decisão de ser ou não proc3tlente a suspeição
sera tomada por maioria de votos dos referidos conselhos.

At't. 223. A decisão negativa da suspeição na iustancia iufe
rior não tem etreito alg-um suspensivo, salvo ao Supremo Tri
bur.lal :\1ilitar o direito de tomaI' del1<.i. conhecimento como preli
minaI' de julgamento, se o réo aggt'avar da mesma decisão,
sendo tomado por termo o aggl'avo no auto do processo.

Art. 224. Todas as mais excepções poderão ser allegadas
juntamente com a defesa.

Art. 225. Quando em um conselho de guerra fOI' arguido de
falso algum documento, ou depoimsnto de testemunhas, per
guntará o presidente do mesmo conselho depois dos debates, se o
conselbo, á vista das razões ou fundamentos da at'guição, poderá
julgar a causa sem attenção ao depoimento ou documento
arguido de falso.

§ I .° Se o conselho, por ma.ioria de votos, atfirmar lUe não
póde julgar ou deciuir a causa sem ,attenção ao documento, ou
depoiOJelJto urguiuo (e lalso, o pre idente sl1speuderã a scs. ão
alé a decisão do incidente.

§ 2.° Se o conselho decidir que pode julgar o réo, não obstante
a falsidade arguida, pt'oseguirá a se são e serajulgado o réo.

§ 3.° Nos casos dos §§ l° e 2°, susprmso o conselho, será re
mettido á autoridade competente o depoimento ou documento
arguidos de falsos, ati.m de proceder-se á formação da culpa
contra quem de direito.

§ 4.° Decidida a questão de ralsidade, ser:1 o seu resultado
comumnicado ao pl'esident~ do cons.)lho de f;uerl'a, que no caso
do § l° providenciará para que o conselho se reuna, aô.m de
fazer o julgamento do accusado.

CAPITULO VI

DAS DISPO rçõEs RELATIYAS AO CONSELHOS DE r.NVESTIGAÇÃO
E DE GUERRA

Art. 226. A audiencia da formação de culpa no conselho de
iDve tigação será secreta, a uo con ellw de guerra, porém, será
public I, óalvo se, no inleresse da ordem publica, da disciplina
militar e da justic;a, este conselho entender que a. instrucção
e di 'cussão devem ser em e são secreta.

Paragrapbo unico. A resolução do conselho de guerra, tor
Dando secreta a audielJcia, será tomada por termo e annun
ciada no me mo acto.
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A.I't. 227. Ao presidente uocollselho de in,estigação e guerra,
mau tendo a ordem e o socego da audiencia, incumbe o eCb
pl'ego de meio- sua::lorios e model'ado'.

P,I1'agrapho unico. Si e, tes meio~ nãa bastarem, u '11'6. de
todos os outl'OS pl'oprios da sua autoridade e juri 'dicção, elU
pregando, se neces~ario 1'01', o ,luxilio da força publi~a, flue 1'13
quisittWá e no momento não dispuzer deHa su1:ficiente.

Art. 228. a dire~ção da instrucção e di cussão, tem o pre
sidente os poderes limitados nas fórmulas estabelecitlas ne'te
regulamento, sem prejuizo da disposições disciplinares elJl
vigor, salvo a cada juiz o uireito de mantel' <t sua autoridade
como tal.

Art. 229, Os espectadores uas auuiencias d03 coo ellJos ue
g'nerra se conservarão nos logares que lhes forem designados,
estarão sempre descobertos, sem armas, e gual'darão respeito e
silencio.

§ 1,0 Se derem signaes de approvação ou repl'ovação, ou fizerem
an'nido, ou por qualquer modo faltarem ao respeito devido,
depois de Hei vertidos, não se cOI'l'ig-inJo, serão expulsos dtt sab,

§ 2. o :Se resistirem, serão presos e a,u tou dos, razemlo-se remessa
do auto a. autoridade competente, pal',t proceder na fórma cht lei.

Art. 230. Se dUl'ante a au'lienclil. do con elao d investigação
e de guel'ra fOl' commettido algum crime, laVl'al'-Se-ha disso
um anto, que sera J'ellletli.lo t~ autoridade ~ompetente, para
proceder como for da wl'ei lo.

Art. 231. Quando o auditor de g-nerl'a, ou de marin['Ji)., es
ti ver funccionantlo em di versos processos, providenciará de ac
cardo com os presidentes dos conselhos respectivo, para que
sejam preferido.;; nos julgamentos os réos pl'esos, que não te
nham obtido menagem e entre estes os mais antigos.

CAPITULO VII

DOS RECURSOS

Al't. 232. A appellação neces aria, ou e;,;-officio, tia' senten
ça, definitiva cios conselhos de gue;'l'a, tem logar' qualquer I]ne
seja a U<t conelu ão.

ArL 233. Da decisão llos incidente.; de incompetenci', jul
gando· e o consallto competente, Ui negação u.e pre:icl'ip;ão,
e no caso de julgamento, desprezando o conselho a:i alle
gaçõe" de f,l! ida,de do depoimento, ou do documento, o l'éu
podeni. aggl'avar no auto do pl'ocesso, e a refari,la deci iiI)
será apreCiada como preliminar do julgamento em segunda
instancia.

Art. 2:1 L Inter'posta a appellação, serão os autos originaes
remotlidos a socI'etal'ia do Supl'emu Tl'ibunal Militar por in
termedio do cliere do quartel general u.o exercito ou da nrmnrt: .

p,'ragi'apho onicD. A extl'acyio de tl'asl:1,([os dos antos (1')8
pl'ocrssos ol'ganizado,> na Cn pital Federal ou no Estalo do Rio de
JaneIro, podera ser di~pensada.

30
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Art. 235, Interposta a appellação pelo conselho de guerra.
a execução da 'entença, 1)01' seu etreito suspensivo, n[o terá
logar sinão depois da confirmação no Supremo Tribunal Militar.

§ 1." Qua,ndo a sentença absolutoria do conselho de guerra
for unanime, produzira logo os eft'eitos da. menagem nos casos
em que e ta pôde ser concedida.

2. 0 Para o fim de que trata o paragrapho anterior, no
oflicio de remessa dos autos a autoridade convocante do conselho,
o presidente deste mencionará a circumstancia da absolvição
unanime do réo.

Al't. 23" . Os protestos ou aggravos no auto do processo não
suspendem a marcha do julgamento no conselho de guerra.

CAPITULO VIU

DA :eXECUÇÃO DA SE"-TENÇA E DOS EMBARGOS **

Art. 237. As sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal
Militar terão 0- CUmlJl·a.se - do chefe do quartel general do
exercito ou da armada.

Paragrap,ho uníco. Para esse fim, o secretario de referido tri"
bunal fará extrahir cópias authenticas das sentenças e :J.S remet
terá, de ordem do presidente do tribunal, áquellas autoridades
para dar-se a execução.

Art. 238. As sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Mi·
lit~tr, com o - Cumpra-se - do chefe do quartel-general do
exercito ou da armada, serão logo intimadas aos réos, passando-se
certidão da intimação, que se remetterá a Secretaria do Supremo
Tribunal lilitar para ser juntu ao processo.

§ 1. 0 As praças de pret e os paisanos sujeitos ~i, jurisdicção
militar sC1'ão intimados por olliciaes inferiores, e os officiaes de
putente por omciues de igual posto, ou graduação, nomeados
pela autoridade convoeunte uo conselho de guel'ra, ou quem suas
vezes fizer.

§ 2. o O omeial nomeado para fazer a intimação ao réo lerá.
:l, e te, no acto da, intimação, a sentençu em pl'esença de duas
testemunhas, scientiftcando-o da que póde embargar a mesma
sentença no prazo de dez dias, do que tudo lavrar,i, certidão, lJue
a~signará com as referidas testemunhas para ter o conveniente
de-tino.

§ 3. o Se o réo pedir nessa occasião a sen tenca por cópia, ser·
lhe-ha esta dada pelo official encarregado da intimação.

Art. 239. No caso de condemuução e no prazo de dez dias, na.
conformidade do artigo anterior, poderá o réo oppor embargos
á execução do. sentenç:,t perante o Supremo Tl'ibunal Militar.

• V. llrt~. 129 a 1~i.

.. Formul" para. a intima~5:o dna sontençns do SUpl'ell:10 TduunaJ ~filtlar.
-y. Oformulario, no fim.
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§ 1.o A visto), dos au tos para embargos será dad,), pelo juiz 11ue
tiver servido de relator.

§ 2. o Os embargos podem ser articulados e acompanhados de
quaesquer documentos.

Art. 240. Ojulgamento dos embargos seguirá a mesma mar
•cha <.las appellações.

Art. 241. Logo que for profel'ida a sentença do consellJo de
guerra, serão o autos do processo remettidos á superior instan
cia, lavrando-se em seguida á sentença. o termo de encerramento
e remessa.

Art. 242. Todo militar, omcial ou praça ue pret, que for
submettido a conselho de guerra e obtiver absolvição por unani
midade de votos, será indemnisado de todas as vantagens pecunia
rias que tiver perdido em vista do processo (Dec. Leg. n, 49 de
II de junho de 1892, artigo unico).

Art. 243. A prisão preventiva que o réo tiver solIrido antes
da condemnação, será levada em couta no cumprimento da pena
integralmente, ou com o desconto da 6' parte quando a dita
pena for de prisão com trabalho.

ParagraplJo un ico. Não se considera prisão preventiva para
os etIeitos deste artigo a menagem concedida nas cidudes e
acampamentos.

CAPITULO IX

DO rROCESSO NO SUPREMO Tltlnth'AL MIL1'l'Alt

Art. 244. Recebida a appellação, será o processo apresentada
pelo secretario ao presidente do Tribunal, para o dilltrlbuir a um
dos juizes togados.

Art. 245. Cumprido o despacho do presidente, ojujz togado
preparará ~or escl'Ípto, ou verbalmente por lUeio de notas, um

, LEl N, 4\9 - DE 11 DE OUT\;BRO DE i8~7

Di jlÕO sobro a contagem d~ p"isâo preventira do ofTieial aI!. pra~a do exercito]
untes de ser eOlulemnQtlo

o P,'esidente da Repuhlie:\ dos E tados ·Unidos dll Brnzi!:
Fac;u saber que o Congrc5so Kaciullal (}~cret.ou (j cu :sancciooo:l lei se

guinte:
Art. 1." A prisão preyelltiva que /) olUeml ou praça de pret .10 exe"eito

tiver som'ido autes de ser eondclllllado. será levada em eont" no cumprimento
da peua, lnteg'· allUente, ou com desconto da 6'" parte, quando a uita I elIa lar
de prisão com trllbalho.

l'aragrapho unico, Não so considera prisão prev~ntivn para os effeitos deste
a1'ti"o n l\1 nugem concedida lias cidades e acampa.mentos.

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 11 de outubro de 1 97, 90 da Republica.

I'RLDENTE J. DE )IonlBs nARROS.

João Thoma:: Clintllaria
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relatorio circumstanciado de todo o processo e apresentará o
mesmo para julgamento, lendo por essa occasião as peças prin
cipa s uos autos.

Art. 246. Na ses ão em que for apre entado o processo, ex
postos e relatad.os os autos, se algum juiz pedir vUa do fdito,
ser-lbe-ha esta concedida, de maneira que cada um elos juizes não
demore com os autos em seu poder por mais de tres sessões,
lançC1nelo neste caso o seu - Visto.

Art. 247. Apresentado o processo com o - Visto -, ou sem
elIe, e nenhum dos juizes houver pedido vista, estando presente
o relator do feito, proceder-se.ba ao julgamento.

Paragrapho unico. O accordão será lavrado pelo relator do
feito na conformidade do vencido, por maioria de votos, devendo
ser fundamentado com o desenvolvimento que o caso exigir.

Art. 248. O secretario redigirá as minutas das actas, que,
depoi de approvadas em sessão, serão lançadas em livro espe
cial por um dos offlciaes da secretaria, sendo o original e o lan
çamento por elle authenticóulos.

Art. 249. E' facultado ao relator levar os autos para redigir
o accordão e apresental-o na sessão seguinte, atim de ser lan
çado, depois de approvada a· redacção, com a data do dia em
que for proferido, e nos casos em que a materia exija desenvol
vimento.

CAPITULO X

DO PROCESSO E JULGAMENTO DOS MINiSTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
MILITAR NO CRIMES MILITARES

Art. 250. A acção criminal militar contra os Mirnstros do Su-
premo Tribunal Militar pód6 ser intentada:

a) por queixa;
b) por denuncia llo procurador da Republica.
Art. 251. A queixa, por crime militar, cujo conhecimento

competÍl' ao Supremo TriiJunal Militar, será apresentada ao pre
sidente de te, que a destribuirá, se e tiver nos termos dos
art 61 e 6~\ a um dos juize , que sel'vil'à de relator.

Paragri'pho unico. A denuncia para o meamo fim deverá
coutar os requisitos mencionados no art. 63 sob as letras
a, b, c, d.

Art. 252. O juiz, a quem for distribuida a queixa, ou a de
nuncia, mandará por seu despacho autoal·a pelo ecretal'io do
trib,mal e intimar ao querelado, ou denunciado, para responder
no prazo de quinze dia~.

Art. 253. A in ti mação será experlida sob a assignatura do
relator e dirigida ao quel'elado, ou denunciado, com a côpia da
queixa, ou denuncia, documentos que a instruam e declaração
do nome das te-talllunhas.

Art. 254. Findo o prazo ma.rcado, com a resposta, ou sem
ena., o relator reunir..se-ha a dons juizes, que serão sorteados,
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servindo de presidente o mais graduado dentre eUes, e este
orúenará o processo, inquirira. as te 'muuhas offerecidas, pro
ce lerú á deligencias que forem nec 's arin', interrog-ará o réo,
recI:\)er'\ a sua l1eft! a e l'l'ipta e afinal apre 'enlará o proce o
em l11e a com o relatol'io feito pelo relatol' e por to· los tres as
si,.:nado.

§ I." Assim aplesentado o proces o em tribunal, passar·se·ha
em acto successivo, na mesma se::i~ão, a julgar se o querellado,
ou denunciado, deve ~er ou não pronunciado.

§ 2.° Este julg-amento se fará em sessão publica ou secreta,
conforme decidir o tribunal.

§ 3.° A pronuncia produzirá os mesmos etreitos mencionados
no art. 190 l~ttras a, b.

§ 4." A não pronuucia concluirá pelo archivamento do pro
ceS::io.

Art. 255. Redigido e escripto pelo relator o despacho de pro
nuncia, e assignado pelos juizes preseuttls em numero de sete
pelo menos, o presidente expedirli. ordem ele prisão contra o
iudiciado, salvo o direito de menagem, que neste caso puderá ser
concedida pelo Presidente da. Rellublic:1.

Al't. 256. Feitas ati diligencias pl'e criptas no artigo antcce·
11enle, o relatO!' terá novamente vista do proce so para org-anizar
um anto de inforlllllção do crime, por elle e:scl'ipto e assignado,
afim 11e ser propo~to ao tribunal na primeit'a sessão.

§ I." Apresentado e aplJrovado o refel'ide auto, será deste
extrahida cópia. e remetti la ao r;o pelo relatoe, designando-se
ne sa occa ião o dia e lIor., do comparecimento do mesmo réo
pel'ante o tribunal, afim rle ver-se pl'oces~'1r e julgar.

§ 2.° Na sessão aprazada, presentes o réo e as te-temuohas de
accusação, o relatol' as inquirirá sobre o auto de informação do
crime, na confOl'midade do disposto no art. i6, paragrapho
unico.

§ 3.° Em seguida aos depoimentos .las testemunhas, proceder
se-hu aó intert'Ogiltorio do réo, tlndo o qual podel'à este requerer
a inquiriÇc'i.o de te temunlIils de defe-a sobee que itos por eUe
propu to , e mais diligencias em bem da mesma defesa.

§ 4. o Concluidas a~ diligenci:ls mencionadas nos paragraphos
autel'iores, podeJ'á o réo s r admittido a peollllzit' por i, ou por
eu advogado, defes:t oral, ell1pre que o requel'er.
Art, 257. Assim pr>enchidas as rOl'malidades do proce so,

passará. o tl'ibunal a resolver em ses~ão secreta, para o que o
presidente fará retil'al' o réo e os espectadores, se u. se são não
tivel' sido secreta de~de o começo.

§ 1. 0 O relator então fará uma expo ição minucio~a do pro
ce~so e do merecimento das pI'ovas 11 favor e contl':1 o réo,
fornecendo totlos os e clarecimentos flue lhe forem pedido' pelos
ontros juizes, terminando por dar o seu parecer no sentido da
condemnação ou ,tb501 viçào do reo.

§ 2.° Concluido o relatorio, opr 'sidente consultnrá ao tribunal
se carece de mais esclarecimentos para proferir a sentença. No
caso affirmativo, serão dados pelo relator os e clarecimentos
pedidos, ou ordenadas as diligencias que forem indicadas e
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appl'ovadus pelo tribunal; no coso negativo, porem, possará o
presidente a tomar os votos, lavrando o relator a sentença na
conformid;Hle do vencido.

§. 3.° Lavrada a sentença pelo relntor e por totlos os juizes
asslgnada, serà o réo novamente admittido no recinto do tl'ibu
nal pal'a ouvil' a leitura da referida sentença, seurlo mandado
põr em liberdode immediatamente no caso de absolvição.

§ 4,0 No caso de coodemoação, podera sel' a senteoça embar
gada. na cOlltormidacle do disposto nos arts. 239 e i40.

Ayt. 258. Todos os termos do processo. de que trata este
capl tulo, serão escriptos e assis'nados pelo secret(\,rio do Tri
buo!!>l, ou quem suas vezes fiz~r.

CAPITULO XI

DAS PENAS

Al't. 259. O cumprimeuto da sentença, 011 a imp031çao da
pena, começa lagoa que a sentença for il'revogavel, exclusive o
recurso extl'aordiuario da revisão.

Art. 2130. A pena de pri ão simples obrigará os réos a esta
rem reclusos nas prisões militares que lhes CONm designadas,
pelo tempo determinado na. sentença, guardados os regulamen
tos especiaes.

Art. 261. A pena de prisão com trabalho obl'igará os coode
mnados a se occuparem diariameo te nos trabalhos que lhes forem
destinados, guardados os regulamentos espociaes das pl'isões.

Art. 262. A pen(\, ele pl'isão simples paI' mais ele dous annos
a que foI' condemnado o omcia! de patente, acarreta a perd(\, do
posto e 11onl'as militares que tivel'.

Arl. 263. A peDa de pl'isão com tr:.tbalho em que inco~'rer o
otIlcial de patente, será convertida na de pril::ão simples com :lU
gmento da sexta parte.

Art. 264. A pena de seis annos de prisfLo com trabalho a que
for contlemnn.da a praçt~ de pret a.carretn.riL a expulsão do
serviço com illhabilitução para outl'O qualquer do exercito 011

da aI'macIa.
Purl1gTapho uuico. A pona de p~são com trabalho imposta

aos iD(el'iores, cabos. ou se IS assemelha,dos, inpol'tará desde
10~0 o reb:lÍx, menta aultima classe do corpo a que pertencer.

Al't. 265, O militai" ou paisauo. condemnn.do a mOl'te em
tempo de guerra sera fuzilado.

Art. 266. A pena de mOl'te proferida em ultima instancia,
pOl' trillUon.1 reunido em tcrritorio ou aguas occupadas militar
mente, el',\ c:(ccutada indep ntlen te de recurso, salvo quando o
Gov roo Fedel'al determinaI' o contl'ario.

Art. 267. O militar que tiver de ser fuzilado subirá da prisão
em que e tiver, vestido em pequeno uniforme e despido de in
oignias, seodo collocado no lagar em que teoha de receber as
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descargas com oS olhos vendados, substitui Ilda-se as vozes de
fogo por signaes.

Art. 268. O paisano que tiver de ser fuzilado, por sentença
condemnatoria dos tribunae militares, sahirá da pl'isão em
que estiver, decentemente vestido, e será executado na confor
midade das di~posições contidas no artigo anterior.

Art. 269. NellllUm crim será punido com penas superiores,
ou inftlrior'es, ás que a lei impõe para repressão do mesmo,
nem por modo diverso do e tabelecido nella, salvo o caso em
que ao juiz se deixar o arbi trio.

Art. 210. Nos caS0S em que os respectivos codigos penaes
elo exercito ou da armada não imponham pena determiuada, fi
xando sómente o maximo e o minimo. con iderar-se-hão tres
grao na pena, sendo o grão médio cLlmprehendido entre os
extr'emos maximo e o minimo, com attenção ás circum~tancias

att2nuar::tes e aggravantes, as quaes serão applicadas observan
do-se as regras seguintes :

la, no concurso de circurnstancias aggavalltes e attenuantes
que se compensem, ou na au 'encia de umas e outras, a pena
~erá applicada no médio;

2', na preponderuncia das aO'gravantes a apena sera imposta
entre os gráos me ia e maxima, e na das attenuantes entre o
médio e o minimo ;

3", sendo o crime acompanhado de uma ou mais circumstan
cias aggravantes sem neul1uma attenuante, a pena será applí
cada no maximo, e no minimo se for acompanhado de uma ou
mais circum tancias attenuantes, sem nenhuma aggravante.

Art. 271. A tentativa de cr'ime. a que não estiveL' imposta
pena especial, serú, puoiJa com as penas do crime, menos a
terça par'te em cada um dos grãos.

Art. 212. A cumplicidade será punida com as penas da tenta·
tiva e a cumplicidade da tentativa com as penas úesta, menos a
terça pal'te.

Paragrapho unico, Se a pena for d morte, impor-se-ha ao
culpado ele tentativa ou cumplicidade a irpmediata.

Al't. 273. Quando o criminoso fvr convencido de mai" de um
crime, impol'-se-lhe-hão as penas estabelecidas para cada um
delles, começaodo a cumprir a mais grave dellas em relação á
sua intensidade, ou maior, se forem d,t me3ma natureza.

§ I. o Quando, porém. o criminoso tivel' de ser punido por mais
de um crime da mesma natureza, impor- e-lhe-ha uoicttmente,
no grao maximo, a pena de nm só dos crimes com augmento da
sexta parte.

§ 2. 0 Se em concur.so de crimes praticados imultanen.mente,
com a mesma deliberação e ama só intenção. o criminoso incor
rer em mais de uma pena, se lhe imporá unicamente a mais
grave de todas, no grao maximo.

s 3. o Se a somma accumulada das pena L'e tricti vas da liber
dade, a que o criminoso 1'01' condemnado, exceder a 30 annos, se
haverão toelas as penas por cumpridas, logo que SE'ja comple
tado esse prazo.
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Art. 274. O condemnado que nchal'-~e em e-t:<L!o (le )oucllrn.
só elltrnrà em cumpl"imento de pena quando recuperar as SllilS
t'teuldade iotp\lertUl1ps.

Pal"agl'apho llllic-O. e a enrermiriarle manirestflr- e depois que
o clilltlemnado e,ther cuml"'indo ii pena fictu'a 'u 'pen 11 a, sua
execuçiio, l1ii.o se computando o tempo de suspeu~ão no da con
demoaçiío.

Art. 275. A sentenças dos tribunaes militar'es, serão execu
tarias por autoridade militar.

CAPITULO XII

nr3PoSlçÕES GE&AES

Art. 276. O réo ausolvido por sentença passada em juIgn.do
não, era accusado relo mesmo facto.

;\rt. 277, Quando, IJI'ov'lda a existencia do crime, a. sentença
declarl1i' q ue o accus 1(10 n,\o fui o seu autor, cabe à autorid,lde
competente reuniL' novas provas pam. que eja de coberto o
cl'imino~o.

Al't. 278. O' con elhos de investig-ução e de g'nerrn. re'olverão
as que tões sobre identidade de pe soa cIo indiciado criminoso,
ou do reo,

Art. 27IJ. S rá convocado conselho de Q'uerra pa.ra reconhe
cimento da iclentu.larie do individuo que, depois de condemnado,
se eVlldir ela. prisão e for preso, n0 caso de haver duvida sobre
sua identid \de.

Art. 2 O. O" conselhos Je ia vestigação e guert'a. funcciooarão
em logar apropriado, ondo se achara diariamente o auditor Je
guerra, ou o de marioha.

Pilr<lgl'apho unico. 03 conselhos d iovestigação, e os de
~!'Uel'l'a em que não, tiver do fUllcciooar o auditor privilti,o, ele
nccol'do com o art. 14, paragrapho uoico. so reunirão nos lagares
de~ig-Ilados pelas autol'idados que convocarem os mesmos con·
selhos,

.Art. 281. Todas as vezes que for :lollullado, em parte ou no
todo, nlO'um proces o, serão O' autos l'e tituidos a 1'opartiç5.o
competeote, "filll de ser rellOV;l,UaS as fúrmalidades annullada ,
preeochidHs as formalidades substanciaes pl'dteridas, ou organi
zado novo proce o, reunindo-so os consolhos respectivos para
dar cumprimento (tO accort.lão do 'upremo Tl'ibullal Militar, nos
teemos em que for lançado.

Art. ~82. No caso d O'uel'l'a externa póde o Governo crear,
no logar em que se reillisa.rem ilS operAções, uma. junta de jus
tiça militar, compo ta de oito membros, cinco dos CJuae:> o/Ôciaeil
generae:> etrectivos ou reformados, e tres juizes togados, para. o
,julgameotp, em segunda instancia, dos crimes militares de sua
competencia.
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Paragrupho uuico. A attribllições das juntas militares ão
illenticas ás do Supremo Tribunal Milit;lr, go'ando os seus mem
lJros da' mesma, 1!urantias, emquanto durai' e,sa neces idade
(Lei n. 031 de lH de ell"mhr'o de 1851, ar'L l° § 7" ).

Art. 283. Não poderão crvir coojunctamente no mesmo
con 'elllo, ou ldlluo ti, A.scendenles e descendentes, sogro (;l gen
ro, irmãos, cnnhado:>, durante o cnohildio, e l1ffio até segundo
grão.

Art. 284. E' formalidade eS"encial de todo O processo crimi
nal militar, que a elle se juote a respectiva fé de officios, ou cer
tidã.o de asseotamentos do réo.

Art. 285. Nos casos de perda, ou extravio dos archivos, de
onde se possam extrahir as rés de officios, ou certidões de assen
tamento , serão esta' supprictas nos c0118elho de guerra pelos
:;eguin tes documentos:

l°. certidão extrahida das relações de alterações, das ordens
do dia, e de Outl'O documentos qu pOI'ventura existam, de ooda
conste qual a praça do 1'80, sea estado e qU.lesquer circumstau
cias, ou notas, das que devam ser inserta nos livros respe
clivas;

2°, attestado do procedimento civil e militar do réo, o qual
atteslado seril. pa,sado pelo commaodante do corpo, compaobia,
desta amento, repa,l'tição, ou estalJelecimeoto militaI' a qU9 per
tencer o mesmo I'CO.

Art. 280. A s.mlença criminal passada em julgado será por
extracto anootada na re de of1lllios ou nos as eotamentos do
condemnado, não poJendo ser trancada, salvo o caso de
nmnistia.

Art. 287. O serviço judicial prefere a outro qualquel'.
:\rt. 288. Todo aquelle que der cau a immec\lata. e não sufi

cientemente j u 'tiftcatia. para adiar-se o ju Igamento, será l'e pon
sabilisadt' cI·imin.tlmenle.

Art. 289. Nã.o poderá o conselho de guerra sllspencJer o julga
mento, por não reconhecer a culpabilidade do réo, daveono neste
caso proferir senteuça absolutoria por falta de prova. contr,\ o
me mo reo.

Art. 290. O militares do exercito e da armada que junta
mente commetterem crime militar, tlcar1í.o ~ujeHos a autoridade
militar, de unm ou ria ontra ela -e. 1111. fórma do art. 2", a qnal,
tom::l.ndo conhecimento do facto cL'iminoso em primeiro logar,
tera ih 'im prevenido a jur'isdicçfio pal'a couvocar os conselho de
investigação e de guerra.

Art. 291. Quando ao crime de que for accnsado o reo cnrre
sponder peDa cujo Jn<\ximo S .ia 30 anno- de pri 'ão, ou mort.e.
em tempo de guerra, e fur commettido a bordo de navios em via
gem, ou em pUl'tús e trangeiros, o conselho tle guerra que tiver
de julgar o réo será convocado, ou pela autoridade do primeiro
porto brazileiro em que o navio enlrar, ou na Capital Federal,
lLfim de C]ue nelle sirva o auditor.geral de marioha ne ta, ou eu
sub litato legal nos demais lagares.

Art. 292. O proce- o rio conselho do guerra, quando começado,
deve sal' levado ao seu termo fiDal no Supremo Tribunal :Militar.
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Art. 293. Nenhuma. ingerencia é permittida ás autoridades
militare' rle que trata o art. 2°, lettras il, b, c, d, e, f, g, h. l,
nos conselho de guerra, uma vez iniciado " ainda quando no::;
me mo' conselhos sejam pl'6tel'idas formalidades do processo,
competindo aos triLunae" superiores annuIlar, ou reformar as
sentença'. '

Al't. 294. Os autos do processe nilo podem ser dados em con·
fiança aos réos. ou seu' ad ~'ogados, ainda mediante recibo,
podendo, entretanto, o auuitor e o secratario do Supremo Tribu~

llul Militar f,lcnltar o exame dos mesmos antas, permittindo a
extracção de' notas e apClntamentos neces arios à defesa,

Art. 296. As sessões do conselllos de investio-a,ção se farão
cm dias succe i vos,devendo a formação ela culpa terminar ueotro
de 30 dias, salvo o caso de adiamento para solução de questões
facultada, por este regnlamento, ou força maior comprovada.

Art. 2\)6. As sessões dos conselhos de gouerra poderão ser perio
diuas, con['ol'111e o serviço das auditoria, não podendo o julga
menio exceder o prazo de 60 dias, salvo força illl\Íor comprovada.

Art. 297. Para maior celeridade na marcha do llonselho de
guel'l'a, de accor lo com o estabelecido no art. 14" parag'rapbo
unico, nos caso de deserção em tempo de paz exercerão as
funcções dá auditol' o.' capitães no exercito e os primeiros tenen
teneote na arma.da. '

Art. 298. Nos conselhos de guerra poder-se-ha admittir a parte
accusadorn. produJliiido artig"s de uccusação e testemunhas para
cOl'l'oborara queixa, que tiver sido documento iuicial do processo.

AI't. 299. Nas votaçõe para impo ição de penas prevalecerà
sempl'e a maioria de votos, entendendo-se que o juiz que tiver
'"atado pOL' pena, maioL' virtualmente tem votado pela imme
diatamente menor.

Art. 300. As razões escripta de defe:>a, allegaçõ s e motivos
expostos pelos accLlshdo', devel'âo ser redigidos em termos con
venien tes, pl'oprios da dignidade do tribunaes, sem oO"ensa ás
regl'~s da disciplina.

ArL. 301. Os proce. sos crimes militares serão isentos de se110
e de cu tas, emolumento' ou porte do conelo.

Paragrapho unico. O' documentos que os omciaes e praças do
exel'cito e da armada apro'entarem em ua defesa, para erem
annexaqos ao antas Llo pL'oce~sos dos conselho::; de iuvestigação
e (le guerra, dever'ão ser sella ias.

Act_ 302. As folha' em lJl'i1.neo interc11a'las nos autos dos
processos devel'ilo ser ri cadas pelo escri vão no consclho de
investigação e pelo auditor no Lle ~Ilcrra, conseL'vanuo-se em
111'anco as que se seguirem uo termo de encerramento e remessa
do proce soo

Ad. 30~. Sel'âo fOl'ne::idas ás partes as certidões que reque
rerem para instl'llccão de dcfesn., não po/lendo, entretanto, taes
c rLidões ser ]Jllulicarlas, illllepp.ndeute ue licença da autoridade
militar a que as mesmas partes estejam sujeitas,

(') V, Res'llI~ã~ de iO d lllnh~ de 1801 (ord, d~ dia n, ;a15),
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Art. 304. O:; offlciaes etrectivos de cada cil'cumscripção
militar j Ildicial do exercito ou da armada serão relacionado I de
tres em tres mezes, na ordem de seus posto., afim de serem
escalados para o serviço dos conselbos de investigação e de
guerra.

§ I. o As relações dos reformados e bonorarios com serviço ele
guerra, para igual fim, serão semestraes.

§ 2. o As relações dos officiaes da Guarda Nacional, organizadas
annualmente, serão fornecidas pelo commandante superior respe
ctivo ás ;)utoridades militares locaes do l"Xercito e da armada.

§ 3. o Todas essas relações, logo que forem re vi tas, con tendo
todas as explicaçõe, deverão ser' transcriptas em livro especial
a cargo da repartição respectiva, publicadas em orúem do dia,
com especificação dos motivo das alterações, ipclusõcs e exclu
sões de nomes, declaração do numero dos conselhos em que te
nllam servido os officiaes, motivos especificados das substituições
e mais esclarecimentos que possam interessar.

Art. 305. A nomeação dos conselhos de investigação e de
g'uerra deverá obedecer rigorosamente á escala das relações dos
ofliciaes de que trata o artigo anterior, o contrario do que, induz
nullidade do processo.

Art. 306. Um official não poderá servir em mais de seis
conselhos por anno, salvo aiDuencia. de serviço desta natu
reza.

Art. 307. As decisões dos conselhos de investig-ação e de
guerra, das junta de justiça. ele que trat!t o art. 282, e do Su
premo Tribunal Militar" serão tomadas por maioria de votos, po
dendo as ignar-se - vencido - o juiz que for voto divergente,
sendo este motivado ou não.

Art. 308. Osjuizes do conselhos de investigação e de guerra,
sempre que se reunil'8m. deverão achar-se f,trdados e armados.

Art. 309. As sessões do' consellJos de investigação e de guerra
só poderão ser adiadas depois de quatro horas de trabalho con
secutivo, excepto a dejul 'amento que será permanente.

Ar't. 310. A acção criminal extingue-se:
a ) pela morte do criminoso j
b ) por amnistia;
c ) pela peescripção (art . 133 a 140).
Art. 311. A de pronuncia no conselho ue illvestigaçiionão

impede a renovação úo proce so, li, vi ta de novas provas.
Art. 312. Aos crime commettidos em tempo de guerea serão

sempre applicadas as penas estabelecida para os mesmos, em
bora a sentença conuemn:.ltoria seja peol'erida depois da ces~açiio
elo estado de guerra.

Art. 313. US auto dos processo:; findos ser[o archivados na
Secretaria do Supremo Tribunnll\1ilitar.

Art. 314. Os auLas cios peoce sos uos con elho' de iove Urru
cão, cujo de pacho de não pronuncia for couflrmado pela autori
dade convocanle, serão archivndos na secretar'ill. <la re pectiva
repartição, corpo ou e ·tauelecimento militar.

AI't. 315. Todo militar, ou paisano ujeito á juri dicção mi
litar, quo for absolvido no Supremo Tr'ibunal Militar, deverá
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ser immediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não
e.>tíver preso.

Art. 316. Nos casos omis o, de te reg-ulamento, se consultará
a juri pl'lldencia do Supremo Trihunal Militar.

AI't. 317. Este I'egulamellto não comprellende os conselhos da
administl'ação puramente disciplinaI'.

Art. 318. Ficam rel'ogatlas u!! disposições em contrario.

Disposições tmnsit01'ias

Art. 'Lo As disposições dos arts. 133 a 140,243 e 310 lettrac,
ficalll dependentes de acto do Poder Legislativo quanto ao
exercito, devendo, portanto, continuar a ser contado o tempo de
pri~ão para o cumprimento da pena desde a data da sentença do
SUJ.lremo Tribunal Militar. (')

Art. 2. o Deverão ser experlidos formularios para. completa
execução deste regu lamen to.

Celpital Federal, 16 rlejulho de 1895.-D. Carvalho.-Jilran
cisco Pet'eira Pinto.-Miranda Reis.-R. Galvüo,-Tude Neiva.
C. Niemeyer.-O. Jacques.- Francisco Antonio de Moura.
A. A. Cm'doso de Castl'O, relatol'.-J. N. de Sou~a Carvalho.
Antonio Caetano Seve JVavarro.

n V. nola ao ar!. 243.



FORMULARIa

Do pl'oces o criminal militar or"anizado de conformidade com o disposto nu
arL go das (lisposi(õ~' lrun itorias do

RfGUlAMfNTO PROCfSSUAL CRIMINAL MILITAR





1-1-

Inquerito Policial Militar

CAPITAL FEDERAL (ou o togaI' onde (Ôl')

18 ..•

INDICIADO F....••. (nome, etc.)

AtJ'rUAÇÃO

Aos dias do mez de do anno de j

nesta Capital Federal (ou o logar onde fôr), no quartel do ..
me foi eu tregue a portaria e...... .. (pal·te, queixa, denuncia,
documentos, etc.) que tudo adeante vai junto, do que lavro este
auto. Eu F ..•..•... (po to e nome) que o e crevi e assigno.

F (nome e posto) servindo de escrivão (1 e 2).

I'OR'l'ARLo\. (10 caso)

(logar) de d ..
Chegando ao meu conhecimento, em virtude de •.•..... (plil'te,

queia;a, denuncia, documentos, ele.) que. . .. . .. • (rerel'e- se o facto
1'esumidamente), proceda-~;e a corpo de delicto, (caso se trate de
c~'imes que deixem vestigios) convidando-se a F '. e F ,
para servirem ue peritos, seO"uindo-se taes e taes diligencias e
as mais que forem necessarias para esclarecimento do alludido

(I) Folha 1.
(') Bm virtude do dispoB~o no art. 33 e se"'uintes do Reg'ula

mento Proc. Cdm. Milita!' de '16 de julho de 18rt5 foi in ~iluida a
1)0licia judicial militar, para eviLar-se (lue certos factos, que consti
tuem faltas leves, fo~sem enlregu s aos tdbunaes milHares. Com es ao
instituição poupa-se lempo e trahalho. sem prejlLizo da cliRciplina,
poi que a autoridade competente, de posse de inst!'ucçôeR prelimina
res o com os prillcipaes elementos de prova. fica habilitada a cordgir
as l!'ansg!'essô s dici plinares nos !im íles dos respecti\"os oodigos OlL
l'eo.:,t!;tmeIlLos .

. Da exndll. compl'ehl'llsão da mesma inslilnição deppndP em grande
pal'l' ll. boa administração da justiça milita!', I'l'o\enindo-se os I'on
sL,wles vicios que prejudicavam SU,t wll.l'cha - Regulamenlo citado
arls, 33 a 56 e 57 a 6ü.
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faclo. Nomeio F...•..... (posto e nome) para exercer as func
ções de escrivão, o qual rleverá autuar a presente com os do,
cumentos... (se hou'Vet·) e bem assim as peças que forem
accrescendo.

F ...•.•... (nome e posto da auto1"idade que determinar o in
qtlel'íto). (3)

OFFIClO (caso de delegação)

Repartição......... (Commandv, ou o que for, com designa·
ção do logal") de .. , de ..

Ao Sr. F......... (posto e nome)

Chegando ao meu conhecimento o facto (ou (actos) de que
trata a......... (pal'te, queixa, denuncia, documentos, etc.),
delego,vos as attribuições policiaes que me competem, afim de
que tomeis conhecimento do alludido facto, procedendo ao re
spectivo inquerito para os fins convenientes.

Saüde e fraternidade.

F. . . . . . . .. (assignattll"a da autot'idade que fizer a delega
ÇãO). (3)

PORTARIA

Cheg-audo ao meu conhecimento em virtude do ameio incluso
e mais papeis anuexos (parte, queixa, denuncia, do-
cumentos, etc.) que (refere-se resumidamente o facto);
e sendo-me delegadas pelo (designa-se a autol'idade
mUitar superioj') as attribuições policiues que lhe competem
pam tamul' conhecimento do mesmo facto, proceda-se n. corpo
de delicto, (caso se trate de cl'imes que deixem vestígios) se
guindo- e taes e taes diligencias e as wais que forem nece sarias
para e clareeimenta do referido facto. Nomeio F (posto
e nome) para exercer as funcções de escrivão, o qual deveriL
autuar a presente com os documentos ..•...... (se hOtlver) jun
tando sucessivamente as peças que forem accrescendo.

F .. ' .... " (nome e 1'0 to do official a quem tiver sido feita a
delegação). (3)

(3) Está no interesse da disciplina, que a. autoridade ntilil:l.l· en
carregada de proceder a. inquerho Bobl'e qualquer facto, seja de posto
~l1perior ou, palo meno , i~l1al ao do indiciado, salvo quando 101' este
ollicial general, ca o em que polIer:i. prevalecer a regra firmada no
aM. 12 do Regulamento citado.
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Aos ,dias do mez de do anno de .
foi·me entregue o documento (documento, Ott o qtt3 ({Jr) que
adeante vai jun to ; do qu para constar lavrou-se este termo
que eu F"." .• ,. (posto e nome), servinrLo de escrivão,
esc revi. (4)

AUTO DE PRISÃO

Aos .. ,.,., .. dias do mez de.",., •. , do :l.1J110 de."", .. ,'
nesta Capital Federal (ou o lOrJal' cm que fôr) , no qua.rte L
do , .. onde e achava (designa-se a autoridarJ.e milita?'
competente investida de (tlncções lJolici'l.es) commigo Ii' •.•. , •.• ,
(nome e posto), escrivii.o nomeado, foi apl'esentado I? ....... ,
(nome e posto) ql1e, teudo id o encont.rado cornmetteodo crime
militar, quaL o ue ... " ..•. (refere,se o facto), foi preso em
flagrante no acto de pl'atic~r o mesmo cl'ime (ou quanclo tentava
fitgi;', sendo pel'seguido pelo clamor publico), conforme declaraeam
e afIlrmaram o conductol' F. , . . . . ... e as testemunhas
F. , ' e F .. , ..•... , sendo todos contestados pelo preso
nas declarações que fizeram (ou não cont7'U,"iando o
p"eso essas decla?·ações). Do que se lavrou este auto que
eu F", •..•.•. (nome e posto), servindo de escrivão, escrevi.

F .... "... ' (assignatu7'U da (wto,'idade militar a quem fôr
ap"esentado o p,"eso).

F (assignatw'a do eoncluc/O)', Ott de alqucm a seu
rogo, si nilo soube,', atI nao puder esc?"eve,-).

~: ::::::j (assignatw'a das testemunlLas. (5)

(Olficio ·lc Llill/açclo)

(tog•.t,.) .•. , •••.. le do 18 .•.......

A') SI'. Dr. F ..•...•.• (no,ne a poS:IJ).

CúlTI'nnnico ·V03 qne f03tCS Domcarlt) pam, como pilrilo,
procederdes a eX:1me e COI'PO de delicIo em, .. , •.... , por
p<1rt'3 dajustir,a militar, cWl1pril1ll0-vos CO'llp:H'eCel' liO •••.•.•.•

(~) i\q [l~'~:lA. corno sejam t!n'IlI1HIl1loq. nnldo;. eLe., rJUl' r'rem
aCt'l'C\~ 'cl1do tIO pl'oeeg::;) ~l'ã) Ilnid:.tc;;ll) a'llc)'; com eF;t~ t3rmn.

(5) 8SL amo COl'Pl"p'J'l'le ;i8 di3!"05;~',,, dos 111'15. 1I~ e Jl5 do
rcgulul1lC'nLo cita·lo.

31
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(lagar). , ...•• ' .no dia••..•..•. do mez de, ..•..• ' .de •..•. ' ...
ás, •.• ' •.•. horas para o dito 1im.

Saúde e fraternidade.

F ...•.... , (assignatu~'a da auto?'idade enca?'1'egada do in
quel'ito (6 e 7).

(Gertidcio)

Certifico que, por officio desta daLa, intimei F .
e F ....•...• (rlDmes e postos) para. como peritos, proc~der~m
a axame e corpo de delicto em , por parte da JustIça
militar; do que para constar passei a presente certidão.

Capital. ..•..... (otdogar onde rã?,) ,de de 18 ..
F, .......• (nome e posto) servindo de escrivão.

AUTO DE CORPO DE DELICTO

Ao ôias do mez de,., do anno de ..
ú,s •••• , •••• llora . do dia (ou da noite) ne ·ta Capital Federal,
(ou onde (ãr) no quartel elo, (ou o lagar onde se fi.::er
o COl'pO de delicto), presentes F .. ,.", .. (posto e nome do o{·
ticial encarregado das diligencias policiaes) com migo F... , , ....
(posto e nome do oft'icial nomeado pa?'a el'vir de escrivão)
os peri tos nomeadus F o F (postO$ e nomes.
convindo deetal'al' si são ou nero profissionaes e bem assim si
pertencem ao Exe?'cito, ou a Ma?'inha), pre'tado por estes o
cOllJpromis~o de uem e lieimente de empenbarem Slla mis ão,
dec!al'undo com -verdade o f]ue descobrissem e encontrassem e
o que em sua comei/Dcia. entendes'em, aquella autoridade en-
carregou-o de procederem :t exame em (aqtti se especifi-
cara o objecto a exam:nar, si pessoa, cadave?', predios, po?'tas,
gavetas, etc.), e que respondessem nos que ilos seguintes:
lo .. .... , 2" ..... " 3"...... , (e assim por deantc) , Em conse
quencia passaruIU os poritos a fazei' Ol:l exames necessarios, con·
cluidos os quaes declararam o seguinte:

(Descl'cvem-se t"das aS obse?'vações feitas), e que portanto
rospondem ao lu que'ito que .... ,; ao 20 que ..... ,; ao 3°
que. , .. " (e assim por deante). E foram estas as declarnções
que em sua. conscieoc,11 e debaixo do compromisso prestado
fizeram, E por nada ma is 1mver, deu·se pOl' concluido o exame
ordenado e de tudo se lavrou o presente auto, por mim escrlpto,
e rubricado pelo omcial F", •.. (íJosto e nome) encarregado das

(!l) Por e ta norma ftll:-se-lla a i:ltimação de cada perito,
. (7) aho nos casos de urgencia. maxima., convém que eSles omcios

e.l:tm encaminhados por iOlerwedio da aulorida le ~ilital' sob cujas
ordens immedialas servil'em os peritos, sendo estes militares.
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diligencias policiaes, que presidiu o acto, assignado pelos peritos
e testemunhas, commigo F•....• (posto e nome) servindo de
escrivão, que o escrevi.

F. . . . .. (rubrica do official encan'egado da diligencia).

~ : : : : :: } (assignatura dos p~,-itos).

~:::::: } (assignatura das testemunhas).

F .••.•. (assigl1atura do official sertJindo de e$crivão). (8 e 9).

INTERROGATORlO DO lNDICIADO

Aos ...... dias do mez de ••• _.. do anno de ...... (ou
No mesmo dia, mez e anno declarados no auto de corpo de delicto,
ou no auto de prisãO, ou na autuação de fi. 1), nesta Capital
Federal, (ou o logar onde fôr) no." .. "" (indica-se o local), onde
se achava F...•.. (posto e nome) encarregado do presente in-
querito, commigo F (posto e nome), ervindo de escrivão,
ahi apresentou- e F•... ""' (ou (oi ap,"esel1tado F .. •. " em vir
tude de ,"equisicàO), a fim de ser interrogado sobre o facto (ou
- (actos) con tante da parte, (queixa, denuncia, documentos) que
lhe foi lida. E logo aquella autoridade pUl;SOU a interrogai-o na
seguinte forma:

Perguntado qual °seu nome, idade, filiação, estado, natu
ra.lidade, praça e corpo a que pertencia '!

Respondeu .

QUElllTOS

(8) Lesões cOl'poraes: 1°, se houve lesão corporal; 20, qual a es
pecie de instrumento que a occasionou; 3°, se é de nalurez', a lesão
a produzir incommodo de saúde que inhabilite o paciente do serviço
activo por mais de 30 dias, mas não para sempre; 4°, se da lesão
l'esultou, ou póde resultar mutilação, deformidade, ou privação de
algum orgão ou membro, que impos~ibilite para sempre o offendldo de
exercer o seu trabalho: 50, se da lesão resultou. ou póde resultar,
enfermida·le incuravel que prive para sempre o oífendido de exercer o
seu trabalho; 60, se póde a lesão, por sua nat ll'eZa e séde, ser cuusa
efficiente da morte; 7°, se foi occasionada por imprudencia, negli
gencia, ou impericia na arte ou profissão do aceusado.

Homicidio: 1°, se houve a morte; 2°, qual o meio que a occa
sionou ; 30, se foi occa~ionada por veneno, substancias anestbesicas,
asphyria; 4°, se a lesão ob.ervada. por sua natureza e séde foi
causa efliciente da morte; 5°, se a oonsLiluição, ou o estado mnrbido
anterior do OilÊmdido, concorreu para tornar a lesão irremediavelmente
mortal; 6°, se a morte resultou das condições personalissimas do offen
dido ; 70 se a morte sobreveiu, não porque o golpe fosse mortal, sim
por ter o oflimdido deixado tIe observar o regimen meclico-hygienico
reolamado por seu estado; 8°, se a morte foi ocoasLOnada por impru
dencia, negligencia ou imperícia na arte ou profissão do accusado.
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Perguntado como s~ tinha passado o fa.cto constante di1
parte '~, ....••• (queixa, denuncia, documentos, etc.).

Respondou •.••...•
(Se[]Ui1'-Se-Mo todas as perguntas que o official encarregado do

inquerito jHtga1' convenientes ao esclm'ecimento do (acto (ou (actos)
e as respostas dadas '[Jelo inten'ogado, destacadas estas daquellas).
E como nada mais foi perguntado, nem respondido, deu o
offlcial encarreg:J,lIo deste il1querito por findo o interrogatorio,
mandando lavrar o presente auto que, depois de lido e achado
conforme, asslg'n,t com o incliciado (ou - com duas testemnnhas,
pelo indiciado, POJ' não saber, não querer, ou nc70 pode1' este
escrever) e cOiUDligo F 0)osto e nome) servindo de escrivão,
que o escrevi,

F ....•..•. Ias, ignatura do official enca1Tegado do inque1·ilo).

F ...•. ', •• (as,lignalu1'a do indiciado, ou duas testemunhas
POI' elle).

F •.•. ,. , •• (P03tO e nome) servindo cle escrivão (10).

iNQUIRIçlo sumIARtA

Aos dins do mez de do anno de , (ou
- No mesmo ltia me;; e anlW, declarados no auto ele deliCIo, ou

})o envenenamento: 10, se houve 111'opinação de veneno, ou se por
qualquer Olltl'll !noJo foi applicado: 20, qual a especie de vcneno .
30, so era tal a SI:). qualidade e quantidade empregada rlue pudesse
causal' a mort~; 4°, se n:1o podendo cau~al' a morte, produziu, Oll
podia produzir ai h'rJção profunda da saúde, pondo em risco a yüla da
pessõa: 5", eru qU(O consisle essa a1terr.ção.

Da libiclinay~r.I: 10. e houve simples atlentado contra a hones
tidade. Oll acto ti .. libidinagem; 20, se bOI1\'o violellcia pal'a LaL fim
empregada: 3", ije o pacienLa a háva-se em estado de defender-se e 6
podi(\. resistir; l0, no caso ne""ativo, eru que conSistia a impossibilidade
da defesa, ou da l'esislencia.

Da falstdu.rJ~: Lo, se é falso o papel, lctr:.t ou cseriptura; 2°, 50
Ó faLsa a nssi f,íll <.L Ll:ra o 30, se lU1 alteração e llual seja; 40. se a leLll'a,
ou as ignaL1U'l\, é '.0 punho de F ; 50, se a leH"a, ou assignl\tUl'a,
se parece coro a tl, 1<' •.•••• lo 1'éo); 6°, no raso negati \'0, se a letll'n,
ou assignaLUl'u, su pOl'CC COlll a d nlg'ILlna oulm pessoa; 70, se La
inrli ios d ler SiÓ0 fei! \ a assignatura por F ou F. , .. ,. e cluaes
spjam es e$ indiei(J~o

. Do rOI~bo: LU, 50 !la Te5li~ios d yio!eueia; 20, se pela vioJencia
eneouLl'ar1:t foi T" lo'ido, OH pocUa-slovencor o'obstaeulo; 3", se pura veu
'er o obsLaClllo hO\lve emprego de rOI'ça, insLrulTlonto, on app:ll'elhus e

(1'laes forJIU r~Lp'.

(9) 1\0 OXUUltl tio siÍ.uichLle 11 fOl'Jl1'I1:J. 6 a mosma do corpo de
deticto,

(10) Esta, 101'ln~la pOlle ser "clopLada no intel'l'ogaiol'io do orreu
di<;lo,
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no auto de p'fisão, ou na autuaçao de (l. 1.), nesta. Capital Fe·
deral (ou o logal' onde for), no. " " . , '. (indiC<l·se o local), onde
se acbava F ' ., (po to e nome) encarreg'arlo de te iuque-
rito, comparoceram ahj as testemunbas que foram jnqueridas
sobre a narte, (queixa, denuncia, documentos, elc.) que lhes foi
lirla, declarando o seguinte: A pl'i111eira testeuJIlu11" (nome P01'
extenso), com,....... :mnnos de idade, sol tt-'iT'o, (casado ou
viuvo), militar (empregado publico ou outra pl·ofi$.\Iio) , morador
em. '" ..... , natural de , •.. , depois do compromisso de
dizer a verdade, que ... , (l'erere-se tudo quanto disser a tes-
temunha sobre o crime e suas circumslanc:as). A segunda, etc"
etc. , , . , (l'efere-se tudo quanto disser, etc ). A ter-
ceira, etc., etc, , .. __ . .. (l'efere-se tudo qtlanto disser, etc .. , ... )
E de como assim fizeram as testemunba as rRferi(hs declara-
ções, mandou F , (posto e nome) encarregarlo deste inque-
rito, lavrar o pl'esente auto que vai pelo mesmo oflicial
assignado com as testemunhas (ou - com F a rogo da
que nctO souber ou n(7o puder esc;'ever, sendo ante,~ I.idos as decla
l'uçües perante ambos) e commigo F........ (posto e lIame) ser
vindo de escrivão, que o e crevi.

F , (assignatl,wa do official encalTBgado elo 'nquerito)

F (
~:::::::::~ (assignatura das testemunhas).

F...... , .. (posto e nome) servindo de cEcrívào (II).

AUTO PARA BUSCA. E PRISÃO (ou - aplwchensüo)

AOS dias do O1ez de do anHO de, .. _ ..
(ou - no mesmo dia, me;; e anno declai'adas 110 IlttlO de in'1ui
l-içl1o de teuemunhas, nesta Capital Federal (Otl o lO[jar onde for)
no ' .. (indica-se o local), onde ·se achava F' •.•..• , .• (posto
e nome) encanegado ele te i11!J. ueri to, commi~n 1" ••••••••. (1)Os10
e nome) servindo rle e crivão, por aqu'lle oll'icin.l roi dito que,
exi lindo vehelllente~ indicios de !J.ue se acbav<Jm guardados e
e escondidos taes objectos .... ,... (relacionnm-se os objectos,
cwmas, munições, inSN'unl(J,1tos, (l.1'tigos, genel·o.~ :1t!btrahirlas ti
gllal'da e adll1inist;-açr2o milita,·), na ca a DUmeI'O. " .. , .. iia a
rua (OH que se :J.chava occullo F , .•. , contra quem
fOl'a expediria ol'delll, de pl'iSiio, na cusa nufnero .. , .. ,.. sitct á
nw .. , ..... ), conforme tudo con ta dos depoil11eJlto~ contestes
e uniformes das testemunhas F , e F " nas de-
clarações por ella. feitas, sobre o compromi~so e competento-

(11) ~'i a iJlr(uil'ição de t slemunhas não cOllcluir-~" no nJeRmo
dia, far-se-ha uo,o ali Lo das LcsLemun!tas i nqnil'ic!as l'oGleriol'mentc.
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mente motivadas, resolvi expedir mandado de busca para
a appl'ehensão dos mencionados objecto (ou - para que se e/fe-
clua se a prisão do referido F ), mandado es-e que foi
escl'i (.lto e assignado pelo pl'oprio olIicial encal'l'egado deste
inquerito. E, para constat' lavrou-se o presenle auto que vai
assignado pelo mesmo otIlL:ial commigo F , (posto e nome),
servindo de escrivão, que o escrevi.

F. . . . •. (assignatura do official encarregado do inquerito).
F•...•. (posto e nome), servintl.o de escrivão-

MANDADO DE BUSCA

Ell F. . .... (posto e nome por extenso) na qnalirlade de encar
l'egado do inquerito para averiguacão do facto criminoso attri·
buido a F de haver...... ,·efe,·e·se o (acto em resumo),
mando que os otIloiaes.... .. (de patente OH ínfel"Í01'es) em nu
mero de dous,n. quem este .ôr apresentado, sendo por mim
escri[ to e as'ignarlo, se dirijflm á cas'. numero sita á
rua .... " eto. (indica-se o lagar) onde mora F ••.••. para que
este, depoi' d lhe ser lido e mo trado o presente mandado,
facilite a entrada nn. sua casa, fi, fim de se dar busca e prender
a F. . . . . .. (desc"evem-se os signaes da pessoa) que, segundo
atIlrmaram a testemunhas F ... : ... e F ....• , ahi se acha oc
cnlto (ou-a fim de se apprehenderem os objectos taes e taes, que,
segundo affirmaram a.~ testemunhas F....... e F .•..... ahi se
acham guardados e escondidos), e em seguiria procedam a todas
a dili!?encias, empregando os meios indispen aveis, oomo ejam
abertura rle portas, gavet'ls, arm·l.I'ios, etc., p'tra elfectufll'-Se a
referida prisão (ou-apprehensão) orflenatla, podendo prender em
flagrante 0'3 resi tentes e usar dos reCUl'SOS leO"les para a devida
execução de"te mandMlo, do quo tudo e liwrará o competente
auto, escripto por um dos enc:lrregadas de ex~cutal' o mesmo
mandado, por ambo assigna1lo e por duas testemunhas qne de
verão as~istir á diligencia desrle o seu começo.

Capital Federal (aI' o logar onde t6r) . .• , .de .....de ......
F (assignatura do official encarregado do inquerito.) (12)

AUTO DE BUSCA E PRISÃO (ou-de busca e apprehenstIo)

Aos.... ,. dias rlo mez de ...•. do anno de ....• nesta Capital
Fetlera,l (ou o logar onde (âr) em cumprimento do mandado

(12) Os officiaes encarl'eg-ados de dar cumprimento a estes mandados
devem seI' de p ~Lo sup.riol' ou, pelo menos, igual ao daquelle em cuja
casa tiver d ..ífectual'-se a bu ca.

Tratando-se de paisano, é indispensavel o concurso da autoridade
civil. a quem 05 ~ncarl'egados de dar cumprimento ao mandado de
busca apresentarao este.
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incluso, fomos it casa numero sita à. rU:1 •• ", (indica·se o
logm') ollue mora F. , . ' .. e alli, lepois de intimado e te a fim de
que t','cilitas'e tt entrada. em ,'{m r.;l':\, pal'a proceder-se á dili
gencia con t,nte (Ot~ - as diti,qcl1cias constantes) do reCerido
maudado,l]l1H lhe roi lIIostr'ado e lido, a.. que obedeceu o mesmo
F .... , "', convidamos as testemuoh'ls L? .. ' ., e li' ...• ,., para
as istirem á alludida. diligencia. (ou-aUv.didas diligencias). Eo
trando na casa upra indiclda, procedemos á bosca necessaria,
empregando os meio' indispensaveis, como fo sem (aber-
tura ou arrombamento de pOl·ta~, gavetas, momarios, etc.) e ahi
encontramos F....... que se achava occulto em ...... (indica
se o logal) e a quem prendemos (OU-II ahi encolHramos os objectos
taes e taes que app)Oehendemo~.) Oc'ol'ren mai, que." .. ' (toe{e
t'em,se minuciosamente to las as occol-rel1cias) , E para. COIl tal'
lavrou-se o presente auto que vai por mim F .. , ... (posto o
nome) a 'signado e pelo F•. ,., .. (posto e nome), ambos encarre
gados de,ta diligencia, coma tetemunlla Ii' .... e F .... , que
a assistiram. Eu F.. , ." (posto e nome) que o e5crevi.

F " ( assignattwa do olfioial que esoreveu o auto).
F ((assignatura do atara olficial que sel'viu na dili,

genoia):

~: : : : : ::~ (assignatura elas teste11ltmhas) (12).

CONCLUSÃO

Aos dias do mez de do anuo de _, (OH - No
mesmo dia,me.:: o anilo declarados ttO auto de fi ,.) nesta Ca-
pital FederaL (ou-o lO.Qa~· onde (ôr), faço e. tes nutes conclusos
aO F.. , , ,. (posto o nome) encarregado rio IJresente inquerito ; do
qne Lavro esle tel'mo o Eu F.. ,.,. (posto e nome) ervin,lo de
e crivão, que o escl'evi,

RELATORlO

(lO caso)

~xl1minanrio-se o presente inquerito, verific~-se que .... , ...
(1·efere-.le tudo quanto estivel' averi,quar],o, nifo só em relarão ao
(acto criminoso, como tamhem a respei:o do inrliciado autor).

E como o farto em q'le l:10 con tltue crime militar. sej'l o
iu Iicialo F ...... , ..... ub'rnettiolo a cnns,lllo rle inve tig-ação
pal'i. os fi IIS ui tf1rinre (ou - E, como o faoto em questão con·
stitue simples transgressão disoipl inalO pre vista no al't .• , .. ,., ..
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do Regultlrner!to ele ...• "',, •• ,' imponho ao indiciado Ct pena
de .. ,.",.,. ), ou. conformidacro da prova feita neste mesmo
illquerito. ( ou - E, como das avcl'iguações a que se procedeu,
nCllhuma culpabilidade rcsulta no facto em questiio co,llra
F'. .•..•.... , al'chivc-se este inquel'ito, sendo posto em libe;'dade
o mesmo li'... ,., .•.. , se por outro motivo não es!ilJcr preso).

Capital Federal (ou o l·)g'J.T o,lde (UI') :le .
de ..........

F .. , ,. , , ... (assigl1atura do olficio.l enc"lTegado do inquerilo.
(13)

RELATORIO

(2° casCo)

Examinando-se o pl'e~ente inqneri to, veri fica-se qne.,., ....
( l'efel'e-se tttdo qllCtlLtO e. tivel' a1;edyuado nilo só em l'el{(çao ao
(acto cl'illlÍrloso, como tambem a l·e.,peito elo ineliciado autor).

Sejam estes autos remettidos a ..... ' . , " (de~i[]n(},-se a auto
l'idade milita?' que mando!1 proceder ao inquel'ito) a quem com
pete decidir atioa,l.

Cn pi tal Federal, ( ou o logal' onde (UI') " • " .. de .
cle . ...•.••.•

F ... , ... , .. (assigliatul'a do olficial encalTegado do in'1tleí·ito.
(14)

RIDIESSA

Aos .. , .. , . ,. (\i<lS do mez de , ,. dú nnllo tle. , .
fez- e l'om :sn. tlestes an to~ a .. , , , desi(lna-se a Qutoriducle
militar sUl-erior a quem to" feita a "emessft); rio que faço este
1el'mo. E'l, F .. , .. , ..•.. (p!JSto o nome) sel'vinuo ele cscl'i rão,
q ue o e~cri vi.

(J3) Aconleceodo qne o inqnerito . eja dirigido I da prupl'ia aüt.o
l'il1:J.de a quem calha f,lzel' applicaçiio das ]Jenns clll'l'ecciollaes esLa
tui'.la, 1l0q I'PospecLi"llS Cocligos " I e 'ulamon los Iliscipli nal'e" ou COII

Vocal' cons~lhJ de iOl'eBLi"'l(;iio e de "lel'ra, e'lo. sera a. (ül'ma do
relaLorin.

(lI) QU:lnrlo o en :ll'l'egarlo do i ul)u ril,() o dil'igil' por dele!!,a"ão não
competllldo-llle decidir alloal, o relatorio sera feito com BLa for
mula,



- 489 --

(OFFICI0)

( loga!' ..••.. de •.•.•• de .•.•. )

Ao St·. F (lJOsto e nOii;C com desigliaçao da autori.
dade ).

Incluso vos remetto o inqnerito a que procedi em virtude de
vossa ordem cons tan te do atllcio de., •.•.. de ••..... de .•.•. , .,
annexo aos respectivos autos,

Saú.de e fraternidade.

F. , .. I' (posto e nome) eO<l:\rregado do inquel'ito.

Con/;lelho de investigação

CAPITAL FEDERAL (ou o lo[}at' onde (01)

18 .........

lNDlCIADO F ...•.... , (ou-Indioiados F . ......•. F• .••.••.. etcJ

AUTOUAÇÃO

Aos .....•... dias do mez de do a.nnode ...•.... ne~ta

Capilal l<'edel'al (ou o lU9ar onde (Ul-), me foi entl'egue pelo
F (postu e nome), na qualidade de juiz presidente, o
olficio sob n,O rle 'le do anilo de .
. , .do (designa-se a autoridade) Col:lVOCanuo esle conselho e e
~uido da. parle .... ' ... , (Otl do inq1.le1'ito, queixa demmcicL) e mttis
peç"s e documenlos qu n.dillnle ,,{io junlo ; do que Ia.vro este
auto. ELl f (posto e nome) JUIz muis mOLlerno, servindo
de escrÍ"üo, que e CI'cvi e assigno.

F ...••...• (posto enomelj liz servindJ. de escrivão (15, 1ü, 17
e 18).

(lj) Folha 1.
(16) A allcliencia ele r()rma~iio da culpa no conselho elo investiga~ão

será 6 rreLa - art, 226 tio Regulamento iLado.
(17) ~iio são admittidos advu"'adus pprtlnltl os conselhos de inves

tigação. art.1-3 tio l'eg-ulamento citado.
(l) Os ImliLares de mal' e terra Lerlio foro especial nos dclitcLos

miliLares.
§ l.0 Este rôro compor-se-ha de um supremo tribunal miJirar, cujos
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AUTO DE FORMAÇÃO DA CULPA

Aos .......•.. dias do mez de do anno cle .
ne~ta Capital Federal (ou logar onde for), no (local da
reunilfo), tendo-se reunido o conselllO ue investigação composto
do F......... (posto e nome) do F ........• (posto e nome),
e do F......... (posto e 110me), como juizes presidente, io
terL'ogante e escl'ivào, o qual consettlO foi convocado pelo
F (posto e nome com a designaçelo da autoridade) para
procedei' á form.tção da cul pa lJú facto de haver .
(menciona-se em resumo o facto sobre que versaI' a investigação
com irlflicação rlomin'll das pessoas q/te nplle fiyural'em, quer como
otfensores, quer como offenrlidos, agentes ou pacientes), como
tudo con ta das peças e documento presentes ao dito conselho
e anneX03 ao officio da mencionada autoridade de .
de ........•dg anno de que adiante vão juntos, lidos
por mim F.••••.... (posto e nome), juiz mais modernos sel'vindo
de escrivão, e depois de tudo convenientemente examinarlo pelo
conselho, determinou o seu presidente que fossem notificadas
as testemunhas para comparecerem na primeira reunião, que
tera logar no dia ás horas da manhã do mez
de •........ ; do que para constar lavrou-se este auto. Eu
F .........•• (posto e nome), juiz mais moderno servindo de es
crivão, que o escrevi e assigno.

F.•.•..•.. (posto e nome), juiz servindo de escrivão.

OFFIClO DE CONVOCA.ÇÃo DOS CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO
EM GERAL)

Repartiçií.o do......... Commando, ot, o que for, com de-
signação do loga?·) . .•...... de ..•...... de .

Ao Sr. F .......•. (posto e nome do presidente)

Chegando ao meu conhecimento, (ou-cheganclo ao conhe
cimento io . . " ..... ) em virtud9 do inquerito policial militaL'
(se houver) con tante dos ;lUtos incluso", (ou em virtude da parte,
queixa, ou denuncia inclusa) e mais documentos, que ....•.. (rere-

membros serão vitalícios, e dos conselhos necessarios para II formação
da culpa e julgamento dos crimes.

li 2.° A organização e attl'ibuição do supremo tribanal militar serão
reguladas por lei. - Consto da Republica, al't. 77.
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'l"e-slJ ii facto em questlt õ), e convindo, a bem da justiça verifi
car-se a criminalidade do mesmo facto, bem como quaes os
seus autores e cumplices, nomeio-vos para na qualirlade depresi-
dente, com os juizes F (posto o nome) e F .
(posto o nome). a quem dareis sciencia. constituirde o conselho
de inve tig-ação que tem de procedel' â formação da culpa contra
o indiciado F .......• (ou-contra os indiciados F ••.....• e
F ..•..•..)

Para testemunhas do processo, sem prejuizo de outras mais
que o conselho resolva ouvir, no sentido de melhor esclarecer-se,
indico-vos: F .•....• (nome e profissão) F ..... (nome e profisstlo),
F ..••.•. (nome e profissao)

Saudo e fraternidade.

F .•..•• (nome e posto com designaçao da autoridade que con.
1Iocar o conselho). (19)

(OFFICIO DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO PARA o
CASO DE DESERÇÃO DE OFFICIAL)

Repartição do •.•. '" (Commando, ou o que for, com designação
do lagar) •• .••.• de .•..... de•.....•

Ao Sr. F....••. (posto e nome do presidente do conselho).

Constando-me. á vista dos documentos a este annexos, que o
F.....•. (posto, designaçt:lo do corpo ou classe e nome do indiciado)
deixou de comparecer ao serviço desde o dia do mez
de de , em consequencia do que foi declarado au-
sente em ordem do dia de de ..•... de e em seguida
chamado por editaes publicarlos nosjornaes desta , (ou que
foram afrI-Xados nos lagares publicas) e, porque não se tenha
apresentado até est,\ data e se finalizasse em .....de ....de •..••
o mez de espera marcado (ou os dous me:es de espera marcados)
no art. 1° da lei de 26 de maio de 1835, nomeio-vos p~ra na
qualidade de pre idente. com os juizes F...... (posto e nome)
e F...... (posto e nome). a quem dareis sciencin, constituirdes
o conselho de inve tigação que tem de proceder á formação da
culpa contra o referido omcial.

Para testemunhas do processo, sem prejuizo de outras mais
que o conselho resolva ouvir, no sentido de melhor esclarecer-se

(i9) Regulamento citado - art!. 2° a 11 e 290.
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indico·vos F (nome e proftssao), F ..•.•. (}~ome e P"ofissão)
eF.•.•.. (nome e ln'olissii.o).

Sauue e fraternidade.

F. . . . . .. (nome c posto com designaçtíQ dq a~uoridacle que
çonVl)cep' o Ç07fSeUlO). (20, 21, 22, 23 e 24)

NO'l'lFIC,'\ÇÃO DE ~'ESTE"IUNHAS

Sala do conselho de investigação (indica-se o logcl1') ••. , .•
de .....•de .....•

Ao Sr. F (posto e nome) ~

Notifico-vos, com a devida venia, que o conselho de investiga
ção de que sou presidente, 1'e olveu inquiriL'-vos como teste·
munha ao proce::; o a que :-esponde F. . . . . . . . . . . . . .. (ou a qlle
1'espondcm F e F ), marcando o dia, ,
do mez de do anno de ás horas da manhã, para

(20) Ao ameio de convocação do conselho ele investigação neste caso,
alem de antro docUlnen tos, serão logo Junlos:

1", cópia authentica da ordem do dia ú guarnição em que o indiciado
foi declarado ausente;

2", cópia authenLica do edital chamando o omcial pelo prazo legal;
3', fe de olHcio.
(21) Formula do edil:ll chamando o omcial :
F (posto e nome com desir/lIu,çüo da, autoridade)
Faço sauel' ao F .. '" (posto e nOl1le do i1lCliciuclo, etc.) e a lodos que

puderem e quizerem fazel' chegar ao sell conhecimento que, nào tendo
~Ile comparecido no dia .. , do mez de sendo clJamado para o
se"viço (07b p r te?'-s~ fi nalisado no dia, anterio}' a licença com q1le se
ac/taca). foi declarado ausente em ordem do dia desta guarnição, ele
n .. , ... de ... , .. doI1Pz de .. " .. , to ; chal11:ldojlOI' este erlital par,\ que
se apresente dentro do pr~zo dc um lllez (ou dous), a conlar desta dala,
sob pena de Cl' proce~sado ü. revelia no conselho ele inresLiga ,io pelo
criule ele ,Ies_rçào. E para qne o rcferid lhe conste, til. lanar o pI'e
sente edital para 8'1' puhlicado no~ jornaes .....• (on que serl~ alfi.J:O,:{o
?lOS loga" es 1ntb!icos) desta .....•

Ca~·iLal Federal (on n 10flal" ond~ (or) •.. , . . ele ..... de ...••.
F •..... (nome c jlo<to GOlft designaçâo ela auto,·icltlelc).
(22) «Os otliciaes de patente do e.."(ercito e da a rmada (excepto os

refol'mados desel11pl'eg-ados) que sem licença se ausentarem elu sen
quartel, corpo ou guarnição por tempo ele um llIez, ou xcederem a li
c n~'a POl' t'mpo de dous mezeR. ou que stando com licerlça não se re
colherem della quando as-im lhes fuI' ordenado sel'ão punidos,,: <trt. io
da lei de 26 de maio ele i 35. .

(23) Art-. 112 e 171 do j'egnlamenlo cilada.
(21) Ar\. 177 do codigo penal da armada.
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tom parecerdes pel'ante o mesmo conselho, que se reunira no
•....... (designa-se o Zoga?' da reunião).

Saude e fraternidade.

F (nome e posto) presidente. (25)

Sala do conselho ue investigação (indica-se o Zoga?") . ........•
•..... .de de ......•

Ao Sr. F......•

Notifico,vos que o conselho de in~e. tigaÇc"to, tle que sou
presidente, resolveu inquirir-vos como testemunha do pro-
cesso :1 que responde F (ou a que respondem F .
F ), marcando o dia do mez de do
anno de ás horas da manhã, para compare-
cerdes perante o mesmo conselho, que se reuuira no .
~designa-se o Zaga?' da ,·eunicío).

Saude e fraternidade.

F .••••••• (nome e posto) presidente. (26)

Sala do conselho de investigação (indica·se o Zoga,·) . .••••• , ••
•..••••••.de .•••••.de ...••...•

Ao Sr. F......... (Commandante, ou o que (m', MJIOl'idade
Civil ou milita?').

Tendo o conselho de investigação, de que sou presidente, desi·
gnado o dia do mez de do anno de ó "

••••• ó •••• ás ......•.• boras da. manhã, no (indica-se o
logal'), pnra inquirir a testemunba F (ou as teste-
munhas F ......• e F ...•... .), que serve (ou que servem) ~ob o
vosso immediato com mando, (administração, jUl'isd:cçao) , solici
to-vos as providencias necessaria , afim de qne comparel;'a :1 dIta
testemunbá. (ou compa"eçam as ditas testemunhas) -perante
este mesmo COnselho no r3ferido dia e hora.

Saude e fraternidade.

FI •..... ó (nome e posto).presidente.

(2;)) EsLa formula de D Lificação )lar meio de ofilcio dirigido á pl'O
pria LesLl'mnnha é reservada ao lIliLilar mais gl'acluado qlle o Jll'eni
dente do eODselho, em [(eraI aos oflici::l.PS ganeraes, tnrtgistrallos, sena
dores e deputados, funccionarios superiores da alta. atlmioi8Lração
militar e civil.

(26) 1'amb fi é admiL~ida, tl'aLando-se dq officiaes oe paleote,
quando estes não forem arregi melltados, a. noli ficação di rigida. á pro
pria testemunha. pOl' meio de oflicio.
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OERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO

.~

Certifico que pelo presidente do conselho foram notificadas as
testemunhas F..••... e F , em officio desta data, afim
de comparecerem perante este mesmo conselho no dia .
ás •••••••• horas (designa-se o logar; e para constar passei a
presente.

Capital Federal (ou logar ondtl for) .......... •de .
de......... .

F••••.•••• (posto e nome), juiz escrivão.

011'11'1010 DE SUBSTITUIÇl0 DE JUIZES

Repartição do ...•.•••. (commando, ou o que (or, com desi
gnação do logar) ...... .de ........ de ........

f. Ao Sr. F ...•...• (posto e nome do president6 do conselho de
inuestigaçáo) . .

Achando-se impedido de servir como juiz no conselho de inves
tigação a que responde F.....•. , e de que sois presidente, o
F (posto e nome), em consequencia de (mencio-
na-se o motivo), nomeio para substituil-o o F (posto e nome),
a quem dareis sciencia para os fins convenientes.

Saude e fraternidade.

F (nome e posto com designação da autoridade que
co,wocou o conselho) (27 e 70)

Aos dias do mez de do anno de .
nesta Capital Federal (ou o logar onde fSr) no .
(local da reunião), reunido o cOllselho de investiO'ação, o seu
presidente alJresentou o ofI:!cio do (designa-se a autori-
dade que tiver mandado o officio) , e que arliante vai junto, de
nomeação do juiz F......... (posto oe nome), em substituição
do F..•.••.•. (posto e nome) que ••....... (se acha enfermo, ou
escusou-se P01' suspeito, ou foi dado e julgado suspeito), sendo
em seguida lidas por mim, juiz mais moderno servindo de es
crivão, as peças do proce so ao juiz recem·nomeado, de que ficou
este bem inteirado.

(27) Art. 50 do regulamento citado.
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E para constar lavrou-se este termo, que eu F•.•.••.•• (posto
e nome), juiz mais moderno servind0 de escrivão, escrevi.
(27 e 70).

E não sendo passiveI ao conselho proseg-uir em seus trabalhos
visto. o" .o... (menciona-se o motivo), foi suspensa a sessão,
marcando o presidente o dia ......•. do mez de •..... as .• ~ .•..
boras, para. nova reunião; do que para constar lavrou-se este
termo, que eu F ....••• juiz mais moderno, servindo de escrivão,
escrevi. (28)

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS

Aos dias do mez de do anno de ,
nesta Capital Federal (Otl o lagar onde for) 'no ....••••. (local da
reunião), reunido este conselho de investigação e dando·se anda
mento ao processo de formação da culpa contra o indiciado
F (ou contm os indiciados F " o e Fo '" o.), achando-se
presentes a testemunhas F ... , o, F .• o •• o" e F .• o...... ,
aberta a sessão, passou O juiz interrogante a inquiril-as, cada
uma por sua vez, na fórma que se segue; do que para, constar
lavrou·se este tel'mo, que eu F .. o •••••• (posto e nome), juiz mais
moderno, servindo de escrivão, escrevi. .

I a testemunha

F ... , o •• " ('tome, naturalidade, idade, estado, profis$lJ.o, resi
dencia), aos costumes disse nada (ou declarou ser parente
em__g"áo, amigo ou inimigo, etc.), testemunha. que sob
compromi:;so legal (ou jummento) a1TIl'mou dizer a verdade do
que soubesse e lhe fusse perg-antado. E sendo inquirida sobre o
facto constltute do auto da formação da culpa e mais peças da
accusaçüo ~. . .. .,.

ResIJonrleu que sabia por ter visto (ou que sabia por ouvir
düer) que ('refere-se tudo quanto a testemunha dÚSB1·).

Sendo-lhe mais perguutado ~ •.......•
Respondeu que .
( E assim por diante, fcJ;;endo·se todas as perguntas consideradas

necessarias pa,-a o descobrimento da 'l'JBrtl ade , sem omissão da
men01' particularidade). E nada mais dis e nem lhe foi pergun_
tado; pelu que deu·se por findo o presente depoimento, que,

(28) Occorrendo qualquer incidente que det~rmine & 6uspeusio da
sessão, se lavrará um termo.
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depois de lhe ser lido e o achar conforme, assigna (ou assigna
F, , , .... PO?' ellct testem~!nha, por não sabe?' eSC1'ever O" não podel'
assignal', sendo lido pel'ante ambos o mesmo depoimento) com o
juiz interrogante, E eu F .... ' .•. (pos/o e nome), juiz mais mo
derno sel'vindo de escrivão, que () escrevi e assigno.

F, , .. , .. , (rub?'íca do p"esidente do conselho)

F ... , , .. , (assignatura do jui::; inten'oganle)

F, .•.•. " (assignatura do juiz escl'ivüo)

F, .•...•. (assignatu?'a da testemunha) (29)

2" testemunha

F. I • I •• t ••••••• , • I ••••• I I ~ ••• I I •••••• I • ~ , , •• I , ••••••••••••

• • • • • • • • • t •••••••••• , •••••• I •••••••••••••••••••••• , •••••••••

3" testem unha

F , ,.,I ..•..•.••..•.•.••...•..........•..•... I ..•
•..••• ••••• • . . • , ••.•••. " .' , ••..• , , .•• " ••..•.••• , •••.•• (20)

AUTO DE ACAREAÇÃO

Aos .. , ... , •.. dias do mez de ..•. , ... ,. do anno de., ..•.... ,
nesta. Ca.pital Federal (ou o toga?' onde for), no."" , .. , (tocal
ria rcunião, reunido este conselho de inve5tigação, nbi pre
sentes as testemunhas Ji'. , •. , , .•. e F,.,.", .. ,' pelo juiz inter
rogante foram inquiridas whr'e a. divergencia llotada em
seu depoimentos, afim de que os explicassem debaixo do com
promisso (ou jUrcL?Hcnlo prestado), E depois de liuos perante ellas
os depoimentos refer'ido', pela testemunha F .... foi dito que, , ,
etc., e pela t.'lstemunha F .. ,. tambem foi dito que .. , etc. g
nacltt mais disseram nem lhes foi perguntado; pelo que cleu-:;e
pai' findo o presente auto de acal'eação, que, depois de liLlo
achado confol'me, assignam (ou ass:gua F. '" pela testemunha
F . .. , , ... , por niio sabeI' lCl' O!t ?Ueo poder assigna1', sendo
lielo. perante ambos o mesmo auto), com o juiz iuterrogante.

(20) i por f[ualj\HlI' mo~i\'o a lnquiriçã tIe f.eslemun1Jas n;10 PUUCI'
proseguir no mesmo dia, se cflectual'á em outra se,suo, clo 'lue ficará
nos auloõ o termo respeclil'o.
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E eu F .... (posto e nome). juiz mais moderno servindo de
escrirão, que o escrevi e aS·ig-no.

F•...... (I'ltbric!! elo p,'esiclente elo conselho)

F '" (assignatul'(! do jt~i.:: inten'ogante)
F (assignatum elo jwi.:: escl'iváo)

F.......
(assignatura elas testeil'l!lnhas) (35)

E porque não pudesse o conselho proseguir em seus t1'abalhos,
visto (declam-se o motivo) suspendeu-se a sessão, desi-
gnamlo o presidente o dia .... às .... horas, para. nova reunião;
do !'jue para. constar lavrou·se este termo, que eu F ..•.... , jl1iz;
mais modcrno servindo de escrivão, escrevi.

Não havendo mais testemunhas de accusação a iuqulrlr-se e
achando-se o conselbo sufficieutemente esclarecido com as que
depuzeram, e mais provas, resolveu que fosse interrogado o
indiciado, sendo pelo pre idente suspcn.a a sessão e designado
o dia..... às horas para. o comparecimento do mesmo
indiciado no (indica-se o logar) feita a competente inti-
mação por meio dA llJandado; do que para constar lavrou-se
este termo, que eu F .... , (posto e nome), juiz mais moderno ser
vindo de escrivão, escrevi. (30)

UA~DADO DE INTLlIAÇÃO no l~DlCIADO

Eu F (posto e nome), na qualidade de presidente do
conselho de investigação a que respon e F ..... , mando a
qualquer omcial de posto igual ao do indiciado (Otl inferior,
se o indiciado. for praçet de pra!), a quem e te for; apre entado,
Que intime o já referido indiciado no Jogar em que o enconh'ar,
afim de no dia do mez de .. , do as, horas .
no ..... (indica-se o logal), comparecer perante' este con elho e
ser interrogado, peO:1 de revelia, alem das mais elO que
possa. incorre[·. E'[ F......... (pOS!O e nome), juiz mais mo-

(30) Arl • 1-1::;. l!l;' 141 ~ 10 do reglllalllenlo ci1acto.

32
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derno servindo ue escrivão, escrevi em dupllcata este man
dado, que vai as'igoaJo )Jelo presidcnte do couselho.

Capital Federal (ou o lagar onde (01~ ......•. ,de.,.,., ...
de ....•.....

F•.......... (/tOme eposto) presiJcote_

Sala UO coo.elho de investigação (lagar) tle ......•..
de .

Ao ,r. F......... (posto e '/'Iome da autol'idade sob cujas
o,-dens immediatas senJiJ' o iniciado, ou do Ioga,' onde este
~e achal~

Remettendo-vos, em tluplie:lta, o incluso mandado tle inti
mação expedido pelo conselho de investigação a que foi
submettido o iniliciado F (nome e posto, etc.), pe\o-vos,
a uem rla justiça, que o mandeis cumpL'Íl' na coufol'midade do
õeu teÕt', devolvendo·5e·me um dos mesmos man lados com l~

declaru\ão de - seiente - escri pta pelo i ndiciado e certidão da.
respectiva entrega p~lssadapelo otIleial encarregado da intimação.

Saude e frc\ternirlade.

F ... o ••••• (nome e posto) presidente.

(CERTIIJÕE3)

Ce!'Wlco que dei cumprimento ao pre ente mandado de que
fieou - seiente - o indici:ulo F........ conforme sua decla
ração e'cri pta no me-mo mandado; do que pas'ei e-ta certidão.

Capital Fede!',,! (ou o lagar- onde (ar)......... de .
de .

F , .. (itOme e posto) encarregado da intimação.
Cerlillco que dei cumprimento ao preseúte mandado, de

cujo teor licou - ciente - O II\dieiado , conforme o
testelD,:oho de F......... e F...•..•.. , auaixo :1 signados,
visto !lao s IUe!' (nero quereI" ou Ilda poderj o 1I1e mo indiciado
fazeI' n compotente úecl.trJção pai' e-cripto; do que [lassei esta
certidão. .

Capital Fede!'.\l (ou o lagar onde (ÕI~ ....•.• . de .
de.......... .

F , (ftome e posto), enc;\l'reg'ldo da intimação.

F......... (' d 7 .\F. . . . . . . . • ass~!Jt1atura as te~temunf!as.J
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Aos dias do mez de do anno de ,
nesta Capital !?ellel'al (ou o lagar onde rÔ?~ no , (local da
reufliã(~, reunido e ·te con 'elllo de iuve::.tig,.ção e aberta. a ses
são, loi apresentada a cer'tiJüo de intimação do iniciado F. o o •••

allm de com pari ceI' perante o mesmo cou.elho e ser inteITogildo
na coo formillaae do mandado re'pectlvo, que com a dita certi
dão retro ficam junto:;; do que para constar lavrou-se este
teI'mo, que eu F .....•. (posto e nome), juiz mais moderno ser
vindo de es 'rivão, escrevi.

E logo ordenou o presülente do conselho que se procedesse
ao interrogatorio na fôrma. que se segue:

mTERROGATORIO

Perguntado qual seu nome, naturalidade, idade, filiação, es
tado, pr;\ça e COl'PO a que pertence ~

Re pnndcu llamal'·se , naturaL .. o ••••• , com. o •••••

anoos rle idade, filho de , solteiro (casado ou 'Viu'Vo), ser
VraÇl de., o' ,(indica se a data) e pertenceI' ao , de
Inlllnteria (artilharia, caralla1'ia, etc.)

Perg-untauo o que tem a dizer àcerca da accusnção que lhe
é arguida, coo tante do' depoin.entos de testemunhas, peças e
documentos que lhe fOl'am lidos ~

RespondtllI qlle, o' (refere-se ttldo quanto disse?' o ínter-
1·ogado).

per'guntado se tem factos a allegal', verbalmente ou por
escl'ilJto, ou provas que ,i ustifiqnem aua inuocenda ~

RespondeHl (lU" pel.e prazo para a pr'espnt- I' ~Uil dere'a e,:cl'ipta
e tL' tel JU~lha pam comuroval-a. (ou qll(] nenhuma a!legação de
defesa tun que accl'eSCel1lai' às pl'otluzida,~ neste interrogatmoío).
E CJQlO m'lis ln la l' ~p Jlldr·S,'e l1elll 1118 t'o:;se perguntario, úeu
se por' findo o iUlel'l'oga torie. que. dc·pois de lido L' aclIado con
forme, VIl!' rUIJl'ic;ltl" pdo Juiz IH"!Sldl·nt·, a', igoD<lllo pelo Juiz
intc'l'l'o,!;,llIte e pelo indida,lo (01' por d1la~ test(]ll1mhas, visto ntlo
sabe", 'l-O parler ou lUla qurn'er o illdiciado llssiglwr) commi~o

F o (posto e nome), JUIZ IJI,lÍl'l Jl;oderno servindo de es-
cl'ivão, que o e:screvi'

F ..... o o " (rub?'ica do presidente)

F. . . . . . . .. (assignatw'a do jui;; íMen-ogante)
F o • • • • • • • • (assignatwoa do indiCiado)

F , '. (assignatura das testef/!unhas pelo ifldiciarlo)
ou F ,

F •.. , '" .• (assigMtU1'a do jtli;; escí"ÍVüo) (3] e 32)

(3t) Veja- e l°l'rnO de Dorneaçã ,"Je c:lr~dol' no conselho de guerra
que era. ideu tico no de inveetigal·ão.

(32) Arte. 100 e 158 do regulamento citado.



500 -

E não podendo o conselbo continuar em seus trahalhos em
consequencia do prazo de concedido ao indiciado pal'a
apresentação de sua. l1efes'\ escripta e testemunha!', o pl'e idente
suspendeu a s03sãol marcando 110V,\ reunião para o din, .. " ....
as horas; do que para constar lavrou-'e este termo,
que eu F ........• (posto e nome), juiz mais motleruo servindo
de escri vão, o oscrevi•

APRESENTAÇXO DE DEFESA ESCRIPTA E TESrE:lIUNIIAS
SOBRE ESTA

Aos dias do mez de do anno de , nesta
Capital Fedel'al (ou o logal' anele r01'), no ' (local da j'e-
tmião) , reunido este Conselho, pelo indiciado foi apresentada sua
defe, a escripta' com o:> do umentos (se houve,'), a saber .
(designam-se os doctcmentos), que tudo at!ennte val junto; do qne
parn. constaI' lavrou-se este ter'mo, que eu F (posto e
l1ome), ,juiz mais moderno servindo de escl'ivão, escrevi.

E logo. sendo presente a testemunhas do indicindo, passaram
II, ser inquirida pelo juiz interrogante de nccol'do com o que
sitos pelo mesmo illrliciado propostos, na fôrma que se segne ;
do que pal'a con'tar lavrou-,e e'te termo, que eu F .....•..•
(posto e nome), juiz mais muderno servindo de escrivão, es
crevi. (:33 e 31)

]n testemunba

F .

2" testemunb1

F l ••••••••••••••••

31 testemunl1fL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• • •• • •••••••

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . " ....•...• ' ••...•. ' (35).

(33) 1\.1 incpli..ri"iio lIas testemunhas (ln. defesa obs nal'-se-hão 'os
mesmo, dizerc> gnra> ndoptacllls para as du accnsnçiio, COIU a dine
l'pIlÇ:, rk c[nB :18 p l'f,'IUlt:lS. ou qlLJsito, , veI'ba~s on e- l'iptos. deverão
seI' forll1nl:1Clos p lo irl'licia lo (011 "co), que se dil'igir;Í.:í. tcstemunha
1'01' intel'J)wdio rio juit. int I'L'og-aute,

(11) O d"poinlPn'Lo dns LnsLemunhas d. cl(+sa. alem cl outras as
si~n,üllra exiu-ilhs nos lia '.cou. u<;.5.o. d ve t r a do incliciauo (ou- ,·ço).

(:13) Al·l. 'i7 do I'I'~nl;lnH'uto oi l ;lllo.
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Aos .....•... dias do mez de ....•.... do ano de ,.
me foi entregue pelo presidente do conselho o ducumento
( ou me (m-am entregues os documentos designando-se a es
pecie e ol"gem) que aOÍltUte juntei a e,stos autos; do que pa,ra
constar lavrou-se esle termo, que eu F (posto e nome),
juiz mais mo:lerno servindo de escrivão, e crevi.

Não havendo mais nada a tratar-se, quer por parte da, aecu ':1.
ção, quer por parte da defesa, declarou o pl'esidente do Con e
lho que, COJJcl uidas assim todas di ligenciaa e observada as
formalidades sub~tauciae:;: do proce so, deviam os juizes, a co
meç,ll' do mais moderno. proferir os eus votos SOUl'C a pronunt:ia
ou não pronuncia do indiciado, decidindo-se por unanimidade (ou
maiol-ia ) de votos que havia ba e para a pronuncia, achando-se o
indiciado incU\'so no <trt......... da lei. ..... ,. (o que não
havia base para a pj'onuncie, do indiciado ri vista dos auto'). E
porq ue assim foi decidido, passei a e crever o de pacho de pro
nuncia (ou de nl10 JJl-onw1cú' ), na fórma que se segue, afim
do selO assirrnado por todos os juizes do con elho; do que para
constar lavrou-se este termo, que eu F .. '" .. " (posto e nome),
juiz mais moclerno servindo de e criv5.o, escrevi.

DESPACHO DE PRONUNOIá

Vi..,tos Os autos, etc. Existindo vehementes' indicios dé que
F , . .. no dia, ....• ' commetteu, ( nana-se o (a-
cto criminoso), O con elho de in vcstigação pOr unanimidade
( ou maioj-ia) de votos o pronuncia incul'so no 3rt. ..... ,. da
lei ... , . . .. (cita-se a lei) e o sujeit'1, a prisão e julg-amen lo em
con elho de guerra, devendo s r expedido o competente mano
dado, salvo o direito de menagem. Sejam estes autos rernettidos
á autoridade competente para os fio convenientos.

Capital Fetl.eral ( ou o logar onde {UI·) , de ..
de .........

F. . . . . . .• (nome e posto) juiz presidente.
F .. , . . . .. (rlome e posto) juiz in terrogan te.
F (nome e posto) juiz eEcrivào (3G e 37).

(3/J) Esta. formula, c nsel'\':1ntlo os dizeres gerae-, pMe variar para
se a.comJ11odnr a D1 Ihor redacção do despa.cbo. cunrorm", ocas
occul'renle, como sej,\ o processo.dc mais de um ou fIe muit.os in
diciados.

(:57) " A pronuncia do iodici'ldo obriga a convocação do conselho
deguel'l'a. A não pronuncia. porém, ficará d",pendente da confirmarão
da autoridade que convocar o dilo coooelho de investigação, o qu:tl,
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DESPACHO DE NÃO PRONUNCIA

Vistos os autos, eLc. Jnlga o conselho ele investignçií.o improce·
dente ii accu::iação arguirIa 30 inliicindo !t' •....•...• j pOl'qllanto
( deverão scr P"odu;;;idas as "a~ões ele convicção da inc'ulpabiti
dade do indiciado ).

Sejam, eutl'etnnto, remelLi.do.3 esLes autos ao F .
(posto e nome com designação da autoridade que convocou
o Canse ho) para os tins de que tL'at;lm os al'ts. 28-lettl'a b
e 124 do H.egul. Peoc. Crim. Militar de 16 de julho
de 1895.

Capital Fetlel'al (ou o lagar onde ró'·) ....••.•• de •.......•
F ....•.... (nome e lJOst&) j lliz pl'esidente.
F ......•.• (nome e posto) juiz interrogante.
F ..• , •.... (nome e posto) juiz escrivão (36 e 37).

CERTIDÃO DE EXPEDIÇÃO DE nIANDADO

Certifico qne ne ta data cxpedill-se manrlado de prlsao
contra o ré F .... , ...• (nome, erc.) em vírtuue uo despacho
de pl'onullcü1 reLl'o; do que (Jar.t con 'tal' pas::iei a pl'esen te
certidão.

Capital Fedéral (ou o lagar onde (ôr) de .•..•.... de .
F.•.....•. (nome e posto) juiz escrivãú.

ENCERRUIENTO

Nada mais havendo .1 tratar-se, deu o conselho por
fiotlos os sens trabalhos para fazei' remessa Ilesles autos
li, aulorirlade competenle; rio que para con t'1[' lavrou-se
este tel'mo, quo ell F......... (posto e nome), juiz ml\Ís mo
derno servindo do o,cI'i vã.o, escrevi (82).

no pl'azO ele dez dias conLado'! dllo data do recebimento dos autos
exami Jando e te" decidirá. por um ,los sego lintes mndo':

(lo) p"n lo o in ioi::1.I1·) em 1iberda le, confor'l1ando·se om a decisão
d conselho, no oa,o de não pronllncia ;

b) COllvo"an o con. 'elh" de glle.'l'a pn.ra julgar o indi iado, por não
confOl'm<Ll··se com a não pronullcü deste, proferida pelo conselho de
investigação,.: art.28 do regulamento citado.
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~IANDADO DE PRISÃO

En F.,....... (posto e nome), Da qualidade de pre
sidente do consell1o de iDvcstin-ação a que fui submetlido
F 'l mandu que este, por fOI'Çn. do despacho de pro-
nunci.t profel'iclo pelo mesmo cOIlselho, seja conservado
preso, alim Je re~ponde(' a consel ho de ;!;uerra, Iln cou
fOl'millade do ref~rido despacho do teôr seguinte: (tmns
crelie-se o despacho de pronuncia).

Capital Pederal (ou o lorJar onde (or), ..... , .. de ..... , ...
de ........•

F (nome e posto) presidente do conselho (38).

Sala do Conselho de in vestigação (logar) de ••.......
de ..•......

Ao Sr. F......... (posto e nome com a designação da
autOI"idade lJ.ue convocou o conselho).

Remettendo-vos os aulos inclusos com o mandado de
prisão expedido contra o réo F., , peço que pl'ovi-
dencieis no spntido de ser cumprido o me mo mandado,
que deverá ser en tregue ao dito rdo para os Jevidos
nns.

Saude e fl'alernidade,

F (nome e posto), pl'esidente do conselho.

Suja do conselho de investigação (logal') de .......•
de ..... , ...

Ao Sr. F......... (posto e nome com designação da au
tO?'idade que convocou o conselho).

RemeLto·vos os autos inclusos do processo a que foi
submettido F ..... ,.,. nesLe can elho, afim de decidirdes,
na. ean {brmidade do disposto nos art'. 28, lettra. Ú. e
12.j do Regu!. Proc. Ol'Ím. Militar d~ 16 de .1ulho de
18\)5, sobl'e o despacho do não pr'onuncia proFel'ido pelo
mesmo COIl elbo.

Saude e fraternidade.

F....•.... (nome e posto), presiJon le tio conselho.

(38) AI'Ls. 117, 118 e 11.9 do l'egull\menLo cilado.
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ne.s~rqões de pra.ças de pret

CAPITAL FEDERAL (ou o logar OItlla {or)

18 ......

• • . . .• '. Latalll5.o de ln fanteria ( Ott de Grtilh'.!ria, ou ela
cavaUaria )

TEnlllO DE VElUFlCAÇlo E QUALIFICAÇÃO DE DESERÇÃO E MA lS
PEÇAS ANNl!JXAS

Accusado F........... soldado numero ..•• da com paohia
( bateria ou esquaúrdo) (39).

CAPITAL FEDERAL ( ou o logar onde (01')

Quartel do.... .. . .•. batalhão de (ou elo regi-
mento de ....... ) em....... de de 18 ....

• . . . . . .. companhia, ( bateria ou esqttacl?'úo )

Sr ....• (posto), commandallte

Tendo o soldado n , desta companhia (batel'ia ou
esquadrão) F.••..... t'altado a revista de , e como se
completassem hoje as vinte e quatro horas de auseu ia, re
qui ilo-vos dous o[flciaes para assistirem ao inventario dos obje
ctos deixados pelo mesmo soldado.

Saude e fraternidade.

F.... , ..... (nome e posto ), commandallte da companhia.
(40 e 43)

(39) Folh;t 1.
(40) Al't. 163 § 10 de regulamento cilada.
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bAPITÁt FElDERAL ( ou o lO{)d1' onde 1m' )

Quartel do........ bab\lhão de (ou do j'(jglmento
de ) em ue.....•.. de 18 .

. •. . •• . , companhia. (b.lteria ou esquadj'cio )

111 ventaria dos objectos deixados pelo soldarIa F••• , ...• n ...•
desta com panbia (bateria ou eSIJHadrão ) feito pe Io commao
duo te c[c. me ma com a istencia das te temuohas F ... , (posto
e nome) e F ..•... (posto e nome) inrlicadas pelo comman
tlaute do corpo, abaixo a~ ·igoadas.

FARDAMGr\TO NÃO VE. orno

• • • . • • . . • • •• . • • • . . • • • . • •• . • . . • . • . .. ( menciOitam·se as peças)

EQUIPAMENTO

... I • I I • a I '" , I I I •••• I I • , • I , I • I •••• I •

ARMAMm:-iTO

( mencionanl-se as peças)

•.•.....•.•.••........••...••.•.•.• (me,lcionam.se as l]eças )

VerificrI.-se, portanto, que do referido soldarIa nada foi extl'a
viado, (Ou-fol'am extr(~viados: do seu {ul'damento mio ];en-
cido : ( Thencionam-~e as peças) ; de seu equipamento: . ..•
( mencionam·se as peças) j de seu m·mamento:...... mencio
nam·se as peças ) •

. . . . . . .. companhia ( batel'ia ati esquadrão.) em .... de .•....•
ue de 18....

F ( nome e posto ), commandante da companhia.
li' .•..••.. ( nome e posto ), testemunha.
F ........ ( nome e '[Iosto), testemunha.. (41)

(11) Ad. 163 do regulamento citado.
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CAPITAL FEDERAL (Ot! O logar onde (or)

Quartel do batalhão de .•....... (ou do "egímento
de ) em de de de 18 .

........ .companhia (bateria ou esqnadrfio)

Sr. 1fajor fisc~l

Remetto-vos incluso o inventario a que procedi dos objectos
deixa:los pelo soldado l? •..•.•• , numero , de ta com-
panhia (bateria ou esquad"ão), o qual, tendo faltado á revista,
de ...•..... de , completou vinte e qnatro horas de
au~encia.

aude e fmlernidade.

F (nome e posto), commandante da companhia. (42)

CAPITAL FEnERAL (ou o logar onde for)

Quartel do batalhão de (ou do ..•.•..••
regimento de ) .

. . . . . . . . . companhia (bateria ou esquadrãO)

PARTE ACCUSATORIA

Sr. .. . . . . .. (posto) commandante

O soldado numero da companhia tio meu com-
mando F , filho de F , lia.tural de ,
na cido em de de , praça d@ ,
tem faltado ao erviço de de o dia do mez de .
até a pre"ente dnta, completando as_im o tempo marcado na
lei para con liluir-se o crime de de erção. O referido sold,ldo
au entou-se ..... , ... (indica.se a occasião), nada levando do
seu fardamento não veocido, e bem as im do seu equipamento
e armamento (ou levando as peças cuja falta mencionei no in
ventario a lJue jJl"ucedi vinte e quatro horas depois de sua ausencia).
Consta dos as eotamento respectivos que essa praça não com
melten anter'iormente crime de de erção (ou commetteu anfe
riormente tantas.. . . . . . .. de 'erções. )

(42) Nola 41.



- 507-

CAPITAL FEDERAL (Ot~ O logar onde {or) ..•••.••• de......•..
de ..

F (nome e posto), commandante da companhia.

ROL DAS TESTEMUNHAS QUE DEYERÃO OPPORTUNAMENTE SER
INQUIRIDAS ~o CO~SELIIO DE GUERRA

F ..

F .
F (44 e 45)

..•.....•b:1talhão de (ou regimento de )

TERMO DE DESERÇÃO

Aos ...•••... dias do mez de .•....... do anno de ..•..... ,
nesta Capital Federal (ou o logar onde for), no quartel deste
batalhão (ou regimento), presentes F (posto e tlOme),
commamlante do corpo, e as testemunha F , F .
e F , foi por mim F•........ (nome e posto), secretario
(ou sttbstitll.indo o sect'etario por aflluencia de serviço deste). litla
n. parte aceusatoria rio F..... , ..• (posto e nome), commêlndante
da companhia (batel'ia O'I~ esquadt'ão), da C]ual parte
consta C]ue o s(\ldado F numero , filho de
F , natural de , na cido em., de ..
de , praça de faltou ao serviço desde .
do mez de ......... até a data dr.. me ma parte, completando
assim os dia de au encia que CaD titue o crime de deserção,
sendo esta a primeira e simples (ou a segunda simples, ag
gravada, etc.), conforme se veri fica dos a sentamentos respe·
ctivos do mencinnado soldado. E para que conste do proce so
no con elho de guerra a que se mandara proceder em seguida
á captura do J'éo, ou sua apre entação, lavrou-se e te termo,
que vai assignado pelo commanr!ante do corpo e pelas teste·
munhas, todos acima mencionados. Eu F......... (nome e
posto), ecretario (ou substituindo o sect'eta,'io P01' aflluencia de
serviço deste), que o escrevi.

F.. ..•..•. (nome e posto), commandante.

~:::::::: : ( (assignattwa das testemunhas) (44 a 53 e 82)
F .

(43) A indicação dos olliciaes que tiyerem de assistir ao iJwenlario
poderá ser feita em ueLallJe.

(44) Art. 16(; rio l'egulamentq citado.
{151 Convirá. sempre que for rl)~siYeJ. completar o llumero de cinco

1estemlllhas, afim de qu' se attenue a dilficuldade de se as outer
quando o con5el~o de guerra Leoha de funccionar muito tempo depois
da deserção.
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Conselho de gu~tra

CApi'l'AL FlilDERAL (ou o lagar onde for')

lléo. . . . . . .. F........ (ou "rios F....• , . , F .. , , ...• etc.)

AUTUAÇÃO

AoS ••• ,., .. dias do méZ de ,' do anno de., , nesta
Capital Federal (o~~ o logaJ' onde for) foram intregues ao Doutor
Auditor de um oficio do F , (posto e nome com a
designaçcío da a",toridacle) com os autos de um processo em con-
elho de investigação e outras peças e documentos, que adiante

vão juntos; do que lavro este auto. Eu F (nome, ele.)
servindo de escrivão, sob a direcção do Doutor Auditor de .
que o escrevi.

F (n4brica) auditor, de (54)

(4G) O S'ecl'etarlo do COl'PO, pat'o. este fun, tl:ts Buas fatLas e impcd i
mentos. ou 1l0S casos de aillllencia de serviço na Secretaria poderü,
ser substituido por um official de patente.

(47) A este terOlO se del'erájuntar o oHicio de commuuica~iio da au
sencia depois de ':inte e quatro boras, o inl'Plllario dos obJectos dei
xados pelo desertor e a parte nccu :ttoriô, depois de completados os
dias de ausencia para constituir-se a deserção.

(~ ) Ainda vigora para o I~xercito a Ordenança ele 9 ele abril ele
i 0:- no. p"rte qne define e classifica os crimes de des l·ção.

No Codig-o Penal ela Armaela psses crim,.. s estiio definidos e classi
ficados nos arls. 117. US. 11 (J e 121.

(19) O' conselhos de disciplina para qualificar as deserções de praças
de pret estão abolidos-AJ.·t. 169 elo Hegulamenlo citado.

(50) Este termo, substituindo o conselho ele disciplina, serve de
base ao conselho ele "uel'l'a-Al't. 16G § 1Inico do regulamento citado.

(51) O conselho de g11erra para conbecel' do crime de de~el'ção está
sujeito ás mesmas normas dos eOllselhos de guerra em geral-Al't. 168
elo regulamen lo ciLado.

(52) Nos cOllselhos de !?Uerra, para os casos ele deser ITo de pra,n. de
pr l cm tempo de paz, pode"iio exercer as funcções de auelitor os ca,
pitães no C:xercito e os pl'imeiros lenelltes na Armada-n.rt. 14 e297
do r~ulamento ciLado.

(53) Em tempo d guerra, immediatamellLe depois de recibid,t a
po.l"ie accusnlori:. de que trata o art. 166 elo l'egll1amento citado, se
lJuir-se-ha a con\'oca,ao elo conselhos ele lnvesLi"ação e de guerra na.
lór1l1a pslabelecilla pal'a os crimes militares em geral-Art. i70 do
re~ulamento citado.

(54) Folha i.
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AUTO DE TNF':'RMAÇÃO D') CRíllIm

Aos.. . .. ... dias do mez de ..... , .. do anno de .........
nesta Capital Feddral (ou o loga" anele t'or), no .... , '" (local da
reunião), tendo-se reunido o con"elllo de guerra composto dos
.i uize' F (posto e nome) na qualidade de presiden te,
F ...•... , (posto e nome) interrogante, F........ (titttlo ou
posto e nom.:) , auditor, F (posto e nome), F .
(posto e nome) F (posto e nome) F ......• '. (posto e
nome), o qual conselho foi convo ado pelo F (posto e
nome com designação da autm'idade), lidos pelo referido audi tal'
o processo de formação de culpa do r(b no conselho de investi
gação e mais papeis annexo ao ameio de con vocação do mesmo
conselho de g-uerra, ficou este informado de que......... (refere· se o
facto c?'i1ninoso com todas as circumstancias que o cercaTem).
E para que pudesse o conselho proseguir em seus trabalhos para
05 tios ulteriores, foi pelo (titulo ou posto) auditor organizado
este auto, que eu F (nome, etc.), soh a dil'ecção do
mesmo auditor', escrevi.

F , ., (as ignatw'a), auditor de ...•. , • "

OFFICIO DE CO:-<VOCAÇÃO DO co SELllO DE GUERRA

Repartição do , .. (commando, ou o qu~ for, com desi-
oaação do logG!1'). • . . • . • •• de ..•.••..• de •••.... ,.

Ao Sr. F , (~OSI o e nome do pj'esidollte)

CC'nvocando o conselho de guerra que tem de julgar o réo
F•........ pronunciado ineUl'so (ou - os 1'(jos F .•.••..•.
F etc., pTonunciados incuTsos) 110 art da ,
(cita-se a lei) pelo con elho de inve-tiaução a que re'pondeu
(ou-?'esponderam), conr,~rme co~sta dos. uut03 inclusos..no
meio-vos para, na qualtetade de .)llIZ pre 'ldente, com os JUizes
F ' (posto e nom~) 8l'vinrl0 de lnterrog-ante, F .
(ticulo ou posto e nome) ervín o de auditor, F ....•... (posto e
nome), F.....•. (posto e nome), Ii' ....••• (posto e nome) e F.....
(posto e nome)l1 quem dal'eis SJien0Ü1~ constituirdes o me mo con,·
'0 J 110 de !;UN'l',)"
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Para testemunhas do processo indico-vos: F. • . . . .. F •......
F ..

Saude e fraternidade

F. . . . . . . .. (no me e posto da autoridade que convocar o con
selho). (55, 56 e 57)

OFFICIO DE· CONVOCAÇÃO DE CONSELHO DE GUERRA NO
CASO DE NÃO PRONUNCIA NO CONSELHO DE INVESTI
GAÇÃO.

Repartição do (com1'llando, ou o que fOI', com designa·
çero do logal) • .••.•... de......... de .

Ao Sr. F .•....... (posto e '~onM do presidente)
I

Convocando o conselho de guerra paea julgar o rao F .
(ou-os reos F '" F etc, visto não conformar-me
com o despacho de não pronuncia proferido pelo conselho de
invesligação a que re pondeu o mesmo réo (ou- a que l'espon
deram os meos reos), conforme consta- lIos autos inClusos, no
meio-vos para, na qualidade de juiz pre idente, com os juizes
F " (flosto e nome) servindo de intel'l'ogante, F .
(posto, ou titulo, e nome), servindo de auditor, F......... (posto
e nome), F (posto e nome), F. . . . . .. .. (posto e nome) e
F '. (posto e nome), a queul dareis sciencia, conatituirdes
o mesmo conselho de guerra.

Para testemunbas do processo indico-vos: F F .
F .........

Saude e fraternidade

F. . . . . . . .. (nome e posto da auto/'idade que convocar o con
selho) (58 a 60).

(55) Nota 48.
(56) Perante os conselhos de guerra S:10 admittidos advogados. Art.

154 do regulamento ciLada.
(57) As audiencias do conselho de hruerra serão publicas. salvo se este

no in teresse da ordem geral da disciplina mili lar e da.i lP'tiça, resolver
tornal·as s cretas, sendo esta resolução tomaria por Lermo e anuuu
ciada no mesmo acto. - Art. UG do l'e~ulamellto citado.

(5') .\rts. 12 a I e 29 a 297 do reguJamento citado.
(591 Arts. 168. 172 e 173 do ren-lIlamento citado.
\60) .-\ fé de omcio, ou certIdão d 'sseutamemo' do réo deve spr

logo junta ao offieio de convocação do con<elho de guerra, salvo nos
CMOS de deserção de official de patente, em que deve ser junta. ao
omeiQ de convocação do conselho de investigação.
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No mesmo dia, mez, anno e lagar declarados no auto de in
formação do crime, dando- e andamento ao proces o do réo
F (ou-dos?"IiosF......•.. F...•..... F ),
na conformidade do referido auto, lIJandou o pI'e idente do Con
selho que fossem notificadas as testemunhas da accu ação e in
timado o mencionarIa l'éo, (ou- os mencionados t'eos) , afim de
comparecerem perante o mesmo conselho, cuja reunião tlcou
marcada para o llía......... ás......... horas ..
no (indica·se o logar), lev:tntando-se a sessão por não
haver mais nada a tratar-se.

E para con tal' lavrou- 'e este termo, que eu F .•. '" .. (nome,
etc.), sob a direcção do Doutor Auditor de .•....... escrevi.

F ..•.... " (?'ubrica) Auditor de ..•. " ... (25, 26 e 61).
Certifico que foram notifi adas as testemunha e expedido

mandado de intimàçilo do réo (ou - dos reos) , afim de com-
parecerem no dia .. ' . .. .. às hor'a........ conforme
foi determinado pelo presidente do conselho; do que pa sei a
pr'esente certidão que vae rubricada pelo........ (titulo ou
postal, auditor de ..... '"

Capital Federal (ou o loga?' onde fo?·), .•.•.... de .
F........ (nome, etc.), servindo de escrivão.
F (n/brica), auditor de .

~IA 'DADO DE I 'TIMAÇ.lO DO RÉO

o conselho de guerra de que é presirlen te F......... (posto e
nome), manda a qmtlquer offlcial de posto igual ao lia réo ( Otl

infm·ior-.oe o reo (O?' pl"aça de pret), a quem este rOl' apl'e en-
tado, e tando assignado pelo ( titulo ou posto e nome)
auditor de , que i1ir'jja- e ;1 •••.•• , .• (indica-se v logar
da prisao, atI onde possa sel' o reo encontrado). e a.hi intime a
F (nome, etc.) para compal'ecer no tlia ....•. " do
mez ás horas da perante o conselho
de g'uel'ra a 'Jue foi ubmettido e que se reunirá no , .,
(indica-se o lagar), afim de assistir á. iuquir'içáo de testemunhas
e ver-se processar pelo crime de ..... _... (qualifica·se o crime).
De pacho de pronuncia no con elho de inve lIgação: .
( transcreve-se integralmente o despacho de p,·onuncia). Auto de
informação elo crime no con elho tle guerra: (transCl"e-
-ve-se integralmente este auto). Ell F (nome, etc.) que o

(61) As fórmulas p:lra notificação de testemunhas do proce co no
conselho ele gllerrll são itlenlicas â~ do conselho de invpslig ào, va
riando óment· quando (l auditor s bscre\'er o- respecti\'os omeiO", e
e<lll \,ilriante é de tal modo sim pIe- q le disp'nsa a rel·p'iei'l das
alluclic1as fórmulas - Art. :1.47 § 2", e 151 let. d, do regulamento
citado.
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. eWl'evi sob a direcção do •........ (titulo Oil posto e nome),
auditor.

Cn.pital Feuoral (ali log,J1' onde frlr ) .••••••• , de ..•.•.•.•
de •.......•

F ..•...... (assignatí.lm), auditol' de .•...•... (62, 63 e 6-1 ),

Sala dos conselhos de guerra ( lagar).. . . • . . • de, .
de .

Ao Sr, ii' (posto e nome da autoridade sob cujas 01'·

dens immediatas servi,· o reo. ou do Zogar onde este se acha?')
Remettendo-vos, em duplicata, o incluso mandado de inti

maçã.o expediuo pelo conselLJo de guerra a que foi submettido o
réo F. , ......• (nome. posto, etc.), pe o-vos, a bem da j ustiç'a,
que o mandei::; cumprir na conformidade do seu teôl" devol ven
do-se-me um d s mesmos mandados com a declaraçã.o de
-sciente-eccl'i pta pelo réo e cel·tidão da respectiva entrega,
passp,da pelo omcial encarregado da iutimaçã.o.

Saude e fratel'l1idade.

F, (nome e posto), presillento. (62, (\3 e 64)

Certifico que dei cumpl'imen to ao presente mandado de que
ficou-sciente - o réo F. . .. . . . .. (nome, etc.), conCorme sua
declaração escri pta no mesmo mandado j do que passei esta cer
tidã.o.

Capital Fdueral ( ou o Zogal' anele fOI')., ••••••. de ... , ... ,.
de ,

F (nome e posto), encarregado da in timação,
Certifico que dei cumpl'imento ao presente mandado. de cujo

te6r Jicou-sciente-o réo F .. "., (nome, etc.), conforme o
te-tem unho de F e F abaixo assig-nados.
vi. to não saber (não querer. ou nao pode1') o mesmo reo fé\Zer a
cohlpetente declaração por escri pto ; do que p~\ssci esta cerLidão.

Capital Federal ( ou o lo[}m' onde fOj·) .. ••• , •• ,. de ....•...•
de •.•. ,.,' .

F, , " (nome e posto), encal'reg-ado da intimação.

F 'f' (assigl1atul'a das testemtlllhas)
F .

(t>2) ;\.1'ts. 11::;,1-16 e 147 § 10, '151 e 107 §§ 2° e 3' do regulamento
cilado

(lh) QlI~ndo o reo nãCl tenha sido pl'onunciado no cons~lho de in
ye'\tignçào. es~e mandnd sólllenle c nlení. o « nu~o de infol'lIIaçiio do
cl·ime ».

«(i1) Nos cC'nselhos ele gncn'n ]101' crime de elesel'çõl.o de Pl'Uçn. ele
P "L, Csl rnandoAo conlel';Í sómel]te Q a u'lLQ ao il\(O~'il ~çiiQ cIo crime.l1
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Aos. • . . . . • .. dias do mez de ...•..... do anno de ..••....•
nesta CApital Federal (ou o lagar onde for), no .
( local da reuniao ), reunido este conselho de guerra, foi apre-
sentada a certidão de intimação do réo F ( ou dos
réos F ' .. " e F ), afim de comparecer ( Ot! campa-
1'ecerem ) perante o mesmo conselho, assistir (ati assisti1'em )
a inquirição de testemunhas e ,er-se ( ou verem-se) processar;
em ,eguida ao que, levantando-se os juizes do conselho, o seu
presidente prestou em voz alta o compromisso do e8tylo, sendo
acompanhado pelos outros juizes; do que para constar lavrou-se
este termo, que eu F ....• " (nome, etc.), sob a direcção do ....
(titulo ou posto) auditor, escrevi.

F ........ (rub,'ica) , auditor de ........ (65).
E logo a vista da fé de offIcios (ou da certidão (de

assentamentCls) do réo F......... e seu in terrogatorio se
houver) no conselho de investigação, reconhecendo-se ser
elle menor de vinte e um anno_, se lhe nomeou para curador
a F ......•. (nome, etc.), o qual, comparecendo em conse
quencia desta nomeação, obrigou-se, sob compromisso, fi dirigir

. e encaminhar a defe a do mesmo réo, usando de todos os
rerul'SOS em lei admittidos; do que, para constar, lavrou-se
este termo, que vae rubdca.do pelo presidente do conselho e
assignado pelo referido curador. Eu F (nome, etc.),
sob a direcção do ...... · (titulo ou posto) anditor, que o
escrevi.

F ......•. (rub"ica), presidente.
F . . • . . . .. (assignatum), curad01' •

F ........ (rub?'ica), auditor de ...... " (66).
Em seguida pelo presidente do conselho foi o réo advertido

de que lhe era permittido requerer tudo quanto julgas~e uUI á
sua defes" expl'imindo-se com lib rdade e moderação. sem
faltar ao respeito devido ao tr'ibuo<1l, responclendo o réo que
requeria (ou - e nada 1'equel'endo o ,·tio). presentes
as testemunha, pa ,ou o juiz interrogante a inquiril-as na
fórOla. (jue e segue; do que para constar lavrou-se este
termo que eu F (nome, etc.) sob a direcção do .
(titulo ou posto) auditor, escrevi.

F ........ (rubrica) auditor de ....... ( 67 e 68).

(65) A fórmula do comprpmi,so dos juizes do conselho de guerra
ach>t-se estabelecida no art.. 193 do regulamento citadCl.

(66) Art. 155 do regulamento ci tado.
(67) Este termu não admiLte uma formula precisa, variando succes

siyamente segundo os incidentes, á vi'La llos arts. 216 a 225 do
regulamento citado.

(1iS) Termo de <lggravo - E logo foi dito pelo réo F (SCt~

adt'ogado ou cm'ador') que. não se conformando com a decisão rIo con
selbo que rejeitou a excepção de•.•..•.• , aggravaYlJ. no auto do proces o

33
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1" testemunha

F (nome, naturalidade. idade, estado, profissão e re·
sidencia) aos costumes disse nada (ou dectarotl ser pa,-ente
em•....... g,-ào. amigo, ou inimigo de .... " .. ), testemunha
que, sob compromisso legal ( ou juramento), affirmou dizer a
verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado.

Sendo inquirida sobre o auto de informação do crime. que lhe
foi lido ~

Respondeu que sabia por ter visto (ou que sabia por ouvir
dize,') que ......• , (refe"e-se tudo quanto clisse,- a testemunha,
ele. )

Sendo-lhe mais perg'untado ~ ..... "
H.espondeu .
Dada a palavra ao reo para contrariar a testemunha. pelo

mesmo reo foi dito que....... (menciona-se o que disser o
1"(Jo) •

Por intermedio do juiz interrogante pelo reo fui:
Perguntado ~ ..•.......
Respondeu........ .
E nada mais disõe, nem lhe foi perguntado; pelo que deu-se

por findo o presente depoimeuto, que, depois de litlo e achado
couforme, assigl1a (ou (Issigtla F .•... , .. por ella testemtmha.
por flaO saber escreve,., atI nao p?cler assigna,', sendo lido perante
ambos o mesmo depoimento) com o juiz iuterroo-ante. Eu F _.. ,.
( nome, etc.), sob a direcção do (titulo ou posto), auditor,
que o escrevi.

F .•..... " (,'«brica do presidente do con~elho)

F •. : . . . . .• (assignattwa do jui.~ inten'ogante)

F. (assigtlatw'a ela testemwnha )

F •. , •.... , ("ubrica), auditor ele •.. , ., •••

2" testemunha

F........................•........................•... ....
•••••• """""" •• -, ••••••••••••••••••••• ,. "' tI'. tI' II ••••

3" testemunha

F " : , .
• •••••••• ,., •• I' , •• tI." ti '0' II I •• tI ••••••••••••••••• , ••••• ,

E não sendo possivel ao conselho proseguil' em seus
traban~oS, visto ..•.... ,. (menciona·se o motivo), foi suspensa

para o upl'emo Tl'ihuonl i\IiliLar ; do que lavrou-se este termo, pro
seguin'!o o conselho em seus tmiJalhos. Eu F ......• (nome, etc.) que
o escl' vi sob a dil'ec~ào do ( tit!llo O!G po.!O ) audiLoL' F ... , •.. (l'uul'ica)
IngliLol' ele. t ••••• ,- \JoI. 22:3 UO l'eg-ularnenLo ci~ado:
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a sessão, m:1rcando o presidente o dia do mez .
á horas para nova reuniã'); d que, para
constar, lavrou-se este termo, CJue eu F........• (nome, etc.),
sob a direcção do (titulo ou posto), esc:·evi.

F (?'ub1'ica), auditor de (6f)

OFFlClO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUi :.r.s

Repartição do......... (cOlllmando ati o 'lue for, com
designaçcro elo Zaga I') . • • . • • • •• de ....•......•. dt:l •••••••••

Ao Sr. F......... (posto e nome do p1'esielente elo con
selho) •

Achando-se impedido de servir como Jnlz 110 conselho de
guelTa. a que responde o F , e de que. uis presiuen te,
l!' • . . • . . • • . (posto e nome), em con equelJ(;ia de .
(menciona-se o lilOtivo), nomeio para substituil-o F ........•
(posto e nome), a quem dareis sciencia. para os fios convenientes.

Saude e fraternidade.

F, (nome e posto da ewto?'idaeZe qHe con1:Jca?' o con-
seZlw) (70).

Aos dias do mez de do [InDO de .
nesta Capit:ü Federal (ati loga?' onde fu/'), nu (locnt
da reunião), reunido este conselho, o seu pl'e>.iLlente apre-
seotou o oillcio cio (designa-se a al/tonelade que tive1'
1nemdado o oflicio), que adeaote vae junto, de nomeação
Llo.i uiz F , (posto e 71ome), em sllb tituiçúo do F .
(posto e nome) que......... (se ",cita en/úllw ou escusol'-se
pOl' suspeito ou (ai elado e julgado suspeito), !:8udo em se
guida lidas pelo......... (titulo Ott posto) <lndltol' todas as
peça do processo ao juiz recem-nomeado, de que Iicou este bem
inteirado. E para con tal' lavrou-se este terme, qne eu F .
(nome, etc.), sob a direcçiLo do (tituZoo", posto) :ll1uitor,
escrevi.

F (1'ubrica), auditor de ..

(G)) Toda a vez que o cons lho, por qualquer ('irc'lT..sk'lucia. não
pl111E'r continuar em seus il'ab:ll1lOs, encerrar-se-na ii. SCSNlO, lan,\Il
do- p esLp Lorroo.

(10) Arls. 7", j.j e 2 7 do 1\''''ulalll n[,o citado.
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ACAREAÇÃO OU CONFRONTAÇÃO

., •...•••••..•.••••••••• , ••..••.•••••.••••••••• , ••• " • ' .• (11)

DEPRECADA

••••.••••••• ' ••••••••••••••••.••••••••.•••••.•.•.••.•.••. (72)

Não havendo mais testemunhas de accusação a inquirir-se,
e achando-se o conselho sufficientemente esclareciLlo com as
que depuzeram, resolveu que fosse interrogado o réo, suspen
dentlo·se a se ão e de ignando o presidente o dia .•... , ...
ás horas para o comparecimento do mesmo
réo no , (indica-se o loga~' da j-eunião) j do que para
con tal' lavrou-se este termo, que eu F (nome, etc.), sob
a direcção do...•..... (titulo Ottposto) auditor, escrevi.

F (rubrica), auditor de .

Aos dias do mez de do anno de ,
negta Capital Federal (ou o logar onde for), no .
(local da reuniao), rennido este cçm elho e achando-se presente
o lé , passon e te a er interrogado na fórmt que e segue;
do qUJ pal'a constar lavrou-se este tel'mo, que eu li' .•••.....
(nome, etc.), sob a direcção do .•....... (titulo ou posto), auditor,
e cl'evi.

F (rttbrica), auclitor de '"

INTERROGATORIO

perguntado qual seu nome, naturalidade, idade, filiação,
e tado, praça e corpo a que pertencia ~

Respondeu chamar- e , natural de , com
•....... ' de idade, filho de , solteiro (casado ou 1liu1lo),
ser pmça de .• , (indica-se a data) e pertencer ao o •••••

de infanteria (artilharia ou cavallaria, etc.)

(71) Veja-se o auto semelhante no conselho de invesligação
lut. 77 do regulamento eitado.

(72) O fOlom ilario do pl'oce so de inquirição de testemunhas por meio
de depreeada "ue adeante do deste conselho.
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Perguntado o que tinha a dizer acerca da accusação (jue l~e
foi intentada, con tante do auto de informação do crime e maIS
documentos que lhe foram lidos 1

Respundeu que (?'e{eTe-se t",do quanto disser o réo)
Perguntado se tinba. factos a allegar, verbalmente ou por

escl'i.pto, ou provas que justitlcas~em a ua innocencia ~
Re pondeu que pedia o prazo de .... ,. para apresentar

defesa por cscripto e testemunhas para comproval·a (ou que ne·
nhuma allegaçao de defesa tinha que accrescentar as produ.lidas
neste inte?'rogatorio).

E como nada ruais respondesEe nem lhe fos e perguntado,
deu- e por fiodo o interl'ogatorio qne, depois de lido o achado
con forme, vae l'ubric<ldo pelo presidente do conselho, a siguado
pelo juiz interrogalJte e pelo réo (Ott por duas testemunhas,
visto não saber, niio pode?' ou não quere,- o reo assignar).
Eu F, .....•. (nome, etc.) sob a direcção io (titulo ou
posto), auditor, que escrevi.

F...• , . ,_ ("ubrica do p,'esidente)
F ....••. , (assignatu1'a do juiz interrogante)
F ..•.. , .. (assignatura do réo)

ou~ ~:::::::: ~ (assignatura de duas testemunhas pelo réo)

F (rubrica), auditor de .

E não potlendo o conselbo proseguir em seus trabalhos em
consequeocill. do prazo concedido ao réo afim de l1presentar a
sua defesa escripla e testemunhas para comprovaI-as, suspen
deu-se a ses ão, seudo pelo presi.dente designado o dia ... _.. ,
às ...••• horas .. '" _" paI'a nova reunião; do que para constar
lavrou-se este termo, que eu F., ... , .. (nome, &,c.), sob 11 dire
cção do ..... , . _ (titulo ou posto) auditor, escrevi.

F ..• , , •.• (rubrica), auditor de...• , ... (73)

Aos ..... dias do mez ........ do anno de...... nesta C pitaI
Federal (ou o logar onde rOl') no (local da reuniüo),
reunido e te conselho, pelo réo foi apre eotada e lida sua
defe~a e.cripta, com os documentos (se houver), a a.l er ... _... ,
(designam-se os documento.~, que tudo adian le vae junto; do que,
pal'<l con tal'. lavrou-se este t..rmo, que e:I F ..... " (llom~. etc.),
sob 11 direcção do ..... _.. (titu'o ou posto) auditor, e crevi.

E logo sendo presentes as te tem unhas do l'éo f as-a.ram a.
ser inquirida pelo JUIz interrogante, cada uma por sua vez,
de accordo com os quesitos pelo lUesmo réo propostos e na

(73) Arts. 204,205 e 206 do regulamento citado.



fÓl'ma que se Sl'!gue; do que, pll.l'a constar, lavrou-se este termo
que eu F.... 'o •• (nome, etc.), sob a direcção do. o .. o .. o (ti
tulu ou posto) aud~tor, escrevi.

I? ..•...• (1'uurica), auditor de. o. o •• o. (33 e 34)

l' testemunha

F .......................................................•.
, •••• to o •••••••• t ••• , ••• tO t ••••••••• t ••••••••••••••••••• _.0

2,' testemunha

F , 1 ••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • , •• t •••••••••• " ••••••••••••••••••• t •••••••••••

::l' teslemunha

F : .
•• • • • • • • • o o o o o ••• o •••• o ...... o o o •••• , • o •••••••••••• (33 e 34)

Em seguida. (le~larou o presidente do conselho que, estando
concluida toda' as diligencias e observadas as formalidades
elo processo, con('edia a palavra ao réo (seu advogado, ou
curador), para acluuzir as provas que tivesso em sua defesa.
(do seu conslit'~:nte ou cW'uteledo) , O que findo (ou nada alte
r/ando o reJo), consultado os juizes em geral sobre se careciam
de outros esclarecimentos, como nada fosse exigido, retirou-se
o consell1o pal'a a sala das con ferencia , afim ele poder deli
berar (ou ol"der.n~ o pl-esidente que o audit01-io se retirasse
afim de peder o conselho deliberar; do que para constar la
vrou-se el:ile tormo que eu F......... (nome, etc .), sob a di
recçüo do. o ... o" (titulo ou posto) u.uditor, escrevi.

F (,·tLu,·;ca), auditor de o ••••

E logo, reunido o con elho em conferencia secreta, foi
pelo (tiwlo ou posto) auditor feito um relataria verbal,
exponJ.o o facto (ou factos) sobre que versava a accusação,
o que concluirio, o presidente do conselho convidou os juizes a
se pronunciarem em discus ão, terminada a qual pas ou- e ao
julgamento, sentlo recolhidos os votos a começar do ..... o' (ti
tulo ou posto) auditor e segllindo-se-lhe o outros juizes a co
meçar do mais J1loderno; do que, para. constar, lavrou-se este
termo que en F.......•. (nome, etc.), ob a direcção do ..• o.,

(titulo ou po to) é uditor, e~crevi.

F o' (rtlb";ca) , auditor de o •••

Em seguida li. ,"otação, e em consequencia desttl, foi por mim
auditor eS:ll'ipta ,~ seguinte
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SEN'rENÇA

(Conclemnaçao)

Vistos e examinados estes autos, documentos, depoimentos de
testemunhas, interrogatorios e mais peças, o con_elho, por
unanimidade ( ou maioria) de votos, julga plenamente provado
que o réo F (nome, etc.) commetteu o crime de .
(qualifica-se o crime, fazendo-se «m resumo do facto); e por-
tanto cendemua °mencionado réo a (indica-se o tempo)
de pt'isão (simples ou com t}'abalho), como incurso no
g-rào maximo (media ou minimo conforme as cil'cumstancias)
do art. do Codigo d (0« da lei ou do }'egula-
menta). attendendo a que o referido facto criminoso se acha
revestido das circumstaucias ag-g-ravantes previstas na art. .....
do citado codigo ( ou da citada lei, ou do citado ,-egula
menta ), suspensa, porém, a execução desta sentença em conse
quencia da appelIação necessaria interposta para o Supremo
Tribunal Militar, na fórma da lei.

Sala das conferencias do conselho de guerra ( indica-se o
logal'), em de de .

F (assi gnatum ). auditor de .
F (posto e nome), presidente.
F (posto e nome), interrogante.
F (posto e nome ), juiz.
F (zJosto c nome ), juiz.
F (posto e nome), juiz.
F (posto e nome ), juiz. (74)

(AbsoloiçLiO)

Vistos e examinados e3tes autos, documentos, depoimentos de
testemunhas, iuterrogatorios e mais peças, o conselho, por
unanimidade (ou maio}'ia) de votos, ab,ol veu o réo F .
( nome, etc.) da accusuç.:1.0 que lhe foi intentada pelo crime
de (qualifica-se o cl'ime); porquan to a prova cal hida.
contra o me 'mo réo, insuiliciente e fraca, não otrerece fuuda
menta pari:1 sua condemnação, ficando, porém, so pensa a ex-

(i.!) E ta formula, sall"o nos cüzeres "'eraes ;ooer ti. ser mudificada
para faci! i tal' a r~dacção dos fundamentos da Sentença.
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ecução desta sentença em con. equencia da appelIação nece saria
interposta para o Supremo Tt'lbunal 1lilitar, na lórllla da lei.

Sala das conferencias do conselho de guerra (indica·se o
lagar) em de de .

F (assignattwa) auditor de .
F (posto e nome ), presidente.
F (posto e nome ), interrogante.
F (posto e nome), juiz.
F (posto e nome), juiz.
F (posto e nOíile), juiz.
F (posto e nome), juiz. (74 e 75)
E logo foi lida a sentença uo conselho em publica audiencia

pelo (titulo Ott posto) auditot' ; e, achando- e o ('éo
presente, della ficou intimado (ou - e, nüo achando·se o rdo pre
sente, expedú~-se mandado ele SW! intimaçcío ), encerrando-se este
proce so pum fazer-se reme sa dos autos I'espectivos ao Su-
premo Tribunal Mllitar por iutermedio de , (designa.·se a-
autoridade) que convocou este conselho j do que, para constar,
lavrou-se este termo que eu I? ......• ( nome, etc.), sob a direc-
ção do ( titulo ou posto) auditor, escrevi.

F (t'ubrica), auditor de (82)

MANDADOS DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

(Condemnação)

Eu F•..••.... (titulo ou posto e nome), na qualidade de
auditor, servimlo no con alho ele guerra a qne foi submettido
o réo F. . . . . . . .. (nome, etc.), faço saber a este que o mesmo
con elho condemnou-o por unanimidade (011 maioria) de
votos a , (indica-se o tempo) [le prisão " .(simples,
ou com trabalho), como incllr o no art do Co ligo
(ou da lei, Otl do regulamento), rlevendo ubi!', sem pel'da
da tempo, os autos do pl'OcessO respectivo para o Su
premo Tribunal :'IIilitar, em COIl,arl'lencia ria appellacàJ neces
Sl1I+t ioterpo ta para o ille:srno Tl·ibunnl. Eu F .•..... "
(nome, etc.) que o escrevi sob a direcçiio do (titulo
ou posto) auditor'.

Capital Fedel'al (ou o lagar onde for) .......•. de ........•
de •..•.•••.
F ... , , .... (assignatum), auditor de .......•.

(~S) Qn::~d) a absohição for deei !iria POl' nnanimid~rle rle voto8,
tera os eneHos da menagem nos caqo< ~m que esta pO~8a selO conceditln
- Arts. 1.'>9, 130, 131 e 132 do regulamento ci lado.
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(Absol"ição)

Eu F......... (titulo ou posto e nome), na qualidade Lle
auditor, servindo no conselho de guerra. (), que foi suiJmettido
o reo F (nome, etc.), faço silber a este que o me mo
conselho o.bsolveu-o por unanimidade (ntt maioria) tle votos,
da accusação que lhe foi intentada, devendo subir, sem pet'da
de tempo, os antos do processo respectivo para o S,upremo
Tribunal Militar, em cons.3quencia da appellação neces 'aria
interposta para o mesmo Tribunal. Eu F (nome, etc.)
que o escrevi sob a direcção do......... (titulo ou posto)
auditor.

Capital Federal (ou o logar onde for) de .
de .•.......

F .... " ... (assignatw'a) , auditor de••..•....
Sala do conselho de guerra (logal~ ..•.....•de ....•....

de ......•..
Ao Sr F......... (posto e nome da autoridade sob cujas

ordens immediatas achar-se o reo).

Remettendo-vos, ue ordem do presidente do con
selho, o incluso mandado de intimação da sentença do
reo F......... (nome, etc.), peço que vos digneis fazer com
que o referido mandado seja entregue ao dito reo.

Saude e fraternidade.

F ..•...... (assignatura) , auditor de .•.. , ....
Sala do conselho de guerra (lagar) .•.......de ., •..•..•

ele ••.•••..•

Ao Sr. F......... (posto e nome com designação da
auto'ridade que convocou o conselho)

Remettendo-vos o,;; aut'1s inalusos do processo a que re-
spondeu em con elho de guena o réo F (nome, etc.),
peço que vos digneis dar ao me-mo autos o compcltente
destino.

Saude e fraterilidade.

F (assigllatw·a). auuitor ue .

co~sEr"HO DEVOLVIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

Aos dias tio m"'z d do anilO de .
neslll Capital Feder,tl (ou o lognr onde (O"). no .
(local lia 1'eunião), reunido novamente este cOJJ~elho ue guerra,
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foi pelo.; ...•... (titulo ou posto) auditor lido o accordão do
Supremo Tribunal Militar, pelo qual foi julgado nullo e
devolvido este processo, em con equencia de terem sido
preteridas formalidade;; substanciaes ......•... (ou pelo
qual .......•. etc.),. e para dar·se cumprimento ao referido
accól'dão o conselho proseguiu em seus trabalhos, inqui
rindo de novo as testemunhas, interrogando o réo .... , .. ,.
(ou fa:;endo o que for ol'c1enado pelo alludido accól'düo);
do que, para constar, lavrou-se este termo que eu F .
(nome,. etc.), sob a direcção do ....•.... (titulo ou posto) auditor,
escrevI.

F ......... (I'Ubl'ica), auditor de ......... (76 e 77)

Conselho de inquiriçãO

CAPlTAr, FEDERAL (ou o loga?' onde for)

18 ......

AUTUAÇÃ.O

Aos dillS do mez de do anno de "," ~
nesta Capital Federal (OlL o logal' onde fOl') foram en tregues ao
doutor F..... , . ", auditor nomearlo. um officio rl0 F .... , ....
(posto e nome com designaçao da autoridade), a deprecada ex
pedida pelo conselllO de investigação ( ou - ele guel'ra), func
cionando em ... , .. '" (indica-se o loga?'), e mais peças anne
xas, que tudo adiante vai junto; do que lavro este termo. Eu
"F •••••. , •. (nome, etc. ), servindo de escrivão sob a dire~ção

do doutor auditor, que o escrevi.

F ... " .. (?'ubl'ica) , auditor de...... (i8).

(76) Como ê faci! de "er, e te caso apresenta variantes innuITIPl'as,
não admittindo a indicação tle um encadearnento de fól'rnu]as.
Ad, 159 a 162 <.lo regulamento ciLado.

(77) Quando se der o cas~ de Il.ullidade de todo o pro esso, a
autoridade cornpetent prodtleuciurá sobre sua reno"ação, con"ocanclo
I)S conselhos r spectiYos,

li ) Folha 1.
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otFIClO DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO Dt INQUlRiÇÃo

Repartição do. . . . .• (commando, ou o que fOI', co1n designaçãO
do Zoga?') de de .

Ao Sr. F •...•• (posto e nome do pi'esidente )

Convocando o conselho de inquirição afim de serem t.omados
0'3 depoimentos das testemunhas abaixo arroladas, na conformi
dade da deprecada expedida pelo conselho de investigação ( ou
_. de gttej"'a ), a que esta respondendo o réo F•..... (nome,
etc.), em " (indica-se o lo[}ttl' ), como tudo consta dos
papei8 u1llle:ros; nomeio-vos para, na qualidade de pre idente,
com os juizes F , (posto e nome), servindo de interro-
gante e F ..... ". (titulo e nome) de auditor, a quem dareis
sciencia, constituirdes o referido conselho de inquirição.

Sande e fraternidade.

seZho) •
( Mine e posto da autOj'idade Que COnvocar o COn"

ROL nAS TESTEMUNHAS

F " (testemunha)

F , .. ( » )
F " ( » ) (79)

(DEPRECADA)

Sala do COI selho de investigação (ou-de guen'a) no., ..•...•
indica-se o logw' ), em ..... ,. de ...... , de .......

Ao Sr. F. , . . . •. (posto e 'tome da a«toridade a quem (ôr dil'i
9 ida a depj·ecada).

Tendo o conselho de inve tigação (ou-ele gu,wj'a) de que sou
"presidente, e a que l'esponde F .•..... " tnome, etc.), deliberado,
para melhor e-clarecer-se, que fossem inquiridas as te temunhas
F ..... , " ... F, ..•..... etc., as quae , e tando sob vos a ju
risdicção, por circnmstancias especiaes, na conformidade do
di posto no art. 80 do Regulal11euto Proc. Crim. Militar, se
acham impos ibilitadas de comparecer peranle o refel'ido con
selho; peço-vos a convocação de um conselho de inquirição para

(70) Ar~s. 80 a 8i do regulamento cilado.
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ouvir as indicada testemunhas, de accordo com o art. 81 e se
guinles rio citado regulamento, para o que vos l'ernelto os respe
ctivos que::;ilos e hem al:;::;im cópias authenticas da parte (queixa
ou cúmtmcia ) contra o indiciado ( ou - réo) e igualmente ( si
a deprecada for expedida pelo conselho de 9ue/'ra ) o competente
« aulo de informação do crime ».

Saude e fraternidade.

F .... , • . •• (nome e posto ), presidente.

QUESITOS PROPOSTo PELO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO

l°

O que sabe a respeito do facto crlmmoso attribuido
a. F..... , ... (nome, etc.), de haver este ......... (completa-se
o quesito com um 1'esumo do (acto) ?

2°

Foi com etreito o indiciado autor desse crime ~

3°

No ca o afflrmativo, houve cumplices 1

4°
Existem circumstancias atte~autes ou aggravantes ~

(Seguem-se out"os quesitos\ conforme o caso eICija)

QUliElTOS PROPOSTOS PELO INDICIADO

lo

.....................................,. ...... . , .
,1

............................................................
(E assim por diante).
Sala do conselh lie investiO'ação, no ••... ,... (indica-se

o logar), em.•. , ..•.. de ••• , .. , .. de ... ,., .. ,
F ••..•. , ., (nome e posto), presÍ,lente.
F..•.•.. ,. (nome 8 posto), interrog·aute.
F (nome, etc.), auditor de , •.
F••• '" .•• (assignattwa do riJo).
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QUESITOS PROPOSTOS PELO CONSELHO DE GUERRA

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

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

30

• , lO '" .

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

(todos identicos aos do conselho de investigação)

QUESITOS PROPOSTOS PELO RÉO

.................................................................................................
20

(E assim pOl' diante).

Sala do conselho de guerra no .. ,...... (indica-se o
logar), em de......•.. de .......•

F. '" (nome e posto) presidente.
F •..•..... (nome e posto) interrogante.
F (nome, etc.) auditor de .
F .....•... (nome e posto) juiz.
F ..•.•.... (nome e posto) juiz.
F •••.. , ••. (nome e posto) juiz.
F .•....... (nome o posto) juiz.
F •..••.... (assignatura do reo).

Aos, .....••.. dias ôo mez de do anno ue (ou
- Vo mesmo dia me::: e anno declarados na autuação de fi.

J ta Capital Federal (ou loga,' onde fOI') no ...•.. '" (in-
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dica·se o local). reunido este conselho de inquirição composto do
F (posto e '~ome), do F (posto e nome) e do
F (titulo e '1ome), ahi presentes as testemunhas F .
F " eto., passou o juiz interrogante a inquiril-as, na.
fórma que se segue; do que para constar lavrou-se este termo
que eu F....... (nome, etc.), sob a 'direcção do doutor auditor,
escrevi.

F ...••.•• (rubrica) auditor de ..... (80 e 81).

la. testemunha

F ..•... " (nome, n!J.ttwalidacle, idade, estado, profissuo e resi
dencia) , aos costumes disse nada (ou - declarou ser parente
em ..... ...• grdo, amigo ati inimigo do ), testemunha
que, sob compromisso legal, affirmou dizer a. verdade do que
soubesse e lhe fosse perguntado. E sendo inquirida sobre os
quesitos que lhe foram lidos, não só propostos pelo conselho de
investig-ação (ou - de gU'!l'ra) , como tambem pelo indiciado (ou
- e pelo rdo) ~

Respondeu: quanto ao l°, proposto peJo conselho de investi
gação (ou - de guerra) que........ (refere-se tudo quanto disser
a testemunha); quanto ao 2° que .

(E assim por deemte, inclusive os quesitas propostos pelo indi.
ciado, ou - rdo). E nada mai disse nem lhe foi perguntado;
pelo que ueuoSe por findo este depoimento que, depois de lhe ser
lido e o acl1a!' conforme, assigna (o~'-assigrla F J,or ella
testemunha por neTo sabe,' escreve,' ou nüo podeI' ass(qna,', sendo
lido perante ambos o mesmo depoimento) com o j ujz interrogante.
Eu F.......• (nome, etc.), sob a direcção dOI doutor auditor,
que o e cl'evi.

F ("ub"ica) presidente.
F ...•.. " (assignatum do juiz inlen·oga,tte).
F , (assignatUl'a da testemunha).
F ..•.•... (l'ubrico) auditor de .......•

2" testemunha

F .
", .•••••• ,t,. o, .t' t •••••••• to ••••••• t •• tO •••••••••••• " 'o ••

3' testemunha

F .

(80) Os incidentes que occorrerem no processo SC1'ÜO mencionados
em termo especial sem oO'ensa do disposl.o no art. 84 do re"ulamento
citado.

~ l) i por qlllllquer circurustancia o coo elho Ih-er de reunir-se
m mais d uma sessão, la\'rllr-se-ha termo de encerramenlo aber~llra

dp c~d'\ umll dellas.
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E logo, concluida a inquirição das testemunhas, encerrou o
conselho de inquirição os seus trabalhos, afim de remetter ao
conselho de investigação (ou - de glterm) este processo; do que
para con tal' lavrou-se este termo que eu F (nome, etc.),
8Jb a direcção do doutor auditor, escrevi.

F. . • . . . .. (rtlbrica) auditor de .••... " (82).

Capital Fede].'al, 15 de janeiro de 1896.
DELFIM CARLOS DE CARVALHO.
FRANCISCO PEREIRA PINTO.
MIRANDA REIS.
R. GALvÃo.
TUDE NEIVA.
C. NIEMEYER.
C. NETTO.
F.RANCI~CO ANTONIO DE MOURA.
ANTONIO AV,UST() CARDOSO DE CASTRO.
JOSg' NOVAES DE SOUZA CARVALllO.
ANTONIO CAETANO SgVE NAVARRO.

FORMULA PARA A. INTIMAÇÃO DAS SENTENÇAS DO SUPRImo
TRIBUNAL MILITAR

Para melhor observancia dos art;, 237 a 239 do regulamento
processual militar de 16 de julho de 1895, t1ca estabelecida a
formula que se segue para a intimação das sentenças do supremo
tribunal militar.

Certifico, de cccord'O com o disposto nos §§ l° e 2° do art. 238
do regulamento pl'ocessual de 16 de julho de 1895, que presentes
as testemunhas F e F , i;;timei ao réo 1<'. '" .' ••
(posto e nome), da senteuça de " a que foi condemnado
pelo supremo tribunal militar como incurso ..•.....
conforme se acha publicado na ordem do dia do exercito n......
de de de 18 ..

Quartel do ( corpo), na (lugar o1l'te) , em .
de de 18.

F . .•..•.• (posto e nome elo intimacZo).

Como testemunhas:
F .... ...• (posto e nome).

F. . . . . . •. (posto e nome) .

(82) As folbas em branco intercal1ac1as nos aulos dos processos
devel'àu ser riscadas pelo escl'i I':lo no conselho de investigação e pelo
nuditol' no Ele guerra, consel'yamlo-se em branco as que s segnil'em
no termo de encen'ampnto e reme. ~a do processo.-Al't. 302 dQ J'e"'u-
lamento citado. Q
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