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8. EX. O SR. CONSELHEIRO DE GUERRA

arã-Cruz da Ordelll da Rosa e da de S_ Bento de Aviz, Collllllelldador da de Chrislo.

e Militai- de Nossa Sell/ulra da Corweiçã7 de VWa Viçosa,
COl/decoI'ado com a lI18dalha cOllcedida á Divisão

Cooperadora da Boa ordem, em 1824, elll Perllamb.!co,
Ge'J.il Homem da Casa Imperi!l/.

Mal-echal do Exercito e Ajlldallte Gelleral

OFFERECE

EM SIGNAL DE GRATIDÃO E DO MUITO QUE LHE DEVE

o SEU RESPEITADOR

.' j -





A MEUS CAMARADAS

Compilei para meu u o, e a C<'trencia de um Formulario geral

dos processos militares, o livro que orcL tendes em mão.

Dando-o aestampa, não tenho o minimo desvanecimento,

neuhuma pretenção.

Seja elie aproveitado por todos vós e terei nisso a minha maior

recompensa.

Côrte, 25 de Março de 1884.





AO LEITOR

A be11'evola aoceitaç.'1o que teve este livro por meus camarada,

que ainda desta vez, honraram-lUe com dema~iada. confiança,

obrigou-me a publicar esta edição, na qual, de todo modo,

procurei satisfazer-lhes - amplii1ndo-a consideravelmeate.

R.etribuindo, assim, o valioso [l,uxilio que prestaram-me, apro

veito a occa ião para cordialmente agradecer a todos eUes a

proTa de ami ade, que me dispensaram, cOllscio, porélU, de que

fiz tudo quant. .:... rr:1I11 couoe para ser-lhe uUI,

. modo proveitoso.

Cor te, 25 de Abril de 188í.
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OBSERVAÇÕES GERAES

1. a As folhas de todos os processos serão numeradas, da
primeira à. ultima escripta., inutilis[\,ndo-se qualquer anterior
numeração dos documentos que lhes serviram de base, e assim
tambem, por traço perpendiculares, todas as pagina não e 
criptas.

2. a Nos te~'mos e nas pai'tes accusato?'ias não se admittirão
algarismo e nem abreviaturas.

3.0. Dado qualquer erro, ou omissão de palavras, não se emen
dara ; a correcção será feita, @scl'evendo-se - cligo -, e l'epe~

tindo-se a palavra, ou a pl11'ase, COIDO devera ser. Quando isso
não po sa etrectual'-se, essa. correcção será então feita i mar
gem, semio. porém, rubricada pelo pre3idente do conselho.

4." O papel admitticlo é o almaço commum de 0,34 em com
primento, e 0,22 de largura paut:ldo.

5. a As fOlhas de lnpel serão dobradas em duas partes, isto é,
uma da direita para a e..querda, coincidindo os extremo .t todo
o comprimento, e a outra, d<:\ eSrlUel'da para a dil'eita., no quan-
tum par,. as margens. .

6.0. O presidente do conselho, sempre que tiver de deferir ju
ramento ús testemunho s, quer de accusação, quer de defeza, ao
iniciado ou ao réo, Ca.rá levantarem-se os vogaes e o depoente,
e a e te apresentará. o livro dos S:ll1tOS Evangelhos, mandando-o
sobre elie POUso r a mão dir . ta e ditando-lhe as seguintes pa
lavras que serão por 'elie petidas:- JURO AOS SANTOS EVA.N
GELHOS E)I QUE TffiNITO A) .'lUA Mio DIREITA, DIZER TOD.\ A
VERDADE QUE SOUBER A RE EITO DJ QUE ME FOR PERGUNTADO.

7." Sempre que houver m !iCe ta di vergencia nos depoimen
tos das testemunbltS, se pr· edel'i\. a aCa?'eaçüo destas (Veja-se
a 2Jalavra ACARffiAÇ'ÁO nas -' DJ~POSIÇÕffiSDH'ERSAS ).

8. a Todas as variantes nos conselhos serão consignadas põr
um termo declara ti vo, e, nenhum documento se annexarã, sem
-preceder tambem um outro te~',no, que C,lÇ), constar a sua au
tuação.



I

DO CONSELHO DE DIRECÇÃO

(Reconhecimento de cadete de ia classe)
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(Logar da reunião do conselho) Anno de ..... FI. 1

Processo do conselho de direcção a que se procedeu, para re-
conhecer cadete de primeira classe ao .... , F (posto e nome),
elo ..... batalhão de ...•. (ou do regimento etc.)
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(DIJ"ignaçao do Cm'po) FI. 2

Para o conselho de direcção, que em virtude do despacho de
S. Ex. o Sr .. , .. (autor'idade que despachou), exaraclo nos incluso'
documentos ele folha, ..... á Colhas ..... , mando proceder afim
de reconhecer-se cadete de primeira classe o... ,. F .. , .. (posto,
compallhia, batalhao e nome), nomeio: (I)

Vogues

Os Srs. Mnjor F (2)
Ca,pitão F., .
Capitão F .

Os quaes, sob minha pre idencia, reUU1rao o p.onselho nos
termos do AI vará de 16 ele Março ele 1757. (3)

Quartel, etc .....

F.....

Posto, Commanelaute.

AnVERTENCIA.- Inclusa a esta nota vai ct justificaçilo feita na
audilo/'ict de gLtCr'l"a, Otl perante o jui::; ele di 'eito.·a qual será
nos termos e fdrma seguintes:





~' Logal" oiule)

17 -

18..... 10'1. 3

AUllHoeia ue gnoretl. dit ..... (ou ..... elc.) (4)

f'romptllario ! .- ~.





ADVERTENClA

A folha 4 (") e as seguintes seriio occupad-:ts pelos documentos
infra declarados, e na mesma ordem da designação alphabética :

(A) REQUERIMENTO DO PRETENDENTE. (5)

(B) ESCRIPTURA DE ALIMENTOS. (6)

(C) DOCUME TOS CO:UPROBATORIOS DA NOBREZA.. (7)

(D) CERTIDÃO DE BAPT[SMO, E DE ASSENTAMENTOS (quan
do pl'aça), segundo determina a ordem do dia da
Repartição do Ajud;tn te General n. 1721 de 30 de
Novembro de 1882.

(') Folhas 2 neste, isto a,·no pl'OCe3S? feito na auditoria.
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(") Justifica.ção pll'i1 reconhecimento do primeiro cadete do ...••
F. , ... (pl'aça, nome e batalMio).

Aos .... ' dias do mez de.,... do anno de ..... , na saht da
auditoria de guerra, no quartel general (ou o togar), onde se
achava. o doutor :1Uditor de guerra F..... , poe este foram in
queridas tres testemunha., em pl'esenÇl do justificante F, ... ,
sendo os seus depoimentos escripto pai' mim. , .. , F., ..

In testemunha.

F..... , com, .... annos de idade, natueal de .. , .. , (emprego
atI posiçcío sociaZ, etc.) morador em ..... , testemunha jurada aos
Santos Evang'elhos, prometteu dizer a verdade, e do costume
nada disse.

Perguntatlo sobre o conteúdo da petição do justilicante e
sobre a identidade e idoneidade do jusWicaclo F. , '" (pmça e ba
talMo) '1

Respondeu que coul1ece o justificado F ... '. e sua familia, e
sabe que é o proprio filho legitimo (ou legitimado) de F, .... ,
neto ele F .. '" etc. ,

Nada mais disse, uem lhe foi perguntado, e lido o eu depoi
mento, o achou exacto e assignou commigo o auditor de guerra.

F .....

Auditor de guerra.

F .....

(A testemttliha)

(') No alto da pril11eÍl'C! pagina sub.cqucntc MS dOCltlllcl1tos (A, B,
C e D.) já, in:licados.



- 22-

Illm. e Exm. Sr.- O Justificante F..... provou plenamente
com documentos e testemunbas a nobreza notaria, sem fama em
conÍl'ario, do justifica,do seu filho F (praça de tal batalhão),
porquanto ficou certo que o dito F ' é filho do justilicante,
neto paterno de F ..... ou etc.

As testemunhas são idoneas para provar a ascendencia, que os
documentos já tornaram certa.

Por tanto sou de parecer que o justificado está no caso de ser
primeiro cadete, lJor ter as qualidades prescriptas no Alvará de
]6 de Março de 1757.

(Logar) ..... de ..... de 18 .....

o Auditor de guerra

F.....

ou

o Juiz de direito servindo de .. , ..

F .....

NOTA.- O despacho da autoridade nomeante seni nos seguintes
termos: - Proceda-se a conselho de direcção na fórma da lei.
R.epartição. . . . . '

F .....

Rernettido o processo ao corpo, o chefe deste fal"a a nomeação
que ficou á pag. 2 e então o vogal mais moderno lavrará, na pa
gina immediata a todos estes documentos, a seguinte assentada:
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A SENTADA

AoS dias elo mez de ... " do anno de ....., tendo-se reunido
no , (togai' da 1'eunião) o conselho de direcção, nomeado' em
virtude do despacho de Sua Excellencia o Sr ..... (aut01'iclade
que despachou), afim de reconhecer a identidade e a idoneidade
elo ..... (pmça) ela ..... companhia do. '" batalhão..... F .. , .. ,
que justificou-se cadete de primeira classe, passou a verificar
todas as peças constantes do presente processo de folhas .....
(tantas a tantas), que tinllam concludentemente provado a
nobreza do mesmo (praça), e a emittir o seu parecer pela
fórma abaixo. E eu o (Posto e nome), vogal mais moderno
o escrevi e assignei.

F •....

Posto, Vogal.

PARECER

Neste conselho de direcção, reunido em observancia ás ordens
de Sua. Excellencia..... , vendo-se a petição e mais documentos
do justificante F •... , !praça de tal companhia e batalhã tal), e
bem assim os dito das testemunhas que apresentou, parece ao
dito conselho e tal' plenamente provada a identidade e a i.do
neidade da pessoa do supplicante, e jerarchia a que pertence,
visto que, por seu pai (ati por seus quatro avós), tem nobreza
notaria, sem fama em contrario. (8) E, por tanto, á vista da es
criptura de obrigação de alimentos, que apresentou, e juntou-se,
julga que o mesmo justificante acha-se nas circum tancias de ser
recebido cadete do primeir'a classe no supradito b::üalhão, con
forme o Alvará de 16 de Março de 1757. QuarteL.... (ou lagar
onde) . . . .. de ....• de mil oitocentos e .....

F .....
Coronel, Presidente.
F .....
Major, Vogal
F .....
Capitão, Vogal
F .....
Capitão, Vogal.
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Remelticlo o conselho, POI' ofticio do commandante, à aulol"idade
que delel"1ninot! o ?'econhecimento, terà clesta o seguinte despacho,
e logo abaixo das assignatw'as :

« Approlo o parecer do con elho de direcção supra, e deter
mino que o justificante F .... " (pmça e batalhc1o), Eeja reconhe
cido p!Ímeiro cadete. I)

Rep~rtição ..... ou .....

F .... ~
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CONSELHO DE DIRECÇÃO

Notas '-ell1issiJ;as

(1) A nomea iio deste conselho é da privati\'a; attribuição do chefd
do corpo a que pertença. ou em que deseja sel'viL', o pretendente. Nas
companhias isoladas é; úa competen 'ia, da legitima autoridade militar,
a quem estiyer confiada a administração disciplinar c S~lpd\'ior d:\
força da ~uarni ào.

Ordem do dia n. 39 de 21 de Dezembro de 1857.
(2) A circula.r n. 151 d -lo ele Outubro de 1850 determina Cjue onde

faltarem of'ficiaes de certas patente, para a fOl'mação deste conselho
dever-se-ba em tal caso nomear-se em seu logar outros de poslo im
mediatamente inferiores, de modo que se preencha o n\lInel'O lotaI de
omciaes ex igitlos.

(3) O .\.lvará citado encontrar-se-ha nas disposições rlil:e,-sas, rela
tivas aos conselh 5 de direcção e averiguação,

(4) Onde não existam auditores propl'ios, a justlficação será feita
serdndo delles os juizes de direito, desiguados na portaria de 2"* de
Setembro de 1 23.

(5) Poderá ser nesles, ou melhores termos:-Illm. e Exm. 'm' .. , ..
F .•... (pra,a de tal c'11l1Ja.nhia do boLta-tILão tal), julgando-se com cli
reito a ser reconhecitlo cadet_ de primeira classe, por isso que (a) é filho
legitimo (ou legLimaclo) de F ..... que é .... (elecara aposição social
que faculta-lhe esse di>'eito}, como prova com os documcntos Juntos,
vem por isso pedir a V, l!;x. parn mandar proceder ao respecti vo con
selho ele dú'ecçã.o onde justiflque sua nobreza. Nestes tel'mos :

E. R. M,

(6) O aviso do ministerio el:\ gue :n de 21 de Setembro de 1863 de
clara Cjue no processo de reconhcpimento rle cadete do exercito, s sc
[leve exigir, a respeito de :J.liment , :J. simples exhibição da escriptur:J.
respecti va.

(7) A ordem do dia da Repartição rIo Ajudante General n. 1i21 de
30 de Novembro ele 1 2 determina que, no intuito de edlarem-se en
líanos e abusos que podem re ultal' da apl'esent:Lção em public:J.s fôrmas
uos documentos que senem de provas de habilitaçã.o nos processo~ dos
conselhos de dil'ec fio e de :J.vel'igu:J.ção para reconhecimento dt' pri
meiros e segundos caclt'tus e sold:J.dos particulare , devem o jus ifi
cantes apresentar o, originaes desses documentos ou certIdões authen
tic:J.s delJes ad insta" do eslatuido no regimen to de lO de JaneiL'o de
1671 capilulo 6°, dem'eto, n. 8() de 31 de Julho de 1 "*1, e n. 632 de
Z7 rle Ago~to de 1 .1,\' arls. 40 e 50, e circ~,lar de 20 de Jllllho d
1 51. Não serão :J.ceitas para o re onhecimento de cadetes e soldados
particulares, dos que 11110 forem filhos legitimos, escripturas d perli-

(a) QuanLlo seja. por seus qua.tro a.v,is 'lir'l: - por 50llS qualro avós lenl lIobro:a
lIotoria o sem {ama om coutrario qllo o Ilobilila, 0071\0 prova ele.

Odespacho serú : - Jus/ili'lue paralll~ o Sr. Dr. """dilol'. R~pal·liçào ..• ,. el•...• ,

F .....
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lhação (b), pois estas só produzem etreitos civis, habilitando os perfi
lhados para a successão dus bens, mas não conferem direitos politicos;
emquanto que a I'uccessão de nobreza, honras, privilegios e prerogo
tivas, é indispensavel a carta de legitimação, impetrada ao j'liz com
petente, s~gundo a dou"trina do Aviso de 10 de Setembro de 1880. Em
todos os casos de justifioação devem acompanhar ao respectivo processo
as certidões de assentamentos dos candidatos ás classes de cadetes, e
soldados par ticulares. .

(8) Os filhos legitimados gozam da nobreza dos paes, e p6dem ser ca
detes, corno legitimos, se para estes houvel' direito, c3nforme declara a
Resolução de 12 de Maio de 1818. (Veja-se tambem o aviso de 20 de
Novembro de 1883.)

(b) Sobre o assumpto trata o aviso de 20 de Novembro de 1883, adiante
transcripto, nas - Dl~osi{ões I/iver'sas-, relativas ao reconbecimento dos prI
meiros e segundos cadetes e dos soldados particulares. (Veja-se Cl/C110 filiai do
OOllselho de A.vcrigllação.)

I j.



II

DO CONSELHO DE AVERIGUAÇÃO

(Reconhecimento de cadete de segunda classe e de
soldado particular)





(Logar da j'ettniúo)
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Anno de .. , .. FI. 1

Summario a que })rocede o conselho de averiguação para.
justilica,r-se segundo Cadete (ou soldado particular) Fw.l0, sol
dado da...•. Companhiado batalhão (ou regimento ..•.• ) n ..•.•
'de ...•. (arma a que pertencer).





- 31

AUTUAÇÃO Fi. 2

A03 .... , dias do ez de do anno de..... nesta .....
(cidade, uilla, etc .), e quartel do batalllão de (ou regi-
mento de ..... ), em virtude do Lie3pacbo do Exm. Sr (posto,
a.judante-general, ou presidente da provincia, ou cOOlmandante
das armas), proferido na petição de F... " (pmça e cornpanJ~ia)

do mesmo ..... (COl-pO), o que tudo ao diante vai junto, convo
cando-se o conselbo de averiguação, composto na conformidade
do § lo da ProviSc'io de 26 de Outubro de 1820 (1), do comman
dante do dito..... (corpo), O lllm. Sr..... F..... (posto e
nome), como pre idente, de F..... e F ..... (nomes), capitães
vogaes (ou a patente (lestes), sendo o seg'undo da co' p.1Dhia
do pretendente, e de mim F ..... , (posto) servindo de auditor,
para no dito conselbo se julgal' si o mesmo justificante F .....
esta nas circumstancias de ser reconhecido Cc'tdete de segunda
clas e (ou particular ), como preteode, pa ei a autuar a dita
petição, despacho e dOCUillôntos que são os que seguem, para
proceder-se ao indicado conselho, e se inquerireOl as testemunhas
que forem apresentadas 0<\ fórma da Provisão supl'acitada. Eu
F ..... , (posto), serviodo como auditor o escrevi. (2)
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(Designaçtlo do Corpo) FI. 3

Pa.ra O conselho de averiguação, que, em virtude do despacho
exarado no requerimento incluso, mando proceder, afun de
reconhecer cadete de segunda classe (ou .particular) o.....
(p?'aça) da..... companhia deste batn.lhão F ... , ., a vista dos
anne\':m; documentos, nomeio:

Auditor

o Sr. F..... (Posto e mme) •

Vogaes

Os 81's. F ..... ~- ( Pos tos e nomes J.
F.....

Os quaes sob minha presidencia reunirão o conselho nos termos
elo Alvara de 16 de Março de 1757. (3)

Quartel na ..... , ..... de ..... de 18 ..... (4)

F .....

(Posto) Commandante.

PrompLuario 3
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FI. 4

ti: sta folha (4a do conselho) serà occupada pelo requerimento do
justificante, que poderd ser nestes ou melhores termos.

Illm. e Exm. Sr.....

F .... , (prllça) da..... companhia do ... " batalhão de..... ,
tendo direito a reconhecer-se cadete de segunda classe (ou par
t icular), por isso que é filho legitimo de F •... " (ou legitimado)
que ..•. , (declara-se a posição social, ou dignidade que faculta o
di?'eito), como prova com os documentos juntos, vem por isso
pedir a V. Ex. para mandar proceder ao respectivo conselho de
a veriguação, onde justifique a sua nobreza. (5) Nestes termos

E. R. M.

(Logar onde) ..... de..... de 18 .....

(Estampilha de 200 rs.)

F .....
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ADVERTENCIA

J'Intos ao requel'imento elo .fustificante il·aO os documentos abaixo
mencionarios e na mesma onleln da mençiio .. (O)

(A) Patente, 01' titulo, (F, 5)
(B) Escriptura de alimentos. (l". fi)
(C) Certidão ele bapti. mo o (l", 7)
(D) Certidão de assentamentos, quando praça. (Fo 8)J

(") Attendam-se as disposições do aviso de 20 de Novembro de 188 ,
adiante transcripto o

O aviso 11. 26 de 14 de Janeiro de 1856 declara que para a quali
ficação de caclete é indiíferente' a qualidade de filho espurio, Oll

adulterino, quando se guar iem no processo as formalidades sub
stanciaes.
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(') Justificação para segundo cadete (ou soldado particular)
de F ..... (praça) da ..... companhia do ....• ' batalhão de ....•

ASSENTADA

Aos ..... dias do mez de .... , do n.nno de ..... , nesta Côrte, (ou
lagar onde) no quartel do..... batalhão de •.... , perante o
conselho de averiguação, composto dos officiaes ao adiante
assignados, procédeu-se a inquirição de testemunhas, sobre a
filiação e idoneidade d@ F..... (praça) da ... '. companhia do
sobredito batalhão, que pretende ser qualificado segundo cadete
(ou soldado particular); do que para constar faço este termo.
Eu F..... , (posto), servindo de 'auditor, que o escrevi.

Testemunha primeira

F ..... , branco, ou ..... , natural de ..... idade de ..... annos,
casado, (ou o estado), officio de ..... (ou empregado put .ico, etc.),
testemunha jurada aos Santos Evangelhos, em que poz sua mão
direita, promettendo 4izer a verdade, e do cústume, disse nada
(ou disse ser ..... parente, etc.)

E perguntado pelo conteúdo da petição do justificante F ...•.
disse que sabe por ver, ou . .... ser o justificante dito filho legi-
timo de F que ..... (declara-se a posição social), ou filho.
legitimado de etc. .

E rn~is não disse, e assiguou commigo F ..•.. , (posto) servindo
de audttor.

F, .... Auditor, F, ... , (A testemunha).

Testemunha segunda '1
. . . . . . . . . . . Do mesmo modo que a
Testemunha terceira.. primeira.
. . . . . . . . . . .

(') No alto da pagina stlbsequente a todos os documentos.
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n E logo que Sê findou o inquil'itorio antecedente (ou supra),
recolhidos os votõs verbaes sobre a petição e documentos do
jm,tificante, e summario de testemunhas, a que se procedeu,
decidiu-se unanimeUlente estar provada a idoneidade e identidade
da pesso:!. do pretendente, e ser elie filho legitimo, (ou .....) de
F ..... , que tem (o~, teve) o·posto de ..... (ou a distincçao que
elel" ca~'sa â j~'stificaçüo), e por isso, em virtude do decreto de 4
de Fevereiro, e provisão de 26 de Outubro, tudo de 1820, o julga
o conselho naE circumiltancias de ser qualificado seg'undo cadete
(o~t soldado particular), e como tal reconhecido no corpo a que
pertence.

Quartel tio batalhão de ..... na cidade de ...•. etc. ao.>
dias do mez de., ' do anno de mil oitocentos .....

F .....

Posto, Presidente.

F .....

Posto, Vogal.

F .....

Posto, Vogal.

F .....

Posto, servindo de Auditor.

Db 'ervação - Não sendo a l,rova s~'fficiente dird o consellló: ~,
que não julga o justificante Das circumstancias da lei, etc.

(')' Em continuação ao inquiritorio.
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CONSELHO DE AVERIGUAÇÃO

Notas remissiva.

(l) A Pl'ovisito citada vai adiantp transcripta.
(2) Em todo este processado, 0 .. ,., auditor fará a escriptU\'ação por

extenso, e sem abreviatlu'a alguma, ou cal'actel'es d'algari,mos, qner
lias datas, quer nas idades das testemunhas,

(3) O Alvará cit3.do vai adiante transcripto.
(.~) A Circular n, 151 de 4 de Outubro de 1850 determina que onde

faltarem officiaes de certas patentes para a formação dos conselhos de
averiguação, dever-se-ha em tal caso nomear-se em se:1 logar outros
de postos immediatamenLe inferiores, de modo qne se preencha o
numero total dos officiaes exigi los. Leia-se a uota (8) ela Provisão de
:26 de OtItubro de 1820, clllando as nomeações forem feitas pelas Pre
sidencias. (a).

(5) Utendam-se as disposições do aviso de 20 de Novembro de 1883,
adiaute transcripto,

O aviso n, 26 de 1·1 de Janeiro de 1856 declara qlle, po.ra a quali
ficação de caclete, ê indiflerente a qualidade de filho espul'io, ou
adulterino, quando se guardem no processo as formalidades sub
slanciae..

('I) Neste caso a nomeação sera nos seguintes tp.rmos:-Palacio da Presiélencia
de ..... No ..... (Logar) ..... de ..... de iS .....

- Para. o conselho ele averiguação, que, em vista do que rll6 foi requerido,
mundo proceder, afim de recol1hecer cadete de segunda classe (O" particular
o ... (prap) da companhia de ..... desta Provincia, F , li vista dos do-
cumentos annexos, nomeio :-Presidente, o Sr F (co"''''alldallte da com·
panhia); Auditor, o Sr ..... F., ... , Vogues, osSrs F e F ..... Osquaes
reunirão o dito conselho nos termos do Alvara de 15 de Março de 1757. F .....





DISPOSIÇÕES DIVERSAS

RELATIVAS AOS

Reconhel:imentos dos las e 205 tadetes e dos soldados uarticulares
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ALVAR.\. DE 16 DE ~IARÇO DE 1757

Eu, El-Rei, faço saber aos que este alvará virem, que consi
derando o muito que convém ao meu real serviço e ao bem
commum dos meus reinos, que a nobreza delles tenha escolas
proprias para se instruir na arte, e di ciplina militar, em que a
especulação se faz inutil, em uma quotidiana e dilatada pratica
do que é pertencente as obrigações de cada um dos que se
empregam em tão nobre exercício, desde a primeil'a praça de
soldado gradualmente até os maiores e ultimos postos do exer
cito, a que todos os que neUe entram, devem desde a primeira
hora aspirar pelos seus serviços e merecimentos, com aquella
virtuosa emulação, que não poderia bem aproveitar para o ac
crescentamento aos que a tivessem, se ignorassem as obrigações
dos postos, de que devem subir, para delles emendarem aos
seus subalternos nos erros em que cahirem : sou servido ordenar
o seguinte:

§ lo' Em cada companhia de infantaria cavallaria" dragões e
artilharia, poderão a sentar praça tres fidalgos (I), ou pessoas
de nobreza conhecida, assim da cõrte, como das provincias, com
a denominação de cadetes, fa.zendo petição aos respectivos dire
ctores, (2) na qual lbes representem que pretendem servir de
cadetes no regimento que declararem: e que os admitta a f,.zer
as suas provas de nobreza,

§ 2,° Logo que o dito director receber a referida petição do
coronel do regimento onde o supplicante aspirar a servir, a des
pachara, ordellando, que o mesmo supplicante justifique a no
breza que allegar perante o auditor geJ'al da respectiva provin
cia, o quaL assignando-Ibe dous meze para justificar pOt· teste
munhas e documentos, e prorogando, quando for necessl1rio,
outros dous mezes, com denegaÇ<'io de mais tempo, examinará as
referidas provas e remetterá o autos com o extracto dellas, e
com o seu parecer sobre a qualidade das testemunhas e documen
tos ao director, que houver despachado a petição para deferir ao
pretendente um conselho com o coronel, tenente-coronel, sar
gento-mór (3) e capitão mais antigo do regimento, tendo o
me3mo director voto de qualidade nos casos de empate.

(i) Está derogado, nesta parte, pelo decreto ele 18 ele Maio de 1797,
A circular de 28 ele Dezembro de 1 44 decln.ra que os filhos elos mem
bros ele qualquer elas orelens honorificas do Impel'io só possam oc
cupn.l' a classe de segunlos cn.eletes, salvo se tiverem as habilitações
precisas pn.ra ser primeiros cn.detes,

(2) Actualmente os (Eh:ms. SI'S, Ajudante General, Commn.lldautes
de m'mas, e Presidentes de pl'ovincia.

(3) Actualmente major.
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§ 3. o Tendo os mesmos pretendentes o f6ro de moço fidalgo da
minha casa e dahi para cima, ou sendo filhos de officiaes militares
que tenham ou tivessem pelo menos a patente de sargento-mór
(1) pago; ou sendo filhos de mestres de campo aos terços
auxiliares, e das ordenanças; e justificando-o fl,ssim, serão rece
bido por cadetes, sem necessidade de outra alguma prova, ou
descendencia. Porém, faltando-lhes as dita qualidades, serão
obrigados a provar que por seus pais e todos seus quatro avós
tem nobreza notoria, sem fama em contrario, e não o mostrando
assim claramente não serão recebidos. (2)

§ 4. 0 Nos caso em que sahu'em approvados, expedu'á logo o
director ao coronel do regimento de que tratar, uma ordem na
qual lhe sig'nifique, em termos expressivos e breves: « Que N .....
fe::; perante elle as provas de sua nobrez-a : que vai servir de cadete
no se~t regimento na cornpanhia de N ..... e que corno talo faça re
conhecer, e lhe faça guardar as distincções que lhe competem.»

§ 5. o Por virtude da referida ordem, mandará o coronel, a
quem ella for dirigida, formar o regimento. E apresentado na
frente delle o novo cadete, ordenará a todos os otüciaes, e sol
dados que o reconheçam por tal cadete, e lhe observem as dis
tincções abaixo declaradas. Depois de feita esta diligencia, si o
regimento estiver em exercicio, lh'o mandará continuar; ou não
estando lhe ordenara. que se recolha.

§ 6. o Os sobreditos cadetes u arão nos seus uniformes das
mesmas divisas que trouxerem os officiaes, como dragonas, e
cairéis de ouro, ou prata si forem de lã as dos soldados.

§ 7. 0 Entrarão em casa do general, na sala, onde estiverem
os officiaes de patente, assentando-se sempre que estes se as-

(1) Ainda mesmo que os majores sejam graduados.- 'Decreto de 20
de Junho de 1799.- Resolução de 18 de Fevereiro de 1834.- Circular
n. 53 de 26 de Julho de 1844.

(2) Basta que tenha patente firmada pelo Monarcha, por quanto a
circular de 20 de Setembro de 1850 declara que têm direito a s r pri
meiros cadetes os individuos que justificarem que seus quatro avós
foram ol:Jiciaes da ia ou da 2a Linha, ainda que todos não fossem s 
periores.

A imperial Resolução de 16 de Novembro de 1853, tomada sobre con
snlta da Secção ele Justiça do Conselho d'Estado, mandou que os offi
ciaes ela Guarda Nacional gozassem das mesmas honras concedidas aos
da extinc'ta segunda linha, para serem os sells filhos reconhecidos ca
detes nos mesmos casos como eram os daquel1es, e o Decl'eto n. 1484
de 6 de Dezembro de 1854 mandou 'lue pudessem ser reconhecidos
cadetes os filhos dos ol:Jiciaes honorarlOs com soldos. Mas, o a viso de
9 de Novembro de 1855 declara que os filhos de qualquer official
honorario de ta linha estão nas circulIlstancias de ser admittidos á
classe de primeiros ou segundos cadetes, conforme a patente dos paes,
e o de 12 de Dezembro de 1854 já tinha declarado que opodiam ser os
filhos dos ofliciaes honorarios.
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sentarem, pondo os chapéos sempre que elles se cobrirem, e
sendo isentos de trazerem bigodes.

§ 8. o Quando concorrerem com sargentos ou forrieis, se obser
vara entre todos reciprocamente a politica de se não assentarem,
nem p 'rem o chapéo uns delles, sem que os outros se cubram e
assentem.

§ g. o Quando os generaes e outros commandantes mandarem
sabir algumas partidas dos seus respectivos regimentos para
deligencias do meu real serviço, (devendo estas ser mandadas
por sargentos ou forriei ) para se exercitarelp os cacl~tes, e
mostrarem o seu prestimo e desembaraço, se observara entre
elIes e os sobreditos forrieis e sargentos uma alternativa tal
que, por exemplo, sendo as partidas quatro, se mandem por
commandante de duas delIas a dous cadetes, e das outrfls duas
a um forriel e um sargento. Ainda que os sobreditos cadetes, na
campanha devem e costumam fazer um ponto de honra de serem
os primeiros que dêem o exemplo de toda sorte de trabalhos,
com tudo hei por bem que nos quarteis sejam isentos das guardas
das ~avallariças, e das sentinell~s que as portas das mesmas se
costumam fazer. .

§ 10.o Nenhuma pessoa poderá ser admittida a assentar praça
de cadete tendo menos de 15 annos de idade, ou passando de 20
(1). Porém os que forem recebidos nesta conformidade, pelo
mesmo facto da praça que assentarem ficarão dispensados no
tempo de serviço para o eifeito de que antes delIe ser completo
possam er gradualmente nomeados nos postos, como pelas mi
nhas reaes ordens esta determinado: e este se cumprirà em tudo
e por tudo como nelle se contém. Pelo que mando ao meu conse
lho de guerra, governadores das armas, etc. Escrlpto em Belém
aos 16 de Março de 1757.- Rei, D. !Mi:& daCunJ!a.

(i) Acha-se derogado na primeira parte pelo Decreto de 24 de Ju
nho de i806 que marCOll a idade de i4 annos, e na segunda parte pelo
Decreto de i8 de Maio de i797, que manda admittir cadetes seja qual
for a idade do pretendente, excedendo a 20 annos.
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PROVISÃO DE 26 DE OUTUBRO DE 1820

n. João, por graça de Deu" rei do reino unido, etc.
Faço saber a vós, Vicente Antonio de Oliveira, tenente general

,do meus reaes exercitas, encarregado do governo das armas
desta Córte e provincias, que havendo pelo meu real decreto
de quatro de Fevereiro deste anno creado para os corpos de
meus reaes exercitas, neste reino do Brazil, uma clas e de
.segundos ca.detes, e outra, de soldados partlculare , abrangendo
esta os corpos de ,egunda linha; e convindo determinar a
maneira por que devem ser habilitados, quaes sejam o dis
tinctivos de que devem US:lr, qual a consideraçã.o em que devem
ser tidos em uma e outra linha, e qual a marcha que se deve
guardar nas promoções para seus accessos: hei por bem, por
minha immediata e real re"olução de sei de Setembro ultimo,
tom:J.da em consulta do meu conselho supremo militar de vinte
e cinco de Agosto do mesmo anno, com o parecer do qual houve
por bem conf'ormar-me, deter!llin:J.r e estabelecer em regra
o seguinte:

1,o P<1rl1 a admissão de scgumlos cadetes e soldados pm"tictllares
nomear-se-1m no regimento a que pertencer a pessoa que pre
tender ser reconhecida um conselho ele avel·i!Juaçlio, que sera
composto do coronel do mesmo regimento, como presidente,
do auditor, ou de um capitão que faça as suas vezeJl, e de dous
capitãe , sendo um o da. companhia do justificante (7), e perante
este conselho dará as provanças de sua pes~oa, as quaes deverão
consistir em fazer certa sua filiação e idoneidade. Ocon elho
julgará CJm o parecer destes tres officiaes ultimas, como enten
der remettendo-vos o processo para approvardes ou desappro-

(7) Na falta do coronel, ou tenente-coronel, commandante do COl'pO,
servirá o maior, e na do capitão da. c mpanl1ia do justificante, o mais
gradu:tdo olÍicial della, e se faltarem officiaes da graduação acima
di ta 1)~deU1 se~ nomeados de graduação immediaLa até de 2" linha.
Reso ução de i i de Setemb~o de i 24.

Em rlespacho ele S. Ex. o Sr. Conselheiro Marechal do Exe~cito,

Visconde ela Gavia, e Ajudante GenHal, ele 28 de Fevereiro de 1883
foi declarado que para reconhecer-se cadete devia ante o pl'etendente
indemnizar a Fazenda Nacional da quantia comsigo despendida,
quando menor. dE.' conformidarle com o disposlo no a"iso do Ministerio
ela guerra de 18 de Maio de 'I 60.

O aviso de 10 de etembro de '1 80 declara, que, á vista da terminante
disp~siçi.i:o do de 11 de Outubro de 1860, expedido em virtude da
I!J!perial Resolução rle 10 do mesmo mez, não póde pre\'alece~ a 66
c~lptura de perfilhação para reconhecimento de cadet~.

O aviso de 21 de Janeiro ele 1832 decla~a que, para o reconhecimento
ele C:l lete de s~gnnda classe, é indispensavel que o individuo assente
previamente praça no exel'cito, .

P"omptuario "
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\Tardes, como vos parecer justo, declarando as razões no caso
negativo. No impedimento do coronel supprirá o sen lagar o
tenente-coronel, e no deste o sargento-mór, e no do capitão da
companhia o official immediato della que estiver prompto (8).

2. o Os segundos cadetes serão reputados em distincções como
os IJrimeiros cadetes, mas usarão somente de uma estrelln, no
hombro direito; e serão tidos como habilitados para pns arem
a officiaes, da mesma forma que os primeiros, devendo estes
terem preferencia. quando haja igualdade de merecimento;
porém, nem os primeiros, nem os segundos cadetes serão obri
gados a occupar os postos de officiaes inferiores. Com tudo os
cadetes farão nos exercicios e gual'das o serviço de sargentos
quando seja necessario: e mesmo para se habilita,rem aú com
mando e responsabilidade.

3. 0 E querendo fazer mercê aos filhos dos officiaes de segunda
linha elos meus reaes exercitas no Bmzil, o quaes se acham
igualados em honm aos da primeil'a, sou servido que todos os
filbos dos officiaes de segunda linha possam igualmente ser
reconhecidos segundos cadetes, caso que p r moti\TO das patentes
de seus IJais não estejam na cla se de serem primeiros, e que
os filhos aos sargentos-mores clas:ordenauç..lS possam tambem ser
segundos cadetes.

4. o Como os soldados particulares podem ser fi lhos de homens,
que pelos empregos ci vis não sejam inferiores em representação

(8) A ordem do dia da Rep:lrtição de Ajudanto General n. 39. de
2l de Dezembro de 1857, rlec1ara para conhecimento dos Assistentes
do Ajudante General nas ProYincias, e relativamente a faculdade de
nomearem Conselhos de dil'ecção e averiguação para reconheci
mento dos 10s e 20s cadetes e soldados parlículares, que comquant o
Alvarft de 16 de Março de 1757, e a Pl'ovisão de 26 de Outubro de 1820
não designem explicitamente que autoridade deve nomear lae3 con
selhos. todavia a pratica consuetudinaria de mui long tempo tem
sanccionado como principio de direito privado militar que a nomeação
desses conselhos corra pela privativa attribuição do Chefe do corpo a
que pertencer, ou em que deseja assentaI' praça, o individuo que
s licita justifica}' sua nobr~za; e quando esta, circuU1Btancias derem
se nas companhias isoladas, seja a nomeação da competel1cia da
legitima authoridade militar a quem e,tá confiada a administração
disciplinar sup rior da for,;a da guarnição.

O avis do Ministerio da Guerra de 10 Dezembro de 1873 manda que
os pl'o('.e~sos de conselhos de direcção e uveriguaçã sejam remettidos
ao Ajudante General para ser difinitivaml."nte julgados, por is o
que compete a esta autoridade, pelo art. 60 § 30 do regulamento
fi. 4156 de 17 de Abril de 186 , reconhecer a idoneidade das pessoas
que pretendem ser cadetes de primeira e segunda classe e soldados
particulares.

O aviso de 9 de Outubro de 1880 declara que os cadetes não devem
fazer parte das escoltas que acompanharem praças de pret sentencia
das, quando viajam por agua.
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na republica aos offich.e3 de patente, cujJS filhos podem gozar
ua di'tincção de segundo~ cauetes, nã') devem por i o ser
privado' da ll1 ~m::ts honras, nã'> con vin lo co!) fundir as origens
da distincção, os soldad'>s particulares trarão no hombro es
qnerdo a e trella qua v'ti de3ignada PW,t o' segundo,;; c),(letes no
hOClbro direito.

5. 0 Como as formalidades de reconhecimento, aSiim aos pri
meiro. cadetes como aos segundos, e finalmente aos soldados
particulares, tem por fim fazer sciente a lodo o corpo a. jerarchia
a que pertence aquella pr.1ça., para lhe serem guardados os
privilegias e distincções competentes, o reconhecimento devera
ser feito na frente de todo o corpo, cm qualquel' dia que se
ajunte para qualquer serviço, ou por ordem circular ás com
panhias n ordem do dia, como melhor parecer ao chefe do dito
corpo, e a circumstancias permittirem.

6. o Os po tos de officiaes inferiord. erão occurado por sol
d'ldos paL'ticuh\res escolhidos por seu merecimeutos, sem
attenção a antiguidarle; e posto que se lhes dê preferencia, não
deverão com tudo ser isento deltes os cabos de esquadr, , que se
distinguirem, não oJstant terdm sahido de class de soldados
sim pie '. E logo que os sold,.dos p Irti ~ulares exercerem qu llquer
p03to de off:icial inferior, erão consider:1dos apto.;; para pas arElm
a omciaes de pltente, se lhe co:npatir, comp,lrando-se o seu
merecimento pessJal co:u o de outro' Lias cU versas classes, que
tiver m acces~o aquelle p03tos, tendo attenção a que, com
ignaldade de merecimento, llevem ter preferencia plra o pri
meiro posto de offici LI o primeiro ca,uetes, depois os seciunaos,
depois os inFeriores que tiverem sido soldados particulares, e em
ultimo lagar os inferiores que tiverem sahido da ela se de
solchdos lmples, e s6 em jaualdade ele merecimento deixará de
ter lagar esta regra, quando a antiguirlade da primeir", praça
exceder a qmül'o anno. Os omciaes inferiores de qualquer
clas e (a excepção dos cabos de esquadI',. que são praças) devem
ser con iderados aptos paré), poderem passar a primeira patente,
visto que só deste modo podera haver escolha en tre elles.

7.° Os soldados p(l,rlic~~tares nos corpos de segunda. linha,
gozarão elas clistincções de cadete , como no_ corpos da primeira,
e o seu uniforme ou di tinctivo sera uma e3trella no hombro
esquerdo; porém na segunda linha não passarão a exercer os
postos de oillciaes inferiores, e tão sómante servirão como taes
em 'guardas e exercicios, qu nela convier, e desta cla e S'l.hirão
unicamente os promovid03 para os postos de offlciaes de patente.
As provanças e declarações serão feitas na mesma fÓl'ma que
vai determinada lnra os corpos de primeil'a linha. E quando
succeda que os indlviduos, que procurarem o erviço na' milícias,
tenham qualidades par,), na primeira linha serem primeil'os ou
segund s cadetes, na. segundJ. serão ómente soldado par
ticulares, e não poderão u '\1' de outros distinctivos que os desta
classe. As qualidades exigidas p:1ra os soldad03 p:1I'ticulares nos
corl) S de segunda linha deverão ser conformes ao § 19 do aivará
de 7 de Dezembro de' 1802.
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S.O Os galões, borlas e estrellas dos primeiros e segundos
'cadetes, e soldados pUJ'ticulares, serão dI) ouro e prata, conforme
:aquelles que usarem (:)s officiaes de patente dos corpos a que
IJertencerem.

Cumpri-o assim,- mandantkl se execute como nesta se contem.
EL-REI nosso senhor o mandou pelos conselheiros de guerra

abaixo assignados, ambos do seu conselho.
Dada nesta cidade do Rio de Janeiro. José Reballo de Souza

Pereira a fez, aos vinte e seis dias do mez de Outubro do anno
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e
'Vinte.

João Valentim de Faria de Souza Lobato, a fez escrever, e
:subscreveu.

Rodrigo Pil~to Guedes.

Luiz da Motta Fêo.
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DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1820

Tomando em consideração os repetil10s reqllerimentos que
têm subido á minha rea.1 pre3ença a pedirem a ser reconhe
cidos cadetes, pessoas, que ainda que mereçam a minha real
attenção, não se acham comtudo nas circumstancias da lei:
Sou servido que os filhos de otliciaes de patente das tropas
de línha do exercito do Bra.zil, ou de pe~soas condecoradas
com o habito de algumas das ordens, possam ser aclmittidos
como segundos cadetes; aos de outras pessoas que tiverem
alguma consideração civil, ou pelos seus empregos (9), ou pelos
seus cabedaes, se possam adrnittir nos corpos de linha como
soldados particulares: e Hei outrosim por bem, que nos corpús
de milícias possam tambem haver praças de soldados parti
culares para aquellas pessoas que, pelos seus bens, ou por outros
respeitos merecerem essa consideração. (lO) O Conselho Su
premo Militar o tenha assim entendido.e faça executar, ex
pedindo para esse eiTeito os despachos necessarios. Palacio do
Rio de Janeiro, em 4 de Fevereiro de 1820. Com a rubrica.
ele S. M. o Imperador.

(9) O aviso do Ministerio da Guerra de 5 de Maio de 1866 declara
que os fd bos legiLimos dos doutol'es em direito, ou em medicilla devem
ser reconhecidos soldados particulares, e o de 13 de Maio de 1879 faz
extensiv esse dil'eito aos aos bachareis em sciencias juriclicas e so
ciaes ou physicas.

(10) \. consulta do Conselho Supremo Militar de 3 de Outubro de
1868, e a Imperial Resolução de 12 do dito mez, declaram não estar
no caso de ser reconhecido soldado particular um individuo, que,
embora seu pai tivesse exercido varios empregos, já não existia.

O aviso de 13 de Dezembro de 1850 declarou poder ser reconhecido
soldado particular um soldado, cujo pai gozava de consideração civil
no emprego de co11eclor que exercia, e ter direito a ser 20 cadete
como lilho legiLimo de um ajudante de ia linha.

A decisão do Supremo Conselho Mili-tar, publicada em aviso da
Secretaria da Guerra de 22 de Junho ele 1821, declara que o máo
comportamento de um soldado não é motivo para ob§tar a fazer pr0-·
vanças para ser cadete, porque a Lei pune o mal comportado.
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AVISO (II)

Fa't constar a impet'iaZ resoluçao de 17 de Novembro de 1883,
resolvendo a consulta reZatioa ao etfeito ela cat'ta de pel"filhação
pal"a o reconhecimento de cadetes, e si eleve se prOCedel" a no~o

reconhecimento quando tonla?' a alistar-se nas fileiras do exercito
o inelividuo que jà ten/La· sido cadete.

Miuisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 20 de
Novembro de 1883.

Illm. e Exm. Sr.-Com o aviso de 3 de Janeiro do cor
rente anuo foram remettidos á Secção de Guerra e Marinha do
Con elbo de Estado os papeis que acom1?anltaram a uua infor
mação de 9 de Dezembro do anno proxlmo pa sado, relativos
ao soldado do 20 batalhão de infantaria Manoel Toledo Mar
tins, afim de que a mesma Secção consultas e com seu parecer:
- 1. o Si ~o parecer para o reconhecimento de cad~te pode er
aceita a escriptura de perfilhação, em vez da carta de legi
timação. - 2. o Si deve fazer-se novo reconhecimento, cada vez
que a pl'aça é admittida uas fileiras do exercito.

Em consulta de lOdo dito mez foi a referida Secção de parecer:
1. o Que a escriptura de perfilhação, servindo para provar a

filiação natural, afim de poder o perfilhado entrar no gozo da
hern.nça paterna ou adquirir direito a esta herança, não «leve
para o etreito de reconhecimento como callete, ser aceit-l em
vez da carta de legitimação, unica pela qual pode o perfilhante
transmittir as honras e privilegias em cujo gozo se achar. (lZ)

2. 0 Que deve fazer-se novo reconhecimento, cada vez que o
iudividuo é admittido no exercito, como se tem sempre pru
ticado, por isso que a escriptura ue alimentos, ou pruvas de
que o pretendente possue bens sufficiente' para a sua decente
subsistencia, é condição indi pensavel á' praça de cadete, e
aquelles alimentos ou bens podem ter caducado no intervallo
de um a outro ai istamen to.

E tendo Sua Magestade o Imperador, por sua immecliata
e imperial resolução de 17 do correntp, se conformado com o
mencionado parecer, assim o declaro a V. Ex. para seu conhe
cimento e devidos e (feitos. - Deus Guarde a V. Ex. - Antonio
Joaquim Rodri,ques Junior. - Sr. conselheiro ajudante general.

(11) Está publicado na ordem do dia ela Repar~ição de Ajuda.nte
General n. 1787 de 26 de NovemLro de 1883.

(i2) O aviso de i·l de Janeiro ele 1856 declara que para a qualifi
cação de cadete é indiíferente a qualidade de filho espurio ou adul
terino, uma vez que no processo de legitimação sejam guardadas as
formalidades substanciaes.



III

DO CON8ELHO DE INVESTIGAÇÃO

(Para qua1ificar a deserção de officiaes de patente)

Approvado pelo decreto n. 1680 de 24 de Novembro de
1855.

(0) No fim deste conselho transcrevemos a Lei de 26 de Maio de
i835 que rege o assumpto.
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(Logco' ela re'tl1lião elo conselho) Anno de 188. . . . . FI. I

-
Processo do conselho de investigação, feito para. qualificar n.

deserção commettida. pelo.... , elo •...• F... " (posto, corpo, e
nome elo officietL elesel'tado).
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TER1I10 DE AUTUAÇÃO Fi. 2

Aos..... do mez de..... do anno tle ..... , nesta..... (designação do
logat'), em. . . .. (local das sessões), congregou-se o conselho de
investigação, nomeado pelo..... F..... (tratamento, posto, nome, e
dignidade da autoridade nomeante), afim de qualificar o facto de
haver o F ..... (posto corpo, e nome do accusado) faltado
desde o dia do mez..... ao chamado que officialmente se lhe
fez para o fim de ... , . (ou- por ter no dia anterior concluído a
licença, com que se achava), como consta da participação do seu
respectivo commandante o..... F..... (posto e nome do comman
dante), não obstante haver sido declarado ausente em ordem do
dia da guarnição sob numero..... de..... do mez de...... e cha
mado por editaes que se publicaram nas gazetas (ou- que fo
ram affixados nos lagares publicas desta.....), sendo passado já o
mez (011- os dous mezes- si tô~' pOt' excesso de licença) de es
pera, prescripto pelo artigo primeiro da Lei de vinte e seis de
Maio de mil oitocentos e trinta e cinco. E para proseguir nos
mais termos devidos do competente processo, se lavrou o pre
sente, que eu o..... F: .... (posto e nome), vogal mais moderno,
escrevi e as ignei.

F .....
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FI. 3

N..... (') Repartição de Ajudante GeneraL (ou Quartel
General do Commando das Armas da Provinci.a de , ou ainela
Palacio do Governo..... )

Logar ..... de ..... de 18.....

lllm. Sr.

Não tendo o.. . .. F..... (posto, C01]JO e nome elo accusado)
comparecido desde o dia ..... do mez de..... para objecto de
serviço, (Ott- por ter fil1alisado no dia anterior a licença com
que se achava,-) como me participou no olIicio incluso o.....
F .... ' (posto e nome), commandante do mesmo (C01'PO) ; foi por
isso declarado ausente em ordem do dia desta guarniç.:'Lo, e
chama,do por editaes, que se publicaram nas gazetas desta ....•
ou - que foram affixados n03 lagares publlcos -) conforme
consta cios documen tos juntos; e porque não tenha apparecido
a.té o pre3ente, e se finalisasse bontem o mez (ú11 - 03 dous
mezes-) de espera marcado (ou- marcados) no art. l° da Lei
de 26 de Maio de 1835 ; tenho nomeadú a V..... presidente do
conselho de investigação, que, nos termos do art. 4° da mesma
Lei, deve verificar e qualilicar a. falta de comparecimento do
dito. . . .. (posto); e determino que V .... , com os dous vogaes
constantes da nomeação inclusa, procedam aos termos neces
sarios e legaes para aqneUe fim.

Deus guarde a V .•.••

F .....

( Dignidade)

1Um..... Sr..... F..... (posto e nome do pl"esidente do conselho).

(') Omeio da autoridade nomeante ao presidente do conselho.
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(-) (Designação elo exercicio da auto1"iclaele nomeante) FI. 4

P,lra O conselho de investigação que tem de verificar e qua
lificar, nos te.rmos do artigo qnarto da. Lei de 26 de Maio de
J835, a falta ele comp'lrecimento por espaço de um mez (ou
de dous mezes), que tem commettido o... " F .... (posto, corpo
e nome do accusaclo), nomeio: (I)

Presidel te (2)

o Sr. F..... (Posto e nome)

Vogaes

Os Sr~. F l
v ., •• ' (Postos e nomes)

F .....

Os quae organis1,Jão o competente processo compro atorio da
veri(jcJ.ção, para ter os ell'eitos consequentes.

(Loga1~ ... ,. de ..... de ..... de 18 .... 0

F .....

(Dignidade)

(O) Nomeação do conselho.
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ADVERTENCIA

A' nOI:teaçcio elo conselho acompanharcio juntos, e na mesma
ol'dem da designação, os seguintes docwnentos, cttjas formulas
ser·tIo encontradas, no final deste, segundo os nwneros ela iltdicaçeio :

1.0 Officio do commandante do corpo do accnsado á autori
dade nomeante do conselho, dando parte que eUe não compa
?'eceu lW dia . •... do mez . .... pq,l'a o fim de. ,... ou, que ?uio
se apresentou, tendo finalisado no dia antel'ior a licença com
q'ue se achava. (Veja-se a nota 5,)

Este officio formará a 1'01ha 5.
2.° Cópia authentica da ordem do dia da guarnição, em

que o accusado foi declarado ausente.
Esta cÓJ?ia formará a folha 6.
3.0 CópIa authentica do ecUtal que chamou o accusado a

comparecer, e que foi affixado nos lagares publicas, acompa
nhada dos Dumeros dos jornaes em que foi publicado, quando
isso se houver feito. Veja-se adiante. (3)

Esta cópia, e os numeras dos jornaes formarão a folha 7 e
seguintes.

O edital e a ol'dem do dia devem ter a data do dia em que se
começou a contar a ausencia, e a nomeaçlio elo conselho, o officio
da autol'idade nomeante, GS mais lel'mos do pl'ocesso, a do dia im
mediato ao ultimo do prazo da espera.

Estas peças officiaes são da competencia, e devem partir, elos
commandantes das armas, dos commandantes em chefe de
corpo de exercito, e pre identes de província, onde não houver
cOlllmanclo de armas.

A autoridade que publicar o edital, quando fór affixado nos
lagares publicas, por não haver gazetas, fará lanÇ<'tr por ba,ixo da
cópia, que deve ser presente ao conselho de inve tigaç.'io, a
eg'uinte declaração, que leva a mesma data do dia immec1iato ao

ultimo da espera:
- Pelo commando das armas da provincia de..... (ou Pela pre

sidencia da provincia de. , .. , ou Pela Repartição de Ajudante
Geneeal elo Exercito) se declam que o edital constante da cópia
acima, foi a,ffixado nos .. ,.. (declaram-se os logal'es, onde foi o
IJdital affixaelo) ouLfoi publicado nas gazetas .. , .. (idem os nomes
elos jQrnacs em qt e roi publicado).

Collocados todos e se documentos na mesma ordem prescripta
acima, se passará a laTrar o termo, que ad-iante vai, para pro
ceder-se aiaquirição de testemunhas, o qual será sempre escripto
1]0 :l.UG da pagina imrnediata e sulJsequente ao ultimo de todos
elle", e pela fórma 'que se segue:

PronipLual'io ii



F .....
Inquirição de testemunhas comprobatorias da accusação.

1fi testemunha,

(A testemunha)
(Posto.)
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No mesmo dia, mez, anno e logar no termo de autuação decla
rados, cou'S'regou-se o conselho de investigação para inquirir as
testemunhas, que requi itou, afim de deporem sobre a falta de
comparecimento commettida pelo ..... F ..... (posto, corpo e
nome), as quaes. e tando presentes, passou- e a proceder à inqui
rição do modo que abaixo se declara: e para constar lavrou-se
este termo que eu o... " F ..... , vogal mais moderno, escrevi e
assignei.

F ..... (nome, naturalidade, idade, estado, posto e corpo, ou pro
(l-Sscío), testemunha juramentada sobre os Santos Evangelhos
pelo ..... F ..... (posto e nome do vogal mais antigo), que exerce
as fuucções de interrogante, a qual prometteu dizer a verdade,
que soubesse a respeito do que lhe fó se perguntado; e do cos
tume nada disse, (ou disse que era primo, tio, compad"e, etc., do
accusado).

Sendo-lhe perguntado pelo ..... (1JostO) interrogante se sabe
que o..... F (posto, COlIJO e nome do accusado) tem faltado
desde o dia do mez ue.... , em que foi chamado para o ser-
viço: (ou - em que devia apresentar-se por haver finalisado a
licença com que se achava :)

Respondeu que sabe ..... etc.....
Sendo-lhe mais perguntado si sab~, que o dito..... (posto) fóra

declarado ausente em ordem do dia da guarnição e cham';tdo por
editaes, que foram publicael.os nos numeros ..... de (a gazeta)
que aqui se imprime, (ou - que foram affixados em -) e
que não obstante até o presente não comparecera:

Respondeu ..... etc., etc.
(Fazem-se todas as mais perguntas necessa1'Ías para esclareci

mento, e tanto estas, como as "espostas, serão fielmente transcl'iptas,
~ par..a a hypothese do art. 2° da Lei ele 26 de Maio de 1835 se fará
a da causa da aggravação.)

E nada mais disse, nem lhe Coi perguntado: e sendo-lhe lido
seu depoimento, ratificou-o por achaI-o conforme, e assig'nou-o
com o... '. (posto) interrogante. (4) Eu o..... F ..•.. (posto e
nome), vogal mais moderno, o escrevi.

F..... F .....
(Appellido do interrogante)

2" testemunha.

3" testemunha. (No minimo).
. . '. . . .'. .
4" testemunha ..

5" testemunha. (No maximo):·



67 -

No mesmo dia, mez, anno, e logar no termo de autuação de
clarados, o conselho de Íllvestigação, depois de concluil' a inqui
rição das testemunhas, e de haver confrontado os depoimentos
destas com o texto dos documentos comprobatorios da ausencia
illegal do accusado, julgou-se cvuvenientemente habilitado para
pronunciar sua sentença: o que passa a fazer pela maneira
ahaixo mencionada.

E para constar se lavrou o presente termo, que eu o..... F .....
(posto e nome), vogal mais moderno, escrevi e assignei.

F .....

SENTENÇA

o conselho de investição, congregado para verificar e qualificar
a falta de comparecimento, que tem commettido o..... F ..... (posto,
C01'PO, e nome), tendo entrado no cOllhecimento pelo contexto dos
documentos'de folhas a folhas ..... , que o dito ..... (posto), sendo
chamado par,\ o fim de (o serviço pa'ra que (ai chamado), dei-
xara de cOlnparecer (ou - não fóra encontrado e por isso não
comparecera - ) desde o dia..... do mez de ..... (ou - tendo se
fina lisado a licença, com 4.l1e se achava, não se apresentara no
(lia... ". cio mez de..... - ), que fóra por isso aeclarado ausente em
orelem do dia da guarnição, e notificado a comparecer por editaes,
que se publicaram nas gazetas desta..... (ou - que se affixaram,
nos logares publicos desta.....) ; que ja se tem passado o mez (ou
- os dous mezes - ) de espera concedido pelo artigo primeiro
da Lei de vinte e seis de MaIO de mil oitocentos e trinta e einco,
sem que se haja apresentado; e finalmente, que todas as men
cionadas circumstancias foram comprovadas pelos dopoimentos
de ..... (tantas) testemunhas: decidiu por unanimidade (ou - por
maioria -) de votos que esta concludentemente provada a
ausencia illegal do mencionado..... F ..... (posto e nome) durante
um mez (atI - dous mezes - ) e o julga por isso, nos termos da
citada lei, réo de deserção simples. (5) Sala das sessões do con
selho, no .... ' (loca:t), aos .... , dias do mez de ..... de )8.....

F .....

(Posto) Presidente

F.....

(Posto) Vogal.

F.....

(Posto) Vogal.
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CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO

Notas "emissivas

(1) O aviso de {O de Julho de :1.853 declara que os officiaes do Corpo
de saude do exercito e.tão legalmente habilitados para ser nomeados
memhros dos conselhos de investigação e de guerra, môrmente nos
casos em que tenham de ser julgados officiaes do dito corpo.

(2) Quando o accusado fór subaltel'no ou capitilo, o pl'asidente do
conselho será official superior, e sendo o accusado official superiol', '0

presidente do conselho sel'á official general: em qualquer dos casos, os
vogaes serilo superiores ao accusado em posto.

(3) O edital de chamamento se 'redigirá nos termos seguinte., pouco
mais ou menos:

- F ..... (nome, condeC01"açães, posto e di,gnidade da autoricla:le) Faço
saber ao Sr ..... F •...• (posto, corpo e nome do acC'ltsado), e a todos
aquelles que puderem, e quizerem fazer chegar ao seu conhecimento,
que não tendo elle comparecido no dia" ... do mez de ..... , sendo chamado
para o sel'viço, (Ott - por ter-se finalisado no dia anteriol' a licença
com que se achava -), foi declarado ausente em ordem do dia desta
guarniçilo sob numero ..... de ...•. do mez de ..... , e é chamado pelo
present~ edital para que se apl'esente dentro do prazo de um mez (ctt
dous -) a contal' da data deste, sob pena de proceder-se a re.peito de
sua falia de comparecimento, nos termos da Lei de 2ô de Maio de :1.835.
E, para qlle o referido lhe conste, fiz lavrar o presente edital, que
assignei e fiz seUar com o sinete das armas imperiaes, e que serlÍ.
publir.ado nas gazetas desta ..... (Ott - e que será alfillado nos logal'es
publico. desta .. o., -). (Lo,g'.Lr onde) aos .... de., •.. de :1.8.00 .• o

(LOGAR DO SELLO) F •. o' •

(4) Si as testemunhas não souberem escrever, depois das palavras
por acl1al-o - confol'me -, se accrescentarlÍ. no depoimento - e em
consequencia de não saber escrever, assignou a seu rogo F ..... (uma
pessoa cont:o,ada ad /toc) com o... o. F oo•.. (posto e nome) interro
gante. Eu, etc. etc. (como ficou dito).

(5) Quando a deserção for ag:gravada por qualqner das circumstancias
referidas na Lei de 26 de Maio de :1.835, essas circumstancias se
mencionarão convenientemente nas peças olficiaes; nos termos rio
pl'ocesso, e na respectiva sentença, na qual se declarará o accusado
réo de deserção aggravada por tal e tal motivo especificadamenteo
Si houver documentos, que digam respeito á aggravação da deserção,
além da parte do commandante do corpo, tambem se ;tnne+ariío ao
procesSQ.
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LEI DE 26 DE MAIO DE 1835

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II,
Tem Sanccionado e Manda que se execute a seguinte Resolução
da Assembléa Geral Legi lativa.

Art. 1. ° Os Officiaes ele Patente do Exercito e Armada,
(excepto os reformados desempregados) que sem ordem, ou
licença se ausentarem do seu quartel, corpo, ou guarnição, por
tempo de um mez, ou excederem a licença por tempo de dous
meze j ou que e tando com licença não se recolllerem della,
quando assim lhe fôr ordenado, serão punido da maneira
seguinte:

§ 1. o Os que commetterem a deserção simples, serão
expulsos do serviço.

§ 2. ° Si a deserção fór praticada em tempo de guerra,
terão a pena de dous annos de prisão, além da expulsão
do serviço.

§ 3.° Os que desertarem em tempo de guerra, de algum
posto fortificado, ou navio armado, em que estejam de
guarnição, serão -punidos com a expulsão do serviço, e
quatro annos de prisão.

§ 4.° Si a deserção fôr para o inimigo, a pena será de
morte natural.

Art. 2. 0 Na deserção aggravada por circumstancias, e pela
qual fique o réo sujeito a maiores penas, do que a designada no
artigo e paragraphos mencionados, seràlo réo sentenciado pelas
leis respectivas .

Art. 3. o Logo que qualquer dos ofliciaes acima mencionados,
não comparecer, quando fór chamado a serviço, será declarado
ausente na ordem do dia da autoridade competente, e como tal
mencionado nos mappas, e relações de mostra, e será chamado
por editaes, que se inserirão nas folhas publicas, onde as
houver.

Art. 4. ° Logo que tiver passado o prazo de espera marcado
no art. lo, um conselho de investigação, composto de tres
ofliciaes, á vista do depoimento das teatemunhas, e dos documento
que comprovem a deserção, julgará o ausente desertor. (1)

(1) A Imperial Resolução de 30 de Março de 1861, tomada sobre
consulta do Conselho upremo Militar, determina que quando a ausencia
do official, por excesso de licença, não excecla a oito dias, será elta
cOl'rigida com prisão, que não exceda ao dobro dos dias da ausencia, a
arbítrio da autoridade militar a quem competir conhecer desta falta;
e quando a ausencia exceder a oito dias, e não cha"'ar a trinta, será
nomeado um conselho da investigação de tres officiaes, que nunca
poderá infligir maior pena que a de prisão pelo dobro tambem do~ dias
da ausencia, sendo porém eUa préviamente confirmada pela autoL'ldade
militar que fizer conVOCal' o referido conselho,
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Art. 5,e A sentença. do conselho de investigação servirà para.
se fazer a nota do Livro de registl'o, e para ser excluido o réo
do estado etrectivo, e ele corpo ele delicto pa.ra seu processo,
quando se apresentar, (I)

Art. 6. o Ficam dorogadas as disposições em contra,rio. .
O Barão ele Itapicurú-mirim, Ministro e Secretario ue Estado

dos Negocio3 da Guerra, assim o tenha entendido e ütça exe
cutar.

Palacio elo Rio de .Janeiro, 26 ele Maio ele 1835, lAo da incle
pendencia e do Imperio.

Francisco de Lima e Silva,
Joéio Bl'aulio Moniz,
BantO ele ltapicurú-mil-im.

(1) O aviso elo Ministerio ela' Gnerra ele 8 de Agosto ele 1887 com
munica a Repartiçil:o de Ajuelante General que Sua Alteza. A Princeza
Imperial Regente, em Nome elo Imperador, Confol'mando-Se cum o
parecer do Conselho Supremo militar, exaraelo em consulta de 25 de
Abril ultimo, Houve por bem, POI' Immeeliat:l. e Imperial Reaohtção ele
4 tambem de Agosto, declarar que o official do exercito considerado
desertor por um conselho de investigação, deve ser tranaferido para a
2a classe do mesmo exercito, si no prazo de um anno não se apresentat'
ou não fàr capturado para responder a conselho ele gael'l'a, preen
chendo-se então a vaga por elle deixada 110 quadro efi'ectivo elo seu
corpo,



IV

DO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO

(Para reconhecer, e legalisar, dos actos criminosos
em geral)

Approvauo pelo Decreto n. 1680 ue 24 de Novembro de 1855
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(Lagar da reunião do conselho) Anno de 188..... Fl. 1.

Processo do conselho de investigação, feito para reconhecer e
legalisar a criminalidade do facto de haver:.... (cÍll1l-se em
resumo o facto a investigar, e os nomes dos que neUe concorreram,
quer como agentes, quer como pacientes).
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TERMO DE AUTUAÇÃO Fi. 2

Aos ..... dias do mez de..... do anuo de ..... , nesta .....
(logar da l'eunitZoJ, no..... (local da sessão), tendo-se congregado
o conselho de investigação, composto do..... F..... (posto e nome),
como presidente, e do..... F..... (posto e nome), e do..... F ..
(posto e nome), como vogues; o qual conselho foi nomeado pelo .
F..... (tl'atamento, posto, nome, e dignidade, da autoridade no
meante), para reconhecer e legalisar a criminalidade do facto de
haver. .... (menciona-se em ?'esttmo o (acto sobl'e que deve
versai' a im;estigaçlio, com l'e{erencia 7wminal das pessoas que neUe
concorreram, quer Como agentes, que?' como pacientes), como tudo
consto.. dos documentos, que foram presentes ao dito conselho com
o officio do mencionado ...•. F .. , .. (tl'atamento, posto e digni
dade da aufol·idacle nomeante) de ..... (data do officio, e 7tttmel'O
se houvel:), e que vão annexos de folhas ...•. até folhas ..... ; o
referido conselho, tomando em consideração o contexto daquelles
documentos, passou a proceder aos exames convenientes, afim
de desempenhar conscienciosamente a commis ão, de que foi
incumbido: e 11ara constar se lavrou o presente termo, que eu
o..... F..... (posto e nome), vQgal mais moderno escrevi e
assignei:

F.....



, .
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Fi. 3

N.O (') Repa.rtição ' (ou Commando ..... ) Presidencia.....
Logar, de..... de 18••...

lUm..... Sr.

Chegando ao meu conhecimento (ou - ao conhecimento da
autoridade tal) pelo contexto dos documentos inclusos, constando
de ..... (mencionam-se os docwnentos, sua qualidade, autoridade
de onde dirnanal'am, etc. etc) que· .... (retere-se em resumo o facto
occorrido, e suas pa?·ticularidades), e convindo reconhecer e lega
li ar a criminalü.lade de tal facto, e verificar quem legitimamente
é por eUe responsavel, tenho nomeado (ou - em virtude de
ordem daqueUa autoridade, de ..... (tantlJs) do .mez tal, tenho
nomeado) a V..... presidente do conselho de investigaçã.o para
perscrutar a verdade da occllrrencia constante do citados do
cumentos juntos, e determino que, com os vogaes mencionados
na nomeação inclusa, pa.sse a proceder nos termos convenientes
para levar-se a efi'eito o fim, que se tem em vista.

Deus guarde a V.....

F .•..• (Autoridade nomeante)

(Digni 'ade)

lllm..... Sr..... F..... (Posto e nome elo presidente nomeado) (1)

(0) Oflicio da autoridade nomeante ao presidente do conselho.
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Fl. 4

(Designação do exercicio da autoridade nomeante)

Para o conselho de investigação, que, em cumprimento de
ordem desta presidencia, com data de hoje, (ou - de ordem da
autm'idade tal, de tal data), deve reconhecer e legalisar a cri
minalidade do facto de haver ..... (resumo das ci"cumstancias do
facto â investigar), segundo consta dos documentos juntos,
nomeio: (2)

Presidente

o Sr..... F ..... (Po to e nome).

Vogaes

o Sr o. F ~ (Postos e nomes)
O Sr F ~

Os quaes iavestigarão todas ai; circumstancias relativas ao
indicado facto, e organisarão o competente processo compro
batorio.

(Logar) ..... de..... de 18.....

F ..... (A autoridade nomeante)

(Dignidade)

Pccmptuario fi
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ADVERTENCIA

A' folha 5 e seguilues, se 1'eunem todos os documentos qt~6' ti
verem cO)l}!eroão com o facto, que se tratai" de iltlJestigar, e que
acompanharem a 1'espectiva nomeaçúo,

Coltocados estes no processo e nt~iiM1"aclos, se passai"à a laVl"a1" o
tenno ( B ), começando este no alto da lJ1"inwi1"a pctgin'L lJoslC1'iÇll' e
immediata ctO ultimo desses clocwnentos, e lJelo modo que em se·
guida vai,

Versando a investigaçiío SObl"e facto de homicidio, o/fensas
physicas, e outl'OS, núo se prescinclini do C01"lJO ele delicto"
Tenha-se em vista a advertencia 7', no final deste.
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(B). No mesmo dia, mez, anno e 100'ar no termo de ~utuação

declarados, achando-se reunido o conselho de investigação, depois
de haver examinado os documentos, que lhe foram remettidos,
dos quaes consta que ..... (declara-se resumidamente o facto e
suas pM·ticularidades) , assentou que, para melhor entrar no
conhecimento da verdade, convinha ouvir testemunhas, que
depuzessem sobre o indicado facto, a que e referem o citados
documentos; e, havendo eUas sido requisitadas e comparecido
perante o conselho, (3) passou este a inquiril-as, como abaixo se
mostra. E para constar se lavrou e te termo que eu o.....
F... '. ( Posto e nome), vogal mais moderno, escrevi e. assignei.

F .....

(posto)

Inquirição de testemunha comprobatorias do f,tcto sobre que
versa a inve tigação.

ln testemunha.

F ... " (nome, idade, naturalidade, estado, profissão e morada),
testemunha juramentada sobre os Santo Evangelhos, pelo .....
F .... , (posto e nome), que exerce as funcções de interrogante, a
qual prometteu dizer a verdade que soube se a re peito do que
lhe fo se perguntado; e do costume nada, cli se. (ou - di e que
era primo, tio, compadre, etc, do individuo, ou de algum dos
individuos envolvidos no facto) .

endo-Ihe perguntado si sabia que ..... F ..... etc. tinha .
Respondeu que sabe, por ter visto, (ou-por ouvir dizer) que .
F .•.. ' (narra o que sabe) .

Sendo-lhe mais perguatado si sabia que o referido .... ' F .....
tinha ..... etc.

Respondeu que .....
Sendo-lhe ainda perguntado si sabia que o me-mo. . . .. F .....

tinha ..... etc.
Respondeu que .....
Sendo-lhe finalmente perguntado si sabia que .... ' o citado.....

F ..... etc.
Respondeu que .. , ...
(Fazem-sI! todas as mais perguntas, segundo o contwto da parte

accusatOl-ia e suas variantes, que forem julgadas convenientes pa1'a
descobl'imento da verdade do facto sobre que ve?'sa?' a investigaç{iO ;
e tanto estas como as 1'espostas serão t?'anscriptas no processo sem
omissão da menor particularidade). '
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E nada mais uisse, nem 111e foi-perguntado; e, sendo-lhe lido
seu depoimento, rn.tificou-o por ac11al-o conforme, e assignou
com o..... F•.... (posto) interrogante. E eu o..... F.....
(posto e nome), vogal mais moderno, o escrevi.

F .....

(A1'PeUicto elo inte,"rogante)

F ..... (ti testemunha)

2" testemunha

3" testemunha (No minimo)

etc. etc. (4)

(Arj!tetlas 1JUlis que o conselho julgai" '1ecessa1'ias pCt1'a maior es
clarecimento ela verdaele).

(C). n No mesmo dia, mez, anno e logar (atI - Ao.' ... o • dia.
do mez de ..... do anno ue..... no me 'mo logar) no termo de
autuação declarauo " achando-se reunicl0 o conselho ue investiga
ção, depois de haver este tomado em consideração os depoimentos
lias. o, (tantas) testemunhas inquiridas, l'econl1eceu qne desses
depoimentos l'esulta culpabilidade a F ..... (nome, posto, com
panllia e C01°pO do íncliciaelo), pelos factos constn.ntes dos do
cumentos annexos ao presente processo; pOl' is o o conselho
para melhor orientar seu juizo pela audiencia do iudiciado, pa. sa
a requisitar seu comparecimento, afim de interrogai-o . obre
os pontos de que lhe provem culpabilidaLle: e para constar se
lavrou o presente termo, que eu o..... F ..... (posto e nome),
vogal mais moderno,'o escrevi e assig'uei. (5)

F.....

(D).C~) Aos ... o .'dias do JUez de ..... do anno de ... 0" no
mesmo log'ar declarado no termo de autuação, compareceu pe
ritnte o conselho de investigação o. o o" F ..... (posto e nome elo
indiciado), afim de ser interrog'ado acerca dos pontos que lhe
fazem culpa, e coustam dos documentos juntos ao presente pro
cesso, e dos depoimento.' das..... (talltas) testemunhas, que compro-

(') 'l'enha-se em vista as observações 2" e 3" elas Aclve,.tencia.s, no
linal desLe.
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varam a culpabilidade que ao dito ..... (posto) resulta do fac
sujeito o. investigação, e por isso passou-se logo a proceder ao seu
in terrogatorio, como abaixo se declara; (6)do que para constar se
lavrou e"te termo, que eu o.. ' " F..... (posto e nome), vogal
m'li" moderno, o escrevi e assignei.

F•....

Interrogatorio feito ao..... F..... (posto, COl'pO e ltOme), sobre
os factos constantes das peças do presente processo, de cujas
provas lhe resulta culpabilidade.

Foi-lhe perguntado pelo ..... F ... " (posto e nome do inten'o
(jante) que exerc as funcções de interrogante, seu nome, natu
ralidade, idade, estado e profissão.

Respondeu eh ar-se F .. , .. , ser natural de ..... , ter .....
(tantos) annos idade, ser. . . .. (casado, viuvo ou solteiro), e .. ..•
(a pro(issilo). (7)

Foi-lhe perguntado o que tinha a dizer acerca dos factos cons
tante" dos documentos junto", e dóS depoimentos das .testemu
nhas, que tudo lhe foi lido, e dos quaes lhe resulta a culpa de .....
(lleclal-a-se circumstanciadamente a ctllpa, que os documentos e
ltepoimentos attl-ibuem ao interro{jado).

Respondeu que..... (t?'Clltscrevem.-se fielmente as obsel'vações
que o intel')-o{jado fizcl' sob,'e o facto, e as l'azões que PI'OelU':: Í1' em
sua dt}fe::a). .

Foi-l he mais perguntado ...•.. etc. (fa.ellt-se todas as pe)'{jul1
tas, que fOl-em julgadas convenientes para esclarecimento do facto;
e tanto estas, como as "espostas, sereia traltScl'iptas com. rulelidade ).

Foi-lhe, finalmente, perguutado si tinha que apresentar por es
cripta consideraÇÕes em sua defezo., e t"stemunhas para corrobo
mi-as.

Respondeu que tinha que apre~entf,r por escripto considerações
em suo. defezo., e produzir testemunhas em apoio della. (8)

E porque nada mais dissesse, nem lhe fosse per,!!;untado, deu-se
por findo este interrogatorio, que, 'sendo-lhE> lido, ratificou-o,
por achai-o conforme, e assig'nou com o... ,(posto) interrogante.
E eu o..... F ..... (posto e nome J, vogal mais moderno, o escrevi.

F. •. . . F ..•.• (O interi"o{jaclo) ,

(r1ppeUielo do inteiTo{jal1te ) ( Posto)
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ADVERTENCIA

Veio no lagar desta folha, a immediata dquella em que findar o
interrogatorio do indiciado, as observações por escripto, que elle
apresentar em sua defesa, e, em seguida, todos os mais docu
mentos de que fizer acompanhal-a.

Annexados todos estes documentos, pela ordem indicada, se
passará a lavrar o termo (E) pelo modo que adiante vai. (9).
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(E). n Aos ....• dias do mez de..... do anuo 'e..... , no mesmo
lagar no termo de autuaçã') declarado, o con elho ele investi
gação, depois ele ter feito annexar ao presente processo as obser
vaçõe por escripto, que o..... F ..... (posto e nome do indiciado)
apresentou em sua defesa, bem como os documontos a ella juntos,
que tudo vai de folbas .. ' " a folha·.,.,. ; fez comparecer as
testemunLJas, que elle protluziu para corroborar o seu arrazoado,
e pa ou a inquiril-as, como abaixo so segue ; do que para
constar se lavrou apre eute termo, que eu o.. , .. F .... , (posto
c lwme), vogal ma.is moderno, o escrevi e assignei.

F .....

Inquirição ele testemuulw.s apresentadas pelo ..• " (posto e nome
do indiciado) em contra prova da accll'ação, que lhe' resulta. do
pre:en te processo.

1a testemunlm. (10)

F. . . .. (nome, idade, natttl'alidacle, estado e p;'ofisito), testo
munhl1jllramentada sobre os Santos Evangelho polo..... F.....
(po '/0 c nome), que exerc as funcçãe de interrogante, o qual
prometteu dizer a verclade, que soube se do que lhe fo se P01'
guntado ; o do costumo nada. dis e, (ou dis e ser primo, com
lJ{ldre, etc., de qualquel' dos envolvidos no (acto),

Sendo-lhe perguntado.. '. etc.
(Fa:::em-se toda.ç a 2Je1',qttntas, que (oi'em nece sal'ias pm'a escll!

l'ece,' o facto syndicado, fO'·l1wndo-a.s pela contl'a-posirão da de(escf
elo indiciarlo a na?Tar'iZo dei accllsaçiZo; e essas lJergttntas, do
me mo ?ltIJdo que as l'espostas, seriio fielmente exaradas no pl'O
ces o.)

E nada m)i3 di se, nem lhe foi perguntado; e, semlo-lhe lil10
seu depoi01en to, ratilicou-o por achal-o conforme, (lI) e as igllOll
com o., ... (posto) interrogante. E eu o... ,. l~.,.,. (posto c
nome) vogal mais moderno o escrevi.

F .....

(Appellirlo do intel'rogante)

F. . . .. (A testemunha)

{Po.to)

(') No alto da. pl'imeirn. pagiha, depois da ulLimn. da defesa e seas
documentos c lllpl·ovantcs.
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20. testemunha.

(Do mesmo modo que ai·)

30. testemunha, etc.

(Todas as mais que o indiciado apresentar em sua de(esa)

(F) (') Aos..... dias do mez de ..... do anno de ..... no mesmo
Jogar no termo de autuação declarado, o conselho de investi
gação, tendo pesado devidamente as razões constantes das peças
substanciaes do presente processo, e dos depoimentos das teste
munhas inquirida, julgou-se convenientemente hahilitado para
emittir o eu parecer sobre o facto syndicado, e suas circumstan
cias ; e por isso passa a fazel··o como abaixo vai especificado;
do que para constar se lavrou o presente termo; que eu o.....
F .... (posto e nome), vogal mais moderno, escrevi e assignei.

F .....

PARECER DO CONSELHO

o conselho de investigação, tendo presente pelos ..... (os elo cu
mentos de que consta o (acto syndicaelo, declaranrZo-se ele qtlem, e
pa?'a quem (ormndirigidos), O quaes vão anuexos de folhas .....
até folhas ..... , que..... (relata-se o (acto como consta elos do
cumentos,) o que foi corroborado pelo depoimento de ..... (tantas)
testemunha de folhas ..... a folhas .... " tendo tambem presentes
as respostas do indiciado em seu interrogatorio de folhas..... , as
considerações, que eUe apresentou por escripto em sua defesa de
folhas .... ' a folhas ..... , das .... (tantas) testemunhas, que
produziu em prova de seu arrazof.ldo, (12) é de parecer que o facto
constante dos citados documentos está concludentemente pro
vado, e que sobre o dito .... ' F ..... (posto e nome do indiciaclo)
recahe a culpabilidade do acto de haver..... (menciona-se a
culpa resultante do (acto syndicado, com declaração das ci?'ml??tI
tancias, aggravantes ou atte?1Uantes, que fOl'em provadas), não pa
recondo ao mesmo conselho procedentes as razões, que o culpado
exhibiu em SU:1 defesa, nem os depoimentos das testemunhas
produzidas em apoio della, porque ..... (declam-se o motivo da

n Será escripto abaixo do depoimento da ultima testemunha da
defesa, caso tenham sido apresentadas, quando lião, depois do interro
gatorio do indiciado.
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improcedencia quaU(icada). Sala das sessões do conselho, aos ... , .
de ..... de 188 .....

F ...•.

(posto), Presidente.

F .....

(Posto), Vogal.

F ...•.

(Posto), Vogal. (13).

ADVERTENOIAS

1.a Si O conselho, a vista do interrogatorio, defesa, e teste
munhas do indiciado, assenta que neste não recahe culpabilidade,
lavra, depois do termo (F), o me mo parecer do formulario, até
as palavras - ern pt"ova do seu at"razoaclo -, e depois continúa
do seguinte modo :- é de parecer que o contexto dos docu
mentos, de que consta o facto syndicado, e os depoimentos as
testemunhas comprobatorias delle, foram plenamente contra
riados pelas contra-provas produzidas pelo indiciado, em ua
defesa; e que, portanto, sobre este não recahe culpabilidade do
acto de .... ' (declara-se a culpa constante do facto syndicado),
porque .. " . (mencionam-se cit'cumstanciadamente as razões pro
vadas, que o conselho assenta tet"em dist'ruido a c1ilpabilidade ath"i
buida ao indiciado pelos documentos, que ot'igina?Oam o processo,
e petas testemttnhas que depozeram em apoio delle). Sala da
sessões do conselho, etc. etc, (como ?to fot·mulario).

2. a Si o indiciado não comparecer por qualquer motivo, logo
clepois do termo (O), lavra-se o termo (F) do modo eguinte :

-AoS ..... dias do mez de ..... etc., etc., não tendo complL
recido o indiciado perante o conselho para ser interrogado pela
razão de ..... (declara-se o motivo do não comparecimento do
indiciado), o me mo conselho, pesando c1evidamente ..... , etc. (o
mais como no mesmo termo F).-

Lavra-se depois o parecer como o do formularia, supprimin
do-se as parte, que dizem respeito as circumstancia da
defesa.

3. a Si O conselho, a vista dos documentos, e dos depoimentos
das testemunhas inquiridas para comprovação do facto, a senta
que este não esta provado, ou que delle não re uUa culpabili
dade ao indiciado, lavra o termo (O) do seguinte modo:
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- o mesmo elil1, mez e l1uno, etc., etc.; (como 110 11UJÇtllO

tenno (C) ate as pala'ül"as - testemanhas inqu}ridas - e depois
continua como o termo (F) desde as palao.-as - Julgon-se conve
nientemente - ate o fim).

Em seguida lavra-se o PARECER como o do Cormulario, até as
palavras - pelo depoimento ele ..... (tantas) testemunJlas de fo
lhas ..... até folhas .....

No pl'imeil'o caso supposto, COlltimla deste modo: - é de pare
cer que o facto constante dos citados documentos não está pro
vado, porque ..... (declm'a-se a 1'Clziío em que o conselho se ('unda
27a1'a assim affipnal"). Sala das Sessões ... , etc. (como no (01'lntl-

lario) . .
No se,gundo caso supposto, continua a sim: - é de par cel' que,

comquanto o facto con. tante dos citados documentos esteja em
sua essencil1 concludentemente provado, toda,ia delle não re
salta culpabilidade l10 indiciado ..... F ..... (posto e nome), por
que ..... (mencionam-se ci1'cumstanciadamente as 1'a::;ões funda
mentadas 2Jclas quaes o conselh() opina pela inculpabilidade do
indiciado). Sala das essões ..... etc. (como no fOl·Jnulal-io). (l4)

4. a Quando se tratar do termo generico- documentos- po
de-se-lho dar a denominação especial que ti verem segundo a
j ul'isprudencif1, mili tal'.

5." As Colhas escriptas do processo serão todas numerada",
dcsde a do f'rontespicio até a em que os membros do conselho
assignarem o parecer (')

6. a Todas a . variantes mais, que o processo apresen tal' pOl'
circumstancias peculiares e imprevista', serão devidamente
condderadas, sem todavia alterar-se a fórma substancial do
mesmo processo marcada no formulario. Comprehenelem-se
nestas variantes todas as diligencias que o conselho julgar con
veniente requisitar, todas as ouLras provas, que lLle parecer
necessario colUgir ; cuja necessidade apresentarem as circul11s
tancia. do proseguimerito dos termos do processo; convindo que,
para a admissão de qualque:l.' particularidade extro.ordiua.ria e
não prevista, S/3 lavre termo no estylo dos Dutros, que o pro
ce so contém, declarando o que houver occorrido.

7. a Se a investigação versar sobre o facto -de homicidio, oC
fensas physicas, e outros, que tornem necessario C01'pO de delicto,
não se prescindirá, dessa peça, a qual acompanhará a ordem da
convocação do conselho, pal.'a o que a autoridade nomeante r€:
quererà sua formação com a conveniente antecipação, e em
tempo opportuno, à competente autoridade civiL.

8. a Se o incidiciado Cór menor de 21 anDos, o pre ldente do
conselho nomear-lhe-lm ctl?'aclO?', si o não tiver, o a e te se
defirirá juramento por occasião do termo nuterior ao iuterro
gatorio, ao qual, lepois dns palavras- como abaixo se declara

,
(') Neste, como em tod01 os outros processo. (ia das bserl'aç":-es

geraes ; sa idem).
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-, accre centar-se-ha :- e porque se verifiC<'1,sse sel' o indiciado
menor de vinte e um annos, o presidente de conselho nomeou
para seu curador ao F..... (pnto e nome, OM emp"ego (J

nome) ao qual o., (posto) interrogante deferiu o jura.mento
sobre os Santos Evangelhos, encarregalldo-o de, em Lãa e sã
consciencia, defender o indiciado, e requerer o que fãr a bem ele
sua justiça j o que elle prometteu cumprir, sem dólo, sem ma
lícia, do melhor modo que fosse possivel. E para constar se
lavrou o presen te termo, que assignaram o..... (posto) inter
rog'ante e o curador nomeado. Eu o..... F ...• , (posto e nome),
vogal mais moderno, o escrevi e assignei.

F .....

(Appellido do inte''1'o(Ja1'l~e).

F .... ' (o i?uliciado)

F . ...• (O c~wad01~.

9. n Se as testemunllas e o indiciado não souberem escrever,
se accrescmta,rá nos depoimentos, e no interrogatorio, depoi:i
das palavras- por achal-o conforme,- as seguintes:- em
cOllseqnencla ele não saber escreyer, assignou a seu rogo F....•
(wn.a pessoa convocada ad hoc) com o..... (posto) interrogante.
Eu, etc., etc., (como /lO (onnutal'io).





- 97-

CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO

(Actos criminosos em geral)

Natas 'cmissivas

(1) O aviso do ~Iinisterio da Guerra de 20 de Abril de 1881 ap
prova a nomeação de um tenente coronel reformado para presidente
de um conselho de investigação, e recommenda a observancia das
Provisões de 21 de Agosto de 1821, e de 27 do mesmo mez de 1823.

(2) O aviso de 10 de Jun.ho de 1853 declara que os officiaes do corpo
de saude do exercit{) esLão legalmente habilitados para serem nomea
dos mem bros dos cOllselhos de investigavão e de guerra, mórmente
nos casos em (IU~ tenham de ser jul!;ados officiaes do dito corpo.

A Immediata e Imperial Resoluçao de 11 de Outubro de 1862 de
clara que, a superioridade. que tem estabelecido a Provisiio de 24 de
Abril de 1844. eslá bem definida na prioridade que dá a an tiguidade,
entre os oliciaes do mesmo posto, e que deste modo os presidentes
dos conselhos de investigação podem ser da mesma patente do oli
cial accusado sómente no caso de existir a prioridade entre aquelle e
este.

(3) Desde que as teslemunhaa, por qualquer razão justificada, não
])ossam comparecer se fará essa declaração no termo, e se procederá
ás deprecadas, na conformidade do art. 2" do Decreto n, 3566 (le
20 de Dezembro de 1865, o qual vai transcripto, A as deprecadas, na
XI fórmula,

(4) e acontecer apparecer envolvido algum olicial de patente Sll
perior á do presidente do conselho, este não tomara. conhecimento do
delicto, pelo que toca ao dito olicial; pois que, nesse caso, deve no
mear-se um outro conselho de investiga ão separadamente, e com
posto de individuos de graduação igualou snperior á do mesmo offi
eial, para que este conselho, por tal flÍrma organisado e especial
mente incumbido de averig'lar o comportamento daquelle, afinal
sirva-lhe legalmente de corpo de delicto, no conselho de guerra, que
se lhe houver de nomear; o que tudo tem determinado a Re~olução
de 20 de Març de 1844, promulgada em Provisiio de 24 de Abril do
mesmo anno. Adiante se enconh'a;rá. a dita Pt'ovisá'>.

No caso de não se apresentarem totlas a testemunhas, ou algumas
dellas, se terá de pl'Oceder de conformidade com a 6a das adver
tellcías .

(5) No caso ela impo~sibilidade de comparecimento do indiciado,
a Ilórma a eguil'-se está explicada na 2a da advel'tencias.

(6) Sendo o indiciado menor de 21 annos, ou reconhecendo o presi
dente do conselho a sua menoridade, logo que chegar-se ás pala
vras- como abaixo se declara-, continuar-se-ha do modo prescri
pto na 8a das advel"tencías, para a qual chamo a a·t·tenção.

(7) Depois desta pel'gun~a, o vogal mais moderno passará a ler lodas
as peças do processo, para ser collhecido do indiciado.

(8) Sendo negativa esta resposta, se passarit. au termo (F),
O aviso do ministerio da Gl1el'l'a de 27 de Jlllho de 1880 declara que

eleve ser mantida a pratica, conforme o presente formulario, de pl'O
ceclpr-se em segredo de justiça a conselho de inves·tigação, até o ponto
de jnJgar o mesmo conselho n~ces~aria a presença do indici~do para
ser inlerrogado, sendo-lhe entao lIdos todos os documentos Juntos ao
processo e os depoimentos das testemunhas, e admittida a sua defesa
nos termos do mesmo fOl'mulario, o qual permitte-Ihe não só apresen-

Promptuario 7
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tal' razões oraes, ou escriptas, mas tambem produzil' documentos ou
tes~emunhas em apoio deltas, e não prohibe que nesse acto sejalü. a
requerimento dene, acare,\das, confron~adas,e reperguntadas as tes
temunhas da aCCllsação, não podendo porem, applicar-se ao di~o pro
cesso o ar~, 1~ do Codigo do proce.~so civil, por que nenhuma lei, uem
o formulario o autoriza,

O artigo acima citado diz assim:- Estando o delinquente preso,
ou afiançado, ou residindo no districto, de maneira que possa ser
conduzido á presença do juiz, assistirá á inquil'ição das testemunhas,
em cujo acto poderâ ser interrogado pelo juiz, e contestar as testemunhas
sem as interromper,

(9) A Consulta do Conselho Supremo Mil i tal' de Jlls~iça de 28 de Maio
de 1862 declara ser desnecessario proceder-se pelo mesmo facto a novo
conselho de investigação, ainda mesmo apparecendo novas provas, e que
estas deverão ser remet,lidas ao conselho de f}ue")'a, em face das Resolu
ções de Cousulta de 28 de Maio e 4 de Junho de 1845,

~10) O aviso do Ministerio da Gue1'l'a de 23 de Junho de 1884 deter
mina que nos processos criminaes, perante os co.nselhos ~le investigação
ou de guerra, os depOImentos das tes~emuuhasseJam escrlpoos ta s quaes
forem proferidos, lilteralmente, sem alteração ou correcção alguma,
para que possam ser devidamente apreciados no julgamento, Em
caso da ausencia deli as, leia-se o art. 3° do Decreto n. 3566.
(XI Deprecadas).

(11) Quando a testemunha, não souber escrever. siga-se o que está
escripto na ga das advertenc!as,

(12) Attenda-se ao disposto na la das tulve)'tenGias.

(13) A Consltl~a do Conselho Supremo Militar de Justiça de 27 de Maio
de 1878 (ordem elo dia n. 1414) declara a quem compete resolver sobre
o des~ino dos prOClJS30S de conselhos de investigação.

E' sómen te depois da pronuncia do conselho de investigação. que o
omcial passa a meio soldo, p is alé então, inda que preso, pércebe o
soldo inteiro: isto além de expresso no Coeligo criminal. art. 165
posteriormente foi declarado, em Aviso de 27 de Agosto de 1855, '

O artigo citado diz assim:- Art. 16-. Os etreitos da pronuncia são:
§ 1.0 Ficar sujeito o pronunciado á accusação criminal. § 2.0 Ficar
suspenso do exercicio de todas as fllllcções publicas. § 3, ° Ser preso
ou conservado na prisão, emquanto não prestar fiança nos casos em
que a lei a admitte. § 4.° Suspender-se:"'lhe metade do ordenad' 011
soldo, que tiver em razão do emprego, e que perderá lodo não se~do
afinal absolvido. \. suspensão elo exel'cicio das funcções não e3tonará
O acces~o legal, e1!1e compete ao empregado pronunciado.

(14) A ordem do dit\ da Repartição de Ajudante General n. 428 de U
de Dezembro de 1864 determina que os proCessos de conselhos de inves
tigação, sej~m sempl'e submetl,idos á decisão d?s conselhos de guerra,
na conformIdade do que decldll'am as Impermes Resoluções de 28 de
Maio e 4 de Junho de 1845, quer se.iam os ditos processos mandados
instaurar por determinação do Governo Imperial, quer das auooridades
a quem compete essa attribuição, segundo as disposições em vi"'or'
sendo pelos presidentes de provincia e comnH1.ndantes das armas Illui
recommendada a fiel execução do que dispõe a ordem do dio. da U::esma
Rept1.l'tição n. 188 de 20 de Abril de 1860, relalivamente ao anclamentl)
dos respecLivos processos e iJrevidade de sua conclusão.

Quando II~O se verlfi~at· a. c~pabilidadedos individuos processados
tem a autol'ldade superll~r du'elto de .mandal~ ou não, proceder a con
selho de gllerra. Resoluçao de 4 de MaIO de 1810, publicada na 0rdem
do dia do exercito n. 725.
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PROVISÃO DE 24 DE ABRIL DE 1844

Dom Pedro, ])01' Graça, de Deus e Unanime Acclamação dos
Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil:

Faço saber aos que esta Minha Provisão virem; Que subindo
á Minha Augusta Presença uma Consulta do Conselho Supremo
Militar, a que Mandei proceder sobre o oflicio do Commandante
das Armas da Provincia de Pernambuco, em que pedia solução
dos seguintes quesitos:

L° Se nomeado um Con elho de Investigação para conhecer da
existel.lcia de qualquer deHcto, e seus autores, apparecer impli
cado algum official de patente superior a do Presidente do
conselho, póde o conselho assim organi ado. servir de base ao de
guerra, ou si é mister mandar conhecer separadamente do deHcto
commettido pelo dito official, por outro de igual, ou superior
grarluaç5.o ;

2.° Se podem ser julgados em um só processo, réos do mesmo
crime, embora sejam de corpos e graduações diíl'erentes, uma
vez que os vogaes tenham igual, ou superior patente a do réo
mais graduado;

3.° Se, na falta de officiaes disponiveis das tres cla ses do
exercito, forem nomeado: para conselhos de guerra, ou commis
sões do serviço militar, officiaes da quarta classe, como devem
ser estes considerados concorrendo com aquelles, em relaç.'io as
suas antiguidades. isto é, si os das tre classes devem preceder
aos da quarta, sendo da mesma patente, ainda que mai mo
dernos;

4,° Se em caso de nece'sidade, é permittido nomear para con
selho~, ou outras commi sões do serviço, a officiaes da extinctn.
egunda linha, empregados em postos iguaes, ou superiores na

Guarda Nacional, e, pela affirmativa, como devem ser conside
rados nos conselho, ou commi'sões, si pelos postos da extincta
segunda linha, ou da Guarda Nacional de que tiverem exercicio ;

5.° Finalmente, se em caso de urgente preci -ão é licito fazer
recahir as nomeações fiQ'uradas acima, em ofliciaes reformados,
ou da. extincta segunda linha, que estiverem empregaclos em
comml sõe especiaes do Governo Imperia.l ou do Provincial,
como ])01' exemplo o coronel da quarta cla se commissario Fiscal
do Ministerio da Guerra, ou se e tes officiae têm legitimo impe
dimento.

E Confol'mando-se com a opinião do Con elho : Hei por bem,
por Minha. Immediata e Imperial Resolução de 20 de Março do
corrente anno,

DECLARAR:

Quanto ao l° quesito, que, quando se houver nomeado um
Conselho le Investigaçã.o para conhecer da existl3ncia de Qual
quer lalicto e seus autore ,aconteç apparecer envolvido algum
ameia I de patente nparior a do Presidente des~e conselho,
dever- e-ha mandar conhecer separadamente do crime perpe'"
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trado pelo dito official, nomeando-se outro conselho de in vesti
gação composto de individuos de superior, ou igual gradua~w a
sua, afim de que este conselho assim organi ado com taes offi!liae ,
e especialmente destinado para conhecer do comportamento
daquelle, possa então legalmente servir-lhe de corpo de delicto
no conselho de guerra, que se lhe tiver de nomear.

Quanto ao 2°, que poderão ser julgado em um só processo
todos os réos do mesmo crime, ainda que sejam de corpos, e gra
duações ditrerentes j mas, em tal caso, deverão ser os vogaes
officiaes de patente uperior, na conformidade do que se acha
determinado pela Resolução de 5 de Julho de 1821 (") sobre a
nomeação dos cons11ho de g-uerra para officiaes de pateute.

Quanto ao 3°, que quando concorrerem para conselhos de
guerra, ou quaesquer outras commlssões do serviço militar, os
officiaes pertencentes às quatro classes, hoje existentes, deverão
ser considerados entre si como se todos pertencessem a primeira
classe (emquanto se acharem assim empregado) e se precederão
segundo suas graduaçõe , e antiguidades, sem attenção a circum
stancil1 de pertencerem a classes dlvers'ls j devendo-se neste caso
ter em vista, e observar-se o que di põe o Alvara de 18 de
Fevereiro de 1805, que estabelece as regras, pelas quaes se devem
regular as antiguidades dos officiaes militares.

E quanto ao {o e 5° quesitos que os commandantes das Armas
poderão fazer as requisições l1ecessarias, a que o Governo atten
dera si as julgar compativeis, e a bem do serviço.

Pelo que Mando a Autoridade, a quem compete, e mais pes oas
a quem o conhecimento desta peetencer, a cumpram, e gu<trdem
tão inteiramente como devem e nella se contém, Sua Magestacle
o Imperador o Mandou pelos Membros do Conselho Supremo
Militar abaixo assignados.

João Baptista Ferreira a fez nesta Côrte e Cidade do Rio de
Janeiro aos 24 dias do mez de Abril do Anno do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de 1844. O conselheiro Manoel da
Fonseca Lima e Silva, Secretario de Guerra interino a fez
escrever, e subscrevi.

Luiz da Cunha 1Jforei?'a,

Joc'io Chl'isostomo Calta'lo.

(') Vai Ll'anscripta em seguida aos conselhos de gnerra,



v

DO CONSELHO DE DISCIPLINA ..

(Para verificar o máo procedimento, ou inaptidão
dOR oíficiaes inferiores).

(0) Substituiu o '.0 inquirição, e foi mandado adoptar pelo De
creto n. 5881 de 8 de Março de 1875. Veja-se o Regulamento disci
plinar, al't. 36, § 2.° E' deliberativo.
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FI. I

(Logar ela t'euniüo do conseUw) Anno de"",

Processo do conselho de disciplina, feito afim de verificar o
maoJJrocedimento (Ott - a inaptidão notoria para. o desempe
nho e seus deveres), de que é accusado o... ,. F .... , (posto e
flome) , da ..... companhia do ..... (C01'pOJ.
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FI. 2

Termo de Autuação

Aos..... dias do mez de ..... do annL' de.... , ne ta.....
(lagar), em o quartel do " (corpo), congregou-se o conselho de
clisciplina, composto dos (postos e nomes de todos os membros,
constantes da nomeação), afim de verificar o mão procedimento,
(ou - a inaptidão notaria para o desempenho de seus deveres) de
que é accusado o... " F..... (praça e nome) da .... companJÚa.
E p:;tra constar se lavrou o presente termo, que eu o..... F .....
(lJosto e nome) (I) escrevi e assigno ..

F...•.

(Posto).
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FI. 3.

(Designaçcio do corpo)

Tenuo F ..... (nome) ..... (praça) da..... companhia do .....
(COl'PO) do meu commando, mostrado notaria incapacidade para o
desempenho de suas funcções es;peciaes (ati - manlfestado irre
gular comportamento -), lJor ISSO que ..... (eropendem-se todos
os motivos da acCtlsaçâo), como tudo consta dos documentos
juntos, e do que dirão as testemunhas, do róI que esta acom
panha ; e cumprindo que sejam estes factos reconhecidos pelo
conselho de disciplina, na fórma do artigo trinta e seis, ara
&,rapho seg'undo, do regulamento disciplinar,- para se proce
aer com a referida praça nos termos do artigo trinta e tres,
paragrapho segundo do mesmo regulamento, para o respectivo
conselho, nomeio : (2)

Os Srs.... , F....• (Posto e nome).

..... F .....

..... F .....

..... F ..

..... F .

(Idem) •

(Idem) .

(Idem) .

(Idem) .

Quartel do ..... (corpo), em...•. (Lagar), aos ....• de ..... de
18....

F..... (N'ome).

(Posto), Commandante.
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(Designação do cO~'po) Fi. 4

São apresentadas parn, deporem como te temunhas no conse
lho de disciplina a que está submettido o..... (praça) F.....
da. " .. companhia do mesmo ..... (C01'PO), as praças seguin
tes; (3)

(lfo minimo [ : : :

(No mároimo 1:::::

F .
F .
F .

F ...•
F .....

(P?'aça ou posto, e nome).
(Idem) .
(Idem).

(Idem).
(Ide?n).

Quartel do ..... (Corpo), em..... (logcw) aos ..... de ..... de
18 .....

F .... , (lVome).
(Posto), Commandante.
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ADVERTENCIA

A' nomeação acompanham tambem, além do róI das testemu
nhas, os seguintes documentos, e na mesma ordem da designa'"
ção:

1.o A certidão de assentamentos do accusado.
2. o Os documentos que existirem no archivo, cópia de

ordens regimentaes, etc., que concorram para compro
var a inhabilidade, ou máo comportamento, do ac
cusado. (4)
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Termo de inquirição das testemunhas da accusação.

E logo no mesmo dia, mez e anno, e no lagar declarado no
termo de autuação, farão presentes os ..... F..... F..... F.....
(praças e nomes das testemunhas), testemunhas da accusação, que
passaram a ser inquiridas successivamente, como abaixo vai
especificado. E para constar lavrou-se o presente termo, que eu
o F... " (posto e nome) escrevi e a sig'no.

F ..... (Nome).

(Posto).

la testemunha.

F..... (i1OJne), natural de..... , com..... (tantos) annos de idade,
(estade, praça, COmlJanhia e COI'PO), testemunha jurada aos Santos
Evangelhos, prometteu dizer a verdade do que soubesse e lhe
fosse perguntado: aos co tumes (5) nada disse (ou disse que era
primo, tio, compadre, etc. do accusado).

Sendo-lhe perguntado se sabe que o..... F ..... ela ....• com
panhia do batalhão tem .....

(Fa;;em-se todas as pergun~as necessarias para ve~'ificar-se o con
texto das pal'tes ela acc't/saçéto

Essas pel'guntas, e as respostas sel'tio tl'anscriptas circumstan
ciaelamente), (6)

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e, senelo-lhe lido
o seu depoimento, o ractificoll por achal-o conforme, e assignou
com 0, ... , F.... , (posto o nome) interrogante. E eu o.....
F. . . •. (posto e nome) o escrevi.

F .....

(Posto) lntel'rog·ante.

F..... (A testemunha)

(pJ'aça) .

2" testemunha.

(Do mesmo modo que a 1a)

3a testemunha...... etc. e todas as mais constantes do res
pectivo /·ót.

Tomado os depoimentos de todas as testemunhas, {at'-sc-ha o
intel'Togatario elo acctlsado, par'a o qtle se lavl'cwd o termo adiante,
em seguida ao ultimo depoimento.

PromplU:lrio 8
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Termo do interrogatoI'Ío do accusado.

E logo no mesmo dia. mez e anno, e logar compareceu (Ot!
Aos..... dias do mez de ..... do anno de , neste ..... ou no
(loga)"), compareceu, o acccusado, ..... F (íwaça e nome),
livre de ferros, e o..... F ..... (posto e nome), interroganta, lhe
fez as seguintes perguntas:

Seu nome, naturalidade, idade, estado, praça, companhia e
corpo?

Respondeu chamar-se F , ser natural de ..... , ter rle
idade..... annos, ser (solteiro, casado, ati viU'vo) , e .....
(praça) da..... companhia do ..... (corpo) :

(Segttem-se todas as per'guntas necessarias para confrontrar a
accmação, e essas pe)'guntas e respostas sereío todas escriptas.)

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e sendo-lhe lido
o seu interrogatorio, o ractiflcou, por achal-o conforme, e o
assignou com o..... (posto) interrogante. E eu o..... F .....
(posto o nome) o escrevi.

F .....

(Posto) Interrogante.

F .....

o accmado.

Termo de Incerramento.

No mesmo dia, mez e auno, e lagar declarado, tendo-se
terminauo o interrogatorio do accusado..... F..... (praça e nome)
julgando-se o conselho de disciplina habilitado para dae o seu
julgamento sobre o objecto da accusação, mandou que se encer
rasse o processo. E para constae lavrei o presente termo, que eu
o..... F ..... (posto e nome), escrevi e assigno.

F.....

( Posto).

Sentença. (7)

o conselho de disciplina, tendo em vista a nomeação de folhas
3, documentos de folhas á folhas , o depoimento das
testemunhas de folhas á folllas , e o interrogatorio de
folhas á folhas ; considerando que os documentos pro-
vam (declara-se o que elles provam) ; considerando mais que os
depoimentos das testemunhas de folhas ..... á folllas ..... provam.....
(declara-se o qtte elles provam) ; o que tudo se acha cor:roborado
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1?alo interrogatorio do accusado, e reconhecendo (0) por estes
tactos o máo comportamento do accusado. . . .. (posto) F , (ou
- a incapacidade notaria do accusado .... (posto) F ) julga
unanimemente (ati-por maioria de votos -) que (8) a accusação
está cumpridamente provada e que o accusado..... (posto) F.....
não póde por seu máo comportamento (ou-pela sua incapacidade
notaria), exercer as funcções do posto que tem, segundo o disposto
no art. 36 § 2° do regulamento disciplinar; e, segundo o dis
posto no art. 42 do mesmo regulamento, remetta-se este
processo pelos tramites legaes ao..... (9) Aj udante General,
(se fôr na C8rt~) - ou ao. . . .. Commanclante das Armas, (se ror
nas Provincias, ou ao ..... Presidente), para resolver como the
compete. Saladas sessões do conselho, no quartel do ..... (corpo)
em..... (togar), aos .... de... de 18....

l? •... (Nome).

(Posto), Presidente.

F •.... (Nonie).

(PostoJr Interrogante.

F .•... (Nome).

(Posto).

F..... (Nome).

(Posto)

F..... {lVome).

(Posto).

(0) iYo caso de seI' jUlgada a accusação não pl'ovada, a sentença
serâ como acima ate a palavra - reconAecendo -, segttindo-se o
mais no theor seguinte: .

° •••• que o accusado•.. " F..... (pmça e nome) não tem mão
comportamento (ou - não é incapaz do desempenho de eus
deveres), assim julga unanimemente (Ott - por maioria de
votos) que a accusll.çã:> não está provada e que o accusado .....
F .... , (praça e nome) não póde ser privado das funcções do posto
que exerce. (la) Sala das sessões, etc.
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CONSELHO DE DISCIPLINA

(Mao pL'ocedimellto, 0;1 inaptidão dos inferiores)

flotas J"emissivas

(1) E' o official menos graduado que escreve, assim como o maie
gracluado depois do presidente do conselho quem interroga; no caso
de igualdade ua primeira hypothese, o mais moderno, na segunda o
mais antigo.

(2) O aviso do ministerio da guerra de 28 de Abril de 1881 declara
que no caso do ml\ior ser irmão do capitão mais antigo deverÍL a
nomeação recahir no ollicial que se seguir immediatamente em
graduação 011 antiguidade ao que fór julgado suspeito por parentesco
consanguineo.

(:3) Nunca menos de tres, nem mais de cinco.
(-1) Todos estes documentos serão rubricados pelo presidente do

consefho, e formarão cada um de per si uma folha dos autos.
(5) Quer isto dizer si é parente, amigo ou compadre do accusado, e,

portanto, se o fór, cleve declarar, e escrever-se·ha a declaração.
(6) Quando a testemunha não souber lêr nem escrever, far-se-ha

declaração disso no termo, e assignará alguem por e])a. Essa declaração
será feita depois das palavra - por achaI-o conforme,- accrescen
tando-se as segltintes: - em consequencia de não saber escrevCl',
assignou a seu rogo,. . .. F,.... (uma. pessoa'convocada. ad !toe) com
o..... (posto) interrogante. E eu o.. , ... F ... :. etc.

(7) Em relação aos conselhos de inquirição, aos quaes este subsliLuio,
a Consulta de 29 ele Abril de 1863 declara que, quando os pareceres não
forem dados na conformidade das provas colligidas, devem os
commandantes dos Corpos recorrer das decisões desses c:lllsel hos para
os commandantes das Armas ou para os Presidentes das Provineias,
como determina o Aviso de 5 de lIfaio do mesmo anno.

(8) Em ambos os casos, quando a deliberação fór tomada por
maioria, os que forem de opinião contraria se assignarão - vencidos.

(9) Em todos os formularios não se prescinde dar o tratamento e
dignidade, a que tem direito as autoridades; neste porém está
omisso, e portanto será de Ma pratica, ou antes obrigação, supprir-se
esse lapso.

(10) O Aviso do iiIinisterio da Guerra de 2 de Junho de 1873 declara
que os sar~entos e os forrieis não podem ser rebaixados sem que em
conselho de inquirição esteja provada a sua inaptidão, ou má
conducla.





VI

DO CONSELHO DE DISCIPLINA (*)

(Para verificar o mão procedimento dos cadetes e
soldados particulares, pelo qual se tornam in
dignos de continuar no servico militar.)

Art. 36 § 1.°

o.) Regulamento disciplinar, ar~. 36 §§ i", 30 e 4. ° E' coneultivo, e
identico quando se trata da incorrigibilidade das demais praças,
comprehendidas na citado artigo e paragraphos, e tambem deliberativo
§§ 10 e 3. °
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(Loga~' da re~micro do conselho). Anno de ..•.. Fl. 1.

Processo do conselho de disciplina, feito afim de verificar o
mão procedimento do ..... cadete F .. "', da ..... companhia
do ..... (corpo). (1)
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Termo de autuação FI. 2.

Aos ..... dias do mez de..... do anno de..... nesta..... (lagar),
em o quartel do. . . .. (corpo), reunio-se O conselho de disciplina,
composto dos..•. , (postos e nomes de todos os membros, constantes
da nomeação), afim de verificar-se o máo procedimento do .....
cadete F .. '" (nome), da ... " companhia. E para constar lavrou-se
o presente termo, que eu o..... F..... (posto e nome), escrevi (2)
e assigno.

F .....

{Posto}.
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(Designafão do COt'po) Fi. 3.

Tendo F, , .• , (nome), .,' .• (praça), da.,." companhia do .....
(corpo), do meu commanuo, manifestado irregular comportamento,
por isso que .... , (expendem-se toclos os motivos da acc'Usaçüo),
como tudo consta dos documentos juntos, e do que dirão as
testemunhas, do rói que esta acompanha; e cUillj?rindo que sejam
estes factos reconhecidos pelo conselho de disciplina, na fórma do
artj~o trinta e seis, paragrapho primeiro do regulamento
discIplinar, - para se proceder com a referida praça nos termos
do artigo trinta. e tres, paragrapho primeiro do mesmo regula
menta; para o respectivo conselho, nomeio: (3)

Os 81's, F •.... (Posto e nome).

F ..... (Idem).

F ..... (Idem).

F ..... (Idem).

F .. , •. (Idem). (4)

Quartel do .•..• (Corpo), em., .•. (logm'), aos .••.. de .•••• de
18.....

F..... (Nome).

(Posto), Commandante,
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(Designaçao do corpo) !"lo 4

São apresentadas para deporem como testemunhas no conselho
de disciplina a que está submettido o..•... (praça) F..... da .....
companhia do mesmo ' (corpo), as praças segu;ntes: (5)

. f.. ·.. F ..
(No rninimo) •.... F .

..... F .

(No lnQa;imot::::~:::::

Quartel do ..... (CO/po,) em..... (lagar) aos..... de ..... de 18.....

F ..... (Nome).

(Posto), Commandante.
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ADVERTENCIA

A' nomeação acomp3.nh:\ln tal1lb311l, além do rol da; te.. te
munhas, os seguintes do~umentos, e n:1 mesm:1. ordem da
designação:

1.0 A certidão de assentamentos do accusado.
2.° Os documentos que existirem no archivo, COpta de

ordens regimentaas, etc., que comprovem o máo compor·
tamento do accusado (6)

Promptuarla 9



• I.

·'..

"
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TER~fO DE .TULGAUENTO (7)

E no mesmo dia, mez e anno do termo de autuação, deliberou o
conselho ouvir as te temunh IS .:onstantes da relação junta
a folhas quatro, que foram juramentadas, interrogadas pelo.....
F..... (posto e nome) ; declarou a primeira..... F..... (posto e nome
da testellumha) que sabe .... ' (menciona-se em resumo o que diz
a testemunha); declarou a segunda..... F..... que sabe ..... etc.
(e assim por diante até a ultima): o que tudo sendo ouvido pelo'
COIl elho de disciplina, e tendo este, em attenção tambem os
documentos j unto que declaram ..... (declara-se e relata-se em
resumo o que esses documentos contém), se convencido por esses
depoimentos e por esses documentos que o accusado, cadete
(ou soldúdo particular) F ..... (nome) tem pra ticado " (decla-
?'am-se os {actos que tem commettidq)"julgam unanimemente (ou
-por maioria-) verirrcldo o mao comportamento do..... cadete
F..... (ílome) e por isso indigno de pertencer a classe dos cn.dete ,
e como tal continuar no serviço militar, segundo o disposto no
artigo trinta e seis paragrapho primeiro do regulamento
di ciplinar, e na fórma do urtigo quarent l e tl'es do mesmo
regulamento, remetta-se este procesio pelo~ tramites Ieg·!\.es, ao
ExceUentissimo Senhor Conselheiro Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Guerra (8) para derrnitivame'nte resolver
como lhe compete. '

E para con tal' lavrou- e o presente termo, que vai por todos
assignado commigo o..•. , F ..... (posto e nome), que o escrevi

F ... :' (ílome) (9)

(Posto), presiden te.

F ..... (nome)

(Posto), interrogante.

F ..... (nome)

(Posto)

F•.... (nome)

(Posto)

F ..•.. (nome)

(Posto)

ADVERTE ClÁ. - Este termo e lav?'ado em dllplicata, um junto
ao processo a que deu causa, e oWro no Um'o q'le deve. haver em
cada batalhãO para esse fim.
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Tratando-se elas praças íncorngmeis (art. 36 § 3° do regula
mento disciplinar) será o tenno do seguinte moelo :

TERMO DE JULGAMENTO

E no mesmo dia, mez e anno, do termo de autuação, deliberou
o conselho ouvir as testemunhas const...ntes da relação junta a
folhas quatro, que fOril,m juramentadas, e interrogadas pelo .....
F ... " (posto e nom:3) ; declarou a primeira..... F ..... (posto e
nom~ da testemun1la) que sabe ..... (declw'a-se em r'es1llno o que
eli. a te,tennmha) ; declarou a segunda..... F..... que sabe..... etc.
(e assim por dial~te ate .:t tlUima) : o que tudo sendo ouvido pelo
conselho de disciplina, e tendo este, em attenção os dOClumentos .....
(enumeram-se os documentos e j"elata-se em j"esumo oque esses
documentos contêm), se convencendo que o accusado. . . •. F .....
(praça e nome), tem praticado..... (dectar"am-se os (aGtos que
tem praticado), julga unanimente (ou-por m'i.ioria) verificada a
incorrigibilidade do ..... F ..... (praça e nome), segundo o dis
posto no artigo trinta e seis paragrapho terceiro, combinado
com o artigo trinta e tres do regulamento disciplinar, e na
fórma do mesmo artigo trinta e tres paragrapho..... (10)
remetta-se este processo pelos tramites legaes ao .... , (tratel
mento e posto) Ajudante General (no districto da COI'te) ou-ao..... ,
Commandante das Armas (nas provincias em que hotwer, si não
-ao ..•.. P.residente) para resolver como lhe compete. E para
con tal' lavrou-se o presente termo, que vai por todos assignado
commigo .... , F ..... (posto e nome), que o escrevi.

F ... " (nome) (11)

(Posto) presidente.

F ..... (Íwme)

(Posto) interrogante.

F ...•. (Í~ome)

(Posto)

F•.... (nome)

(Posto)

F ....• (nome)

(Posto)

AnVERTENCIA..- Este tel'lYlO e lavrado em duplicata, um junto
ao pj"ocesso a qtle deu causa, e outro no livj'o que eleve haver em
cada batalhcío pc:.ra esse fim.
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T1"Ctlando-se somente da hypothese de clar Opil'lilio (art. 36 § 4° do
regulamento disciplinar) proceeler-se-ha da seguinte maneira:

TERMO DE DELIBERAÇÃO (ttnanime)

Aos..... dias do m3Z d3.... 110 anno '[2..... , neste ..... (togar),
em o quartel Llo .... , (corp:J), mnido o cJns':llho de disciplina,
compo;t,) tlos ..... (po;to; e n?mes), no:n ados pelo..... (h'atamento
e posto) F..... , comnunda.nte do mesmo..... (COI')10) afim de dar
SU1 opinião sobl'e., ... (declara-se por extenso o fim da convo
caçtio), foi posta. em discuss[í,o a. consulta, c depois ele sobre eUa
terem ralla,elo os..... (1'0 to) F..... (nome), o..... F..... , etc., deli
berou-se unanimemente que o p'U'e~er do conselho a respeito Ela
consulta, eril, o seguinte: (Escreve-se esse pal·ecBl·). Assim cum
prido o disposto no nrtig-o trinta e seis paragril,pho quarto do
r'3gulamento disciplinaI', devolve-se o processo ao., ... (trata
mento, posto, nome e cli{}l1iclcv:le da autorieliule qHe mawiOll (a.er a
consulta) .

E p.lI'a con 1>1.1' ravrei o pl'esellte termo que vai por todos assi.
gnado commigo ..... (posto) F ..... (nome), que o escI'evi.

F ..... (nome)

(Posto), presidente.

F ... " (nome)

(Po lO)

F ..... (Íwme)

(Posto)

F ..... (110me)

(Posto)

F ..... (nome)

(Posto)

TERMO DE DELIBERAÇÃO (íJOI' maioria)

Aos... ', dias do mez de ..... llo anno de..... , neste..... (togar),
cm o quartel do ..... (C01'pOJ, reuDido o con elho de disciplina,
composto dos..... (postos e nomes), nomeados pelo..... (tratamento
e posto) I" ..... , commandante do mesmo..... (COlopO) afim de dar
sua opinião sobre ..... (declara-se por ea;tenso o fim ela l'eunião),
foi posta em discussão a consulla. e depois de sobre eUa terem
fallado o...... (1108tO) F..... (ílome), o..... F ..... , ele., deliberou-se
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por maioria dos..... F..... etc. (postos e /lomes) 'lue o parecer do
coriselho a respeito da consulta era o seguinte..... (escreve-se
esse pa1'ecer). Assi m cumprido o di posto no artigo trio ta e
seis paragrapho quarto elo regulameuto di 'ci plioar, devol ve-se o
processo ao..... (a~ltoridade q~!e mandou fazer a cemsulta). E para
~onstfl,r lavl'ei o preseote termo, que vai por todos assignado
~ommigo..... (posto) F..... (11ome), que o eSCl'evi.

F ..... (nome)

(Posto) presidente.

F..... (nome)

(Posto)

F ..... (nome)

(Posto)

F ..... (11ome)

(Posto)

F .. '" (í10me)

(posto)

N. B.- No caso em que o conselho não reuna maioria, men
ciona-se cada opinião nos termos em que ella fól' emittida e
sustentada.

Em qualquer hypothese, as consultas ficam registradas [l,otes
de serem dev:Jlvidas.
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CONSELHO DE DISCIPLINA

(Mão procedimcnto dos cade tes e soldados particulares)

Nota,s rem issivas

(i) Attenda-se ás disposições do Aviso de 4 de Maio de i876, que se
acha em nota do art. 33 do regulam-ento disciplinar.

(2) E' o oflicial meno~ graduado que escreve, assim como o mais
I?rad nado, depois do presidente do conselho. q uem interroga; no caso,
porém, de igualdade na primeira hypothese, o mais moderno; na
segunda, o mais antigo.

(3) rias Provincias em que haja tão sómente a companhia de guar
nição. e portanto numero deficiente ele officiaes para este conselho
me parece de coa. norma dever o com mandante respectivo requisitar
da Presidencia os necessarios para o ~eu completo, embora do corpo
de saude ou refo:mados, se não officiar-lhe pedindo a nomeação do
dito c'lnselho, como se, pratica em outros casos.

(4-) O aviso elo Ministerio da Guerra de 28 de Abril de i881 eleclara
que, no caso elo major ser irmão do capitão mais antigo, deverá a
nomeação recahir no official que se seguir immediatamenLe em
gl'aduação ou antiguidade ao que fór julgado 5uspeilo por parentesco
consanguineo.

(5) Nunca menos ele tl'e', nem mals de cinco testemunhas.
(6) Todos e~tes documentos serão r'lbricados pelo presidente do con

selho, e formarão cada um ele p~r si uma folha dos autos.
(7) Este termo será em tudo identico pará os soldados particulares.
(8) Entendemos que, emb:>ra o formularlo seja omisso, deve-se dizer:

pelos tramites le~aes ao EAm. Sr. Conselheiro Ministro e Secretario
de ESlaclo d)s Negocias da Guerra p:l.l·a d~linitivamente resolver
como lhe compete.

(9) Os membl'os do couselho. que não estiverem pela decisão da
maioria, quando assignarem, declararão, depois do nome,- vencido.

(iO) Emquanto á applicação do paragl'apho do ar!. 33 será preciso
,att>ndel'-se á distincção nalIe feita: - cadete, oflicial inferiol', ou outra
qualquer praça.

(li) Véja a nota. 9.





VII

DO CONSELHO DE INQUIRIÇÃO (1)'

Para verificar o máo comportamento habitual dos
oficiaes de patente
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(Lo.qar ela reunião do conselho). Anno de 18 .•... FI. I

Processo do conselho de inquirição, feito para verificar o
mão comportamento habitual de que é accusado o..... F., ...
(po'sto, corpo e nome do o/ficial accusado).
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TERMO DE AUTUAÇÃO FI. 2

Aos ...•. dias do mez de .. '" do anno de ..... neste ..... (la
gar da ?'eunido) tendo-se reunido em..... (local das sessões)
o conselho de inquirição, nomeado pelo ..... F ..... (tratamento,
nome, posto e empl'ego da autoridade nomeante) em cumprimento
do Aviso do Ministerio da Guerra de ..... (data do aviso) para
verificar, nos termos do regulamento, que baixou com Decreto
numero mil seiscent03 e trinta e um de dezoito de Agosto
de mil oitocentos e cincoenta e cinco, o mao comportamento ha
bitual, de que é accusado o..... F ..... (posto, corpo e nome
do official accusado ); sendo o mesmo conselho composto do ... , .
F..... , do..... F..... , e do..... F..... (postos. cor"[ios e nomes dos
membros do conselho); a oste conselho foram presentes os do
cumentos annexos, dos quaes consta que. aquelle.... (po to
do acCtlsado), segundo as informações (otl-a parte official das
faltas) do ..... F (posto e no'ne do otficial in{m'mante),
commandante do , (designaçtto do C01'P0) a qué elle pertence
(ou-está addido), tem-se entregado à ..... (declara-se o motivo
do máo compol'tamento habitual: elos designados no art. cento e
sessenta e seis do Codigo Criminal de que o official e accusado.
Veja-se o dec.reto citado). E porque esta falta, segundo o
artIgo cento e sessenta e seis elo Codigo Criminal elo lmperio,
a que se refere o § 2° do art. nove da Lei numero seiscentos
e quarenta e oito de dezoito de Agosto de mil oitocentos e
cincoeuta e dous, constitua mào comportamento habitual nos
offlciaes do exercito, o conselho de inquirição, em cumprimento
das ordens citadas, vai passar a proceder aos necessarios exames,
afim de verificar a eXlstencia da referida falta; e para constar
se lavrou o presente termo: que eu o..... F..... (posto e nome),
vogal mais moderno, escrevi e assignei.

F.....

(Posto)
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FI. 3

N. R.epartição de ..... ou..... ($) ..... de ..... de 18.....

Illm. Sr.

Tendo nesta data nomeado a V..... presidente do conselho
de inquirição, que, em cumprimento do Aviso do Ministerio
d~ Guerra de ..... e ordem da presidenci:'.. de..... (si o no
meante fôr commanclante das armas) tem de ver'ificar o mão com
portamentohabitual, de que é accusadoo ..... F.... (posto,
corpo e nome do accusado) , remetto-Ibe a nomeação do dito
conselho, a cópia do citado aviso, a fé de ameio do accu
sado, as cópias das informações annuaes de conducta., relativas
á accusação, e..... (mencionam-se os mais documentos, que
houverem contra a concluc/a do ac~t'sado), que corroboram a
mesma accusação; e orueno qu.e V..... com os vogaes nomeados
formem o competente processo nos termos do Regulamento,
que baixou com o Decreto n. 1631 de 18 de Agosto de 1855.
(2)

Deus Guarde a V.....

F .....

(Dignidade)

mm. Sr. F...•. (Posto, corpo e nome do presidente nomeado)

n Presidencia da PI'ovincia de ..... - Commando das Armas da
Provincia de . .... - Commando cm Chefc do Exercito em operações.....
etc.
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FI. 4

Repartição de ..... , OH .... , (') ..... de ..... de 18 .....

Para o conselho de InquiI'içõ.:1, que em cumprimento do Aviso
do Ministerio da Guerra de ..... , (e ordem da Pre idencia da
Provincia de .... , - quando o conselho tó/' nomeado pelo Com
mantrO das Q?'nlaS-) tem tle verifiear o máo comportamento
habitual de que é accusado o.... , F..... (pos/o, corpo e nome
elo accusado); nomeio nos termos do Regulamento approvado
pelo Decreto n. 1631 de ]8 de Agosto de ]855, art. ].0

Presidente

o.... ' Sr .... ' F ..... (Posto, COl']JO e nome).

Yogaes

0- S' {F .:>..... IS. F . (Pos/os, corpos e 'nmes).

O' quaes organisarü'o o competente processo de accórdo com
as di 'posições do citado Regulamento.

F.....

( Dignidade)

(') Veja-se a nola <lnLeriol·.

Promp:u3t'lo lJ)
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ADVERTE CIAS

Collocam-se neste logar; e na ordem aba.ix:o indicada, os se
guintes documento.>, cujas folhas ~erão nnmeradas de 5 em
diante:

I.° Cópia do Aviso do Ministerio da Guerra, que
m::tndou proceder ao conselho;

2.o Fé de olficio do olllcial accusado i
3.° A parte orficial d~s fitltas j

4.° A informação sobl'e elta dada;
·5.° Cópia das inlbl'mações annuae3 de cOllducta rela

tivas a accusação ;
6.° Tocl03 os documento originaes, que corroboral'em os

pont03 da accusação, ou que forem fornecidos
pelo commandante informanle, ou pela auto
ridade nomeante do conselho;

7.° RóI das testemunhas, que se tenham de inquirir. (')

(') A sua fórmula é a seguinte:
Batalhão de.... ou .....

'ão apresentados para deporem como testemunhas no Conselho de
Inquirição, que, em cumprimento do Aviso elo Ministerio ela Guerra
de. •. .. e ordem da PresicJencia ..... , ou . .... vae responder o .....
F ..•.. deste batalhão, os seguintes omciaes :

Postos ~: : : :: ~::::: ~ .vom os
~ ..... F ..... ~

etc. etc. etc.

Quartel. .... Olt, em ..... do ...•. de 18 .

F ..

( Posto o dignidade)





- 149-

C) No mesmo dia., mez, anno e lagar no termo de autuação
declarado ~ o cClnselho ue inquirição, tendo revisto os documentos
de f'Jlhas ..... até folhas ..... que esta.belecem a accusaçii.o de.....
(motivo da accusaçiío), feita ao ..... F ..... (1JOsto, corpo e nome
do official acctlsado), depois de examinaI-os com refiexão e ma
dllrezn , concordou unanimemente na nece sidade de ouvir teste
ll1unha~ que deponham sobre os motivos da accu,ação, para me
lhor onental-o em sua opinião difinitiva: e estando presentes
aquellas, que ~ora.m indicadas, passou-se á inquirição dellas pelo
modo que abauo se seg11e. E para que conste o referido, se la
vr~u o presente termo que eu o..... F..... (posto e nome), vogal
mais moderno, o escrevi e assignei.

F .....

( Posto)

Ia testemll.nha.

F. . . .. (nome, natumlidade, idade, e;;tado, posto e corpo, ou
profissao), testemunha juramentada sobre os Santos Evangelhos,
pelo ... " F..... (posto e nome elo vogal mais antigo, ati mais gl'a
duado) , que esel'ce neste conselho as funcçõ6s de interrogante, a
qual prometteu dizer a verdade que oubesse a re peito do que
lhe fosse perguntado; e do co tume nada disse (OL! disse que ora
primo, tio, compadJ"e, etc. do accu-ado).

Senelo-lhe pergunta.do si sabe que o... '. F ..... (posto J corpo e
110me do acctlsado) é avezado a..... (o motivo da aCCtISaçüo), como
consta Ias accusaçõe-, qua lhe foram feitas nos do.:mmentos, que
foram lidos a ella testemunha:

Respondeu que ..... (o depoimento da testemunha, com todas
as cil'cumstancias que eUa j'elatar) .

(Fazem-se todas as mais pergtmtas necessLt7'ias e consequente"
para escla7'ecimento da verdade, e tanto estas, quanto as 7'es;-ostas,
seriío fielmente transcriptas).

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, e seudo-l.he lido
sen depoimento, ratificou-o, por achal-o conforme, e asslgnou-o
com o dito ..... (posto) interrogante. Eu o..... F..... (po;;toe
nome), vogal mais moderno, o escrevi.

F .....

( 11ppellido elo interrogante).

F.....

[(Nome ela testemunha)

(') ESLe termo come a no aHo da primeira folha sllb~equente ao
ultimo dos documenlos.
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Seguem-se allalogamente:

2
a

• te.st,em.u.Ilh,a., \
Do mesmo modo que a ta

3a testemunha,

4" testemunha, I
~a '. t~3~e~~,n1~a': ~

Si forem ttecessa?'ias. (3)
Veja-se o art. 6.° do Regu
lamento de 18 de Agosto de

1855.

No mesmo dia, mez, anno e logar no termo de autuação
declarados, (ou aos. , ... tantos dias do mez de, , . " etc), o cou
selho de inquiriQão, depois de apreciar devidamente o depoimento
das tres (ou cincoi te.>temunha ,e de confrontal-o com o contexto
dos documentos comprobatorios da accu ação de mão comporta
mento habitual feita ao., ." F, .... (posto, COl'pJ e nome do accu
sado) achou, que sobre elle (4) pesa a responsabilidade pela culpa
de .. , .. (o motivo especial da accusaçiio); e pOl' isso assentou que
devia fazer notificar o accusado para comparecer peronte o con
selho, afim de ser interrogado, e apresentar verbalmente, ou por
escripto, as razões que julgar conveniente!> ~ sun defeza: do
que pn.ra constar se lavrou o presente termo, que vai assignado
por todo.> os membros do conselho. Eu o, , , ., F .. , .. (posto e
nome), vogal m<ús moderno, o r.screvi.

F.....

(posto) Presidente.

F .....

(posto) Vogal.

F.....
(posto) Vogal.
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ADVERTENCIA (5)

Neste logar se coIloca o relatorio de intimação ao accusado, o
qual será escripto, datado e assignado pelo official que escreve
no processo, e, p"uco mn,is ou menos concebido nos seguintes
termos:

Relatorio de intimação.

o conselho de inquirição, composto de F (posto, CO?'po
e nome) como presidente, e do ..... F e F (postos,
corpos e nomes) como vogae , nomeado pelo F (trata-
mento, posto, nome e emprego da autoridade nomeante), em cum
primento do Aviso do Ministerio da Guerra de ..... (data do aviso)
para veriücar o máo compOl'tamento habitual do.'.... F.....
(posto, C01'PO e nome do acctlsado); faz-lhe con tal' que seu com
mandante o.... ' F ..... (posto e nome elo o(ficial informante) nas
informações de conducta relativas a ..... (taes e taes semestres
de tal e tat anno) informou que eUe se tem dado a ... " (o objecto
da acctlsaçao); e que esta informação é corroborada por .....
(mp-ncionam-se, si houverem as partes, etc., relativas ao caso com
decla?'ação das autoridades e pessoas qne as dirigiram, e da
quellas- a quem foram dit'igidas): e juntamente pelo depoimento
de ... " (tantas) testemunhas que foram inquiridas sobre a mesma
aecusação. E por que o conselho se ache convencido, á vista das
citadas informações, documento e depoimentos, que sobre o
dito . .... F... " (posto e nome do accusado) pesa rosponsabilidade
pela culpa de que é accusado; notifica-o para comparecer im
!?re erivelmente, perante o mesmo.conselho, no dia ..... de .....
as .... , horas da ..... para ser lDterrogado, e apresentar as
razões que tiver em sua defeza, verbalmente ou por escl'ipto;
sob pena de correr o proce3so á revelia si houver de sua parte
formal reluctancift, notoriamente infnndada, de compa,recer.
Sala das sessões do consel ho, em ..... (logar da reunião) . .•..
de ..... de 18 .....

F .....

(Posto), vogal mais moderno do conselho.

Fico sciente. (Designa~.ão do logar) ....• de ..... ele 18 .....

F ... " (N'ome do accusado)

(posto)
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n Aos dias do mez de.. '" do anno de..... nesta..... (lagar da
"etmião) no (local das se 'sões) , tendo-se reunido o conselho
de inquirição, perante eUe compareceu o..... F..... (posto e nome
do accusado), accu ado de ..... (o objecto dc~ acctlSaçlio), afim de
ser interrogado, e produzir sua defeza; do que pal'a constar, e a
fim de proceder-se ao interrogatorio, se lavrou este termo, que
ou o, .... F .•... (posto e nome), vog,.l mais moderno, escrevi e
assignei.

F .....

(Posto)

Interrogatorio do accusado

Foi perguntado ao accusado pelo ..... F ..... (pos~o e nome), que
exerce as funcções de interrogante, seu nome, posto, corpo, na
tUl'alidade, idade e estado.

Respondeu chamal'-se F.... o, ser (posto) do.. . .. (co/'po)
ter de idade..... annos ; ser natural de , e ..... (casado, atI
soltei1'0 atI viuvo).

Foi-lhe mais perguntado si havia sido notincado para compa
recer perante o conselho de inquirição j si havia lido o relatorio
de intimação j e se o assignara.

Respondeu que ..... , etc.
Senelo-lhe lidas as informações semes!raes de conducta a seu

respeito, as partes sobre eUe dadas, e os depoimentos das teste
munhas; foi-lhe perguntado o que tinha a expàr em dereza da'
accusaç5es que lhe eram feitas.

Respondeu. '" . (t,'anscl'eVelll-Se ci"cumstanciadamenle as
razões, qtle eropender o clcctlsado) .

Foi-lhe tambem perguntado se tinha de apresentar por escripto
algumas considerações em sua clereza., e documentos em fLpoio
dellas.

Respondeu que ..... , etc. (3).
Foi-Iue tinalmente perguntado se nada mais tinha que repre

sentar, ou expàr ao conselho.
Respondeu ..... etc.
E nada mais se perguntando ao accusado, nem aUegando eUe

outra alguma cousa, deu-se por findo o interrogatol'io, que sendo
por elLe lido, e acl1ll.nclo-o conforme, assignou-o com o omcial
interroga,nte. Eu o..... F ..... (posto e nome), vogal mais mo
derno, o escrevi.

F .....

(Appellido do interrogante)

F •.. " (Nome do accusado)

( Posto)

(0) No alto da primeira folha sllbsequentc lí. intimação.
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ADVERTENCIA.

CoUoca-se neste lo.qar a defesa por escl"ipto, seguida dos mais
documentos que o acct!sculo ap,'esentar,

Annexados todos estes docum.entos, pela ordem indicada, se pas
sará a lavrar' o termo que adiante vae, e logo na pl"imeira pagina
sub equente ao ultimo de todos elles,

Si o conselho achar na defesa e documentos do accusado provas
legaes i'rl'ecl~saveis, refutatorias da accttsação, pelas quaes cons i
dere mtO provado o mdo compol-tamento habitual do dito aocttsado,
prOfel"ird Sttet opinião, segundo os mesmos termos da fÓI"mula com
a tl'oca das proposições a/firmativas P01' negfltivas, e com a decla
j'açc7o dos motivos, pnrque ju1gaprocedentes as pl'ovas da defeza,





157 -

o mesmo dia, mez, anno e lo.;ar elo interrogatorio feito ao
accu:;ado, log0 que foi dado por findo o me mo interrog"ltorio, o
conselho recebendo elo di to at~cusl~do a elel'eza por e_cri pLo, e.....
(tantos) documento.> que elle apresentou (~i houve/' cle{e;;ct e docu
mentos), fez retiraI-o da sala das scssões ; e aun xando ao pro
cesso a referil\a, elefeza, e elocumeutos que vão ele folhas ..... até
folha , passoll a tomor em considel'ação a' I'nüe produzidas
pelo aecu ado em SlHt c1efeza, e contrapouc1o-as ás pl'ova da
accllsação, julgou-se em sua consciencia plenamente haLilitado
pom decidi!' sobre a mataria em questão: por isso, e pam proieril'
sua. opinião, se lavrou o presente termo, que en o... " F .....
(posto e nome), vogal nnis modemo, o escrevi e assig-nei.

F .....

( Posto)

Opiuiã') do couseiho

11.' vista elas inl'ormações dadas pelo .. ". F..... , (posto e nOllle
do olficial informante) commauelante elo..... (corpo) sobre a
conl!ucta. do ..... (posto) do mesmo ..... (corpo) F.. " (no me do
avcu~ado), nos ·eme·tres (taes e tae~ ele tal e tal ((11110, - ou nos
annos taeJ e ta~s) ; das p:trtes cOiltr.t el!e rladas por F ..... ,
F , etc. (Jwmes e cat.'te{/ol"ias da~ atltol'idade~ a quem (omm
dirigidas as pC(t'tes) . o dos depoimen tos de ..... (talltct~) te"temu
ubas; o couselbo ele inquir-ição é de opinião que (6) está. conclu
dentemente provado o mão comportamento baLituul tio dito
F .•... (poEto, corpo e nome do accusado) POI' ..... (Ct qualiclade
daculpapl'ovada) (7) uão obstante as razões por elle apresen
tadas em sua dereza, as f[uaes o conselho julga improcedentes;
pOI'l]ue ..... (cleclara-se aqui ciYCUmstmlciadamellte o til11damel1to
da Pl'oposiçao de illlpl·ocedencia).

Sala das se. ~ões, em .... de .•... de ..... 18 .....

F .....

(Posto) Pre.5iLle[J!e.

F .....

(Posto) VOgl1.

F .....

(Posto) '·ogal.
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Findo o processo, sel'a remetti'io a autoridade nomeante com
oflicio do presidente delte, nos termos seguintes:

Illm .... ' Sr.

Pas o ás mãos de V ' o processo do cOOilelho de inquirição
feito por ordem de V de..... do mez de..... , em cumprimento
do aviso do Ministel'io da Guerra de..... para veritklr o mão com
portamento h:tbitu,.l de que é accusado o..... F..... (posto, corpo e
nome), elo qual conselho fui presidente.

Deus Guarde a V•••••

(Logar da reuniã.o) ue ..... 18•....

Illm ..... Sr..... F ..

(Dignidade e empl'ego da autol'iclade nomeante)

F. , . " (O presidente)

( Posto)
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CONSELHO DE INQUIRIÇÃO

Notas remissivG!Y

(1) Approvado pelo Decreto n. 1631 de 18 de Agosto de 1855.
(2) Está transcripto adiante.
(3) Na inquirição das testem'lOhas o interrogante pMe fazer as

perguntas que fordm julgadas convenientes para esclarecimento da
mn.leria, as quaes, bem como as respostas, serão tl'anscriptas nos depoi
mentos, tudo p l' extenso, do me,mo modo que todos os mais termos do
process . Iden t i.co q 'tanto ao accusado.

(4) Si depois do depnimento das testemunhas o conselho entender
que não está provado o máo comporlamento habitual do accusado,
não tem que ouvil-o ; e por conseguinte não deve formular o relatorio
de intimação. Portanto,log depois do depoimento da ultima te te
munha, lavrará o t~rmo que está nesse logar na fórmula até as palaVl'as
- achou que sobl'e elle -, e o concluirá do modo seguin~e :

'" .. não pesa responsabilidade p}la culpa de ..... (o motivo especial
da aer.nsação) : por isso, e para o conselho proferir ua opinião, se
lavrou o presente termo que vai assigna lo por todos os membros do
mesmo conselho. Eu o..... F ..•.. (posto e nome) vogal o mais moderno
o escrevi.

F .....

(Posto) Presidente.

F .....
(Posto) Vogal.

F .....
(Posto) Vogal.

(5) Veja a nota (4) Si o accusado não comparece no tel'mo marcado,
e. o conselho recOIl hece que ha da parte delle formal reluctancia, noto
rlame'lt~ infundada de compareceI' ; dep is de ajuntar-se ao processo
orelato1'io de intimação, lavr<L-se o seguinte termo:

Aos, .... dill~ do m_z de..... do anno de..... nesta..... (logar do, re
WtiãJ), no..... (loe;,l das sessões), tendo-sa reunido o conselho de inqui
riçào, e não comparecendo o acc~sado, achando-se findo o prazo q1le
lhe foi marcad , 1'eoouh cendo- e haver da parto deUe formal rductan
cia. notoriamente infundada de comparecer' pOI·que..... (deel'J/I'G!m-se os
motivos JJelos quaes o conselho "eeonheee haveI" d!J, pal"te do a?cusado
(ol'mal reltLetameia, notol"ian,ente infundada de compa"eeer) ; assentou
o conselho dever pl'O"'l'edir nos termos do processo li. revelia do aceu
sado, de aecôrdo com o disposto no Artigo decimo do regulameoto
appl'ovado pelo Decret numero mil s'iscent se tl'intl e um âe desoito
de Agosto de mil oitocentos e cincoenta e cinco; pelo que, julgando-se
em sua consciencia plenamente habilitado para, sob a provas apre
sentadas, proferir sua opinião ácerca da materia em qu stão ; lavro~

se o pre ente termo que eu o. .... F .•... (posto e nome), vogal malS
moderno, escrevi e assignei.

I? .•..

( PostO)
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(6) Na hypotbese da nota 4, :l. opinião elo conselho sel'á a mesma ela
fórmula até a palavra - opinião - e depois continúa deste moelo :

.... , c1'lc não está conclucL'ntement? provado o máo comportamento
hauil'lal do dito .. , .. F ..... (posto, corJ'oe 110mc elo accltso,elo) por .....
(o objecto ela accusa,ão); p·'l'qne..... (lecl'11'a-se aqui cil'cumstan
ciachmente a "u3âo rela q1lal o eonselho jul.qa il1emca~es as informações
e pal'les Clcc1lsac01'iclS, ra,'CC constitu iI'em ]11'o,;a clc mcío compol·tamento
habitltal). Sala das sessões, elc.

(7) Nlt lJypol,]lese da nota 5, a opinião elo conselho sedo a me,ma da
[irlllula, exelttindo-se a part desJe as p"lal'l'lts - ]1ão obstante .. , ..
Cltti o fim. SitIa das sessões, -te.
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DECRETO N, 1631 DE 18 DE AGOSTO DE 1855

App)'ova o Regnlamento pal'a os conselhos de inquiriçüo cl'eados
pela Lei n, 260 do 1" de Dezemb,'o de 1841

Hei por bem a.pprovar o Regula.mento para. os COllselhos de
Inquirição Cl'eados pela Lei n. 260 de 1 de Dezembro de 1841, que
com este baixa assignndo pelo Marquez de Caxins, do l\'1eu Cun
selho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias da. Guerra,
que as~im o tenha entendido e faça executar com os despachos
llecessarios,

Palacio elo Rio de Janeiro em 18 de Agosto de 1855, 34° dit
Inelependencia e do Imperio,

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador,

llIw'quez ele Caxias,

Regulame:1to appl'ovado lJelo DeCl'eto n. 1631 de 18 de Agosto ele
1855 para os conselhos ele inquiriçao creMOS pela Lei n. 260
elo 1° ele Dezembl'o ele 1841, (1)

Art, 1.0 O conselho de inquiriÇ<'io, que, nos termos do § 3° do
aL'L 2° da Lei n, 260 do lo de Dezembro de 1841, deve ~mnr

conhecimento do máo comportamento habitual dos officiaes do
exercito, definido no art, 166 do Codigo Criminal, conforme o § 20

do 'Art. 9° da Lei n, 648 de 18 de Agosto de 1852, (2) será

(1) O art. Go do Regubmento qlle baixou com o Decl'elo n, 5679 de 27
de Junho de 1874 diz que o~ capellães gozarão do fMo militar j são em
tudo sujeitos tL di~ciplina do ~xercilo e subordinados aos eus superiores:
as faltas que cOlTImetterem, oJfensivas ~L disciplina militar, e que, pela
~ua natureza, não devam ser punida.s com a pl'isão correccional, serão
Julgadas por 11m conselho de inquirição, de conformidade c ITI o Re
gulamento de 18 de Agosto de 1855; as f<lllas graves o serão em conselho
de guerra como as dos outros olliciaes, exceptuadas as que forem da
c mpetencia do foro civil ou do e clesiastico.

(2) Lei n, 648 de 18 Agosto de 1852, art. 90 § 2°,- « Os amciaes,
que, por faltas gra.ves conlrarias:'t disciplina militar, forem cOI~dem
nados ,1 um anno, ou mais tempo de prisão, e os flue, ne. félrm(l. do
ar\. 2°, § ao do Decreto n. 260, do 10 cle Dezembl'O de 18U, forem
convencidos cle irregularidade de conducla definida segundo o :trL. 16,6
do Codigo Penal, poderá o Governo reformar com a 250 parte do soldo,
por cad,~ anno de serviço, que tiverem, sem que possam ter pela.

Prompluario H
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composto de um Presidente, de patente pelo menos igual á do
chefe informan te do máo com portamento do olflcinl accusado;
e de dous yogaes superiores a este em posto, ou em antiguidade
no mesmo posto.

O mais I:Íloderno dos vog'aes escreverá os terni.os do processo;
e o mais an tigo exercerá as funcções de interrog-ante,

Art. 2.° Os officiaes componentes do conselho de inquirição
nunca serão do mesmo corpo do accusado ; mas sim de qualquer
outro corpo do quadro do exercito, e na falta absoluta destes, da
extincta segunda linha com soldo, da Guarda Nacional em des
tacamento, honorarios com patente ou reformados.

Art. 3.° Nunca se procederá a conselho de inquirição senão
por ordem expressa do Ministerio da Guerra dirigida á autoridade
superior competente da. provincia, ou do corpo de exercito de
operações em que se achar o officia1 accusado.

Art. 4.° O conselho de inquirição será de privativa nomeação
dos commandantes em chefe dos corpos de. exercito de operações,
dos commándantes das armas e dos presidentes das provincias
onde não houver commando d'armas. .

Art. 5.0 Logo que qualquer das autoridade- mencionadas no
art. 4° receber a ordem para mandar verific:lr por conselho
de inquirição o mão comportamento habitual de ? 19um official
que estiver sob sua juristlicção, o commuoicará ao chefe do corpo
do official accusa.do, e requisitará a fé de offlcio desse official,
cÇ>pias authenticaJ de todas as informàções semestraes de con
ducta de que constarem as indicações e juizos sobre o máo
comportamento delle, e o original de todos os documentos que
corroborarem essas indicações e juizos das autoridades infor
mantes. Fazendo então a nomeação do conselho remettel-a-ha
com todos os documentoa menCionados ao presidente que nomear;
jUntando tambem cópia authentica da ordem do Governo para
se proceder ao conse1110, e aquelles documentos que pelo mesmo
Governo forem remettidbs ou existirem nf\, secretaria respectiva
que tenham connexão com os pontos de accusação.

Art. 6.° O conselho se reunirá sem delonga, e procederá aos
termos preparatJrios do processo segundo f\, praxe dos conselhos
de investigação adoptada no exercito, e passará logo a inqui-

reforma, qualquer que s~ja o telhpo de serviço, vencimento maior do
que'o sóldo inteiro, nem gl'adltação superior. á dos Postos em que
se acharem.

O art. i66 acima cLtado diz assim:- O empregado publico que fór
convencido de incontinencia. publica e escandalosa, ou de vicios de
,jogos prohibidos, ou de embriaguez repetidtl, 011 de haver-se com
maptidão notoria ou desidia, habitual no desempenho de suas funcções.
Penas: - de perda do empl'ego com inhabiliclade para obter ouLro,
emquanto nilo fizer constar a.sua completa ~mEmda.

O Aviso do i\1ini'st~rio da Guerra de 12 d~ Outubro de i887 declara
qu~, eOl vista dos pareceres do Conselho d'Estado, não podem ser sub
mettidos a Conselho de inquirição os officiaes honorari~s.



- 163 -

rição de testemUllhas que terão sido previamente requisitadas a
autoridade nomeante do conselho, em nUqlero nunca men9r.d~
tres, nem qlaior de cinco, .que sejam de reconhecida probidade e
iElentas de suspeita ..

Art. 7.0 Logo· que- o conselho, pelas peça& do }Jrocesso e pelo
depoimento das -testemunhas, se julgar conveDlentemente ha
bilitado para aj uizar da accnsação, o respectivo presidente
mandara pelo vogal que escrever no processo organiasr um
extracto fiel dos pontos e circumstancias da accusação, dos
documentos que a corroborarem, e das ordens que mandaram
proceder á inquirição; e fará intimar tudo ao official accusado,
prevenindo-o de .que -deve comparecer perante o conselho afim
de ser interrogado, marcando-lhe para isso dia e hora dentro
do prazo de tres dias. Este relatorio será escriptn, datado, e
assignado pelo official que o organisal' ; e o accusado declarara
por baixo delle que fica sciente, datará e assignará esta de
claração.

O relatorio de intimação sera annexo ao processo.
Art. 8.° Comparecendo o official accuS:ldo, será interrogado

sobre todos os pontos da accusação constantes dos documentos
apresentados, e dos depoimentos elas testemunhas; permit
tindo-se-lhe que em contestação'e dJ~fe.7.a :fàçp. verbalmente,as
ob3ervações que julgar convenientes, 'as quaes se transcreverão
no termo..de interrogatorio. Oll que as produza.por escripto, si o
requel'er, afim de serem annexas ao processo juntamente com os
documentos que pretender a.presentar como corroborantes de seu
arrazoado. .

Art. 9.° Findo o interrogatorio do official accusado, o conselho,
pesa.ndo devidamente as razões apresentadas Rro e contra, dara
a sua opinião motivada, si julo-a ou não provado o máo compor
tamento habitual do accusado 8eclarando-o em relação a qual ou
quaes dos motivos mencionados no art. 166 do Codigo Criminal.
isto é: l°, incontinencia publica e escandalosa; 20, vicio de jogos
prohibidos; 3°. embriaguez repetida, e 40, inaptidão notoria ou
desidia habitual no desempenbo de suas funcções.

Art. 10. Todas as sessõe3 do conselho de inquirição serão
secretas: e o processo nunca correrá :1 revelia do accusado,
salvo qUfLndo houver da parte deste formal reluctancia notoria
mente iufundada de comparecer perante o conselho, do que se
fará expres3a e circuml:>tanciada menção no processo.

Art. 11. Depois do conselho proferir sua 0pinião nos termos
do art. 9°, a qual será assignada por todos os membros, o
respectivo presidente remetterá o processo 4autoridade nomeante,
e esta o fará chegar, pelos tramites competentes, li presença do
Governo.

Art. 12. O processo será remettido da Secretaria d'Estado
dos Negocios da Guerra ao conselho supremo militar, para
que este consulte. a vista das provas da accusação e das decla
rações e documentos do official, si elle esta ou não no ~aso de
ser reformado por mão oomportamento habitual, segundo o es-



- 164-

pirito das disposições do § 3° do art. 2° da Lei n. 260 do Iode
Dezembro de 1841. (I)

AI'L 13. Devolvido o processo á Secretaria d'Estado dos Ne
gocios da Guerra com a consulta do Conselho Supremo militar,
o Governo, á vista della e dos mais termos substanciaes do mesmo
processo, resolverá definitivamente sobre o destino que deve ter
o official accllsado. (2)

Palacio do R.io de Janeiro em 18 de Agosto de 1855.

M anj1tez de Caxias.

(i) Diz assim:- § 3.° O Governo poderá reformar qualquer offieial
por motivo de mão comportamento habit:1al, ouvida primeiro a opinião
de um Conselho de Inquirição, composto d:~ tres officiaes de pMente
igual, 0:1 s'tp?riot·, e precedendo consulta do COfi.selho Supremo Militar.

(2) O aviso de 24 de Março de 1860 determina que o conselho de
inquirição declare estar ou não cOllcludentemellle provado o má.o
comporta'mento habitual do omcial que respondeI' ao dito conselho.



VIII

Do conselho de disciplina (1)

(Para q.ualillcar a deser~ão das pl'a~as de prct )
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( LO(Jm' ela reuniiio elo conselho) Anuo de 18..... FI. 1

Processo do conselho de disciplina feito para qualificar a.....
nume1'o) deserção ...... (simples, ou aggravada) que commetteu

o..... F ..... (praça e nome) da ..... companhia do ..... (desi
gnaccio do corpo).
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(Termo de autuaçt70 ). FI. 2

Aos ..... dias do mez de do anno de., •.. (a mesma
data da parte accusatoria) nesta " (logar da reunião do con-
selho), no quartel do ....• (designaçti,o do corpo), congregou-se
o conselho de disciplina - ameado pelo, .. '. F .• , .. (tratamento
posto, e nome), commandaute do dito .. , " (corpo), para quali
tlcar o delicto que commetteu o..... F..... (p"aça e nome)
da" .• , companhia do mencionado ...•. (co"po ), de haver fal
tado desde o dia..... do mez., .. " segundo consta da parte
accusatoria a folhas quatro, dada pelo ..... F" •.. (posto e no
me ), commandauta da citada companhia: a, para Ee proseguir
nos mais termos do competente proce3so, se lavr,;u o presente,
que eu o, . , " F.. ". (lJOsto e nome), vogal mais model'no, es
cre\"i e assignei,

F .• '"
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(Designaçcio do Corpo) Fl. 3

Para o conselho de disciplina, que mando proceder afim de
qualificar o delicto, que commetteu o..... F ..... (praça e no-
me), da. . . •. companhia do (corpo) do meu commando,
ele haver fal tado desde o dia ' do mez de ..... , como consta
da parte accusatoria, dada pelo commandante da dita com;:>anhia,
nomeio vogaes: (2)

.~ Major F .
Os Srs. C~pitão F .

DIto F ..
r Dito F (3)

Com os quaes se organisará o competente processo sob minha
presidencia, como prescreve o art. 20 do tit. ::lo da Ordenança. de
9 de Abril de 1805.

Quartel do ..... (corpo), em .••.• (lagar), aos ..•.. de ....•
de 18.....

F .....
(Posto) Commandante.





( Designaçtt:o do COI'PO)
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(Designaçtio da companhia) FI. 4

PARTE ACCUSATORIA (4)

o..... (pl'aça) numero.... (5) dtl. i:ompanbia do meu com-
mando F , filho de F.... " natural d~..... , 'l11e nasceu
em..... de de" .•. , cabellos ..... , olhos .. , .. , ameio de .....
(Ott - sem officio ), estado .. , .. , e que assentou praça, ejurou
bandeira voluntariamente ...•. (ou, obrigado) a ..•.. de .
de ..... , tem faltado desde o dia., ... do mez de ..... até a data
desk't, tendo passado os oito dias de espera, (ati, os trinta dias
de espera,- si (ôl' paI' ea;cesso de licença -) marcados no arti
go unico do titulo primeiro da Ordenança de nove de Abril de
mil oitocentos e cinco. (6) Ausentou-se do quartel do ..... ) COlO
po ). De seu armamento e equipamento (atI - nada falta; - ou),
não foram encontradas no quartel as seguintes peças: (mencio
nam-se as peças que faltam) i e do seu fardamento não vencido
(OH, - nada falta i- atI), não foram achadas no quartel as
peças seguintes: (mencionctm-se as peças Ijtle fi.llcam do fal'damen
to nao 'Vencido). Commetteu an teriormen te tantas deserções ..•. ,
( simples; ou aggravadas, atI, uma simples e outra aggravada),
como consta de seus assentllomentos no re::>pectivo livro mestre
(ou- Do respectivo livro mestl'e não consta, que houve3se deser
tado anteriormente). E para que o referido conste ao conselho
de disciplina, em virtude do disposto no artigo unico do titulo
quinto da citada Ordenança, fiz lavrar a presente que vai por
mim assignada.

Quartel do..... (COI'PO) em ... " (Zogal') aos. . . •. de ••••.•
de ..... de 18.... (7).

F .....

( Posto) Commandante da compannia.
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:;;ão apr-6seutadas, pll'a deporem no conselho de disciplina, as
praças seguintes: .

o..... F ~ ( Praça e nome)
O.•.•• F (Idem)
O..... F..... ( Idem) (8)

Quartel do..... (corpo)l no mesmo db, mez e anno l'ctro
declarado. (P).

F, ..••

(Posto) COlJlmandante da companhia.
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No mesmo dia, mez, anno e logar no termo de autuaçã.o decla
rados, o conselho de di ciplina passoll a inquirir as testemunhas
apresentaàas para comprovaço.lío da parte accusatoria, na fórma
abaixo mencionada, do que pura constar se lavrou eilte termo,
que eu o..... F ..•.• (posto e nome J, vogal mais moderno, es
crevi e assignei.

F.....

Inquirição das testemunhas comprobatorias ua accusaÇ<'í.o.

la testemunha

F... " (nome), natural de ..... , com..... (tarttos) anDas
de iJade, ( estado ), soldado (Ott a graduação q~te tivel') da .... '
companhia do ....• (corpo), testemunha juramentada sobre os
Santos Evangelhos pelo ..... F .. '" (posto e nome do voga~ mais
graduado elo conselho), a qual prometteu dizer a verdade que
soubesse a respeito do que lhe fosse perguntado; e do costume
nada disse. (Ou, disse que eraprimo tio, etc. do accusado).

Foi-lhe pel:gun tado si sabe que o F ... " (pl'aça e nome)
faltara (ou, não se apresentara da licença) desde o dia .....
do mez .....

Responden que sabe, porque ..... ( declara-se a l'aZüo).
(10) Foi-lhe mais perguntado si sabe si o dito soldado (ou, etc).

levara (taes e taes) peças do seu armamento e fardamento não
vencido, (ou as peças taes e taes de aada wna dessas rub"icas),
por isso que estando em poder delle não apparecem.

Respondeu ..... etc.
(Si a testemwtha af!i1'lnar que sabe ep"eciso que o inte,'ro ga,tte

pe"gunte e ella ,'esponda, qual a "azüo por qtte o sabe.)
Foi-lhe tambem perguntado ..... etc. (inteJ'roga-se a teste

munha a respeito de cada uma das circumstal1cias, que aggravam
a deserçüo.)

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e sendo-lhe lido
seu depoimento, ratiticou-o- por achal·o conforme, (11) e assi
gnou-o com o..... (posto) interrogante. E eu o..... F .....
(posto e nome), vogal m~is moderno, o escrevi.

F.....

( AppeUido do interrogante)

~~ .te.s:~~~~h~: ('
3" testemunl!a.
.......... ....

F. . . .. (a testemunha)

( Pl'aça)

Do mesmo moela que a ta
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No mesmo dilt, mez, anno e logar no t9rmo de autuação declfl
rados, o conselho de disciplina, havendo encerrado a inquirição
das testemunhas comprobatorias da accuõação, e achando-se ha
bilitado para pronunciar sua decisão súbrc o contexto da mesma
accusação, passa a fi:l.zel-(') pelo modo alJaixo· reí'erido; par a o
que 5e lavrou o presente tel'mo, que eu ..... F..... (posto e gome),
vogal mais moderno, o escrevi o assignei.

F .....

DECISÃO

o conselho de disciplina, tendo em vista. a p:H'te do..... F .....
(posto e nome), CO:11manclante da..... compa.nllia..... do (corpo),
accusando o..... F ..... (lJraça e nome), da mesma companhia,
de haver fa.ltado desde o dia ..... do mez ..•.. , e assim mais os
depoimdntos das tres testemunhas inquiridas, os quaes compl'o
vam a mesma parte, decidiu unanimemente (ou,- por ma,iorio.
de votos-) qu:llific.'1or, como qultlifica, desertor o mesmo .
F. .... (pmça e home), por haveI' fitlt,ldo dUl'ante oito dias
(on - trinbt dias,- qt~emelo POI" ex;esso deUcençJ;~) consecuti
vos ; SUlt desel'ção a .... , (1t umero ol'dinat ela deserçilo ), por ter
jà desertado (tantas) vezes (ou, - a. primeira. por nunca. ter
desertado) anteriormente j e esslt deserção simples (Ott,- ag
gravada pela circumstanc;a. de ..... as mencionadas no aJ"tigo
wtíco, titulo quarto da Ol"denança ele 9 de Abril de 1805). (2)

Quartel do ... " (corlJo), em ..... (IOgM'), aos ..... de ..•..
de 18.....

F.....

( Posto) Commandante, presidente ..

F .....

( Posto) Vogal interrogante.

F .....

( Posto) Vogal.
F.....

( Posto) Vogal.

F .....

( Posto) Vogal.
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ADVERTENCIAS

I;" Toelas as fôlhas do proce so serão numerJ.das desde a do
frontespicio até a em que os membros do conselho assignarem a
decisão.

2." Para verificar-se que as peças elo armamento eeqUlplmento
e fardamento não vencido, pertencentes ao ausente, não appnre
cem no quartel, logo que e recouhecer a aU"encia, o comman
dante da companhia, e na fi.llta deste o omcial de dia, que sempre
tleve haver em cada uma, ou o olficial inferior, que a sargente.u·
(I), chamando tres praças da mesma, revi tara o armamento, e
tudo mais que pertencer ao ausente; e fazendo um:t relação de
tolos os objectos de armamento, equipamento e fardamento não
vencido, cuja falta encontrar, mencional-os·ha na primeira par
ticipação que se der da au encia no respectivo mappa diario; e
esses objectos serão os uUÍcos, cuja falta se deve relabr na parte
accLlsatoria, (2) O mesmo pratical'ão os coml1landantes de des
tacamento are ;peito de praças, que do mesmo desertarem.

3." O commandantedo corpo, logo que receber a parte accusCt
toria, verificará si as faltas nellas referiLlan concordam com as
mencionadas na primeira participação.

4." As tres praças que ns'istirem a verificação das faltas do
armamento, equipamento, e fardameuto do ausente, serão as tes
temunhas, que devem depôr no processo do conselho de disci
plina.

(1) Modificado pelo Aviso de 2:3 de .~bril de 1880. Veja-se termo de
exame nos casos de deserção,

(2) A circular do Ministerio da Guerra de 21 de JaneirO de 1856
manda que, quando se der entrada por apresentação ou captura a ai.
guma praça deserLada ou ausente, se declare na relação de mostra
quae. as peças que houverem de'lencaminhado.

- O Aviso de 18 de Julho de i 73 manda que os crimes de deserção
sejam jtdgados nos corpo'! e logares onde estiver um auditor capitão,
como se pratica na armada.

- O Aviso de 23 d Abril de '1880 manda ohserv<lt· a~ seguinles dis
posições a respeito da'l praças que se ausentarem de seus quarteis,
hvando peças de armamclIlt'J, faL'âamento e equipamento: - i. o Que fi
commandant~da companhia respectiva na par,e qae der da ausencia
deved, declarar si o fardamento levado pela praça era, ou não, vencido;
e, para mencionar si ella le\'ou comsigo armas, fa\'damento, o I equipa
mento, dever-se-ha pl'oc?der, a rigoroso exame feito por uma commissão
composta do capitão da companhia, do quartel·me tl'e, e de um outro
capiLão, e presidida pelo major fiscal, lavrando-se um termo que acom
panhará a referida parte. - 2. o O conselho de disciplina, além (las
testemunhas indicadas naparLe do commandante da companhia, po
derá ouvir outras que JuJgar convenienles, pal'a esclarecimento da vel'
dade, mui principalmei1Le em tudo quanto puder aggravar a de erçâo,

- O Aviso de 4 de et mbro de 1&30 declara que nas companhias
isoladas, existentes nas provincias, a commi'lsão de que trata o Ariso
de 23 de Abril do dito anno deve ser composta do respectivo comman
dante e de dOtlS oíftciaes eft'ectivos, addidos ou aggregados. (Veja.se,
em seguida o termo de exame sob a letl'a A. )

PrompLuario i2



,
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CONSELHO DE DISCIPLINA

Notas 1"cmissi'vas

(1) Approvado pelo Decreto n. 1680 de 21 de ovembro de 1855.
(2) No formulario junto ao Decreto n. 1680, na collecção das lei~ de

1855, está. s"ppl'imida a palavra '/;ogacs; não ohstante <i: escrevemos
por estar admi',tlda em todo~ os mais.

(3) Nos corpos, cuja organisação dá tres ofliciaes superiores, no
meiam-se sómenle mais dous capitães para serem cinco membros com
o cOll1mandante, de conformidade com o art. 20 tit. 30 da Ordenança
d 9 de Abril le I 0-.

Na falta de omcial superiol' para servil' de pl'e~idente, será nomeado
o capitão mais antigo. Pbrt. de 8 de Julbo de 1823.

Nas provincias onde não houv?r commaudo de armas, e cuja guar
nição seja de uma companhia, a nomeação sera. do presidente da pro
vincia, supprimindo-se porém as palavras -sob minha presidencia,
e nomeando omcial presiJ.ente.

(~) Em tempo' de guerra não se deve e peral' oi to dias para se dar por
qualilicada llma deserção, bastando para isto o facto de se ter o indi
,'iduo a<lsontado rio seu corpo sem consideração a tempo ou a distan
cia, ou eSIM' ella indicada por qualquer ouh'a cÍL·CIHlls~ancia.-Ordem

do exercito de I5 de Agosto e 2'2 de Setemuro de 1809.
(5) Todos os nu meros devem ser escriptos por extenso.
(6) No caso de excesso de licença se dirá:- Não apresentou-se da

licença com que se achava ..... - Em outras circumstancias:
- Ausentou-se estando de guarda em ..•..
- Ausentou-se estando destacado por (tl!;ntos) diM (menos dc cinco)

em .....
- Ausentou-se achando-se o..... (corpo) em marcha para .....
- Ausen ~ou-se tendo o..... (corpo) de marchal' para...•. a •....

(tantos) do mez .... (caso seja a marcha 24 horas ela ausencia).
- \usentou-se ~scalando muralha, Olt es·tacada da praça de ...•.
(7) A data da parte accusatoria será. do 90. ou 3Io dia da ausencia,

conforme a cansa expressa no artigo unico, til. 10 da Ordenança de 9
de Abril de 1 05, e do mesmo modo a dos termos e da decisão do con
s~lho por isso que o proces L deve ser fei'o no dia immediato ao ul
tnno do prazo da ausencia, que constitue deserção.

(8) Estas tres testemunhas serão as mesmas praças que a_sistiram •
verificação das faltas de armamento, equ ipamento, etc., do ausenle.

(9) Junto li parte accusatoria irá tam bem, ca~o haja, o termo de
exame, segllndo o mocl lo que adíante esta sob a letra A.

Veja-se a 2a das Aclvertencias.
Ainda que o Formnlario, quc baixou com o Decreto n. 1680 de 24 de

'ovémbro de 1855 não mande juntar a cenidão de a senta~ent, s do
ausente, pOr if o que para qnalilicar-se a de erçã" ba tará a declara
ção da par e accusatoria, que ref~re-se aos as!'entameotos do Livro
mestre com tudo essa p"axe está admiltida pm alguus corpos, não sei
com que fllndamento.

(10) Essa pergunta será feita tã.c' sómente qnando a parte acc'lsatoria
mencione pssas faltas, e baja termv de exu me s "Indo o A.viso de 23 de
Abril de 1880.
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Lembramo. que as provas das culpas em deserções simples, e aggra
vadas devem ser tão diversas quanto são as s!.\as circumstancias, e
portant:> que sendo bastante nM desel'ções simples que as testemunhas
Jurem da ausencia dos réos desde o dia que declara a parte accusatoría,
nM deserções aggl'avadas é indispensavel, que, além desse juramen'to,
declarem tambem a~ circumstanClas da gravidade, e si o seu conheci
mento, e sciencia é de vista, ou de ouvil'; bem como todas as parti
cularidades, que são necessarias, afim de que a existencia, O!l inexis
tencia do crime não sofi'l'a a menor duvida na sua judicatura.

Instl'ucções do General Sampaio, mandadas observar por portaria
de 30 de Março de i825, cap. 40 § i O do tit. 2.°

(ii) Quando a t~stemunha não souber escrever, depois das palavras
- pOl' achai-o confOl'me -, se accrescentará: - e em consequencia
de niio saber escrever assignou a seu .?,ogo o .••. F. " " (UM.\. PESSOA
CONVOC,\.DA. AD ROC), e o.. , .. (posto) tnterrogante. E eu o..... 1.<', ...
(POSTO E NOME), vogal rnáis mode,'no o escI'evi.

(12) Quando a praça tiver desencaminhado peças de fardamento nÃo
vencido, do armamento e do 6q'tipamento, o conselho, depois de decla
rar a llircUID'ltancia aggl'avante da deserção, ou a qualificação, si fôr
simples, accrescentará:- O conselho julga tambem que o acousado
desenoaminhou as segltintes peças do seu eqltipamento, a,'mamento, e do
fardamento não venoido, a sabe,':- (mencionam-se as peças).

Convém notar que os descontos das peças de armamento são feitos
pela metade do respectivo soldo.- Circular de 30 de Jaueü'o de 1883.
Ord, do dia n. 1795 do dito anno.



A

TERMO DE EXAME, NOS CASOS UE DESERÇÃO SEGUNDO O AVISO DE

23 DE ABRIL DE 1880

(Veja-se a nota (2) das adve1"tencias elo conselho de disciplina
III)





- i83-

(Designação do C017JO) Fi.

Para a commissão, que eleverá proceder a rigoroso exame,
afim de verificar sobre o extravio das peças de ..... (armamento,
equipamento, e fardamento não vencido), de que trata a parte
dada pelo..... (posto) commandante da..... companhia do
mesmo batalhão, (ou o corpo) nomeio:

Presidente

o Sr. Major F.... . (a)

Membros

Os Srs. Capitão F... .. (O commadante da companhia).

Capitão F....

(Posto) Quartel-mestre F .....

Os quaes procederão nos termos do Aviso de 23 de Abril de
1880.

Quartel em..... , ..... de ..... de 18.....

F .....

(Posto) Commandante.

(a) Ou os legitimos substitutos, cujos postos serão os que tiverem.
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(Desig.1ClçãO elo corpo)

companllia

p, rte.

FI, 2

o soldado numero ... , de3ta. companhia F ..... , que tem 1'ul
bc10 ao quartel de de a revista dr::.,... do dia., .. ,. elo., .. ,
Ime::;), tem hoje completado os tres dias de espera.. A referida
praça levou comsig-o as seguintes peças do eu fardamento
flue não eram vencidas: (mencionam-se cacla wna das peças ele
tCtrelamcl1to) ; do seu equipamento: (tCles e taes); e do seu armuJ
Jl)~nto: (taes e tCles) ; por isso que flS indicadas peças não foram
encontradas na reL'erida companhia. (b)

QUJrtel cm .... " cle, .... de 18., ...

]:4., •... •

Capitão.

(b) .\. Portaria de 28 de Abril de 1823, arl. 20. delermina que, no
ca~o de descrçiio dal'em os cOl1lmandantes de companhia nas sua,
ll<lrLicipaçõe,q c1eclar<ll' si o fal'damenlo levado pelo soldado cra Oll não
vencidt" p0rquanlo no primeil'o cu ° ellc dispõe de sua propriedade
e no se"'llnc1o a dosei' <10 é a'''''ravada YOI' dever Rei' ar 'uido de l'oubo .o . 00 ,
n~as o .\.vi'io de 15 de Novem bl'O de 855 manejou cumprir a Resolu
':LO de 7 do mesmo mez, .que considera .des rç[o al?Zl'avada a que for
l'eve-Lida das cil'cumslancius previslas no artigo UllJCO. tit, 4, da Or
denança de Dde Abl'il de 1805.
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FI. 3.

(c). Aos .•... dias do mez de ..... e anno de ....• , nesta .....
(togar) e quartel do ..... batalhão de ... " (ou o corpo), tendo a
cl'mmissão abaixo a ignada se clirigido a..... companhia do
mesmo batalhão (ou o corpo), afim de proceder a rigoroso exalUe
sobre o extravio mencionado naJJarte junta, dada contra o sol
dado (ou .....) numero..... F..... , a mesma companhia, verificou
que foram extraviadas as seg-u:ltes peças do seu ..... (arma
mento, equipamento e f,lrd,lmento): - mencionam-se a peças;
por i 50 que achando-'e no poder do mesmo. . . .. (p~'aça) não fo
ram enc tr,tdas, confol'me depuzeram os..... F..... F.....
F..... (praças e nomes), que sobre o a umpto foram inquiridos.
E por ser verdade lavl'ei o presente termo, que assigno com a
commissão.

F .....

Major, Presidente.

F .....

Capitão, e Commandante da companhia.

F .....

Capitão.

F .....

(Posto) Quartel-mestre.

(o) Este termo é escl'ipto pelo Quartel-mestre.





- 189-

Instrucções sobre o modo de se substituirem os conselhos de
disciplina, que forem extraviad.os, e de se orgamsarem os
que não houverem sido feItos nos devidos tempos.

Art. 1. o Logo que qualquer individuo, praça de pret do
exercito, fór julgado desertor pelo conselho de disciplina, se
averbarão no Livro-mestre do corpo a que pertencer, ou esti
ver adcJido, ou aggrega<.lo, as notas prescriptas pela legislação
em vigor; declararando-se especificadamente, quando a de
serção for aggravada, as circumstancias que concorrerem para
a aggravação.

Art. 2. 0 Feitas estas notas, o commandante do corpo orga
nisara immediatamente um relataria de prevenção, conforme
ao modelo junto, e o remetterá, estando na Côrte, ao ajudante
general, e estando nas provincias, dous do mesmo theor ao res
pectivo presidente, pelas vias ordinarias, Um destes dous relata
rias ficara no archivo da secretaria da presidencia, e outro será
remettido a Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, (l)

Ar1. 3,0 Logo que qualquer desertor fôr recolhido ao corpo,
apresentado ou·apprehendido, o respectivo commandante o par
ticipará na Côrte ao ajudante-general, e nas provincias ao res
pectivo presidente, que o communicara a Secretaria de Estado
aos Ne~ocios da Guerra, e essa occurrencia será averbada no
relataria de prevenção. Este relataria, depois de se lançarem
nelIe as notas de que o desertor foi sentenciado em ultima
instancia, ou perdoado sera archivado, para servir de base a
novo processo, si forem extraviados tanto o conselho de guerra,
como a respectiva cópia, que na fórma da lei deve ficar no archivo
dos corpos que se acharem nas provincias.

Art. 4, o Si a apprehensão ou apresentação do desertor ti ver
lagar em outra provincia que não aquella onde cOII)melteu a
deserção, e o corpo abi se achar, o respectivo commandante,
logo que der entrada a elIe, o participara pelos tramites
competentes a Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, e
esta q communicara ao presidente da provincia d'onde o desertor
se ausentou, afim de que possam fazer as notas do ar1. 3. 0 no
relataria de prevenção.

Art, 5. o No mesmo caso do art. 4. o, pela Secretaria de E5
tado dos Negocias da Guerra se communicará tambem ao presi
dente da provincia onde a praça desertou a circurnstancia de
haver elIa sido sentenciada ou perdoada, quando qualquer destas
particularidades tiver lagar, para poder ser notada no relataria
de prevenção existente na secretaria da presiclencia.

(i) A Ordem do Dia da Repartição do Ajudante General n. i429 de
30 de Novembro de i878 diz que desnecessarios se tornam estes t'ela
torios em cil'cumstancias normaes.
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Art. 6.° Si quando o <1esertor se apresentai' ou fór apprehen
dido na provincia onde estiver o COl'pO a que elle pertencer, que
não seja aquella d'onde ausentou-se, o mesmo corpo, por qual
quer eventua.lidade, não tiver comsigo o competente conselho
<1e discipl ina, o commandante o requisitará pelos tramites es
tabelecido á Secret:uia de Estado dos Negocias da Guerra, indi
cando o lagar onde se acha o dito conselho, ou si ficar mais
perto, á presidencia da provincia a que esse lagar per
tencer.

Art 7.° Quando, porém, o Ministro da Guerra reconhecer que
a distancia das localidades, ou qualquer outra circum taricia
dimcil de superar, podera produzir longa demora no processo do
desertor, ordenará que se proceda no corpo a novo conselho de
di 'ciplina sobre as bases do relataria de prevenç.'ío, de que remet
tera copia authentica.

Arl. 8.° Proceder-se-ha do mesmo modo em qualquer caso
ele posição relativa elo corpo, qu.lUdo se llOuver extraviado o
conselho de discipliln, e não fór po sivel organisar outro e pe
cialmente iden tico ao primeiro, o que será participado pelo com
mandante do corpo pelo:> tramite competentes.

A:,t. G. ° Si e apresentar, ou fór apprehendido algum deser
tor do corpo que se achar na provincia onde teve log'ar a de ér
ção, e o arcbi 'lO des e corpo se houver perdido posteriormente
a esta deserção, em consequencia· de iocendio, naufragio, to
madia de inimigo, ou outra qualquer causa, o presidente dessa
provincia ma,lldara proceder a novo conselho de disciplina sobre
o contexto do relatorio de prevenção, que será remettido ao
commandante por cópia authen ticada.

Si a apresentação ou apprehensão fór em outra provincia, e
nella esti ver o corpo, o pre idente dessa pro vineia o particijJará
a Secretaria de Est.'tc!o dos Negocio da Guerrn. para e lile re
metter cópia authenticac!a do relatorio de prevenção, fim de e
proceder a outro conselho de disciplina; ou si fór de menos de
mora" requisitará essa cópia ao presidente da provincia onde
foi commettida a dese 'ção. .

Art. 10. Quando se apresentar ou fór apprebendido algum
de ertor de corpo que tenba sido dissplvido, e a apresentação
ou appreben ão fór na provincia onde elle desertou, ou naquella
onde se achar arrecadado o archivo do mesmo corpo, abrir-se-ba
nova praça ao ele ertor em um corpo dessa provincia, ou na
mais proxima em que o houver, para ser ahi processado obre o
conselho de disciplina archivado, ou sobre OUtl'O mandado pro
ceder a vi kl, do relataria de preven.ção, si não fór passivei
obter aquelle em tempo rozo:wel ; devendo o con elbo ou o re
latorio acompanhar o desertor para o logn.r anue Ee lhe fór
n.brir nova pmç .

Art. 11. Si na hypothese do :3rt. 10° o desertor se Dpresen
tal' ou fór apprehendiclo em qualquer outra provincia, será re
mettido para uma dn.~ dua da hypoihe e, que mais commodn. fór,
preferindo-se, dada n. mesma taci-lidade de remes a, aquella onde
houver algum corpo, especialmente si nella estiver arrecadado
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o archivo do corpo dissol vida. Quanto ao mais j proceder-se-ha
com o desertor na fórma do mesmo art. 10.'

Art. 12. Si o desertor apresentado ou apprebendido fór de
corpo que, depois de perder o seu archivo, tenha sido dissolvido,
IJroceder-se-ha com elle conforme as disposições combinadas nos
arts. go, 100, e II'.

Art. 13. Com os desertores qnalificados anteriormente a estas
instrucções, que se apresentarem, ou forem apprehendidos, se
procedera do modo seO'uinte :

1,0 N,. hypothese dO.art. 7.', com referencia ao 6.°,
pela Secretaria. de Estado dos Negocias da Guerra, se
ordenará que se proceda a novo conselho de di ciplina,
formando-se a parte accusu,toria, à vista das notas de
deserçã.o que existirem no Livro-mestre, e si este tambem
se achar no lagar onde estiver o conselho de disciplina,
então pela mesma secretaria se ordenarà que seja satis
feita a requisição do art. 6.°

2.° Na hypothese do art. 8.°, pela Secretaria de E tado
dos Negocias· da Guerra na Côrte, e pelas presidencias das
provincias respectivamente, se manrlara proceder a novo
conselho de disciplina, tendo a pal'te accusatoria por base
as notas que existirem no Livro-mestre.

3.' Nas duas hypotlJesesdoart. 9.°, logo que o desertor
fór recolhido ao corpo, o respecti vo commandallíe o parti
cipara pelus tramites competentes ao Ministro da Guerra
para se expedirem as convenientes ordens a respeito do
como se deve proceder com o mesmo de ertor.

4.' Na bypothese do art. 10, e sob a condição de apre
sentar-se ou ser apprehendido o desertor na provincin.
onde estiver arrecadado o arcbivo, se procederà do modo
prescripto no mesmo artigo, formando-se DaVa con elho
de disciplina, si fór necessario, sobl'e parte accusatoria
organisada de conformidade com as notas do Livro-mestre.

5.' Na hypothese do art. 11, o desertor sera remettido
para l:> provincia onde estiver arrecadado o archivo, e ahi
se procedera segundo os principias do § 4° do presente
artigo.

6.° Na hypothese do art. 12, o desertor será remettido
para a Côrte, afim de se resolver sobre seu destino como
fôr conveniente.

Art. 14. Quando na provincia onde se apresentar, ou fÓr
apprehendido um desertor, não se puder veritlcar qual o corpo
a que eUe pertenco, será remettido para Ui Córte, atim de resol
ver-se sobre seu destino. Si, porém, esse CllSO, e o previsto no
§ 6° elo art. 13, e <,lerem nas provinoias de Goyaz e Matto
Grosso, ? desertor nhi ficará addido a algum corpo, até que,
sob partlcipação circumstanciada da presicleucia ii. Secretaria de
~stado dos Negocias da Guerra, o Ministro resolva sobre o cles
tmo que se lhe C:eve dar. O mesmo se praticara nessas duas
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províncias, quando o desertor fól' de corpo que esteja em qual
quer elas outras, n, não ser em uma dellas, em cujo caso será
remettido para o corpo a que pertencer, segundo os princi pios
geraes estabelecidos o

Art. 15. Sendo apresentado ou apprehendido em qualquer
provincia algum de.,ertor de COl'pO que esteja em Goyaz, ou de
Matto-Gr'osso, será remettido p:lra a Càrte, afim de alJi se pro
videnciar sobre o procedimento' que com elle se deve ter o

Art. 16. Os presidentes de provincia, logo que receberem dos
commandantes de destacamentos os interrogatorios relativos ~

verificação de deserção de praças dos mesmos destacamentos,
autorisados pelas Provisões do Conselho Supremo Militar de 10
ele Abril de 1843, 23 de Outubro de 1849, e 10 de Setembro de
1853, accuSfLrão a recepção dos ditos interrogatorios. Os com
mandandantes de destacamentos, si dentro de prazo razoavel
para n, viagem de ida e volta, e havendú opportunidade, não rece
berem communica,ção da recepção dos interrogatorios, remet
terão aos mesmo' presiden tes, pelos tramites estabelecidos. um
relatorio circumstanciado da deserção da praça, declarando
totlas as particularidades de::ta deserção, quaes os individuos
que organisaram os interrogatol'ios, e~ quo data, quaes as tes
temunhas que depuzeram, e quando remettidos. Deste relatorio
remetterão segunda e mais vias, passado que seja aquelle prazo
razoavel depois da ultima reme sa., declarando em cada uma
deIlas a data anterior, até que recebam communicação da re
cepção.

Art. 17. Si os interl'ogatorins se desencaminharem antes ele
cheO"arem ao seu destino, os commaudantes de destacamento
tenâo sciencia, por communicação ela autoridade- competente,
de que os não receberão, ou tendo certeza do facto que occasionou
o descaminbo, farão organizar outros interrogatori03.e os remet
terá.o á presidencia da provincia pelas vias competentes, seguindo
sempre o que está prescripto na 2" e 3" parte do art. 15.

Art. 18. Si por qualquer circumstacia não se houver averba dono
Livro-mestre as convenientes notas da deserção de uma praça
(pelo que será responsabilisado o chefe do corpo), far-se-hão
logo que a praça se apresentar ou fàr appreb.emlida (o antes, si
se der pela falta), à vista do conselho de disciplina, relatorio tle
prevenção, ou outro qualquer dado positivo e legal: e si por
alguma das razões indicadas nestas Instrucções, esses documentos
faltarem, o com mandante corpo o participará à Secretaria de Es
tado dos Negocios da Guerra, pelos tramites estabelecidos, para
o Mirtistro da Guerra resolver convenientemente a tal respeito.

Art. 19. As notas de deserção no Livro-mestre serão compe
teetes para subslituirem os rela.torios de prevenção na organi
sação da~ partes accusatorias para novos conselhos de disciplina,
quando alguma partichlal'idade imprevista impossibilitar OLl
ditticultar o obter taes relatorios para aquelle fim.

Arto 20. OMinistro chi. Guerra na Càrte, e os presidentes nas
provincias, farão responsabilisar os commandantes dos corpos
pela remessa do relatorio de prevenção com o mappa cliario em
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qlle se dér baixa por desertor a praça constante do mesmo rela
tm'io.

Art. 21. Serão competentes para legnli3!lr todos o actos con
venientes a organisação de DaVaS conselhos ue dbr.iplina os com
mandi.mtes de corpo, companhia e de<"tacamento a que o de~ertor

pertencia em qualquer qualidade, que e'tiver'em em exercicio
quando se hou ver de proceder ao.:; ditos novos cansei !los.

Al't. 22. Pela Secl'etaria de E8tado dos Negocias el,t Guerra,
pelas pre idencias de provincia, e pelos commanc1os dos corpos se
accu ara immediatamente a recepção (los conselhos de guerra e
de disciplina, relatarias ele prevenção, e communicações de notas,
plra estes, bem como das orden-' que sobre taes ohjectos lhe fo
rem expedid,ls; [lftm de prevenirem-se descaminho ,e demora
no proces30 dos desertol'es.

Art. 23. Os inspectores elo corpos verificarão a fiel execução do
rlísposto nas presentes Instl'llCçõe~, e darão parte em seu rela
Jrio das alterações e falta que encontrarem.
Al't. 24. Os mesmos inspectores inutilLarão por meio de notas

convenientes os COll elho de disciplina que por ventura appwe
cerem, e que em virtude da dispo'içõe destas Instrucções hou
verem sid.o substituidos, segundo os preceitos que neUas contem.

RBLATORIO nB PREVENÇÃO

O.... 0 (pl'aça) do ..... (COI'PO) do meu commando F , . perten-
cente á..... companhia, de que é commandr1Dte o..... F (posto e
nome), tendo assentamentos no..... Livro-mestre elo mesmo bata
lhão á fls ..... sob numero..... dos quaes con ta ser elIe filho de
F , natural ele, " que nasceu em ..... de de ca-
bellos , olhos omcio de ..... , e tado , COI11 ,
pollegada de altura; e que assemou praça voluntariamente
(ou obrigado) a ..... de ..... de ' ausentou-se no dia .....
d~ do qua.rtel do corpo em (Ot, - por não ter-se
a.presentado da licença com que se acha.va, ou - do destacamento
de ..... ); e a..... de ..... de ..... foi julgado réo de ......
deserção simples (Ot, aggl'avada) peJo conselho de discipliua com
posto de mim commandante, e dos Srs. major F ..... e capitães
F..... F..... e F , depondo como testemullllas os •... ,
(praças) F ..... , F , e F ... " E tendo-se averbado as conve-
nientes notas no Livro-me tre e arcbivado o con elho de di ci
plina, fiz lavrar o presente relataria para ser remettido à ecre
taria de E tado cios Negocias da GnelTa (atI-à Presidencia desta
provincia), o qual vai escripto pelo secreta!;o de te ..... (C017JO),
por mim a signado e sei lado com o elIo da Armas do Imperio.
Quartel do. . . .. (corpo) em..... (lagar) ao'. . . .. de ..... de
18 ..... O., ... F .. o •• (posto e no1lte), secretario do .... ' (C01'PO) o
escrevi.

F. . . .. (ílOme do commandante)

(Po to)

Proll1pLunl"io ia
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OBSER.VAÇÕES.

Quando a deserção for nggl'i1va la j qUJ.l1do a pl'aça levai' equi
pamento e fardamento não vencido, aecrescente-se depoi5 do
nome das testemunhas as seguintes notas: - Este conselho
julgou aggravada a deserção por..... (declar'a-se a circttms
tancia aggravante) ; igualmente que o dito oldado desencami
nhára as seguintes peças de equipamento e !.trdamento não
vencido: (mencionam-se as peças).

Nas compêtnhi:1s i50ladas (; offieial ma.is moderno e.,ereverÍ\, o
relataria.



TERMO DE DECLARAÇÕES, SEGUNDO O AVISO DE 3 DITI FEVEREIRO
DE 1880.





(Logm' olule)
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Anno de 18... .. FI. 1

Termo de declaraçõ83 tom'lda para recon hecer-se a iclen li
dade de F ..... , apresentado (ou - captura.':lo) como desertor
do .... , (corpo).
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FI. 2
(Designação do Corpo)

Para a commlssao que deve ouvir e tomar as declarações
feitas pr F..•.. , denunciado (ou - apresentado) como desertor
do ..... (corpo a que pertencer), de conformidade com o Aviso elo
Ministerio ela Guer~'l. de 3 ele Fevereiro de 1880, nomeio:

Presidente

o Sr. major F .....

Vogaes.

Os Srs: Capitão F...•.

Capitão F ....

Quartel em ..... (lagar) ..... de..... de 18.....

F .....

( Posto e atttoridade)
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F. 3
Termo

Aos ... " dias do mez de ...•. do anno ele ..... a commissão
nomeada pelo. . . .. (t?'atamento, posto, e dignidade da a'utoriclade
nomeante) F..... , afim de ouvir a B' ..... , que foi captLU'ado ..
(Ott- apresentou-se, Ott - foi denunciado) como desertor do .
(oorpo a que pertencer), passou a ouvil-o na conformidade do
artigo terceiro das Instrucções do Aviso do Minis terio da Guerra
de tres ele Fevereiro de mil oitocentos e oitenta, sendo as suas
declarações as que se seguem:

Que sendo..... (praça) do ..... (corpo), e da ..... companhia, com
mandada pelo. . . .. (posto e nome) desertou em... '. (data) e
foi. . . .. (o qtte mais disse?) .

E á vi ta de taes declarações a commissão o julga de facto
desertor d'aquelle..... (cmpo); e para constar lavrou-se este
termo, que vai por todos a:;signado. E eu o..... F..... (posto e
nome), vog'al mais moderno o e crevi.

F .....

(Posto) Presidente.

F .....

(Posto)

F .....

(Posto)

ADVERTENCIA

Na segunda hypothese do art. 2.°, a commissão depois de
haver tomado a negativa do preso, passará a ouvir testemunhas,
e nesse caso procederá de modo identbo ao que está estabelecido,
declarando as atIlrmativas destas, quando o reconheçam como taL

Vejam-se as instruoções, qae vão em seguida.
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Instrucções mandadas observar por aviso circular do Minis
teria de Guerra de 3 de Fevereiro de 1880, á respeito da
prisão e remessa de desertores do exercito.

Art. 1.0 A autoridade civil ou militar, a quem se apresentar
qualquer individuo confessando er desertor do exercito, exigirá,
si não tiver outra prova, documentos ou duas testemunhas pelo
menos que justifiquem o que affirma o mesmo individuo, e man
àará lavrar termo de suas declarações, assim como dos depoi
mentos das testemunhas; fazendo juntar ao referido termo os
documentos exhibidos, os quaes, com as aUudidas decla,rações,
serão rubricados pela dita autoridade.

Paragri' pho unico. Requisitará tambem informações da au
toridade militar do lagar onde se achar o batalhão a que di ser
pertencer o desertor, si a respeito deste ainda .bouver duvida.

Art. 2.° Sendo alguem capturado como desertor, a autoridade,
a quew fór elle apreselltar}o, o ouvirá e fará lavrar termo de uas
declarações. No caso de negar o preso aquella qualidade, a
mencionada autoridade exigira a apresentação de te temunhas,
ou de documentos, e procedera nos termos do artigo precedente.

Art. 3.° Sempre que rãr algum individuo denunciado como
desertor, a autoridade que receber a denuncia procederá como
determina o artigo anterior.

Art. 4.° Si o iL.dividuo que negar er desertor apresentar como
documento a sua baix3, confrontando todo os ignaes do apre
sL;ntante com os indicado> naquelle documento e exigindo-se,
no caso de duvida, informações da autoridade militar d lagar
onde estiver o corpo, que houver expedido a escusa.

Art. 5.° Só depois de preenchidas as formalidades, de que tl'atam
os artigos antecedentes, e quando não houver duvida sobre Q

facto da desel'ção, sera o reconheddo desertor preso e remettido,
observando-se o di posto DO art. 28 do Decreto n. 4824 de 22 de
Setembro de 1871, ( 1) á autoridade militar da localidade em que
se achar o batalhão a que eUe pertencer, e devendo er acom
panhado do termo de suas declarações e dos documento apre
sentados.

Art. 6.° A autoridade que receber o desertor, julgando-o como
tal, o enviará ao seu batalhão onde deve existir o conselho de
disciplina, que equivale a pronuncia, e, no caso contrario, o
porá immediatamente em liberdade.

(1). Diz assim:-Art. 28. Além do que estáclisposto nos arts.12 e
13 da Lei, a autoridade que ordenar ou requisitar a prisão e o exe
cutor della observarão o seguinte:-O preso não será. conduzido com
ferros, algemas ou cordas, salvo o caso extremo de se"'urança ~ue
deverá. ser justificado pelo condllc,tor; e quando não ojustifiqu~, alem
das penas em que incorrer, será. mulLado na quantia de 10$000 a
50·000 pela autoridade a quem fôr apresentado o mesmo preso.
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Art. 7.° Incorrem em responsabilidade as autoridàdes que por
abuso remetterem individuas como desertores, qua.nclo provas
conclud'3ntes em contrario lhes forem apresentadas, ou quando
na verificação do facto não tiverem observado as presentes in
strucções.

Em ambos os casos serão obrigados a satisfazer todas as des
pezas que se effectuarem com a remessa de individuas que não
t'orem reconhecidos desertores.

Palacio do Rio de J[).neit:'o, 3 de Fevereiro de 1880.

Joao L~!stosa da CunJw Paremag'ua.



IX

DO CONSELHO DE DISCIPLINA (1)

(rara julgar as praças que commettem ausencias
maiores de tl'es dias e menores de oito)





(Logar da }'eunião do conselho)

207 -

Anno de ..... FI.

Processo do conselho de disciplina, feito para julgar o•....
F..... (pmça e nome), da ..... companhia do ..... (corpo), pelo
delicto que COl11metteu de au encia illega,l durante ..... (tantos)
dias.
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Termo de autuação (2) Fi. 2.

Aos ..... dias do mez de ..... do anno de ..... nesta ..•.. (Zaga!')
no quartel do ..... (COI]JO) congregou-se o consell1o de disciplina
nomeado pelo .. , .' F,.... (t'ratamento, posto e nome) comman
dante do dilo .•... (corpo) paI',. julgar o..... F..... (pl"aça e
nome) da... ' " companhia, accusldo pelo ..... F .•... (1)0'to e
nome), commandante da, mesma companhia de haver faltado desde
o dia ..... do mez..... , apresentando-se (ou - sendo capturado-)
[L ••••• do mez ... '" e para se proseguir nos termos legaes do
processo, se lavrou o presente, que eu o..... F.•... (posto e
nome) vogal mais moderno escrevi e assignei.

li' ••.• ,

.Promptuario 14



"

·t·

.. '. '.

,,'.. '.

. . ~
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(Designaçiio do COI'PO) FI. 3 ..

Para o conselho ue clisciplina que tem de julgar o..•.. F.....
(praça e nome) da ... " companhia do referido ... " (corpo) pelo'
delicto de ausencia illegal por .... , (taI1tos) dias, do qual conselho
sou presidente, em virtude do art. 20 do tit. 30 d,L Ordenança
de 9 de Abril de 1805, nomeio:

Vogaes

Os Sr:;;. Major F ••..•

Capi.tão F.....

Capitão F....•

Capitão F..... (3)

Quartel do ..... (corpo) em•.... (lagar) aos..... de ...•.

de 18.....

F.....

(Posto) Commandante.
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(Designação do corpo) o (Designaçcio da companhia)

Parte accusatorii1

FI. 4.

O••••. (pl'uça) numero ..... da companhia do meu commando
F •. , .. , que tem faltado desde o dia..... do mez apresen-
tou-se voluntariamente a •• o.' (o~t- foi capturado a -). (4)
E para que assim conste ao Conselho de disciplina que deve
julgai-o nos tel'mos do arti"'o segundo do titulo terceiro da
Ordenança dOe nove de Abril âe mil oitocentos e cinco, fiz lavrar
a presente que assignei.

Quartel do ..... (corpo) em ..... (lagar) aos ..... do .....
de 18..... j

F . ....

(Posto), Commandante da companhia.
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São te3temunl1f1s d~ ausencia do accusado as p'.'aças se
guintes: (5).- .

F .. "'1F..... (Praças e nomes).
F.....

Lagar, dia c éra retro déclarados.

F.....

(Posto) Commandante da companhia.
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FI. 5.

ADVERTE elA

Esta (o/lia í5a do processo) será occupada com a cel,·tidão de
assentall1en!os da pl'aça accttsacla, cujo docwnento acompanha1'd a
nomeação do conselho, (6)
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(") No mesmo dia, mez e anno, no termo de autuação declarados,
achando-se reunido o Conselho de disciplina, e tomando em
consideração a parte accusatoria do .. ' ., F•.... (praça e nom.e)
da..... companhia; assentou de inquirir as testemunhas com
probatorias della, afim de verificar o delicto do accusado; o que
passa a fazer nos termos abaixo mencionados : e para constar se
lavrou o presente que eu o...• F...... (posto e nome), vogal
mais moderno, escrevi e assignei.

F .....

Inquirição das testemunhas comprobatorias da parte accusatoria

1a testemunha

F.•... (nome, l1aturalidade, idade, estado, pl'aça, com.panhia
e corpo), testemunha juramentada sobre os Santos Evangelhos
pelo ..... F•.... (posto e nome do vogal mais graduado) que exerce
as funcções de interrogante, a qual prometteu dizer a verdade
que soubesse do que lhe fosse perguntado, e do costume nada
disse (ou - disse ser primo, tio, compadre, etc. do accusado).

Sendo-Ihe perguntado si sabe que o.... , F..... (praça e nome)
da ..... companhia faltara por espaço de .•.. ' (tantos) dias con
secutivos desde ..... do mez ..... até ..... , em que se apresentou
(ou - em que foi capturado - ).

Respondeu que ..•..

(Seguem-se aquellas mais perguntas que forem julgadas ne
cessarias á compr()1)ação do (acto, as quaes, bem como as respostas,
seráo transcriptas no pl'Ocesso) .

. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado: e sendo-lhe lido o
seu depoimento, ratificou-o por achaI-o conforme, e o assignou
com o..... F ....• (posto) interrogante. E eu o..... F .....
(posto e nome) vogal mais moderno o escrevi. (7)

F •....

(Appellido do interrogante)

F. . . .. (a testemunha)

(Praça)

Seguem-se qnalogllmente :

2a testemunhal

~~ . ~~~;~~.~~~~~ ( Praças e nomes) •

• • • -••••• t •••••

(') No alto da ia folha subsequente a certidão de assentamentos.
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E logo no mesmo dia, mez, anno e logar no termo de autuação
declarados, o Conselho de disciplina, dando por tloda a inquirição
de testemunhps comprobatorhs da, accu "ção, fez comparecer
per<tDte elIe o accusado atlm de interrogaI-o, e ouvir a 'ua
defeza, verbal, o que teve logar conforme a,baixo se declara; e
para constar se lavrou o presente termo que eu o..... F.....
(posto e nome) vogal mai" moderno o escrevi e assignei.

F.....

Inter.rogatorio do accusado

Foi-lhe perguntado pelo ... " (posto) interrogante seu nome,
naturalidade, idade, estado, praça, companhia e coi'po.
Re~pondeu cbamar-se F ..... , ser natural de .... " ter .....

annos de idade, ser ..... (solteil'o, casado ou viuvo), e ter praça
de ..... na ..... companhia do ..... (C01·PO).

Foi-lho perguntado si tem sido pago de seu soldo, etapa e
fardamento.

Respondeu ..... , etc. '
Foi-lhe mais perguntado si tem lido, ou ouvido lêr oS artigos

de guerra e as novas ordenanças.
Respondeu ....'., etc.
Foi-lhe tambem perguntado si sabe por que está preso, e vem

responder ao conselbo de disciplina.
Respondeu .... " etc, "
(Continuam-se as pergtlntas que forem necessarias, entre as

quaes as de quando, e porque faltou, andando ..... (tantos) dias
au ente; si tem alguma cousa que allegar em sua clefeza ; si
tem documentos a apre3entar, e testemunhas a produzir. (Todas
essas pel',Quntas e ,'espostas serllo eroa'"adas no processol.

E nada mai tendo que dizer ° accusado, nem lhe sendo
perguntado, deu-se por findo o interrogatorio, que, sendo-lhe
lido, ratificou-o por acbal-o conforme, e assignou-o com o, ... :
(posto) interrogante, (8) E eu o. , . .. F .. ", (posto enome) vogal
mai moderno o escre,i.

F .... , lappellido do intel'rogante) F. . . .. (o accusado)

(Pl"açd,)

N. B. Si o accusado tem documentos a ap,'esentar em Stla
defeza, juntam-se ao pl'ocesso lo,go depois do interrogatorio; e na
folha seguinte a elles lavra-se o tel"l'no que abaixo vai mencionado,
e em seguida do mesmo a inquirição das testemunhas de de{ezd,
havendo-as. Si, po1'lhn, confessal' o crime e 'lU10 clefendel'-se delle,
depois do seu interl'ogatol"io lavra-se o termo prepaJ'atol'io da
sentença, qHe clesigl1amos cl)m (A), feitas as alterações da nota.
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No mesmo dia, anno e logar, no termo de autuação declarados,
o Conserbo de disciplina, fazendo retirJr o a,ccusado, e juntando
ao processo ..... (mencionam-se especijicadamente os documentos)
que elle apresentou e:n sua defeza, passou a inquirir as teste
munhas por elle produzichts, pelo modo que abaixo .se decLLra.;
e para constar se lavrou o presente termo que eu o..... F ... ','
(posto e.nome) vogal mais moderno o escl'evi e assignei.

F .....

Inquirição das testemunhas de defeza do accusado

Ia testemunha

F..... (nome, natttralidade, idade, estado, projissao e moracla),
testemunha juramentada sobre os Santos Evangelhos pelo .....
F..... (posto e nome), que exerce as funcções de interrogante, a
qual promettAu dizer a verdaqe que soubesse sobre o que lhe
fo::,se perguntado, e do costume clis,"l nada (ou - disse que era
tio, primo, compadre, etc., do accusado).

Sendo-lhe perguntado ... " (os pontos capitaes e circtt11lstancias
essenciaes da clereza do accttsado'. .

Respondeu ... o. etc.

(Segtlem-se as peroguntas qtle o conselho julgar convenie, es; e,
tanto estas como as j'espostas, sel'c'io escriptas no processo).

E nada mais di ;se, n!m lhe foi perguntado; e sendo-lhe lido
seu depoimento ratitlcou-o por achai-o conforme, (9) e as i/SiJou-o
com o ..... (posto) interrogante. E eu o o ••• ' F..... (l~ostl):J nome)
vogal mais moderno o escrevi.

~""" (appellido do intel'rogante)

2" testemunha

F.... , (a testemurtJta)

(E as mais que o accusado apresental").

(A)o No mesmo dia, mez, anno e lagar, no termo de autuação
declarados, o Conselho de disciplina, depois de avaliar e con
~rontar as provas da accusação (10) e da dereza do accusa J,
Julgou-se sulficientemente 'habilitado para proferir sua sentença;
e afim de o fazer se la vrou este termo que eu o..... F..... (posto
e nome) vogal mais moderno o escrevi e o,ssigneí.

F.... ~
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Sentença

o conselho de disciplina á vista da parte do F ...•. (posto
e nome), commandante da companhia do (corpo) de
haver o... ,. F (praça e nome) da mesma companhia faltado
por espaço de (tantos) d.ias consecutivos, o que foi comproyado
pelos depoimentos de ... o' (tantas) testemunhas j e a vista do
interrogatorio, documentos e depoimentos das testemunhas do
accusado, (II) ql1e não procedem porque ..... (decla1'a-se araz{io
da imp"ocedencia); julga o crime de ausencia illegal concluuen
temente pro'lado e o accusado delte convencido: portanto, nos
termos do artigo primeiro (ou do artigo ses-undo - ) do titulo
segundo da Ordenança, de nove de Abril do mil oitocentos e cinco,
o condf'mna a um mez de prisão no (corpo) indo a esquadra
de ensino duas vezes por dia (ou -·a dias de prisão, dobro
dos que faltou, fazendo da mesma prisão o serviço que lhe
competir, e indo aesquadra de ensino nos dias de folga uma vez
por dia). (12) Sala das sessões no quartel do ..•.. (C01'PO) em.....
(lagar) aos ..... de ..... de mil oitocentos ...•.

F .....

(Posto) Commandante, presidente.

F.....

(Posto) Vogal.

F .....

(Posto) Vogal.

F.....

(Posto) Vogal.

F .....

(Posto) Vogal.
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CONSELHO DE DISCIPLINA

.Votas r~l?Iissivas

(L) Ap~)r,)vaclo pelo Decreto n. 1680 ele 2-1 ele Novembro ele 1855,
Nà) ol»tante ser tl"ansgl'eniio ela elisciplinn militar a ausencia ille

gal, seO'.ll1uo o § 23, capituLo 2°, parte la, elo Regltlnment:J disciplinar,
comtudo apresentam'! a fórmula do respecli vo pt'.lcesso, por isso que
constitue crime - faLtar Ire'! vezes dentro do mesmo afino. - Art, 4,
tit, 4 ela Ol'denança ele 9 de Abril de 1805,- Veja-se a Resolução
de 17 rle Julho ele 1880, ii noh (a e) do art. 1°, tit. 2° ela citada
Ordenança,

(2) Nos tel'mo, do processo, e na parte accusatoria, não senio admit
tidos algarismos ne ..l abreviaturas.

(3) Nos COI'pOS, cuja oróanisaçiio ch~ tres omcia~s superiores, como
todo.! estes seJam membro, natos do conselbo, nomeiam-se sómente
do tiS capitães para o completo numero ele vogaes.

(-I) Quando a pl'll.ça tiver desencaminhado peças de armamento,
equipamento e fardam_nto não vencido, o com mandante da companhia
o mencionar;!. na P:H'(C aooltscll.ol'ia depois das palavras - que tem.
faltado desde o dia ..... do mez .. . , . - accrescen tanelo as segu inies: - ha
vendo elesencaminhado as seguintes peças de seu .. , .. (llcol!lram-Se as
lJCças) ,

(5) O róI elas testemunhas serú escriplo no verso da parte aCC~lsa
toria, como ficon modelado ..

(6) Chamo a a.ttenção para o at't, 40 tit. 4° ela Ordenança ele 9 de
Abril de 1805, quando o accusado tenha fal Lado tres vezes den tI'O do
mesmo anno.

(7) Quando as testemunhas e o accltsado não souberem eSCl'ever,
accrescentar-se-ha no depoimento e no interrogatol'io depois das pa
lavr,1s - pOl' achaI-o oon(orme - as seguintes; - e em consequellcia
de niio saber escrever, as,ignou a seu rogo F .. ,. (uma, pzssoa. oon
v9oa:la ad hoc) com o..... (posto) interrogante. E .. , .. etc. (oomo na
fOl"mula).

(8) L~ja-33 a nota (7).
(9) Leia-se 11, not:l. (7), Si C' conselho julga I1,S razõ~s e provas do

accnsado valiosas, lavra o termo prepl1,ratorio das sentenças como se
expltca na nota (10),

(LO) Si o accllsado confessa o Cl'ime, e não se defende delle, o con
selho, depois do interrogatorio, lavra o termo pt'zpal'atorio da sentença
(A)., como ficou escl'ipto, com a tl"OCa da palavt'a. - tlefeza - pela de
- lIlterrogatol'io; e profere a senLença supprimindo o que se refere li
defeza, mas mencionando o que teve em vista o interrogatorio, Deve-se
tomar em consideração al mais "arianles que o cur.o do processo
apres2ntar, mas sem afasLal' -se dos termos substanciaes marcados na.
fórmula,

. (11) Si o conselho julgar valiosas as razões e provas dÜ'á; - qne
JuLga legnes e fidedignas; aos011'e o dito accusado do crime d"
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ausencia illegal por haver elle justificado concludentemente a causa
dessa ausencia. Sala das se. ões, etc, .... -

(12) Havendo desencaminhado peças de armamento, fardamento
não vencido, e equipamento, o c nselho accrescentará : - O conselho
julga tambem que o accu~í).C!o desencaminho'l as seguintes peças de
armamento, equipamento, e fardamento não vencido, a sa,ber : - (dc
clal'C6n1 -se as peças). Sala das sessões, etc., etc.



x

Do conselho de guerra (1)
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FI. 1

Provincia de ....• 188..... Cidade..... villa, ou acam
pamento de .....

Processo verbal e interrogatorio do réo F .... , (o(ficial, sal'
gento . ...• Ot~, soldado, etcJ do ..... (C01'pO a que pel'tencer). (2).

rrompLuario 15
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Auto de corpo de delicto (3) FI. 2

AoS. . . .. dia.s de mez de •.... do anno de mil. .... , nesta ci
dade .... , (ou ..... , etc.), foi presente ao..... , (Genera.l em chefe,
atI a qtlem, isto ti, ao si,qnatm'io ela nomeaçc1o) de ..... a parte
(officio, ou .... .), de. ' .. li' ..... e mais papeis juntos, dos guues
consto. que o soldado (atI, o posto) F..... da companhia do .....
(corpo), bavia (desertado no mez de , ou havia commet-
tido o crime de ), pelo que o dito (General, ou, qtlem)
ordenara. ,1, con voc)ção de te conselho, mando.ndo o presidente
delIe, o..... F..... (posto e nome) fazer este auto, escripto por
mim auditor do e',ercito (ou-c:\pitão servindo de auditor,- ou
Juiz de direito...) para por elle se proceder ainquiriç lo de
testemunhas e interrogatorio ,até sentença final, CJntro. o dito
réo; e eu F " auditor do exercito (ou - capitão servindo de
auditor,-ou ), o escrevi por ordem do mesmo presidente e o
assigneí. (4)

F .....
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FI. 3
(') Repartição do Ajudante General, ou..... ,'" ..de ....de 18.....

lllm..... Sr.

Tendo de responder a conselho de guerL'a F..... (official, Ott
pmça d~ tal corpo e companhia) e havendo eu convocado, nesta
data, o dito conselho, que sera composto de V.. , .. , como pre
sidente, e do interrogante, auditor, e mai;; vogae indicados na
inclusa nomeação: passo a transmittir a V... " o conselho de
investigação, (ou, - de disciplina, OU,- o summario e pronuncia
elo fôro criminal civil) a fé de olücio, (Ott - a certidão de assen
tamentos)' o rol das te3temunl1as (havendo), para, á vista de
tudo, proceder-se a conselho de guerra com toda a brevidade.
Entendendo-se V..... com..... (a a'utoridade) para lhe serem
apresentadas as testemunhas, e o que mais fór de mister ao
conselho.

Deus Gu.arde a V.....

F.....

(Posto e autoriclade)

Illm ..... Sr ..... F .....

(') O omcio da convocação do conselho de guerra.





- 231 -

FI. 4

Repartição de Ajutlante GeneraL .... (ou Quartel General do
commando das Armas da Provincia de ..... - ou ..... ) .....
de ..... de 18.....

Para o conselho de guerra, que mando procedel' a F•.... ,
soldado (ou o posto) da..... compa.nhia (ou ... .• do ...•. (corpo),
pelo crime de ..... , con tante das partes e conselho de investiga.
ção respectivo, (otl-de;disciplina) nomeio: (5)

Pres'dente

O.... , teneiJ te-coronel, ou ..... F.....

Interrogante

O.. , ., capitão ou..... F.....

Auditor
O..... Dr. F..... -ou Dr. juiz de direito F..... -ou o

capitão F .....

Vogaes

Os•••. , (Postos) F .
F ..
F ..
F .

F .....

(Posto e dignidade)
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(Batalhao. " ou o corpo) FI. 5

São apresentados pa.ra deporem como testemunhas no conse
lho de guerra a que vai respondeI' o .... , F ..... deste (cor'po)
os

F .
F ..
F ..
F . (G)

Quartel ..... ou ... '" .. .• ue ..... de 18 .....

F.....

(Posto e digniclade).





ADVERTENCIA

FormiLndo as folhas 6, e seguintes juntam-se:

lo o A attestlção, ou fé de officio, dos assen
ta.mentos do réo ; (7).

2. 0 Oconselho de investigação, ou de disci
lllinu, e peças que o acompanharem.

Depois de annexados todos estes documentos, na ordem dita.,
passará o auditor a escrever a primeim sessão, na alto da primeira
folha branca immediata aos ditos rlocumentos e cio macio que
adiante va.i.
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Primeira. sessão

Aos..... dias do mez de.... ., (ou - No mesmo dja, mez e anoo
declarados no auto dó corpo de delicto,-) na cidade de..... (ou o
logm' ela ?"eunião) , reunido o conselho de guerra, e dando-se ao
damento ao proces o verbal do réo F..... , s.oldado (ou..... G posto)
da..... compaohüt do ..... (CO?']Jo.), examinados e depois lido" por
mim auditor do exercito, (ou - capitão servindo de auditor,
ou.....) todos os papeis, e pecas do mesmo processo, sobre a cul
j.?abilidade constante do auto do corpo de delicto a folhas 2 de que
ficaram inteirados todos os membros do mesmo conselho: deli
berou este que fossem perguntadas as testemunhas com proba
torias da accusação arguidas no auto, (8) e, sendo eUas presen
tes, foram introduzidas, ca1a Umêt por sua vez, e interrogadas
pelo F..... (posto e nome do int~?'rogante), sendo sens nomes, natu,
ralidade, idade, estado, profissão, costumes e depoimentos G' que
se seguem. E eu F..... auditor, (ou - capitão serviado de audi
tor, atI. ..•. J o escrevi. (9)

Primeira. testemunha.

F..... (nome), branco, (atI .....), natural de ..... , de idade de .
(tanto ') annos, casado, (ou o estado), morador em..... , vive de ..
(ou - empregado..... etc.), testemunha jurada ao Santos Evan
gelhos (OlL ... ,. conforme a ?"e/igião que ella siga), pelo official in
terrogante, prometteu ilizer a verdade, e cio costume tUsse
nada (ou - disse que era parente, compadre, ou fi1mulo, etc.) e

l
),erg~tado (lO) sohre o auto do corpo cl:e delicto, que lhe foi
Ido, dIsse saber por ver, (ou-;-por OUVIr a F ..... ,) que .....

(o cle1Jo imento) .
E mais não disse; e depois de haver lido seu depoimento, o

ratificou por achar exacto, (11) e assignou com o dito oftlcia] in
terrogante, e commigo F..... auditor, (OtL - capitão servindo ele
auditor) que o escrevi. (12)

(A1J1JeUido do interl"ogante). (Name da te temt!l1ha).

Seg'unda testemunlHl.

F..... etc. (como a p?"imeira).

Terceiro, testemunha.

li' .... , etc. (e as~im PO? diante ate a ultima) .
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Advertencia

Finda a inquirição da ultima testemtlnha da accusação, corren-:lo
regulal'lnente o processo, se passará a lav~'aJ~ o termo para a inti
mação do ?"eO, como adiante se verá; si, 11O?"em, ísso nc10 acontecer
se atttmde?"ú às seguintes variantes; (0)

1." Ncio sendo 1J1'esen!e a testemunhas que depu::;eram
no conselho de investigação, Otl n? de clisciplina, por haverem
{cIUecido, desertado, ou se acharem mui distantes, o atlclitoJ'
farri a competente declaraçiío ?wtivando a faltcl, e fazendo
mençcro, como ficou indicado (nota 8) no mesmo termo 
da delibel"açc1o do conselho pal"a ii1qui~'içiio de outras teste
munhas, que saibam do facto. Essa declm'açüo será feita no
tenno da - P?'imeira sesscro, (8)

2.' Sendo impedido por qualquel' cil'cumstancia algum
dos vogoes, dar-se-ha parte á auto~'idade competente, 1)e
dindo-se-lhe a nomeação do snbstituto; e, quando este se
apl"eSentar, o audito?" fara o seguinte termo, no qual men
cionará o facto, juntando ao processo o olficio, ou a nomeapão
respectiva, e fa;endo logo depois a leitw'a de todo o ,Uto pro
cesso pa?'a conhecimento do novo vogal:

Sessão .....

Aos... ,. dias do lUez de..... e anno de ..... , reunido o con-
se1110 de guerra, apresentou o seu presidente o offielo do ..
(autO?"idade qL!e tive?' manrlado o olficio), datado de , e
que ao diante vai junto, por onde lei nomeado o (posto)
F..... , que pl'esente se acha, Jura vogal deste conselho, em
sub tituição do vogal ..... F... ,., que ..... (cleu parte de
doente, ati se escusara, por suspeito, ou fóra dado de su
speito, ou etc.) e logo pelo..... (auditor do exercito, ou ca
pitão servindo de auditor,) ('oram lidüs ao mesmo vogal
toda as peça do processo sobre a culpabilidade do accu
s:tdo F..... , das quaes ficou inteir~do o predito vog.l. E
para constar l:1vrei este termo e juntei ao diante a meu
cionl1da nomJ:lÇGl.o. Eu F .. "" :1uditoJ' (ou ..... etc ,) que
o escrevi e assignei. (13)

F .....

3." Si hOLlver tempo continUal"a o conselho, logo que se
ap?'esenta o novo vogal, law'anclo-se o seguinte:

- E logo em intel'rupçã progl'ediu o processo verbal
do réo F..... etc. (Segue-se o qLle exigi?' então o estado do
processo) ,
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4. a Si,porrJm, não puder proseguir nessa occasic10 o COI~

setho, se dirá:
- E por não ser possivel conti.l1uar o conselho por estar

o sol posto (ou por outro incOl~vel'liente que se mencionarei),
mandou o presidente levantar a sessão, designando o
dia ..... par L nova reunião. E eu, F..... , auditor, fiz este
termo.

5. a Si ainda howverem testemunhas pa?·{t serem inquiridas
o termo s/wá da maneira seguinte:

Sessão, .

- Aos..... Llias do mez de e anno de..... em..... (tal)
ses 'ão deste conselho de guerra, al1i e peran te elie, fOl'am
m ti pergLilltadas 1)elo omcial interrogante, F..... , as tes
temunhas' da accusação, que abai~o vão uomeadas ; elo que
para constar lavrei este termo, Eu F..... , auditor (ou.....
etc .), que o escrevi.

Qua.rta testemunha (ou .. ... etc.)

F ..... cór .... , idade .... ' (e tudo o mais como as ante-
cedentes). .

(*) E dando o conselho por finda a inquirição de testemunhas
sobre a accusação por achar-se satisfeito com as inquiridas
neste conselho, e no de investigação, resolveu que fosse o réo
F..... intimado parn, comparecer pAssoalmente no dia..... ás .....
(tantas) horas, no..... (lagar das sessões), onde se acharà reunido
o conselilO de guerra, afim de responder perante o l11oomo con·
selho aos inferrog-atorios e apresentar sua defeza e testemunhas
levantando-se a pre, ente sessão. E para constaI' fiz este termo
em pleno conselho, eu F..... , auditOl', (ote - capitão servindo de
auditor,) que o escrevi.

Lavrado este tel'm7 !ti} processo, passare! o auditol' a
fà:ze?', em sepa')'ado, a nota de intimação, concebida nos se
guintes tel'?nos :

- Previno ao réo F, .. " (praça) do " (corpo), preso
no..... , que no dia..... de..... pelas horns da manhã
(ou da tarde), tem de comparecer em .. , .. , onde se acharà
reunido o conselho de guerl'a, a que vai responder pelo
crime de..... (decla?'a-se o c?'ime e suas ci?'cumstancias)
afim de, pern.nte o mesmo conselllO, satisn1zer o reo aos
jnterrogatorio.>, quo lhe devem ser feitos, e õ.presentar
sua dereza e provas, que tiver, devendo enviar o rol rle
suas testemunhas. As que depuzeram contra elte no con-

n Termo de intimação ao réo.
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selho de investigação, e no de guerra, são F..... F..... F.....
Oofficial inferior, que fizer esta intimação, entregará ao
réo esta nota, e vinte e quatro horas depois passará cer
tidão á parte, na fórma do estylo. Sala da' sessões do

.c nselllo de guerra em ..... aos ..... dias do lUez de ..•..
do anno de. . . . . .

F ..... , auditor.

Essc, intimação set'a t'emettida ao chefe do cm'po, ou esta
beZecinumto, em que se achar o 1'eO, por um officio do p"e
sidente elo conselho; salvo, porém, quando funccionar este
no mesmo cm'po ou estabelecimento, pOl'que, então, poderei
ser dit'ectamente taandada fazet' pelo atldilm·.

O in{et'iol', qtle fizer a intimação entt'egat'à o Ot'iginal ao
reo, tit'ando antes cópia, e passará, etn sepat'Clllo, e vinte e
qllatro hOI'as depois a certidão seguinte:

- Eu F..... , ..... sargento do..... (corpo), certifico que na
manhã (Otl - tarde) de ·hontem. . . .. (tantos) do corrente,
pelas horas, intimei ao réo F..... , soldado (ou a gl'adua-
çao) do (corpo), preso no quartel do mesmo..... (corpo,
ou ollde estiver), a not(L do estylo para seu compareci
mento no dia ..... , ás ..... horas, perante o conselllo ele
guel'ra, a que vai responder, reunido em .. " ., tudo con
forme se contém na clita nota, de que perante as teste
munhas abaixo assie-nadas, ficou de posse, e bem sc.ieBte;
e entregou o rol ae suas testemunhas (quando o tenha
fetto). (Logar) ..... de de mil oitocentos e ..... ,
pelas ..... horas do .

F .

Sargento, Otl •••

Como te temunhas :

F.: ...
(Posto)

F .....

(Posto)

F .....

(Posto)
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ADVEitTENCIA

Junta-se a certidão de intimação, e a respectiva cópia desta,
passêldcl. pelo inferior que tiver fdto a diligencia.

No dia em que o réo tiver de comparecer, o conee!ho reun:dQ
abrira êl sessã.o C(lm c t9rmo~ que El.diante vai, G qU!l.1 coreeçars &;

ser escripto na pagina de frente, subsequellÍG aos ditos do
cumentos.

l'rouíp~llario 15

.:..
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Sessão .....

Aos ..... dias do mel. de do anno de..... , reunido o conselho
de guerra, no quartel do , e aberta a pre5ente sessão, foi
apre:>entada ao me:>lUo conselho a certidão da intimação feita ao
réo F..... pam comparecer e responder aos interrogator'ios e dar
sua defeza no dia de hoje á hora. aprazada na me ma intimação,
que com a dita certidão retro tica.IU juntas. E para constar fiz
este termo, eu F..... , audLtor, (ou cc.Lpit::io servindo de auditor,
ou ... ) que o e"crevi.

E logo ordenou o presidente do conselho de guerra que o réo
comparece:> e, e senuo e.,te pl'e ente (14) em plena liberdade,
foi-lhe pergunhdo pelo mesmo pl'esü.lente si tinha alguma. cousa
que requerer antes de interrogado.

(A) Si responder nada ter que requerer, este ter'mo serd con
cluído do segtlínte moelo :

Nada allegando, ou requel'e:ldo, passou-se aos interrogatorios
que pelo afficia'! interrogante, o capitão F ..... (Otl •••••) foram
feitos da seguinte fórma :

Interrogatorios

1.o Foi perguntado .•. " etc. (Veja-se adiante).

(E) Si, pOl'em, pedi)', e lhe for permittitZo adDogado, cwnp"e que
assim se declare, e do seguinte modo:

Respondeu que requeria permis ão pal'a apl'esentar advogado.
E semlo-Ihe etit L concedid,L pelo me:>IUo pre$idont III llllion

~ste qu COise aprS;;vntadú o dito aJ vogudo pIr Lpra. t<l.l' o de 'i1ú
JurameJltu. I!: paN con:,;tiLr fiz e t tel'mo, eu F ..., auditor,
(ou - cdpitão servindo de auditor, ou• .... ) qU3 o escrevi.

Termo de j urumento do ad vogado

E sendo presente F '., que o réo F .... , nomeara para seu
defensor, deferiu-lhe o presidente o juramento ao" Santos
Evangelhos, para que debaixo deUe se encarregasse da. defeza do
dito réo ( - e de sua curadol'ia, - quando seja o réo menor',
ou... •. -) sem dólo ou malícia; e aceito pelo dito advogudo o
referido juramento, assim prometteu cumprir. E para con"tar
lavrei este termo, em qne assignou o mencionado advogado
(- e curador) com o..... pl'esidente em pleno conselho. b:u F.....
auditor, (ou . ..•. ) o escrevi.

F .....

Presidente

F .....

Advogado



- 244-

(C) Depois do jUl'ameíuo supt'a continua?'- e-ha assim, sendo na
tnes,na sesscio :

- Na meSll1,L sfJ:isão antecerientt"mente declaraua, compnre
ceudo <) advogadil elo J'éo e det'er'indo-se-Ibe IJ jU"all1entu "ul,ra
contllluuu o 1J"oce,,,u, e sentlO ChHlllldo o dito I'éu, ]Jassou- e
aos interrogatorio.;, que foram feitos pelo otfic.al iuterlogante
F ..... , per,wt6 °mesmo ad vogadu pela maneil a seguinte:

Interrogatorios .... , etc..

(D) Si, pOJ'lJm, fOI' em outl'a sessão, cumpl'e que comece assim:

Aos..... dias do mez de..... do anno de..... , reunido o conselho
de guert'a. COlllp receu o advogadó tio réu e prestitdo o juramento
do estylo cont nuon-~e no pl'ocesso, sendo chamado o uito J'éo,
presente o qual, e seu advogado, PetiSou·,e aOi> intel'rogatorios
pelo oJficial interrogante F ..... , na. seguinte maneira.:

Interrogatorios

1.0 Foi perguntauo ao réo como se chamava, de onde era ua
tural, de quem era filho, qual a sua idade, estado, praça e quanto
tempo tem de serviço.

Respondeu chamar-se F ...... ser natural de ..... , filho de F..... ,
ter de idade ..... anDOS, ser solteiro (casi\do ou ViIlVO), sold"do
(atI a praça, 01.1 o posto de o/ficial) do..... (COl'PO), tendo..... (tantos)
annos ue serviço. (18)

N. B. Nesta occasiüo, si o presidente I'econhecel' que o l'êo ê
menm' de 21 annos, ailtdcl por Stla af'pa1'encia. quandO
o nrlo conste da certidão de assentamentos, estando
por isso no caso de ter cUl'ado'l', suspenelerd as 1'81'
[Jtmtas ale a nomeaçrzo e comparecimento elo CtWadM',
que pel'anle o conselho lJI'esta?"á juramento, e neste
caso {al"-se-ha de tudo expressa e particular mençrZO
no tel'mo do inten'oyalo'l'Ío que continual'á depois do
jW'a?nento elo cW'adol', e com el as. istencia deste. que
será nomeado COIltO detel'mina a Ol'denctçiío, tio. 30,
til. 41, § 8. 0 (15)
Este ter'mo sel'á elo se,quinte moelo: - E porque o
dito reo F., é menor de 21 ::tnnos, se lhe nomeon
para curador a F, .. '" (posto, C01'PO ou emp.?"ego),
o qua I comparecenrlo em con.;equencill. da nomeação
foi-lhe deferido ajuramento aos SaDtos Evangelhos
l)elo official interrogante para em boa e sã con
sciencia dirigir o réo nos 'seus interrogatorios, o
curar de sua defeza., o que assim prometteu fazar,
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qun.nto fosse compativel com as leis e direito: (t\)
que fiz este term() em que assignou com o interro
gante. Eu F .... , auditor, (Ott ..••.) o e~crevi.

F .....

lnterrogan te,

F .....

Curador.

2.0 Foi mais perguntado si tinha recebido seus· sol rIo" farda
m~nto, etapa., e quaesquer outros vencimentos no corpo em que
ervia.

Responrleu que ..... (16)
3.° Foi igu·tlmente perguntaria si tem lido, ou assistido ler os

artigos de guerra e dai novas ord~nanças.

Re~f.lOndeu 'lue., ... (17)
4.° Foi p:JJ"gunt Ido si tinha. sabido, ou sU3peitauo, qual a

causa. da sua prisão.
Re:iponrleu qU9 ... ,.
5.° Foi tn,llluem perguntado onde estava. quando perpetrou-se

o delicto de ...
Respondeu que .....
6.0 Foi mais perguntado si flli eBe o perpetr:ldor elo crime ou

se s,tbia quem o commettera, si hou ve cumplices, e quaes foram.
Respondeu que .....

N. B. Estas pe}'guntas (5° e 60) nem semp,-e se/'ão nescessa
rias, mórmente em caso de desPi·ção.

7.° Igualmente foi perguntario si conhece as testemunhas que
contra elle depuzeram, desde quando, e si tinhl1 que contrariar
seus ditos.

Respondeu que .....
N. B. Otttl'as pe}'{f"ntas se addicionarãn, conforme a CO?l1

plicaç,Zo do facto, e o conteúdo 110 auto do COl'PO de
delicto,

Foi finalmente perguntauo si tem que allegar e provar
em sua defez'l.

1espo Jdeu que .....
(Deve-se escreve)' tud.{) qUa11!;O rlisse,' pelas suas pl'o,,,,ias palavl'as

o "eo, ou seu cU"aclor, quer i'elativamente li de{eza escripta que
ap"esentar, ou que pede pal'a exhibi,- na se;sc'io segttinte, com as
testemunhas da ?'elaçeío P01' elle entregue, quel' oUl?'a qualque,'
i'aJt:!/) 1'01' eite e:r:po~ta. Si apresenta}' dereJa escripta devel'i tê,-a,
ou o sect atlvo!Jarlo; e PI_axe virem no fim da mesma rlereza os
art(qo ~ ou PI'O vai-ris jl., ,t i(iClltivos, pOJo onde se tenha de inquiri?' as
testemunha' da de{eza, que devertío estul' promptus, e cujo i'nl (ôr
apresentado. )

E naela mai:> se lhe pf.1rguntn.ndo, nem n.llegnndo o réo outra
alguma cousa, ueram-se po!' tindos o~ interrogéJtorios. '1ue depois
de os lêr, (ou - lhe serem lidos, - si não soubei' lêr) e elle os
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achar 'Conformes, foram assignados pelo offleial interrogante,
pelo réo, (e seu curador - se tiver) e por mim F•.... auditor,
(ou - 'capltão servindo de auditor), que o escrevi.

F .•... (Assignattlra do réo)
F .... , (Assign~tura do interrogante)

N. B. Si o "éo não qui.:::er a~signar. ou não souber escrever
far-se-ha essa declaração, assignando o official ínter
"ogante e duas testemunhas, que devem assistir ao in
terrogat01'io.

Si tiver de apresenta1' o reo, na sessão seguinte, sua defeza e tes
temunhas, furei o auditor, logo depois do interrogatorio este termp:

- E ná) podendo continu')r hoje o pre ente con elho os seus
trnbalhC\s, E'r,n con'eCJuencia do prazo, que permittiu ao réo,
leyantou o pre idea te a pre ente 'essão, e ltl,lrCOU o dia .....
pelas ..... horas da maJhã, (ou - da t<,rde), para o que se tem de
proseguir. Eu F ..... auditor, (ou - capitão servindo de auditor),
que o escrevi.

Neste dia abrir-se-ha a sessão pelo seguinte modo:

Sessão .....

Aos ...•. dias do mez de...... , congregado o conselho de guerra,
e aberta esta sessão, foi apresentada pelo réo, (ou - pelo advo
gado do réo, ou pelo curador do réo) a sua dereza e cripta. que
ao diante vai junta. Eu F ..... auditor, (01,1- capitão servindo
de.auditor), que o escrevi. .
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AD ERTENClA

Junta-se a defeza ao processo, e depois della se passará a
lavrar os termos, que adiante vão, e c0nforme as hypotheses
apontadas: presentes, ou nc70 presentes as testemunhas.
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1.0. Quando ha testemunhas presentes, logo elepois àe junta (l

defe:;a ao processo, se accrescentani o se,qttinte tel'mo, que se"á
escj'ipto "') (tUo da 2Jri,nei,'a pagina, subsequente á dita defe&a:

- E sendo presentes as testemunhas do réo, passaram a ser
logo perguntadas pelo official interrogante, á vista dos artigos
ela dereza , as quaes depuzeram peln. fórma seguinte. Eu F.....
auditol', (ou - capitão servindo de auditor), para constar fiz este
tel'mo.

Testemunha 10.•••. , etc.

2." Si o "eo nao tiver ap"esentado o j'ol das testemunhas e disse,'
que as tem pa"a p,·or.lúzir, o p,'esidente as {m'ei, inqui"i", e o aurUtol'
em segttimento da sessão, depois da juncçiio da defeza e mais papei
do "eo e "ol das testemunhas, COlltinua,'a pelo segttinte modo:

- E logo no mesmo dia, mez e anno antecedentemente decla
rado em continuação da sessão ... (numej'o da sesscío), pl'ocedeu-se
perante o conselho á inquirição das testemunhas apresentadas
pelo réo e constantes do rol junto a este processo em prova de
sua defeza. E para constar faço este termo, eu F. , , . , auditor,
(ou - capitão. ervindo de auditor), que o escrevi.

Testemunha Ia

F.. , " (íwme), branco, (ou .... •), natul'al de." .. , de idade
de .. , .. (tantos) annos, casado, (Ott o estado), morador em..... ,
vive de .... (ou ...... empregado ... , " etc.), testemunha juradn.
aos Santos Evangelhos (ou conf01'me a religirTo que siga) pelo
official interrogante, prometteu dizer a verdade, e dos costumes
disse nada (ou - disse que era parente, compadre, ou famulo,(etc.)

Foi perguntêldo •.... (o que consta,. dos o"ligos da defesa.)
Respondeu .•... etc.
E mais não nisse, e depois de haver lido (Ott - ser-lhe lido)

seu nepoimento, o ratific<Ju por achar exacto (II) e assignou com
odito official interrog1nte, e commigo F..... , auditor, (014
C<'l,pitão servindo de auditor que o e crevi.

F .....

(Appeltielo elo inte"l'oge!n!'c).

F .....

(~"ome da testemunha).

Te temunha 2"

F, , , '. etc. etc,

Testemunha, 3"
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F. etc., etc.

E assim continua ate a ultima. (18)

3. o Si hou.ver mais testemunhas apt'esentadas pelo reo e que
não possam ser no mesmo dia inquiridas, o presidente dlwá po
encerrada a sessão, e diSpo?'lt dia e hOt"a para uma outra, qtte o
atldito?" começarà nos seguintes termos:

Ses5ão ....

A05 dias do mez de .... " do anno de ..... neste quartel
de reunido o conselho de guerra, ahi perante elIe proce-
deu-se á inquirição das testemunhas, que foram apresentadas
pelo réo. E para constar faço este termo. Eu F ..... auditor,
Otl capitão servi ndo de auditor).

Testemunha .....

4.° No caso de 1'1(10 comparecerem as testemunhas,oú alguma
dellas, o auditor lavra?·á o se,fJ.u.inte termo, e fará, ou o presidente
as deprecações necessa?"ias para que todas as testemutlhas apre
sentadas pelo riJo estejam presentes, ainda que ellas se achem
p,"esas: a deprecação e sempre di1"igida a autoridade competente,
civil ou militar. .os seus tet"mos vã9 á nota (8).

-. E }ogo depois julgando o conselho qqe f03sem tambem
o~vidas as testemunhas 1<' ••••• , F..... , F ....,., apresentadas
pelo réo em sua defeza, .e não podendo ellas comparecerem
por..... (declara-se o motivo), deliberou o mesmo conselho fazer
a dElprecada na fórma do Decreto n. 3560 de 20 de Dezembro de
1865, e suspender seus trabalhos até que lhe seja presente o teor
da inquirição feita às referidas testemunha . E para constar
fiz, este termo, eu F..... auditor, (ou capitão servindo de audi-
tor) que o escrevi. (19) 1

N. B.- Qaancl(l recebida'lt deprecada (P,'ocesso de
inquirição de testemunhas) serà esta junta ao conselho
de guerr'1., reunido na sala das suas sessões, e, antes,
o audito)' tavl'a?'á o segttinte termo:

Sessão ....• Aos ..... dias do mez de ..... e anno
de .... " reunido de novo o conselho de guerra a que
está re pondendo o réo F' ••••. pelo crime de .... " apre
sentou o presidente delle o offlcio de ..... (autJridade
que remetter o processo de inquirição), acompanhado do
processo de inquirição de testemunhas a que se procedeu
em ..... (togar), as qu es não poderam comparecer pe
rante este conselho. E logo por mim auditor foram
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lidas todas as peças do mesmo processo, das quaes ficou
inteirado o mesmo conselho. E para constar lavrei este
termo, e juntei adiante o referido processo. Eu F..... ,
auditor, (ou .... .) o escrevi e assignei.

F .....

Junta a inquirição ao conselho de guerra proseguirá este em
seus termos (20).

Advertencias. }.o. No caso do cl'ime ser de (erimentos, mas
que não causamm a morte, antes do juic:o ji,w,l,
deve-se mandar p,'oceder a eroa1.ne de sanidade ,~o

(erido afim de verificar qtllJ,es as consequencias dos
mesmos (erimenfos.
2. o. Si o c"ime fôr de ('Uga de preso, deve-se juntar
ao processo antes do jul!Jado final, a c/JI,tidão au
thentica da se'~tença do preso, que se evadiu.
3. o. No caso' de deserçlío agg,'avada, si os réos
nega,'em a gl'avidade, ou ap,'esentarem testemu
n1~as que a contrariarem, o conselho de guerra
p,'ocede"d d aca,'eaçlío com as testemunhas do con
selho de disciplina, ou·cle investigação.

Concluidos os depoimentos das testemunhas, teruio havido ant~s

acareação e ,'eperguntas, o audito,' (ará de tudo um te,'mo, e em
seguimento, ,'etirando o réo, o rela/m'io da culpa e de(e::;a, men
cionaI/do todas as circt'mstancia , e com clareza e precisão la
vrando o seguinte termo :

- Não havendo mais testemunhas a produzir-se por parte diL
defeza, e nada mais se requerendo, deu-se per concluido este
processo verbal, e interrogatorios rio réo F, . , " (posto e C01'pO)
e foi ummariamente relatado todo este dito proce so pelo
auditor abaixo as ignado, em pleno conselho; o que feito, e
estando os membros elo me mo bem inteirado" do seu conteúdo,
determinou (Vide advertenbia) então o presidente do conselho
que se procede se à votação para, pela sua uniFormidade, ou
pluralidade de votos, formar-se a sentença, Do que para con
star fiz este termo, eu F ..... , auditor (OU capitão auditor), que
es~revi e assignei.

F .....
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o atiditm' ea:trahirci dos autos a sentMça e lançm-á o seguinte :

E logo neste acto foram por mim auditor, (ou capitão ser
vindo de auditor) recolhidos os votos e resultou elelles a se
guinte:

Sentença

Vendo-se nesta ('idade de..... (villa ou acampamento de ..... ) o
processo verbal do réo E" ••••• , (ou-réos F..... , F..... ,) auto do
corpo de delicto, testemunhas sobre elle pergunbd·,s, e interro
gatorios feitos ao mesmo réo F..... , (ou-réos F.. .. E" ••..• ),
sua clefeza (quando haja) e..•.. etc: decid'u-se uniformemente,
(ou-pela pluralidade dOi votos) que a sobredita culpa se :<cha
provaria, e o réo (OU-OS réo ) della convencido (ou convencidos):
o declaram incur o (ou-os declaram illcursos) na lei de .....
§ .... , (ou no al'tigo ..... dos de guerra do regulamento de
1763, e qUp diz assim. . . .. (a int1'ega do a1·tiqo) ('2 J) E mandam
que a di pOiição da mesma lei se execute no sobre lito roo. (,)
Cidade de ..... (villa, ou acampamento) aos ..... dias do mez
de ..•. ' do anno de .. '"

F.•... , Auditor.
F ..•. " Presidente.
F , Interrogante.
F , Vogal. (Postos

F , Vogal.
F , Vogal.
F , Vogal.

(a) No caso do conselho ter delibeJ'ctdo j'e,;ommendm- o ?'~o á
clemencia imperial accrescentará: - Oconsel ho, porém, tendo em
consideraçã,) ... " (esta ou aquelta cÜ'cu,tlstancia) constante dos
autos, qne torna re~ommendavel o réo, ;>upplic L respeitos mente
em seu f,wor a indefecti vel e innati.L clemencia de Sua Ma,gestade
o Imperador. Sala das sessões do conselho de guerra em .
etc. etc.

No caso de abso~1iiç(;;o a {(j;-mula seJ"á a segtlitlte:

Sentença

Vendo-se nesta cidade de ..... (villaou acampamentode..... )
(processo verbal do ré.) F. . .. , (o u - réoiJ E"..... F..... ) auto do

corpo de delicto, testemunhas sobre elle perguntadl\s. e no couse
lho ele investigação, interrogatorios do réo sua dereza, testemu-
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nhas que produziu e mais peças deste processo, o consell1o de
guerr-a decidiu por unanimidade (ou pela pluralid'ld,-) de votos,
qu 'o crime de que o IlIencionatlo réo e al'guido, (ou mencionados
réos são arguidos) não <lcha-se provado, e nem o accusado delle
conven. -ido j po '-q uall to mostra-se a ft~ ..... _. e tls ..... , que .....
-ctc_, (mencionam-se todas as "(,;ões, OH (wulamentos, que motiva
ram a absolvição do ,'110). E portanto, e pelo mais que dos autos
consta, absolvem o réo e appellam.

Cidade ,de JvilJa ou acampamento de..... ) ao· .....
dias do mez de do anno de _.. _.

F ,
F ,
F ,
l~ ,

F ,
l~" .••.. ,
F..... ,

Auditor.
Presidente.
ln tel'rogan te .
Voga\.
Vogal.
Vogal.
Vogal.

(I '0310s I

h'nc/w/'a-se o pi'ocesso pelo seguinie termo:
Não havendo mais cou". alguma a tratar-se e dando o con

selho por concluid03 os seus traLJalhos, passa a fechar o pre
ente proce-so no mesmo dia., mez e a.nno retro, (ou supra) de

clal'ado, para fazer-se delle remessa (t autoridade competente.
Eu F ..... auditor (ou .... ,) que o escrevi.

ADVER.TENCLI.

Quando o crime /81' capital o tCI',no de cow;lusao seí'á (l"UlZisailo
a sim:

. " .. determinou o presidente do conselho, que o vogues e
mais membros dessem por clas es os seus votos escriptos; o
que cumpriram e são os que coustam das tenções, que se seguem.
Do que para coustar fiz este termo, eu F ..•. " auditor que o
escrevi e Msignei.

F.-.", •
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o auditor dará e escrevera a sua tençéto em pr~meiro

logar, seguindo-53 indistinctamente as patentes menO'l'es
(nr'io se admitti'lUl1 duas ou mais juntas) e as im gradual,
mente atê o official interrogante, e POI' ultimo o presi
dente.

A tenção poderá ser do teor segtlinte:

Tenção

Examinadas neste conselho de guerra as peças
n.ccusatorias, defeza do réo F..... (posto, ou praça)
de..... , interrogatori03, e testemunhn. , pró, e contra;
julgo (ou - não julgo) o me mo réo inCurSCl no ar
tigo. . . .. (ou-n05 artigos ..... ) de guerra taZ do re
gulamento de 1763 (ou-da lei de ..... ). Declaro que
não liSO de signal.

Em..... aos dias..... do mez de..... do anno de 18.....

F .....

Vogal, ou .••.•

Si o conselho deliberai' que se recomme'lUle o reo ti
clemencia imperial, deverá a tenção dos que assim
'Votarem ser rOl'mulada elo seguinte modo:

Tenção

Examinados o auto de corpo de detido, testemu
nhas perguntadas, interrogatorio do réo F..... e
mais peças do processo, julgo provado o crime de .....
e o mesmo réo incurso no artigo ... '. (ou-nos ar
tigos ..... ) de guerra do regulamento de 1763. Atten
dendo porém a ignorancia do réo (ou a sua menoridade,
Otl - ao deploravel estado, em que se acha, ou emfim,
- attendendo o haver prestado em tal occasião este ou
elquetle serviço relevante), implora em f~wor delie a
indefectivel e innata clemencia de Sua Mage5tade o
Imperador.

Sala das sessões do Conselho de guerra em•...•
etc., etc.

F.,."

o a.uditor começa.rá o termo pelo seguinte modo, depois que
ajuntar ao processo as tençàes:

Declaro que nenhuma (ou ..... ) da tenções leva sinete, por
isso que não usam deUe os Srs. Olficiaes que votaram. E para
constar fiz este termo de declaração, eu F .•.•. auditor (ou •.•••
ete.), que o escrevi.
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E logo neste acto foi por mim auditor (ou,.,., etc,) extra
l:ida das tenções, que ficam juntas, .a seguinte:

Sentença

No caso de etbsoZviçüo a formula se"á aSsim:

Vendo-se nesta ciciade de (villa ou acampamento de .•... )
o processo verbal do réo F ,. (ou-dos réos F... " F..... )
auto do corpo de delicto, testemunhas sobre elle perguntadas,
e no conselho de investigação, inierrogatorios do réo, suà defeza,
testemunhas que produziu e mais peças deste processo, o conselho
de guerra decidiu por unanimidade (ou - pela pluralidade) de
votos, como vê-se das tenções, que o crime de que o mencionado
réo (ou- mencionados réo ) é arguido não acha-se provado, e
nem o accusado delle con vencido (Ot!- os accusados deUe con
vencidos); porquanto mostra- e a tis, e fis..... que..... (seguem 
se todas as razões, Ot! fundamentos, que motivetram a absolvição
do reo). E portanto, e pelo mab que dos autos consta, absol
vem o réo e appellam.

Cidade de (villa, ou acampamento de ..... ) aos ..... dias
do mez do '. do anno de .

F , Auditor.
F , " Presidente.
F " lnterrogante'.
F. , .. " Vogal. ( Postos)
F.... " Vogal.
F .• " .,' Vogal.
F, ... " Vogal.

lVO caso de condemnação a sentençet se"à assim:

Sentença

Vendo-se nesta cidade de " (vllla, ou acampamento de .• , .• )
o processo verbal do réo F ", auto do corpo de delicto, tes-
temunhas sobre elle perguntadas, e no conselho de investigação
(ou-de disciplina) interrogatorios do réo,- sua defeza, tes
temunhas que produziu (quando haja) e mais ,peç9s deste pro
cesso, o conselho de guerra decidiu por unanimidade de votos
(ou- pela pluralidade de votos) como vê-se das tenções, que o
crime de que o mencionado réo é arguido, acha-se provado, e o
réo deJle convencido: o declaram il1cur.;;o na lei de .... , § .....
o~, no artigo, .... dos de guerra do regulamento de 1763, e que
dIZ assim: - (a integra do artigo). E mandam que a disposição
da mesma lei se execute no sobredito réo (a).
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Citiade tie (,ri lia, ou acampamento de .... ,) aos.",' dias
do mez de , do anno de .. ' ..

F , Auditor.
F , Pre idente.
F •... " Interrogan to,
F ..... , Vogal.
F•.... , Vogal.
F ..... , Vogal.
F •.... , Vogal.

(ct) .si o conselho delibel'ai' que se 1'eeoí,.mende o ,'Jo ti cle
menCic( imperial ac.,.escenta,'-se-ha:

O conselho, porém, tendo em consideração .... (esta o~( aquella
circwnstccncla) constante dos autos, que torna recommendavel
o réo, sUlJplica respeitosamente em seu favor a indefectivel e
innata clemencia de Sua Magestade o Imperador. Sala das
sessões dI- com;elho de guerra em ..... aos ..... dias do mez
de ..... do anno de ....•

F , Auditor.
F :, Presidente.
F .•• '., I~terrogante.

F.. , .. , Vogal.
F ••.. ~, Vogal.
F ....• , Vogal.
F.... ',' Vogal.

Encerra-se o p,'ocesso com o seg~(inte ~el'1no:

Não havendo mais cousa alguma a tratar-se, e d<U1do o con
selho por concluidos seus trabalhos, passa a fechar o presente
processo no mesmo dia, mez, e anno retro (ou supra) declarado
para fazer-se clelle remessa ú. autoridade competente.

Eu F ..... auditor que o escrevi. (22).

'. '
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CONSELHO DE GUERRA

(1) Esses conselhos devem ser feitos nos quarteis, no estado-maior
do corpos.- Decreto de 3 de 'elembro de '18N.

-O avis) de 2) de Dezembro d 1854 desapprora e manda dissolver
os conselhos de guerra permanentes.

(2) Transcrevemos na integra as instrucções mandadas õbservar
p~lo avis do Ministerio da Guerra de 5 de Março de 18 O, que altera
as disposições constantes da Ordem do dia n. 10-1 de 16 eb Dezembro
de 1858, p~las quaes se regiam os con~elhos de guerra que julgavam
os crimes de d~serção. Dizem elIas: «Art. 1.° Tres dias depois de
re00lhido ao s?u corpo o réo de deserção, o respecl ivo commandante
nomeará o con elho de guerra quP. lem ue julgaI-o, ainda mesmo
que não consL a data da captura do mesmo réo ou da sua apresen
tação, cumprindo-se a este respeib o que recommenda. a Imperial
Resolnção ele Z7 de Junho de 1 09. Art. 2,0 i no andamento do
processo o réo allegar que sua apresentação ou captura teve logar
antes de completar a deserção. o conselho, tomando por termo essa
declm'ação, ouvirá as testemunhas, acceitará os documentos apresen
tado pelo me mo réo e requisitará os precisos esclarecimentos da
autoridade que nomeou o conselho. Art. 3.0 Quando o conselho,
p3las provas que o réo apresentar, ou por communicação ollicial,
verificar que o réo não compllltou a deserção, dará por fLlldo o
processo, lavrando o competente parecel', e lançando o presidente as
necessal'Ías notas no conselho de disciplina. Paragrapho unico. O
comm.\ndmte do corpo, conformando-se com o parecer, fará corrigir
a praça. pelo crime de ausencia illegal, na fórma do art. 50 § 23
do regulamento disciplinar, mandando publicai' em ordem do dia essa
decisão e archivando-se os autos. \.rt. 4.0 Si pela confissão do pro
prio réo, ou por outros esclarecimentos, houver indicios vehementes
de que completou elie a deserção, será o mesmo submettido a Jul
gamento como desertor, na fórma da lei. Art. 5. 0 i o desertor re
colhido fUl' acompanhado de communica~.ào em que se declare a data
de sua apresenlação ou captura, embora conste da mesma commu
nicação não ter sido completo o prazo da deserção, o comn~andante
do corpo conVOCará o 'lonselho de guerra, ao qual l'emeHel'a a refe
rIda communicação, e o mesmo conselho, ve~ificando que com etreito
não se completou o dito prazo, procederá na fôrma do art. 30.
Art. 6. o O réo de deserção, logo que houver completado o tempo
da ~enteuça que lhe foi imposla, e si não estiver preso por outro
motIVO, será posto em liberdade, independentemenle ele quaesquer ou
tras fOl'malidades e por simples ordem do commanuame do corpo ou
fortaleza, onde se achar cumprindo a pena, dando o referido comman
danLe parle immeiliata da observancia desle preceito á autoridade
militar a que estiver sujeHo,

(3) O Decreto n. 2932 ele 25 de Outubro ele 1879, publicado na or
dem do d ia do exercito n. '1483 de 24 de Novembro seguin le deter
mina que nos conselhos de guerra os termos dos processos, e o ne
cessa.rio expediente sejam escriptus pelos cadetes e oflicilles inferiores,
so b a diI' cção elos auditores.

- O aviso de 14 de Oulubro de 188'1 resolve duvidas a esle respeito.
Diz elle: - .Hinisterio dos ilegocios da guerra..- Rio de Janeiro, '14
de Outnbro de 1881.-I1hn. e ExUl. r.-Ouvido o conselho supremo

PrbmpLuario i7
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militar de Justiça sobre as duvidas apresentadas p~lo juiz de direito,
auditor d guerra dessa p,ovincia, no omcio ellle acompanhuu o de
V. Ex. de 23 de Fevel'eil'o ultimo sob n. 55, loi o me~mo conselho
de parecer em con ulta de 3 de etembro uliimo: 1.0 Que o cadetes
e olficiaes inferiores ob a direcçáo do audi 01' de guerra, como de
termina o Decreto n, 2932 de 25 <.le Outubro d 1879, devem lavrar
todos os termo' dos processos de conselhos de guerra fl mais expe
diente, com excepção da sentença, que tem de ser escri pta pelo au
ditor; 2. ° Que os commandaules das armas ou presidell tes de pro
viucia, na falta daquelles, d vem de. igual' um cadete ou inferiol' idoneo
para servil' em todos os couselhos de gllerra que nellas se instaurarem.
3. 0 Que cOll\'ém ás autoridades attender ás cil'cumstaucias que podem
acompanhar os fllCtos qualificados ou punidos como faltas pelos artigos
de guerra, pal'a ou fazeI-os castigar correccional ou discipl inarmente
na conformidade do Decreto n, 5884 de 3 de Março de 1875, que não
del'ogou os ditos artigos, ou submelter o autores de deHctos mUital'es
a conselho de guerra, impondo-se-Ihes as respectivas penas. E, tendo
Sua Magestade o Imperador, p r Slta immediata e imp'rial resolução
de 1 do conenle, se conformado com o referido parecer, as im o de
claro a V. Ex. para seu conhecimento e fins couvenientes, Deus
guarde a V. Ex,- Framltlin Amet-ico de Menezes Doria.- 1'. pre
sidente da provincia do filaranhão.

- O aviso de 21 de Agosto de 1 83 declara que os termos dos pro
cessos de conselhos de guerra lavrados pelos cadetes e olfiGÍaes- iu
fel' iores, de conformidade com a imperial resolução de 14 de Ou
tubro de 1881 devem ser authenticados pelo auditor com a sua
assignatura.

- O aviso de 3 Maio de 188 manda que, de accordo com as dis
posições do alvará de 18 de Fevereiro de 1764, da Provisão de 23
de Março de 1838 e do Decreto n. 2932 de 25 rle Outubro de 1879
de\'em em todos os casos ser os processos de conselho de guerra
escriptos por cadetes ou inferiores, sob a direcção do olficial que serve
de auditor, por iS&D que se acham estes olficiaes comprehendidos
na generica disposição daquelle decreto.

- O termo de autoação é sempre feilo com a data da primeÜ'a
reunião do conselho.

(4) O decreto n. 2844 de 9 de Novembro de 1861 designa os
juizes que devem substitllÍr o auditor de guerra da Côrte em seuS
impedimentos; diz elle assim :- Ar~. L° O auditor de guerra da Côrte
será substituido em seus impedimentos pejo auditor ('e marinha, pelos
juizes de direito da i" e 2" vara criminal, e pelos substitutos destes na
ordem que vão designados. Art.2. 0 os casos em que o serviço publico
o exija, poJerá ser nomeado um dos substitutos para coadjuvar o
auditor de guerra, com a gratificação annual de 600'000, O larquez
de Caxias, etc.

- O aviso de 2l de Junho de 1871, publicado na ordem do dia da
Repartição cl~ Ajudante General n. 771 de 22 de Julho do mesmo
anno, declara que nos logares onde ha auditor letrado não pôde
qualquer capitâo servir de auditor de guerra nos crimes capitaes
ou não capitaes.

(5) Os officiaes da Guarda Nacional em scrviço podem, nos termos
do aviso de 17 de Maio de 1856, ser nomeados l?ara os conselhos de
guerra das praças do e:rerclto, na falta dos eflectlVos, ou reformados.

- O aviso de 22 de Outubro de 1880 declara que nâo devem servir
nestes conselhos olficiaes da guarda nacional e honorarios SiDão
na falta absoluta dos de linha, e assim tambem externou-se o aviso
de 24 de Setembro de 1873.
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- O de 6 de Maio de 187 já tinha prohibido que fossem empregados
nos conselhos de guerra, e em outros, officiaes da Guarda Nacional e
honorarios, mas o de 29 des~e mez e anno declara que a esses officiaes,
empl'egados nos dilos conselbo-, deverão ser abonadas as vantagens
que lbes competirem nos dias em que funccionarem,-L~ia-se a nota 7,

(6) Quancl0 aconteça não serem presentes as mesmas tes~emunhas,

que depozeram no conselho ele investigação ou dis~ipJina,por haverem
fallecido des rlado, ou não porlerem compal'ecer, por estarem em
grande distancia, cumpre que o auditor faça disso declaração, com as
razões que motivem uma tal f,tlta, incluindo nesse lermo a delibe
ração do conselho para requisição de outl'as testemunhas, que saibam
do facto, mas que nenhuma delIas seja ascendente, de cendente,
mulber, CJU parente, até o segnnrlo grão, do réo; não podendo lambem
ser testemunha o escrav , e o menOl' de 14 anno" que poderão entre
tanto serem informantes, sem que sejam jUl'amenlados; e aS'lignadas
suas dell1at'açõe , dar-Ibes-hão os juizes o credito que entenderem, á
vista elas circumstancias. Esta declaração é feita ás 1'ezes logo
depois do t~rm' da 1" sessão, e inquerilo de alguma testemunha qlle
com pareça,

- A Ql'elem elo dia da Repartição ele Ajudan te General n. 119 de
21 de Abril ele 1 59 recommenda que nunca se faça instaurar con elho
de guerra por deserção, sem nue officia1mente consle o dia da appre
hensào, ou apresentação dos deser~ores. Esta di pO-ição, porém, se
acha revogada pelo aviso de 5 de l\larço de 1880.- Leia a nota 2.

(7) Chamo a altenção para o art. 31 §§ 1° e 20 rIo Regulamento de
21 de Fevereil'o de'l 16. I

i o accuS3.do for Official General, na falta de Official General de
~rad'laçãosuperior, ou antiguidade maior que o réo, segundo a Lei
ae 13 de elembro ele 1826, abaixo transcripta, será nomeado um con
selheiro ele guerra.

10 l'éo fUI' cavalheiro de alguma das ordens, cumpre, que os juizes
que tenbam de intervir no sell julgamento s'jam tambem condeco
rados, embora não pertençam lodos ao mesmo corpo ou Ordem da do
individuo accusado, ou s Jam reformados.- Alvará de 21 de Outubro
de 1763, §4°, e Decreto de 21 de Julbo de 1777. Revogadas pelo Aviso
de 3 de ovem bro de 1 '87,

- Não ba incompn.tibilidade em funccionarem nos conselhos de
guerra 05 mesmos officiaes que serviram nos de disciplina ou de
investigação. Resolução n. 19 de 26 de Julho de 1848.

- Podem eer nomeados para os conselhos de guerra os officiaes do
corpo de saude,- Aviso de 10 de Julho de 1853,

« LEI DE 13 DE Sf:TEMBRO De 1826.- Dom Pedro por Graça de
Deus, e Unanime acclamação dos Povo', Imperador Constitucional,
e Defensol' Perpetu:l do Bl'azil : Fazemos saber a todos os nossos
subdlLOS, que a Ass3mbléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei
se"uinte '

5trt, 1.~ 05 Conselhos de Guerra, em que houverem de ser
julgados Officiaes Oeneraes serão compostos de um Presidente,
que terá graduação ou antiguidade maior, que a do Réo, do Au
ditor com voto, e de cinco officiaes generaes de graduação supe
rior, igual, ou inferior à do Réo.

Art. 2.0 Não havendo Olficial General mais graduado, ou antigo
que o Réo, para presidir o Conselho, nomear-s -ha para este
exercicio, um Conselheiro de Guerra, o q lal não terá voto na
Instancia superior, quando o processo aUi subir.

Art, 3,0 Ficam derogadas todas as Leis, Alvarás, Decretos e Re
soluções em contrario.
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Mandamos pOl'tanto a todas as .\.uLoridades, etc, O ec\'etario
de Estado dos Negocios da Marinha a faça imprimir, publicar.
corrOI', Palacio di Rio ele Janeir em i3 de eLembl'o de 1 26.
5" da Independel1l:ia e do lmperio.- Imperador com guarda,
l iSGon-le de PcwilIIl,o,guá, "

- A. Resolução t'lmada sobre consuUa cio Con~elho Supremo Mi
litar de 22 ele O.ltubi'o ele 1866 decl:1.l'a que nU'lca os coroneis, seja
qual fur a clas,e ou arma a qU3 pertenc~rem, devem presidir aos c 11

se lhos ele guerra elos bd"adeit' s honorarios, salvo ocas m que o
corouel sej:L Dignat:n'io elo CrJzeiro, qlle por is> ,s toma a par do
brigadeiro hono ,'ario nas houras militares,

- Por avi.,o do Ministerio ela Guerra de 1-1 de Janeiro de 1 78 foi
declarado á Repartição ele Ajudante General que o, con~elhos ele gllerrlL
dos olIiciae, e praças ([1le tenham de ser julgados na Côrte, só na
absoluta falia de omciaes activos poJerão -e!' organizado, com omciaes
rerol'mado~ e honorarios, como determinam os Avis sele 30 de Junh
de 185 e 3 de ,Junho de 1870, precedendo neste caso auLorisação do
Ministerio da Guerra,

- A ordem do dia n 48, de 2 de Feverdro de i 5 ,diz o seguint :
- 'endo necessario prevenir irregnlaridades filie têm chegado ao meu
conhecimento, que não poucas vezes se dão na consLituição dos Con
selh&5 de guerra; irregularidaeles que encont,ram os principios da jul'Í 
prndencia criminal militar, e otrenelem OR privilegios de precedencill
ligados aos difiet'entes posLos da jerarchia elo Exercito por bem da
disciplina, e de que se não póde p,'escindir sem qne esla se re inta :
recommondo por isso mui expressamente aos Srs, Com mandantes elas
Armas, Assistentes do Ajndante General naE Provincias, e Chefes dos
Corpos do Exercito, que, na nomeação dGS Conselhos de Guerra qu
correr por snas aUribuições, tenham muito em vista o direito de prio
ridade dos uomeados para que sejam sempre os vogaes de jerarchill
inferior á do pl'esidente ; entendendo-se o mesmo ;t respeito do Au
ditor, quando este cargo I uder e tiver de ser exercido p r um capitão,
na fÓl'ma elas lei~ em vigor, o qual todavia póde ser superior aos
vogaes, afim de haver maior latiLnde para fazer-se a escolha ele um
que reuna os predicados que a lei exige para bem des~mpenhal' as
fnncções rlaq~elle cargo. Não poucas vezes acon tece tambem aLlribll i
rem-se as fnncções de inLerroganL a um voglll qualquer inelistincta
mente; e porque eSLeja determinado por di vel'SOS actos da legislação
militar que taes fttncções sejam exercidas pelo vogal mais gradu:ldo nu
mais antigo; recommel1do tambem aos Srs. oillciaes que presidirem
a Conselhos de Guerra a impreterivel execução e1esle preceit 1 "al
pelo qual são os immediatos responsaveis, como directores e riscaes 80S
trabalhos dos e1itos Conselbos,- O TenenLe General l3al'ão de S'/t?"lthy,
Ajudante General elo Exercito,

- O Decreto 11. 3560 de 16 ele Dezembro ele 1865 designa os e10cumen Los
q ue devem supprir nos conselhos ele guerra as fés de omcio, qnando
estas se não poderem extrahir pela ausencia, ou perda dos archivos
dos corpo , diz eUe :

Art. L° Nns ca10S de perda, extravio, ou descaminho dos arcltivos
dos corpos, ele onde se possam extrailir as fés de omeios, serão estas
suppridas nos conselhos ele gUHra pelos seguintes documentos: 1,° Cer
tidão extrahiela das relações de alteraçõ-s, ou de mostra, das ordens
,do dia, e de outros documento g'le porvenLura existam, ele onde
conste qual a praça do réo, seu estado e toelas e qnaesquer circumstan
cias, ou noLas das q ue devam ser i nsertas no li \'1'0 mestl'e ; 2,°ALtes
tado do procedimento civil e militar do réo, o qual ser(l passado pelo
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commandant da companhia, ou do destacamento a que pertencer,
com o - Visto - da respecliva autoridade superior.

Art. 2. 0 As disposições do artigo antecedente ficam extensivas acs
casos de guerra, ou de mar<;ha~ rapidas em que os corpos não tiverem
acompanhado os archivos, e não p'lderem p r e-ta razão com facili
dade ou de prJlDpto passar as competentes fés de ollicio.

- Na nomeação do cons.lho de ....uerra s~ deve observar o que se
acha dispo-to pelo Regulamento de 21 de Fevereiro de 1816 para o
Exercito de Pari ugal ; sendo cada um composto de um ollicial superior
c IDO p"esidente, do auditor com voto e de cinco officiaes de patente
immediatamente sup3rior á do réo. ou pelo menos igual. ProvIsão de
28 de Agosto de 1 21, 27 de Agosto de 1823 e 2-1 de Abril de 18-!4.

( ) Não havendo ainda testemunhas. dir-se-ha o seguinte:- as quae
não se achando ainda pres ntes, para serem pe"guntadas, resoheu o
mesmo c nselho, q'le fossem reqllisitada~ para o dia ..... ás ..... horas
da manhã (011 da tarde). e deu-se por finda a presente primeira seStião,
do que fiz este termo eu F ..... auditor, ou ..... etc.-

O Presidente do conselho, em tal hypothese, olliciará á autoridade
competent requisitando nominalmente as testemunhas constantes do
1'61, marcaudo o 10gar da reunião do conselho, o dia e a hora da
sessão. (a)

- Quando, porém, não compareçam as testemunhas, ou quando
falLm alO'umas dellas por sacharem fóra da. j'lrisdição, o auditor
sus~enc1erá a ses,ão, e fa,·ú as deprecadas lavrando o seguinle termo:
- E logo dep')is, j'llgand o con ell10 que fossem tambem ouvidos (ou
fossem onvidas) as testemunhas F ..... , F ... , F ..... , comprobatorias
da accusação arguida no auto, e não podendo eHas COIU parecerem
por ..... (decll1lT'a-se o motivo), delibero'1 o mesmo conselho fazer a
depreca.rla, na f'rma do Decreto n. 3-66 de 20 de Dezembro de 1865, e
susp_nde,' seus trabalhos atê que lhe s .ia presente o teor da inquirição
feita á~ re~ ridas testemunhas. Eu ..... etc.-

(9) Attenda-se â primeira "arian te da advertencia, que se acha em
sepuida li. ultima elas testemunhas de accusação. o ca o de impossi-
bilidade do comparecimento da te temunha far-se-ha a dep,"ccada.

(10) As testemunhas niio podem ser ascend_ntes ou descendentes,
ml1lhel' ou parente até segundo gráo do réo, nem tão pouco escravo

(:\) E se oOlcio rã nos segninte tel'mos: - TI1·n ..... S,·. Em conselho de
guerr:\, de que sou presidente, reunido neste qual·tel de. '" " e a que está res
pondendo o rolo F ..... pelo crime de ..... , maudou- e convocar, p:\ra conhe
cimento da verdade as te ·temunha constantes do ,'61 incluso, morador:\
em .... ,as quo.es devem ser inquil"idns n dia. ..... {lS ..... horas da manhã.
(OIL - da t:\rde) : por i so, e por intere e d:\ causa publica, vou deprecar :1
V. '., que se digne fazer com que a dita. testemunhas comparel,'am pe,·,mte
este conselho, no dito din. e hora a signn.dn.; certo V. . de que ln.mbem me
achará prompto parn. protestar-lhe minha con ideração, e e tim:lo. Deus
gunrde, etc ... ' .

'l'n.mbem podel'li,:ser assim .- Tl1m..... r.- Pnrn conhecimento d:lo v rd:\de,
o cons lho de gllerra, a qlle está re pondendo o réo F..... , pelo crime de..... ,
e de clljo conselho sou presidente, mandou convida,' a testemunhas COII
stantesdo rólJnoto, morndoras em ..... , par:1- SI .1I1 inqllil'idnsnodin.....
Íls ..... horas dn. manhã, OIL dn. t:\rde, e por i so von depr cn.r n. Y. S.
(OIL •••••) haja de d,u' :\s necessal'ias p"avid nci:\s pam que ns sobreditas
testemnnhas compul·eC:l.1l1 p rante este conselho no me"cionudo dia e horn.
Deus guarde a V - Snla das s ssões do c nselho de guel'l'n, em .....
(Iogal') ..... de 188 .....- Illm ..... 1'..... - F ..... (Poslo) Presilente do
conselho de gner'rl\, (OIL - F .....) auditor).
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ou menor de 14 annns; podel'iio ser sómente informantes m!l,S não
juramentadas; suas declaraçõe. serão tomadas e por ellas a signada ,
simplesmente cvmo esclareoimentos sujeitos ao critel'ic dos juizes,

(U) i a testemunha não soubur ler. dir-se-ha: - e dep:>i, de lh s l'

lido ssu depoimellto, qu~ achou conforme. nomeou po,' não sabeI' ler
nem escl'e"el" a F", •. j):Ira asqig-nar a seu rogo o qual, comparo
"endo, depois d lida p_rante ambos esta declaração, assignou com o
omcial interrogante, e commigo F., .. ') auditor (ou capitão s~l'vindo

de auditor), qUtl o escrevi.

F" ", (1'fome elo ot!ioi'J,l intel-rogante) F"", (fl pessoa que asSi,qlUJ/P
á )'ogo)

(12) O aviso do Ministerio da Guerra de 23 de Junho de i 84 determina
que nos processos ol'iminaes, perant) Oq conselhos de investigação ou
de guerm, os depoimentos das teslemunhas sejam litleralmente escl'Í
plos taes q aes forem por ellas p :oferidos, sem alteraçã 0'1 correcção
alg:tma, para que po~sam ser devidamente apreoiados no julgamento,

(13) A immediata e imperial resolução de 8 de Outubl'O de 1861, oon
formando·se com o pareoer dQ conselho suprtlmo militaI' exnl'ado pm
consulta de 30 do etembro sobl'e o omcio do Ajudante General,
pedindo esclal'ecimentos a l'e-peito do modo ele proceel~l' 1l0jlllfll1.mento
de um réo de eleserçào quando niio exi'lta nenh'lma elas testemunhas
que depuzeram no con-elho de disciplina. determina que, á vi. ta do
Alvará de 4 de e'embl'o de 1775, sendl! a inquirição dtl t'st'munhas
o segundo termo snb tancial dos conselhos de guerra, não se póde
prescindir de ouvir nelleq pelo menos tres testemunhas, e não obqlanle
a impoqsibilidade de depol' m as que depllzeram no o.1nselho d disci
plina, o cons~lho d~ guerra pôde chamar ontras, proff\l'indo o seu
juizo a respeito s' depois de satisfeilas toelas as forlllfllidades lega ~,

A resoluçào de S de Outubro de 1 61 manda que em todos os caqos
devem ser ouvidas pelo menos tres Lst Illunhall,

(14) Quando o réo fór nob\'e, como om ial de ps t, nte asqignada p la
mão real, o q ial se l'ep'lta nobre § 70 do capitulo I3 do mesmo reg 1
lamenL , deve\'á. estaI' assentado. Ehle estylll é (le longa da~a, como
aLtesta Castello Branco na Pratioa Criminal § 23 do aapitulo LO

- A decisão n, 2i5 de 21 de Novembro de i 51 declnl'l1. que os mili
talles de ia e 2a linha, quando t nham de ser pl'oceq;ados e jul!!ados
por cL'im s oiviq, não d vem ser Elx'~eptuados da l'egra estnbele.Gida
no art. 60 do C digo do Processo C"iminal, e que. mi falta de pl'l. Õ'S
militares, devem ser os dilo, recolhidos :í. prisã civil. 011 a qllalquer
outro I gar qlle a auto\'idade administl'ativa indicar sob sua re pon
sabilidade.

- Quando, tlln tempo de pa7., o' réo exigir permis, ão de nomear
advogado para defendei-o, ser-Ihe-ha cone chda, em vil'tude elo de reto
de 5 de OutuiJro de i7i8, t3nelo logar a preslação d juramento pelo
m3SlUO advogado, primeiro que se entre noq interrogaL rios,

('l5) O parag.'apho ciLado diz a sim: - E mandamos que, qnando se
hOllver de tratar em juizo alguma causa civel ou rim dalgum
menor de 25 annos (pre-entemente a maioridade é de 21 annos, seg ,ndo
a resolução de 31 de Outubro ele 18'31), si o dil,o menor fÓl' réo e ainda
não passar d 14 annvs senclo val'lio, ou de 12, sendo femea, seja
citado o s u tutor, si o tiver; e não o tendo, o que ~llizel' demandar
,equererá que lhe seja' dado para o citar, e não s ,'a neces ado ser
o menor citado, E 's ndo muiol' de 14 an1l01, o'' a f mea de 12, será
citado o mesmo menor e maiq spu curado I', si o tiver: e nào o tendo,
o me1mo CJue o quizer d mandar 1[,'0 fará dar, E por O meqmo modo,
quando o menor ele 14 annos fór aulor, não s rá. ollvielo p_r si em
,]ui7.o, mas o seu tutor elemP"l1clal'IÍ p r eHe, e valerá o juizo ~em pro-
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auração do menor. E sendo o menor de 1-1 anpos, então será neoessal'io
(posto que seu ourador queira fazeI' p1r elIe a demanda) appareaer eUe
menol' em jllizo e fazer seu proaupador com autoridade do curadOr
oU do juiz do feito. ou nossa a qual bastal'á sem outra procuração do
cUI'a~or; ~ não. tendo cijl'adOJ, o juiz que, da causa llOUyer de conbecer,
o notdical'a ao JUIZ qOS orpbao para lh o dar, e com' sua procuração
ou antel'idade seguir sua demancla, E senclo de outra. maneira o juizo
tra.Lado em qualquer dos casos dest3 parag,raplto, os taes autos e
sentenças por elles dadas s'rno nenhumas. E isto se não entenderá.
no meno!' que impetro)l de Nós graça para ser havido por maior, ou
que fà!' casario, sendo de 20 annos, porque estes tae,s 5ão bavidos por
maiores,

Resolução de 31 de Outubro de 1881.- A Regencia, em Nome
do Imperador o Sr. D. Pedro II: Ha paI' bem Sanocioaar e Man
dar que se execute a seguinte Resoluoão da Assembléa Geral
-Legislativa!

Art. i.o Em 2i annos completos termina a menor idade, e se
ba habilitado para todos o actos da vida aivil.

Art. 2.0 Fica I'evogada o. ~egislaqãp em conhal'io.
(16) Todas as respo'ltlls do réo devem ser eScriptlls pelo auditor, sem

a minima alteração do sentido em que forem concebida~.

(1'1) A provisão de 7 de JlI,nbo dtl 1848 manda. que. qnando so
aHegue a alienação mental do péo, nem por isso cess. o cOnselbo de
guerra de pt'O-eguil' nos devidos Lermos. até sentença filIal; oum
prindo-Ihe todavia mandar pl10ceder a ex.ame de sanidade no réo, a
quem nomeará cur:J.dor ou defensor, si a alienação verificar-se.

(i8) QuanqQ app1l,recf1.IU referençias nos depoimentos das testemu
nhas l ou certas contradicções ess nciaes entre as que formam a culpa
e a aefesa do réo: ou no jUl'arnenfo das primeiras e respostas do
mesQlo réo, o conselho fa r<í, , sendo exequivel, 'lu com pape am as
pessoas referidas para darelJl eus dep imentos. e procederá. ás aca
reações necessfl.rias, até que fique desenvolvido com a maior clareza
e eyidençia o objecto da culpahilidade do réo.- Alvará. de 17 de Feve
reÍl'o de 18B.

- O r~o pôde, verbalmente ou por escripto cOlltradictal' a teste
munbas, l'equerer que s jam acareadas, confrontadas e reperguntadas.
-Dilo alval'Í\ de 17 de Fevereiro de i ii e arts. ff7 e 255 do Codigo
do Processo.
~ A. decisão n. 219 de 9 de Novembro de 1829 dealal'a seI' appli

caveI aos conselhos de guerra a disp si ão do art. 3° do DeOl'eto de 12
de Abril de 1&24, que admitte as part~s reprovar oa contradictar
verbalmente as testemunhas de seu adversal'io.
-E' inadmis ivel 511 pender o can~elbo de guel,pa as suas sessões

para se proceder ao corpo de delicto depois de inquiridas as teste~

munhas. Pl'oYisâo de 19 de Olrtubro de 1 50.
- 'lambem não e poderá. suspender o sen Ill:oseguimento, por pão

raconheaar-se olllp!l-bilidade no réo; o qnfl podepá o conselho é
ab alver o réo. si não acbar ppoya elo (ll,jme de que é elIe argllido,
frovisão de 22 de Junho de 1 43.

,-. O conselho jlÍ.lIlais pecus~rii. ao réo tndo que ilHe requerer em
~ua dtlfesf1., no anta de pel'g\lnta ,uma ez qUQ ~eja adrnl ~ivel por
lei, ou que es~a pasi tiV!Lmente o não prab iha.

(LO) Vai adiante. (XI. Proc sso de inqnilição de testemunhas,)
(20) A ordem do dia n. i 8 d 20 de Abril de 1860 recommenda toda

a brel'idade na conclusão dos processos, recahindo toda a responsa
hilidade da demora nos presidentes dos conselhos.
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(21) Nos caso. em que as circumsta.ncia~ occut'l'entes mostrarem
alguma dureza na execução das leis militares, não fica ao conselho
o arbitrio de alieL'ar a po-itiva e terminante disposição da mesmas,
on subted'ugial-as com interpt'etações e modifLcações, julgando, por
outra fórma, que uão seja conforme as provas, qu todavia o mesmo
conselho deve bem e escrupulosnmeute examinar, para conhecer si
são constantas, legitimas e indubitaveis, ou fLrmadas em presum
pções ; e, quando satisfaçam a sua consciencia as ditas provas. absolver
ou condemnar o accusado; fLCando-lhe, apenas, no segundo caso, a
faculdade de rec mmendar o condemnado á indefectivel clemencia
do i\Ionarcha. Estando iguaes as provas da accusação e da defesa,
releva que o conselho absolva an~s, que condemne o réo, porquanto,
sendo livre aos jnizes o arbitrio sobre as provas em duvida, sempre
devem prevalecer as da innocencia, e attender-se á presumpção
exclusiva do delicto, que predomina sempre a outra que o introduz,
maxime porque presumpções as mais vehementes não fazem prova.
Si pela lei ou artigos de guerra não tiver o crime uma pena fixada
e expressamente determinada, inadmissivel portanto de qualquer
arbitrio da pane do, julgadores; em taes casos unicamente poderá o
conselho de primeira instancia, depois de transcrever na sentença o
artigo de guerra, applicar logo uma pena arbitraria, que entender
proporcionada ao dei icto do réo, sem pOL' is o exorbitar de suas
attribuições, attendendo sempre ás circumstancias aggravantes, ane
nuantes ou justificaveis, que se apresentem, par,1. exacerbar ou modificar
a dita pena, á proporção da gl'U vidade do crime,

- O § 9° do capi tulo 11 do regulamento do 1764 permitte aos vogaes
do conselho de guerra sentencial'em sagundo os dictames de sua
consciencia,

- A provisão de 10 de Janeiro de 1851 manda continuar a praxe de
ficarem em segredo as sentenças dos conselhos de guerra, até a decisão
do tribunal supremo.

- E' licito, desde que não haja pena positiva, ou, havendo-a, mili
tando attenuantes, appellar-se, quando lavrada a sentença, para a
lnstancia sugerlor.

- O aviso n, 300 de 9 de Outubro de 1855 manda que os conselhos de
guerra punam os delictos militares com as penas civis, quando não as
haja nos regulamentos militares nem nos artigos de guerra.

- Quando os arlígos de guerra, em que se acliar incurso o réo,
cOluprehenderem diversas penas, a sentença deve ser lavrada com
pena determinada. Decisão do Conselho npremo Militar de Justiça de
14 de Dezembro de 1870.- Ordem do dia n, 755 de 14 de Fevereiro
de 1871,

- Nas sentenças condemnatorias dos conselhos de guerra deve-se
copiar litteralmente as palavras dos artigos de guerra sem nada lhes
accrescentaL' ou diminuir.- Alvads de 15 de Julho de 1763 e de 4 de
Setembro de 1765 § 6,0 '

(22) Encerrados os trabalhos do conselho de guerra, será o respectivo
processo remettido á autoridade nomeante, acompanhado de um omcio,
que poderá ser nestes OH melhores termos:

ala das sessões dos conselhos de guerra em., ... (logar e data).
TIlm..... r.- Pa so á.s mãos de V..... o incluso processo do conselho
de guerra a que respondeu o, ...• (pl"aça ou posto) F .•... , do.,.,.
(corpo), pelo crime de .... , e rogo se digne dar ao dito processo o
conveniente destino. Deus Guarde a V .....- 111m..... r .....
F. •. .. (Posto, nome e dignidade.) - F ....• (Posto) presidente do
censelho de guerra.
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CON ELHO DEVOLVIDO DE SUPERIOR INSTANCIA.

Acontecera algumas vezes preterir o conselho de guerra
alguma fõrmula, e por isso ser elle devo vida de instanciá
superior para ser reformado no todo, ou em parte, ou
mesmo para proceder-se alguma diligencia, que faltas e,
como exame de sanidade, votação por tenções, si o crime
era capital, declaração da pena em proporção do delicto,
provas, etc.

Neste caso, reunido nD"vamente, o auditor sanará as
faltas, ou lacunas, que tenham sido apontadas, escrevendo
logo depois o termo de abertura da sessão, para progredir
em todoi) os mais termos, como si nada existisse, até sen
tença final.

Esse termo será do seguinte modo:

Aos dias do mez de e anno de , de novo reunido
o conselho de guerra, em virtude de ordem superior, que vai
j unta, perante o presidente, (posto) F. ". ", e todos os mais mem
bros, lhes foi presente este processo do réo F..... , e havendo
o auditor formalisado um outro auto do corpo de delicto, na
fõrma prescripta pelos §§ l° e 2° do Alvará de 4 de etembro
de 1765, (si a ?'efol"lna começar do auto dito) (ou ..... depois de
feitas .... " (estas e aquellas diligencias) tudo de conformidade
com as determinações da superior instancia á folhas ..•.. , e
achando-se por esta fõrma revalidado (ou - reformado no todo,
ou - em parte) o proce-so (Ot~ - ponderando eu auditor ao con
selho que ..... ) e se deliberando, .... " pOjO tal maneir:t, em con
clusão resolveu o mesmo conselho, que se proseguisse..... (nestes
Ott naquelles te?"mos, ou - que procedesse a outra votação por
tenções, que seguem - qt~ando o c?'ime fôr capital). E eu .....
F" .... , auditor, (ou - capitão servindo de auditor -lavrei este
termo, que assigno.

F.....

SENTENÇA DE MORTE.

A intimação desta sentença será sempre feita pelo aju
dante do batalhão, que passará no process') cel'tidão de
haver feito a dita intimação, com assi5tencia de duas tes
temunhas, que assignarão tambel11. A dita certidão será
nestes termos:

Certifico, que dirigi-me h pri ão do ..... (corpo), onde acha-se
preso o réo ... 1" ••• (p?'aça e nome), ao qual, em ua prop1'ia
pessoa., e perante as testemunhas abaixo assignadas, intimei as
sentenças 1'etro, das quaes ficou sciente, e bem assim de que no
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prazo de oito dias, querendo, poderá apresentar sua petiQão de
Graça para. ubir ao Poder Moderador, na conformidade da lei.

QUf\,I'tel do ..... em: .... (togar)" de ..... de 18 .....

F.. (Posto e ea;ercic i(J).

Como testemunhas:

:::::: ~ (Nomes e postos)

ADVERTENCIAS.

Si o réo apresentar a petição de Graça será ella enviada,
pelos tl'amites competentes, á Secretaria de Estado do" egocios
da Guerra, oom as sentenç por cópia, extrahida pelo Auditor,
ou Juiz Relator co Processo. .

i fi ndos os ai to di,ts aprazado, con forme a Lei de 13 de Ou,.
tubro de 1827. n. dita apresentação se não verificar, deverá i o
me mo constar por termo no autos, de que e extl'ahiril. certidão
para er enviada ii. Secretaria de ffistado, tuclo conforme o art. 3°
da referida Lei, afim de que o Poder Moderador, com petição de
Graçn., ou sem ella, modifique, ou perdóe a pena, si isso aprou
...-er á lmp~rial Clemencin..

A Lei de II de Setembro de 1826 diz o segui nte: - Dom '1'ec1J.'o
por Graça de Deus e Unanime AcclamaQão do Povos, Imperador
Oonstitucional e Defen 01' Perpetuo do Brasi I: Fazem saber a
todos os no_sos ubditos, que a Assembléa Geral Decretou e
Nós Queremos a Lei seguinte: Art. 1,° A sentenç't profel'idn. em
qualquer pal'te do lmpel1io, queimpuzer pena Lle morte, não sera
executada, sem que pri meiramente suba á presenç;:t do 1m perador,
para perdoar, ou model'ar' a pena, conforme o art. lü7§ 8' da
Constitui~ão do Imperio. Art. 2.° As ~xcepçõe sobre o artigo
precedente, em circumstancias urgentes, ão da privativa com
petencia do Poder Moderador. Art. 3.° Ertinctos os recurso,
perante os Juizes, e intimada a sentença ao réo, para que no
prazo de oito dias, querendo, apresente a sua petição de Graç),
u Relator do Proce so remetterá á Secretaria de E tado com
petente a sentenças por cópia;, por elle esoripta , ~ a petição de
Graça, ou certidão de não ter sido apl'esentadêL pelo réo, no
prazo marcado; e pela mesma Secretaria de Bstano sel'ú com
111unicada a Imperial Resolução. Mandamos portantQ, etc. Dada
no Palucio do Rio de Jn.neiJ'u aos 11 de Setembro dE\ 1826, 5" da
Independencia e do lmperio. Imperador com rubrica e Guarda.
Vi,conde ele Caravella .

Tornada irveyogavel a sfJntençlj. de morte dfJvel'á er nOVIl
mente intimaqa ao réo um aiq, &ntes de sua exepução, que niLo
terá lagar em Domingo, p!'!. !Santo, ou çle Festa ~aciol1al,e pop
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isso a intimao[o nunca será na ve pera de taes dias.~Codigo
Criminu,l TiL 2.° art. 39.

O Ilecreto de 9 de JV[u,io de 1860 elealara que a c nces ão de
perdão ao réos 'Iue forem conrlemnado POI' crime militares
deverá ser requerill por intermedio da Repa,rtiç.ão da Guert'a,

nIREcçÕE PARA A FORMAÇÃO no, CONSELHOS DE GUERRA EM
CAMPANHA.

Quartel General de Cintra, 27 de Agosto de 1811.

Ordem do dia

Sua Elxcelleúcia, o Sr. mareohal, ,endo que apezar da ordens
e frequentes providencias qne tem dado, e do trabalho que
tem tido, para flue seja, promEta, a admillistl'ação daju tiça,
ainda o oon 'elhos de gnerra cU'rem delongas cOllsideraveis, de
Que resulta. notavel prejuízo ao sei "iço dp S. A. R. o Principe
Regcnte o so Senhor, e que tOl'na.m mai penosa, a condição do
reos, pois, quando chegam a soITrel' o ca tig'o da lei, jà têm
pas,ado 1)01' aqnelle de uma, dilatada prisão, e até me mo f<lZem
com que não pos'nm ser todos os ré08 julgados na. conformidade
ela' leis j e tendo con~ultado a este re .peito o Sr. desembargador
do paço, auditOl geral do exeJ1oito, José Antonio de Ohveira
Leite de Barros; exigindo deIle que fize e uma explicação do
que é 1'erdndeiramente confO! me à leis, para se enoUl tal' a
formaçi'í.o do' processos nos conselho de guerra, a qual, niLo
sendo abreviada, é pouco m no' injusta para com os individuas,
do que pllra o erviço de ua Alteza Real; o llito r. de em
bargador do paço formou as direcçãe que abaixo, e transcrevem,
e detcrmina . l!:x., nfim de que uma vez ce sem o males
referido , qlIe e observem im pI' teri velmeu te a menaionadas
diJ'ecçõe para a fOJlmação do pl'oces os no con elhos de guerra.

De eja . Ex. que as autoridade' que ordenarem a cooO're
gaQão do, con elho de g'uerra C<'Llculem .iu tamente o tempo
em que toda as te temunhas podem estar 00 logu.r desiO'nado
para reunião do conselho, de fórma que, em terminando e'te
tempo, o con elho não tenlJa que esperar pelas te temunhas.

F'Ol'l1wlidades de qlle deve tlSa1' nos 1J1'ooessos VB1'baBS feitos
em campanha, sem taltar a pm·te substanciaes, defesa dos
l'eos e ewame elos delictos.

B' aerto, e sem cluvida, que a Ma diECiplinl1 da tropas e a
SUl). aptidão pura. l1 g'llerJ1a, nasce da fiel, exaota tl opptinu[J.
u? ervancia das lei e regulamentos militares, tendentes a unir a
Ylrtude cam o vl.\lor, qualid~d@s e senciaes que form&.m o perfeito
aspiri to rnili tar '



- 268-

Si, porém, qualquer pessoa pertencente ao corpo militar, se
separa das regra') ela virtude, da candum e probidade, que clis
tinguem o seu principal caracter e a nobreza da ua profLs,ão,
entra. sem demora a justiça militar no conhecimento do factos
crlruinosos, sejam militares ou civis, seguindo-se immediati11nente
o castigo ao delicto, e a absolvição ao lnnocente, que sem causa,
com incommodo seu e prejuízo do real serviço, não deve ser
mettido em prisão.

E para que em campanha se consigam estes tão justos cúmo
louvaveis fins, conhecendo-se dos delictos por um meio sum
mari simo, tanto quanto seja bastante para o -perfeito conheci~

mento da verdade dos factos criminosos e das circumstancias de
que se acompanharam, se procederá. nos conselhos de guerra da
maneira seguinte, conforme com as leis de sua Alteza Real:

A parte do elelicto devera ser acompanhada da nomeação das
testemunhas que o presenciaram ou delle têm sufficiente
conhecimento. A autoridade militar a quem competir fa,rá a
nomeação do presidente, interrogantes, vogaes e-auditor, desi
gnando o dia, hora e logar em que o conselho ha de principiar,
mandando immediatame:2te intlmar o réo para estar prompto
com a defesa que lhe convier, quando comparecer em conselho
ele guerra para. ser interrogado. Si o crime fór militar, o
conselho se concluirá cm 24 horas continuas e prefixas; e si fól'
civil, quando dependa de circumstancias, nunca excederá o
termo de oito dias improrogaveis e continuos.

Os senhores commanelantes, depois de darem as suas partes
individuaes dos delicto commettidos por qualquer militar do
seu commando, não se intrometterão, nem mais serão ouvidos
por escripto ou verbalmente contra o accusado. os crimes
civis, porém, a parte oll'endida deverá ser notificada para, em
conselho, promover o seu direito.

Congregado o conselho, o auditor formara o corpo de delicto
sem omittir as circumstancias qU3 concorreram no facto cri
minoso, e sobre esta e aquellas se perguntarão as testemunhas
especificadamente para que a innocencia ou a culpa do accusado
appareça em toda a luz, e seja entendida completamente pelos
vogaes.

Concluida a prova, mandará o presidente comparecer o accu
sado perante o coosl3lho, e posto em liberdade de ferros, o
auditor lerá o auto de corpo de delicto, o depoimento ela teste
munhas, ele modo que o accu ado comprehend bem a sua culpa,
e o gráo de provas, que ha contra elle.

Depois será especillcadamente perguntado sobre o delicto, ele
que é accusado, e sobre as individuaes circum tancias elo me mo;
suas respostas serão escriptas tão exactamente como o accu ado
as lWocluzir, )?orque nellas consiste sua natural defesa., a que
pelas leis e dIreitos se não pMe, nem deve, faltar por titulo
algum; e logo que os e acto fór concluido, o mandará restitUIr
a prisão.

Si, porém, o accusado qulzer ajuntar alguns documentos, ou
produzir algumas testemunhas em sna d~fesa, sera attendiclo,
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comtanto que deverá estar prevenido com estes documentos para
ob tal' a imputação que lhe fizer, para o que é intimado com
autecedencia, e se lhe eleve declarar o dia, hora e logal' em
que IU1 de ser congregado o conselho. E logo que fór intimado
pam. nelle responder, poderá nome:!r a te temunhas com que
ha de comprovar a sua defe a, e esta se acharão promptas no
jia e IlOra marcada, para Eem alguma interrupção se proceder
ao con elho.

Preparado assim o processo summal'is imo e verbJl, o pre i
dente orde:.laril. ao auditor que proponl1a e leia (seudo ne
cs sario) com toda lL clareza e evidencia a culpa, suas cir
cumstancins, provas, e defesa do accus'ldo, de maneira que
todos os vugaes fiqnem bem certos de tul10 qu Dto se contém
uo processo, sem que reste a mais leve duvida a cada um;
quando, porém, algum delle a tenha, poderá. propol-a mode ta
e civilmente, o que o auditor ati fara de bom animo, servin
do-se de expressões claras e imples, por meio das quae3 se ma
nife te a verdade em toda a ,'ua luz,

O arbitrio que concede aos voO'aes o Alvará. de 15 ue Julho
de 1763 (a) sobre o exame das ;Jrovas dos delictos, é regular e
accommodado as lei , e egundo esbs, bem combinado o exame
da prova' le ultara. um arbítrio .juridico que faz segul'a a
base da deliberação ele qualquel' do; vogaes.

Entendido o processo summarissimo e verbal, não somente
quanto á. culpa, mas tambem quanto ils pl'ova e sua qualidade,
o auditor, como profe 01' ele letra , mostrara. a lei em que a
culpa se acha comprehendiela (quando se prove) e explicara a
mesma, não o litteralmente, mas de um modo o mais facU,
que s~ia, patente á comprehensão de todos sem resto de duvida;
e certo os vogaes dos delictos, pro'7as e leis, ficam comple
tamente habilitados para produzir suas deliberações, que em
materias tão geaves, e dignas da mais séria e mn,iol' consi
l1el'ação, é es encütlmente necessario que sejam fundadas no
conbecimento imparcialidade e fil'me constltncia.

Por esta, e não de out~'a maneira, cumprirão com o el'viço
de Deu , de S . .ti. R. o Principe Regente os o Sen boI', co
operarão quanto convém a promover e aperfeiçoar a di ci
plina da tropa, e al va,rão suas consciencias dos re5pe-

(a) O Alval';j, citado eliz assim, ~ratando elos conselhos de guel'l'a :
Nos que se rtzerem para jltlgar delictos militare~. na oonformidade
dos ar~igos de guerra, s6 pertenoerá ao juiz o arbitrio das provas,
paI'a que cada um as possa julgar oonforme entender; julgados,
porém provados o crimes, não llJes ficará arbitrio algum line para
a.1 terarem ou modifiearem a disposição do artigo ou artlg s de
guerra que hOllverem sido transgredidos, nem para usarem nas
sentenças de outras palavras que não sejam as mesmas identicas
elo sobrediLo artigo ou artigos fazendo que na condemnaçiio das
mesmas sentenças sejam litteralmente copiadas, assim oomo se acham
escrlptas, no novo l'egulamenlo, 'sem accrescentarem ou dimilluirem
pala\'l'a alguma,



270 -

ctivos remorsos que atacam aquelles. que indiscreta, e absur
damente se apal'tam deste:! tão jUitO como verdadeiros prin
cipios.

Separadas as cldsses, o pre ~dente recolberâ. o votos, prin
cipiando pela clas e infel'ior, vel'balmeute, não sendo o crime
capital; pol'que, sendo-o, todos o vogaes darão eus voto por
e'cripto, sellando-o com o sinete do seu u'o; e não usn,udo
delle, o auditor fal'a um termo, que as im o declare.

D03 votos extrabil'á o auditor ,\ ~enten(;u em qu se coute
nh:.\. o vencido neU.e por unifol'midad , ou pluralid,tde dos
votos, segundo a fÓl'ma prescl'ipta no Al val'a de 4 de 'etembro
de 1765. (b)

QuauJo, porém, concorram ponderosa razõe' pal'a minorar
o rigor da. lei, os vogaes 'as farão presente" a S. A. R. o
PrilJcipe RegeiJte Nosso S 'Dhor, pal'a em con ideração a ellas
usar da Sua Real Piedade com aquelles réo, que se achar'em
em circumstancias de a merecer.- Ajud:tute-General, !11o.::i
r1/~O. (c)

(b) Vendo~~e nesta cidade, villa,logar, ou acampamento de., .•.
o processo verbal do réo, ou réos N. N.• , .. , au to de corpo de

delicto, Lestemunhas sobre elle perguntadas, e intenogatorios fei
tos ao mesmo réo, ou réos N, N. Decidindo-se (ou uniformemente
011 pela pluralitlade de votos) que a sobl'edita culpa se al:ha provada,
e o réo, ou réos della convencidos: os declaram incursos na lei de
tantos ... ,. pal'agraphos tantos ..... (ot~ja dispo 'ição se deve COl,iu,') :
:EJ mandam que a dispo ição da mesma lei se execute nos sobredil09
réos. Cidade, villa logal', 011 acampamento d .. , .. dia, mez e anno
de ....

(c) O aviso do minisLerio d,\ guel'ra de 17 de Setembro de 1860
dec!:J.ra que os Juizes que votam pela condemnação no maximo da
pena, votam virtllalmente pelo minimo delJas: e outl'osim que os
conselhos de g elTa jámais deverão, sob' qualqller pretexto, deixar
de pronunciar sua sentença,
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RESOLUÇÃO DE 5 DE JULHO DE 1821 (1)

Dom Pe 1'0 de AlclIltara PI'incipe Real do Reino Unido de
Portugal, Brazil e Algarve', Regente do Brazil, e nelle Lagar
Tenente d'EI-Rei Meu Senhor, e Pae etc.

Faço aber ao Governo da Provincia de Mina Geraes, que
tendo subido á Minha Real Presença, em Consulta do Con elho
Supremo .\lilitar de Justiça, de 6 de Junho deste anno, a Repre
entação que a alIe dirigiu o Auditor das Tl'opa~ desta Côrte e

Provincia obre o metbodo de siIT.plificar o con elhos de Guerra
dos réo mIlitares: Hei por bem paI' minha, lmmedia.ta e Rea.l
R.esolução de 5 de Julho ultimo, conformando-Me com o parecer
da mencionada Con ulta; em beneficio dos mesmo réo:s, e da
Administração da Justiça, lJettlrminar;

§ 1.0 Que nos conselhos de guerra, a que e houver de proce
der, contra os réos militares, se ob erve, na nomeação do presi
dente, e vogaes, o que se acha disposto pelo Regulamento de 21
de Fevereiro de 1816, para o P. 'ercito de Portugal; sendo cada
um dos conselhos composto de um official uperior, como presi
dente, do auditor com voto, e de cinco officiaes de p&.tente imme
diatamente superior á do réo, ou pelo menos igl:al. (2).

(i) Publicada na Provisão de 28 de Agosto de i821.
(2) O supra itado Regulamento diz assim no 3rt. 31, §§ i o e 2° ;

Ar'L, 31. § 1.0 Os conselhos de guerra de ofliciae inferiores e soldados
serão composLos de um oflicial sup rior como pr~sident , que não se,'(Í,
o ciefc do c~'1Jo, do auditor de Brigada, como relator, com voto, e
ele cinco officiaes. § 2,0 Os conselhos de gnerra em qne se houver de
julgar officiaes, sorão composlo do me~mo numero de vogaes determi
nado para os officiaes iuferiores, e soldados, e com declaração que o'
olliciae , que os compuz?l'em serão de graduação immediatamente su
p~rior á do réo, ou pelo menos de igual, e o presidente será superior
em patente aos vogaes.

Co,uleco"a los, - Gabinete do Ministro.- Ministerio dos Negocio da
Guerra. Rio de Janeiro, 3 de ovembro de 1 7.- 111m. e Escm. r.
Em resposta ao telegramma da Presidencia da provincia do Pará, que
V. Ex. transmittiu a esta ecretaria de Es:ado com a sua iuformação
de 27 do mez fiudo, cou'ultando si devem ser condecorados os vogaes
do conselho nomeado para julgRmento do primeit'o Cirurgião do Corpo
de aude do Ex I'CitO Dr. EU'phrosino Pantaleão Francisco Nery, que é
Official ria Ordem da Rosa, a vi~ta do Alvará de 21 de Outubro de '1763
e Decreto de 2l de Julho de 'l777, os quaes determinam que quando os
crime que Liver ,I julorar o c uselho lOl'em commettidos por militares
que tenbam o habito de alguma das Ordens de Cbristo, S, 'l'biago dlt
Espada on , Ben to de Aviz sejam tambern todos os officiaes dos mesmos
conselhos cavalleil'os de qualquer das ditas ordens, declaro a V, Ex.,
para seu conhecimento e fins convenienLes, que, onforme muito bem
decidiu o Ministerio da Ju tiça, por Aviso de 18 de Jnnbo de 1878, as
dIsposições dos citados a1 vará e decreto não podem prevalecer, por
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§ 2.° Que, sendo vista e examinadas as culpas dos Réos, e co
nhecendo-se que eBas são de natureza" que podem ser julgadas
em bt'eve tempo, e que dous ou tre pt'oces os ão pet'tencente a
officiaes, otIiciaes inferiore , e soldados do mesmo COl'PO, ejam
estes julgados em sessão permanente, com os mesmos vogaes,
ajuntando-se a cada, pt'ocesso a, me. ma llomeação, ou em um só
proce ·so, o que póde ter logar nos ct'imes de deserção, e outros,
do que result·). facilidade na oxecução; mas nos conselho de
"'uerra dos officiaes inferiare;; e soldados, não sendo por crimes
capitaes, será o presidente um cclpitão; e sendo capitães, um
official superior.

Pelo que Ot'deno ;\0 refl1l'ido Governo, que nesta conformidade
assim o faça executar no di trictodasuajurisdicção, expedindo-se
para esse etreito as ordens precisas. O Principe Res-ente o Man
dou pelos Conselheit'os de Guerra abaixo as i"'nadO , ambos do
Conselho de Sua Mage tade. Dada nesta cid,tde d'o Rio de Janeiro.
Antonio José Pinto. a fez aos 28 de Ago to do Anno do asci
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1821. Joã0 Valentim de
Faria Souza Lobato a fiz escreveI', e subscrevi.- Rodl'igo Pinto
Guedes.- Joaqtlim Xavier Ctlrado.

Pot' immediata e Rea,l Resolução de Sua Alteza Rea.l de 5 de
Julho de 1821.

obsoleta" nem igualmente semelhante privilegio por contrario á. le
gislacão poaterior e á propria Constiluicão do Imperio, sendo que na
formação elos Consel hos .s6 se deverá altender á superioridade Oll igual
dade da, patentes dos vogaes em r~lação á do réo. Delis GlIal'de a
V. Ex.- Joaquim Dei fino Ribeiro dlt Luz. - SI'. Conselheiro Ajudante
General.
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PROVJs,lo DE 24 DE ABRIL DE 1844

Dom Pedro por Graça de Daus, e Unanime Acclamação dos
Povos, Imperador Con titucional, e Defensor Perpetuo do Brazil ;
Faço saber aos que esta linba Provisão virem: Que sulJindo á
minha Augusta Presença uma Consulta do Com;elho Supremo
Milita!', a que Mandei proceder 80hl'e o officio do Commanclante
tias Artnns d,. pr07iucü de Pernambuco, em que pedia soluç'ão
dos eg-uintesrru sito : l°. inomeadoumCon-elhodeIuve tigação
vara conhecer da exi tencia ele qualquer delicto, e seus autores,
apparecer implicada algum oflicial de pateute superior á. do pre
sidente do conselho, póde o con elho assim organisado enir ele
base ao ele {5ueera, ou si é mi ter nllndar conhecer separada
mente do dehcto commettirlç.. pelo dito official, por outro de igual,
ou superior geacluação j 2°. i podem ser julgados em um só pro
cesso l'éos do mesmo crime, embora sejam de corpos e gradua
çõe" eliLreeentes, uma vez que os vogaes tenham igual, ou snpe
1';01' patente Ú, do réo mai gra' uado j 3°. i na falta ele officiaes
cU ponivei da tres cla ses do exercito, forem nomeados para
cou elhos de guerra, ou commi sõe. do serviço militar, officines
ela quarta classe, como devel1~ ser· estes con ieleraelos concorrendo
com aquell s. em relação a suas antiguidades, r to é, si os das
tl'e:; clas es devem preceder aos eh !]uarta, sendo da mesma pa
tente, ainda que mai moderno. ; 4~. Si, em caso ele neces idade,
é permittido nomeJr para. eonselhos, ou outra commi5sões do er
viço, lt ofl:ichcs da extincta gl1ilda linha empl'egados eG, posto
iguaes ou uperiores n[\, Guarda -acional, e pela affirmativa,
como devem er con ielera,los no conselho., ou commi ões, i
pel r ' p slo tia extiucta . eguada liallfl. ou da Guurda Nacional
ele que ti,crem exercicio j 5°. Finalmente, i'i em ca o de urgente
prechião é licito fazer reC<1.1úr a nomeaçõJ fio'ueadas acima, em
officiaes reformados, ou da extincla egunrla linha, que estiverem
empregado em commi, õS especiaes do Governo Imperial ou do
Provincial, como por exemplo o coronel tia quarta classe com.
mis~ario fi5cal do l\1inisterio dn. (:l-nerra, ou si estes officiaes têm
legitimo impedimento.

J:j; conformando-1\Ie co a opinião do Conselho: Hei por bem,
poe i\linha Tmmediata e Imperial R.esolução de 20 de Março elo
c01'l'enL :lllno, declarar: (,lu nto ao l° que ito, que, quando e
hOl1\'c no l1eado um rOD ell10 de InTe tigaç'áo, para conllecer da
exi tencÍll de!]u .Ique . rlelicto, e eus autore , aconteça apparecer
envolvido algum oillcial de patente superior á do presidente
ele. con elbo, deyer- o-1m m·) nrlar conhecer s paradamente do
rime p l'petrado pelo dit omeial, nomeando-se outro Con elho

do Inv slignção compo. to de inrli,it1uos dl~ superior, ou igual gra
dUflção ii ua, aa, 1 de que este conselho as im organi.'ado com
ta s oil1c iaC", e e peci,Jilllente de tiuado para conhecer do com
port.amento daquelle', possn. eutão le,,;almente servir-lhe de
coepo ele deliclo uo cons lho de g'uerra, que se lhe tiver de no
1nea.r. Quanlo (\,0 2°, que poderão ser julgados em um 6 pro-

Promptual'io iS
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cesso todos os réos do mesmo crime, ainda que estes sejam de
corpos, e graduações difi'erentes; mas, em ta,1 caso, deverão ser
os vogaes otficiaes de patente su perior, ou igual á do réo mais
gl'aduado, e o pre idente será sempre otficial superior, na con
formid'lde do que e acha cletel'llliu:Lc!o pela Resolução de 5 de Ju
lho de 182l sobre a nomeação do.; conselhos d g'uerra para of
ficiaes de patente. Qua.nto ao 3°, que, quando concorrerem para
cou elhos de guerra, ou quue.squel' outl',ts commissões do serviço
militar, o otficiae.;; pel'teuceute as qu'Ül'O ela ses, hoje eti 
teute n

, deverão ser cou ider::tdos eutre si como e todós perten
ce sem á primeirn, cla5se (emquauto as im se acharem empre
gado,) e se procedel'ão segundo suas gmduaçõe. , e antig-uidades,
sem attenção á circuJ11stancia de p rteocel'em a elas es diversas;
devendo-se neste c),so ter em vi-ta, e observM-se o que dispõe o
AI vará de 18 de Fevereiro de 1805, (a) que e-tabelece a regr.ls,
pelas quues se devem regular as antiguidades U03 officiaes mili
tares. E quanto ao 4° e 5° quesito, que 0- conrmandnntes das
armas poderão úlzer as requisições uece3S:1rias, a que o Goyerno
attenderá si as julgar compatíveis, e a bem do erviço.

Pelo que Mando a Autoridade, a quem compete, e mais pessàas
a quem o conhecimento desta pertencer, a cumpram e guardem
tão inteir:tmente como devem e nella se contém. Sua Magestade
o Imperador o.Mandou pelos Membros do Conselho Supremo Mi
litar abaixo as ignados. João Baptista Ferreir,t a fez nesta Corte
e cidade do R.io de Janeiro n03 vinte e quatro dias do mez ele
Abril do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrioto de
1844.- O Conselheíro Manoel da Fonseca Lima o Uva, secre
tario de guerra interino a fiz escreyel', e subscrevi. - Luiz da
Curl!w Moreira. - João C7wisostomo Cc!llado.

(a) O citado Alvará, solvendo as duvidas soln'e as anLlguidades elos
of:l1ciaes, offerecidas pela legislação militar, a tal respeito ordena o
seguinte: 1.0 Que as antig.lidades dos om.ciaes szjam regnladas inde
fectivelmente pejas datas dos decretos ou resoluções; 2.0 Que para os
1)1'Omovidos rio mesmo di~ sejam regltladas as antiguidades pelas datas
dos dec1'eto~ ou resoluçoes dos seus mais l~roxlm s precedeu·tes des
pachos; teudo sempre sid despachados por diplomas das mesmas
âatas, nesse caso as antiguidades serão reguladas pelas suas pri
meiras praças.



XI

Do proces~o de inquiricão de testemunhas

(Doprocada do consolho do gnerra )
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(Lo[]a,' ela ,'eunitro do conselho) Anuo de ...•.

F.....

Fl. 1.

(Posto) Pr·esidente.

Processo de inquirição de testemunhas que, IJor existirem nesta
cidade (",ma ou acampamento, etc.) não puderam comparecer
perante o conselho de guerra, a que está respondendo em .....
(toga1') o réo F ..... pelo crimo de. ' ...
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Termo ele autuação.

F .... '

(Pos!o) Presidente.

FI. 2.

Aos ... " dias do mez de..... do anno de..... ne3ta".....
(desig/!{1f) 70 do logal") em..... (local (las sessões) reuniram-se
o auditor e olficiaes nom ado' pelo..... F.. " (tr'atamento,
nome e dignidade (ta autoriclacle nomeante) afim de inquirirem,
conl'orme a depreca da e quesito:> aiJui juntos, as testellJunhas
que, por s ach'lrem ne'ta. " " (designaçao do lagar'), não pu
deram compal'ecer peri1.Ute o coo elho de guel'ru. a que esta
re pondendo o réo F .... , pelo crime de ... ,. e conforme a
deprecado. e quesitos a[lui juntos.

I!: para pro eguirem nessa inquirição lavrou-se este tel,JO que
eu F.. , .. , auditor, (ou" .. ..) e· crevi e assignei.

F .....
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F .....

(Posto) -Presidente.

Illm. Sr.

Fi. 3.

Tendo de proceler-se n. conselho de inquirição ás testemunhas,
cujo rói vai junto, e havendo eu convocado nesta data o dito
conselho, qU3 será composto de V.... , como presidente. do
interrog-n.nte e do n.uditor, indicados na inclus:1 nomeação, passo
n. trasmittÍl' a V, , ... a deprecata; do con elho de guerra, para á
vista de tudo proceder na fórma do dispo"to no Decreto numero
~5ôô de 20 de Dezembro de 1865.

Dens Guarde a V.....

Repartição ou de de 18 ..

F .....

(.4.tet01'icuzcle nomeante)

IIlm. r .....
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FI. 4.
F ..•.•

(Posto) Presidente.

Para o conselho de inquirição, que mando proceder, em vista
da deprecatl1 junta, e nos termos do Decreto n. 3566 ele 20
de Dezembro de J865, e sobre os que itos que n.elJa acompanham,
nomeio:

Pl'e idente,

O r ..... F .....

Interrogante,

O Sr ..... F .....

Auditor,

O Sr..... F .....

Os quaes procederão ele conformidade com o dispo to do citado

Decreto.

(Lagar) de, ..,'. ele J8., •. ,

F.....

(A autoridade nomeante)
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FI. 5.

F .....

(Posto) Presidente.

Esta fOlha 5 a i se,'ri occupada pelo olficio dep,'ecatorio do p,'e
sidente elo conselho de gLlerm, e ClijO tco,' li do seguinte modo: CO)

IUm. e Exm. Sr. - O conselho de guerra, de que sou
presidente; reunido neste quartel de. , . " e a qu esta
respondendo oréo ... " F., .. " pelo 0rime de ... , ., deli
berou, para conheciméllto da verdade, que se ouvissem
as testemunhas F ..... , F ... ,., F .... " actú:Jlmente
Íla cidade de ... ,. etc., (ou - que '['or tal motit'o)
não podem comparecer perante o mesmo conselho, pOl'
i3'O vou rogar a V. Ex. que na fórma 'do Decreto
numero te' mil quinltentos e sessenta e seis de vinte de
Dezembro de mil oitocentos·e ses entae cinco se digne de
dar as necessarias pl'ovidencias afim de que com' a maior
brevidade passiveI seja remettido a e te conselho de
guerra o teor da inquirição das referidas testemunhas,
eguudo os quesitos da indicação j unta, afim de que

possa proseguir o processo.

Deus Guarde a V. Ex:.

Sala das sessões do conselho de guerra no quartel
de ..... em..... (logm·) ..... dias do mez de ...... do
a.nno de .. , '.

lllm. e EXll1. Sr .....

F.....

(Postoi Presil ente.

(') O Decl'e to li, 3506 de 20 dP. Dezembro de 1805, adiante Ir3nscrll1l0,
faculta tomar-se o depoimento de testemunhas que por qualquer
clrcumstallcia não po-;sam comparecer perante o conselho: neste caso.
depois de se tornarem os depoimentos das testemunhas presentes, o
presidente do conselho dirigirá ao Mini tI'O ela Guerra, oa a autoridade
competente, uma cleprecaçiio, que poderá ser da fórmu supra, suspen
dendo P01' isso os IJ'alJl\Jhos e notificando ao réo.
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F.....

(Posto) Presidente.

FI. 6

Esta (olha, 6' serd Jccupada com a deprecata, ctlja (ormula
ti a seguinte:

Deprecata feita pelo conselho de guerra, em virtude do
Decreto n. 3566 de 20 cie Dezembro de 1865, afim de se
obter o depoimentos das te temunhas F .... , F ,
todas do (corpo), que depuzeram no conselho de .
do ..... F da ..... companhia do ..... (COl'PO), pelo
crime de , a~ quae por se acharem na província de.....
deixam de ser inquiridas. o caso de impossibilidade de
tae depoimentos, cumpre que outras te temunha ejam
ou vida , afim de que o couselho de guerra possa melhor
orient'lL'-se e formular a sua sentença

Quesito:

1.. Si salJe que F, .
2.· Si sabe que. , .
3.· i s(l,be que.. . .. (Tantos quantos (orem os pontos da

acc1tsaçcío)

Sala das seSSõflS do conselho de guerra no ..... de .....
de 18 .....

F , uditor.

F , ., Presidente.

F •... " Interrogante.

I' , Vogal.

F , vogal.

F , Vogal.

F '. Vogal.

NOTA.: As deprecata ser'tO em duplicata, triplicata, etc.,
con(orme os di'versos loqm·es. onde se achem, as te
temunhas, e as ignadas pelo pt'e idente e toclos os
?)lembl'OS do conselho:
O que itos devem ser clm'os e vel'Sat' sob,'e todas as

circumstancias, que hou'verem concorrido no crime de que
se tratar, e conducente3 ou a absolvição do réo, á, moclifi
caç.ão, ou ag'gravo das penas que se tivera de inrun~ir.





29-

FI.7

e) No mesmo dia, mez, anno e logar, no termo da autuação
declarados, reunirnm-se o auditor e officiaes nomeados para in
qnil'irem as testemunhas sobre o crime de que é accu~ado F, .... ,
as quaes, e tando IJresentes (si alguma f~ltm' menciorlu1'-se-hc!
o motivo) passou-se a procedei' á nJ~sm'L in'luirição do modu que
abaixo se declara, e p.Lra constar lavrou-se este termo, que eu
F.. " ., auditor, ou .... " escrevi e assicnei.

F.....

(Posto) Presidente,

INQUiRIÇÃO: DAS TESTEMUKHA

1a testemunlla.

F. . . .. (nome, n'Lhll'alidarle, idade, estado, posto e cO;'po, ou
pl'ofissci,o) testemunha jUl'amer;tada sobre os Sfl,ntos Evangelhos
~elo F... ,. (posto o nome do 'Vogal mais antlgo) que exerce as
funcçôes de interrogante, a qual prometteu dizer a verdade que
soubesse a respeito do que lhe fo.;se perguntado j e do co.;tume
disse nada (Ott- disse que er.\' primo, tio, compaclre, etc. do
accusado) ,

Sendo pel'guntado pelo .... , (posto) interrogante, si sabe
que, , . " (C! pel'gtlrlta confO/'me o 10 quesito)

Respondeu Que .. , ..
Sendo perguntado si sabe Que ... , .
Respondeu Que, ... ,
(Todas as pel'guJUas separaclamente, e na mesma ol'dem dos

quesitos)
E nada mais disse, nem lhe foi perg~'nta(lo j e, sendo-lhe lido

:eu depoimento, ratificou-o por achai-o conforme, e as,ignou
com o..... (posto) interrogante. Eu 0 •• ". F, ... , o escrevi'.

F .....

Ili terrogante.

F .. , .' (A. testemtmha)

(Postu)

2' testemunha

3a testemunha

etc. etc. e'c.

(') No alio da fulha 7, snbsoqllenle ao~ doclImen lo~ l1lonc:onad08.
l' "ollll'lnado .{U
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No mesmo dia, mez, anno e logar, no termo de autuação,
declarados, e conhecida a inC/.uirigão das testemunha~, encerrou o
conselho o~ seu~_tr,\h~lIlos, para remetter aq conselho d~ guerra
~ que e~tá r~sponGie~~o o,réo F ....• pelo. Cl'ime de .... ' o, pre
sente p!,o.C!lsso, cuj tS, tolhas vão numeradas e. rubricadas pelo
pre~idellt~ Ii' .•. " (nome e posto). E potra const'1r lavrou-se este
termo de encerramento, que e3crevi e a signei..

. .
F.... ·.

Sal~ elas sessões do çonselho de inquirição em..... etc. (Logal"
e data).

F..... ·

(Posto) Presidente.

F .....

(Posto) Interrogante.

F .....

..... Auditor.

OBSERVA.ÇÕE

Qualquer incidente que occorrer será mencionado, lavrando o
auditor o competente termo; si por qual<:J.uer circum tancia o
conselho ti ver de funcciunar em mais de uma sessão, que não
poderá eXIlElder. a duns, além da de sua in tallação, tíLvrat::-se-ha
termo de encerramento de cada sessão, e um de abertura, tal. qt~al
se procede no' conselh.s de guerra.

Quando a tost>Jmuuha ou te3temunhas tiverem de ser inquiri
das antes de illst dlarlo o con elho de guerra, ou de investigação
por terem de ausental'-se, paI' sua avançada idade, ou por seu
ei:ltado valetudinario, como declara o art. 20 do Uecreto n. 3566
de 20 de Dezemhrú de 1865, seguir-se-ha este mesmo formularia,
mutatis m'utandis.

O mesmo se praticara pal'a os conselhos de investigáção.

Junta-se a inquirição ao conselho' de guerra, que proseguira
em seus termos, como ficou explicado no mesmo conselho.



ADVERTENCIA

Sendo a depreceua feita ti autoridade civU, e êorrendo ella por
esse fôro, logo que for' ?"ecebida despacha?"á o Jui?: Municipal /10S

tet"mos seguintes:
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Juizo Municipal do termo de, .... em" ... de .. , •• de 18.....
O Escrivãv F•.•.. , recebendo a presente e autuando notifique aos
Srs..... F..... F , todo;; residentes nesta vil! ,para virem
a juizo no dia., á. horas do estylo, dizer de fa .0 sobre .. , .•
(o motivo da accusaçiío), imputada ao F..... (accusado); de
poimentos que terão por base a serie de qUf!sito;; formulados e
remettidos pelo cansei ho de guerra (Otl de ia vestigaçãol que
trata de julgar (Ott verificar) a cr.imiaalitladc militar dJ indiciado
(Otl réo) : pena de de obediencia. O que cumpra.

F, ... ,

lmmediata a esse despad~o o esc/'iuão lançara a cel'(idlío de
notificação, que será nos seguintes te/'l1ws :

Certifico que notifiqllei o conteúdo da portf\riasupra. aos Srs.....
l~ ... , , F. , ... e todos ficaram bem ~cientes. O referido é verdade
e dou fé. (Lttgar) ..... de ..... de 18 .....

O Escrivão

F .....

No dia da apresenta ão das testelllt!l1furs lavral'fi cm continuação
o serll'inte:

Termo de a sentarla

Aos .. , .. do mez de ..... de mil bitocentos ..... , nesta ,.
(Zogal" oJ1deJ em Cf\sa de re. idencia do Juiz Municipal Dr. F ,
on?e vim eu escrivão do seu cargo, abaixo nomearIa, pelo referirIa
JUIZ Coram juramentac!.as, e inquiridas as testemunhas que se
seguem do que faço este termo,

E eu F. , .. , escrivão o escrevi".

13 testemunha

F •• , " (idade, eli~p"ego, estado, mOí'adia, natw'aliclade), sabe
ler e escrever (ou., .. .), ao costume.> disse nada, jurada la,>
Santos Evangelhos em um livro delles em que paz sua mão
direita e prometteu dizer a verdade do que souhesse e lhe fosse
pergunta'lo Em seguida sobre ..s factos constantes dos quesito'!
formulados pelo conselho de invesUg'lção (nu de guerra), que
lhe foram lidos discriminadamente, qUéwtO ao pl'imeiro ['e"pondeu
que .....

Quanto ao segundo respondeu que ................. ...... .........................................
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E como nada mais respondeu, nem lhe foi perguntado, lido e
achado conforme assignou com o Juiz. E eu F .•... escrivão o
escrevi,

(A testemunha)

2a test9lUu{lha

ga testemunha

(o juiz)

etc. etc, !3tc,

Termo de encerramento

" E" 1 giJ no mesmo dia, méz, ann'o e lagar retro de'clarado', pre.,.
sente o Juiz Municipal Dr. F.,.", onde me achava eij escri
vão do seu cargo, abaixo nomeado, pelo referido Juiz me foi
declarado que dava por encerrada a inquirição das mesmas tes
temunhas aqui mencionadas, e que eu escrivão em razão de meu
offieio depois de autoar as inquirições das testemunhas e outras
p3ças que me foram neste acto apresentadas lhes tizesse os autos
conclusos, Do que para constar lavro este termo. E eu F ..... )
escrivão o escrevi,

Conclusão

E logo no mesmo dia, mez e anno supra declarado, nesta. , ...
(Tl)gar onde) em meu escriptorio faço estes autos conclusos ao
Juiz MuniCipal Dr. F ..... , e tlz este .termo. E eu F ..... ,
escrivão. '. .

O Juiz despachard: - Remetta-se ao conselho de investigação
(ou de guerra) para 03 devidos fins independente de traslado.
(Logal,) ..... de ..... de 18.....

(Assignatul'a do Juiz)

Data

E logo no mesmo dia, mez e alino supra declarado nesta ...•.
(logar) em meu escriptorio me foram entregues estelS autos com o
\).espacho supra,..a fa.ço este termo. E eu F, .•.. , escrivão o
fl§crevi.

Remessa

E logo faço-.remessa de3tes autos ao presidente do conselho de
investigaçãç> (Otl de guerra), a que está sujeito F.••• " faca este
termo. E eu F•••.. , escrivão 9 escreyi,

Remettidos
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DEC~ETO N. 3566 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1865.

Tendo ouvido o Conselho Supremo Militar, Hei por bem
Decretar:

Art. 1.0 A testemunha que não puder comparecer ante
a.lgum tribunal militar para er inquirida em qualquer processo
ou por fazer parte de forças destacadas, ou em operações, por
mole tia, emprego em serviço urgente, residente em logar remoto
ou por qualquer outra razão justificada que impossibilite ou
retarde o seu comparecimento, podera prestar seu depoimento,
com sciencia do reo, no logar de ua residencia fixa ou eventual
mediante deci ão do respectivo tribunal, e consequente solicita
ção 0\1 deprecada feita, ou directamente á competente autoridade
militar uperior do logar, ou por intermedio do Ministro da
GUB1'l'a.

§ 1.0 A inquirição na referidas hypotheses será feita l?or
um conselho de Inquirição composto uo auditor do respectivo
log:nr, ou do funccionario qu~ legitimamente o deva substituir
e ue dous officiues nomeados na conformidade da legislação em
vigor para o conselhos de guerra, dos quaes um servira de
presidente e o outro de interrogante.

§ 2.° A' solicitação, ou depreC<'lda, acompanhara uma indica
ção dos pontos, ou quesitos sobre que a te temunha deve ser
inquirida, ou responder, os quaes serão a signados pelo presi
dente e membros do tribunal. E ta indicação, ou estes qvesitos
deverão ser claros, e versar sobre todas as circumstancias, que
houverem occorrido no crime de que se tratar, ou sejam condu
centes para se absolverem os réo , ou se modificarem, ou aggra
varem as penas que lhe possam ser inflingidas, ou sejam para
sufficiente esclarecimento dos Juizes.

§ 3.° Na inquirição das te temunhas procedera o conselho na
conformidade da legislarão em vigor á respeito dos conselhos de
investigação e de guerra, e inquiridas que sejam as te temunhas
depois de autoadas as peças do processo, serão suas folhas nume
radas e rubricadas todas pelo presidente do mesmo con elho, se
lavrara logo termo de encerramento e de remessa para o tribunal
competente, em que por forn:a. alguma manifeste sua opinião,
ou dê eleci ão alguma sobre o merito da causa, ou sobre qualquer
circumstancia, cabendo-lhe todavia, meBcionar em acta, ou
termo quaesquer incidente que occorrerem.

§ 4.° O conselho de inquiTição, de que trata o paragrapho
antecedente, procurará terminar seus tra balhos em duas sessões
além da de sua in tallação, providenciando, ou requisitando o
comparecimento immediato das testemunhas.

Art. 2.° Do mesmo modo procedera o referido tribunal, e a
autoridade militikr competente no caso de que uma testemunha,
antes de installado o conselho de investigação ou de g-uerra,
tenha de ausentar-se, ou por sua avançada idade, ou por seu
estado valetudinario houver receio de que ao tempo da inquiri-
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çI0 qne ::;e Uvel' de fa.-"el', conforme os Lel'm03 regulare' do
processos, já não exista.

ArL 3.° As di~p') ições LIas al'tigos antecedentes flc'lm exten
sivas ao caso em flue na, fOl'ma. da. leO'islação em vigor cabe
aos réos produzir te temunha. pl'ececléndo requerimento c decisão
do respeclivo tribunal.

Ang'elo 1uniz da Silva Ferr,\z, elo Meu Conselho, Ministl'o o
Secretario ele Estado dos 1 egocios d:1 Guerra, assim o tenha.
entendido e flça executar.

Palacio do Rio de .JaDeiro, em 20 ele Dezembro de 1865, 45" da.
Independencia e do Imperio.

Com a. ruhl'ic:1. de Sua l\Iagestade o Imperador.

Anrtelo 11Iwti;;; da Silva Ferl'a:;,
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ADVERTENCIA

A Lei de 26 de Maio de 1835, sendo especial ás deserções
dos officiaes, vai transcripta em seguida ao conselho de ill
vestigação (1lI), qUE! julgn. es e crime.
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I

Artigos do Alvará de ~ de Maio de 1?'10

(Ainda não derogado_s)

Art. 1. 0 Todo o official, ou soldado, que profanar, e não
tiver o devido respeito ás Igrejas, ou qualquer outro lagar
deputado para o Culto Divino, e ás cousas sagradas, como
tambem aos Capellães, e Religio os, sera castigado conf rme
a gravidade do crime; e si commetter furto algum nas dita
Igrejas, ou lagares sagrados (a), sera castig<ldo com pena de
morte natural.

Art. 9. 0 Quando o exercito marchar, ou se puzer em ba
talha, ou aquartelar, ob ervarão os soldados um grande si
lencio, para. que possam ouvir, e executar as ordens dos seus
superiores i e o que o contrario fizer sera preso, e castigado
conforme parecer.

Art. 11. Qualquer officiaJ , ou oldado, que na marcha, ou
formado o exercito em batalha, oft'ender alguem com qualquer
arma que eja, não senco aos inimigos, incorrerá na mesma
pena de morte natural.

Art. 15. Qualquer otflcial, ou soldado, que tomar quartel
por for~.a, ou cotUsar alg-um damno às C<'tsas, ou quarteis,
quintas, ou coutadas, ou herdades, será castigado asperamente;
e uo caso, em que de lJroposito ponha fogo a alguma casa,
celleiro, ou seara, barca, carreta, ou palheiro, ou outra qual
quer cou a que tenha serventia no exercito, sem ter ordem
do seu superior, serà condemnado a morte natural.

Art. 18. Em qualquer occasião, que Deus fôr servido, que
o meu exercito vença ao do inimigo. todo o soldado seO"uíra
o seu official no alcance do mesmo: o que fizer o contrario
divertindo-se com aJgum saqueio, antes de o exercito ini
migo estar totalmente desfeito, será condemnado ti mesm:.L
pena de morte natura I: e tudo o que fôr tomado contra o
ilisposto neste C<'tpitulo, . era contl c<'\do, e applicado aos hos
~M. .

(a) Islo entende-se assim na campanha, como na praça, conforme
o art. 173 da Ordenança de 1708, que diz assim:- O que furtar em
IgreJas assim na campanha, como na praça, e ainda nos lagares que
se saquearem, cousas pet'tenceutes a UStl, e serviço das ditas Igrejas,
será oondemnado ti. mOl'le.
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Ar1. 20, Todos os orIlciaes,':1 quem pertencei' ter cuidado
em que os quarteis e tejam com limpeza, e aceio, si se des
cuidarem serão asperamente castigados.

Art, 22, A mesma puna (ser cctstigado como parecer) tel'(i,
!? soldado, fJu~ tocar arma fãlsa no,; quartei , ou dispa,rar ar
ma, não sendo contra. o inimigo.

Art. 25. Qualquer pe'soa que descobrir o Santo sem ordem
ou der uutro dlfferente do que lhe deu o seu official, incor
rerá na, dita pena de morte· natural.

Art. 26, A mesma pena terá a sentinella, que se achar dor
mindo no seu posto, presidio, trincheira, ou outra qualquer
parte; como tambem si se retil'ar antes de seI' mandado, ou
rendido, e se deixar, de dar cont:1 que vem o inimigo des
cobrindo. (N. B. Este artigo 26 acha-se substituido pelo 12
dos de guerra, com di1:l'erentes' graos de penas: mas não pa
rece ter sido quanto a ultima parte),

Art. 27, Todo o official, ou soldado que maltratll.r a qual
quer pessoa, quando trouxer mantimentos para. o exercito, ou
presidio, tomando··lhe as suas calvagaduras, ou ca.rgas, será.
condemnado na sobredita rena ue morte natural; e na mesma
pena incorrerão os que se provar, gue !'orça,ram alguma mu-
lher, ainda que esta pertença a03 mimigos. ,

Art. 28, Qualquer official, ou soldado, que espancar ao dono
da casa, em que estiver aqui1rtelado, ou sua mulher, filhos,
ou criados, será castigado como parecer e satisfarà o damno
que der; e o que reincidir terà mais severo castigo,

Art. 29, Nenhum official, ou soldado poderá desaliar a ou
trem; e o que o fizer incorrerit nas penas estabelecidas contra
os que desafiam. (b).

Art. 32. Qualquer pessoa, que comprar cavallos, :1rmas, fa
zenda, ou instrumento pel'tencentes it guerra, lhe' serâ. con
fiscado; e a mesma pessoa condemnada em dez cruzados, (c)
'que se applicarão as despezas dos hospitaes da provincia em
que se achar.

Art. 34. Todo o viv:1ndeiro ou assentista, que trouxer ao
exercito, ou às Praças mantimentos corruptos, que possam
causar doenç:1, sera. castigado como parecer,

Art. 35. A mesma pena terá o otflcial, ou soldado, que se
metter a ser vivandeiro.

Art. 38, Todo o soldado, que depois de preso, por qualquer
culpa, arrombar a cadeia para fugir, serà condemnado à re
feriua pena de morte natural.

Art. 40. Qualquer olflcial inferior, que se queixar calnm
llio!:iamente do seu superior, serit castigado conforme :1justiç'1.

(b) O mililar f6l'a dos actos de serviço não p6de usar de armamento,
ou de qllalquer arma de defesa, branca ou de fo"'o, occul:a ou pu
blicamente; e quando fOl'cm ,tebado.~ COIU pilas Am associações, em
llllmero de tres ou mais. serii.u reput:ldo'l amotinadol'es, Alvarás de
-J.1 de Ftlv ereiro de 1772, :s 10 , e de 26 de Novemb,'o de 1801 § 10 

Lei de 16 de Dezembro de 1830. e circular de 6 ele Junho de 1831-
(c) O artiO'o 203 do regimento le 170 marca a multa de 10~000,
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II

Regulalnento de infantaria e artilharia
de 1.763

(Actualmente para todas as armas, conforme a Provisão de 11
de Outubro do 1848)

CAPITULO XXVI,

DO::; AR'l'IGO~ DE GUERRA

}lclvel·tencias

ln, Os arligos ue guerra obrigam a· totlo a milital' de qual
quel' g'rilo que seja, e sem excepção alguma.; e sel'virão de
uase, ou de leis fundamentaes em todos os conselhos de guerl'a.

2'. Em todos os dias de pagamen to serão lidos na frente
das companhias i e nenhum soldado tomará o juramento de
fidelidatle as bandeiras, (d) sem que primeiro lhes sejam lido.'
e claramente explicados.

3n. Depois da publicação uos artigo.> de guerra, o auditor
tará comprehender muito bem aos soldados de recruta a força
do j Ural~1ento, representaudo-l hes vivameu te os cLlstigos divinos
e humanos, com que são punidos os pel',juros (e).

4'. Isto feito, ira lendo o juramento, o qual ira repetindo,
palavra por palavra, aquelle que o tomar.

(u) Terlllos do juramento :- Eu F •• " que ol'a estou alistado em
praça de soldado na, .. companhia do.,. batalhão de que é comman
dante o•... F.,. juro aos Santo; EI'angelhos, em que ponho a mi
nl1a dextra, de servil' l1em e fielmente a • ua Ma!íestade, de obedecer
com amai' exacta pI'ompLidão, e respeito a tuuo o qne contém os
al'liL s de guerra, e a iodas as ordelJs do meus superiores, concer
nentes ao Imperial ~erviço, e de me não apartar por pl'etexto algum
do meu batalhão sem licença, c de servil' em toda l~ parte com zelo
e. va~or, segllinJo sempre as Bandeiras, sem jamais as desampal'ar
debaIXO das cluaes estou alistado, e promplo pa.ra derramar todo o
meu sangue em sua defeza. ela Inelependencia elo Imp rio, do syslema
constitucional nelle adoptado, e da Dynaslia Imperante como bom e
fiel subdito ..

(e) Veja-se o ad, 169, cap, 30 til. 50 do Codigo Criminal.
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5a • Não somente aos soldados de recruta se deferira, mas
tambem o tomarão aquelles,' que tiverem desertado, e se lhes
houver perdoado.

ARTIGOS DJjJ GUERRA

Art. 1.0. Aquelle que recusar por palavras, ou cliscursos,
obedecer as ordens de seus superiores, concernentes ao servico,
erá conrlemnado a trabalhar nas fortificações (f), porém se

lhe oppuzer, servindo-se de qualquer arma, ou ameaça, será
arcabuzado.

Art. 2.°. Todo o omcial de qualquer graduação que' seja,
que estando melhor infCJrmado, dér aos seus superiores por
escripto, ou de boca, sobre qualquer objecto militar, alguma
falsa informação, será expulso com infamia (g).

Art. 3.° Todo o otllcial de qualquer graduação que seja,
ou otllcial inferior, que sendo atacado pelo inimigo desamparar
o seu posto sem ordem, será punido de morte. P0rém quando
fór atacado por um inimigo superior em forças, será preciso
provar perante um conselho de guerra que elle fez toda a
defensa possivel, e que não cedeu, senão na maiOl' e ultima
extremidade j mas si tiver ordem expressfL para se não retirar
succeda o que succeder j neste caso nada o poderá escu~ar j
porque é melhor morrer no seu postu, do que deixal--o.

Art. 4.°. Todo o militar, que commetter uma fraqueza es
condendo-se ou fugindo, quando fór preciso combater, sera pu
nido de morte .
. Art. 5.° Todo o militar, que em uma batalha, acção, ou com
bate, ou em outra occasião de guerra, dér um grito de es
panto, como dizendo: -Oínimigo nos tem cercado,-Nós so,nos
cortados, - Quem pude," escapar-se, escape-se,- ou qualquer pa
lavra semelhante, que possa intimidar as tropas, no mesmo
instante o matará o primeil'o omcial mais proximo que o ouvir j
e si por acaso isto lhe não succeder, será preso, e passará
pelas armas por sentença, do conselho de guerra.

Art. 6. 0. Todos são obrigados a respeitar as sentinellas, on
outras guardas j aquelle, que o não fizer, será castigado ri-

(f) O Decreto n. 3007 de 24 de Novembro de 1862 determina que
as sentenças que forem proferidas aos réos militareR a trabalhos de
fortificações sejam convenientemente crrmpridas, sendo os réos em
pre"ados em trabalhos de fortificações nas províncias em que se
aehat'em, e em falta desses em quaesquet' ontros trabalhos militares.

(g) Todo o cirurgião militar que passar attestado falso de molestia
a qualquer individuo militar, deve ser mettido em conselho de guer
ra.-Ordem do Exercito de 6 de Abr·il de 1709.·
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gorosamente; e aquelle, que atacar qualquer sentinella, será,
arcabuzado.

Art. 7.°. Todos os officiaes inferiores e soldados devem ter
toda a devida obediencia e respeito aos seus ofliciaes, do pri
meiro até o ultimo em geral •
.Art. 8.° Todas as difl'erenças e di putas são prohibida!!, eob
~ena de rigorosa prisão; mas se succeder a qualquer soldado
ferir o 'seu camarada á traição, ou o matar, será condemnado
ao carrinho perpetuamente, ou castigado com pena de morte,
eonfvrme as cireumstallcias. (h).

N. B. Este artigo 8° nos de guerra de cavallaria é
assim redigido:

« Todas as difl'erenças e disputas são prohibidas, sob
p.ena ·de rigorosa prisão-; mas si succeder a qualquer
soldado ferir o seu camarada á traição, será condemnado
ao ca,rrinho perpetuamente, ou castigado com pena de
morte, conforme as circumstancias occurrentes.

Porém aquelle que matar seu camarada, ou qualquer
. ol1tra pessoa á traição, será punido com pena de morte

sem' remissão. E esta, pena de morte sera ainda aggra
vada conforme as circumstMlcias do caso, isto é, si o
morto fór seu superior, ou concorrer qualidade que
aggrave o homicidio. »

Art. 9. o Todo o soldado deve achar-se onde fór mandado, e á
hora que se lhe determinar, posto que lhe não toque, sem mur
mnrar, nem pór difficuldades; e si entender que lhe fizeram
injustiça, depois de fazer o serviço se poderá queixar, porém
sempre com toda a moderação. (i)

(Ii) Além de outras, é principalmen te circumstancia ag~ravante do
crime, haver no offendido a qualidade de superior do delinquente, con
forme o art. 80 dos de gnerra de cavalIaria, acima transcript'l, e o
capitulo 30. art. 16 § 70 do Codigo penal civil; haver premeditação
ou lraude, §§ 80 e 90 do mesmo art. 16, ou finalmente haver o delin
quente abusado' da confiança nelle posta, § 10 do referido artigo.

E' porém circumslancia attenuante ser o delicto commeltido em
desalfronta de alg Ima deshonra ou injuria, art. 18, § 4 do predito
Codigu penal, e tambem o § 8°, assim do cap. 17 do R~ulamento
de 1764, como do cap. 23 do de 1763, ambos do setruinte e Igual teor.
-Será muito do desagrado de Sua Magestade, SI qualquer official
superior usar de termos e palavras ~ndecentes, com qualquer official,
que estiver ás suas ordeus, porém si esta violencia proceder de um
zelo excessivo do serviço, e fór commettida na frente de qualquer
tropa, o official particular (moderando o seu primeiro impulso) não
a r&putará como o!l'ensa, nem (comtanlo que o não offenda em sua
ho Ira) responderá a eBa; mas poderá depois queixar-se ao official
que commil.ndal' o regimento.

(i) O Aviso circular de·9 de Abril de 1859 determina que seja,reco
lhldo a Enfermaria ou Hospi'tal militar o official 011 praça que, de
pois de receber ordem para qualquer servico, der parte de' doente,
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Ai't. 10. Aquelle que fizer estrondo, ruido, bulha. ou gritaria
ao pé ele alguma guarda, principalmente ue noite, sera casti
gado rigorosamente, conforme a intenção, com que o houver
feito. (j) .

Art. II. Aquelle que fa \tal' l\ entrar ele guarda, ou fór á pa
rada _tão bebad,!, que a não possa mon tar, erá castigado no dia
succe!isivo com cillcoenta p,tllC IU.S de e pada de pl'allel1a. (k)

ArL 12. Si algul1l soldado se deix ,r uOl'mil' aLI se embebedar
estando de sentillelta, ou deixar u seu posto antes tle ser ren
dido, sendo em tempo de paz, sera castigado com cincoent't pan
cadas de espada de prancba, e condemnado por tempo de sei;;
mezes a trabalhar nas fortificações j (I) porém si fór em tempo
de guerra, será arca,buzado. .

Arl. 13. Nenhuma pesso~, de qualquél' gráo, ou condição que
seja, entrara em qualquer fortaleza, senão pelas 'portas e laga
res ordinarios, sob p-ena de morte. (m)

Art. 14. Todo aquelle que desertar, ou que entrar em con
spiração de deserção j ou que sendo delta inlormado a não dela
tar, si fór em tempo de guerra, sel'á enforcado; e aquelle que
deixar a sua companhia, ou regilnento sem licença para. ir ao
lagar do seu nascimento, ou a outra qualquer parte que seja
será castigado com pena de morte, como se desertasse para.
fóra do reino. (n)

pl'ocedendo-se ao conselho de investigação e ao ele guel'l'a, caso a
Junt,a não encontl'e ll1oIestia, que possa embaraçar a COJDlUissão, para
que fór nomeado, por ter dado uma parte falsa.

ú) Em tempo de paz está pI'evisto pelo § 13, ad. 50, cap, 2° da Ia
parte rio Rt'g. disciplinar.

(k) Idem pelo § 14 'do citado art. 5. 0

(I) Estando extincto o caqtigo ele espada de pranc,ha no tempo de
paz, se poderá ler: será, castigado disciplinarmente e condemnado por
tempo de seis mezes a tl'abalhar nas fortificações.

- O Decreto n, 3007 de 2-! de Novemhl'O de 1862 determina que as
sentenças, que forem proferidaq contra individuos pertencentes a cor
pos estacionados nas prov:ncias. onde niio existam fortilicações, se
Jam c nvenientemente cumpridas, sendo os réos empl'(>gados em tra
balhos de fOl·tificações nas provincias em 9,ue 50. acharem, e, em faltfl.
desses, em quaesquer outros trabalhos militares.

(m) Sub~tit'lÍdo pelas disposi~'õe5da Lei n, 631 de 31 de Agosto de
1851. (Vide a Lei.)

(n) O Regulamento diz assim:- será castigado com pena de morte,
como si d 'ser asse para f6ra do Reino: e ~e71do em tempo de paz sem,
condeul1lado 1.0'" sei- annos a t'"a~alhar nG,S fortificaçàes. Esta uHim.~
pfl.rte, tendo sido substit lida pelo Titulo 40 da Ordenança de 9 d~ Abl'l1
de 1805, mandou-se no Til. 10, ar\igo unico, que fosse supprlll11da,
quando o art. 1·1 houvesse de ser lido ás companhias.
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Al't. 15. Todo aquelle que fór cabeça de motim, ou de trai
ção, ou tiver parte, ou concorrer pa,ra estes delictos ou souber
que se urdem, e não delatar a tempo o: aggrl?ssores, será
in1'allivelmente en1'orcado .

Art. 11). Todo aquelle que fallar mal cio C11 superior nos
corpos ele guarda. ou na. companhia.s, sera. ca~tigado (o) aos tra
balhos da fortificaçilo ; porém, si na indagação, que se fizer,
. i conhecer que aquella murmuração não fóra procedida so
mente de uma soltura de lingua, mas encaminhada a rebellião,
será punido de morte, como cabeça de motim.

Art. '17. Todú o soldado se deve contentar com a, paga, com
o quartel, e com o uniforme que se lhe cler, e si se oppuzer, não
o querendo. receber, tal qual se lhe dér será tido, (3 castigado
como amotlLlador. (p)

Art. 18. T('~os os furtos, e a,ssim lllesmo todo o genero de
violencias para, extorquir dinheiro, ou qualquer genero, serão
punidos severamente; porém aquelle furto, que se fizer em
armas, illlm' 3e , ou outras cousas pertencentes á Jação (q), ou
aquelle que roubar o seu camarada, ou commetter furtos com
fracção, ou fór laclrão de estraól" perdera. a vida con1'orme as
circumstancias ; ou tambem si qualquer sentinella commetter
furto ou consentir que alguem o commetta, será ca. tigado seve
ramente, e, conforme as circumstancias, incurso em pena ca
pita,l. (r)

Art. 19. Todo o soldado que não tiver cuidado nas suas ar
mas, no seu uni1'orme, e em tudo que lhe pertence, que o lançar
1'óra, que o romper, ou al'ruinar de proposito, e sem neceasiclade,
e que o vender, empenhai' ou jogar, será pela primeira e se
gunda vez preso, porém, <'1, terceira punido ere morte. (s)

(o) No regulamenlo de cavalJaria, em vez de castigaclo,' se cU 1.
condemnaclo.- Veja-se o § :1.2 Ci1p. 20 do reguh~men·to disclpllni1r.
O i1vlro do iHinisterio da Guerri1 de 4 de Outuuro de 1850 determinou
ao Ajudanle General do Exercito que fizesse constar em ordem do di,~

que tornar-se-ha digna di1 mais severa censura, independente das
penas da lei, toda i1 praça do exercito de qualquer categoria, que re
correr á imprensa para provocar contlictos e de respeitar seus supe
riores.- O de 26 ele Dezembro de :1.884 pt'ohibe que os officiaes elo
exercito alimentem discussões pela imprensa, sem prévia llcença do
i\finisterlo ela Gllerra.

(p) Veja-se o art. 50 § 15 cap. 20 elo Regulamento discJpliual'.
(cll A il1trega diz; - pertencentes a Sua Magestade.
(1') Cumpre nOlat· que o Alvará. de :1.8 de Setembro ele :1.7 4 deter

mina que este artigo se enlendesse lil\eralmente dos furtos de arma
mento, munições. elc., commeltido. rlentro do quarleis e alojamentos
e sendo fóra delJes, sem SOl' em serviço s6 haja por competente o
FOt·o militar.- Ko arc. {8 de eavaIlaria accrescenta-se depois de
'lrmas - as palavras: - cavallos, seIlas, etc.- e depois segue-se
munições, e tudo mais como no artigo supra .
.is). Tya.nsgres~i'(o prevista no § :l.ó, art. 5°, cap. 2° do Regulamenlo

diSCIplInar - Eslê art. H) tem alguma alteraçao no regulamento de
Prompiuarlo 20
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Art. 20. Todo o soldado deve ter sempre o seu armamento
em bom estado, 'e fazer o serviço, com as su s proprias armas;
aquelle que se servir das alheias, ou as pedir emprestadas ao
seu camarada, será castigado com prisão rigorosa. (t)

Art. 21. Aquelle soldado que contrahir dividas as escondidas
dos seus,; officiaes sera punido corporalmente. (u)

Art. 22. Todo aquelle que fizer passaportes falsos ou usar
mal da sua habilidade, por qualquer modo que seja, será punido
com rigorosa prisão; porém, si por este meio facilitar a fuga
a qualquer desertor, será reputado e punido como desertor.

Art. 23. Todo o soldado, que occultar um criminoso, ou
buscar meios para se escapar aquelle que estiver preso como
tal, ou o deixar fugir j ou sendo encarregado de o guardar, não
puzer todas as precauções pa,ra este efi'eito, será posto no logar
do criminoso. (v)

cavallaria, onde se lê assim: « Todo o soldado que não tivet' cuidado
no seu cavallo, nas suas armas, no seu unifot'me, sella etc., e em tudo
o que lhe pertence, que o lançar fór<l, que o romper, ou o arruinar de
proposito, e sem necessidade, e que o vender, empenhar, ou jogar,
sera pela primeira e segunda vez preso', e severamente ca.tigado,
conforme as cil'cumstancias, porém a terceira punido de morte. "
Veja-se g Lei n. 631 de 31 de Agosto de 1851-

(t) Veja-'se o Regulamento disciplinar, cap. 20 art. 5, §§ 16 e 17.
(u) Idem, cap. 20, art. 50 § 20.
(v) Diz Titara á pag. 61 do « Auditor Brazileiro ,,: - Este artigo é

um dos que parece necessitar de esclarecimentos, em razão da fórma.
tão vaga, em que está concebido, e que occasiona muitas questões,
se~undo as diversas especies a que se t nha de applicar, por isso que
deuando de marcar as penas, que relativamente as circumstancias, e
qualidades do preso, devem ser infligidas a qnem o deixar fugir, até
não discrimina a fuga de um réo já convicto, e sentenciado á morte,
e á prisão perpetua ou temporaria, daquelles, que ainda não o estão, e
dos que nem mesmo ja sofl'reram processo, achando-se apenas como
indiciados deste, ou daquelle crime, detidos, ou em custodia. Além
destas uma outra duvida milita, e é SI, depois da fuga, apparecer o
criminoso, e fôr de novo conduzido a prisão, cessa por isso todo o
procedimento contra a sentinella, ou guarda, pondo-se logo em liber
dade, ou si cumpre que continue a expiar sua omissão, connivencia, ou
suborno, que permittira ou facilitara, que o réo se evadisse. Somos
dos que dizem, como o !Feneral Cnnha Mattos, que deve continuar a
solfrer: mas até quando 1 E' o que não se pode seguramente avançar
pela omissão da Lei, embora pareça, que nesse caso, por entidade de
razão será licito recorret' ao art. 54 do Codigo Penal Civil, condem
nando o guat'da a prisão pela terça parte do tempo a que o réo esti
vesse sentenciado, por ser essa pena a mesma, qne o artigo diLo impõe
aos proprios réos, que fogem da. prisão, defP'eilo, antes de satlsfaze
rem a primeira pena. Na outra hypothese de o preso não estar ainda
convencido, e julgado a um castigo qualq)ler, e sim indiciado apenas
ou detido, e que portanto não se possa verificar a imposição de pena
de Talião; que o art. 23 estabelece, cumprindo todavia aos Juizes ar
bitrar, e impôr uma pena, em tal caso, adequada ás ciroumstancias
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- Art. 24. Si clualquer soldado commetter algum crime es
tando bebado, de nenhum modo o escusará do castigo a bebedice,
antes pelo contrario será punido dobradamente, conforme as
circumstancias do caso. (x)

Art. 25. Todo o soldado que de proposito, e deliberadamente
se puzer incapaz de fazer o serviCJ, sera condemnado ao carri
nho perpetuamente. (y)

Art. 26. Nenhum soldado poderá empresto.r dinheirQ ~o seu
camarada, nem ao superior. (~) .

Art. 27. Nenhum soldado poderá casar-se sem licença do seu
coronel. (a b)

Art. 28. Todo o offieial de qualquer graduação que seja, que
se valer do seu emprego lJara tirar qualquer lucro, por qual-

occorridas; qUdrem algllns (eja se tem praticado) a imposição da mesma
pena, que na Lei esteja designada ao crime, porque o tal preso esti
veSS3 accusado, recorrendo elIes talvez para ISSO ao art. 182 da Re
gimento de 1708, que outr'ora assim o ordenava, porém (releva notar)
u tlicamen te quando se verificava que a fuga fora permittida expres
samente, ou por negligencia: mas líoje qu o temos derrogado, e que
além disso, qllasi todos os delictos no Codigo Penal são considerados
no maximo, médio, e minimo para a applicação do castigo, como ava
liu, sem audiencia do réo indiciado, e outros dados, o ~râo de cul
pabilidade, em que eUe incorreria 1 egue-se, pois, ser maIs de justiça,
que os Juizes no ensejo de julg .1', prefiram ter em vista, ma:nme no
caSfl sujeito, e guardada a passiveI proporção as penas, que no foro
criminal civil actualmente vigoram pelo art. 125 do respectivo Co
digo Penal, o qual ao carcereÍL'o ou guarda, que deixa fugir o preso
por conuivencia impõe a de prisão com trabalho por dois a seis annos;
e por negligencia a de prisão com trabalho por um a tres annos, sexta
parte do tempo, por que se deveriam impor, si fossem com tra'balho.

- O soldado, que estando como tal de sentinella, e guarda a algum
preso, deixando-o fugir, commette um crime llleramente militar, no
sentido da Provisão de n. 359 de 20 de Outubro de 1834.

(x) Esse castigo nunca será no mesmo dia da bebedice, porcluanto o
art. 12 do cap. 17 do Regulamento do Codigo de 1764, e cap. 23 do
de infantaria, um e antro de identico theor, dizem assim:

"Prohibe-se aos o1Iiciaes e officiaes inJeriores a altercarem razões com
os soldados que estiverem bebados, e muito menos dar-lhes pancadas
no tempo de sua bebedice; porque talvez (por conta deJl,a) se fhes atre
verem de maneira, que sejam condemnado em pena capital. Quando
succeder que um soldado, uaquelle estado comI'netta algumas faltas,
no dia seguinte, quando estiver em jejum se punirá com dobrado
castigo, pelas faltas commettidas no dia antecedente _»

(y) O aviso do MiuisteI;io da Guerra de 21 de Março de 1863 declara
que os sentenciados por ou~ros crimes que não o de deserção, s6mente
deverão ser ferropeados quando nas sentenças assim se determinar.

(z) Regulamento disciplinar § 19 doart, 50, cap. 2.0

(ab) Idem, § 22 do árt. 50 cap. 2. 0
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guer ma.neil'i1 que ,seja., e de qne não puder inteiramente veri
fIcar a legalidade, será infallivelmente expulso, (ac)

J\.l't. 29, Todo o militar deve regular os seus costumes pelas
regras da virtude, lIa candura, e da, probidalle, deve temer a
Deus, reverenciar e amar ao seu Rei, e executar exactamente a.
ordens que lhe forem prescriptas. (ad)

(ac) ;\0 Regulamenlo Ile cava]]aria é assim accrescentado:- alem
cio rcsal'ci,' o damno. quc hourel' ca!t~aclo,- o Al'iso de '15 de
Julho de 1858 dechlra del'er proceuer-se milit:l.l'mente, fazendorespon
(ler a conselho de guerl'll: con\.r.t o amci;,l cio exel' ito, que empregar
no 'lU seniço as praças que commaudal',

(ad) O art, 174 do ReglL1amento de20 de Fevereil'o de fiOS, ampliado
pelo al't, 27 do Alvará de 7 de li!;, io de 170S, diz a,sim:- O que (O)'Çal'
q'llulq1le)' !Hulhc)' sejcb cn(Ol'caclo,

A Resolução de 14 de Outubro de i837 declara que as faltas graves
contrarias ~ disciplina militar, commettidas pelos caJ1ellães com pa
tenle de omciae. do exercilo, deverii.o ser jlL1gadas em conselho dc
guel'l'a, pel'l mesmo modo por que sii.o julgadas as de quaes(luer olll.ros
olficiaes, exceptuadas unicamenle a: que for,'m simplesmente correc
cinnaes, ou da comp('tencia do 1'''1'0 ecclesiastico,

O § i o do All'aríl de 14 de Pevereil'o de 177.2 mandou (lue lodas e
cada uma das pessoas que tem pra~a assentada na~ tropas pagns do
exercito, contra as cpmes se pro)'ar que sem ordem dos seu~ snpe
riol'e5, dirigidas a acções do SPl'\"iço, forem achallas on vislas fúra cios
seus quarteis, juntas em união no nnmel'O de tres inclusivomente, e
d'alli par" cima COIU armas l)l'aucas Otl de fogo, puulicas Otl occtlHas,
sejam irl'ell1issivelmente castigadas COIU a ultima pena lJue, pelo art 1;;
(los re"ulamentos de infanteria o eayallaria, se aclu\ estabelecida
contra os amotinadol'os que, como os sobrocli~os, perturbam a paz e
oi'(lem publ ica.

O § 10 do AI vará de 2G de 1\ol'em bro de i OJ ol'denou qtle cada um
llo~ soldados e oJTiciaes inferiores (lue resistirem (,S justiças cle SclUS
omciaes, ou com as lu'mas mil ilares, on ainda COIll paus ou com pe
rh'adas, ou pOl' qnalljuer Outl'O meio que caracterise resistencia; qlle
todo que, commetterem rl'lalquer acto de violenoia, dirigido, ou a li
l'luem presos dM mitos da justica, 'ou a impeclirem qunesquer pri ões
que 05 omciaes elos ma~istrados civis pretenderem fazer, e finalmonte
qno lodos e ctula um CIO, cmnplices que COaI era rem pal'a qualquer
dos referidos delicias, sejam presos C tratados ,como rebeldes ~ leis,
l'omo inimigos pertlll'hadol'e, do socego publico, c profanadores ~Io
decoro e hOnl':1 mililar, e qlle, como laes, sl'jam it'l'emissivelmen~e

condemnados na pena de mOl'~e nalural. pela comprehensiva dispo
sição do til. 1f cios arl,igos de gllol'ra, jnsedos no regulamenlo mi
l ilal',



- 30ü'-

1lI

Decreto e Ordenança de 9 de Abril de
180õ regulando as q nalificações do criJue
de <leserçi""ü.

Decreto

Quel'enLlo OCCOl'rel', sem pel'Lla. de tempo, a.> irregnla.I'idncles,
que resul tam de não se ach:Lrem .cla.ssitic·l(las no aI't. 14 de
g"uel'l'a a.s di tl."erentes especie:; de deserçilo em tempo de paz, e a.
pena qua deve corresponder-llle, conrol'me a. sua. diver..:;a. gr1l.
vidade: reconhecendo a.lém disso a. necessidade de estabelecer
uma regra invari<tvel, pela. qua.l se deieemine o dia., em que
llevem seI' qualificados desertores <1quelles que de.,ampararem
as minhas rea.es ba.ndeiras: e tendo sobee isto ouvido a j nn ta, a.
quem fui servido enCJrt'eg-fl,[' da. com posição do Cocligo f'ena.l
1\lilitar : Hei por uem ordenn.l', emquauto não e conclue a.quelle
impol'tante tl'<1,balho, que se ouserve a Orclena,nça, que bai:m com
este, as igna.cla pOI' Antonio Lle Araujo de Azevedo, Meu Iinistro
e Secrebrio de estado dos Neg'ocios Eõtrangeiros e da Guerra"
determinando se execute não somente a respeito dos que p:l.ril. o
futuro clesertnrem, mas ninda afJuelles, que actua.lmente se
acharem desertados, ou estiverem IJreso." por este crime, e SUlS
sentençls não houverem sido aimla. decididas pelo conselho ue
justiça. E pOI' um erreito da Minha. rea.l pieda.de Son, outl'o-im,
servido determinar, ([ue os I'é~s de primeil'a, e segunda clesel'ção,
que se acharem cum pl'lndo' as sentenças, ou as ti vel'em .ia
decididas, voltem aos seus regimeutos, logo que, em execução
das meS1l1a., senteuças, completa.rem o tempo, que competil'i,a
aos seus Cl'imes pelo dispo,to nesta. Ordenança., si acaso fôr
menJr do CJue aqnelle, em que se ach:l.m ::ientenciados. S,.lvatel'r,1,
de Ma.gos, emJl de Abl'il de 1805. - Com a. rubrica do Pl'incipe
Regente Nosso Senho!'.

Orclenança para os desertores ell1 -tell1po
de paz

TLTULO I

o QUE É snIPI;ES PAW'A, 1'1 o QUI'J B DESERÇÃO (~UALlPICADA

Artigo unico. O omcial inferior, ou solclado, flue sem legitima
licença, ('altar na. sua. cOl1lp~nhia. pelo espaço de oito diils
consecutivos, se!'u, no fim delles qualificaclo de. ertor j pO!'ém si tt
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falta fór por excesso de licença, a deserção se julgará qualificada
no fim de trinta dias, contados precisamente daquelle em que
principiou o excesso.

TITULO .II

DAS FALTAS

Art. 1.° Oofflcial inferior, ou soldado, que faltar mais de tres
dias, e fór preso antes dos prazos detêrminados, para que a sua
falta se qualifique deserção, sendo offlcial inferior levará baixa
de seu posto j e depois as im .elle, como o soldado, haverá um mez
de prisão no regimento, indo duas vezes por dia á esquadra do
ensino estabelecida pelo § 29 do cap. 6° dO regulamento de
infantaria. Ca.e)

Art. 2.° Aquelle, porém, que se apresentar no seu corpo
antes dos ditos prallos, ou que dentro delles declarar perante um
offlçial de guerra, milícias. ou ordenanças, magistrado civil, ou
parocbo, que quer. logo voltar para o seu regimento, e eft'ectiva
mente o fizer, apresentando um certificado autbentico da sua
declaração, e provando que não se demorou, depois disso, mais
tempo do que o nece3sario para chegar ao seu respectivo quartel,
faz~lldo a marcha de quatro leguas por dIa, havera sámente
prisão pelo dobro dos dias, que tiver faltado, fazendo della o

(ae) Escola. do soldado, actualmente regulada pela Ordenança de 7
de Julho de 1879.

A Resolução de 17 de Julho de 1880, tomada sobre consulta de 31 de
Maio do mesmo anno, declara que as ausencias, não excedentes de 'tres
dias, devem spr punidas pelos che.fes dos corpos, na rórma estabelecida
no at't. 7°'do Regulamento disciplinar. approvado pelo Decreto n. 5884
de 8 ·de Março de 1875; e na fórma da presente Ordenança, tit. 3",
arts. 2° e 3°, e tit. 4° as quê, salvo o caso de excesso de licença
durarem mais de tres e menos de oito dias,

O Aviso circular de 25 de Agosto de 1852 manda que sejam con
sid~ados ausentes os officiaes que pão ~e apresentarem nos seus corpos
den(ro de ceL'[r;s prazos, salvo si tiverem para isso permissão do
Governo. .

Regula a deserção dos officiaes a Lei de 26 de Maio de 1835. (Veja-se
- III - conselho de investigação.)

O Decreto n. 935t de 27 de Dezembro de '1884 determina que as
praças de pret do êxercilo graduadas por efleito de promoção. e aquelJas
que exercerem graduações de postos e classes dlstinctas por nomeação
dos commandantes de corpos, logo que forem condemnadas a seis
mezes de prisão sejam rebaixadas a simples soldados, contiuuando,
porém, em vig-or a Ordenança de 9 de Abril de 1805, tit, 20, art. 10, e
Decreto n. 1112 de 31 de JaneiL'o de 1853, e revog-ada a Imperial
Resolução de 22 de DezembrQ de 1860, toma'Cla sobre Consulta do
Conselho Supremo Militar de Justiça.
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seryjço, que lhe competir, e indo á esquadra do ensino nos dias
de folga, uma vez por dia. (ai')

Si a falta fór por excesso de licença haverá a mesma pena,
mas reduzida a um numero de dias igual ao da ausencia.

TITULO III

A QUEM PERTENCE IMPOR AS PENAS NOS OASOS DE FALTA, E MODO
QUE :russo SE DEVE TER

Art. I. o As faltas, que não excederem de tres dias, serão
castigadas ao arbitrio dos coroneÍs.

Art. 2. o As outras faltas que, excedendo tres dias, não che
garem a constituir deserçã.o, serão julgadas por conselho de
disciplina (a g), composto dos tres otriciaes superiores, e de dous
oapitães mais antigos .(não sendo algum delles da companhia do
réo), porque nesse caso, ou quando algum dos otrioiaes superiores
estiver impedido, nomear-se-ha mais um oapitão, afim de que
sejam sempre oinco os vogae3.

Art. 3. 0 O oonselho ouyjndo verbalmente a defeza do réo, lhe
impora a pena, que houver merecido, lavrando o vogal mais
moderno um assento, que assignarão todos, e que ficará servindo
de documento á nota que, em oonsequencia delle1 o coronel
mandará lançar no livro do registro.

TITULO IV

DAS DESERÇÕES (ah)

Primeira deserção simples

Art. I. o O réo da primeira, e simples deserção que vier preso
ao regimento, havera em castigo o perdimento de todo o tempo

(af) Veja-se o Regulamento disciplinar cap. 2°, art. 50 § 24.
(ag) Revogado pelo § 23, cap. 2°, Parte ia do Regulampnto disci

plinar. O Aviso de 2i de Fevereiro de iS77 sustenta a doutrina e
manda considerar o tempo de pI'isão applioada por essa ausencia ou
transgressão, como méro castigo correccional.

(ah) O Aviso do Ministerio da Guerra de 5 de Março d'3 iSSO altera
as disposições constantes da Ordem do dia n. i04 de i6 de Dezembro
de i858, pelas quaes s regiam os conselhos de guerra que julgam os
crimes de deserção.- Veja-s a nota (2) das remissivas dos conselhos
de guerra. - A. Ordem do dia n. 104, aci ma citada é do theor
sel}uinle :

rendo-se dado em algumas guarnições o facto de haverem os Srs. com
mandantes de corpo trancado notas de deserção, inutilisado conselhos
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que anteriormente tiver servido; seis mezes elo ]J1'isão no ca.la
bouço, de onele ira á esquadra de ensino, tres dia, de ml1n!l[i, e

rle disciplin<1, e <1nnullado Lodo procedimentu consNlllenle ue d set'tilo
legitimamente qualinc<1d<1 de praças de seus cOlnm<1ndos, rlnando
occort'em serem ellas apprehenclidas, on h<1vet'em-s2 <1presentado em
localidade distante do pont) do aqual'tel<1menlo denlt·o do prazu de
e~pera, mas que chegam ao corpo depois da baixa legtLl pelo motivo da
deserção: e sendo este procedi-mento mnilo il'l'eguhw e contr<1rio ao
espirito das Ordenanças milital'es relativa' <1 tal objecto, pur isso 'lu'
qualquer procedimento eom desertot'es legalmente Cjutllifie<1dus, relalivo
ao conhecimento do crime de que são l'éos, está na alçada sómenle ri;)
poder competente, que é o poder judici<1rio: cnmpr8 port<1nlo qne os
ditos Srs, cOlllmandantes n:l.o conLi luem a procerlel' d<1Cju Jle modu com
'taes individuos ; e que qU<1ndo qualqner rlesertor no caso supposto, se
apresentar, ou fór appl'elJendido, ol'rlenel.l1logo seu processo pelo consel 110
cle guerrt't. Si este, á vista dos documento; legaes, e ft tthe)1bicos rlue lhe
fOl'em apl'esent<1dos reconhecer qu o rco foi capturado ou apresentado
dentt'o elo prazo de espera, declinar{\ rle sua '(lInpetench't par;t li

jttlgamento, e nes;;e senlido lavraríl SU<1 decisão, tlepois d<1 qua sorti o
pl'ocesso como é de lei, submettido ao Cons~lho •'upremo Militat' de
Justiç<1 pat'a este julgar da legaltd<1de da incompetencia do Conselho
de Guerra, e declarar Regundo a pr:txe que iem seg,lítlo Ri a imposição
da pena ao réo é da competencia do conselho de rlisciplina, ou da (lo
chefe do corpo, nos termos da Ot'le:lança de 9 de Abl'il de 180- : Peltt
lin::d de 'is:l.o do Conl'elho Supremo Mi' it;\r de Jusliça é que sel:egularrl
todo o pr..Jcedimento que ultet'iormente de\'e haver com o processado,
tanlo em r lação ao indivillltCl, como -,LOS seus assentamentos no
resp r:tivo livl'JJ-mestt'e, Os St's. comJlland<1ntes d", :wma', inspectot'oS
dos rlistrictos militat'es, p assi~tentes de ajudante genera! nas pt'O
"inciaR, velat'ão sobre qlte seja r1'ora em diante pontualmente cumprid;\
fl pl'esente ordem, para que se não l' Pt'Odltzam os ;I!.lUSOS que se têm
dado, os qna?s ,ão inqlle;;tionave!tnente pr?judicaes ,i disciplina do
exercito,

- ConslJll;endo o Conselho 'Upt'PlHO Militar em cl<üa de 17 de Jltnlio
d,e 1800, subt'e devel'em-se, ou não considerar compt'ehendidos no
Decreto de iô desse mez 'ln no, os desertores, que ao tempo de sua
pnblicação já estav:\m Pt'esos, l'esolvea •'ua Altezu Real em 17 do
reI' rido mez, tenrlo em considera ,iio a duvida 'm r[lle entl'ou o Conselho
. 'upremo 1\lililar sobt'e ;e execução do D,creto de 16 d Junho des:c
anno, have:1rlo <1ttenção ao principio humano, que prescrevo de nada
alterat' rIo q'18 toca á segm'ança d,l derezit do réo; 'ou Servido Ot:denar
que se suspenda por ora a eJ(ecu~,ão do s breditr, D ct'eto, e que o
ConselllO determine que, em tortos o, Regimento', deniro do espaço tle
tres dias, depOIS que se aprehender o desertor se faça conselho rle gUCl'ra
ao réo; c CJlle s~ o Auditot' não comparecer depois de avisado, s!\la o
capitão mais moderno, ou OUtr0 CJualquet' em sell impedimento, CJue
supl'a as vezes de Auditol', Ctcando resJlon>avel o Coronel de cach\ re
g-imento de r[ltalquel' delonga rlue haja em tal materia; e sendo
i?:ualmente nbrigado a dlu' conta. todos os mezes pela Secretal'i,l de
bstado do;; Negocios da. Guerra do numero de Conselhos de Guerl'a
ti que o Auditor faltou lep'Jis de avisado. O Coo elho fuça executal'
estns Minllas renes ordens, cUJr[uanto 1\Ie não eOllsultal' o que pareczr
so_bt'e os meios de cohil,ir a dz. er tio, e f'azrt' mais prompto o casllgo,
nao obstante rJuaesctuet' Leis, etc. P,clacio rIo Rio de Janeiro, 27 de Junho
cio. iSOg.- Com ,I Rn1.Jri 'U do Principe Regenle,
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de tarele, em cada semana, e nos outros fariL a limpeza, dos
quarteis da praça, ou regimento. (ai)

Art. 2,0 O que se alwe..entar voluntariamente pas''1dos tres
mezes, e não trouxer os seus uniformes, havera, além do
pel'dimento do tempo, que houver servido, quatro mezes ele
pri&'io ; faraclella o serviço, (lue lhe pertenceI', e ira nos dias de
folga, uma vez por dia, á. esquadra do ensino.

Art. 3,0 O que se apresentar voluntariamente dentro dos tres
mezes, trazendo os seus uniformes, perdel'a o tempo, qne antes
ti ver servido, e ficara preso dons mezes, fazendo o serv iço, que
lhe pertencer.

Art. 4,0 O qne faltar tre.. vezes, dentl'o do mesmo anno,
conta.do do dia da pl'imeira falta, e em cada. uma e"tiver a.usente
por mais de tl'esdias, e meno de oito, se julgará qualificado 1'130
de primeira deserção simples, e eomo tal lhe seriío imposta' as
penas comminadas no art. lo deste titulo, ou elle se apresente
de todas voluntariamente, ou seja conduzido,

Art. 5, o O que fugir estando cumprindo a, sentença da primeira
deserção, se vier conduzido, sel'a degradado para os Estados da
lndia por seis anno,;, e ell1r;uanto se demol'ar no reino, se
occupará nos trabalhos publicas, preso a outro companheiro com
cadea grossa,; mas si se apresentar voluntariamente del1tl'o do
prazo de tl'es mezes, ha.vel,a em castigo mais um da mesma
prisiio, a quo estava condeml1ado.

Se(Junda clesel'çiío simple,' .

Art. 1. 0 O l'ao d~ segunda e simpie,; deserção, que vier preso
ao seu regimento, haverá. em castip-o o perdimento de todo o
tempo, que anteriol'mente tivel' servido, e dous annos de
trabalhos publicas, com calcêta, e cadea delgada presa da perna
i1. cilltlll'a, sem que seja pel'mittido prendel-o a outros.

Art, 2.° O qne ..e a,presentar voluntariamente, pasc;ados tl'es
mezes, e não trouxer o' sens uniformes, haverá, além do
perdimento do tempo, qne tivel' servido, nm anDú de trn.balhos
publicas da maneil',t acim,t determinada.

(ai) O .\.viso ele 20 tle Fevereil'l) d 1875 declaro. C(lle as desel'ções
jlr:1ticadas por um apl'endill ,wLilheil'o menor de 18 annOi Co ,em
Julgadas por um cl)nselhl) de disciplina que lhe upplicass pena d~
cal"1.ber JIIOUeral\o e correcionul, sendo ll. decisiio desse conselho submel
tida ao juizo do Aj'ldant~ Genel'a!.

- O Aviso n. 3D de 2;) de Fevereiro de 1884 dr.clal'a qlle devem ser
expu sos elas fileiras do exel'cilo, logo que tenham cumpl'ido ,1respeclil'a
pena os cadeLes que COll1ll1etterell1 o crime de (\esel'ção.- NfLO estão
cOlupNhendidos os indulLados, conforme declal'oll o .\'viso de 19 d
J ILl ho ele '18 -lo
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Art. 3.° O que se apresentar voluntariamente, dentro de tres
mezes, trazendo os seus uniformes, perderá o tempo, que antes
tiver servido, e haverá, por seis meze3, o castigo indicado. no
artigo antecedente.

Art. 4.° O que fugir estando cumprindo a sentença de segunda
deserção, si vier conduzido será degradado por dez annos para a
Costa d'Africa; e emquanto se demorar no reino se occupará da
maneira determinada no art. 5° da deserção simples; mas' si se
apresbIltar voluntariamente, dentro do prazo de tres mezes,
haverá em castigo mais um alluo dos mesmos trabalhos, a que
estava condemnado.

Terceira deserção simples

Artigo unico, O rao de terceira, e simples deserção será
degradado para os Estados da ludia por seis annos; e emquanto
se demorar no reino, se occupará da maneira determinada no
art. 5° da deserção sunples.

Este al'tigo ~mico foi alterado, quanto ti qualidade da
pena, pela Carta Régia de 1.9 de Fevereiro de 1.807, do
theor seguinte:

« Conde dos Arcos, capitão-general de mar e terra dos Estados
do Brazil. Amigo. Eu, o principe regente, vos envio muito
saudar como aquelle que amo.- Tendo consideração, que a pena
de seis annos de degredo para o Estado da lndia, imposta pela
Ordenança de 9 de Abril de 1805 aos réos de ter~eira e simples
deserção, é impraticavel nos meus dominios ultra-marinos, aonde
além de Olltros inconvenientes, se faria por aquelle modo, ainda
mais sensivel a falta de população, que alli se experimenta:
Hei por bem, que em logar do referido degredo de seis annos, se
imponha aos militares das tropas dos meus dominios ultra-marinos,
convencidos pelo mencionado crime de terceira deserção simples,
a pena de traba.lho por oulro tanto tempo, na obras pubUcas
das capitD.nias,.a que pertencerem os seus respectivos corpos (aj),
para onde deverão voltar expiada que seja a culpa, andando
entretanto presos em cadêas grossas, a dous e dous, sendo excluido
das praças etrectivas desde o dia, que forem cumprir as suas
sentenças; durante o qual tempo, vencerão pão, oIdo, fal-da
mento e fardetas, e serão curados nos hospitaes militare ; por
esta forma, e para este fim somente, fica alterada a sobreclita
ordenança, ficando aliás em seu vigor; o que assim tereis

(aj) O Decreto de 13 de Outubro de 1827, derogando em parte a
ordeml supra, prohibe C[ue 'Vol~em a ser alistados quando forem sen
tenciados por terceira deserção.
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entl'udido, e fareis executar. Escripta po Palacio de Mafra, aos
19 de Fevereiro de 1807.- O PRlNC1PEJ.- Para o Conde dos
Arcos. »

Deserções aggyavadas POy circumstancias

Artigo unico. Quando o réo tiver desertado: l°, estando ele
guarda j 2°, em destacamento menor de cinco dias; 3°, achando- e
o corpo em marcha, ou vinte e quatro horas antes j 4°, escalando
muralha, ou estacada de uma praça fortificada; 5°, levando
armas, ou armamento j 60, roubando os seu camaradas; 7°,
tendo desertado para fóra do reino; nesse caso haverá em castigo
o dobro do que lhe pertencia, segundo a natureza da deserÇc'i.o,
na conformidade dos artigos antecedentes. (ak)

(ak) O Aviso de i5 de Novembro de i855 manda cumprir a Resolução
de 7 do mesmo mez, que considera deserção aggravada unicamente a
que fór revestida das circumstancias previstas ne te artigo unico,
ficando sem etreito o art. 2" da Portaria de 28 de Abril de 1823, na
parte clue ampliou a Lei ao caso em que o desertor levasse fardamento
não vencido.- Para melhor comprehensão transcrevemos o Der,relo
n. i67i de 7 de ovembro de i855. Diz elle assim :- Quprendo obviar
os inconvenientes que resultam do modo por que ~e tem entendido o que
são at'mas ou armamento a <jue se rerere o artigo unico do titulo 4° tia
Ordenança de 9 de Abril de i805, ujo levamento conslit.ue uma das
circumstaucias ag l7 ravantes da deserção das praças de pret do exercito
classificadas no citado artigo' Querendo tambem prevenÍl' os damnos
que os réos de deserção e de ausencia cansam á Fazenda Publica pelo
descaminh.o que dão, por occasião desses crimes, a peças de seu
equipamento, armameuto e fardamento não vencido: Hei por bem
determinar: iO, que os conselhos, tauto de di ciplina, como de guerra,
dos réos de de erção e de ausencia não considerem como armas (IlI

armamentos, para aggravação da deserção. senão a espingarda, o refie,
a clavina, pistola, a lança, a espada e a baiunem; 2°, que os réos de
deserção e de ausencia que voltarem a seus corpos, capturados 011
apresentados, indemnizem a Fazenda Publica, por desconto da quinta
parte (0) do respectivo soldo as peças de seu equipamento e fardamento
não vencido q le houverem desencaminhado pai' occasião do crime;
calculando-se a quanlia indemnizavel pelo valor das peças de enca
minhadas, que estava legalmente taxado na época da perpetração
daquelles Cl'Ímes; e entendendo-se que, das peças do fardamento não
vencido, os ditos réos só indemnizarão o valor proporcional ao tempo
que nessa époc,a faltava para completar o do vencimento de taes peç~s

fixado pnr Lel; 30, que as peças cle equipamento e fardamento nao
vencido, pelas quaes devem Eer reRponsabilisados os réos de de erção e
de ausencia sejam s6mente aquellas, cujo descaminho rÓI' verificado
pelo conselho de disciplina. O Marquez de Caxias, etc.

(') A ParLaria do Ministerio da Guerra de 20 deOuLubro de i O, publica<la na
Ord, do dia n. 1545 de 28 do diLo mez e aono, declara que o de conLo parn
pagnmento de qualquer arLigo de armamento, fnrdnmenLo e arreinmenLo, fosse
dnquelJa daLa em rlianLe peln metade. do respecLivo soldo.
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TITULO V

o I~VE , E HA DE PRATICAR A"TE.' DE ,'I') AVERBAR A DE;;EI1Ç:\O
:\'0 LIVRO DO ItEGISTRO

Artigo unico. bogo que a fu.ltu. de qualquer individuo de um
corpo exceder os prazos determinados no artigo unico do Titulo ln,
será. convocado o consp,lho de disciplina, e sobre [\, accusação pOI'
escripto do comm:1ndaute d:1 companhia, de que fór o réo, send.)
perguntadas testemunhas, se oruenlu'a um summario, aOlllle será
jUlglldo desertor com as circulUstaucias que aco1l1',au!lil.renl a
deserção, o quat summario servil'á de titulo â. uota elo livl'O ele
reg!stl'o, e de elelicto pa.ra. ser processado o rêJ, qU1ndo voltar ao
regunento.

TITULO VI

A QUE)! PGltTI')~CE DIPÓlt AS PENAS NOS CA, o.' OH DESERÇÃO

Artigo unico, Os crimes de deserção serão julgados pOI' um
'conselho de guer ra, e confirmada. a sentença pelo Supremo Con
selho ele Justiça" do me3mo molo que actua.lmente se pratica.

TITULO"' II

YW!LAC\'CIA E RESPOC\'SABILIDAlJE ])0.' CHEFES no.' COHPOS OBlm
os DOI.' TITULOS A 'TECEDENTE '

Art. 1.0 Por pretexto a.IO'UI11 se elemorariL a. convocação do
conselho ele guerra. pam julgar os desertores, devendo o chefe
do corpo, na falta do auditor, f<1zer sullstitnir o logar 1101' um
dos capitães do seu regimento, na forma que se acha determina
da pelo Alvarl\ de 18 de Fevereiro ue 1764.

Art. 2.° 03 inspectores geraes ,'igiarilo por si, ou pelos sel!;;
delega los, na. execuçiio dos artigos precedentes; e 1Jara. este
etreito os coroneis dos respe:::tivos regimentos accrescentarão na
observação elo mappa mensal, que actualmente lhes dirigem,
uma relação dos individuo." que tiverem f,tltado Ilaquelle mez,
e o procedimento que se houve com elles.

TITULO vm

DA PunLiCAçÃO })A, sEN'rENçAs

Art. 1.0 Logo que as sentenças voltarem ao regimento, deci
dillns pelo cOI1;;ell1o de j llstiça, serão publicadas á ordem, para
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quo por este meio conste o crime elo réo, e a pena 'lue lbe foi im
po:ta..

Art. 2.0 Esta pro....ielencia não comprflhemIerá somente as
entenças proferidas nos casos de deserção; mas esten le1'-se

ha a. todas as outra:, assim dadas pelo con 'eluo de disciplina so
bre faltas, como decididas pclo' de justiça, nos crimes de qual
(luel' natureza.

TITLLO IX

PltQCI·:bnH::'{To QUr. SE HA DE TIm. CO:\I os DESERTORES SEKTE:-\
("<leDOS, E o )LODO POR Qt":g SE H.\O DE ABO::-<AR

i\rt, 1.0 O réo, que sofi'rer a 1ena de primeira. deserção sera.
contado como praça efrectiva no tempo em que durar o cumpri
mento da sentenÇi.l, e como tal abonado pelo regimento, c suge~

to li. disciplina. delte.
Art. 2. 0 O que soíl'l'er a pena de segunda de erção sera ex

cluido elas praças eft'ectivas de.;ele o dia em qne fór cumpeir a sua
sentença: porém, vencerá fardamento, e fardetas pelo regi
mento, e será curado nos hospitaes militares, e em todo o tempo
da sua prisão se su:tentará do producto dos seus trabalhos, para
o que lhe serão destinadas obras, aonde o salario se proporciona
rá ao merecimento; e dednzida a, parte necessaria para o, eu
sllstento, e despeza de guarda, se llIe entregará o resto, quando
acabar de cumpri I' a sua sentença" c voltar a servil' no regimen
to, a que pertencia, aonele se ltle deferirá um novo jurtl,mento. (aI)

Este cwtigo (oi clel'ogaclo em lJ(wte pelo Aviso seguillte :

« Illll1. e Exm. Sr, - Tendo o Principe Regente Nosso Se
nhor ordenado pela Carta. Regia le 19 ( .. Fevereiro do corrente
auno, que com este se dirige a V. "7,x., que os militares das tl'O
pas dos dominios nItra-marinos, condemnados pelo crime de tel'
ceil'a deserção impIes aos tralJUlho elas obra publicas, vençam
em quanto andarem cumprindo as sentenças, pão, soldo, farda
mentos e fardeta', sendo além dis o cUI'ados nos 110 11itaes mili
tares; manda. S. A. R. declarar a. V. Exc. que no espirito d:t
refel'ida carta regitl, e conseguintemente na. sua di posição, se
eleverão entender comprel1endiclo"110r en ticlades de razão, quanto
aos expressado: vencimentos; j"'nalmente os roas da. :egunda.
deserção simIJle:', :emelhantemente condemnados nos tmba.lbos

(aI) A Labella da c1isLl'ihnição de fardamento aos senLenciados acha
se publicada na 'Ordem do dia da Reparl,içito elo Ajll(lanLe General
n. 178 de 28 de Novembt'o de 1883.
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das obras publicas, posto 'que a seu respeito outra cousa determi
ne o art. 2. 0 do tit. 9. 0 di], Ol'dena.nça. de 9 de Abril de 1805, que
nesta p~trte ficou igualmente alterado. D3U, GU1rde a V. Exc.
- Mafl'a, 25 de Fevereiro de 1807. - Visconde de Anadia. 
Sr. Conde dos Arcos. »
. Art. 3.0 O réo, que em virtude da sua sentença houver de
sotrrer a pena de Jegredo, será excluido do numBro d,ts praças
do regimento, de.3de o dia em que a sua sentença for publicada,
e não poderá voltar a servir nelle, como indigno de trazer uni
forme.

TITULO X

CO?iIO SE HA DE CONTAR A.OS DESERroREs o TEMPO DE CA.STIGO

Artigo unico. 'Todo o tempo de castigo, determinado pela pre
sento Ordenança, para as di:trerentes deserções, será sempre
contado desde o dia da decisão das sentenças pelo tribunal do
conselho de justiça, e cumprido effectívamente, não se levan
do ao réo em conta os dias que estiver no hospital, se entre-
tanto fôr a elle. (am) .

Esta erdenança será lida, uma vez cada mez ás companhias.
em occasião de pagamento, e em seguimento dos artigos de
guerra, devendo daqui em diante supprimir- e do art. 14 as pa
lavras - E endo em tempo de paz será condemnado por seis
annos a trabalhar nas fortificações. - Salvaterra de Magos, 9
de Abril de 1805. - Antoitio de Arattjo ele Azevedo.

Dec)"eto de 13 de Outubro de 1827

Havendo a Assembléa geral legislativa resolvido: lo, que
o alistados no exercito ou corpo de artilharia de marinha, que
tiverem commettido o cl'ime de deserção por tres vezes, em
tempú de paz, não sejam mais admittidos ao serviço militar., de
pois de haverem cumprido suas sentenças; 20 , que os que
actualmente pertencem ao exercito, e ao corpo de artilharia de
marinha, ~endo já. desertadú por tres vezes, ou mais, em tempo
de paz, sejam purudos na futura reincidencia com as penas aa

(am) A Circular de 20 de Fevereil."o de 1854 der:lara que a disposiçii:o
deste arHgo só é applicavel aos sentenciados pelo crime de deserção.
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terceira deserção; 3e, que fiquem revogadas todas as leis, al
varas, regimentos, e mais resoluções em contrario. E tendo Eu
sanccionaâo e ta resolução, Hei por bem ordenar que o sobre
ditos artigos se ponham em exacta ob ervancia. O Conselho Su
premo Militar e de Justiça o tenha assim entendido e faça execu
tar. Paço, em l3 de Outubro de 1827, 6° ela Independencia e
do Imperio. - Com a. rubrica de S. M. o Imperador. - Conde
de Lages. (an)

(ao) Regula a deserção dos oITiciaes a Lei de 26 de Maio de 1835.
Veja o final do conselho de investigação - III.
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IV

Lei u. 631 - de 18 de Setell1bro de 1861

Determina as penas e o processo para alguns crimes
militares.

Dom Pedro, por Graça de Deus, e Unanin1e Acclamação dos
Povo~, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil.

Fazemos saber a tod03 os nossos subditos, que a Assembléa
Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:

Art. 1.° No caso de guerra externa serão punidos com a pena
ele morte na provincia, em que tiverem lagar as operações do
Exercito Imperial, e bem assim em territorio alUado, ou inimi-go
occupado pelo mesmo Exercito: l0, os espiões; 2°, os que nas
Guardas, Quarteis, Arsenaes, Fortalezas, Acampamentos, Postos
Militares e Hospitaes tentarem seduzir as praças de 1a Linha,
Policia, Guarda Naciona'!, ou quaesquer outras, que fuça~ parte
das forças do Goveruo, tanto do mar como de terra, afim de que
desertem para o inimigo; 30, os que nús mesmos lagares acima
mencionados tenhrem seduzir as mesmas praças, atim de que s':\
levantem contra, o üoverFJo, ou os seus superiores; 4°, os que
atacarem sBntin'ellas; 5°, os que entrarem nas Fortalezas sem
ser pelas portas e lagares ordinarios.

§ 1.0 Os crimes dos numeras 20 e 3° sendo commettidos no
dito caso ele guerra exterua" na provincia em que tiverem lagar
as opel'ações do Exercito, e nas Guarda" Quarteis, Fortalezas,
Arsenaes, Acampamentos, Postos Militares e Hospitaes, não selldú
porém a deserção pura o inimigo, ou sendo os referidos crimes
commettidos na dita provincifl, fóra dos mencionados lagares,
ou em qualquer outro do Imperio no mesmo caso de guerra ex
terna, serão punirIas com a lJena de galés perpetuas no gráo ma
ximo, vinte annos no médio, e doze no minimo.

§ 2.° Si os ditos crimes forem commettidos em tempo de p3Z
em qualquer provincia e lagares, a pena será de dous a seis
aDnos de prisão com trabalbo; mas si a deserção fór para paiz
estrangeiro, a pena será de quatro a doze annos de prisão com
trabalho.

§ 3.° O crime de dar asylo ou transporte ii, desertores, conhe
cendo-os como taes, serà punido em tempo de guerra com a pena
de seis a doze annos de prisão com trabalho, e em tempo de paz
com a de prisão simples po~ seis a dezoito mezes. (ao)

(ao) A circular do n1inisterio da GlICl'l':1. de 13 de Janeiro de 1852
aos presidentes das Provincias determi na que se proueda nos lermos da
presente lei contra as pessoas que sedllzil'em soldados para deserlarem,
Oll lhe~ derem asylo.

Prompluario 21



- 322

§ 4.° Com a mesma p~na de seis a dezoito mezes de prisão
simples, e com a de multa do decuplo do valor dos objectos com
pral10s sera punido o crime de comprar as praças tio Exercito,
Policia, Guarâa Nacional, e quaesquer outras que façam parte da
Força. 40 G.overno, peças de armamento, fardamento, equipa
mento, 0U munições de guerra, si taes objectos tiverem sido for
necidos pelo Governo.

§ 5.° Os crimes, de que tratam os §§ l°, 2°, 3°, e 40 da pre
sente lei, bem como os de que tratam os artigos 70, 71, 72 73 e
76 do Codigo Criminal (ap) serão, quando commettidos por pai
zanos, processados e julgados na fórma d~t Lei n. 562 de 2 de
Julho de 1850. (aq) Sendo porém c0l11mettid03 por militare I

serão estes julgados pelos conselhos de guerra, e punidos com as
penas estabelecida por esta lei, e pelo Codigo Criminal, si as
não houver espeeiaes nos regulamentos e leis militares.

(ap) Veja-se os artigos citados no Codigo Criminal adiante lran
scripto. (VI).

(aq) Decreto n. 562 de 2 de Jluho de i850.- NICWC::L os -crimes que
d~vem ser processculos pelos hci-.es 111w~icipaes, ej'lCIgccdos pelos Juizes de
Direito.- Hei por bem Sanccionar. e Mandar que se execu'te a Reso
lução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. - Art. 1.0 Serão pro
cessados pelos Juizes Municipaes até a pronuncia inclusivamente, e
julO'ados pelos Juizes de Direito, os seguintes crimes: § Lo Moéda
falsa; § 2.° Roubo e homicidio commettidos nos municipios das fron
teiras do Imperio; § 3.0 A resistencia comprehendida na ia parte do
art. U6 do Codigo Criminal ;- § 4.° A tirada de presos de que tratam
os arts. i20, 12l, 122, 123 e 127 do Codigo Criminal.- Art. 2.0 O
crime de b;l.llcarota lambem será. definitivamente julgado pelos Juizes
de Direito.- Art. 3.0 Ficam revogadas as disposições em contrario.
Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido,
e faça executar.- Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Julho de 1850,
290 .da Independencia e do Imperio.- Com a Rubrica de Sua Mages
tade o Imperador.- Ellsebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara.

- A Provisão de 20 de Outubro de i834 declara que são crimes pu
ramente militares todos os declarados nas leis militares, e qlle s6
podem ser commettidos pelos cidadãos alistados nae corpos militares do
Exercito, ou Armada, como são :- 1°, os qUê violam a santidade e
religiosa observancia do juramento prestado pelos que assentam praça;
2°, os que otfendem a subordinação e b.oa disciplina do ExercilO e Ar
mada, 30, os que alteram a ordem, policia e economia do serviço mi
litar em tempo de guerra ou paz; e 4°, o excesso ou abuso da autori-
dade em occasião do serviço, ou influencia de emprego militar não
exceptuados por lei, que positivamente prive o delinquente do fôro
militar.

- O Regulamento n. 23 de 24 de Ontubro de i838 declara o seguinte:
Arti!!,o unico. As leis militares que regulam em tempo de guerra são
applicaveis: 1.0 A'quella pal'te do Exercito estacionada nas províncias
que se acham, ou se houvel'em de achar em estado de rebellião.
2. 0 A'quella parte do Exercito que se achar em provincias que (orem
i!lvllodidas por fOrçíl-B rebeldes.- 3.° A'quelJa parLe do Exercito que
tiver ordem de marchar para algum dos pontos acima designados.
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§ 6.° Os crimes, de que trata o principio deste artigo em todos
os seus numeros, ficam considerados militares, e aquelles que o
commetterem ficam sujeitos ao julgamento dos conselhos de
guerra, ainda quando militares nã.o sejam.

§ 7.° Serão tambem considerados militares todos os crimes
commettidos por militares nas provincias em que o Governo
mandar observar as leis para. o estado de guerra, e bem assim
os commettidos por militares em territorio inimigo ou de alUados,
occupado pelo Exercito Imperial, sendo porém applicadas as
penas do Codigo Criminal nos crimes meramente civis.

§ 8.° No caso de guerra externa o Governo fica autorizado: l°,
a crear provisoriamente na provincia em que tiverem l08'ar as
operações de guerra, uma Junt.a de Justiça Militar para o Julga
mento em segunda instancia dos crimes militares de sua compe
tencia; 2°, a prohibir na dita provincia as publicações e reuniões,
que julgar capazes de favorecer o inimigo, excitar ou manter a
desordem, sendo os tran:;>.gressores punidos com a pena de tres a
nove mezes de prisão simples, processados e julgados na fórma
da citada Lei n. 562 de 2 de Julho de 1850 ; 3°, a faz3r sahir dos
logares, em que a sua presença fór perigos 1, todos aquelles que
ahi não tiverem domicilio, e mesmo os que tiverem, si a neces
sidade das operações militares o exigir, e só emquanto durar
essa necessidade.

Art. 2.° Ficam revogadas quaesquer disposições em contrario.
Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhe

cimento, e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, e
façam cumprir, e guardar tão inteiramente, como neUa se contém.
O Secretario de Estado do' Negocios da Guerra a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 18 de
Setembro de 1851, 30° da Independencia e do Imperio.- Impe
rador com RubrictL e Guarda. Manoel Felizardo de Souza e
Mello.

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestacle Imperial Manda eroe
cutar o Decreto da Assembléa Geral, que Houve por bem Sanc
cionar, determinando as penas e o processo para alguns crimes
militares.

Para Vossa Magestade Imperial Vêr. Carlos Antonio Petra
de Barros a fez.- Eusebio de Queiroz Cuitinl10 Mattoso Camara.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 20 de Setembro de 1851.
Josino do Nascimento e Silva.
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v

Reg11.1alD.ento disciplinar para o Exercito
elD. teIllpo de paz

DECRETO N. 5884 - DE 8 DE lIfARÇO DE 1875

ApprolJct o Regttlamento disciplinar pm'a o Ea;ercito em tempo
ele paz

Hei por bem Approvar o Regulamento disciplinar para o
Exercito em tempo de paz, que com este baixa, assignado por
João José de Oliveira Junqueira, do Meu Conselho, Senador do
Imperio, Ministro e Secretari.:> tle Estado dos Negocios da Guerra,
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em oito de Março de mil oitocentos e setenta e cinco,
quinquagesimo quarto da Intlependencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Ma~estade o Imperador.

Joc10 Jose de OUveim Junqueira.

Regulan1ento disolpllnar para o Exerolto em
tempo do paz, a. que se refere o Deoreto n. 5394
desta data.

PRIMEIRA PARTE

Das transgressões da disciplina militar, dos cas~igos
e seus limites

CAPITULO I

DAS TRANSGRESSÕES EM GERAL

Art. 1.° Constituem tl'anstiressões da di:;ciplina militar:
§ I. o Todas as faltas preVI. tas no presente Regul!!mento.
§ 2. 0 Todas as fa.ltas aqui não previstas, nem classificadas

como crimes nas leis penaes milital'es, commettidas contt'a os
precei tos da subordinação, e regras do serviço e;)tabelecidas nos
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regulamentos especiaes, e nas determinações das autoridades
superiores competentas.

§ 3. o Todos os actos immoraes, e acções oi:l'ensi V[LS do socego,
e da ordem publica.

Art. 2. 0 São circum tancias aggravantes das transgressões da
disciplina militar:

§ 1. o A accumulação de duas ou mais transgressões.
§ 2. o A reincidencia. -
§ 3. o O conluio de duas ou mais praças.
§ 4. o O serem commettidas dnrante o serviço, ou em razão do

serviço.
§ 5. o. O serem oífensivas da honra e dignidade militar.
Art. 3. o Considera-se circumstancia attenuante das trans

gressões da disciplina militar o facto de ser o transgressor. de
bom comportamento civil e militar.

Art. 4. o Consideram-se j ustificativas das tran sgressões da
disciplina militar as circumstancias seguintes:

§ I. o Terem sido commettidas por ignorancia, claramente
reconhecida, do pOlfto da disciplina infringido.

§ 2. 0 Terem sido commettidas em conseqnencia de obstaculos
insuperaveis para o transgressor.

§ 3. o Terem sido commettidas por occasião de pratjcar o
transgressor qualquer acção meritoria no interesse do soce&,o
publico, ou defesa da honra, vida e propriedade sua ou ue
algnem.

CAPITULO 11

DAS TRANSGRESSõES PREVI TAS NESTE REGULAMENTO

Art. 5. o São transgressões da disci plina militar:
§ 1. 0 Autori.zar, promover, ou assignar petições collectivas

entre militares.
§ 2. 0 Não tratar o seu inferior com justiça, ou oífendel-o com

palavras.
§ 3. o Perturbar em formatura, ou marcha, o silencio neces

sario para ser ouvida a voz ou ordem de seu superior.
§ 4. o Mostrar-se negligente quan to ao asseio pessoal, pre

judicar o das outras praças, ou a limpeza do quartel, ou não ter
a este respeito a devida vigilancia.

§ 5. o Dar toques, ou signaes falsos, ou disparar arma sem
ordem,

§ 6. o Desafiar a seu camarada, ou com elle disputl1r.
§ 7. o Dirigir qualquer petição em objecto de serviço, ou quei

xar-;-se contra? superior, sem ser pelos tramites legaes, ou dar
quelX:a Céj.l\lrnmosa.



- 327-

§ 8.° Publicar qualquer representação que tenha feito contra
seu superior, sem permissão da autoridade a quem a mesma
representação fór dirigida.

§ 9.° Usar do direito de representação em termos não co
medidos, on, em vez de reC01'1'er a esse meio legal, censu'rar o seu
uperior por quaesquer escriptos, ou impressos.

§ 10. Provocar pela imprensa conflictos 011 rixas com seus
camaradas.

§ II. Esquecer-se elo re"peito devido ao superior, responder-lhe
com menos attenção, quer por escripto, quer verbaJmente.

§ 12. Fallar mal do seu uperior nos corpos ele guarda, quar
teis ou estabelecimentos militares.

§ 13. Fazer estrondo, ruido, bulha,· ou gritaria ao pé de
alg'uma g'narda.

§ 14. Faltar á parada da gnarda, ou nella apresentar-se
embriagado.

§ 15. Não querer receber a paga, quartel e uniforme que se
lhe der.

§ 16. Não ter cuidª-elo em suas armas, uniforme, cavallo, e
em tudo que lhe pertencer, ou negligentemente os arruinar ou
estragar.

§ 17. ServÍl'-se de armas e uniformes alheios e de cavalJos
praças de outrem, ou pedil-os emprestados a seus camaradas.

§ 18. Contrahirem as praças de pret dividas sem licença de
seus commandantes de companhia.

§ 19. Emprestar dinheiro a seu superior.
§ 20. Contrahir t1ividas para com seus subordinados.
§ 21. Dar-se ao vicio da embriaguez.
§ 22. Casar-se o Offlcial sem prévia participação a seu chefe,

e a praça de pret sem licença do seu commandante.
§ 23. Ausentar-se sem IicenÇ<'\" mas não por tempo que con

stitua deserção.
§ 24. Não se apresenta,r finda a licença ou depois de saber que

foi revogada, não tendo ainda decorrido o tempo necessario'para
ser a falta qualificada como deserção.

§ 25. Não se submetter convenientemente ao cumprimento da
penft, on castigo que lhe fôr infligido.

§ 26. Estar fóra do quartel ao toque de recolher sem ser em
serviço, ou sem licença especial.

§ 27. Revelar a quem não cop1petir quaesquer ordens, santo,
senha ou contrasenha.

§ 28. Ião acudir, por negligencia, aos t01ues, ás chamadas,
aos exercicios, revistas e inspecções.

§ 29. J08'ar, commetter actos immoraes ou perturbadores da
ordem publica dentro ou fóra dos quarteis, fortalezas, ou qual
quer outro e3tabelecimento militar.

Art. 6.° As trn.nsgressõe3 especiiicadas no artigo antecedente
não exclnem quaesquer oulras comprehendidas nos termos do
art. 1° deste Regulamento.
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CAPITULO Il1

DOS CASTIGOS DISCIPLINARES

Art. 7. o São Cl1st$OS disciplinares:
§ 1. 0 Para os Omciaes de patente, cadetes e soldados par-

ticulares:
1.o Admoestação;
2. 0 Reprehensão j
3, o Detenção;

, 4. 0 Prisão. (ar)
§ 2. 0 Para os Olficiaes inferiores do estado-menor, e das com

panhias dos corpos, e para as praças que gozarem da g'raduação
de postos correspondentes áquelles, ou de honras militares:

1. o Reprehensão ;
2. o Dobro de serviço na guarda;
3. 0 Detenção;
4. 0 Prisão;
5. 0 Báixa temporaria do posto;
6. o Baixa indefinida do posto;
7. o Transferencia para os depositas de disciplina.
§ 3. 0 Para 03 cabos de esquadra, anspeçadas e as praç'.a.s que

gozarem de graduação correspondente a estes PO-ltos:
1. o Reprebensão;
2. o Dobro de serviço na guarda;
3. o Detenção;
4. 0 Prisão;
5. o Baixa temporaria do posto;
6. o Baixa indefinida do posto j
7. o Transferencia para os deposit05 de disciplina.
§ 4. o Para os soldados, tambores, cornetas, clarins, pifaDos e

outras praças de pret que não gozarem de graduação, nem dcl
honras militi1I'es :

1.o Reprehensão ;
2. o Dobro de serviço ;
3. o Detenção;
4. 0 Prisão;
5. o Transferencia para os depositas de disciplina;
6. o Todas as penas accessorias dos a1'ts. 11 e 13.
Art. 8. 0 A aclmoestação ~ reprebensão podem ser appliCltdas:
§ 1. o Verbalmente.

(m-) O aviso ele 22 ele Março de '1875, expedido em virtude da Im
medinta e Impvrial Resoluçiio de 13 do mesmo mez. tomada soure
Consulta do Conselho Supremo .Ililitar de Justiça, de~]ara que s· mente
os subalLernos e não os majol'es e capitães devem fazer o serviço qne
lhes competir, quaado presos,
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§ 2.° Por escripto.
Art. 9.° A admoestação e a reprehensão verbnes serão:
§ 1.° Particularmen te,
:s 2. ° No circulo de Olliciaes de patente superior a do ollicia'!

culpado.
§ 3. o No circulo de todos os OlIiciaes, on no de todos 03 cadetes,

ou particulares, si o culpado pertencer a estas duas ultima
classes. (as) .

§ 4.° A reprehensão para as outras praças de pret era sem-
pre feita na frente da companhia, ou do corpo.

Ar1. 10. Serão lagares de detenção os seguintes:
§ 1.0 Recinto de uma fortaleza.
§ 2,0 Recinto do quartel do corpo.
§ 3.° Recinto de quartel da companhia.
§ 4.° 'ala do estado-maior do corpo.
§ 5.° MOl'ada do culpado.
Ar1. 11. A detenção dos soldados, e mais praças de pret elo

art. 7,° § 4· podera ser, conforme a gravidade ela transgre ,ão,
acompanhada das seguintes penas acce orias:

§ I.° Carga. de armas.
, 2.° Carga de equipamento cm ordem de marcha.
§ 3.° Facltina.
§ 4.° Repetição de instrucç,ão pratica na escola de ensino.
Ar1. 12,. A prisão sera :
§ I. ° Em casa aberta de fortaleza ou quartel.
s 2 ° Em casa fecllada de forta leza ou quartel.
§ 3.° Em prisão fechada de fortaleza ou quartel.
Ar1. 13. A prisão do:; soldados, e mais praças de pret do

art. 7.0 § 4.° poderá ser, conforme a gl'avidade da transgressão,
acompanhada das e$'uintes penas accessorias :

::> 1.° Diminuição CIO numero de comidas diarias.
§ 2. ° Diminuição da ração em cada uma da comidas diarins.
§ ::.° Privação de vicias tolerados.

4. 9 Facbil1a.
:s 5.° Isolamento do ct:lpado e.m cellula especial.
Ar1. 14. Os Officiaes de patente, quanào punidos disciplinar

mente com detenção, crão recolhidos, conforme a gl'avidade da
tl'anSO'l'es [o, ao recinto de uma fortaleza, á sa.la elo estado
maior do corpo, ao recinto elo qual'tcl, ou a. sua morada parti
cular.

(as) O aviso de 9 (le Março de 1 7G dech\l'll. (l11e, ;',. 'viska das (lis
p sições do art. 9° do presente Regll1ament ,qualq11er Omcial, devendo
ser reprehendido. ou admoestado, p_Ia primeirA vez particularmente,
pela segunda no circulo dos Officiaes de patente superior, e pela terceira
no de todos os Omciae , claro fica que os Omei:tes de patente podem
ser admoest:tdos ou reprehendidos no cil'cul de todos os Officiaes,
mesmo seus subordinados, o que se devel'á observar em regra gel'~ll.
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§ 1.o Os cadetes, ou soldados particulares serão recolhidos ao
recinto de uma, fortaleza, a sala de um estado-maior, ou ao re-
cin to do quartel de um corpo. ,

§ 2, o Todas as outras praça de pret serão recolhidas ao re
cinto de uma fortaleza, ou do quartel da companhia ou do
corpo.

Art. J5. Os Officiaes de patente, os cadetes e soldados par
ticulares, quando punidos di ciplinarmente com prisão, serão re
colhidos, conforme a g-ravidade da transgressão, a uma forta
leza ou quartel.

§ I. o Os Officiaes inferiores serão recolhidos em casa fech lda
de fortaleza ou quartel.

§ 2. o As mais praças ele pret recolher-se-hão em prisão fe
chada de fortaleza ou quartel.

CAPITULO IV

DAS REGRAS E LIMITES QUE SE DEVEM: OBSERVAR NA nrposIçÃO
DOS CA TIGOS DISCIPLINARES

Art. 16. Nenhum castigo disciplinar, exceptuadas a repre
hensão e a aelmeestação, sera infligido sem declaração escripta
da autoridade competente, que o impuzer; devendo a mesma
declaração mencionar a qualidade do castig-o, sebI limite, sua
causa e circumstancias aggravantes ou aUenuantes,si as houver,
sendo tudo publicado em ordem geral do corpo.

Art., 17. Os castigos disciplmares abaixo mencionados não
poderão exceder os limites seguintes :

§ I. o O dobro do serviço de guarda- de uma até doze vezes,
nunca porém eeguidas; devendo o paciente' ter sempre meio
dia de folga, pelo menos.

§ 2.° A detenção- de um até trinta dias.
§ 3. 0 A prisão- de um a vinte e cinco dias.
§ 4, o A baixa temporaria do posto- de quinze a sessenta

dias.
Art. 18. A detenção ou prisão, sem as penas accessorias, não

isenta o paciente do serviço que 111e competir por escala, ou que
lhe fór determinado.

Art. 19. A carga de armas nunca excedera ao peso d'e seis
espingardas de aaal'me 17, postas sobre 03 hombros. Esie
castigo não durara mais ele du s horas, devenelo medir o inter
vallo ele quatro horas, sempre que houver ele ser infligido mais
de uma vez pela mesma transgre 'são; e só será applicado no
interior do quartel ela companhia, a que pertencer o paciente,
e sempre de dia.

Art. 20. A carga ele equipamento em ordem de marcha será
sempre applicllda durante o dia.

Art. 21, A fachina consi te na limpeza dos quarteis e suas
dependencias' na limpeza das armas e mais petrechos existen
tes na arrecadação; no serviço ele conducção de agua e lenha,
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e outros semelhantes; em aterros; Das obras e reparos dos
quarteis.

Art. 22. A repetição de instrucção pratica Dão excedera de
quatro horas por dia, sendo duas de manhã e duas á tarde.

Art. 23. Na diminuição da ração e do numero de comidas dia
rias, attender-se-ha sempre ao estado physico do paciente. Esta
pena poderá ser applicada durante todo o tempo da prisão,
observada a clausula que fica declarada.

Art. 24. O i olamento do paciente em cellula especial poderá
ser durante todos os dias da prisão por castigo de uma mesma
transgressã<J, ou sómente durante parte delles.

Art. 25. A baixa do po to indefinida dos Officiaes inferiores,
etrectivos ou graduados, poderá ser acompanhada na transfe
rencia do rebaüado para outro corpo, si a autoridade compe
tente assim o entender conveniente j e a dos cabos de esquadra
e anspeçadas, eíl'ectivos ou graduados, para outra companhia do
mesmo corpo.

Art. 26. A baixa do posto indefinida, no caso do § 2° do
art. 33, inhabilita o rebaIxado para novos acceSS03.

Art. 27. A transferencia pal'a depo itos de di ciplino. sómente
póde ser applicada ás praças incorriglveis na fórma do art. 33
§ 3.'

Art. 28. As penas accessorias poderão ser, conforme a gra
vidade da transgressão, applicadas até tre5 conjunctamente,
uma vez que não sejam incompativeis, nem gravemente preju
diciaes ao estado physico do paciente.

Art. 29. O tempo dos castigos contar-se-ha desde a hora em
que o castigo começar até que tenham decorrido tantas vezes 24
horas, quantos forem os dias determinados.

SEGUNDA PARTE

Da competencia pa.ra. imposição das penas disciplinares

CAPITULO I

DAS AUTORIDADE A QUEM COMPETE IMPOR CASTIGOS mSCLPLI
NARES

Art. 30. São competentes para impór castigos disciplinares:
§ 1.· O Ministro da Guerra, aos officiae~ e praças de pret do

Exercito.
§ 2.° Os Commandantes em chefe de Exercito, de corpo de

Exercito, de divisão ou de brigada, os Officiaes e praças de pret
dos seus respectivos commandos.

§ 3.° Os Commandantes de armas, a03 Officiues e praças de
pret que se acharem no districto de sua jurisdicção.
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§ 4.° Os Commandantes de corpos, aos oillciaes e praç.'\s de
pret eJIer.tivas, aggregadas ou addidas sob o seu commando.

§ 5.° Os commandantes de guarnição militar, praç1 e for
taleza, aos Officiaes e ils praças de pret que nellas se acharem
por quftlquer motivo.

§ 6. ° Os Commandantes de companhia de guarnição, aos offi
ciaes e praças de pret effectivas, aggregadas ou addidas á mes
ma companhia. .

§ 7.° Os Commandante3 de companhia de qualquer corpo, ás
praças de pret e.ffectivas, aggregadas ou addidas á mesma com
panhia.

§ 8. ° Os commandantes de destacamento, aos ofllciaes e ás
prrtças de pret do mesmo destacamento.

§ 9. ° Os Commandantes de fortificação, aos officiaes e praças
de pret da respectiva guarnição.

§ 10. Os chefes de estabelecimentos militare", aos offlches e
praças de pret empregados nos mesmos estabelecimentos.

No numero destes estabelecimentos não se comprehendem as
escolas superiores do Exercito, que têm regulamentos especiae:>
para sua respectiva disciplina.

:S 11. A cOl11petencia de qualquer autoridade é sempre su
bordinada, á. do seu immec!i:l.to superior, que poderá chamar a si
°conhecimento do facto, e ordenar oca tigo, ou f<\zel-o cessar,
attenual-o, ou aggraval-o, quando ja applicado pelo inferior.

CAPITULO 11

DOS CASTIGOi; DISCIPLINARES QUI;] PÓDE Ir FUGIR CADA UMA D.\S
AUTORIDADES MILITARES

Ar1. 31. As autoridades mencionadas no art. 30 podem iu
filgil' a a.rbitl'io proprio, dentro dos limites marcados no Cap. 4°,
1" parte, os castigos disciplinares abaixo clesignados:

§ 1.° O Ministl'o da Guerra, os Commandantes em chefe de
Exel'cito, de COl'pO de Exercito, de di visão ou de bl'igada, os
COl11mandan tas de aemas, os Commandantes de corpoi; e os de
companhias aVllI as podel'ão infligil' a admoestação, a repre
llensão, o dobro elo ser'riço de s-uarela, a detenção, a prisão e a
lJaixa do posto temporaria ou llldefinid a.

§ 2.° Os Commandantes de guarnição militar, pl'aça ou forta
leza poderão infligil' a admoestação, a repl'ehensão, ° dobro do
serviço de guarda, a detenção e a: prisão.

§ 3.° Os Commanduntes de comLJ:ln hia de qualquer corpo po
del'lio infligir a admoestação, a reprehensão e a detenção.

§ 4.° Os Commandantes de destacamento, o.., Commf\ndantes
de lbrtificação e os chefes de e3tabelecimento;> militares poderão
infligil' a atlmoestaçlo, o elobl'o elo serviço de g'u:wda, a detenção
e a prisão.

Al't. 32. A attribuição de impól' llm cJ.stigo eli úiplinar qual
qller:comprehemle o dil'eito de aggrav, 1-0 com a pem~s acces
sorias, de qlle trata e.3te Regulamento.
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CAPITULO III

DA' PRAÇAS DE PRET MAL COMPORTADAS E INCORRIGIVErS, E O
MODO COMO SE DEVE PROCEDER COM ELLAS

Art. 33, Com as praças de pret, que no espaço de doze mezes
consecutivos ou em menos tempo, commettercl11 seis transgres
sões de disciplina quaesquer com alguma ou algumas das cir
cumstancias aggravantes dos §§ 4° e 5° do art. 2°, proceder
se-1m da maneira seguinte: (at)

§ 1.° Si fór cadete ou soldado particular, poderiL s.er ~scuso

do serviço militar por indigno de pertencer às fileiras do Exer
cito j devem10 para isso preceder ordem do Ministro da Guerra,
i\, vista do parecer do conselho de disciplina do corpo a que per
tencer o mesmo cadete ou soldado particular; e b@111 assim a
vista das informações das competentes autoridades superiores
da guarniçã,o onde estiver o corpo, e a opinião do Aj udante
General. (au)

§ 2.° Si fór Official inferior, atrectivo ou graduado, poderiL ter
baixa do posto, por ordem do Commundante das armas da pro
vincia, ou de quem suas vezes fizer, (av) sobre decisão do con
selho de disciplina do corpo, a que o OtIicial inferior pertencer, e
informação do respectivo cOlllmandante.

§ 3.° Si fór cabo; anspeçaela, ou outra praça, de pret sem gl',t
cll1ação, e houver commettido no mesmo espaço de tempo, e com
as mesnias circumstancias aggravantes de que falla a ln parte
deste artigo, doze tranS""l'essões de di:>ciplina, quaesquer que
sejam, poderá ser declaraefa incorrigivel por deci ão do consellro
de disciplina, confirmada pelo Commandante das armas sobre
informação do Commandante do corpo j e, neste caso, será a
praça transferida para o deposito de disciplina, ou tera o destino
que lhe der o Commandante das armas.

(at) O Aviso de 4 de Maio de 1 7(J declul'a qne [lS transgressões a
que se refere o art. 33 do presente Regulamento, e pelas qUlles devem
responder a conselho de disciplina os cadetes, illferiores e mais pl'a~
ças do pret são unicamente as oflensi"as ao llrio e disciplina milHar,
commeLtidas contra os preceiLos da subordinação, taes como: embria
guez, falta de respeito aos superiores e oaLl'os deI ictos de semelhante
gravidade, e não faltas leve que em nada. prejudicam o bom compOl'
tamento e aptidão dos mesmos cadetes, inferiores e mais praças para o
cumprimento de seus deveres.

(a~t) A fórmula do processo será a me~ma. para o cadete ou pal'a ou
tra qualquer praça, razenclo-se Li'io sómente alterllração nas declações
da qnalidade da praça.

(0,1» • Nas. provincias el11 lue niio os houvel', as aLLl'ibui ões que a estes
pertencel'ião seróIo exel'ciclas p los 1'e pecüvos presidentes. (Decreto
n, 4156 de 17 de Auril de 1 6 ,11rL. 76.)



334 -

Art. 34. Quando a praça qualificada de incorrigivel seguir
para o seu destino, a guia que acompanhaI-a mencionara esta
qualificação e todas as circumstancias que a determinaram.

Art. 35. Declarações semelhantes se farão na escusa dos
cadetes e soldados particulares de que trata o § lo do art. 33,
assim como nos assentamentos do respectivo Livro-Mestre,
relativos aos cadetes, soldados particulares e mais praças, de
que tratam os §§ lO, 20e 30 do referido art. 33.

CAPITULO IV

DOS CONSELHOS DE DISCIPLINA

Art. 36. Haverá em cada corpo arregimentado do Exercito
um conselho de disciplina para os seguintes fins:

§ 1.0 Verificar o mito procedimento elos cadetes e soldados
particulares, pelo qual se tornem indignos de continuar no
serviço militar. (aa;)

§ 2.° Verificar o mao procedimento dos officiaes inferiores, e
sua inaptidão para o cumprimentb de seus deveres. .

§ 3.0 Verificar a incorrigibilidade das demais ~raças de preto
§ 4.0 Prestar ao Commandante do corpo sua o\Jlllião a respeito

de qualquer falta commettida no'corpo, e do castigo que merece,
bem como acerca de qualquer ponto de disciplina correccional,
sobre que o mesmo chefe julga dever consultaI-o.

Art. '07. O Conselho de disciplina sera composto elo major
do corpo, como Pre idente, e dos quatro Olficiaes mais gra
duados ou mais antigos que estiverem promptos, exceptuado,
porém, o Commandante da companhia a que pertencer oindi
viduo ele que houver de tratar o conselho.

O Commandante da companhia sera substituido pelo official
que se seguir immediatamente em graduação ou antiguidade, na
ordem descendente, ao aliciaI menos graduado ou mais moderno
do conselho.

Art. 38. Nos corpos em que, por sua organização especial, não
houver Major, o presidente do conselho de disciplina será o
otIleial mais graduado, ou mais antigo que estiver prompto,
exceptuado o Commandante, e tendo-se em vista a disposição do
artigo antecedente.

Art. 39. Nas companhias avulsas, o conselho de disciplina
será composto de tres subalternos respectivos, e na falta destes,
de outros que forem designados pela competente autoridade
superior da guarnição. O mais graduado ou mais antigo dos
subalternos será o presidente do conselho.

«(IX). A fórmula do conselho éa mesma que para o cadete simples,
ou para outra qualg,uel' praça, fazendo-se tão s6men'te alteração nas
declarações da qualIdade da praça.
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Art. 40. O conselho de disciplina terá voto deliberati;vo por,
maioria absoluta nos casos dos § § 1', 2° e 3° do art. 36, e·
sómente cousultivo nos casos do § 4" do mesmo artigo. .

Art. 41. O processo do conselho de disciplina, nos casos do
§ 2° do art. 36, será em tudo analogo ao do conselho de in
quirição, para verificar o mao comportamento, e a inaptidão dos
Olficiaes inferiores, conforme o modelo appenso ~ol) n. 1. (ay)

Art. 42. A' vista da decisão do conselho, conformando-se
com eUa o Commandallte das armas, determinara em ordem do
dia da guarnição a baixa do posto do OfficiaI inferior 'Processado;
e no caso contrario, levará com o seu pareoer, pelos ti'amites
legaes, o J)rocesso ao conhecimento do Ministro da Guerra, que
resolvera efinitivamente. .

Art. 43. O processo do conselho de disciplina, feito no caso
do § lodo art. 36, será tambem levado ao conhecimento do
Ministro da Guerra, acompanhado das observações que as auto
toridades que houverem de tl'ansmittir o mesmo processo
julg-arem convenientes, 1.1Jfim de que o dito Mini tI'O resolva
deflUitivamente.

Art. 44. Nos casos dos §!§ la, 3° e 40 do dito aI't. 36, o
processo do conselho sera summado, lavl'alldo o vogal mais
moderno um termo no qual se mencionem em re"umo todas as
particularidades relativas ao motivo da reunião do conselho, e o
resulta.do da investigações que o mesmo conselho fizer, quer
sobre documentos, quer sobre depoimeutos verbaes; concluiudo
o termo com a decisão sobre os dou pl'imeiros dos tres casos
mencionados, e com o seu parecer a respeito do ultimo, conforme
o modelo appellso sob na 2. (az).

Art. 45. Ql:1ando O conselho tratar de verificar o máo com
portamento das praças compreheudidas nos §§ I', 20 e 3° do
art. 36 requisitara, para fazer juntar ao processo que ol'ganizar,
a certidão dos assentamentos das ditas praças, e cópias de todos
os mais documentos existentes no archivo do corpo, que possam
s~rvir para esclarecer os factos de que houver de tomar conhe
CImento.

Art. 46. O termo a que se refere o art. 44 sera assignado por
todos os membros do conselho e remettido pelo presidente re 
pectivo ao Commandante do corpo, o qUl1ol, no caso do art. 36 § lo,
o enviará, pelos tramites estabelecidos, a Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra, para o Ministro resolver; no caso do § 30 do
mesmo art. 36 procederá confol'me o disposto no art. 33, § 30

; e
acerca do § 4", resolverá o mesmo Commandante como lhe
parecer conveniente ao fim para que convocou o conselho.

Art. 47. A reunião do conselho de disciplina será sempre
precedida de ordem por escripto do Commandante do corpo,

(ay). Veja-se a fórmula V.
(a:). Veja-se a fórmula VI.
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quer .seja por deli beração propria, quer por determinação da
autoridade superior competente. A ordem de convocação deve
declarar qual o objecto de que o con el110 ha de occupar-se.

CAPITULO V

DIsposrçõES GERAES.

Art. 48. Toda a prisão, ou detenção, anterior à ordem que a
designar como castigo de qualquer transgressão, };erá con i
derada preventiva, e não paderá durar além de tres dias, salvo si
houver qualquer occurrencia imprevista, que demore a inves
tigação do filcto.

Art. 49, Todo militar é competente para prender preventiva
mente a qualquer outro, que lhe seja inferior em posto, á ordem
de autoridade que possa infligiL' castigo disciplinar ao que fôr
preso.

Art. 50. Ef1'ectuada a prisão, o autor darà parte immediata-,
mente ao CommalldaBte do corpo a que pertencer o preso, ou á
autoridade superior militar competente mais proxima, mencio
nando na participação a causa da prisão, todas as particulari
dades occorridas e os nomes das testemunhas, si as houver,

Art. 51. Si a lrisão recahir em qualquer militar que estiver
empregado em estabelecimento sujeito ao Mini teria da Guerra
o autor da pri ão dirigirá igual participação ao chefe desse
estabelecimento.

Art. 52. Si a prisão fôr á ordem do Commandante de qual
quer corpo, este, procedendo as investigações necessaI'ias, pelos
meios ao seu alcance, imporá ao culpado o cl1stigo que julgar
jnsto, na fôrma deste Regulamento.

Art. 53, Si a prisão fôI' á ordem de autoridade superior ao
Commandante do corpo, levará este o occorrido ao conheci
mento dessa autoridade. pl1ra que providencie convenientemente.

Art. 54. Os chefes de estabelecimentos sujeitos ao Ministerio
da Guerra, 6. cuja ordem forem presos os militares empregados
nos mesmos estabelecimentos procederão a respeito de tes
de modo analogo ao que fica disposto nos arts. 51 e 52, e assim o
farão tambem as mai autoridades a que se refere o art. 49.

Art. 55. Haverá na Secretaria de cada corpo ou companhi3
avulsa dous livros, sendo um pam. registro dos ca tigos disci
plinares, que sofi'rerem os officiaes, e o outro para as praças de
pret, que ao dito corpo pertencerem como etrectivos, aggregados
OH addidos ,

Art. 56. Os Commandalltes ele praça, fortaleza, destacamento'
e os chefes de estabelecimentos militares, exceptuados o~ da.'
escolas superiores do Exercito, onde estiverem officiaes e praças
de pret empregados em guarnição ou em qualqueL' diligencia do
serviço, remetterão, pelos tramites compet ntes, aos Com
mandantes dos corpos a que pertencorem os Officiaes õu praças
de pret que servirem sob as suas ordens, uma relação dos
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ca~tigo infligidos no mez anterior aos ditos OfJiciaes e praças,
quer sejam elfectivos, aggregajos ou addiLlos.

ArL 57. O.:; Commftl1Clan te.:; de corpos, logo que receberem a
relação de castigo.:;, farão regi tml-a no respectivo livro a que
se refere o art. 55, emuora neste regi tro se não pos a observar
a ordem chronologica.. .

Art. 58. Os Comma.ndantes de corpús dirigirão á Secretaria
de t;stado do~ Negocio;> d[\, Guerr.)" pelos tramites competentes,
nos m9ZCS de Janeiro e J ulllo de c3.da. anno, uma relação gera.!
de todos o Olficiaes e praça que pertencerem aos ditos corpos
como elfectivos, aggregados ou addidos, que houverem sido
castigados disciplinarmente durante o semestre anterior.

ArL 59. As relações de que trata o artigo antecedente. erão
examinadas pelo Ajudante Genel'al, o qual apresentara ao Mi
nistro da Guerra as observações que lhe occorrerem sobre
qualquer illegalidade ou lnj ustiça. dos castigos applicados.

Art. 60. :Si no fim dos periodo.:; marcados nos arts. 56 e 58
não ti vel' havido nenhum castigo disciplinar, esta mesma circum
stancia se participari.

Art. 61. As antor-idades cDmpetentes serão responsabilisadas
pelo abu,;o ou omi são que commetterem na imposição dos
castigos disciplinares, de que trata o presente Regulamento, e
pelo facto àe impoeem quaesquer úutros que não e3tiverem no
mesmo Regulamento mencionados.

Art. 62. Os in pectores dos corpos, por occasião de ln pec
cional- os, examinarão os livros de regi tI'O dos c.lstigos e darão
parte em seu relatorio dos abusos ou omissões que encontl'arem ;
meucionando todas as cieculll tancb' relativas aos mesmos abusos,
e fazendo as observações que julgarem convenientes.

ArL 63. As autoridade superiores is que ptr arbitrio pro
prio podem impôr castigos disciplinares são competentes para
cohibir, dentro dos limites de suas attribuições, os abusos com
mettidos na imposição do- ditos castigos; e quando. pela gra
vidade do abuso, a 1JUnição deste estiver fôra daquelles limites,
as referidas autoridades, fazendo logo suspeuder o castigo in
justo, levarão o facto ao conhecimento do competente superior
i~mediato, p:1ra e3te proceder na fórma das leis e ordens em
vIgor.

Art. 64. A averiS'uação dos abusos cOlllmettidos na impo ição
dos castigos discipllOares pôde ter logar por ordem de legitima
autoridade superior ex-offir:io, ou sobre representa<;.ão do que se
julgar 11'· do, apresentada e encaminhada de conformidade CJm
as ordens estabelecidas.

Art. 65. Si a autoridade superior competen te conhecer que
houve excesso ou injustiç:1 manifesta na applicação do C3. tlgo
disciplinar, ]?l'ocedera contra o autor do. ex~es o ou inj!1_tiça,
confol'me o di~posto no art. 63, e comlllUOlcara a sua deCl:iGto, e
os fuu iamentos della ao chefe do corpo a que pertencer o
punido.

ArL 66. A declaração motivada da injustiça do castigo dis
ciplinar isenta o punido dos elfeitos da nota do mesmo castigo, e

Prompluario 22
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não sera essa nota lançada em seus a3sentamentos no Li.vro
Mestre, e nas relações a que o presente Regulamento se refere,
bem como nas informações semestraes e outras, em que é de
costume mencionai-a.

Art. 67. Si ja estiver lançada no Livro Mestre a nota do
castigo, quando se reconhecer a injustiça deste, a declaração da
annullação de tal nota só tera lagar por ordem elo Ministro da
Guerra..

Art. 68. As notas de castigos disciplinares que devam sei'
averbadas no Livro Mestre do corpo, em conformidade dos
regulamentos e ordens concernentes aos assentamentos mi
litares, o serão por extrr.cto, e antes da expedição das relações
a que se refere o art. 58.

Art. 69. Os castigos disciplinares de qualquer natureza,
infligidos aos Offl.ciaes, serão sempre averbados no respectivo
Livro Mestre.

Art. 70. Ficam tambem sujeitas às disposições deste Regula
mento as .pessoas que servirem nos corpos do Exercito, ou em
qualquer estabelecirnento militar onde tenha execução o mesmo
Regulamento, quer o serviço seja feito em virtude de alista
mento, quer por outro modo, uma vez que gozem de honras e de
vantagens inherentes aos militares.

Art. 71. Em tempo de guerca poder-se-ha fazer applicação
do presente Regulàmento, tanto quanto fór passivei, a juizo do
Commandante das forças em operações.

Art. n. As disposições do presente R.egulamento relativas a
cadetes e soldados particulares, continuarão a vigorar emquallto
E)xistirem praças dessas classes no Exercito.

Art. 73. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Março de 1875.

João Jose de Oliveira Junqueira.
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VI

Co<:lig'o Crhuinal <:lo I:rnperio <:lo Brazil

PARTE I

Dos crimes e das penas

TITULO I

DOS CRIMES

CAPITULO I

DOS CRIMES E DOS CRIMINOSOS

Art. 1.0 Não haverá crime ou delicto (palavras synonymas
neste codigo) sem uma lei anterior que o qualifique.

ArL 2.° Julgar-se-ha crime ou delicto:
§ 1.0 Toda a acção ou omissão voluntaria contraria ás leis

penaes.
§ 2. 0 A tentativa do crime, quando fór manifestada por actos

exteriores e principio de execução, que não teve etreito por
circum tancias independentes da vontade do delinquente.

Não será punida a tentativa do crime ao qual não e teja ÍID
])ústa maior pena que a de dous mezes de prisão simples, ou
desterro para fóm da comarca.

§ 3.° O abuso do poder, que consiste no uso do poder (con
ferido por lei) contra os interesses publicos, ou em prejuízo de
particulares, sem que a utilidade publica o exija.

§ 4.° A ameaça de fazer algum mal a alguem.
Art. 3.° Não haverá crimino o ou delinquente em má fé, isto

ê, sem conhecimento do mal e intenção de o praticar.
Art. 4.° São criminosos, como autores, os que commetterem,

constrangerem ou mandarem alguem commetter crimes.
Art. 5.° São criminosos, como cumplice , todos os mais que

directamente concorrerem para se commetter crimes.
Art. 6.° Serão tambem con iderados cumplices:
§ 1.0 Os que receberem, occulbrem ou comprarem cousas

obtida por meios criminosos, sabendo que o forão ou devendo
sabêI-o em razão da qualidade ou condição das pe soas de quem
as receberam ou compráramo
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§ 2.° Os que derem asylo ou prestarem sua casa para. reumao
de' assa sinos on roubadores. tendo couhecimen to de que com
mettem ou pretendem commetter taes crime.,.

Art. 7. 0 Nos delictos de abuso de liberJade de communicat' os
pensi1mentos, são crimino os, e por i.·'o respol1saveis:

§ 1.0 O impl'essor, gravador ou lithographo, os quaes ficarão
i'entos de respon abilidade, mostrando por e cripta obrigação de
responsalJilidade do editor, sendo este pessoa conhecida, residente
no Brazil, que esteja no g'ozo dos direito" politi<~os; salvo quando
escrever em causa propria, caso em que se não exige esta ultima
qualidade.

§ 2.° O editor que se obrigou, o qual licará isento de res
ponsabilidade mostra,ndo obrigação pela qu~ü o autor se res
ponsabilise, tendo este as mesmas qualidades exigidas no editor,
para. escusar o impressor.

§ 3.° O autor, que se obrigou.
§ 4.° O vendedor e o que fez distribuir os impres,os ou gra

vuras, quando não consta·r quem é o impressor, ou este fÓl'
resid~nte em paiz estrangeiro, ou quaudo os impressos e gra
vuras já tiverem sido condemmtdos por abuso, e mandados
supprimir.

§ 5.° Os que commul1icarem 1)01' mais de quinze pessoas os
escriptos não impressos, si não provarem quem é o autor, e que
circularam com o seu consentimento; provando estes requesitos,
será responsavel somente o autor.

Art. 8.° estes delictos não se dá cumplicidade; e para o seu
julgamento os escriptos e di cur30S em que fôrem commettidos
serão interpretados segundo as regras da boa hermeneutica, e
não por phrases isoladas e deslocadas.

Art. 9.° Não se julgarão criminosos:
§ 1.0 Os que imprimirem e de qualquer modo fizerem circular

as opiniões e os discursos enunciados pelos senadores ou deputa
dos no exercicio de suas funcções, comtanto que não sejam
alterados essencialmente na substancia.

§ 2.° Os que fizerem analyses razoaveis dos principios e usos
religiosos.

§ 3.0 Os que fizerem analyses razoaveis da Constituição, não
se atacando as suas bases fundamentaes, e das leis existentes,
não se provocando a desobediencia a ellas.

§ 4.° Os que censurarem os actos do Governo e da pU~llica

administração, em termos, posto que vigorosos, decentes e come
didos.

Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos:
§ 1.0 Os menores de quatorze annos.
§ 2.° Os loucos de todo o genero, salvo se tiverem lucidos

intervallos, e nelle commettcrem o crime.
§ 3. 0 Os que commetterem crimes violentados, por força ou por

medo irresistlveis.
§ 4.° Os que commetterem crimes casualmente no exercicio

ou pratica de qualquer acto licito, feito com a tenção orclinaria.
Art. 11. Posto que os mencionados no artig'o an tecedente
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não possão ser punidos, os seu ben', comtudo, serão sujeitos à
8atisfação do mal cau3ado.

Art. 12. Os IOUC03 que tiverem commettido crime serão
recolhidos á casas para elles destinada, ou entregues ás SlWS
famílias. como ao ,jIJiz parecer mais conveniente.

Art. 13. e i provar que os menores de quatorze ann\) i
que tiverem commettido crimes, obraram com di ceI'nimento,
deverão ser recolhidos :is casas de correcção pelo tempo que lia
juiz parecer, comtanto que o re(:olbimento não exced<t à idade de
dezesete annos.

CAPITUr ,o II

DO CRlMES JUSTIFICÁVEIS

Art. 14. Será o crime justificavel, e não terá logar al)Unição
clelle :

§ 1.0 Quando fôr feito pelo deliuquente para evilar maI
maior.

Para que o crime sej'l justificave!, neste caso, deverão
intervir conjunctamente a fa.vor do delinquen te os seguintes
requi:itos: 10, certeza do mal que se propoz evitar; 20, f'lltaabso
luta de outl'o meio menos prejudicial; 30

, probabilidade LIa
emcacia do que se empregou.

§ 2.0 Quando fôr feito em defesa, ela propria pessoa ou de seu"
direitos.

§ 3.0 QUfllldo fôr feito em defesa da familili do delinquente.
Para que o crime seja justificavel neste dous casos, deverão

intervir os seguintes requisito: 10, certeza do mal que o delin
quentes se propuzerão evitar; 20 , falta absoluta de outro meio
menos prejudicial; 30 , o não ter bavido da parte deIle , ou ele
suas familias, provocação ou delicto que occasiona se o conflicto.

§ 40 , Quando fôr feito em defesa da pessoa de um terceiro.
Para que o crime seja ju tificavel, ne te caso, deverão

intel'Vir conjunctamente a f'Lvor do deliuquente os seguintes
requisitos: 10, certeza do mal que se propoz evitar; 20, que este
foss~ maior, ou pelo menos igual ao que e cau ou; 3 , falta
absoluta de outro meio meno prejudicial; 40 , probal ilidade da
efficacia. do que se empregou.

Reputar-se-lla feito em propria defe a ou de um terceil'o
o mal causado na repu La do que de noite entrarem ou ten
tarem eutrar nus casa em que alguem morar ou estiver, ou
nos edificios ou pateos fechados lL elIa pertencentes, não endo
casos em que a lei o permitte.

§ 5. 0 Quando fôr feita. em resislencia á execução de ordens
illegaes, não se excedendo os meios Ilece~ arios para im edil-a.

§ 6.0 Quando o mal c n i til' no ca tigo moderado que os
pais derem a. eus filho, os enhor a eus eScl!lVO e o
mestres a seus di cipul0., ou d se cu tigo re ulta!', uma V6Z
que a qualidade delle 11[0 ej olltral'ia as leis em vIgor.
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CAPITULO III

DAS CIRCUMSTA CIAS AGGRA.VAr TElS :EJ A.TTElNUANTES DOS CRIMES

Art. 15. As circum tancias ag-gravante e attenuantes dos
crimes influirão na aggravação ou attenuação das penas com
que hão de ser punidos dentro dos limites prescriptos na
lei.

Secção 1

Art. 16. São circumstancias aggravante :
§ 1.0 Ter o delinquente commettido o crime de noite ou em

10gar ermo.
§ 2.0 Ter o delinquente commettido o crime com veneno,

incendio ou inundação.
§ 3. 0 Ter o delinquente reincidido em delicto da mesma na

tureza.
§ 4. 0 Ter sido o delinquente impellido por um motivo repro

vado ou frivolo.
§ 5.0 Ter o delinquente falbdo ao respeito devido a idade do

ofl'endido, quando este fOr mais velho, tanto que possa ser seu
pai.

§ 6.0 Haver no delinquente superioridade em sexo, forças, ou
armas, de maneira que o offendido não pude se defender-se com
probabilidade de repellir a ofl'ensa.

§ 7.0 Haver no ofl'endido a qualidade de ascendente, mestre
ou superior do delinquente, ou qualquer outra que o constitua a
respeito deste em razão de pai.

§ 8. 0 Dar-se no delinq ente a premeditação, isto é, designio
formado antes da acção de offendor individuo certo ou incerto.

Haverá premeditação quando entre o designio e a acção decor
rerem mais de vinte e quatro horas. .

§ 9. 0 Ter o delinquente procedido com fraude.
§ 10. Ter o delinquente commettido o crime com abuso de

confiança nelIe posta.
§ 11. Ter o delinquente commettido o crime por paga ou

esperança de alguma recompensa.
§ 12. Ter precedido ao crime a emboscada, por ter o delin

quente esperado o offendido em um ou, diverso 10gares.
§ 13. Ter' havido arrombamento para a perpetração do

crime.
§ 14. Ter havido entrada ou tent:ttiva para entrar em casa

do otfendido com intento de commetter o crime.
§ 15. Ter sido o crime commettido com sorpreza.
§ 16. Ter o delinquente, quando commetteu o cl'ime, usado

de disfarce para não er conhecido.
§ 17. Ter precedido ajuste entre dous ou mais individuos

para o fim de commetter-se o crime.
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Art. 17. Tambem se julgarão aggravados os crimes:
§ 1.0 Quando além do mal do crime, resultar outro mal ao

offendido ou a pessoa de sua familia.
§ 2.° Quando a dór physica fór augmentada mais que o

ordimtrio por alguma circumstancia extraordinaria.
§ 3.° Quando o mal do crime for augmentado por alguma

circumstancia extraordinaria de ignomínia.
§ 4.° Quando o mal do crime for angmentado pela natureza

irreparavel do damno.
§ 5.° Quando pelo crime se augmentar a afilicção do affiicto.

Secção II

Art. 18. São circumstancias attenuaDtes dos crimes:
. § l.0 Nã') ter havido no delinquente pleno conhecimento do
mal e directa in tenção de o praticar.

§ 2.° Ter o delinquente commettído o crime para evitar maior
mal.

§ 3.° Ter o delinquente commettido o crime em defesa. da
propria pessoa ou de seus direitos, em defesa de sua família ou
de um terceiro.

§ 4.° Ter ú delinquente commettido o crime emdesa1Ironta de
alguma injuria ou cleshonra que lhe fosse feita, ou a seus as
cendentes, descendente, conjuge ou iI'mãos.

§ 5.° Ter o clelinquentl'l commettido o crime oppondo-3e á
execução de ordens illegaes.

§ 6.° Ter precedido aggressão da 'parto do offendido.
§ 7.° Ter o delinquente commettido o crime aterrado' de

ameaças.
§ 8.° Ter sido provocado o delinquente.
A provocação será mais ou menos attendivel, segundo fór

mais ou meno. "'rave, mais ou menos recente.
§ 9.° Ter o delinquente commettido o crime no estado de

embriaguez.
Para que a embriaguez se considere circumstancia attenuante,

deverão intervir conjunctamente os seguintes requisitos:
1°, que o delinC]uente não tivesse antes della formado o pro

jecto do crime j 2°, que a embriaguez não fosse procurada pelo
delinquente como meio de animar á perpetração do crime;
3°, que o delinquente não seja costumado em tal estado a com
metter crimes.

§ 10. Ser o delinquente menor de 21 annos.
Quando o réo fôr menor de 17 annos e maior de 14, }loderá o

juiz, parecendo-lhe ju to, impor-lhe as penas da cumplicidade.

Secção 111

Art. 19. Influirá tambem na aggravaç.'ío ou attenuação do
crime a sen ibilidade do offendido.

Art. 20. As circum tancias mencionadas ne!lte capitulo deverão
ser provadas, e na duvida impor-se.ha a pena no gráo médio.
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CAPITJjLO IV

DA • ATISFAÇÃO

Al't. 21. O delinquente satisfurà o damno que causar com o
delicto.

Art. 22. A satisfação sera sempre a mais completa que fàr
passiveI, sendo, no caso de duvida. a fa.vor do oll'endido.

Para este filn, o mal que resultar a pessoa e bens do oll'endido,
sera avaliado em todas as suas partes e consequencias.

Art. 23. No caso de restituição, far-se-ha esta da propria
cousa, com indemnisação dos deterioramentos, e na fal ta della" do
seu equivalente.

Art. 24. Si a propria cousa ostiver em poder de terceiro, será
este obrigado a entregaI-a, havendo a iudemuisação pelos bens
do delinquente.

Art. 25. Para se restituir o equivalente, quando não existir
a propria cousa, sera esta avaliada pelo seu preço orctinario, e
pelo de a:ITeição, comtanto que este não exceda a somma
aaquelle.

Art. 26. Na satisfação so comprehenderão não só os juros
orclinarios, os quaes se contarão na proporção do damno causado,
e desde o momento do crime, mas tambem os juros compostos.

Art. 27. Qnando o crime fàr commettido por mais de um
delinquente, a satisfação será a custa de todo, ficando, porém,
cada um delles solida'riamente obrigado, e para esse fim se
haverão por especialmente hypothecados os bens dos delinquentes
desde o momento do crime.

Art. 28. Serão obrigados a satisfação, pósto que não sej am
delinquentes:

§ l.0 O senhor pelo escravo até o valor deste.
§ 2.° O que gratuitamente tiver participfH,lo dos productos do

crime até a conêorrente quantia. .
Art. 29. A obrigaçfío de satisfazer o damno na fórma dos

artigos antecedentes, passa aos herdeiros dos delinquentes até o
valor dos bens herdados, e o direito de haver a satisfação passa
aos herdeiros dos offendidos.

Art. 30. A complp.ta satisfação do oflenclido preferira sempre
ao pagame.nto das multas, a que tl1mbem ficarão hypothecados
os bens dos del.inquentes, I'a fàrma do art. 27.

Art. 31. A satisfação n::o tera lagar antes da condemnação do
delinquente por sentença em juizo criminal, pa sada em julgado.
Exceptua-se: .

§ 1.° O ca o de ausencia do delinquente, em que se poderá
demandar e haver a. satisfilção por meio de acção civil.

~ 2.° O caso em que o delinquente tiver fallecido depois da
pronuncia, no qual poderá. haver-se dos herdeiros a satisfação
por meio de acç.'í.o civil.
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§ 3.° O caso em (tue o otrendirJo preferir ou usar da acção cidI
contra o delinquen te.

Art. 32. Em todo o caso, não tendo o delinquente meios para
a satisfaçã.o, dentl'o em oito dias, que '11le serão assignados, será
condemnado á prisão com trabalho pelo tempo necessario para
ganhar a quantia da. satisfação.

E ta condemnação, porém, ficará sem effeito logo que o de
linquente, ou alguem por elle, satisfizer ou pre tal' Jia.nça idonea.
ao pagamento em tempo razoa.vel, ou o otreodido se der por
satis fei to.

TITULO II

DAS PENAS

CAPITULO I

DA QUALIDADE DAS PENAS, E DA MANEIRA. CO:lIO E HÃO DE
DIPOR E CUMPRIR

Art. 33. Nenhum cl'ime será punido com peoas que não estejam
estabelecidas nas leis, nem com mais ou meno daquelJas que
estiverem decretadas para punir o crime no gJ;'áo maximo, médio
ou minimo, salvo o caso em que aosjuizes se permittir urbitrio.

Art. 34. A tentativa a que não estiver impo.ta pena especial
será punida com as me:5mus penas do crime, menos a terç~ parte
em cada um dos gráos.

Si a pena fór de morte, impór-se-ha ao culpado de tentativa
no mesmo grito a de galés perpetuas. Si fór de galés perpetuas,
ou de prisão perpetua com trabalho ou sem elle, impór-se-ha a
de galés por vinte annos, ou de prisão com trabalho ou sem elle,
por vinte ann03. Si fór de banimento, impór-se-ha a de desterl'o
para fóra do lmperio por vinte annos. Si fór de degredo ou
d~sterro perpetuo, impór-se-ha a de degredo ou desterro por
vmte anuas.

Art. 35. A cumplicidade será punida com as penas da ten
tativa; e a cumplicidade da tentativa com as mesmas penas desta,
menos a terça parte, conforme a regra. estabelecida. no artigo
antecedente.

Art. 36. Nenhuma pre umpção, por mais vehemente que seja,
dará motivo para imposição de pena.

Art. 37. Não se considera pena a prisão do indiciado de culpa
para prevenir a fugida, nem a suspensão d03 mugi trados, de
cl'etada. pelo Poder Ioderador, na. ('ól'ma da Constituição.

Art. 38. A pena de. mOI'te será dada. na forca.
Art. 39. Esta pena, depois que se tiver tornado irrevogaveI

a sentença, será executada no dia seguinte aO da intimação,
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a qual nunca se fará na vespera de domingo, dia santo ou de
festa naciona.l.

Art. 40. O réo, com o seu vestido ordinario, e preso, será
conduzido pelas ruas mais publicas até a forca, acoolpanhado
do juiz criminal do log'ar onde estiver, com seu escrivão, e da
força militar que se requisitar.

Ao acompanhamento precederá o porteiro, lendo em voz alta
a se9tença que se fór executar.

Art. 41. O Juiz criminal que acompanllar, presidirá a execução
até que se ultime; e o seu escrivão passará certidão ele todo este
acto, a qual se juntará ao proce5 o respectivo.

Ar1. 42. Os corpos dos eu forcados serão entregues a seus
parente ou amigos, si os pedirem ao juizes que pre idirem a
execução; ma9 não poderão enterrai-o:> com pompa, sob pena de
prisão por um mez a um anno.

Art. 43. Na mulher prenhe não se executará a pena. de morte,
nem mesmo ella serájulgada, em caso de a merecer, sinão 40 dias
depoi' do parto.

Art. 44. A pena de galés sujeitará os réos a anelarem com
calceta no pé e corrente ele ferro, juntos ou separados, e a em
pregarem-se nos trabalhos publicos da provincia, onde tiver sido
commetticlo o uelicto, á disposição do Governo.

Art. 45. A pena de galés llunca sel'á imposta:
§ 1.0 A's mulheres, a quae5, quando tiverem commettido

crimes para que e5teja ~stabelecida e5ta pena, serão condemnadas
pelo mesmo tempo á prisão em logar e com serviço analogo ao
seu sexo .
. § 2.° Aos menores ele 21 anuos e maiores de 60, aos quaes se

substituirá esta pena pela ele prisã.o com trabalho pelo mesmo
tempo.

Quando o condemuarlo a galés, estando no cumprimento da
pena, chegar a idade de 60 annos, ser-llle-ha esta, substituida
pela !ie prisão com tr<1balho por outro tanto tempo quanto ainda
lhe faltar pa.ra cumprir.

Ar1. 46. A pena de prisão com trabalho obrigará os réo a
o\3cuparern-se éliariamente no trabalho que lhes fór destinado
dentro do recinto das prisãe , na conformidade das senteuças e
dos regulamentos policiaes das mesmas prisõe .

Ar1. 47. A pena de prisão simple obrigal'á os réos a estarem
reclusos nas prisõe.> publicas pelo tempo marcado nas sentenças.

Art. 48. E tas penas de pri5ão serão cumpridas nas pri ões
publicas lue offerecerem maior commodidade e egurança, e na
maior proximidade Ijue rÓI' pos5ivel do' logares dos elelictos,
devendo ser designada pelos juize nas sentenças. .

Quaudo, porém, fól' de prisã.o simples, que não exceda a seIS
mezes, cumpril'-se-ha em qualquer pri ão que haja no logar da
residenci'l. do réo, ou em algum outro pro:dmo, devendo fazer-se
na sentença a mesma designação.

Art. 49. EmqUll.Dto se não estabelecerem as prisões com as
commodidades e arran,jos necessarios para o traba.lho dos ré~s,
as penas de pri. ão com trabalho erão substituidas pela de prisao
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simples, accrescentando-se em tal caso a esta )Dais a 6'" parte uo
tempo por que aquellas deveriam impàr-se.

Art. 50. A pena de banimento prjn\,ra para empre os réos
dos dli'eitos de cidadão brazileiro, e os inhiLJira perpetuamente
de lJabitar o territorio do Impef'io.

Os banidos que voltarem ao territorio do Imperio serão con
demnados a prisão perpetua.

Art. 51. A pena de degredo obrigara o" réos a residirem no
lagar destinado pela sentenç:a, sem poderem sahir delle durante
o tempo que a mesma lhes marcar.

A sentença UlU1ca destinara para degredo lagar que se compre
lienda dentro da comarca em que moral' o ofl·endido.

Art. 52. A pena de desterro, quando outra declaraçãO não
.houver, obrigara o' réos a sabirem dos termos do lagares
do delido, da sua principal residencia e da principal re idencia
do olIendido, e a não entrarem em algum delles durante o tempo
marcado na sentença.

Art. 53. Os condemnado a g'alé, á prisão com trabalho, a
prisão imple , a degredo ou á desterro licam privados do exer
cicio do direitos politicas do ciáadãos brazileiro, emquanto
durarem os etreitos da condemnação.

Art. 54. O condemnados a galés, a prisão com trabalho ou á
prisão simple , que fugirem das pri õe', os degradados que
sahirem do lagar do degredo, e os de terrado', que entrarem no
lagar dos que tiverem sido desterrados antes de satisfeita a
pena, serão condemnados na terça parte mais do tempo da pri-
meira condemnação. .

Art. 55 .. A pena de multa obrigará os réos ao pagmuento de
uma quantia pecuniaria, que erá sempre l'egulada pelo que os
condemnados puderem haver em cada um dia pelo eu' bens,
empregos ou industria, quando a lei e pecificac\amente não a
designar de outro modo.

Art. 56. As multa erão recolhidas aos cofres das camA.ras
municipaes; e 03 condemnados que, podendo, não.a p~galem

dentro de oito dias, erão recolhido á. pri ão, de que não sahirão
sem que paguem.

Art. 57. Nãú tendo os condemnados meios para pagar as
multas, erão condemnados em tanto tempo de "pri. ão com tra
balho quanto fàr necess'1rio para O'anharem a importancia dellas.

Terá lagar neste caso a dispo ição do art. 32.
Art. 58. A pena de su pensão do emprego pri vara o réo do

exercicio do' seus empreo'os durante o tempo da su pen ão, no
qual não pod _'lo ser empregados em outros, salvo endo de
eleiÇe'io popular.

Art. 59. A pena de perda do emprego importará. a perda de
todos os serviços que os réos houverem prest Ido nelle.

Os réúS que tiverem perdido os empregos por sentença poderão
s~r provido por nova nomeação em outro ·rla mesma ou de
diver"a naturez.:'l., :laIvo havendo expre 'a declaração de inha
bilidade.

Art. 60. Si o réo fór escravo, e incorrer em pena que não seja
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a capital ou de gales, será condemnaclo na de açoites, e, depois
de 03 sotrrer, será entl'egue a seu senhor, que se obrigará a
trazei-o com um ferl'o pelo tempo e maneil'a que o jlUZ de
signal'. (aa)

O numero de açoutes será fixado na sentença, e o escravo não
poderá levar por dia mais de cincoenta.

Art. 61. Quantlo o réo rÓI' convencido de mais de um delicto,
impor-se-lhe-hão as penas ef'tabelécir1as nas leis para cada um
delles, e sofi'rerá as corporaes umas depois das outras, princi
piando e seguindo da maior para a menor, com attenção ao gráo
da intellsidade, e não ao tempo da duração.

Exceptu~-se o caso de ter incorrido na pena de morte, no qual
nenhuma outra pena corporal se lhe imporá, podendo sómente
annexar-se á.quella a pena de multa.

Art. 62. Si os delinquentes ti verem incorrido em duas ou
mais penas que se lhes não possam impór uma depois da outra,
se lhes imporá no grão maximo a pena do crime maior que tive
rem commettido, não sendo a de morte, em cujo caso se lhes im
porá a de galés perpetuas.

Art. 63. Quando este codigo não impõe pena determinada,
fixando sómente o maximo e o minimo, considerar-se-hão tl'es
gráos nos crimes, com attenção ás suas circumstancias aggra
vantes ou attenuantes, send0 o maximo, o de maior gravidade, a
que se imporà o maxill10 da pena; o minimo, o da menor gl'avi
dade, a que se imporá a pena minima ; o medio, o que fica entr·.l
o ma;ximo e o minimo, a que se imporá.. a pena no termo médio
entre os dous extremos dados.

Art. 64. Os delinquentes que, sendo condemnados, se acha
rem no estado de loucura, não serão punidos emquallto nesse
estado se ,conservarem.

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 65. As penas impostas aos reos não prescreverão em
tempo algum.

(aa) A lei 11. 33LO de 15 ele Outubro de i886 revogou o presente
artigo, e declara que ao réo escravo serão impostas a \)lesmas penas
decretadas por esle Codigo e mais legislação em. vigOl' para 0l!-tl·os
quaesquer delinquentes, segundo a espeCle elos deltctos commetlld 'S,
me~mo qnando forem essas penas de degredo, destel'l'O ou multa, as
quaes serão subshitlliclas pel:.1. de prisão; sendo nos casos das dilas
primeiras por prj ilo simples pelo mesmo tempo para ellas fixado, e no
de milHa. si nilo fór eHa salisfeita pelos respectivús senhores, por
pri~ão simples ou com trabalho, conforme se acha estabelecido DOS
arLs. 431, 432, 433 e 434 do regulamento n. 120 ele 31 de Janeiro
ele 1842.
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Art. 66. O perdão ou minoração das penas impostas aos réos,
com que os agraciar o Poder Moderador, não os eximira da obri
gação de satisfazerem o mal causado em toda a sua plenitude.

Art. 67. O perdão do oifendido antes ou depois da sentenç::L
não eximirà das penas em que tiverem, o.u pos,;;am ter incorrido,
os réo de crimes publIcos ou dos particulares em que tiver 10g3r
a accusação por parte da justiça.

PARTE II

Dos crlmes publiccs

TITULO I

DOS CRIMES CONTRA. A EXISTENCIA DO IMPERIO

CAPITULO I

DOS CRIMES CONTRA A I fDEPENDENCIA, INTEGRIDADE E DIGNIDADE
DA NAÇÃO

Art. fi8. Tentar directamente e por factos destruir a inde-
pendencia ou a integridade do Imperio.

Penas - de prisão com tra,balho (lar cinco a quinze annos.
Si o crime sa consummar :
Penas - de prisão perpetua com trabalho no grao maximo ;

p!,isão C{lffi trabalho por vinte aDnos no médio, e por dez no mi
Dlmo.

Art. 69. Provocar directamente e por factos uma nação es
tra1?geira a declar.ar a guerra ao Imperio, si tal declaração se
verIficar e se segUir a guerra.

Penas - de prisão com trabalho por seis a dezoito annos.
Si da provocação se não seguir a declaração da guerra, ou si

e ta, posto que declarada, se não verificar, ficando a nação sem
damno ou prejuizo.

Penas - de pri ão com trabalho por dou a seis annos.
Si, para não se verificar a guerra, declarada em consequencia

da provocação, fór preciso algum sacrificio da nação em prejui7.0
tia sua integridade, dignidade e interesses.

Penas - de prisão com trabalho 1)01' tres a doze annos.
Art. 70. Tomar armas, o que rÓI' cidadão brazileiro, contra o

Imperio, debaixo de bandeiras inimigas.
Penas - de prisão com trabalh') por seis a quatorze annos.
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Art. 71. Auxiliar alguma nação inimiga a fazer a g'uerra ou
a commetter hostilidades contra o Imperio, fornecendo-lhe gente,
armas, dinheiro, munições ou embarcações.

Penas - de prisão perpetua com trabalho no g'ráo maximo,
por quinze annos no médio, e por oito no mínimo.

Art. 72. Entreter com uma nação inimig'a, ou com seus ag'en
t83, intelligencias por que se lbe communique o estado de forças
do Imperio, seus recursos ou planos, ou dar entrada e auxilio a
espiões ou a soldados inimigos, mandados a pesquizar as oper,lÇões
do Imperio, conhecendo-os por taes.

Penas - de prisão com trabalho por vinte annos no grào ma
ximo ; por doze no médio, e por seis no minimo.

Art. 73. Commetter sem ordem ou autorisação do Governo
hostilidades. contra os subclitos de outra nação, de maneira que
se comprometta a paz ou provoquem' as represalias.

Penas - de prisão com trabalho por um a doze annoS. .
Si por tal procedimento algum brazileiro sotrrer algum mal,

será o réo considerado au tor deIle, e punido com as penas corre
spondentes, além da s0bredita.

Art. 74. Violar tratados legitimamente feitos com as nações
estrangeiras.

Penas - de prisão J?or um a seis annos.
Art. 75. Violàr a lmmunidade dos embaixadores ou ministros

estrangeiros.
Penas - de prisão por dous ou dezeseis mezes.
Art. 7&. Entregar de facto qualquer porção de territorio do

Imperio, ou que elle tenha occupado, ou quaesquer objectos que
lhe pertençam, ou ele que esteja na posse, ao inimig'o interno ou
de qualquer nação estrangeira, tendo meios de defes\\>o

Penas - de pri ão com trabalho por dous a dezoito annos.
Art. 77. Comprometterem qualquer tratado Ou convenção a

honra, digpidade, fé ou interesses nucionaes.
Penas - de prisão por dbus a doze annos.
Art. 78_ Entrar juri dicQionalmente em paiz estrang'eiro sem

autoridade legitima.
Penas - de prisão por seis mezes a quatro annos.
Art. 79. Reconhecer, o que fór cidadão brazileiro, superior

fóra do Imperio, prestando-lhe etrectiva obediellcia.
Penas - de pri ão 1)01' quatro a dezeseis mezes.
Art. 80. Si este crime fór commettido por corporação, será

esta dissolvida; e si os seus Ilíembros se tOl'narem a reunir de
baixo da mesma ou diversa denominaçã,o, com a mesma ou diver
sas regras.

Penas - ao chefes, de prisão por d01l' a oito annos; aos
outros membros, de prisão por oito mezes a tres anllos.

Art. 81. 'Recorrer a autoridade estrangeira, residente dentro
ou fóra do Imperia, sem leg'itima licença, para impetmção de
graças espirituaes, distincçães ou privilegios na jerarchia eccle
siastic<'1" ou para autorisação de qualquer acto religioso.

Penas - de prisão po'!' tres a nove mezes. .
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Art. 82. Exercitar pirataria; e este crime julgar-se-ha com
mettido:

§ 1.° Praticando no mar qualquer acto de depredação ou de
violencia, ou contra brazileiros ou con'tra e trangeiros com
quem o Brazil não esteja em guerra.

§ 2. ° Abusando da carta de corso, legitimamente concedida,
para praticar hostilidades ou contra navios !Jrazileiros ou de
outras nações que não fo se autorisado para bostilisar.

§ 3. 0 Apossando-se alguem do navio, de cuja equipagem fizer
parte, por meio de fraude ou violencia contra o commi1ndante.

§ 4. 0 Entregando alguem aos piratas ou ao inimgo um navio
a cuja equipagem pertencer.

§ 5. 0 appondo-se alguem por ameaças ou por violencia a que
o commandante ou tripolação defenda o navio em occasião de ser
atacado por piratas ou pelo inimigo.

Penas - de galés perpetuas na gráo maximo ; de prisão com
trabalho por vinte annos no médio, e por dez annos DO minimo.

§ 6.° Aceitando carta de corso de um governo estrangeiro sem
competente autorização.

Penas - de prisão com trabalho por dons a oito annos.
Art. 83. A mesma pena estabelecida nos caso do artigo ante

cedente, desde numero um até numero cinco, se imporá:
§ 1. 0 Aos estrapgeiros que commetterem contra navios brazi

leiros depredações ou violencias, não sendo em tempo de guerra;
ou, no tempo deHa, não sendo mtHlidos com carta de marca.

§ 2. ° A todo o commandallte de embarcação, que commetter
hos.tilidades debaixo de bandeira diversa da do Estado, de que
tiver carta.

Art. 84. Tambem commetterá. crime de pirataria:
§ 1. 0 a que fizer parte da equipagem de qualquer embarcação

que navegue armada, sem ter passaporte, matricula de equipagem
ou outros documentos que provem a legitimidade dI\, viagem.

Penas - ao commandunte, de prisão com trabalho por quatro
a dezeseis annos ; aos da equipagem, por dous a oito annos.

§ 2. 0 a que, residindo dentro do lmperio, traficar com piratas
conhecidos, ou lhes fornecer embarcações, provisões, muniÇÕes
ou qualquer outro allxilio, ou entretiver com eHes intelligencias
que teo.bam por fim prejudicar o paiz.

§ 3. 0 Todo o commandante de navio armado, que trouxer do
cumentos passados pordous ou mais governos ditrerentes.

Penas - de prisão com trabalbo por dous a doze annos.

CAPITULO II

DOS CRBLES CONTRA. A. CONSTITUIÇÃO no TMPElRIO, El FORMA no
SEU GOVER o

Art. 85. Tentar directamente e por factos destruir a Consti
tuiçã.o Politica do Imperio ou a fórma de governo estabelecida.

Penas - de prisão com trabalho por cinco a quinze annos.
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Si o crime se consummar:
Penas - de prIsão perpetua com tril,balho no gráo maximo;

prisão com tr:.\balho por vinte annos no médio, e por dez no
minimo.

Al't. 86. Tentar directamen te e por factos destruir algum ou
alguns artigos da Constituição.

Penas - de prisão com trabalho por tres a doze annos.
Si 0 crime se consummar :
Penas - de prisão com trabalho por vinte annos no gráo ma

ximo; por doze no médio, e por seis no minimo.

CAPITULO lI[

DO CRIMES CONTRA o CHEFE DO GOVERNO

ArL 87. Tent:.\r directamente, e por factos, de thronisar o
Imperador j prival-o no todo ou em parte da sua autoridade con
stitucional, ou alterar a ordem legitima da successão.

Penas - de prisão com trabalho por cinco lt quinze annos.
Si o crime se consummar :
Penas - de prisão perpetua com tr,lbalho no gráo maximo;

pl'isão com trabalho por vinte annos no médio j e por dez 110 mi
nimo.

Art. 88. Tentar directamente, e por fa,ctos, uma falsi1 justifi-
cação de impossibilidade physica ou moral do Imperador.

Penas - de pri&"í.o com trabalho por quatro a doze annos.
Si o crime se consummar.
Penas - de prisão co:n trabalho por vinte anl10S no grào

maximo; por doze no médio, e por seis no minimo.
Art. 89. Ten tal' directamente, e por factos, con tri1 a Regencía

ou Regente, pari1 privaI-os no todo ou em parte da sua autori
dade consti tuciona.!.

Penas - de prisão com trabalho por quatro a doze annos.
Si o crime se consul11mar.
Penas - de prisão com trabalho por vinte annos no gráo

maximo; por doze no médio, e por seis no minimo.

DISPOSIÇÃO COMMUM

Art. 90. Provocar directamente por escriptos impressos, litho
gra.phados ou gravados, que se distribuirem por mais de 15 pes
soas, acs crimes e pecificados nos arts. 68, 85, 86, 87, 88 e 89.

Pena - de prisão por um a quatro annos e de multa corre
spondente á metade do tempo.

Si a provocação fór por escriptos não impressos, que se distl'i
buirem por mais de quinze pessoas, ou por discursos proferidos
em publicas reuniões. .

Penas - de prisão por seis mezes a dous a11nos e de multa
correspondente á meta,de do tempo.
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TITULO II

D03 CRIMES CONTRA O LIVRE EXERCIClO DOS PODERGS

POLITICOS

Art. 91. Oppôr-se alguem directamente, e por factos, à.
prompta execução dos decretos ou cartas de convocação da
Assembléa Geral, expedidas pelo Imperadol' ou pelo Senado, nos
casos da Gonstituição, art. 47, §§ 3° e 4.0

Penas - de prisão com trabalho por tre a doze annos. .
Art. 92. Oppór-se ::lIguem directamente, e por factos, ft

reunião da Assembléa Gera I Legislativn, em se.,são ordin:1ria ou
extraordin:1ria, ou a reunião extraordinarilt do Senado, nos casos
do art. 47, §§ 3· e 4.·

Penns - de prisão com trabalho por vinte anilas no grão
..laximo; por doze no médio, e por seis no minimo.

Art. 93. Usar de violellcia ou de :tme.1ça" contr:1 qualquer
membro das Cama·ras Legislativas, ou p:1ra melhor inl1uir na
maneir:' de se portar no exercicio do seu emprego, ou pelo que
ti ver dito ou praticado no mesmo exercicio.

Pen:1s - de prisão com trabalho por seis mezes a quatro ann03,
nlém das mais em que incorrer pela violencia ou ameaças.

Art. 94. Entrar tumultuariamente no recinto de cada uma das
Camaras Legislativas; obrigar cada uma dellas, por força ou
ameaças de violencüt, a, propôr ou a deixar de propôr, fazer ou
deixar de fazer alguma lei, resolução ou qualquer outro acto;
obl'ig::w a dissolver-se inconstitucionalmente, ou a levantar,
prorogar ou adiar a ses:ão.

Penas - de prisão com trabalho por tres a doze aunos.
Art. 95. Oppór-se alguem directamente, e por factos, ao livre

exercicio dos Poderes Moderador, Executivo e Judicia;rio, no que
é de suas attribuições constitucionaes.

Penas - de prisão com trabalho por quatro a dezeseis annos.
Art. 96. Obstar ou impeclir de qualquer maneira o etreit.o da

determinações tios Poderes Moderador e Executi vo, que forem
conformes á Constituição e as Leis.

Penas - de prisão com trabal ho por dous::t eis annos.
Art. 97. Usar tle violencia ou ameaças contra os agentes do

Poder Executivo par:}. forçai-os a fazer de maneira iIlegal um
acto olfieia.l, ou a deixar de fazer legalmente um acto oJIicial ou
a fn,zer como omcial um ::tcto pam. que n[o estejam autorisados.
Us~r de violencin. ou ameaças -para constranger algum juiz ou

jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, ordem, voto ou
sen tença., ou a fazer ou deixar de fitzer outro acto (lffjciaL.

Penas - de prisão com trabalho por seis mezes a quatl'o anilO,
além das mais em que incorrer pela violencia ou ameaças.

Promptnario ~3
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Art. 98. Levantar motim ou excitar desordem, durante a
sessão de um tribunal de justiça, ou audiencia de qualquer juiz,
de maneira que se impeça ou perturbe o acto.

Penas - de prisão por dous a seis mezes, além das mais em
que incorrer.

Art. 99. Pro;rocar directamente por escriptos impressos, litho
graphados ou gravados, que se distribuírem por mais de quinze
pessoas, aos crime.; especiticados nos arts. 91, 92, 94, 95 e 96.

Penas - de prisão por sois mezes a deus annos e de mui ta cor
res~ondente á metade do tempo.

Sl a provocação rôr por e criptos não impre.>sos, que se distri
buirem por mais de quinze pessoas, ou por discursos proforidos
em publicas reuniões.

Penas - de prisão por tres mezes a um anno e de multa cor
respondente á metade do tempo.

TITULO III

DOS CRIMES CONTRA O LIVRE GOZO E EXERCICIO DOS DIREITOS

POLITICOS DOS OIDADÃOS

Art. 100. Impedir, ou obstar de qualquer maneira, que votem
nas eleições primarias ou secundarias os cidadãos activos e os
eleitores, que estiverem uas circumstancias de poder e de dever
votar.

Penas - de prisão pOl' dous a seis mezes, e de multa corre
spondente á metade cIo tempo.

Art. 101. Solicitar, usando de promessas de recompensa ou de
ameaça.> de algum mal, para que a eleições para senadores,
deputados, eleitores, membros dos coeselhos gerae.> ou das
camaras municipaes,'j uizes de paz e quaesq uer outros empre
gados electivos recaiam ou deixem de recahir em determinadas
pessoas, ou para esse fim comprar ou vender votos.

Penas - de prisão por tres a nove mezes, e multa correspon
dente á metade do tempo i bcm assim da perda do emprego, si
delle se tiver servido para commetter o crime.

Art. 102. Falsificar em qualquer eleição as listas dos votos
dos cidadãos ou eleitores, leiado nomes diversos dos que nellas
estiverem, ou accrescentando ou diminuindo nomes ou listas j
falsificar ali actas de qualquer eleição.

Penas - de prisão com trabalho por seis mezes a tres annos, e
de multa correspondenta á metade do tempo.

Art. 103. Obstar dire0tamente, e por factos, a reunião dos
conselhos geraes de província j a sua prorogação permittida
pela Constitu:ção, ou o livre exercicio de uas attribuições.

Penas - de prisão com trabalho por dous a oito annos.
Art. 104. Entrar tumultuariamente no recinto dos conselhos

geraes i obrigai-os por força, ou por ameaças de violencia, a
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propôr, deliberar ou resolver, ou a deixar de o fazer; ou
obrIgaI-os a levantar ou prorogar a sessão.

Penas - de prisão com trabalho por um a quatro annos.
Art. 105. Usar de violencia ou de ameaças contra qualquer

membro dos conselhos geraes, ou para influir na maneira de se
portar no exercicio do seu empregaJ, ou pelo que tiver dito ou
praticado no mesmo exercicio.

Penas - de prisão com trabalho por tres mezes a dous annos,
além das mais em que incorrer pela violencia ou ameaças.

Art. 106. Pratica.r qualquer dos crimes referidos nos 31'ts. 103,
104 e 105, a respeito das camaras municipaes, ou de cada um de
seus membros.

Penas - a quarta parte das estu,belecidas nesses artigos,
excepto as em que de mais tiver incorrido pela violencia ou
-ameaças no caso do art. 105, as quaes serão impostas aos réos
na sua totalidade.

TITULO IV

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERN A DO IMPERIO

E PUBLICA TRANQUILLIDADE

CAPITULO I

CONSPIRAÇÃO

Art. 107. Concertarem-se vinte pessoas ou mais, para praticar
qualquer dos crimes mencionados nos arts. 68, 69, 85, 86, 87, 88,
89, 91 e 92, não se tendo começado a reduzir a acto.

Penas - de desterro paru. fóra do Imperio por quatro a
doze annos.

Art. 108. Si os conspiradores desistirem do seu projecto, antes
deIle ter sido descoberto ou manHestado por algum acto exte
rior, deixará de existir a conspiração, e por elIa não se procedera
criminalmente.

Art. 109. Qualquer das cODspiradores que desistir do seu pro
jecto, Das circumstancias do artigo antecedente, não será punido
pelo crime de conspiração, ainda que esta continue entre
os outros.

CAPITULO II

REBELLIÃO

Art. 110. Julgar-se·ha commettido este crime, reúnll1do-se
Uma ou mais povoações que comprehendam todas mais de vinte
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mil pessoas, para se perpetrar a.Jgulll ou algun' dos crimes
mencionados dos arts. 68, 69,85,86, 87, 88,89, 91 e 92.

Penas - aos cabeças - de prisão perpetua com trabalho no
grào maxin;o j de prisão com trabalho por vinte annos no
médio; e por dez no minimo.

CAPIT ULO Il1

SEDIÇÃO

Art. 111. Julgar-se-ha commettido este crime ajuntando- e
mais de vinte pessoas, armadas todas ou parte dellas, para o fim
de obstar a posse do empregado publico nomeado competente
mente e munido de titulo legitimo; ou para o privar do
exercicio do seu emprego j ou para obstar a execução e cumpri
mento de qualquer acto ou ordem legal de legitima autoridade.

Penas - aos cabeças - de prisão com tl'abalho .por tres a
doze annos.

Art. 112. Não se julgará sedição o ajuntamento do povo des
armado, em ordem, e para o fim de representar as injustiças e
vexações, e o mito procedimento dos empregados publicas.

CAPITULO IV

INSURREIÇÃO

Art. 113. Julgar-se-ha commettido este crime, reunindo-se
vinte ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da
força.

Penas - aos cabeças - de morte no grào maximo j de galés
perpetuas no médio: e por quinze annos no minimo j - aos
mais - açoite3.
. Art. 114. Si os ca,l~eças da insurreição forem pessoas livres,
incorrerão nas mesmas penas impostas, no artigo antecedente,
aos cabeças quando são escravos.

Art. 115. Ajudar, excitar ou aconselhar escravos a, insurgir-se,
fornecendo-lhes a,rmas, munições ou outros meios para o
mesmo fim.

Penas - de prisão com tra,balho por vinte a,nnos no grão
maximo j por -doze no médio j e por oito no minimo.

CAPITULO V

RE. IS1'ENCIA

Art. 116. 0ppÓl'-se alguem de qualqu~r modo com força li.
execução das ordens legaes dlts au toridades com peteo tes.
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Si em virtude da opposição se não eft'ectuar a dilig'encia orde
nada, ou, no caso de eft'ectuar-se, si os omciae encarregados da
execução soffrerem oft'ensa. physica da parte dos resistentes.

Penas - de prisão com trabalho por um 'a quatro a.nnos, além
das em que incorrer pela otrensa..

Si a diligencia se eft'ectuar sem alguma oft'ensa physica, apezar
da opposição.

Penas - de prisão com trl1balho por seis mezes a dous annos.
Art. 117. As ameaça de violencia, capazes de aterrar qual

quer homem de firmeza ordinaria, clnsiderar-se-l1ão neste caso
ignaes a uma opposição de etrectiva força.

Art. 118. Os officiaes da diligencia, pal'a eft'ectual-a, poderão
repellir a força elos resistentes, até tirar-lhes a vida, quando por
outro meio não possam conseguil-o.

Art. 119. Provocar directamente, por e3criptos impressos,
lithographados ou g'l'avados que se distribuirem por mais de
quinze pessoas, aos crimes especiticados nos capitulos 3°, 4° e 5°,
e bem assim a desobedecer as leis.

Penas - de prisão por dous a dezeseis mezes, e de multa
correspondente ametade do tempo.

Si a provocação fór por escriptos não impressos, que se distl'i
buirem por mais de quinze pess)as, ou pai' lliscur. os proferidos
em publicas reuniões.

Penas - de prisão por um a oito mezes, e de multa correspon
dente ametade do tempo.

CAPITULO V[

TIRADA ou .FUGIDA DE PRESOS DO PODER DA JUSTIÇA, E ARRO~I

BAlIIENTO DE CADEAB

Art. 120. Tirar o que estiver legalmente preso da mão e
poder do o1fleial de justiça.

Penas - de prisão com trabalho por dous a oi to annos.
Art. 121. Tirar o preso da mão e poder de qualquer pe,soa do

povo, que o tenha pI'endido em flagrante, ou por estar condem
nado por sentença.

Penas - de pri&io com traba.lho por seis a dezoito mezes.
Art. 122. Accolllmetter qualquer prisão com força, e constrt.n-

g'er os carcereiros ou guardas a fl'anquear a fugida aos presos.
Si esta se verificar.
Penas - de prisão com tl'abalho por tres a dez annos.
Si a fugida se não veri ficar.
Penas - de prisão com tl'abalho por um a cinco n.nnos.
Art. 123. ]"azer arrombamento na cadê:1, por anele fuja ou

po~sa fugir o preso.
Penas - de pri ão com tl':1balho pai' um a tres annos .

. Art. 124. Franquear a fugida aos presos por meios astu
CIOSOS.

Penas - ele prisão por tres a doze mezes.



- 358-

Art. 125. Deixar fugir os presos o mesmo carcereiro, ou outra
qualquer pessoa, a quem tenha sido commettida a sua guarda
ou conducção

Sendo por connivencia.
Penas - de prisão com trabalho por dous a seis annos, e de

multa correspondente ii. metade do tempo.
Sendo por negligencia.
Penas - de prisão com trabalho por um a tres annos.
Art. 126. Si a fugida fór tentada ou e:trectuada pelos mesmos

presos, não serão por isso punidos j mas serão mettidos em
prisões solitarias ou lhes serão postos ferros, como parecer
nel:essario para a segurança ao juiz, debaixo de cuja direcção
estiver a prisão.

Fugindo, porém, os presos por eifeito de violencia contra o
carcereiro ou guarda.

Penas - de prisão por tres mezes a um anDO, além das que
merecerem pela qualidade da violencia.

Art. 127. Fazer arrombamento ou accommetter qualquer
prisão com força para maltratar os presos.

Penas - de prisão com tra.balho por um a ciuco annos, além
llas em que incorrer o réo pelo crime commettido contra,
os presos.

CAPITULO VII

DESOBEDIENCIA Ás AUTORlDADES

Art. 128. Desobedecer ao empregado publico em acto do exer
cicio de suas funcções, ou não cumprir as suas ordens legaes.

Penas - de prisão por seis dias a dous mezes.

TITULO V

DOS CRIMES CONTRA A BOA ORDEM E ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA

CAPITULO I

PREYARICAÇÕElS, ABU os EJ O~llSSÕES DOS EMPREGADOS PUBLICOS

Secção 1

Prevaricação

Art. 129. Serão julgados prevaricadores os empregados
publicos que, por aifeição, odio ou contemplação, ou para pro
mover interesse pessoal seu:

§ L· Julgarem ou procederem contm a litteral dispo. ição
lla lei.
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§ 2.0 Infl'ingirem çualquer lei ou regulamento.
§ 3.0 Aconselharem alguma das partes, que perante elles

litigarem.
§ 4. 0 Tolerarem, dissimularem ou encobrirem os crimes e

defeitos officiaes dos seus subordinados, não procedendo ou não
mandando proceuer contra elles, ou não informando a autoridade
superIOr respectiva nos casos em que não tenham jurisdicção
para proceder ou mandar proceder.

§ 5.0 Deixarem de proceder contl'a os delinquentes que a lei
lhe" mandar prender, accusar, processar e punir.

§ 6.0 Recus:.lrem ou uemor,trem a administração da ju tico. que
couber nas suas attribuições; ou as providencias do seu officio
que lhes forem requeridas por parte, ou exigidas por autoridade
publica, ou determinadas por lei.

§ 7. 0 Proverem em emprego publico, ou propuzerem para elle
pessaa, que conhecerem não ter as quali·lades legaes.

Penas - de perda do emprego, posto ou omcio, com inhabili
dade para outro por um anno, e multa correspondente a seis
mezes no grã.o maximo; perda do emprego e a mesma multa no
gl'áo médio; suspensão por t"'es annos e multa correspondente a
tre mezes no gl'ao minllno.

Si fi pl'evaricação consistir em impór pena contra a litteral
disposição da lei, e o condemnado a sotl'rer, impôl'-se-ha a
mesma pena ao empregado publico. No caso, porém, de que o
condemnado não tenha sotl'rido a ]Jena, impôr-se-ha ao empre
gado publico a que estiver desig-nada para a tentativa do crime,
sobre que tiver' recahido a condemnação.

§ 8. 0 FabriC<'l.rem qualquer auto, escl'iptura, papel ou assigna
tura falsa em materia ou autos pertencentes ao desempenho do
seu emprego.

Alterarem uma escriptura ou papel verdadeiro, com otl'ensa
do seu sentido; cancellarem ou riscarem algum dos seus livrai
officiaes; não darem conta de autos, escriptura ou papel que lhes
tiver sido entregue em razão de officio; ou os til'arem de autos,
requerimentos, representação ou qnalquer outro papel a que
estivessem juntos, e que tivessem ido á mão ou poder do empre
gado em razão ou para desempenho rlo seu emprego.

Penas - de perda do emprego com inhabilidade para outro por
um a seis annos; de pl'i ão com trabalho paI' dous mezes a quatro
annos, e de multa de cinco a vinte por cento do damno causado
pela falsidade.

Quando til falsidade tiver resultado outl'O crime a que esteja
imposta maior pena, nella incorrerà tambem o réo.

§ 9. 0 Subtrahirem, supprimirem ou abrirem carta depois de
lauçada no correio; ou concorrerem para que outrem o faça.

Pent\s - de pel'da do emprego; de prist'i.o. [ar dous a seis
mezes; e de multa correspondente á metade do tempo.

Si, com abuso de poder commetterem os crimes referidos a
respeito da carta dirigida por portador particular.

Penas - de prisão por vinte a sessenta dias, e multa corre
spondente á metade do tempo.
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As penas, em E1ualquer dos casos, serão duplicadas ao que
descobri!' em todo ou em parte o que na ca.rta se contiver; e
a. cartas assim havidas não serão admitlidas em juizo.

Secç{i,o II

Peita

Art. 130. Receber dinheiro ou outro algum donativo, ou acei
tlr promessa dil'ecta ou indirectamente, para praticar ou deixar
de praticar algum acto de officio contra ou seg'undo a lei.

Pena - de perda de emprego com inhalJilidade pam .outro
qualquer; de multa igual ao tresd )bro da peita; e de prisão
por tl'es a no\'"e mezes.

A pena de prisão não terá logar quando o acto, em vista do
qual se recebeu ou aceitou a peita, si não tiver efi'ectuado.

Art. 131. Nas mesmas pen:ls incorrerá o juiz de direito, de
facto ou arbitl'o, que por peita der sentença, pJsto que jusb
seja.

Si a sentença fàr injusta, a prisão sel'á de seis mezes a dous
annos; e si fàr criminal condemnatori:l., sofi'rerá o peitado a
mesma pena que tiver imposto ao que condemnara, menos a de
morte, quando o condemnado a nã.o tiver so:tIrido, caso em que
se imporà. ao reo a de prisão perpetua.

Em todos estes casos a sentença dada p'or peita sera nuUa.
Art. 132. O que der ou prometter peita Sel'a punido com as

me3mas penas impostas ao peitado na conformidade dos artigos
antecedentes, menos a de perda do empreg-o, quando o tiver; e
todo o acto cm que intervier a peita será nuUa.

S ecç ,i, o III

• llbol'n~

Art. 133. Deixar-se corromper por influencia ou peditorio
de al~uem, p:l.ra obrar o que não dever, ou deixar cle obrar o
que dever. .

Decidir-se por dadiva ou promessa a eleger ou propàr alguem
pa,ra algum emprego, ainua que para elle tenha as qualiilade3
requeridas.

P/mas - as mesmas estabelecidas para os casos da. peita.
Art. 134. Todas as disposições do al'ts. 130, 131 e 132, rela

tivas aos peitados e peita.ntes, se observarão a respeito dos su
bornados e subornadores.
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Secçllo IV

Concussão

Art. 135. Julgur- 'e-lia commettido este cl'ime :
§ 1.° Pelo empregado publico encarregado da arrecadação,

cobrança ou administração de quaesquer rendas ou dinheiros
publicas, ou da distribuição de algum imposto, que directa ou
indirectamente exigir, ou fizer pagar aos con tribuintes, o que
souber não deverem.

Penas - ele susppnsão do emprpgo por seis mezes a dou un·
nos:

No caso em que o empregado publico se aproprie elo que a sim
tiver exigido, ou o exija para esse fim.

Penas - de perda do emprego; pl'isão por dous meze a
quatro anilaS, e de multa de cinco a vinte por cento do que tiver
exigido, ou feito pagar.

§ 2.° Pelo que, para cobrar impostos ou direitos legitimas,
empregar voluntariamente contra os contribuintes meios mais
s-ravosos do que os prescriptos nas leis; ou l!les fizer so(l'ror in
Justas vexações.

Penas - de suspensão do emprego por seis a dezoito mezes j e
as mais em que incorrer pela vexação que ti ver praticado.

O que, para. commetter algulll destes detictos, usar de força
armaia, além das penas estabelecidas, soffrerá mais a de pri ão
por tres mezes a dous anuas.
. § 3.° Pelo que, tendo de f,\zer algum pagamento em razão
do seu officio, exig-ir por si ou por outrem, ou consentir que ou
trem exija de quem o deve receber algum premio, gratificação.
desconto ou emolumento não determinado por lei.

Penas - de perda do emprego; pri ão por dous mezes a qua
tro annos, e de multa de cinco a vinte por cento do valor e:ti
gielo, que restituirá si o tiver recebido.

§ 4.° Pelo que deixar de fazer pagamento, como e quando
~ever por desempenho do eu ameio, a não ser por motivo
Justo.

Penas - de suspensão do emprego por um a tres mezes, e de
multa. de cinco a vinte por ceuta do que indevidamente deixa]' de
pagar.

§ 5.° Pelo que, para cumpril' o seu dever, exigir, directa ou
indirectamente, gratificação, emolumento ou premio não deter
minado por lei.

Penas -- de perda do emprego; prisão por dous mezes a
quatrl ' annos, e de multa de cinco a vinte l)or cento do valor
exigido, que restituirá, si o tiver recebido.

O que em qualquer dos casos menciouados nos §§ lo e 2° se
figurar munido de ordem superiol' que não tenha.

Penas - de prisão por seis mezes a um anno, além das mais
estabelecidas em que incorrer.
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Art. 136. As pessoas particulares, encarregadas por arren
damento, ou por outro qualquer titulo, de cobrar ou administrar
rendas ou direit03, que commetterem algum dos crimes referidos
no artigo antecedente, incorrerão nas mesmas penas como si
{assem empl'egados publicas.

Secçito V

i:xcesso ou abuso de autoridade, ou illlluenéia proveniente do emprego

Arl. 137. Arrogar-se, e etrectivamente exercer sem direito
ou motivo legitimo, qualquer emprego ou funcção publica.

Penas - de prisão por um mez a t!'es annos, e de multa igu:1!
ao dobro do ordenado e mais vencimento:s que tiver recebido.

Art. 138. Entrar li, exel'cer as funcções do emprego, sem ter
prestado, perante a competente autoridade, o juramento e a cau
ção ou fiança que a lei exigir.

Penas - de suspensão do emprego ate a satisfação das condi
ções exigidas, e multa igual ao dobro do ordenado e mais ven
cimentos do emprego que tiver recebido.

Art. 139. Exceder os limites das funcções proprias do em
prego.

Penas - de suspensão do emprego por um mez a um anno,
além das mais em que incOl'rer.

Art. 140. Continuar a exercer funcções do emprego ou com
missão, depois de saber officialmente que fica suspenso, demitti
do, removido ou substituido legalmente, excepto nos casos que a
lei o autorise pa!'a continuar.

Penas - de pri5ão por tres mezes a um anno, e da multa
igual ao dobro do ol'denado e mais venciment03 que indevida
mente tiver recebido depois de suspenso, demittido, removido ou
sub tituido legalmente.

Art. 141. Arrogar-se, e etrectivamente exercer sem direito
ou motivo legitimo, commando militar j conservar commando
militar contra a ordem do Governo ou legitimo superior; ou
conservar reunida a tropa, depois de saber que a lei, o Governo,
ou qualquer rtutoridade competente, tem ordenado que largue
aquelle e que separe esta.

Penas - de desterro pará fóra do Imperio por quinze annos
no gráo maximo, e de degredo para uma das provincias nmi3
remotas da residencia do reo, por oit@ annos no gráo médio, e
por quatro no minimo.

ArL 142. Expedi!' ordem ou fazer requisição illegal.
Penas - de perda do emprego no gl'iw maximo; de suspen

são por tres anuas no médio; e por um lia minimo.
O que executar a ordem ou requisição illegal será considerado

obrar como si tal ordem ou requisição não existira, e punido pe
lo excesso de poder ou jurisdicção que nisso commetteI'.
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Art. 143. São ardens e requisições illegaes as emanadas de
autoridade incompetente, ou destituídas das solemnidades ex
ternas l1ecessl1rias para a sua validade, ou manifestamente con
trarias ás leis.

Art. 144. Exceder a prudente faculdade de repl'ehender, cor
rigir ou castigar, otrendendo. ultrajando ou maltratando por
obra, palavra ou escripto, algum subalterno ou dependente, ou
qualquer outra pessoa com quem se trate em razão de omcio.

Penas - de suspen ão do emprego por um a dez mezes.
Art. 145. Commetter qualquer violencia no exercicio das func

ções do emprego, ou a pretexto de exercei-as.
Penas - de perda do emprego no gráo maximo; de suspen

são por tres annos no médio; e por um no mínimo; além das
mais em que inconer pela violencia.

Art. 146. Haver para si, directa ou indirectamente, ou por
algum acto simulado, em todo ou em parte, propriedade ou ef~

felto, em cuja administração, disposição (lU guarda, deva inter
vir em razão de oficio; ou entrar em algnma especulação de
lucro ou interesse relativamente á dita propriedade ou effeito.

Penas - de perda do emp~ego, prisão por dous mezes a qua
tro annos, e de multa de cinco a vinte por cento da importancia
da propriedade, ell'eito ou interesse ela negociação.

Em todo o caso a acquisição será nnHa.
Art. 147. As meSmas penas se imporão aos que commette

rem os crimes no artigo antecedente nos casos em que intervie
rem com o caracter de peritos, avaliadores, partidores ou conta
dores; e bem assim os tutores, curadores, testamenteiro e de
positarias, que delinquirem de qualquer dos sobreditos modos,
relativamente aos bens dos pupilJos, testamentarias e dei ositos.

Art. 148. Commerciarem directamente os presidentes, com
mandantes de armas das provincias, as magistrados vitalicios,
os parochos o todos os offlciaes de fazenda dentro do districto em
que exercerem suas funcções, em qua.esquer etreitos que não se
jam producção dos seus proprios bens.

Penas - de suspensão do emprego por um a tres annos, e de
multa correspondente á metade do tempo.

Será, porém, permittido a tod03 os mencionados dar dinheiro
a juros, e ter parte por meio de acções nos bancos e companhias
publicas, uma vez que não exerçam nellas funcções de director,
administrador ou agente, debaixo de qualquer titulo que seja.

Art. 149. Constituir-se devedor de algum official ou empre
gado seu subalterno, ou dal-o por seÍl fiador, ou contra.hir com
elle alguma outra obrigação pecuniaria.

Penas - de suspensão do emprego por tres a nove mezes, e
de multa de cinco a vinte por cento da quantia d!J. divida, fiança
ou obrigação.

Art. 150. Solicitar ou seduzir mulher que perante o empre
gado litigue ou esteja culpada ou accusada, requeira ou tenha
alguma dependencia.

Penas - de suspensãe do emprego por quatro a dezeseis me
zes, a,Jém das outras em que tiver lDcorrido.
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Si o que commetter este crime fór juiz de facto.
Penas - de prisão por dous mezes, além das mais em que

incorrer.
Art. 151. Si o crim,) d.ec1ara~10 no artigo antecedente fór com

mettido por carcereiro, guarda ou outro empregado de cadêa,
casa de reclusão, ou de outro estabelecimento semelhante, com
mulher que e3teja presa ou depositada debaixo de sua custodia
ou vigilancia, ou com mulher, filha ou irmã de pessoa que es
teja nessas cir~umslancias.

Penas - de pel'da do emprego e prisão por quatl'o a dezeseis
mezes, além das outras em que tiver incorrido.

Art. 152. Quando do excesso ou aouso resultar prejuizo aos
interesses nacionaeE.

Penas - de multa de cinco a vinte por cento do prejuizo cau
sado, além das outra, em que tiver incorrido.

Secçiío V I

Falta de execçiio no c:lmpl'imento dos ele veres

Art. 153. Este crime póde ser commettido pJr ignorancia,
de3cuido, frouxidão, neglig'encia ou omissão, e será punido pela
maneira seguinte.

Art. 154. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir exactamen
te qualquer lei ou regulamento; deixar de cumprir ou fazeI'
cumprir, logo que lhe seja pos3ivel, uma ordem ou requisição le
g'al de outro empregado.

Penas de suspensão do emprego por um a nove mezes.
Art. 155. Na mesma pena incorrera o que demorar a execu

ção da ordem ou requisição para representar sobre ella, salvo
nos casos segu in tes :

§ 1.0 Quando houver motivo para prudentemente se duvidar
da sua authenticidade.

§ 2,0 Quando parecer evidente que fóril, obtida oh e subrepti
ciamente, ou contra a lei.

§ 3.° Quando da execução se devam prudentemente roceiar
g'raves male::; que o superior ou requisitante nã/) tive se podido
prevêr.

Ainda que nestes casos poder;i o executor da ordem ou re
quisição •uspender a suJo execuçã') para representar, não será
comtudo isento da pen'l, si n:l. represen tação não mostrar clara
mente a certeza ou ponderancia dos motivos em que se fun
dara.

Art. 156. Deixar de fazer etrectivamente responsaveis os sub
alternos que não executarem cumprida. e pontualmente as leis,
regulamentos e ordens, ou não proceder imme1iatamante con
tra elles em caso de desobecliencia ou omissão.

Penas - de suspensão do emprego por um a nove mezes.
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Art. 157. Largar, ainda que temporariamente o exercicio do
emprego sem prévia. licença do legitimo superior; ou excedre
o tempo de licença concedida, sem motivo urgente e p~rticipado,

Pena-a - de suo pensão do emprego por um a tres annos, o do
multa correspondente á metade do tempo.

Art. 158. Não empregar para prisão ou castigo dos malfeito
res ou réos de crimes publicas, que existirem nos lagares de sua
j ur-isdicção, os meios que estiverem ao seu alcance.

Penas - de suspensão do emprego por 11111 a tres mezes, e de
multa correspondente â terça parte do tempo.

Art. 159. Negar ou demorar a administração da justiça que
couber em suas attribuições, ou qualquer auxilio que legalmente
se lhe peça ou a causa publica o exija.

Penas - de suspensão do emprego por quinze dias a tres me-
zes, e de multa correspondente â terça parte do tempo.

Art. 160. Julgar ou proceder contra a lei expressa.
Penas - de suspensão do emprego por um a tres annos.
Art. 161. Si pelo julgamento em processo criminal impuzer

ao réo maior pena do que a expressa na lei.
Penas - de perda do emprego, e de pri;ão por um a seis

annos.
Art. 162. Infringir as leis que regulam a ordem do processo,

dando CMlsa a que seja reformado.
Penas - de fa7.er a reforma a sua custa, e de multa igual á

despez~ que nella se fizer.
Art. 163. Julgarem os juizes de direito ou os de facto causas

em que a lei os tenha declarado su peita', ou em que as parte.
os hajam legitimamente r:ecus:ldo ou daqo paI' suspeito.

Penas - de suspensão por um a tres annos, e de multa cor
respondente á sexta parte do tempo.

Ar1. 164. Revelar algum segredo de que esteja instruido em
razão de oJIicio.

Penas - de suspensão do emprego por dous a dezoito mezes, e
de multa correspondente á metade do tempo.

Art. 165. Si a revelação fêr de segredo que interesse iL inde
pendencia e integridade da nação, em alguns dos casos especi
ficados no tit. lo, cap. 1. 0

Penas - dobrada..

Secção VII

Irregularidade de conducta

Art. 166. O empregado publico qlle fór convencido de incon
tinencia publica e escandalosa j ou de vicio de jogos prohibidos ;
ou de embriaguez repetida; ou de haver-se com inaptidão no
taria ; ou de-iâia habitual no desempenho de suas funcções.

Penas - de perda do emprego com inh<lbilidade p'lra obter ou
tro, em quanto não fizer constar a sua completa emenda.
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CAPITULO II

FALSIDADE

Art. 167. Fabricar qualquer escriptura, papel ou assignãtura
falsa em que não tiver convindo a pessoa a quem.. se attribuir,
ou de que ella ficar em plena ignorancia.

Fazer em uma escriptura ou papel verdadeiro alguma altera
ção dar qual resulte a do seu sentido,

Supprimir qualquer escriptura ou pnpel verdadeil'o.
Usar de escriptura ou papel falso ou Cal ificado, como si fosse

verdadeiro, sabendo que o não é.
Concorrer para a falsidade, ou como testemunha, ou por outro

qualquer modo.
Penas - de prisão com trabalho por dous mezes a quatro an

nos, e de multa de 5 a 20 % do da.mno causado ou que se poderia
causar.

Art. 168. Si da falsidade L'esultar outro crime a que esteja
mposta pena maior, nella tambem incorrerá o réo

CAPIT ULO III

PERJURIO

Art. 169. Jurar falso em .JUIZO.
Si a causa, em que se prestar o juramento, fór civil.
Penas - de prisão com trabalho por um mez a um anno, e de

multa de 5 a 20 % do valor da causa.
Si a call1.sa fór criminal, e ajuramento para. a absolvição do réo.
Penas - de prisão com trabalho por dous mezes a dous aunos,

e de multa correspondente á metade do tempo,
Si fór para a condemnação do réo em causa capital.
Penas - de galés perpetuas no gráo maximú; prisão com

trabalho por quinze a.nnos no médio; e por oito nG minimo.
Si fór para a condemnação em causa não capital.
Penas - de prisão com trabalho por tres a nove annos, e de

multa correspondente á metade do tempo.

TITULO VI

DOS CRIMES CONTRA O THESOURO PUBLICO E PROPRIEDADE

PUBLICA

.CAPITULO I

PECULATO

Art. 170. Apropriar-se o empregado publico, consumir, extra
viar ou consentir que outrem se aproprie, consuma ou extravie,
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em todo ou em parte, dinheiros ou elIeitos publicas que tiver a
seu cargo.

Penas - de perda do emprego; prisão com trabalho por dous
mezes a quatro annos; e de multa de 5 a 20 % da quantia ou
valor dos elIeitos apropriados, consumidos ou extraviados.

Art. 171. Em prestar dinheiros ou e:treitos publicas, ou fazer
pagamento:> antes do tempo do s~u vencimento, não sendo para
isso legalmente autorizado.

Penas - de suspensão do emprego por um m~z a um anno, e
de multa de 5 a 20 % da quantia ou valor dos etreitos que tiver
emprestado ou pago antes do tempo.

Art. 172. Nas mesmas penas dos artigos antececlentes incor
rerão, e na pel'da do interes e que deviam perceber, os que por
qualquer titulo ti verem a seu cargo dinheiros ou etreitos publi
C03 e delles se apropriarem, con umirem, extraviarem ou con
sentirem que outrem se aproprie, con uma ou extravie; e os que
os emprestarem ou fizerem pagamentos antes de tempo sem
autorização legal.

CAPITULO II

MOEDA FALSA

Art. 173. Fabricar moeda sem autoridade legal, ainda que
seja feita daquella materia e com aquella fórma de que se faz,
e que tem a verdadeira, e ainda que tenha o seu verdadeiro e
legitimo peso e valor intrinseco.

Penas - de prisão com trf\balho por um a quatro annos, e de
multa correspondente á terça parte do tempo, além da. perda
da moeda achada e dos objectos destinados ao fabrico.

Si a moeda não fór fabricada da materia ali com o peso
legal.

Penas - de prisão com trabalho por dous a oito annos, e de
multa correspondente f1metade do tempo, além da pena sobre
dita.

Art. 174. Fabricai' ou falsificar qualquer papel de credito
que se receba nas estações publicas, como moeda, ou introdnzir
falsa moeda fabricada em paiz estrangeiro.

Penas - de pri ão com trabalho por dous a oito anno, e de
multa correspondente á metade do tempo, além da perda obre
dita.

Art. 175. Introduzir dolosamente na circulaçc'io moeda falsa
ou papel de credito que e receba nas estações publicas como
moeda, sendo falso.
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Penas - lle prisão por seis mezes a dous annos, e de multa
correspondente à metade do tempo.

Art. 176. Diminuir o peso da verdadeira moeda, ou augmen
tar··lhe o valor por qualquer artificio.

Penas - de prisão C0111 trabalho por dous mezes a quatro
annos, e de multa ig-u:tl ii, metarle do tempo.

CAPITULO III

CONTRABANDO

Art. 177. Importar ou exportar generos ou mercadorias pro
hibidas, ou não pagar os direitos dos que são permittidos, na
sua importação Ou exportaç,'1.o.

Penas - de perda das mercadorias ou generos, e de multa
igual à metade do valor delles.

CAPITULO IV

DE~TRUlÇÃO O"tl DAMNIFICAÇÃO DE CONSTlWCÇÕES, MONUMENTOS E
BENS PUBLiCOS

Art. 178. Destruir, abater, mutilar ou damnifica.r ll1unumen
tos, edificios, bens publicas eu quaesquer outro objectos desti
nados à utilidade, decoracão ou recreio publico. (bb)

Penas - de prisão com trabalho por dous mezes a quatro an
nos, e de multa. de 5 a 20 % do valor do damno causado.

PARTE III

Dos crimes pal·ticulares

TITULO I

DOS CRIMES CO~TRA A LIBERDADE INDIVIDUAL.

Art. 179. Reduzir â. escra.vidão a. pessoa livre que se aclH11'
em posse da sua liberdade.

Penas - de prisão por tres a. nove annos, e de multa corre
spondente ii. terça. parte do tempo j nunca porem, o tempo de pri-

(bl~ Vido pg. 381.
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sü.o será menor que o do captiveiro injusto e mais uma terça
parte. _

Art. 180. Impedir que alguem faça o que a lei permitte, OLI
obrigar a failer o que ella não manda.

Penas - de prisão por um a seis mezes, e de multa corre
spontLente á metade do tenJPo de prisão.

Si este crime fôr c01l1ll1ettido por em~regado publico que para
isso se servir do seu emprego, incorrera, n.lém das perdas decla
radas, na de suspensão do emprego por dous mezes a quatro
annos.

Art. 181. Ordenar a prisão de qualquer pessoa sem- ter para
isso competente lliutoridade, ou antes de culpa form~1da, não
sendo nos c~sos em que a lei o permitte.

Executar a prisão em Ol'dem legal escripta de legitima auto
ridade, exceptuados os militares ou olliciaes de justiça, que, ill
cumbidos da prisão dos malfeitores, 1renderem algam ill(lividuo
suspeito para o apresentArem c!irect::uuente ao juiz; e exce
ptuado tambem o caso de flagrante delicto.

Mandar qualquer jui7. prender alguem fóra dos casos permit
tidos nas ~eis, ou maodn.r que, depois de preso, esteja incommu
nicavel n.lém elo tempo que a lei marcar.

Mandar metter em prbão, ou não mandar soltar della o reo
que der fiança legal nos casos em que a lei admitte.

Receber o cllircereiro algum preso sem ordem escripta da com
petente autoridade, não sendo nos caS03 acima exceptuados,
quando não fór possivel a apresentação ao juiz.

Ter o carcereiro, sem ordem escripta da competente autori
dade, algum preso iucommuoicavel, 00 têl-o em diversa prisão
da de tioada pelo juiz.

Occultar o juiz ou carcereiro algum preso á autoridade que
tiver o direito de exigir a ua t1presentação.

Demorar o ,juiz o processo do l'éo preso ou afiançado, além
dos prazos legaes ; pu fal tal' aos actos do seu livramento.

Penas - de suspensão do emprego por um mez a um anno; e
de pri 'ão por quinze elias a quatro mezes; nunca, porém, por
menos tempo que o da prisão do oJ:l'endido, e de mais a terça
pal'te.

Art. 182. N5.o dar o juiz ao preso, no prazo marcadQ na
Constituição, a not, por elle assig'nada, que contenha o motivo
da prisão e os nomes do accusador e das te temuohas, havendo-as.

Penas - de pl"isão pOl" cinco dias a um mez.
Art. 183. Recu::iarem os juize a quem fór permittido passar

ol"Jens ele Habeas corp~'s, conc~del-as, quando lhes fOl"em regu
larmente requeridas. nos caso,; em que podem ser legalmente
passadas; retardarem sem motivo a sua concessão, ou deixarem
de pr-upa 'ito, e cum cunhecimento de causa, de as pa ar illlle
pendente de petição, nos casos em que a lei o determinar.

Art. 184. Recusarem os olliciaes ele justiça, ou demorarem
por qualquer modo a intimação ele uma ordem de - Habeas
corpus, que lhes tenha sitIo apresentada, ou a execução das
outras diligencias necessarias para que essa ordem surta etreito.

PrOlUpLu(,rio 2/r _
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Penas - de suspensão do emprego por um mez a um al1llo,
e de prisão por quinze dia a quatro mezes.

Arl. 185. RecusaI' ou demorar a pessoa a quem fór dirigida
um3. ord8m legal de - Habeas corpus, e devidamente intimada,
a remes~a e apresentação d:J pres) no lagar e tempo de
terminado pela ordem j deixar de dar conta circumstanciada
dos motivos da prisão, ou do não cumprimento da ordem nos
C.lSOS declar.1dos pela lei.

Penas - de pri35.0 por qU:l.tro a deze3eis mezes, e de multa
corre3pomlente á metade do tempo.

Arl. 186, Fel.zerrem ssa do preso a outra. autvridade, occul
tal-o ou mudal-o de pri3ão, com o fim de illudir uma ordem
de - Habeas COI'PUS, depois de saber por qualquer modo que
ella foi passada e tem de lhe seI' apresentada.

Penas - de prisão por oito mezes a tres n.nnos, e de multa
correspondente â. metade do tempo.

Art. 187. Tornar a prender pela meso1'1. causa a pessoa que
tiver sido solta paI' etl'eito de uma ol'dem de -Habeas COI'PUS,

passada competentemente.
Penas-de prisão por quatro mezes a dous Ul1ll0S, e de multa

correspondente á metade do tempo.
Si os crimes ele que tratam os tres artigos antecedentes fo

rem commettidos p:Jr empreg'ad03 publicas, em l'ftzão e no
exercicio de seus @mpregos. incorrel'ão, em lagar da pena de
multa, na de suspensão dos empregos, a saber: no caso do
art. 185, por dous meze.> a dOU3 annos j no caso do art. 186,
por um a quatro annos; e no caso do art. 187, por seis me
zes a tres annos.

Art. 188. Recusar-se qualquer cidadão de mais de dezoito
annos de idade, e de menos de cincoenta, sem motivo justo
a prestar auxilio ao official encarregado da execução de uma
ordem legitima d'e - HalJeas corpus, sendo para isso devida
mente intimado.

Penas - de multa de dez a sessenta mil réis.
Art. 189. Prender alguem em carcere privado, ainda que haja

autoridade ou ordem competente pa.ra se ordenar ou executar
a prisão.

Penas - de prisão por qninze dias n. tres mezes j nunca,
porém, por menos tempo do que o da pri ão do otl'endido.

Art. 190. H.1verá carcere privado quando alguem fór re
colhido preso em qualquer: casa ou edilicio não destinado para
prisão publica, ou abi con ervado sem urgentissima necessidade
pela autoridade official, ou pe 'soa que o mandar prender 011
o prendeI' j e bem assim quando fór pre, o nas prisões publicas,
por quem não tiver autoridade para o fazer.

Art. 191. Perseguil' 1J0r motivo de religião ao que respeitar
a do Estado e não otl'ender a moral publica.

Penas - de pei ão por um a tre' meze , além das mais em
que possa incorrer.
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TITULO II

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INDIVIDUAL

CAPITULO I

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA PESSOA E VIDA

Secç,to 1

Homicidio

Ad. 192. Matar alg-uem com qualquer das circumstancias
aggravantes mencionadas no art. 16, n. 2, 7, 10, 11, 12, 13,
14 e 17. .

Penas - de morte no grito maximo; galés perpetnas no mé
dia; e de prisão com trabalho por vinte annos no minimo.

Art. 193. Si o homicidio não tiver sido revestido das re
feridas circumstandas aggravantes.

Penas - de galés perpetuas no grão maximo; de prisão com
trabalho por doze annos no médio; e por eis no minimo.

Art. 194. Quando a morte se verifica.r, não porque o mal
cUIsado fôsse mortal, ma porque o ofl'endido não applicas e
toda a necessaria. deligencia p1ra removeI-o.

Penas - de prisão com tr..balho por dous. a dez annos. .
Art. 195.·0 ll1n.lse julgaráll10rtal ajuizo dos facultativos,

e, discordando estes, ou não sendo pos3ivel ouvil-os, será ti
-réo punido com as pen'ls do arti""o antecedente.
. Art. 196. Aj nda.r alguem a suicidar-o e, ou fornccer-lhe meios
para. esse fim com conhecimento de ca.u a.

Pena - de prisão por dous a seis annos.

Secção II

Infan ticiclio

Art. 197. Mat,.r algum recem-nascido .
. Penas - de pri ão por tres a doze annos, e de multa cor

re. pondente li. metade do tempo.
Art. 198. S~ a. propria. mãi matar o filho recem-nascido para

occultar a sua deshonra
Pena' - de p~jsão .com trabalho por um a tres annos.
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Secçc!o III

Abul' Lo

Art. 199. Occasionar abórto por qualquer meio empregado
interior ou exteriormente com consentimento da mulher pe
jada.

Penas- de prisão com trabalho por um a cinco anuos.
Si este crime fór commettido sem consentimento da mulher

pejada.
Penas - dobradas.
Art. 200. Fornecer, com conheciluento de cl1usa, drogas on

quaesquer meios para produzir o abórto, l1inda que este se
não verifique.

Penas - de prisão com trabalho por dous a seis annos.
Si este crime fór commettido por medico, boticario, cirurgião

ou praticante de taes artes.
Penas - dobradas.

Secção IV

Fel'ímen Los e outl'as oft'ensas physícas

Art. 201. Ferir ou cortar qualquer parte do corpo humano,
ou fazer qua,lquer outra otrensa physicl1 com que se Cl1use dor
ao 01Jendido.

Penas - de prisão por um mez a um auno, e multa. cor
respondente á metade do tempo.

Art. 202. Si houver ou resultar mutilação ou destruição
de algum membro ou orgão dotado de um movimento clis
tincto, ou de uma funcção especitica que se póde perder sem
perder a vida. '

Penas -. de prisão com trabalho por um a seis annos, e de
multa correspondente á metade do tempo. ,

Art. 203. A mesma, pena se imporá no ca o em que houver
ou resultl1r inhabilitação de membro ou orgão, sem que com-:
tudo fique destruido.

Art. 204, Quando do ferimento ou outra otrensa pl1ysica
re ultar deformidade.

Pena - de prisão com trahalho por um a tre. a,nuos, e
multa correspondente á metade do tempo.
" Art. 205. Si o mal corporeo l'esultante do ferimeuto ou da
offensa physica produzir grl1ve incommodo de saude ou inha
bilitação de serviço por ma,is de um mez.

Penas - de pri ão com trabalho por um a oito a,nuos e
de multa correspondente a metade do tempo.
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Art. 206. Causar a alguem qualquer dôr physica com o unico
fim de o injuriar.

Penas - de prisão por do\) mezes a dous annos ; e de multa
correspondente a duas terç~s partes do tempo.

Si para esse fim se usar de instrumento aviltante, ou si
fizer otrensa em lagar publico.

Penas - de prisão por quatro mezes a quatro annos, e de
mu lta correspondente a duas terças partes do tempo.

Secçeio V

Ameaças

Art. 207. Prometter ou protestar fazer mal a aIguem por
meio de ameaça.s, ou seja de palavra ou por escripto, ou por
outro qualquer modo.

Penas - de prisão por um a seis mezes, e de multa cor
responden te a duas terças partes do tempo.

Quando este crime rãr commettido contra corporações, as
penas serão dobradas.

Art. 208. Si as ameaças forem feitas em publico, j ulgar-sa-ha
circumstancia aggl'avante.

S~cç{io VI

En~l'acla na casa alheia

Art. 209. Entrar em casa alheia de noite, sem consentimento
de quem nella. morar.

Penas - de prisão por dous a seis mezes, e multa corre
spondente a metade do tempo.

Não tera, porém, logar a pena:
§ I. o No caso de incendio ou ruina actual da casa ou das

immediatas.
§ 2. 0 No caso de inundação.
§ 3. o No caso de sel' de dentro pedido soccorro.
§ 4. o o caso de se estar alli commettendo algum crime de

violencia contra pe soa.
Art. 210. Entrar na casa de dia fôra dos casos permittidos,

e sem as formalidades legaes.
Penas - de prisão pOl' um a tres meze I e de multa cor-

respondente à metade do tempo.
Art. 211. A entrada de dia na ca a do cidadão é permittida:
f.i I.· Nos caso::; em lue e permitte de noite.
§ 2. 0 Nos ca:jOS em que, na conformidade elas leis, se deve

proceder ii. pri ão dos delinquentes; à busca ou apprehensão de
objectos roubados, furtados ou havidos por meios criminosos'
ii. investigação dos in trumentos ou vestigios de delicto, ou de
contrabandos, e ii. penhora ou sequestro de bens que se occuL-
tam ou negam. .
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§ 3.° Nos casos rIe flagrante delicto, ou em seguimento do réo
achado em t1a"'rante.

ArL 212. rfos casos mencionados no numero segundo rio ar
tigo antecedente, se guardarão as seguintes formalidades:

§ 1.° Ordem escript(l, de quem determinou a enteada, com ex
pressa designação aa diligencia e do motivo deila.

§ 2.° Assistencia de um escrivão ou qualquer official de jus
tiça com duas testemunhas pelo menos.

Art. 213. O official de justiça encal'regado da diligencia exe
cuta-la-ha com toda a attenção para com os moradores da casa,
respeitando a modestia e o decoro da Camilia; e de tudo se
lavrará auto assignado pelo official e pelas testemunhas.

A transgressão deste artigo será punida com tt prisão de
cinco dias a um mez. _

Art. 214. As disposições sobre a entrada na casa do cidadão
não comprehendem as casas publicas de estalagem e de jogo,
e as lojas de bebidas, tavernas e outras semelhantes, emquanto
estiverem abertas.

Secçao VII

Abertura ele cartas

ArL 215. Tirar maliciosamente do correio cartas que lhe nao
pertencerem, sem autorização da pessoa a quem vierem di
rigidas.

Penas- de prisão por um a tres mezes, e de multa de dez
a cincoenta mil réis.

ArL 216. Tirar ou haver as C.1rtas da mão ou do poder
de algum portador plrticular por qualquer maneira que seja,.
o Penas - as mesmas do al'tigo <ln tecedente, além das em
quo incorrer, si para commetter este cl'ime usar o réo de vio
lencia ou arrombamento.

Art. 2170 As penas dos artigos antecedentes serão dobrada.
em caso de se descobrir a outro o que nas cartas se contiver,
em todo ou em parte.

Art. 218. As cartas que forem tiradas por qualquer das ma
noiras menciouadas não serão admittidas em juizo.

CAPITULO II

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA HONRA

Secção 1

Estupro

Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezésete annos.
Penas- de desterro para fóra da comarca em que residir a

deflorada, por um a tres annos, e de dotar a esta.
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Seguindo-se o ca lI.mento, não terão lagar as penas.
ArL 220. Si o que commetter o estupro tiver em seu poeler

ou guarda a deflorada.
Penas- de de terra para fóra da provincia em que residir a

deflorada, por dous a seis annos, e de dotar a esta.
Art. 221. Si o estupro fór commettido por parente da de

florada em g'rào que não admitta di pensa para casamento.
Pena- de degredo por dous a sei annos para a provincia

mais remota da em que residir a deflorada, e de dotar a esta.
Art. 222. Ter cópula carnal por meio de violencia ou ameaças

com qualquer mulber bonesta.
Penas-de prisão por tre3 a doze aonos, e de dotar a oJiendida.
Si a violentada fór prostituta.
Penas- ele prisão por um mez a dous annos .

. ArL 223. Quando houver simples oifensa pesSoal para fim li
bidiooso, cau ando dóI' ou algum mal corporeo a alguma mu
lher, sem que e verifique a cópula carual.

Penas- de prisão por um a seis mezes, e de multa corre pon
dente á metade do tempo, além dtts em que iocorrer o réo pela
oJiensa.

Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor de dezesete annos,
e ter com elIa cópula carnal. .

Penas- de de terro p::Lra fóra da comarca em que residir a
seduzida, por um a tres an003, e de dotar a esta.

Al't. 225. Não haverão a pen 1,S do- tres artigos antecedentes
os réos que casarem com as otrenelidas.

ecçcío 11

Rapto

Art. 226. Tirar para tim libidinoso, por viúlencia, qualquer
mulber dn. casa ou lagar em que estiver.

Penas-de dou a tres n.nuoS de prisão com trn.balho, e a dotn.r
a oJiendida.

Art. 227. Tirar par.\ fim libidinoso por meio de afl'agos e
promessas alg-uma mulher virgem, ou reputadJ. tal, que seja
menor ele dezesete annos, de c \sa de seu pai, tutor, curador
ou outra qualquer pessoa em cujo poder ou gua,rda estiver.

Penas- de prisãoJJOr um a tres aooos, e de elotar n. oJiendida.
Art. 228. Seguin o-se o casamento em qualquer destes casos,

não terão logar as pena .

Secção III

Calumnia e injuria

Art. 229. Julgar-se-hn. crime de calumoia o attribuir falsa
mente a n.lguem algum facto que a lei tenha qualificado cri
minoso, e em que tenha logar a acção popular ou procedimento
official de justiça.
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Art. 230. Si o crime de calnml1ia fôr commettido por meio
de papeis impressos, lithog'l'aphados ou gravado, que se distri
buir'em por mai de quinze pessoas, contra corporaçõe~ que exer
çam autoridade pulJlica..

Penas,- ele prisão por oito mezes a dou> annos, e de multa
correspondente á metade do tempo.

Art. 23l. Si a calumnia fôr contra qualqner depositario ou
agente de autoridade publica, em razão do seu officio.

Penas- de prisão pOI' seis a dl}zoito mezes. e de multa cor
re'pondente á metade do tem po .

Art. 232 Si fôr contra qualquel' pessoa particular ouempre
gado publico, sem ser em mzão do seu otI1cio.

Penas- de prisão por quatro mezes a um anno, e multa cor
responclente ii. metade elo tempo.

Art. 233. Quanelo a calumnia fór commettiela sem ser por
algum elos meios mencionados no art. 230, será puniela com me
tade das penas estabelecidas.

Art. 234. O que provaI' o facto criminoso imputadoftcal'it.
isento de toda a pena.

Art. 235. A accusaç'ão proposta em jui zo, provantlo-se ser
calumnios· e intenhda de má fé, sera punicla com a pena do
crime imputado, no gritO minimo .

11.1'1. 236. Julgar-se-lm crime de injuria:
§ 1. 0 Na imputa.ção de um facto criminoso não comprehendido

no art. 229.
§ 2. o Na imputação de vicios ou defeitos que po-sam expôr ao

odio ou desprezo publieo.
§ 3. o. Na imputa<;<"í.o vaga de crimes ou vicios sem factos e~

pecificados.
§ 4. 0 Em tudo que póde prej udi'lar a reputação de alguem.
§ 5. o Em discLll'sos, gestos ou ignaes reputa.dos insultan tes

na opinião publica.
Art. 237. O crime de inj uria commettido por algum dos meios

mencionados no art. 230 :
§ I. o Contra corporações que exerçam autoridade publica.
Pellas- de prisão por quatro mezes a um anno, e de multa

correspondente á metade do tempo.
§ 2. 0 Contra qualquer depositario ou ag'ente de autoridade

publica, em razão de seu officio.
Penas- de pri8ãú por tres a Dove mezes, e de muita corre

spondente á metade do tempo.
§ 3. o Contra pes oas particulares ou empregados publicas,

em ser em razão de seu oflicio.
Penas- de prisão por dous fi, seis mezes, e de multa corre

spondente a metade elo tempo,
Art. 238. Quando a injuria fôr commettidu, sem ser por

algum dos meios mencionauos DO art. 230, será punida com
metade das penas estabelecidas..
,Ar,L 239. As imputações rei tas a qualquer corporação, depo

SltarlO ou agente ele autorIdade publica, contendo factos ou
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omissões contra os deveres d03 ~eus empregos, o não sujeitam
a pena alguma, provando-se a verdade delIa, .

Aquellas, porém, que contivErem factos da vida privada, ou
sejam conÍl'ft empregados publicos, ou contra particnlares, não
serão admittidas a prova,

Art. 240. Qun,ndo a calul1lnia ou injuria fôrem equivocas,
poderá o oifendido pedir explicaçãe em juizo ou fóra delle.

O que em juizo se recusar a esta explicaçõ('s ficari~ sujeito
ás penas da calumnia ou injuria (~ que o equivoco dér logar.

Art. 241. O juiz que encontrar calumnias ou injurias escriptas
em alJegações, ou cotas de autos publicos, as mandará riscar a
requerimento da parte oifendida, e poderá condemnar o seu
autor, endo advoD'ado ou procurador, em uspensão do omcio
por oito a trinta dias, e em multa de quatro a quarenta mil
réis.

Art. 242. AS calumnias e as injuriaS contra o Imperador, ou
contra a Assemb1éa Geral Leg'islativa, serão punidas com o uo
bro das penas estabelecidas nos art. . 230 e 233.

Art. 243. As calumnias e as injurias feita a todo, ou a
c3.da um dos Agentes do Poder Executivo, não e entendem di
recta nem indirectamente feita ao Imperador.

Art. 244. As calulllnias e as injurias contra o Reg'ente ou a
Regencia, o Principe Imperial, a Imperatriz, ou contra cada
uma das Camaras Legislativas, serão punidas-com o dobro das
penas e!:tabelecidas n 1S arts. 231, 233, 237 § 2° e 238.

Art. 245. As calulllnias e as inj urias con tra alguma das
pessoas da Familia Imperial, ou contra algum dos membros das
Camaras Leg'islativas, em razão do exercicio das suas attribui
ções, serão punidas com o dôbro das penas estabelecidas nos
arts. 232, 233, 237 § 3° e 238.

Art. 246. Provando-se que o delinquente teve paga ou pro
me sa para coml11etter alguma c....lumnia ou injuria, além das
outras penas, incorrerá mais na do duplo dos valores recebidos
ou promettidos.

CAPITULO 1lI

DO. CR.IMES CONTRA A • "EGURANÇA. DO ESTADO CIVIL E DOME~TICO

&cção I

Celebração do matrimonio contra as leis do Imperio

Art. 247. Receber o ecclesiastico, em mat.rimonio, a cooLra
heutes que se não mostrarem habilitados na confoT'midaue das
lei .

Penas- de pri"ão por dous mezes a um anno, e de multa
correspondente á metade do tempo.

Art. 248. Contrahir matrimonio clandestino.
Peuas- ele prisão por dous mezes a um anuo.
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Secção 11

PolygaIIÚa

Art. 249. Contral1ir matrimonio segunda ou mais ve7.es sem
ter di solvido o primeiro.

Penas- de prisão com trabalho por nm a seis anuas, e de
multa correspondente a metade do tempo.

Secção III

Adulterio

Art. 250. A mulher casada que commetter adulterio sera
punida com a peua de prisão com trabalho por nm a tres
annos.

A mesma pena se impora neste ca o ao adultero.
Art. 251. O homem cas3.elo que tiver concubina, teúdn, e

e manteúda, sera punido com as penas do artigo antece
dente.

Art. 252. A accusação deste crime não sera permittida apes
soa que não seja marido ou mulher, e estes mesmos não terão
direita ele accusar si em algum tempo tiverem consentido no
adulterio.

Art. 253. A accusação por adulterio devera ser intentada
conjunctamente contra a mulher e o homem com quem ella
tiver commettido o crime, si fóe vivo, e um uão podera ser cou
demnado sem o outro.

Secção IV

Parto supposto e outros fingimentos

Art. 254. Fingir-se a mulher prenhe e dar o parto alheio
por seu, ou, sendo verdadeiramente prenhe, substituir a sua
por outra criança; furtar alguma criança, occul tal-a, ou tro
caI-a por outra.

Penas- de prisão por quatro meles a dous annos, e de mu.lta
corre pondente ii. metade do tempo, além das mais em que lll
correr.
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Art. 255. Fingir-se o homem marido de uma mulher contra
[L vontade desta para usurpar dil'eitos m ritaes: 'ou fingil'-se
a mulher casada com um homem para o mesmo tim.

Penas- de prisão com tt'abalho por um a seis annos, e multa
oorrespondente a metade do tempo.

Si este fingimento fór de accordo do homem com a mulher
em prejuizo (]r; terceiro, além das referidas penas, sotrrerão
mais as em que incorrerem relo mal que causarem.

Art. 256. Fingir-se emprerrado publico.
Penas- de pri ão por um mez a um anno, e de multa corre

spondente ã. metade do tempo.

TITULO III

DOS CRIMES CONTRA. A. PROPRIEDA.DE

CAPITULO I

FURTO

Art. 257. Tirar a cousa alheia contra a vontade de seu dono,
para si ou para ou trem.

Penas- de prisão com trabalho por dous mezes a quatro
annos, e de multa de cinco [;, vinte por cento do valor ful'
tado.

Art. 258. Tambem commettera furto e incorrerá na pena
do artigo antecedente o qHe, tendo para algum fim recebido a
cousa alheia por von tade de seu dono, se arrogar depois o domi
nio ou u' o que lhe não fóra transferido.

Art. 259. Tirar sem autorisação legal a cousa propria, quando
se achar em poder de terceiro por convenção ou detilrminação
judicial j e o terceiro com a tirada sentit' prejuizo ou e tiver a
soft'rel-o.

Penas - as me mas do artigo antecedente.
Art. 260. Mais sejulgara furto a achada da cousa alheia

perdida, quando se não maJ;lifestar ao juiz de paz do dlstricto ou
ao oficial de quarteirão, dentro de quinze dias depois que rór
achada.

Penas - de prisão com trabalho por um mez por dous annos,
e de multa de cinco a 20 % do valor da cousa achada.

Art. 261. Imprimir, gravar, Jithographar ou introduzir quaes
quer escriptos ou estampas que tiverem sido feitos, compostos ou
traduzidos por cidadãos brazileiros, emquanto e tes viverem, e
dez annos depois da sua morte, se deixarem herdeiros.
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Pena.s - de perda. de todos 03 exemplares para o a.utor on
tra.ductor, ou sens herdeiros, ou, na fn.lta deLles do seu valor e
ontro tanto, e de multa. igua.l ao tresdôbro do valor dos exem
plares.

Si os escriptos ou estampas pertencerem a corporações, a pro
hibição de imprimir, gravar, Iithographar ou introduzir, durará
sômente por espaço de dez annos.

Art. 26Z. Não se dará acção dA furto entre marido e mulher,
asrendentes e descendeutes, e affins nos me mos g'ráos ; nem por
ellas poderão ser demandados 03 vinvos ou viuvas, quanto as
cousas que pertenceram ao conjuge morto, tendo sômente logar
em todos estes casos a acção civil para a satisfação.

CAPITULO II

BANCA-ROTA, ESTELLIONATO E OUTROS CRThm~ CONTRA A
PROPRIEDADE

Art. 263. A banc[l,-rota que fôr qualificada de fraudulenta,
na conformidade das leis do commercio, será punida com prísão
com trabalho por um a oito anllos.

Na mesma. pena incorrerão os cumplices.
Art. 264. Julgar-se-ha crime de estellionato:
§ 1.0 A alheação de bens alheios como proprios, ou Ui troca

das cousas, qne se devem entregar, por outras di versas.
§ 2.° A alheação, locação, aforamento ou arrendamento da

cousa propria já al heiada, locada, aforada ou arrendada a
outrem, ou a alheação da cousa propria especialmente hypothe
cada (\ terceiro.

§ 3. 0 A hypotheca especial da mesma cousa a diversas pessoas,
não chegando o seu valor para pagamento de todos os credores
hypothecarios.

§ 4." Em geral toio e qualquer artificio fraudulento pelo qual
se obtenha de outrem toda a sua fortuna ou pal-te clella, ou
quaesquer titulos.

Penas - de prisão com trabalho por seis mezes a seis annos,
e de mu!ta de cinco a 20 % do valor das r.ousas sobre que versar
o estellionato.

Art. 265. Usar de qualqaer falsidade para se constituir a outro
em obrigação que não tiver em vista. ou não puder contrabir.
Desviar ou dissipar em prejuízo do proprietario, possuidor ou
detentor, cousa de qU[l,lquer valor que se tenha contlado por
qualC[uer motivo com a obrigação de a restituir ou apresentar.

Tirar folhas de autos ou livros judiciaes, subtrahir do juizo
documentos nelle offerecidos, sem licença. j udicia.l.

Penas - de pri ão com trabalho por dois mezes a quatro anuos,
e de multa. de cinco a. 20"/0 da quantia da. obrigação, ou do valor
desviado ou dissipado, on do danmo C<'l,usado.
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CAPITULO 1I1

DAMNO (bb)

Art. 266, Destruir on damnificar uma cousa alheia de qual
quer valor.

Penas - de 'prisão por dez a quarenta dicts, e de multa de
cinco a 20 % do valor destruido ou damnificaLlo.

Si concorrerem cil'cum tancias aggravantes.
Penas - de pI'isão com trabalho 1)01' dois mezes a quatro

annos, e a meslUa. mult'1.
~ Art. 267. Si a de truição ou damnificação fól' de cousas que
servirem a distinguÍl' e separar CiS limites dos preclios.

Penas - ele prisão por vinte dias a w'.atro mezes, e ll, mesma
multa.

Si a elestl'uição ou clamnificação neste caso fÓI' feita para se
aprol,riar o deliquente do terreno alheio.

Penas - as mesmas elo furto.

(b!J) Lei n. 33l! - ele i5 de OuLubl'O de i886, EstCbbelece penas pa,'a, os
cl'i-/nes de dest't'!bição, damno, ilWJndio, e O!Ltl'OS, D, P"dro Ir, por Graça
de D us e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador ConstiLucional
e Defensor Perpetuo do Braúl: Fazemos saber a todos o nossos Sub
diLos que a As~embléa Geral clecl'elou e Nos Qlleremos a Lei segllinle :

Art, 1.0 Destruir 0'1 damnifical' cousa "lheia de clualCJu6r valor:
Penas: De prisão por vinte a noventa di"s c mnILll de cinco a vinte

cinco por cellto do vaJol' do objecto destruido ou damniticê\Clo.
, § Lo Si a destruição ou clauinificação fUl' cl COllsas que sil'Vam p"ra
distinguir ou separar limites da propriedade ilU1l10vel :

Penas: De pl'i~;o por um a quatro mezes e a mesma multa.
§ 2.0 Si a destruição 011 damnificacào neste caso fór feita IJarl1. se

aproi,riar o deLiocluente do terreno alheio:
Penas: As me-mas do furto.
;Art. 2. 0 Destrllir, inutilis,ar ou occuHar, de qllalrluer maneira que

seJ", livr'Js de notas, de r glstro, de assen'tamento de aotas e termos,
autos, actos originaes da autoridade publica e em g ral todo,; e quaes
qller tit Ilos, papeis e livros commerciaes e escriptos particllbres, que
servem para fllndamenLar ou provar du'eltos, s m haver para si ou
para outrem van tagem ou lucro:

Penas: De prisão com tl'"balbo por dois mezes a um an no e muIl"
ele cinco" vinte cinco por cento dlJ prejuizo causado.

LO Si este crime for commeLtjclo, tirando o delinquente delle [11'0
Yeito pll'a si ou para outrem:

Penas: As mesmas do furto ou roubo, conforme as CirC1l1l1stancias
que se d rem.

§ 2 o A destruição, inutilisaçã.o ou occullação de livros de notas de
regisLro, de assentamento de a las e termos, auLos e aclos ori&inae1 da
~utoridade p lhlic" é caso de denuncia ou pl'Ocedimento omcial de
JUstIça.

ArL. 3.0 DerL'llbar, demolil' OLI destruir por qualquer modo, no todo
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DISPOSIÇÃO COM MUM

Art. 263. Havel'á cl'ime CJlltl'd. a proprieda e, ou o seu objecto
tenha valor por si, ou de qual'luel' ma.ueirJ. o represente.

oa em parte, ediücio ou qualquer con truoção concluida ou sómente
começada:

Peoas: De prisão com tl'abalho por dois a seis annos e de multa de
cinco a vinte cinco por cento do damno causado.

Ficam substituida, por estas as penas comminada3 no artigo cento e
setenta e oit do Codigo Criminal.

.\.rt. 4.0 Incendiar ediücios ou construções de qnalqner genero, navios,
embarcações, 1 ~as, ollicinas e armazena habi tados ou que sirvam para
habitação ou pal'n, r?união de homens, no temp~ em que Re acharem
rJunidos, quer esses edilicios ou constl'llcções pertençam a terceiro,
quer ao propl'io autor do incendio, ainda que este p1s3a ser ex·tincto lo
go depois de sua m<J.nife ;t:J. ão e q ualq uel' que seja a d S' r,lição causada:

P nas; De pris.lo com trabalho p I' quatro a doze annos e de multa
de cinco a "inte e cinco por cento do valor do damno causado.

§ 1." ,i d'J inc311dio resultar a morte de alguma pessoa que no mo
ment1 em qu o fogo foi posto se achava no lagar incendiado:

Penns : As do 'trt. 193 do Cocligo Criminal.
§ 2.° Se do ince:l(1io resultarem ferimentos ou oRensas phy-icas de

alguma pe,soa que no momento em que o fogo foi posto se achava no
10!!'ar incendiado:

Penas : D~ prisão com trabalho por quatro a treze annos.
§ 3,° i o ferimento pr.:>dllzir gra\'e inc:lmmodo de saúde ou inhabi

litação de serYiço por mais de um mez :
Penas: De prisão c m trabalh~ pJr ci oco a deseseis annos, além da

multa de CillC a vint e Ci.1CJ por cent1 do \'alor do damno causado,
que em todos os casos será imposta.

§ 4.0 i os edificios e construcçõ s de que trata este artigo não forem
habitados, não ser\'ir m para habitação, nem ncHes hou\'er reunião ele
homens ao tempo d inceudio e não pertencerem ao alHOl' de crime:

Penas: De prisão com trabalho p r um a, seis an nos e multa ele
cinco a \'int) por C alo do \'alor do damnocausado.

§ 5.° ~i de3t inceneli resultar a morte, ferimentos 00. oITensas
physicas em alguma pess a que no momento em que foi posto o fogo
se a !lava no lagar incendiado:

Penas: No caso de morte, ele prisão com trabalho por dous a doze
annos.

No d ferimento ou oRensas p!lysicas, de prisão com trabalho por
um a seL anilas.

i o fel'imento produzir grave incommodo de saude ou inhabilitação
de serviço por mais de um mez, prisão com trabalho por dous a dez
anno. ; e em todos os casos a multa de cinco a vint3 e cinco por ",ento
do valor do damno causado.

§ 6. ° i os litos ediBcios e construcções perLellcereJU ao autor do
incendio. sendo e te praticado com o pl'oposito de crear um caso de
r spousabilidade cou tra terceiro ou defraudaI' direibs de alguem :

P nas: De prisão com tl'aba1h por um a seis annos e multa de cinco
a vinte e cinc paI' cento lo vai r da responsabilidade ou do prejuízo
resultante dos direitos fraudados.

§ 7." Si elo incendio re:mllar a morLe, ferimentos ou olrensas physicas
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TITULO IV

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A PROPRIEDADE.

Art. 269. Roubar, isto a, furtar fazendo violencia á pessoa ou
às cousas.

Penas - de gales por um a oito annos.

em alglllna pessoa que no momento em que foi posto o fogo se achava
no logar do incendio :

Penas: o caso de morte, prisão com trabalho por dons a doze
annos; no de ferimentos Oll oJIensas physicas, prisão com trabalho por
um a sete a nnos.

i o ferimeo to pt'oduzir grave incommodo de saude ou inhabilitação
de sel'Viço por mais de um mez, prisão com trabalho por dous a dez
annos, accrescentando-se em tldos os C,ISOS a multa de cinco a vinte e
cincO por cento do valor do damno causado.

ArL 5.° POI" fogo em q:mesquer objectos pertencentes a terceiro ou
ao autor do crime, e collocados em logar de onde seja facil a com
Illuoicação aos ediftcios e c n,trucções de que tt'ata o art. 40, se
guindo-R a effectiva propagação do incenelLO nos cl.it01 edificios ou
c ostrucções, seja qual fel' a destruição causada:

Penas: \.s mesmas estab3lecidas para os cas 5 em que o inceudio li
direct'lment' ateado (art. 4°, § [0).

Paragl'apho unico. Nas mesmas penas e g'Iardadas as mesmas
distincções incvrrerá aquelle que destruir os objectos mencionados
nos para"raphos antecedentes por meio de minas ou do emprego de
quaesquel' materias explosivas.

1\.rt. 6° Incendiar vehicnlos de estradas de ferro, occupados por
passageiros achando-se em movimento, ou de maneira que o fogo se
manife te quando em movimento ou causar aos diiJS vehiculos
qnaesquer acciden te que exp nha a perigo a vida dos pas~ageiro~ :

Penas: De p"isão com trabalho por qmltro a doze ao 00 e de
multa ele cinco a vinte e cincJ p')l' cenlo do valor do damno causado.

§ L. ° i do inceodio 00 accidenL resnLLar a morte:
Penas: As do artigo 19 .
§ 2. ° Si do incendio re~nHarem ferimen tos ou offensas physicas de

algumas pessoas que no momento em que o fogo foi posto se achavam
nos vehiculos incendiados:

Penas: De prisão com trabalho por quatro a treze annos.
§ 3. ° Si o ferimento produzit· grave incommodo de saude ou inhabi

litaçiio de serviço por mais de um mez :
Penas: De [risiio com tt'abaIb de cinco a dezes is annrs além da

multa de cinco a vinte e cinco por cento do valor do damno causado,
que em bodas os casos será imposta.

Art. 7.° Incendiu vehicul03 de estradas de ferro cal'l'egado~ de
mercadorias ou outros objectos, não fi17.endo parle (le 11m trem de
passageiro. qner estejam parados. quer em movimento, oa cansar-lhes
qualquer accid nle de que resuLLe destruição talaI ou parcial:

Penas: De prisão 'com trabalho por dous a seis aunos e de muJla dc
lJillcO a vinte e cinco ~or cento lo damno causado.
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Art. 270. Julgar-se-h,1 violencia feita a pessoa, todas as vezes
que por meio de ol.l:"ensas physicas, de ameaças, ou por outro
qualquer meio, se reduzir alguem a nã.o defender as suas
cousas.

§ 1. o i do incendio ou acciden~e causado resultar a morle, ferimen to
O~I otrensas physica~ :

Penas: No caso de morL3, de prisio com ll'al.>all1o POl' dous a doze
annos,

No de ferimen~o ou oOensas physicas, de prisão com traballlO de um
a sete annos,

§ 2, o Si C: ferimento produzil' grave incommodo de saüde ou inhabi
litação do serviço p:Jr mais de um mez, pri~ão com trabalho por dOlls
a dez annos, accrescentando-se em todos os cas s a multa de cinco a
vinte e cincó por cento do valor do damno caus:l.do.

Art. 8. o Incendiar Oll destl'llu' por qllalq lIer maneira plantações,
colheitas. mattas, lenha cortada, pastos ou campo de fazenda de cultura
ou es~abelecimp.nt03 de criação pertencentes a terceit'o :

Penas: De pr isão com trab,ill1o por um a tre, a,nnos e muI ta de cillco
a vin te e cinco p r cen Lo do valor do damno ca'lsado.

Arb, 0, o Accendel' fugos sol.>re escolhos, arrecifes, banilos de area
ou OUtl'OS sitios perigosos que dominem o mar, fingindo pl1aróes Oll
praLicar outros artificios capazes de enganar os navegantes e conduzir
qua!cluel' navio ou embarcação a, p_rigo de nauCragio :

Penas: De prisão com trabalho de seis a doze annos é multa ele
cillco a vinte e cinco por cento do damno cau ado;

Si do Cal150 pl1ar61 re,ultar naufragio e morte de algum navegante:
Penas: As elo art. 193.
Al'b, 10. Envenenar fontes publicas ou particulares, t,LUques ou

viveu'os ele peixes, aglla potavel e viveres destinados ao consumo de
pe~soas certas ou incertas:

Penas: De prisão com trabalho pOl' seis a doze anHos;
i do envenenamento resultar a morle de alguma pess a:

Penas: As do art. 193,
ArL 11. Inundar por meio de abertura de comportas ou rompimento

de reprezas aqueductos, açudes ou p r qualquer outro modo, a pro
priedade alheia:
Pena~: De prisão com trahalho p l' 11m a tre3 annos e de multtt de

cinco a vinte e cinco por cento do ebmno cau'ado,
i da inundação l'eanlbar a morte de alguem :

Pen(l.s: As do arb, 193,
Art. 12, Praticar em navio ou embarca~ão de qualquer natureza,

propria ou alheia, em "iagem ou em ancol'adouro, qmllquer abertura
que produza a invasão de agua sufficiente para fazei-o submergir:

Abalroar navio ou embarcação propria ou alheia com outra em
caminho, ou fazei-o varar, procurando pOl' qualquer desses meios
nauCI'agio :

Peuas: De prisão com trabalho de seis a doze annO$ e de mul~a de
cinco a vinte e 'inco por cent do damno causado;

Si da suhmersão, abalroamellto, varação ou nflllfragio l'esuItar a
morte de alguem :

Penas: As do art. 103.
Art. 13, A obrigação de indemnizar o rlalll no 5u'usisLe, ainda quando

o facto não sej,i julgado cl'Íme, si, todavia, 50 prov,\l' (lua houve elu.
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Julgor-se-ba violencia feita à ceuso, todos as vezes que se
destl'uirem os obstaculos ii perpretnção dos roubos, ou se fizerem
arrombamentos exteriores ou interiol'es.

Os arrombamentos se ::,onsiderm ão feitos todas as vezes que se
empregar a força ou quaesqner instrumentos ou apparelhos para
vencer obstaculos.

Art. 271. Si para \erificação do rc.u1.o, ou no acto delJe se
commetter morte. .

Penns - de morte no gráo mo ximo; galés perpetuo. no
médio; e por vinte anIlOS no minimo. .

Art. 272. Quando se commettel' a Iguma outra offensa physica,
irr.eparavel, ou de que resulte deformidade ou a.leijãoo

Penas - de galés por quatro a doze annos.
Si da oITensa physicn. resultar grave incommodQ de saude ou

iIlhabilitaçã.o de serviço JJOl' D10is ae um mez o
Penas - de galés por ous a dezeseis anIlos o
Em todos os cosos dos artigos antecedentes, pagará o réo uma

multa de cinco a 20 % do va.lor roubado.

parLe do aulor ou caüsadol' do mal negligencia, cnlpll ou falla, que
cons~iluall1, s gundo dir('i~o, quasi delicio.

A senhlça de absolvição do accusado,profel'jda pelo juizo criminal,
só faz cou~a julgada contra a acção cil'el de jodemnjza~ão,nos termos
do artigo sessenta e oi~o da lei de tres de Dezembro de mil oilocen10s
e quarenta e um.

Estas disposições 'seriio applicaveis, qualquer que seja a falta ou
crime que motive a acção civel de indemnizaçã .

1\rl. 14. Ficam revogados os a.rtigos duzentos e ses pnfa e sei e
duzentos e sessen~a e sete do codigo Cl'jminal e mais disposições em
con Lrario,

lI1andamos, porlanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
.. e exécução da referida Lei per~encel', que a cumpram e façam cumprir

e guardar tão inteiramente como nella se contém.
O Secretario de Estado cios Negocios da Jusliça a faça imprimir,

pu bUcal' e COl'rer.
Dada no Pa.lacio elo Rio de Janeiro aos quinze de Olltu1Jro ele mi.!

oitocentos e oitenta e seis, sexagesimo quinto da Indor endencia e do
Iml~erio.

1~ll'lm.\DOR. com ruul'ica e guarda .

.Toa''luim Delfino Ribcú'o da Lw::.

Cal'La ele Lei pela qual Vo, ~n l\Inge lade Imp rirll l\{ant!;t executar o
Decre'Lo ela 1\, sembléa Gel'nl Lpgislll Lh'a. que lJou I'e POl' b 111 ~(I nc
ciou:l.t', estabelecendo J nas para os cl'imes cI dcstrui~iio. damntl.
incendio e outros.

Para Vossa Magestnd Imperial vêl'.
Eugenio Adolpho tia ilvelm fieis (I fez.
Cbancellaria-Mór do lmp l'io.- Joa,quim Delfi110 Ribât'o ela bt'o
'fransilou m :16 d uLubl'o ([ L 8l3.- Jo~é Julio du .Hb"Ij!tCI'!litiJ

811-1')'os.- R "'istl·l~dl1.

Promplual'io !:li)
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Art, 273. Tambem se reputará roubo, e como tal será punido,
o furto feito por é~quelle que se fingir empregado publico e auto
risado para tomar a J?l'opriedade alheia.

Art. 274. A tentatwa do roubo, quando se tiver veriflcaélo a
violencia, ainda que não haja a tirada da cousa alheia, será
pu~ida como o mesmo crime.

DISPOSIÇÃO COMMUiIf AOS DELICTOS PARTICULARES.

Art. 275. O abuso de poder dos empregado> publicos nestes
delictos será considerado circumstancia aggravante.

PARTE IV

Dos crimes policiaes

CAPITULO I

OFFENSA DA R ELIGUO, DA MORAL E DOS BONS COSTUMES

1\.rt. 276. Celebrar em casa ou edificio que tenha alguma
fórma exterior de templo, ou publicamente em qualquer logar o
,culto de outra religião que não eja a do Estado.

Penas - de serem dispersos pelo jniz de paz os que estiverem
reunidos para o culto j da demolição ela fórma exteriol', e de
multa de dois a doze mil rêis, que pagara cada um.

Art. 277. Abusar ou zombar de qualquer culto e tahelecido no
Imperio, por meio de papeis impres os, lithographados ou gra
vados que se di tl'ibuirem por mais de quinze pessoas, ou por meio
de disCLlrsos profel'idos em publicas reuniões, ou na occasião e
togar em que o culto se prestar.

Penas - de pl'isão por um a seis mezes, e de multa corre··
spondente á metade do tempo.

Art. 278. Propagar por meio de J?apeis impre sos, lithogra
phados ou gravados, que se distribUll'em por mai de quinze
pessoas, ou por discursos proferidos em publicas reuniões, doutri
nas que dii'ectamente destruam as verclades fundamentaes da
exi tencia de Deus e da immortalidade da alma.

Penas - de prisão por quatro meze a um anno, e de multa
correspondente á metade do tem]Jo.

Art. 279. Otrender evidentemente a moral publica, em papeis
impres os, lithographados ou gravados, ou em estampas e pin
turas que se distribuirem por mais de quinze pessoas, e bem
assim a respeito destas que estejam expostas publicamente á
venda.



- 387-

Penas - de prlsao por dois a seis mezes, de multa correspon
dente á metade do tempo, e de perda das e tampas e pinturas,
ou, na falta dellas, do seu valor.

Art. 280. Praticar qualquer acção que na opinião publica seja
considerada como evidentemente o:ffensiva da moral e bons cos
tumes, sendo em lagar publico.

Penas - de prisão por dez a quarenta dias, e de multa corre
spondente á metade do tempo.

Art. 281. Ter casa publica de tavoll1gem para jogos que
fórem probibidos pelas p03turas uas camaras mUDlcipae3.

Penas - de prisão por quinze a sessenta dias, e de multa cor
respondente á metade do tempo.

CAPITULO 11

OCIEDADES SECRETA

Art. 282. A reunião de mais de dez pe3soas em uma casa em
certos e determinados dias sómente sejlllgará criminosa quando
for para fim ue qlle e exija segredo dos associados, e quando
ne te ultimo caso não se communicar em fórma legal ao juiz de
paz do districto em que se fizer a reunião.

Penas - de prisão por.: cinco a quinze dias ao cbefe, dono, mo
rador ou administrador da casa, e pelo dobro em caso de reinci
dencia.

Art. 283. A communicação ao juiz de paz deverá ser feita
com <.leclaração do fim geral da reunião, com o protesto de que
se não oppõe á ordem social, dos logare" e tempo da reunião, e
dos Lomes do que dirigirem o governo da sociedade.

Será assignada pelos declarantes e apresentada no espaço de
quinze dias depois da primeira reunião.

Art. 284. Si fórem falsas a declarações que se fizerem, e as
reuniões tiverem fin oprostos á ordem social, o juiz de pn.z,
além de dispersar a sociedade, formará culpa ao' associados.

CAPITULO III

AJUNTAMENTOS ILLlCITOS

Art. 285. Julgar-se-ba commettido este crime, reunindo-se
tre" ou mais pessoas com a intenção de se a,jüdarem mutuamente
para commetterem a,lgum delit::to, ou para privarem illegalmente
a alguem do gozo ou exercicio de algum direito ou dever.

Art. 286. Praticar em ajuntamento illicito algum do" actos
declarados ,no llrtigo antecedente ..

Penas - de multa de vinte a duzentos mil réis, além das mais
em que tiver incorrido o réo.
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Art. 287. Si o ajuntamento illicito tiver por fim impedir a
percepção de alguma taxa, direito, contribuição ou tributo legi
timamente imposto, ou a execução de alguma lei ou sentença; ou
si fêr destinado a soltar a.lgum réo legalmente preso.

Penas - de quarenta a quatrocentos mil réis, além das mais
em que o réo tiver incorrido.

Art. 288. Os que se tiverem retirado do ajuntâmento iIlicito,
antes de se haver commettido algum act'J de viole~cia, não
incorrerão em pena alguma.

Art. 289. Quando o juiz de paz fêr informado de que existe
algum ajuntaménto iIlicito de mais de vinte pessoas, ira com seu
escrivão ao logar, e achalldo o ajuntamento iIlicito, proclamará
seu caracter, e alçando uma bandeira verde admoestará ao';
reunidos para que se retil'em.

Art. 290. Si o juiz de pa z não fêr obedecido depois de terceira
admoestação, poderaempl'eg'ar f(,rça para desfazer o njuntamen to,
e reter em custodia os cabecas, si lhe parecer necessario.

Ar1. 291. Si no logar não houver forca armada, ou si fêr
ditIicil a sua convocação, poderá o juiz de paz convocar as pessoas
que forem necesaarias para desfazer o ajuntamento. -

Art. 292. Os homens livrea de maia de dezoi to annos de idade,
e menos de cincoenta, que sendo convocado, pelo juiz de paz, ou
de oedem sua para o fim declarado no artigo an tecedente,
recusarem ou deixarem de obedecer sem motivo justo.

Penas - de multa de dez a sessenta mil réis.
Art. 293. Aquelles que, fazendo parte do ajuntamento iIlicito,

si não tiverem retirado do logar um quarto de hora depois da
terceira admoestação do juiz de paz, ou que depois de desfeito o
ajulltamento, se tornarem a reunir.

Penas - de multa de dez a cem mil réis.
Si ti,verem commetticlo violencias autes da primeiraaclmoestação

do juiz de paz.
Penas-as mesmas estabecidas nos arts. 286 e 287.
Art. 294. Aquelles que commetterem violencias depois da pri

meira admoestação do Juiz de paz.
Penas - de prisão com trabalho por um a tres annos, além das

mais em que tiverem incorrido pela violeucia.
Si a violencia fêr feita contra. o juiz de paz ou contra as

pessoas encarregadas de desfazer o ajuntamento.
Penas - de prisão com trabalho por dous a seis annos, além

das mais em que tiverem incorrido pela violencia.

CAPITULO IV

VADIOS E MENDIGOS

Art. 295. Não tomar qualrj' er pessono uma occupação honesta
e util de que possa subsistir, depois de advertida pelo juiz de paz,
não tendo renda sufficiente.
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Penas - de prisão com trabalho por oito a vinte e quatro
dias.

Art. 296. Andar mendigando.
§ 1.° Nos lagares em que existem e3tabelecimentos publicas

para os mendigos, ou havendo pessoa que se otferec.t a su'
tentai-os.

§ 2. o Quando os qne mendigarem esti verem em termos de
traballLar, ainda que lias lagares não haja os ditos estabele
cimentos.

§ 3. o Quando fingirem chagas ou outras enfel'midades.
§ 4.° Quando mesmo invalidas meucligarem em reunião de

quatro ou mais, não sendo p:lÍs e filhos, e não se incluindo tambem
no numero dos quatro a mulheres que acompanharem seus
mflridos e os moços que guiarem os cegos.

Penas - de prisão simples, ou com trilbfllho sagunoJo o E'st-lLlo
das forças do mendigo, por oito dias a um mez.

CAPIT LO V

uso DE AlUlfAS DEFEZAS

AI'L 297. Usar de arm~ otl'en,ivas que fÔl'em prohibidas.
Penas - de prisão JJor quinze a sessenta dias e de multa

correspondente á meta e do tempo, além da perda das armas.
Art. 298. Não incorrerão nas penas do artigo antecendente :
§ 1.° Os officiaes de justiça andando em diligencia,.
§ 2.° Os militares da primeira e segunda linhfl. e ordenanças,

andando em diligencia ou em exercicio, na fôrma de sens
regulamento:> .

§ 3.° Os que obtiverem licença dos juizes de paz.
Art. 299. As C:lm'.lras municipaes declararão em editaes qunes

sejam as armas otfensivas, cujo nso poderão permittil' os juizes
de paz; os casos em que as poderão permittir; e bem assim
quaes as armas offensivas que sel':1 licito tl'azer e usar sem
licença aos occupados em trabalhos para que elias fórem ne
cessarias.

CAPITULO VI

FABRICO E .uso DE INSTRUMENTOS PAnA ROUBAR

Art. 300. Frabricar gazua, ou tel' ou traz 'r comsigo, de dia
ou de noite, gazua ou outros instrumentos ou apparelhos proprios
para roubar.

Penas - de prisão com trabalho por dons mezes a· tres
annos.
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CAPITULO VII

USO DE NOMES SUPPOSTOS E TITULOS lNDEV~DOS

1st. 301. Usar de nome supposto ou mudado, ou de algum
titulo, distinctivo ou condecoração que não tenha.

Penas - de prisão por dez a sessenta dias, e de multa corre
spondente á metade do tempo.

ArL 302. Si em virtude do sobredito nso si tiver obtido o que
de outro modo se não conseguiria.

Penas - as mesmas em que incorreria o réo , si obtives3a por
violencia.

CAPITULO VIII

uso INDEVIDO DA. IMPRE SA

Al'l. 303. Estabalecel' omcina de impressão, litbographia. ou
gravura, sem declarar perante a camara da cidade ou villa, o
seu nome, logar, rua e ca a em que pretende estabelecer, para
ser escripto em livro proprio que para esse etreito terão as ca
maras; e deixar de partici par a mudança. de caS3, sempre que
ella acouteça.

Penas - de multa de doze a sessenta mil réis.
Arl. 304. Imprimir, li thogra phar, ou gravar qualquer es

cripto ou estampa, sem nelle se declarar o nome do impressor
ou gravador. a terra em que está. a alucina em que fór impresso,
lithographado ou gravado, e o anno da impressão, litbographia
ou gravura, faltando-se a todas ou a cada uma destas de
clarações.

Penas - de pel'da dos exemplares em qne houver as faltas, e
de multa de vinte e cinco a cem mil réis.

Art. 305. Imprimir, lithograpllar ou gravar com fal idade
todas ou qualquer das declarações do artigo antecedente.

Penas - de pel'da dos exemplares, e de mulh de cillcoellta a
duzentos mil réis.

Art. 306. Se a falsidade consistir em a-ttribuir·o escripto ou
estampa a impressor ou gravador, autor ou editor, que esteja
actualmente vivo .

.Penas - dobrada[:l. .
Art. 30i. Deixar de rl:lmetter ao promotor um exemplar do

escripto ou obra impl'essa, no dia da sua publicação e dis
tribuioão.

Penas - de multa, ele dez a trinta, mil reis.
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DISPOSIçõES GERAES

Art. 308. Este codigo não comprehende:
§ 1.o Os crimes de responsabilidade dos Ministros e Conse

lheiros de Estado, os quaes serão punidos com as penas esta
belecidas na lei respectiva.

§ 2. 0 Os crimes puramente militare3, os quaes serão purudos
na fórma da leis respectivas. (cc)

(cc) I.urn.edi.ata e in~perial reSOlução de 5 de l\Ialo
de iS~7. 1;o1:Dada sobre consul1;a da secção de jus
tiça do consel.ho de Estado de 1<1, de Jul.ho de
iS"36. concernente ao con111c1;0 de jurlsd1cção
susci1;ado pelo juiz de elireito da comarca da ca·
pital da pe-ovincia elas Alagõas. quanto á compe·
peteneia do fõe-o para jul.garn.ento elas praças de
linha indiciadas ern. crirn.e de rn.orte.

l\1inisterio dos negocios da justiça.-2a secção.- Rio de Janeiro,
H de Julho de i887.

Illm. e Exm. Sr.- obre o conJlicto, de que trata o oflicio de V. Ex.
de 2i de Março ultimo, suscitado entre essa presidencia e o juiz de di
reito da capital da provincia, por divel'girem a respeito do fôro em que
deviam ser processadas nove pracas de linhl1. pelo facto da morlie de um
preso na occasião em que, \'eunido a outros sentenciados, evadir-se da
cadêa. foi consultada a secção de ju~tiça do conselho de estado, a
qual, interpondo parecer, opinou do modo seguinte:
. i. o Os precedentes invocados pelo juiz de ilireito, firmados nos avisos
DS. 2i6 de 3 de .'\.~osto de i855, 406 de i4 de Setembro de i865 e 56 de
28 de Agosto de i884, carecem de analogia, porqlle o primeiro refere-se
a crimes <:ommettidos em paisanos por soldado q ue f~tgia e cuja
captura se diligenciava' o segundo ao assassinato de um soldado de
polioia por outro de linha, e o terceiro ao assas,inaLo que um soldado
de linha, abandonando o serviço, ajudou sua a/uasia a pratical-o na
pessoa de outro soldado de linha.

2 o O precedente da ordem do dia n. 1554 de 27 de [ ovem bro de i880,
invocado pela presidencia da provincia tem mais ao.alogia, pois re
fel'e-se á morte de UID preso pelas praças que o escoltavam, e que por
esse crime re~ponderam no fôril mili tal' ; e identlco é o do acc6l'dão de
23 de Ahril de 1875 da rela ão do Recife, que, negando competenoia ao
tribunal do jury pal'a conhecer do homicidio praticado por soldado na
pessoa de um paisano que tentava fugir de uma ca~a cercada pela
força publica, resolveu que o réo fosse de novo proces ado no foro mi
litar onde foi absolvido. pelo$ fundamentos da ordem do dia n. 1252
de 27 de ovembro de i876 ,

3. o Finalmente, do principio firmado por muitos julgados e pelo
aviso n, 97 de 15 de Fevel'eiro de 1837, §40 qlle devem responeler no foro
militar como incllrsos no art. 23 dos arti"'os de g-uerra os mililares que
deixam fugir presos commettidos à - sua guarda se deduz o seguinte
corollario 10gico, todo o esforço empre~ado pela praça que, Lend sob
sua guarda um pres procura Impectir-Ihe a fuga ainda mesmo que d
emprego desse esforço resulte um crime, 'é acto prnticaclo no dessm
penha de seus deveres militares e pOI·tallto os crimes que provierom
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§ 3, o Os crimes contl'J, o commercio, não especi ficados neste
codigo, os quaes continuarão a ser punidos como até aqui.

des,a luta são meramente militares no õentido da provisão do con
õ lho õupremo militar de 20 de Ontubl'o de 183!,

onformanelo-se por immediata resolução de 5 de Maio ultimo com o
parecer da õecção de jll~tiça do conselho de E~tado, houve por bem
8ua l\1agastade o Impel'advr der.idir que, tendo o militar rigoroso dever
de impeJir a fuga dos pI'asoõ eatt'eóueõ a SU<1 guarda, empregando para
esse fim a força necessaria, sob pena de ínCOl'l'êr no art. 23 dos artigos
ele gllerra é evidente que o exceSõJ ou abuso da autoridade que COI11
mettet' nes,e sel'viç eõt!Í comprehendido na 13ttra do § 40 da provisão
n. 359 ,de 20 de Ou tubro de 183!,

Deu, ~ual'de a V, Ex.- Samuel W. lIIac-Dnccl,-Sr. Prflsidente da
provincla das Alagôas,

Senhol',- Mandou Voss:\. Magestade Imperial. por aviso de 9 de
Abril do corrente anno, que a secção de justiça do conselho de Estado
consulte com o seu parecer sobre os papeis annexos :to referido aviso,
concernente ao eontlicto de jurisdieção su~citado pelo juiz de direito
da comarca da capital da província das Alagôas, quanto á competencia
do furo para julgamento das praças de linha indiciadas em crime de
morte,

O facto que motivou o contlicto é exposto pela seCl'elaria da justiça,
n:t seguinte informação:

Na mauhã de 17 de Julho do annQ passado, quatro sentenciados em
serviço de faxina na cadêa da capital das Alaguas, e colbados por oito
praças de linha tentaram evadir-se, Da luta tra,'ad:l. entre alies e as
pl'aças da escJlta, que procuravam obstal' a fuga, e em que tomaram
par,te outras praças que foram em soccorro daquellas, l'esu!taram f~

rimentos graves e a morte de um preso.
O presidente da provincia nomeou logo conselho de in vestíga~ãopara

averiguar si houve criminalidade no procedimento das praças, e o de
legado da capital, por seu turno, abriu inqu?r;to pollcia .

Terminado eRte e dada a denuncia pela pl'om turia, o juiz municipal
l'equisito I do comm(Lndant? de infantaria a apr~sel1"tação das praças
para serem processadas no fôro commum pelo crime de morte c feri
mentos nos presos.

Levada pelo com mandante a requisição ao conhecimento do presi
dente, a quem foi tambam apresentado o resultado do conselho ele in
vestigação, entendeu elle mandar Bubmetter as praças a c~nselho de
guerra por considerar puramente militar os delictos resultantes lia
l:tta o que communiCO'l a juir. muuicipal.

O juiz de dil'eito da capital a quem o juiz municipal fer. conclus') o
processo iniciado levantou contlicto de jurisdicç;io por estar convellcído
da compatenoia do roro commulII para julgar as praç'ul.

E' o qlle consta dos papeis juntos cujo exame penõo que deve ser re
mettido á secção de justi a do conselho de Eslado. 5 de Abril de 1886,
G~tstavo Reis.

A presidencia das Alagôas trazendo ao conhecimen to do governo
imperial o contlicto levantado pelo juiz de direito de Maceió, a~sim s'
exprimiu em seu oft1cio de 25 de Agosto do anno passado, fazendo
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§ 4. o Os Cl'imes contrJ. 3; policia e economia particula.r das
povoações, não especificados neste codigo, os quaes serão punidos
na conformidade das po:;turas municipaes.

acompanhar a esse oOieio do mesmo juiz e outras peças omciaas con
cer.~e:1tes ao assumpto a~ quaes em seguida vio Ll'allscriptas.

« Palacio da Pt'esidencia das Alagõas em 25 de AgJsto de 1885.
23 sccção.-N. 163.

IlIm. e Exm. Sr.- Achando-se quatro s~ntenciados na manhã de 17
de Julho ltltimo em s~rviço de faxina da cadên. desta capital. escoltados
por oito pl'aças de linha, tentaram evadir-se travando-s3 então renhida
luta entl'e elIes e ns praças da escoHa, que procuravam obstar a fuga,
resultando do confiicto no qual tomarn.m parte Olltl'n.S praças que fOl'am
em soccorro daquellas, ferimentns gl'aves e a morte de um pl'eso.

omeei logo conselho de investigação para averigual' si houve cri
minalidade no pl'ocedimento das praças, e o delegado da capital por
seu tUl'no abriu o competente inqllerito policial,

'l'erl11inado este e dada a denuncia pela promotoria, requisitoll o
Dr, íuiz municipal ao cOJUmandante da companhia de infantaria a
ap['esentação das praças para se verém processar no fôro commum
pelo crime de mort e feriment::ls nos pres s.

Tl'azentlo o commandante a req:lisição ao meu c)nhecimento e
s('ndo-me apresentado o resultado do cnnselho de investif!ação, en
tendi de mandar submettel' as praças a conselho de "'uerra (c6pi'l. n. 1),
dirigindo nessa occasião ao Dl'. juiz municipal o oincio constante da
c6pia n. 2, p::lr considerar puramente militares os delictos resultantes
da luta.

O Dr. juiz de direito da capital, a qllem o juiz municipal li. vista de
m.u omcio fez c'lncluso o processo iniciado, levanta no omcio junto,
confiicto de jurisdicção pJr estar convencido da incompetencia do furo
militar p:lra julgar as pr..lças.

Subme"tto, pois, o confiicto fi d cisão do govel'no e passo a determinai'
que s'~ s::lbre estpja no conselho de guel'ra, até que haja a devida solução.

Deus gual'de a V. Ex.- IIIm. e EXI11. SI'. conselheir.) Ministn e Se
cretario de Estado dos regocios d,1 Justiça.- Pecl,'o Leão Vell;so
Filho. "

« Juizo de Direito da Comarca de Maceió, 22 de Agos"to de 1885.

TUm. e Exm. Sr.- Com o oflicio de V. Ex. de 19 do corrent. , ma nd u
o Dr. juiz muuicipal que me viesse concluso o pl'oces,o que, por de
nuncia do pl'omotol', foi iniciado contra as praças Belal'mino José de
Souza. Manoel Ronol'io da Luz, Antonio Manoel MOl'eno, Antonio
Manoel do Nascimento, Rl'Yl11unélo Pereira de Alencastro, Manoel
Francisco das Chagas e Julio Francisco de SO'lza, p.lo assas~inato de
um preso e ferimentos em outros, que com aquellas entraram em luta,
q"lando tentaram evadir-se, por occasião de fazer-se a faxina. a que
sahil'am. na manhã do dia 17 de Julho ultimo.-JlÍ. estando eSS:lS
'pl'aças, como declarou V. Ex., respondendo no fõro militar, e achan
do-se portanto respondendo, pelos mesmos Cl'imes, a dous processos
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Art. 309. Todos os crimes commettidosantes da promulgação
deste codigo, que tiverem de sel' sentenciados em primeira ou
segunda jnstancia, QU eDl vietqde de revist<J, concedida, serão

em foros diversos, dtl-se um conllicto de juris(licção CJue deve ser le
vado ao conhecimento do Conselh de Els'tado. afim de decidir sobre a
comp~tencia de um ou ue outro r. 1'0. .

M parece que o foro competente é o civil e niío o militar, como en
tendeu V. Ex:.

O codigo criminal no art. 308, § 2°, manda que os crimes pwramente
milit,wes sej:lm punidos na form(\, das leis respectivas. E de accôrdo
com esta dispo içiio o codigo do pr c ss , no ar·t. 80, declara que os
juizes militares continuam a conhecer dos crimes lJw"amcnte militares.

Compulsando as leis militares, não se encontra disposiçãq alguma,
em CJue s~ possam considerar previst)s os crimes dos réos, e é preceito
juriclico qu . em materia de competencia, o que não está expressa
mente concedido, presllme-s_ vedado, porqlle sem lei anterior que con
fira o poder deJulgar, não ha legiümidade nojuizo_
. Na falta de um codigo militar que denna todos os crimes militares,
forçoso tem sido recorrer á resolução de 20 de Outubro de 1884 e ás
decisões do conselho de E tado e do poder executivo e para classi
ficaI-os em aIgllllS casos, como o de que se 'trata,

A' primeira vista comprehende-se que a expressão puramente ni
litarcs, de que usam os codigos citados, exclue a cla sificação de mi
litares. que se deu aos crimes dos rpos, classificnçã(l C[1l6 tambem não
comprehendida no que dispoz a resolução de 20 d_ Outubro que, de
preferenci~. tem sido e deve ser consultada.

l~sta resolução, tOI1.. ada sobre consultft do conselho militar dejustiça,
determinou que, para se extremar os crimes militares do civeis, se
reputem ol"imes mel"amente milita,"es todos os deola,,"ados nas leis mi
litarcs, e que só podem SCI" oommcttidos pelos oidulãos alistados nos oorpos
milita,'cs elo exel"oito ou armada·. 00/110 são:

1.0 Os que violam a santidade e religiosa observancia do juramento
prestado pelos que assentam praça; 20, os que oifendem ft subordinaçã.o
e boa disciplina elo exercito e armada; 3° os qae alteram a ordem,
pulicia e economia do serviço militar em, t mp:> de gllerra oa paz;
40 o excess ou abuso da autoridade em occasi;'io do serviço, ou in
fiuenci:J. do emprego mUitar não exceptuados p(\r lei, que positivamente
prive o delinquente do foro militftr.

Como se vê ~lo contexto desta resolução, não estão os crimes dos réos
ahrangidos neIla, 'lue, exige. p:J.ra que. o crime seja mUi-tal'. que esteja
elle deolall"ado nas leis militare.•. exigencia que é corollario do principio
consagrado no § 1-1 do art. '179 do codigo politico, ele qUfI uiuguem s rã
senteuciado senão em virtude ('e lei ant rior, e na fôrma por €lUa
prescripta, e do qual serviu-se o legislador criminal no arL. 10 para
começar as disposiçõ's do c digo_

Os crimes em que incorrerem os réos além de não est rem declarados
em leis militares, podem ser pl'aticados por pessoas não militares, a
quem sejam confiados os sentenciados, que saiam em serviço, o que se
realiza sempre qu é civica a guarda da cadêa, e em outros casos por
tftJl to, niío p dem ser considerados mili tares, em face da resolução de
20 de Outubro.

lTIxaminando os avis que se referem ao as 'umpt , vê-se cjue o de
n. 216de3de Agosto de 1855, o de n. 406 de 1-! de etembl'ode 1865,
~ o recente de 11. 43 de 28 de Agost do anno passado, su(l'ragam a
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punidos com as penas estabelecidas nas lei' anteriore , quando
forem menores; no caso, porém, de serem mais graves, Ioderão

opimão que su 'hen,o e que me parace er a elic,adn pelos principios
do direito d punir.

Assim ° aviso de 1855, expedido pelo Duque de Caxias, declarou
(depois de ouvido o Cons lho upremo l\IiJitar) que pelo homicidio
de dous escravos, e pelo, feriment , de duas pes.oas,'7ue não eram do
exercito commethido. por um soldado, niJ,J sendo puramente milita,-es
lJ01' pode,-em ser praticados POI- outro qu.alquer indiúcluo, que não fo.çse
do exercito devia re ponder o réo no furo commum. E que e,'am mi
lUares por sermn punidos pelos arti.fJOs de gue,'ra e não poderem se,
lJl'a'ticados senão POl- indivuluos pe,'tencentes ao e:lJercito, o crimo de
resistencia a uma ordem militar e o de ferimento a um camarada
que cumpria es a ordem, sendo para notaI' que aquelles crimes (os
considerados não militares) foram commehtidos ao mesmo tempo que
estes (os considerados militares) pelo mesmo soldado, quando procnrava
evadir-se, resistindo á orelem militar,

O de 1 65, expedido pelo conselheiro Nabaco, decidiu que era no
foro commum, e não no militar, que devia se,' processado e julgado
um soldado de arLilharin, CJ.ue matou outro s ldado do corpo policial,
por não estar o caso occorrtdo comprehendido na provisão de 20 de
Outubro, '

E o de legosto do anno proximo findo decidiu que devia ser pro
ces'lado no foro commum um soldado. tlue com lima mulber fizera
ferimentos, de que t'esultou ,t mort3 de outro soldado, p rque diz o
avi,o (além de ouhras razõe ) não e,tant1o definidos por lei os crimes
militareF, e exi,tindo sómCJnte a pr visão de 20 tle Outubro, Que apenas
deli ne qmJ.lro ca, s nelles não se acha com.};1'Jheneliclo o ,-éo, tJ] como se
vê dn respectiva consLdta d ConsJho ele l!:stado, o soldado, para
commetter esse cdme, attSent9~t-sdda Ullal-da cla cadlia onde se achat'a
de sel-âço.

E tes avisos, pois, corr borum a minha convicção de que é no fôro
civil de que el",'em r~sponder os réos, e não no militar, conviccão qlle
ainda. se robnst ce com o accórtliio elo ~npl'em Tribunal d Jn~tiça

de 2 Junho el 1834, que decidiu qne devia s.rjldgado no fUro (J Il1mum,
por não ser me,'umente milita,-, o crime praLicado por um tenente
contr3. quatl'o soldados, que o aggrediram estando armados, e c m 03
acc6rdãos elo mesmo tribhnal de 30 de Abril e 16 de A"'osto ele 1839,
clue concederam communs-cl'imes, qae tem TlJai~ vi> s 8.e militares do
que os d s ré s.

Terminanrlo, peço a V. Ex, que com ,t ur"'encin que o caso exige,
59 digne de fa7.er seguir ao po ar competente a cópia .Junt,~ das pl'in
cipaes peças 'do pl'oce,so. come ado no fôro civil, afim de que s ja
decidLdo o conflicto suscitado.
Deu~ guarde a V. Ex.- I11111. p Exm. l', Dr. Pedro Leão Velioso

FHho, muito dign pl'e,idente da provincia.- Ojuizde direi'o, li'rall
cisco ela Costa ltarnos,

C.ipia n, 1.-Secretaria l\Iilitar,- Pala.::io do governo em lIIaceió
19 de Agosto de 18a-.

Norneação.-Parl1 o conselho de g,Lerra qu mando procedei' ao
20 sargento João Didimo de F3.ria Lobo, aos nnspeçad3.s Domingos Joscí
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os delinquentes reclamar a imposição (hs que se estabelecem no
presente codigo,. .

Luiz e João Pereira do, Santos e aos soldados Anton io Manoel Mo
reno, Antonio l\In.noel do Nascimento, Belh1.l'mino José de Souza,
Julio I·\'ancisco dc S"Juza, Manoel Francis~o das Chagas, Manoel Ho
norio da Luz, ManDeI Joaquim da Silva, R.aymundo Pel'eira de Alen
ca,t,·o, José CorrEla 8razil, José Francisco L"Jpes, Manoel Antonio
cj.a Silva e l\Ian"Jel José de Brito, por haverem na manhK de 17 de
Julho ultimo, n:l faxina de limpeza da cadEla desta capital, tido re
nhida llta co'm quatro p,'es n que ten taram evadir-se, resultando da
lut;\ ferimentos graves em praças e presos e a morte de um de-tes,
como tudo consta das \1arte, e conselho de investigação respectivo;
embora não tiveS3e este achado criminalidade em uns e outl'OS, todavia
resultaram da lula ferimentos gl'aves e a morte referida, factos que
cnnvé:n s:ljpitar a exame e julgamento de um conselho de guel'ra, por
trlnto, nom i : Pl'esidente, tenente-coronel Innocencio Galvãe de
Queiroz; interrogante, capitão Joaquim José Ramos; auditor, Dr. juiz
de direito da capital Francisco da Costa Ramos; vogaes, tenente
Paulino Liborio de Faria Pinho, 2. os cirlll'Jiões do corpo de saude
DI's. José Antonio Ribeiro de AraUJO e Pedro Delfino de Aglliar e al
feres Manoel Francisco de Araujo Rego ,- (Assignado), - Pedro Leão
Velioso F'ilho.-Conforme, Alweliano Pecl,'o de Ji'cwia, capitão-aju
dante de ordens.

Cópia n, 2,- N. 688,- Secretal'ia Militar, - Pabcio do Governo
em Maceió, 19 de Agosto de '1885,

Tenho presen te por m'o haver transmittido o comillandante da com
panhia de infantaria, o officio qLle, em data de 8 do corren'Le, Vm.
lhe dirigiu requisitando a apresentação de diversas praças para se
verem processar pelo crime de morte do sentenciado Raymundo Miguel
ele A"auj'J e ferimentos em outros. Cabe-me dcclarar-Ihe que se acham
ra,ponelendo, ele ordem desta presielencia, no for;> militar, nKo 56
men~e as praças que tiveram luta com os pl'esos por occasião ele
tentara m estes evadir-se na manhã de 17 de Julho ulbimo, como
tambem as qne, em soccorl'O áquellas, tomaram parte no confiicto. E
assim procedi por considerar, ratione PC"sol1el ct ,'atione nlatc1"iel e
em face da pr lvisào de 20 de Outubro de 1831, puramente militares os
deLictos resultant~s da lnta; morte de um p,'eso a ferimentos graves
em outros, já por terem sielo taes actos praticados por praças de linha,
.iiI por haver-se elado o facto .estanclo elles em serviço, cUlllpl'indo 11111
dever cuja tran gressão é ~everalUente punida pelos artigos de guerm,
coneliçõ s estas em que não se poderiam achar inelil"iduos que niio
per.ence,sem ás li leiras do exercito, Corrobora o meu p,'ocedimen to um
.Julgado elo conselho sllpremo militar, constante da onlem do dia do
exel'cit"J n, 1551 de 27 ele Novembro de 1880. Abi se "ê .que foram
c~nelemnadosa seis annos de prisão com trabalho um an,p~çada e um
soHado do 150 ele infantaria por havel'em, quanelo em diligencia da
villa de S<lnt,:t Quiteria para a cidade ele Sobral, na IroV"incia do
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Art. 310. Todas as acções ou omissõe que, sendo crjmino~as
lJela.5 leis an teriores, não são como taes consic\<:rac!as DO presente

Ceará, egpancado a um prdS) de jusLiça qll~ cond'lziam, do que 11le
regaltoll a morte.

Deus gltarde a Vm.-Sr. Dr, juiz municipal do termo da capital.
Pedro Le'lo Velloso Filho.- Conforme, A1weliamo Pecl,'o ele Pa1'iu,
capitão ajudante de ordens.

Senhor.-Do que Ctca dito, vê-sa que a questão ora commettida ao
exame e pal'ecer da secção é a reproducçiio da mesma, da qual por
diversas vezes se tem occupado as cOl'poraçõeo; cousultivas do conselho
de estado, e o do conselho supremo militar de iustiça, e que variando
de fÓl'lua continuará a ser ainda objecto de novas duvidas cmquanto
não fOI' cumprido o preceito constitucional do art, 150, que manda
crear uma ordenança ql1e regule a organização e disciplina do exer
cito e de f'H'ça naval, e que n?lla sejam clara e positivamente defi
nidos os casos em que pelo § 12 do art, '179 da mesma constituição é
admissivel o privilt'gio do 1'01'0 para os militare.

Essa linha di visoria era sem duvida traçada com mais precisão
pela lt'gislação port Iguez,'1. O alvará de 2'1 de Olltubro de 1763 que
prescreveu regras p~ra jurisdicção dos au'litore, de guerra, diz no
art. 2°: « Mando que a jUl'isdicção dos refel'idos auditores, e de Lodo~

os conselhos de guerra em tudo o qu~ pel'Lence a crimeg pl'Oh iIJido1l
por minhas leIS militares e civis, s?Ja privaLiva e exclusiva de toda e
qualquer Olura jurisdicção e tlldo e qualqut'r outro privilt'gio. »

No art. 31 acrescenta: « Hei por inhibidas e cassada;; pelo que
pertence aos crimes dos militares (não sendo os expressamente excep
tuados-lesa mages1ade divina e ·humana) todas as jurio;clicções, de
todos e quaesquer magistrados, e de todos e quaesCJuer tl'ilJ:lllaes. ]~

ordeno que das referidas causas crimes n,ão possam tomar conheci
mento algum, delJaixo de pena de suspensão de seus cal'Il'OS até minha
mercê para ficar~m nellas incursos pelo JIIt'smo facto de usurpação
que fizeram contra o acima disposto. E ainda para mais claraza, de
clarou no art. 18 do referido alvará, que esLa ficava sendo a unica a
illaILeravel disposição para se regularem os limites da jUl'Ísdicção civil
e militar, »

E vi;;to que, no dominio de uma legislação tão po itiva cessa. sem
ou pelo menos se tornassem raras as questões de conflict~, e de facto
aS'lim foi. Mudaram, porém, as cousas com a mudança do rt'gimen
politico que adoptamos.

Estabelecida sobre ao base da igualdade dos direitos, a nossa Consti
tuição aboliu t~dos os privilegias, tolerando apen~s os que forem t'S
sencial e inteiramente ligados aos cargos por utilidade pllblica; e em
materia de administração judiciaria, sómen admittiu o privilegio de
fóro para as cau;;as que p01: sua naLureza pertençam aos ./uizes parti
culares, na conformidade das leis,

Como conseCJuencia des;;es novos principios vieram as disposições do
codigo criminal, que declal'ando no § 20 art, 308 quaes os crimes que
neUe deixavam de ser comprebendidos, menciona 05 cl'Íme., pUl'amente
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codigo, não sujeitarão a p3ua alguma. que ja uão esteja imposta
por seu,tença que-se tenha tomado irrevogavel, ou de que se
não conceda revista.

ml1itares, os quaes, nccrescentou eUe, serão punidos na fórma das leis
respec~ivas.

O CJdigo do processo prom:ilgado dous annos depois consagrou a
Dlesma doutrina.

Dando nova organização aos tribunaes e marca,ndo-lhes a respec~iya

jurisdicção ; diz no al'l. 8°: ficam extinctas as prcvedorias de comarcas,
juizes de fóra e ordinarios, e a judsdicção criminal d~ qualquer outra
autoridade, excepto o Senado, supremo tribunal de jusüça, relação e
juizes mili~ares, que continuam a conhecer dos crimes puramente
miliLares.

Igllal disposição foi repetida uo art, 324 que assim diz: Con~inuam
a ter vigur os processos marcados na lei da responsabilidade dos mi
nistros de estado e conselheiros de estado, e na do supremo tribunal
de justiça, assim COIDO os do foro militar ou causas meramente mi
litares e os do foro ecclesiastico nas causas puramen te espiriluae , »

Compal'ando com es~as as disposições do supracitado alvará, é obvia
a dili'erença que se nota entre uma e o'ltra legisla~ão,

A lei porlugueza faUa de crimes dos militares, a nossa de crimes
meramente militares .
• S gundo aqueUa, a classe é quem determina o 101'0, e segundo esta,
e a natureza do crlme,

Mas o clue é crime meramente militar? AClui está a questão, por
que não ha lei que o defina COIU clareza.

Dessa alteração na legislação da:tam as duvidas que se '~'m suscitado:
foi logo após a promulO'ação dos novos codigos, que eUas se levan
taram, dando lagar a qne baixasse a provisão de 20 de Outubro
de 183,1" concebida nos seguintes termos:

« Provi ão de 20 de Olltubl'O de 1834, declarando quaes são os crimes
puramente milit,tres,

« ,I.. regencia em nome do Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz
saber a vós presidente da provincia do Rio de Janeiro, que sendo-lhe
presente a repres ntação do pre idente da provincia da Bahia, sobre a
duvida em que se ~em enll'aclo na junla da justiça da mesma pro
vincia, á vis~a de alguns pI'ocessos que a eUa são remettidos dos con
selhos de gllerra, quaes os crimes que na phrase do art, 80 do codig-o
do processo cl'iminal &e devem considerar como puramente militares,
visto que o dito arligo os nilo exemplifica, achando-se os vogaes em
baraçados e discol'des sobre ial objocto, pedindl) o mesmo J)residente
providencias a re peito, que sil'vam ele regra naqlleIlajunta ejnstiça;
mandou consultar o conselho supl'emo militar de justiça e confor
mando-se inteil'amente com o parecer do mesmo cons2lho, ha pOl' bem
por sU11. immedia~a e imperial resolução de 17 d Outubro, tomada
sobre consulta de 20 de Agosto do pl'esenl anuo, determinar-vos que,
emqnanto nilo houvel' lei explicita, se extl'eme os Cl'imes militare dos
crimes civis par11. o r,m do cnmpl'imento das disposições do predit:>
c(1digo do pl'ocesso crlminal, reputando-50 crimes meramente militares
todos os declarados nas leis militar'es, e que só podem sel' commettidos
pelos cidadão alistados nos C rp s m ililares do exercito on armada,
como silo: 1. 0 Os que violam a santidad" e religIosa observancia do
jUl'amento prestado pelos ~ue asseU'~am p:aça; 2. o Os que ofLndem a
ubordinação e boa disciphna do exercito e armada; 3. o Os que al

teram a ordem, policia e economia do serviço militar em tempo de
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Exceptuam-se:
As acções ou omlssões não declaradas neste' codigo, e que não

são puramente cri1l1inaes, as quaes pelos regimentos das au-

guerra ou paz; 4, o O excesso ou abuso da autoridade em occaSlao do
serviço Oll influencia do emprego militar não exceptuado por lei, que
positivamenle prevê o delinquente do foro militar. Cumpri-o assim, A
mesma regencia o maudou pelos membros do conselho supl'emo mi
litar abaixo assignados. José Victorino de Vilhena a fel, nesta cur~e e
cidade do Rio de Janeiro aos 20 dias do mez de Outubro du anno do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Clu'isto de 1834. José Joaquim de
Lima e Silva a fiz escrever e subscrevi.- L~âs da Cunha, Jldoreira,
- Jose jJ1o,noel de Almeida.

A secção pede venia. para observar que, expedinelo esse acto, com o
fim ele pÔr termo as dllvidas, o proprio governo reconhecia a ineílicacia
elo meio, quando diz" emquanto não houver lei explicita ». Ora, psta
lei extremando os crimes militaL'es etos crimes civis não exi. te ainda .
. Não é, pois, de admirar que, não obs·tante a pro"isão supra tran
scripia, se reproduzam as questões de conflicto.

D ixando, porém, de par~e esta considerações geraes, a secção vai
ciugir-.se ao cumprimento da ordem de Vossa Magestade Imperial, en
·trando no exame da qllestão sobl'e que ver a a cOllsulta,

Tres foram os prec~d~ntes em que s firmou o juiz de direilo de
Macei6 para Jevan tal' o conflicto, sustenlando, a opinião de que as
praças de linha indicadas em crime de morte, pela resistencia que
oppuzeram á fuga de pref,os civi sentenciados que estavam sob sua
guarda, na occa. ião em que os acompanhavam ao serviço da fluina,
devem ser processadas e julgadas nos tribuna~s civis, e não no fôro
militar, como entend II o presidente daquella provincia.

Esses precedentes constam das disposições contidas nos avis06 n. 216
ele 3 Agosto ele 1855, n, 406 ele 14 de etem oro de 1865, e o de 28 de
,Agos to de 188-1..

Da simples leitura desses avis06, vê-3e qlte os factos sobre os quaes
foram eladas as elecisões invocadas carecem ele analogia com o caso ele
que se trata,

Quanto ao primeiro:
Uma praça Gle linha feriu ou~ra praça ele linha, seu camarada, e em

seguida, tenLanelo fugir, fel'iu mais qualro possoas das quaes dous es
cravos, que fall coram. Sendo presa, resolveu o governo que 1)elos
ferimentos do camarada devia o cl'iminoso responder no foro mi ltar,
e no civil pelos crimes pr'lticados conlra as outras pessoas, qllo não
militares.

Quanto ao seg'mdo:
'l'endo uma praça de linha as assinado um soldado de policia, en

tenelell 0- governo que, por não sel' a victima mililar, elevia o crimi
noso ser julgaelo no foro commum.

Quanto ao 30 , o ca o tem alguma cousa de singular,
Uma praça de linlla, 1'0 estava de gllal'lla lia caLlêa ci,,:il do .~io

Grande, abanelonou o serviço e na casa onde se achava a ama ln auxJlLOu
esta a perl)etrar o crime de Dlor~e na pessoa de um seu companheiro
dó me-mo corpo,

Contra o voto 'Jnanime das dllas s?cções de justiça e marinha e
guerra elo conselho de estado, e lamoem do conselho militar ele jus
tiça, decidiu o governo que a "eferida pl'aça fosse processada e julgada
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toridades e leis sobre o proce3so esteja imposta alguma multn,
ou outra pena pela falta de cumprimento de algum dever ou
obrigação.

no foro commum, sob fnndamento de que, sendo o crime annexo,
devia ser respeitado o principio da indivisibilidade do julgamento,

A es es precedentes invocados pelo juiz de direito de lIIaceió oppõe a
presidencia outro e C'l'tamente por sua analogia mais apL'opriado ao
caso. Tal é o que consla da ordem do dia POI' ella citada, n. 1554 de
27 de Novemuro de 1880.

A es'!e poder-se-bão aCCl'escenlar os s?"'uintes :
O soldado da companhia de infan tarja efas Alagõas Franci~coXa vier

dos antos, indo a s ['viço, em companhia de um tenente, proceder a
uma diligencia no termo da Atalaia, mMou com um tiro de e5piogarda
o pais[in'o Bel'l1ardino José de Meneze'l, que tento\l evadir-se da casa
que S3 achava em cerco. Foijulgado e condemnado pelojuL'Y a 12 <1.nn05
de prisi\o. ubindo, porém, o processo por appellação ao Tribunal

upeL'ior, este - a Relação, de Pernambuco - annullou POl' compe
tencia cio 1'61'0, no'! t'rmos do segllinte acórdão:

« Acórdão em Relação etc.-Que vistos, expostos e relatados este'!
autos, considerando selO o réo appellante soldado da companhia fixl1.
de primeira linha existente na pl'ovincia das Alagõas, que como tal
acompanhando a um tenente encarr gado de recrutamento em A.talaia,
assistiu ao c' rco da casa cle BernaL'dillo José de Menezes, qUll, tentando
sahir deUa e fugir, foi morto pelo réo com um tiro que lhe disparou;
considerando que esse crime do réo é puram~nle militar e que n1\o
está comprehendido no cocligo criminal, julgam nul10 o processo e
julgamento havido perante o jury, que é incompetente para proferil-o,
e, em consAluencia, mandam qne s?jam extr<1.hidas as competentes
cópias destes autos e se remettam á autoridade militar darlueUa PL'O
vincia, p'.lra que seja o réo devida e regularmente processado e julgado.
-Pague a Municipalidade as custas. Recife, 23 de Abril de 1875.-
'antiago, ])residente,-D,l1llinguc; da Silva.- _'il~a G1timarães.

Almeida Albuque1'que.- Accioli.- Sou::ra Leuo, vencido. E nada mais
se continha na dita peça, aqui transcl'ipta dos proprios autos de ap
pelJaç1\o Cl'ime, vindos do jury da comarca da A.talaia, provincia das
iUagôas, entre partes appellanle Francisco Xavier dos Santos, soldado
da cOLIlPanllia fixa, e appellada a justiça, aos quaes me reporto.-Fiz
escrever, subscrevo e as~ign(). Em fé da vel'dade, Jovino Epiphanio elel
C'unha,.- Commigo Augusto Cesar da Cunha.- Conforme.- G1ti
1I1e1"nte Lins Calhei1"OS, capitão ajudante de orden '. »

Devolvido P pL'OCeSSD fto foro militar, foi a rel'erida praça absolvida
pelos fundamentos que constam da ordem do (1Ia n. 1252 de 27 de
Novelnbro de 1876.

Os soldados Manoel Thomaz dos Santos e Silvestre Cardoso d
Mello, por terem deixado evadir-se do sen'iço da I'axina do hóspital de
caridade da capiLal da prJvincia do Rio Grande do Norte o preso de
jnstiça Cassiano José Pereira. foram processados no I'õro militar, e
julgados palo respeclivo conselho de gueL'l'a illCurôo tiO art. 23 dos de
guerra, foram condemnad05 a ficar no logar do criminoso.

O conselho supremo militar d' jll tiça, att~ndendoao pOliCO tempo de
serviço qlle tinham es~as praças, rel'ormou a sentença impondo a pena
de tres annos de prisão com trabalho a cada llma deUas.

O capitão Jorge José de Artiaga, o 1° sargento Antonio Pedro cUl
\.rrllda, cabo de esquadra José Marques de ,"Ollza e os soldados João
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Art. 311. A pena de galés temporaria será substituida pela
de pri ão com trabalho pelo mesmo tempo, logo que houver
casas de correção nos lagares em que 03 réos estiverem cum
prindo as sentenças.

Art. :112. A accusação p'1r parte da justiça continuará em.
todos os crimes em que até agora tinha lagar; e nos de abuso
da liberdade de communicar os pensamen tos accusará o promotor,
nos casos declarados nos arts. 90, 99, 119, 242, 244, 277, 278
e 279.

Art. 313. Ficam revogadas todas as leis em contrario.
lVlandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe

cimento e execução da reCerida lei pertencer, que a cumpram e
façam cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.
O secretario de e~tado dos negocias da justiça a faça imprUnir,
publicar e correr.

Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos dezeseis dias do mez de
Dezembro de mil oito centos e trinta, nono da lndependencia e do
Imperio.

IMPERADOR com guarda.

Visconde ele Alcantara.

Jorge da Silva e João Luiz.· Baptista, accusados de tel'em deb:ado eva
dir-se o c:>ronel da guarda nacional João de Souza Osorio, que se
achava preso e á disp:>siçiio do foro civil, por cl'ime de morte, foram
tambem pl'oces<;ados e julgados pelo conselho de gueri'a como incursos
no arL. 23 dos de gnel'l'a.

A secção cilaria ainda ou'ros ares tos de igual natureza, si não fos'e
o recúo de fatigar a pre~iosa attenção de Vossa Magestade ]rnpel'ia].

Em conclusão, dirá que, para ser approvada a decisão, dada pela
presidencia das Alaguas, bastará citar o aviso n. \)7 de 15 de Fevereir
de 1837, que no § -10 esta bel ce a seguinte doatrina: o soldado que es
tando como tal de seatine11a e gll,trda a algoms presos os deixe fugir
commette um crime mel'Ument militaI', IlO sentido da provisão do
conselho supremo militar de 20 de Outubro de 1831.

O cOl'ollario logico desse pl'i ucipio é que todo o esforço empregado
pelo soldado, que tendo sob sua gllarda um pres'), procure impedil'-lhe
a fuga, ainda mesmo que do emprego de5se esforço resul e um crime, é
acto waticado em desempenho de seus devens militares, e, portanto,
os crimes que dessa luta provierem são meramente militares.

Este é, Senhor, o parecer da secção. Vossa Magestade Imperial man
dará, porém, como fõr mais acertado.

ala da conferencias da secção de justiça do conselho de Estado em
1-1, de Julho de 18 6.- João Lins Vieil'll. Cansansão de Sinimbú.
T üconde de Paru,1uJ,[jllÚ,.- Dlti:: Antonio Viei,'a da Silva.

RESOLUÇÃO

Comopal'ece.-Palacio da Tij'lca,5 de Maio úc 1887.-Com a ru
bl'ic:l. de lia i\Iagestade o Impcl'adol'.- Joaquim Delfino Ribd,.o a"o
L~G::.

Prompluario 26
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Estava o selto pendente.
Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial manda executa!'

o 'decreto da Assembléa Geral, que houve por bem sanccionar, sobre
o Codigo Criminal do Imperio elo Bra~il, na (órma neUet declarada.

Para Vossa Magestade Imperial vêr.

Antenio AlLlares de Miranda Varejão, a fez.

Registrada á fi. 39 do liv. l° de leis. Secretaria de estado dos
negocios da justiça, em 7 de Janeiro de 1831.

João Caetano de Almeida França.

Visconde de Alcantam.

Foi publicada esta Carta de Lei nesta 'secretaria de estado dos
negocios da justiça aos oito dias do mez de Janeiro de mil oito
centos e trinta e um.

No impedimento do oLficial-maior,

Antonio Alvares de Miranda Varejüo.



PARTE TERCEIRA

Additamento
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TESTAMENTO

Em nome da Santissimn. Trindade, Padre, Filho, Espirita
Santo, em quem eu F .... , creio firmemente, e em cuja fé pro
testo viver e morrer. Por este meu testamento e ultima Von
tade, declaro quo sou natural de .. " ,filhú legitimo de .....
(ou filho natural de ..... , ou de pais incognitos), que se achn.m
vivos (ou mortos), e que me acho em perfeito juizo.

Declaro que sou ... " (estado), (a) que do matrimonio (01.1
que naturaes) tenho (tantos) filhos, (ou - que não tenho filhos).

(Si em vez de filho tiver netos os nomeará).
Fallecendo em..... (lagar), quero que minha sepultma seja

em ...•. (tal lagar, desta atI daquella maneil'a).
Deixo a F..... (tanto ou .... .), e instituo por herdeiro dos

remanescentes a F ....• (b).
Nomeio meu testamenteiro, em primeiro logllr, o Sr. F... ,.,

á quem rogo a obra pia de aceitar um tal encargo; em se
gundo lagar o Sr. F..... , e em em terceit'o o Sr. F..... etc.

Por minha alma se dirão tantas missas, e se darão tantas
esmolas.

(Seguirão os mais legados que qui;er, incumbindo ao testa
menteiro a satisfação deUes, e bem assim Otttl'as quaesquer de
clarações) •

Esta é a minha ultima vontade e disposição para ser cum
prida, apenas tenha lagar o meu fallecimento, e derogo por
e~te meu testamento qualquer outro. Lagar ..... de., ... de
18 .....

N. B. Si a pessoa /teia fó)' a lJropria, que escreva o
testamento, entao na conclusão deste, antes da data
se accrescentará assim: - E por não poder, ou não
saber escrever, pedi e roguei ao Sr. F..... que este
p.ar mim fizesse,' e assignasse. (Ou - que este por mim
tlzesse para eu assignar). Lagar .... . etc.

Na 1a. hypothese : - A' rogo do testador, por elle
não saber escrever (Ott por impedido de escrever).

F .....

(a) Si rói' por carta da meLade, por do~e e arrhas aqui se declara•
. (II) O decre'~o de 11 de .Agosto de 183.1 d~(;lara que os filhos iIlegi

tl[~OS de qualquer espec:e podem ser IllStltUldos pOl' seus pais heI'
deu'oa em testamenLo, oao havendo herdeiros oecessarios.
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Appro'l)ação

Saibam quantos este instrumento de auto de approvação de
testamento virem, que no anno do Nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo de mil. ., .. (tantos) da Independencia e do
Imperio, aos..... (tantos) dias do mez de..... nesta villa,
(acampamento, ou .... ·) na casa (tenda ou barraca) do om
cial. .... F ..... , onde o auditor (ou o capitão servindo de o.u
ditor) disse e perante elle, que reconheço pelo proprio, o
qual se acha de pé (atI de cama) em seu perfeito juizo e entendi
mento, conforme o meu parecer, e das testemunhas, que pre
sentes estavam, para esse fim positivamente convocadas, pe
rante ellas foi dado por elle testador das suas para. as minhas
mãos, esse papel fechado, e cosido, dizendo-me que era o seu
testamento, que elle fizera (ou que lhe o fizera á seu rogo
F ..... ) e que elle queria que eu 111'0 approvasse. Aceito por.
mim o dito papel, achei com etreito ser o testamento do sobre
dito testador F..... , escripto em (tantas) laudas de papel, o
qual vi e não li ; não achando em todo elle borrão, vicio ou
entrelinha, nem cousa que duvida faça, lhe fiz as perguntas
da lei, na presença das ditas testemunhas abaixo assignadas,
a que respondendo que este era o seu testamento, e ultima
vontade, pela qual derogava qualquer outro, e que se não va
lesse como testamento queria que valesse como cedula ou codi
cil1o, e finalmente que era oontente que ficasse fechado, cosido
e lacrado, e que não fosse aberto senão depois de seu falleci-.
mento; passei a rubricar as primeiras laudas do papel em que
se achava escripto o testamento com o meu appellido F ...•.
e lh'o approvei, e houve por approvado na fórma da lei, com
todas as solemnidades de direito, e fica fechado, cosido e lacrado
com .... , (tantos) pingos de lacre por banda, e para consta.r fiz
este auto de a.pprovaçã.o, que assig-nou elIe testador (ou -:- F.....
á rogo, por lhe pauir e rogar, do que dou fé), sendo testemu
nltas presentes F..... e F .. ,.. (cleclara-se a naturalidade e
a occupação dellas), que reconhecem ser o dito testador o pro
prio, do que dou fé, e assignam, depois de lhes ser lido por mim
auditor este a)lto de approvação. E eu F..•.. auditor (ou 
capitão servindo de auditor), que o escrevi e assignei.

F.•... , auditor, (ou oapitãoservindo de auditor).
F testador (ou - F ...•. aseu rogo).
F:::::: ~
F .•... , as testemtlrlhas.
F ..... ,
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OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS TESTAMENTOS

o testamento militar é o unico privilegiado, e poderá ser
feito não só pelo soldado, quando em campanha, ou praça si
tiada, mas tamhem por outra qualquer pessoa, inda que mi
litar não seja, mas que se ache empregado no exercito, segundo
o § 8° da Ord. Livro 4, tit. 83, deõde que tenha mais de treze
anno.> de idade, embora sejam filhos familias. (c)

Para elle bastará o numero de duas testemunhas de qualquer
sexo, e poderá ser hotographo, isto é, escripto todo pelo punho do
testador, dispensando-se nesse caso a sua assignatura, ou es
cripto por outro e por elle assignado, ou finalmente feito e
M:signado por outro, que subscreverá á rogo do testador, quan
do e.>te não saiba escrever, ou as feririas e molestia lh'o impos
sibilitem absolutamente.

Estando, porém, em acção poderá sel' mmcupati'Vo, isto é, feito
por palavra, ou por escripto nas espadas, no chão, comtanto
que se prove por duas testemunhas de qualquer sexo, mesmo
que não tenham sido rogadas, ou convocadas para isso, e ca
sualmente alli se achem ao fazer o testamento, conforme dispõe
o § 5° do Tit. 83 da Ord. Liv. 4.°

O soldado, condemnado á morte natural poderá fazer testa
mento livremente de todos o" Heus bens castrenses, como si
condemuado não fóra~ podendo até·morrer, em parte co:n tes
tamento, e em parte aó intestato, segundo é expresso no § 30 da
citada Ordenação.

E' vedado pela me ma Ord. (Liv. 4° Til. 85) que sirvam de
te temulJha o surdo, o mudo, o cego, o furioso, o escravo, o
herdeiro escripto, ou nomeado de viva voz, e bem assim os
filhos não emancipados, o pai, os irmãos que estejam debaixo
do poder do testador.

Depois dos testamentos escriptos, ha tambem o codicillo, ou
pequeno te tamento, que é uma disposição da ultima vontade,
sem instituição de herdeiro. Quando e te fór feito em cidade,
ou logares populosos, bastam quatro testemunhas, além do
escrevente, que faz o numero de cinco, e úeste numero podem
entrar mulheres; quando, porém, em logares de pequena po
voação, quer se,ia aberto ou cerrado, ou feito P01' palavra, ao
tempo da morte, valerá só com tres testemunhas de qualquer
sexo.

Todos os que podem fazer testamento, poderão fazer codi
cillo.

(c) Este testamento só tem valor; morrendo na guerra o testador.
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INVENTARIO (d)

Aos. . . .. dias do mez de..... do apno de ..... , nesta. ....•
(loga)~, e no quartel do fallecido F..... (p,-aça) do .....
(corpo) do exercito, procedeu-se a inventario e arrecadação çle
todos os bens moveis, que Ee acharam pelo major F..... do
mesmo batalhão (ou pelo major da praça F.... ), pelo audItor
o Dr. F..... (ou pejo capitão F..... servindo de auditor),
na fôrma seguinte, de que mandamm lavrar este auto, que
ussignaram.

E eu F... " (posto) que o escrevi.

Bens pltt·tencentes li Fazenda Publica

Armas: (Designa-se).
Munições: (Idem).
Fardamentos não vencidos: (Idem).

Bens pa,-ticulares do defunto.
(Todos eUes ~ desct'iminados separadamente.)

E por não haver mais bens, que fossem descriptos e 6nUl11e
rados no presente inventario, deu-se elte por concluido e encel'
rado, do que para constar fiz este termo, eu F ..... , que o
escrevi e assignei. (e)

F (o esc,-evente).
F (o major)
F ' (o auditor).

Testemunhas:

~: : : : : } Si hotlve,-em.

(d) E' fcH0 no quartel rIo Ilnado pelo major, auditor 011 capitão
servindo de auditor, e IXlI' mais um official' de qualquel' gl'aduação,
que fará de escrivão.- AlvarÍL de 2i de Outubro de 1763 § 15.

(e) Adiante vão os termos de entrega.
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Termo de entrega elos bens peJ<tencentes d Fa.enda. Publica

No mesmo dia, mez e anno retro declarado, (ou - Ao,:; ... ,.
llias do mez de..... do anno de ..... ) fez-se entrega de tudo
qnanto achou-se pertencente á Fazenda publica, o que se vê
do respectivo inventario, ao ..... F ..... , a quem tocava, (ou
ao Commandante do ...•. CO)-PO o..... posto F ......) que o
recebell, e deu por entregue; e para constar assignou este termo
de arrecadação, que eu o..... F ..... escrevi.

F .•. " (o escriv.7o).
F ' (o official que ?-ecebe).
F (o major).
F (o auditor, Otl ...... )

Termo ele entrega dos bens do elefllnlO

Aos ..... dias do mez de ..... e anuo de , mandon-se
remetter os bens particulares do fallecido ... " F , constan-
tes das declarações do inventario retro, e foram eutregues
todos ao Dr. Juiz Municipal, (ou - de Orphãos, havendo her
deiros menores) desta Oôrte (ou- de ..... ), o qual, de como
recebeu, deu.a quitação que adiante vai junta. E, para cons
tar, fiz .este termo de arreca,dação e entrega, que todos llssi
gnaram. E eu o..... F ..... que o escl'evi.

F •.. " (o escriveio).
F (o majo)·).
F (o auditOl-, OtL .•.. )
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HABILITAÇÃO AO MEIO SOLDO

A lei de fi de Novembro de 1827, ampliada pelo decreto de fi
de Junho de 1831, adiante transcriptos, da juz a percepção
do meio soldo às viuvas, esposas ou mãis, as l1lhas, e o,;; orpliãos
menores de ~8 annos, dos olficiaes do exercito que fallecem.

O posto de accesso l em que o omcial tiver sido reformado,
com melhoramento ae solelo, por contar mais de 35 annos de
serviço, não dá direito a viuva e filhos para. o meio soldo delle,
e tão somente pn.ra o do posto antecedente, em que estava
etrectivo, em bora gozasse soldo do posto da reforma.

Nenhum desconto se faz do meio soldo concedido pela lei
acima citada, e liem pagam 5 % elos Davas e velhos direitos.

Para que possam as referidas viuvas, filhas, ou mãis começar
a receber o meio soldo, que lhes pertença, cumpre que se
habilitem, si residirem nas províncias, perante o Juiz dos
Feitos da Fa,zenda, si, porém, na Côrte, perante o Tribunal do
Thesouro.

Para isso farão a seguinte petição, annexando os documentos
que vão indicados (f) :

« Illm. e Exm. Sr. Dr. Juiz dos Feitos da Fazenda, ou....

« Diz Dona F ..... , residente nesta ..... em Zogal',
viuva, ou . .... do .. , " (posto) do exercito F '" que
tendo este fallecido com mais de vinte e cinco annos de
servIço; ou . .... e competindo a supplicante o meio soldo
do dito posto (ou-tantas vige imal:s quintas partes do
dito soldo) pretende para obtel-o (ou - obtel-as) ha
bilitar-se perante V..... , justificando. na conformidade
do 0.1'1. 30 do decreto de fi de Junho 'de 1831, os itens
seguintes:

1. o Que ella justificante foi casada a face da Igreja
com o seu dito marido, (posto) F..... , como faz certo
pela certidão junta sobn.1. (g)

2. o Que sempre ella justificante viveu com o mesmo
seu marido até o momento de seu fallecimento, sem
que nunca estivesse delle divorciada, ou separada, con-

(f) Para os filhos, filhas e mãis a mesma norma poderá servir
mutatis mutandis. apresentando, porém, os filbos a certidão de bap
tismo, etc., as viuvas mãis, além da certidão de baptismo dos filhos,
accrescentarão a aUegação de sere por eUas alimentados.

(g) E' a certidão de cusamen·to. Para a obtenção deste documento
l'equel'-se ao l'espectll'o parocho, nestes ou melhol'es termos:-Illm. e
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tinuando depois na su~ boa e honesta conducta ; do
cumento sob n. 2 (h)

3.° Que o refer'ido seu marido falleceu á ..... do mez
de ..... do anno ..... deixando tantos filhos ri) menores
(quando os haja), o que tudo prova com a certidão de
obito sob n. 3. (j)

4.° Que o marido da justificante, tendo assentado
praça voluntariamente (quando assim o seja) em .. , ..
tantos do mez ... " tal do anno de 18..... e servindo
por mais de..... tantos annos, foi promovido até o
posto de ..... e trectivo, OU ••••• , em que falleceu, como
se evidencia da fé de officio junta sob n. 4 (11,), perce
bendo em sua vida o soldo correspondente pela tabella
actual, documento n. 5. (l)

5. o Que a mesma. justificante não possue algum
officio, omprego, ou titulo do Estado, que lhe renda
tanto ou mais que o meio soldo, que lhe cabe, e nem
percebe vencimento algum corrente em folha pelo cofre
nacional, documento n. 6. rm)

Revm. Sr, Vigario da Freguezia de .... , ou ..... D. Fulana preci a
á bem de seu direito que V. Revma, lhe certifique ao pé deste se fôra
a mesma casada com F., ... em o dia ..... do mez de ..... de 18., ... -

estes termos:- E. R. M.- Logl1lr e data. Assignatura da suppli
cante. (Vide o § 5° ar\:: 40 do Decr. 11. 3607 elê 10 de Fevereiro
de 1866.) •

- ti.. ordem do Thesouro de 24 de Fevereiro de 1858 repete ser
inadmissivel por publica fónua a certidão de casamen·to, que se
apresenta na habilitação das viuvas dos ofliciaes pal'a percepção
do meio soldo de seus maridos fallecidos.

rh) E' o attestaelo elo respectivo parocho tambem a elle requerido:
- se elta supplica?ite -uiveu com o dito seu ma1'ido até o momento de
se1' falleeimento sem q1,e nunca estivesse deUe divOl'ciada, 01' se
pI1Irada, contin1,ando depois n~ sua Ma e honesta conducta.

(i) Desde que percebam outro qualquer renelimen to pelos cofres
pul'licos, inda mesmo que não tenham completado os 18 annos, deixam
de perce bel' o me io sol do.

(j) E' a certidão de obito, requerida íl Santa Casa, ou ..... (Vide
§ 3° arl. 40 do Decr. u. 3607 - C.)

(h) A fé de oflicio requerida a autoridade militar competente.
A ol'clem do 'l'he~ouro de ti ele Abril de 1858 declarou ser inadmissivel
por traslado l\ fé de oflicio para a habilitação das vi uvas, e filhos
dos otnciaes do exercito que preten lem o meio soldo. (Vide § 20 do
art. 40 do Decr. 11. 3607.)

ri) Declaração do soldo 9ue percebia.- Documento requerido á.
Pagadoria das Tropas ou as Thesourarias.-Não são necessarias
certidões declaratorias de que as habilitandas nada percebem pelos
cofres geraes. (Port. de 18 de Fevereiro de 1869.) .

rm) Não ·tendo ainda a certidão do 'l'hesouro para juntar-se, não
prej udicarlÍ., porque poderá a justificante pres·tar Jiança idol1ea, para
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Em cujos termos requer a supplicante e
P. a V..... seja servido admittil-a a jus

tificar todo o deduzido, com audiencia do
Dr. Procurador Fiscal, (ri) sendo para isso
citado, julgando depois por sentença a dita
justificação, afim de ser entregue á j ustifi
cante, e seguir-se como é de estylo em casos
taes, pelo. que

E. R. M.

(Logar e data)

F .....
( Assignatura da justifica11te)'

Obtido o processo de justificação, a hahilitanda dirigirá a Sua
Magestade Imperial, por intermedio do Thesouro, o seguinte
requerimento: - (. 8eohor.- Diz D. Fulana, viuva, ou filha
do.. ... (posto, co~"po e ~lome) que, tendo-se habilitado a perceber
o meio soldo, que lhe compete, e achando-se nas conclições das
leis em vigor para entrar no gozo do m~smo beneficio, vem mui
respeitosamente perante o augusto throno de Vossa Magestade
Imperial

Pedir que se digne mandar que pelo The
souro Nacional seja a supplicante incluida na
respectiva folha.

E. R. M.

(Logar e data)

F .....

depois apresentaI-a. A petição para a certidão do Tl1esoul'o seríL feita
p~10 ·theol' s~gllinte:-Illm. e EXIll. Sr: Director Geral da Conta
bllldade do Thesouro.-Dona F ••..•• V1Uva do..•.. (posto) F •.•.•
Olt ••••• , para poder haver o meio soldo. que lhe compete, necessita
que pela 3" Contadoria do 'rhesouro Publico Nacional se cel'iifique,
ao pé dosta. si 30 1 Supplicante percebe dos Cofres publicas al~uma
tença. montepio. meio soldo. ou outro qualquer vencimento por Sl. ou
como vÍllva do dito seu marido; por isso respeitosamente-P. a V. Ex.
digne-,e mandar passar o certificado requerido.-E. H.. M.- Log::11' e
data. Asslgnatura dlL supplicante.

( n) Ou do Adm inistrador da Mesa de Rendas.
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OUTRA FÓRMULA

A justificação perante o Juizo dos Feitos da Fazenda, 11a corte,
ou nas l1rovincias, para. se obter o meio soldo, deve ser feita
mediante requerimento concebido nos seguintes termos, pouco
mais ou menos :

« Illm. Sr. Dr. Juiz elos Feitos da Fazenda.

« Diz D. "F ..... , re5idente nesta •.•.. viuvaI ou..•.. do ....-.
(pesto) da la linha do exercito F ..... , que tendo este fallecido
com ..... annos de praça, tem direito á pensão do meio soldo, e
para ohtel-a precisa habilitar-se peraute V. S., justificando
o seguinte:

« 1.° Que a justificante é a propria e identica viuva Otl, • •••

do referido official.
« 2.° Que a justitlcH.nte se conserva no estado de viuvez, ou

de ..... , e vive honestamente. (Documento n. 1.) (o)
« 3.° Que a justitlcante não percebe dos COrteS publicas ven

cimento algum, nem exerce officio ou emprego do Estado, gemi
nem provincial. (Documento n. 2.) (p)

« 4. o Que a justitlcante viveu sempre em companhia de seu
marido (ou - de seu .pai) na melhor harmonia, e era por elle
trJ.tada e alimentada.

« Nestes termos requer a supplicante, e

« P. a V. S. a mande admittir a j ustitlcar
o que expende, apresentando a supplicante
testemunhas, e julgando V. S. por sentença
a respectiva justilicação, atlm de ser esta.
entregue á justificante, pelo que

E. R. M.

( Logat· e data)

( Assignatura e sello)

(o) Certidão do Vigal'io. Vide notas (g) e (h).
(1J) Certidão do ThesOlll'o. Vide nota (m).
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A petição para se obter a certidão negativa pode tambem ser
nos seguintes termos: Vide nota (m)

<l. Senhor.- Diz D. F. ". " viuva do ..... (ou - filha do ..... )
que para obter o meio súldo, a que tem direito, necessita que
pela repartição competente do Thesouro Nacional se certifique
junto a este s@ a supplicante percebe dos cofres publicos alguma
tença" pensão, montepio, meio soldo, ou outro qualquer venci
mento por si, ou como viuva ou•..•• do referido ofEcial; por
isso vem respeitosamente perante o Augusto throno de Vossa
Magestade Imperial

Pedir a Vossa Magestade Imperial se digne
ordenar que se passe a certidão requerida

E. R. M.

(Lagar e data)

( Assignatura e seUo)

Obtido o processo de justificação, a habilitanda dirigirá a Sua
Magestade Imperia.l, por intermedio do Thesouro, um requeri
m6l1to instruido com os seg'uintes documentos, além do mesmo
processo de justificação: - I .o Fé de officio do offieial j 2. o Cer
tidão de obito do mesmo official ; 3. o Certidão de casamento.

O requeriment póde ser do theor seguinte:

Senhor.

« Diz D. F ..... , viuva, ou filha do ..... (posto, corpo e 'tome)
que, tendo-se habilitado a perceber o meio soldo, que lhe com
pete, e achando-se nas condições das leis em vigor para entrar
no gozo do mesmo beneficio, vem mui respeitosamente perante
o Augusto throno de Vossa Magestade Imperial

Pedir que se dig-ne mandar que pelo The
souro Nacional seJa a supplicante incluida na
respectiva folha

E. R.. M.

(Lagar e data)

( Assignatura e seUo)



- 415 -

ADVERTENCIA

Todos os documentos devem ser devidamente sellados.
As filhas solteiras devem apresentar: 1.0 Certidão de ba

ptismo j 2. 0 Certidão de casamento de seus pais; 3. 0 Certidão
ae obito da viuva do official, ou documento queJrove ter ella
perdido o direito ao meio soldo por haver pas o ás segundas
nupcias, ou possuie emprego vltalicio ; 4. 0 Certidão de baptismo,
éasamento ou obito de seus irmãos, si do casal tiverem ficado
outros filhos além das habilitandas; 5. 0 Justificação de serem as
unicas filhas do casal, ou de terem outros irmãos na data do
fallecimento do official ou da viuva, mencionando as teste
munhas os nomes de cada um : 6.° Justificação de serem solteiras
ao tempo da morte de seus pais, ou suas mãis, e de que não
viveram apartadas delles por causa de mão procedimento, de
que resultasse não terem sido por elles alimentadas, salvo si
forem menores de 12 annos.

Os filhos menores de 18 annos devem igua1mente apresentar
todos estes documentos, á excepção do 60 , e si forem maiores
de 14 annos tambem os de que trata a ultima parte do referido
60 documento.

As mãis devem apresentar: 1.° Certidão de baptismo do filho
fallecido; 2.° Certidão úe viuvez; 3. 0 Justificação de que eram
alimentadas pelo official; 4.° Justificação de haver elle fallecido
em estado de solteiro, ou no de viuvo sem filhos.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Os soccorros contam-se desde o dia do obito do marido, ou pai,
não obstante o decurso do tempo da legitimação.-Provisão do
The ouro de 6 de Maio de 1831, e Decreto de 22 de Novembro do
mesmo anno.

- O Decreto n. 521 de lo de Julho de 1847 manda que o
soccorro do meio soldo conferido ás filhas dos ofIlciaes do àxercito,
que estiverem solteiras ao tempo do fallecimento delles, Dão
cesse, inda quando ellas passem ao estado de casada .

- A Ordem do Thesouro D. 9 de 12 de Janeiro de 1848
declarou que a filha do militar, que ca a aDtes do fallecimento
da mii.i, Dão tem direito por morte desta a succeder-lhe na
percepção do meio soldo.

- A de 4 de Novembro do mesmo anno (1848) nega o bene
ficio do meio soldo aos filhos dos militares, que não forem
legitimos, ou legitimados por subsequente matrimonio.

- A de n. 267 de 12 de Novembro de 1851 declara que as
filhas solteiras têm direito ao meio soldo de seus pais, logo
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uepois do faJlecimento da mãi, e não emquanto viva, embora.
eUa optasse por outro mftis vantajoso,

- A Ordem circular n. 52 de la de Fevereiro dá 1851 de
termina que a rem6ssa dos processos do meio soldo ao Thesouro
seja acompanhada de um officio especial para. cada um, e que as
participações se façam immediatamente.

- A Ordem de 16 de Fevereiro de 1852 declarou que as
viuvas e filhos dos otllciaes do exercito não têm direito ao meio
soldo como melhoramento do posto da reforma por ter mais de
35 annos.

- O Decreto n. 720 de 28 de Setembro de 1853 estendeu a
vantagem do meio soldo as viuvas e filhos dos officiaes de per
manentes da Côrte (actualmente - Corpo Militar de Policia da
Côrte) e tambem conferia a estes o direito de reforma como os
de ln linha.

- A Ordem n. 193 de 31 de Outubro de 1854 declara que as
filhas dos officiaes faUecidos antes da Lei de 6 de Novembro
de 1827, inda que solteiras fossem ao tempo da morte delles,
porém já casadas quando eUa promulgada, não têm direito ao
meio soldo.

- A de n. 117 de 31 de Março de 1858 explica que o beneficio
da Lei de 6 de Novembro de 1827 é extensivo ás viuvas casadas
in al"ticv.lo mortis, conforme a Imperial Resolução de 5 de Fe
vereiro do mesmo anno.

- A de n. 120 da mesma data reitera a mesma doutrina
supra (Ordem n. 117) e addiciona-Ibe que a justificação proposta,
em Juizo para olJ ter o meio soldo não interrompe a prescripção,
posto que começasse dentro do quinquenoio, conforme já havia
declarado a Imperial Resolu('.ão de 28 de Maio de 1856.

- O Aviso de 22 de Junho de 1870 manda que as babilitandas
ao meio soldo prestem fiança, quando tenham de recebel-o
provisoriamen te, estando esta isen.ta do sello proporcional e
emolumentos.

- As Ol'dens do Thesouro de 5 de Junho e 20 de Dezembro
de 1837 e 18 de Outubro de 1862 declaram não ter lagar a
appellação, I)elo Procurador Fiscal, das sentenças de justificação
das viuvas, esposas, ou mãis, filhas solteiras, e orphãos menores
dos officiaes militares, que requererem meio soldo, salvo o caso
do mesmo Procurador Fiscal haver se opposto por tal sentença
por motivos de nuUidade.

- A Portaria de 16 de Setembro de 1856 dispensa. a' viuvas
dos militares de apresentarem habilitações para perceberem
o que a Fazenda fica devendo a elles desde que mostrem que a
divida foi inscripta no in ventaria.

- A de 31 de Março de 1857 e o Decreto n. 3607 de 10 de
Fevereiro de 1866 determinam que para a percepção do meio
soldo deve ser a habilitação remettida ao Thesouro Publico.

- As dividas menores de 250,' podem ser reconhecidas inde
pendentes de habilitação. (Aviso de 20 de Novembro de 1857).

- A Portaria de 12 de Novembro de 1851 declara não ter
direito ao meio soldo do pai a filha cuja mãi fôr viuva e deixar
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de perceber esse meio soldo por passar a goznr outro mais vaI1
tajoso, qu~ lhe couber por morte de filho.

- O Decreto de 19 de Setembro de 1866 ise~tou de todo e
qualquer on lIS pecuniario a pen ões concedidas pejo Governo
ás familias elos militare, e dos officiaes e prDça' ela Guarda
Na.cional e Volulltarios da Patria. que morressem na guerra
contra o ParDguDY.

PrompLuario 27
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Leis concernentes ao abono do :rn.eio soldo

(A)

Cat'ta de lei de 6 de Novembro de 1827

Dom Pedro por Graça ele Deus, e Unanime Acclamacão elos
Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil.

Fazemos sabel' a todos os nos os subdito , que a Assembléa
Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:

Art. 1.0 O Governo fica autorisado para fazer abonar ás
viuvas dos olficiaes do Exercito que têm fa\lecido, e daqueUes
que fallecerem, a sim como os orphãos menores de 18 annos, e
às filhas, que existirem solteiras, ao tempo da morte dos pai,
a metade do SOICIO, que caberia a seus marido~, e pais, si fossem
reformados, segundo a Lei de 16 de Dezembro de 1790, ex
ceptuando o caso de melhoramento de soldo, por terem mais de
35 annos de serviço, (q)

Art. 2. ° Esta disposição é extensiva ás viuvas mãis de
officiaes militares, que eram por eUes alimentadas, na falta de
viuvas e filhos.

Art. 3.° As viuvas,filhos menores de 18 annos, filhas solteiras,
e mães de officiaes mortos em combate~ por defe a da Patria, ven
cerão o meio soldo dos seus re pectivos maridos, pais, e tilhos,
seja qual fór o temJ?o que houverem servido, abaixo de 35 annos;
pois que dahi par,), CllDa deverão perceber o meib oldo da p,üente
immediatJ.mente superiol' áquellas em que eUes [,.\lecerem.

Art. 4,0 ão excluídos do beneficio desta Lt::i: l°. as viuvas,
orphãos, filhas e mãi, que receberem dos cofres nacionaes
alguma pensão, a titulo de Monte-pio, ou remuneração de ser
viços; ou que tiverem a propriedade, ou serventia vitalicia de
algum offieio, ou emprego, cnjo rendimento iguale, ou exceda
ao meio soldo concedido ?or esta Lei; mas não chegando este
recebimento a metade do soldo de seus maridos, pais, cu filhos,
perceberão tanto quanto faltar a preencher a di ta quantia;
2°, as viu vas que ao tempo elo falleci menta de seus maridos se
achavam delles divorciadas por sentença condemnatoria, a que
eUas tiverem dado causa; ou por sua ma conducta eparadas;
e as orphãs que viviam apartada de seus pais, e por causa de
seu mao procedimento não eram por e\les alimentadas. (r)

(q) O Decreto n. 1006 de 22 ele • etembro ele :1.858 fez extensivo ás
"luvas, filhos, filhas e mli.is dos ofliciaes da Guarda Nacional, mortos
em combale, o beneficio do meio soldo, segnndo a presente carta de
lei (art. 30), e o Decreto n. 2618 de 8 ele elembro de 1875 torna ex
tensivas ás viuvas, filhas e mãis dos otliciaes do Exercito as disposições
da mesma lei - 6 de Novembro de :1.827.

(r) Posto que a Lei neste artigo não exclua ou ret1re o SOCCOl'1'O con-
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Art. 5. o As habilitações das impetrantes consistirão na apre
sentação dafl1 certidões de praça dos officiaes fallecidos, cujo meio
soldo houverem de requerer, e de certidão do Thesouro, que
affirme não terem algum vencimento corrente em folha pelo
cofl'e nacional; justiticando outro im que não possuem algum
officio, emprego, ou outro titulo do Estado, que lhes renda tanto,
ou mais do que o meio soldo, que pretenderem.

Além destes requisitos, serão obrigadas a apresentar as viuvas
esposas certidões de seus casamentos, com jl1 titlcação de que
viviam com seus maridos, ou não estavam delles divorciadas, ou
por sua má conducta separ'l.das; as orphb:s, certidões dos casa
mentos de seU3 pais, e as de seus baptismos, cO!n j ustitlcação de
que não viviam apartadas de seus pais por causa. de mao proce
dimento, donde resultasse não serem por elles alimentadas; as
viuvas mãis, ceI' Iidão de baptismo de seus filhos, cujo meio soldo
requererem, e justitlcação de que eram por elles alimentadas. (s)

Ar1. 6. 0 As viuvas, orphãs, e mãis, que gozarem do benefioio
desta Lei, ficam sujeitas às disposições que se houverem de fazer
a seu respeito. (t)

Ar1. 7. o Ficam revogadas todas as Leis, Alvara~, Decretos e
mais Resoluções em crmtrario. Mandamos, portanto, a todas as
A utoridades a quem o conhecimento e execução da referida Lei
pertencer, que a cumpram, etc. O Secretario de Estado dos
Negocias da Guerra a faça imprimir, publicar e correr. Dada no
Palacio do Rio de Janeiro aos 6 de Novembro de 1827, 60 da
Independencia e do In'iperio. IMPERADOR cam guarda. - Conele
de Lages.

cedido ás viuva~ e orphãos, logo que se casem, pelo Aviso de 3 de
Janeiro de i83~, e outl'O de 30 de Outubro de 1844, de-terminou-se que
ceS3e o dil'eito ao meio solclo. Assim tambem determinou a Provi 'ào
do 'rhesouro de 14 de Maio de 1835, e Circular de 30 do mesmo mez.
Todavia a Lei supra Já fui entendida por modo mais favoravel ás
viuvas, mandando-se abonar, pela Resolução de 15 de Setembro de
'1820, o meio soldo a ulUa viuva, que pa~sou á segundas nupcias, tendo
seu marido morrido em combate. •

(s) As Portal'ias de 6 e 9 de Fevereil'o de 1832 exigem mais a
certidão de idade, ou justificação em sua falta.

(t) A Decisão tomada sobl'e cousulta do Conselho Supremo Militar
n. 4-1 de 2i de Março de 1828 manda declal'ar ao mesmo Conselho que
deve ser summarissimo o processo de habilitação ao meio soldo e
exigir-se sómen-te que as partes apresenLem os documentos que a Lei
snpra tl'allscripta exige, e que os .mesmos docnmentos sejam revestidos
d<l.s fl1rmalidade3, que as leis ~el'aes estabelecem para seruelhan Les
papeis, e clue, depois de tudo'satlsfeito, dando vista ao Pl'Ocurador da
CorÔa e Fa7.3nda Naciona'l, qne deverít responder em -termo muito breve,
o Conselho passe então a consultar o que pal'ecer sobre as differentes
pretenções, e sempre com a possivel brevidade, afim de devidamente
preencher o saudavel flm da Lei. . .
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(B)

Dee?'eto ele 6 de Jttnho de 1831

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador o Sr.
D. Pedro 1I, sancciona e M~nda que se execute a seguinte
Resolução da Assembléa Geral Le.~islati va :
. Art. LoNas disposições do art. 1° e 2° da Lei de 6 de No
vembro de 1827, tambem so comprehendem as viuvas, orphãos
menores de 18 annos, filhas solteiras e mãi :

§ I. ° Dos officiaes da 2a linha do Exercito, que para elIa ti
verem passado da la linha., e vencerem soldo.

§ 2.0 Dos officiaes reformados da la linha, e dos de 2a linha,
que tiverem passado da Ia e vencerem soldo, para lhes ser
abonada a metade daquelles que venciam seus maridos, pais e
filhos, ao tempo em que foram reformados.

§ 3.° Dos officiaes fallecidos, que tiverem menos de 20 annos
de serviço, e estiverem nas circumstancias do Alvara de 16 de
Dezembro de 1790, para lhes ser abonada a metade do soldo que
venceriam seus maridos, pais e filhos, si fossem reformados nos
termos do dito Alvara.

Art. 2.° A metade do soldo que se deve abonar as viuvas,
orp11ãos menores de 18 annos, filhas solteiras e mãis, na con
formidade da mencionada Lei de 6 de Novembro de lR27, é
daquelle que corresponde ao posto e:fl'ectivo, em que os officiaes
fallecielos estiverem servindo em virtude ela Resolução ou
Decreto, e a vista da habilitaç.o1.o, ser-lhes-h~ abonada desde o
clia do falleci nto de seu maridos, pais e fil hos.

Art. 3. ° As habilitações das impetrantes serão feitas no Juizo
da Corôa da Provincin., (tt) em que ellas residirem, com audiencia
do Procurador da Corôa e Fazenda Nacional, e prestada fiança
idonea ~ a.presentarem certidão do Thesouro Nacional de que não
recebem tença, ou pensito alguma, poderão receber o mesmo
soldo a que tiverem direito.

Art. 4.° As viuvas, orphãos menores de 18 al1nos, filhas sol
teiras e mãis dos officiaes inferiores, que forem reformados no
posto de alferes, ficam cú111prehendidas na disposição do art. l°
n. 2 desta ResoIução .

Ficam derogadas todas as disposiÇÕes em contrario. José
Manoel de Morae~, do Conselho de Sua Magestade Imperial,
Ministro e Secretario de E. tado dos Negocias da Guerra, o tenha
assim entendido, etc. Palacio do Governo, 6 de Junho de 1831
lOu da Independellcia e do Imperio. - Mm'que::: ele Camvellas.
- Nicolâo Pe,'ei?'a de Campos Vm'{)UCil·O.- F?'aneiseo de Lima
c Silva.- José Manoel ele Moraes. .

(u) Perante o Juizo dos Feit:>s, e pal'a a percepção do IDeio soldo, o
Tl'illllnal e1:> 'l'hesoul'o publico,
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(C)

.DeCl·eto 71. 36&7 - de 10 ele Fcvc,eil'o de 1866

Rogula o proeos3o das habilitaçõos para as ponsõos do moia soldo o montepio.

gm execução do disposto no· art. 46 § 40 ào Decreto n. 2343 de
29 de Janeiro tle 1859, Hei por iJem Ordenor que no processo das
habilitações para as pensões de meio soldo e montepio se observe
o seguinte:

CAPITULO I

DO MEIO SOLDO

Art. 1.° As pessoas que pt'etenderem gozar do meio soldo
concedido ás famílias dos officiaes militares pela Lei de 6 de
Novembro de 1827, e outras posteriores, deverão habilitar-se
perante o Thesouro Nacional, sendo residentes no Municipio da
Côrte e Provincia do Rio de Janeit'o, ou perante as Thesourarias
de Fazenda respectivas, se residit'em nas outt'as provincias.

Art. 2. ° Para semelllante fim dirigirão ao Tllesouro ou The
sourarias uma petição instruída com a fé de offlcio completa do
omcial, e uma justificação dada no Juizo dos Feitos da Côl'te ou
da Provincia em que residit'em, de que. ão as proprias e identicas
e não possuem emprego provincial vitalicio que llles renda tanto
ou mais do que o meio soldo pretendido.

Art. 3.° Além dos documentos que ficam mencionatlo , e qne
serão exhibidos em todas as habilitações, excepto nos casos de
que trata o art. 4°, deverfi.o ser apresentados os seguintes, con
forme a qualidade das habilitandas.

§ 1.0 As vi uvas juntarão: l°, certidão de casamento; 2°, jus
tificação de que se conservam no estado de viuvez, e viveram
sempre com seus maridos ou não estiveram delles divorciadas,
nem por seu mao procedimento separadas. gsta ultima prova
será dispensada no caso de haver-se o offlcial casado in articulo
?no?·tis.

§ 2.0 As filhas solteiras: l°, certidão de baptismo; 2°, cer
tidão de casamento de seus pais j 3°, certidão de obito da viuva
do official, ou documento que prove ter ella perdido o direito ao
meio soldo, pot' haver passado a segundas nupcias, ou possuir
emprego vitalicio j 4°, certidão de baptismo, casamento ou obito
de seus it'mão , si do casal tiverem ficado outros filhos além das
habilitandas; 5°, justificação de serem as unicas filhas do casal,
ou de terem outros irmãos. na data do fallecimento do official
ou da viuva, mencionando as testemunhas os nomes de cada um;
6°, justificação de serem solteiras ao tempo da morte de seus
pais, ou suas mãis, e de que não viveram apartadas delles por
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causa de máo procedimento de que resultasse não terem sido por
elIes alimentadas, salvo si forem menores de 12 annos.

§ 3. 0 Os filhos menores de 18 annos, os documentos indica.dos
no paragrapho antecedente, e si forem maiOl'es de 14 annos,
tambem os de que trata a ultima parte do n. 6.

§ 4. o As mãis, finalmente: 1°, certidão de baptismo de seu
filho' 20 , certidão de sua viuvez; 3°, justificação de que eram
alim~ntadaspelo. offlcial ; 40 , justificação de haver eIle falIecido
no estn.do de solteiro, ou no 'de viuvo sem fi lhos.

Art. 4. o Os documentos indicados nos artigos antecedentes
poderão ser dispensados ou supprimidos na fórma dos paragra
phos seguintes:

§ 1. 0 E' dispensada a exhibição da fé ele offlcio nos ca os de
morte em comb<'l,te, não contando o offlcial mais de 35 n.nnos de
serviço. _

§ 2. o Si os hn.bilitandos não poderem aLter a fé c.e offlcio
completa lJor não existirem assentamentos a l'espeito do o.fflcial,
em consequencia de extravio elos archivos dos corpos, será
admi ttida a certidão de que trata o Decreto n. 3560 de 10 de
Dezembro de 1865, ou outra passada pela ecretaria ele Estado
dos Negocias da Guerra, que declare não constar ter elIe gozado
de licenças registradas, ou so.ffrido prisões em cumprimento de
sentença.

§ 3. 0 As certidões de obito, que tambem poJem ser passadas
pelos hospitaes fixos ou ambulante', 'luando os offi.ciae nelles
fallecerem, serão suppridas lJe1a declaração do fallecimento, feita
na fé de offlcio, e, em todo o caso, pela publicação na ordem do
dia respectiva.

§ 4. ° Será licito ás habilitandas substituir a justificação ju
dicial, de que não possuem emprego provincial, por certidões
expedidas pelas Thesourarias Provinciae , quando lhes fór mais
faci! este meio de prova.

§ 5. o A declaração do casamento e filiação elo official feita na
fé de officio é suffi.ciente para se d 'Jensarem as competentes
certidões.

§ 6. 0 Na falta de assentos de baptismo e casamento, abertos
no tempo opportuno, serão aceita as certidões extrahidas dos
que se fizerem po teriormente em virtude de justificação julgaJa
por sentença no Juizo Ecclesiastico, segundo os e tylo dos
bispn.dos do Imperio.

§ 7. o A justificação de que as filhas ou filhos eram os unicos
do casal na data do fa.llecimento de seus pais ou de suas mãis,
poderá ser substituida por um:1 certidão da declaração ele her
deiros no inventario, si este se fizer judicialmente.

§ 8. o Quando os filhos do official pretenderem a conces 'ão do
meio soldo por morte das viuvas, não serão obrigado fl, exhibir
os documentos que estas já tiverem apresentado em sua hn.bil itação.

Art. 5. 0 Para provar-se qualquer facto relativo aos hn.bili
tandos ou aos offlciaes não se aceitarão attestações graciosas, ou
publicas-fórm as,



Art. 6. 0 Os documentos passados em idioma estrangeiro serão
traduzidos officialmeute e visados pelo respectivo Consul Bra
ziJeiro, quando forem expedidos fóra do lmperio, na fórma da
Legislação em vigor.

Art. 7. o Tão se admittirão os menores a habilitar-se judicial
e aclministrativamente sem a assistencia de seus respectivos
tutores ou curadores,

Art. 8.° No Juizo dos Feitos sómente se ju ti ficarão as cir
cumstllncias referidas nos arts. 2° e 3° que dependem de prova
testemunhal, não sendo os habilitanclos obrigados a apresentar
ahi doculDento 'algum.

As justificaçõe erão feitas com audiencia do Procurador dos
Feitos da Fa.zenda, ou de seu ajudante. e da sentença que as
julgar não haverá appeliação ew-officio ~ara a Relação do
Di tricto, devendo entregar-se às partes o respectivo processo,
independente de traslado.

Art. 9. ° As petições instruidas com os documentos neces
sarios serão apresentadas no Thesouro ou nas The ourarias de
Fazenda dentro de cinco annos contados da data em que os
habilitandos houverem adquirido direito ao meio soldo, sob pena
de prescrever, nos termos do Decreto n. 857 de 12 de Novembro

'de 1851, si as apre entarem depois desse prazo, ainda que as
justificações tenham sido iniciadas dentro delie no respectivo
Juizo.

Art. 10. No exame a que se proceder no Thesouro e Thesou
rarias para, o reconhecimento do direito dos habilitaudos e fixação
da importancia de meio soldo devera ter-se em vi ta o dispo to
na le"'islação em vigor sobre este assumpto, attendendo-se
especialmente ás segullltes regras:

§ 1.0 O meio soleIo é devido por escala: l°, as viuvas; 2°, ás
filhas e filhos menores de 18 annos' 3°, ás mãis.

Si a viuvas perderem o meio soldo em consequencia de pas
sarem a segundas nupcias ou de possuírem emprego vitalício,
reverterá em vida delias para. as filhas e tUhos do casal, a
contar da data em que deixar de lhes ser abonado. Não terá
porém, cabimento a rever ão immediata, quando as viuvas
fizerem opção de outro meio soldo ou vencimento mais van
tajoso.

§ 2.0 A quota do meio soldo pertencente a qualquer filho ou
filha que gozar do beneficio conJunctamente com outros,nos casos
em que ces ar o respectivo pagamento, não accrescera ás de
seus irmãos, mas reverterá para os cofres publicas.

§ 3. ° ão são admissiveis as cessões do meio oldo feitas pelas
pessoa a quem compete este soccorro, embora a favor de outras
que com alias concorram.

§ 4.° Têm. direito ao ineio soldo, além das pessoas que se
acharem nas circum tancias expressrmente declarndas nas leis
que regulam a mate ria : lo a viuva de militares ca adas
in ayticulo mm"tis; 20, os filhos legitimado 1)01' sub equente ma
trimonio; 3°, as filhas solteira ao tempo da morte de seus pasi
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e suas mãis, ain(la que se casem depois; (v) 4°, as habilitanelas
que, havendo adquirido c1il'eito ao meio soldo, obtiverem depoi,
alguma pensão em remunel'ação de erviço.' relevantes prestado.'
poe seU3 maeielos, pi1i3 ou fi lhos.

§ 5.0 Não têm direito ao mesmo beneficio, além das pe soas
excluidas peh lei: l°, as familias de offlciaes que não tiverem
servido na I" linha, excepto 03 do Cor'po Policial ela CÓl'te, e os
da Guard:1 Nacional e dos Corpos de Vo\untarios da Patria
fallecidos em combate, ou em consequencia de feridas nelle
rece:>idas; 2°, as de officiaes refol'mados com soldo antes da Lei
n. 648 de 18 ele Agosto de 1852, sem contarel\t 20 annos ele
serviço, salvo 03 casos ele que trata o Alvará ele Hl ele Dezembro
de 1790. (0:;)

§ 6.° O tempo de serviç') elos officiaes será c,'119ulado seO'undo
as leis que regularem a respectiva reforma, cumpetindo ao
Thesouro esta liquidação p:lra. o fim de arbitrar a quota do meio
sol::lo.

Art. II. As Thesourarias de Fazenda limi tar-se-hão a con
siderar habilitados os pretendentes e a fixar-Ihea 1,Jrovisoriamente
o meio soldo que lhes competir, o qual lhes sera abon:lelo desele
10&,0, prestando elles fiança idonen. de repór qualquer quantia
inaevida que houverem recebido, si o Thesouro decidir que não
lhes ci1be o meio soldo abonado, ou reduzir o seu quantitativo.

Art. 12. O julgamento das Thesoura.rias contrario aos in
teressados não porá. tel'mo á. rech\mação, e as habilitações serão
sempee remettidas offlcialmente ao TlLesouro, onde se procederá
nos termos prescriptos neste Decreto. No caso de duvida, as
Thesourarias poderão limitar-se a remettar os processo ao
Thesouro para julgai-os definitivamente,

CAPITULO II

DO 1lfONTEPIO

Art. 13. As viuvas, filhas, mãis e irmãs dos ofllciaes da
Armada ou dos Corpos ele Marinha a que se tiver permittido a
contribuição para o montepio deverão por morte, demissão on

(v) O Decreto de 22 de Julh de 1866 declara .que as filhas dos
ofliciaes do Exel'cito e da Armada, enroora casadas antes da morte de
seus pais, Lêm direito ao meio soldo, ou montepio deixado por eltes
não exislindo filhas solteiras, ou viuvas, nem filhos menores de
18 annos,

(x) O Alvará cila(!o diz: - São reformados no mesmo poslo, com
soldo por inteiro. os officiaes que contarem de 2ó a 3D anno'! de serviço,
com s~ldo 'lambem por inleiru e a graduação immediala, os que
contarem de 30 a 3ó annos, e tambem os que contarem de 3540 annos
de serviço, e os que não contarem mais do que 20 até 25 serão refor
mados no mesmo posto com meio soldo, todos porém quando sua
idade e molestia.s o exigirem,
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condemnação a degredo desses officiaes habilitar-se perante o
Thesouro acionaL, atim de ent~arem no gozo do mas mo montepio.

Art. 14. A habilitação consistirá em uma petição instl'uida
com os seguintes documentos em origi la1: Lo, certidão de obito
do officia1, ou das outras circumstancias mencionadas no artigo
antecedente; 2°, certidão ele haver o officiaL contribuido para o
montepio por mais de um anno com a quota correspondente ao
soldo da. ultima patente; 3°, justifica.ção de identidade produzida
na Auditoria GeraL de Marinha.

Art. 15. Além dos referidos documentos, deverão apresentar:
§ 1.° As viuvas: 1°, certidão de casamento; 2°, ju liticação de

que não estavam divorciadas legalmente, e de que se con ervam
no estado de viuvez ou passaram a segundas nupcias com militar;
provando nesta ultima hypothese, que do primeiro matrimonio
lhe ficaram ou não filhas solteiras honestas ou viuvas, de modo
que lhes pertença todo ou só metade do montepio, nos termos
do plano de 23 de Setembro de 1í95, art, 9.°

§ 2.° As filhas: l°, certidão de ca,amentodospai j2°,certidão
de obito das mãis, ou de casamento destas, si passarem a segun
das nupcias; 3°, certidão ele sua filiação, ainda que natural seja,
dispensada neste caso a do n. I; 4°, justificação de que são oltei
ras honestas, ou viuvas, e não religiosas professas, assim como de
que são as unicas ou têm mais irmãs, quantas e em que estado.

§" 3. ° As mãis: 1°, certidão de baptismo de seu filho; 2°, jus
titicação de que se acham no estado de viuvez, e que o official
não deixou viuva ou trlhos.

§ 4.° As irmãs: l0, certidão de baptismo do offieia1 j 2° cer
tidão de seu baptismo; 3°, justificação ele que se acham no estado
de solteiras 11Onestas, e de que não exi tem viuva, filha ou mãi
viuva do offlcial.

Art. IG. Na Auditoria de Marinha proceder-se-ha segundo
o disposto no ar1. 8° deste Decreto para. as habilitações do meio
soldo, observando-se no Thesouro as outras prescl'ipções reLativa
aos documentos probatorios da legitimidade dos habilitando .

Ar1. 17. As habilitações par,t as pensões do montepio serão
tambem entregues no Thesouro dentro elo prazo de ciuco annos
contados da data elo fll.llecimento do omcial, sob pena de pre
scripção.

Art. 18. Feita a habilitação para a família do official per
ceber o montepio por motivo de demissão ou degredo na fórma
do art. 13 não será repetie[a quando o mesmo official fallecer.

Art. 19. No reconhecimento do direito das habilitanda ao
montepio, e fixação do quantitativo, se deverá altender ús
seguintes disposiçõe :

§ 1:° Tem direito ao montepio a f,tmilia do oficine de
gradados ou dflmittidos na fórma do l' peciivo plano e dos
Decretos de 3D de Julho de 1831 e 15 de Julho de 1 5~

§ ~.o Compete iguaLmente o beneficiú ás irmãs solt ira dos
omciaes, ainda em vida do seu pn.i,!1(\' J!'l'ma do De r to
!1. 1023 de 16 de Julho ele 1859.
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§ 3.° As viuvas de ofilciaes c<~ado in Clrtiou~o 11wr/Í têm
direito a esta pensão.

§ 4.° As habilitandas que perceberem montepio estrangeiro
podem accumulal-o ao que lhes couber pelo' cofl'es nacionaes.

§ 5.° Perdem direito ao montepio as viuvas de officiaes que
deUes se tenham divorciado legalmento.

§ 6.° Da quantia mensal em que importar o montepio, de
duzir-se-ha um dia de vencimento, seja qual fór a qualidade das
habilitandas, con iderando-se este desconto como contribuição,
que continuam a fazer na conformidade do plano respectivo.

Art. 20. No caso de fallecimento de alguma das filhas que..iá
gozarem do montepio, reverterá a sua quota para as irmãs sobre
viventes (sendo estas obrigadas somente a apresentar a cer
tidão de obito), ü o beneficio houver pas"ado para eUas por
morte do official, em consequencia de não haver deixado viuva.

Asobrevivencia, porém, não lhes será permittida, si a viuva as
houver precedido no gozo da pen ão; nem ás irmãs dos officiaes,
excluidas dessa vantagem pelo Decreto de 14 de Setembro
de 1827.

Art. 21. Na concessão do montepio do Exercito estabelecido
pelo plano de 26 de Agosto de 1790 e di versos artigos addi
cionaes, serãJ observadas as regras que ficão prescriptas nos
artigos antecedentes a respeito das habilitações para o monte
pio de Marinha; tendo-se em attenção:

§ 1.° Que ás filhas viuvas cabe tambem o beneficio, na falta
das solteiras.

§ 2.° Que as justificações exi"'idas nos arts. 14 e 15 deverão ser
produzidas no Juizo dos Feitos :Ia Fasenda da Corte, dispensada a
prova de que não são religiosas professas as habilitandas.

CAPITULO III

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 22. As petições de que tratam os arts. 2° e 14 serão
enviadas, no The ouro á Directoria Geral de Contabilidade, e
ahi, depois de exanlinadas e informadas pela Contadoria com
petente, subirão a despacho do Director Geral.

Paragrapho uuico. as informações dever-se-ha declarar ex
pressamente si os habilitandos percebem ou não dos cofres
publicos algum vencimento a titulo de tença, pensão, montepio
ou meio soldo, e si possuem ou não emprego "'eral.

Art. 23. O Director Geral por seu de pa~o manda,rá intimar
os interessados para aUega.'em por escripto o que fór a bem de
seu direito, por si ou por seus procuradores; sendo feita a in
timação .pelo Porteiro ou Continuo, que passarão as respectivas
certidões afim de se j untarem ao processo para os ef!'eitos legaes.

Art. 24. O pI'oce~so judicial ou administrativo não poderá ser
entregue ás parte ou eus Procuradores, excepto o ca o de ser
nece ario o reconhecimento de firmas; ser-Ihes-ha, porém, facul-
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tado examinal-o na Repartição, e tirar cópias de quaesquer do
cumentos ou informações que nelle eti tirem.

Art. 25. No caso do se conformarem os interessado com a
informação da Contadoria, erá i so declarado nas certidõe da
notificação para que o processo tenha andamento em depen
dencia de outra qualquer formalidade j mas, si allegarem alguma
cou~a a seu favor, será o processo de novo informado pela
mesma Contadoria.

Art. 26. Com a declaração de que a parte se conforma com a
informação, ou depois de novamente informado, vol tará o pro
cesso á Directoria Geral para interpôr seu parecer e ramettel-o
ao Procur.ador Fiscal do Thesouro, q'le deverá'ser ouvido, na
fórma da Lei, antes do despacho do Ministro da Fazenda.

Art. 27. Nos proce o que se fizerem nas The,ourarias de
Fazenda observar-se-hão as regras que fic.1m prescriptas, pra
ticando o Inspectores os actos incumbidos ao Director Geral da
Contabilidade e sendo tambem ouvidos afinal os Procuradores
Fiscaes.

Art. 28. Si no exame dos processos remettidos ao Thesouro
pelas Tbesourarias de Fazenda se encontrarem duvidas que a
ellas não tenham occorrido, o Director Geral da Contabilidade
lh'os devolverá, afim de que novamente mandem intimar oS
interessados para as solverem. A intimação poderá, todavia, er
feita directamente pelo Thesouro, si as partes residirem ou
tiverem procuradores constituidos na Côrte para esse fim.

Art. 29. Designadõ o quantita.tivo da pensão por de pacho do
Ministro da Fazenda, expedir-se-ha o competente titulo de
claratorio, do meio soldo ou montepio, pelo qual nenhuns emo
lumentos se pagarão, e á vista delle se fará o assentamento e
lançamento em folha no Thesouro, ou nas. Thesourarias de
Fazenda.

Art. 30. As Thesourarias de Fasenda no casos em que hou
verem arbitrado provisoriamente as pensões do meio soldo,
completarão ore pectivo assentamento, logo que receberem o
titulo de que trata o artigo antecedente, fazendo as necessarias
aI teraçõe si as referidas pensões tiverem sido augmen tadas ou
reduzidas pelo Thesouro.

Art. 31. Quand.o a viuva, filhos e mãi dos officiaes falle
cidos em combate não tiverem meio para proceder á habilitaÇ<1.o,
por serem nimiamente pobres, poderão requerer ao The ouro e ás
Thesourarias o pagamento provi orio do meio soldo, que lhes
será concedido sob fiança no termos da Circular de 30 de
Novembro de 1865, requi itada officialmente a fé de officio, afim
de ser remettida ao Procurador do Feitos da Fazenda.

Art. 32. Findo o processo pela expedição do titulo, poderão ser
entregues ás partes os documentos que a elle estiverem junto,
ficando em substituição certidõe pas adas pelo Cartorio do
The ouro, depois de pagos o emolumento e se110 devidos.

Art. 33. Nos casos em que con tal' dos processos rernettidos
pelas Thesourarias, que se devem aos habilitandos vencimentos
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pertencentes a exercicios findos, sera declarada a importancia na
ordem com que se remetler o titulo do meio soldo a Thesouraria,
autorisa,ndo-se esta, a proc.essar e eífectuar o pagamento nos
termos do Decreto n. 2897 de 26 de Fevereiro de 1862. A mesma
ordem não devera ser expedida, sem que a Secção competente da
Directoria Geral de Contabilidade faça o necessario averbamento
na.escripturação da divida passiva a seu cargo.

Art. 34. Ficam revogadas as disposições em contrario.
José Pedro Dias de Carvalho, do Meu Conselho, Senador do

Imperia, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda, e Presidente do Tribunal do The30uro Nacional, assim
o tenha entendido e faça executar

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 1866,
quadl'agesimo quinto da Independencia e do únperi').

Com a rubrica dã Sua Magestade o Imperad.or .

.Tose P~d?'o Dias de Carval1w.
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(D)

<l.ECIBO DE CONSIGNAÇÃO

18..... 18 .....

Consignaç.'io

( Posto e exe-rcicio do official)

Recebi do lllmo. Senr. (posto e nome), Pagador das Tropas G.il,
Corte (ou ..... ) a quantia de ..... , soldo vencido POl' meu marido
(ati . ....) o..... (posto, nome e exercicio) F ..... , relativo ao
mez de ..... , e que me consignou nesta .... ' par:.t alimento de
nossa familia.

(Loga~~ ..... de ..... de 18 .....

F .....

lmporta.ncia do soldo
Impnsto de 2 %

Liquido
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IV

LICE ÇAS

Modelo da gttia de licença a qtte se refere o § 10 art. 12 do De
creto n. 3579 de 3 de Janeiro de 1866

F .. " (7wme, condecol"ações e posto), Comm:l.ndante
do .. ' (corpo).

Faço saber a todas as autoridades militares e civis a {1uem
esta fór apresentada que o..... (posto ou praça) do ..... (corpo) do
-meu commando F ..... , por Aviso (ou .....) do Ministerio da
Guerra (ou- o1Iicio da Presidencia desta Provincia) de ..... do
mez de ... " do an no de ..... , pulilicado na ordem do dia da
R.epartição de Ajudante General\ ou-do Commando das Armas
da Provincü1) numero ... de ..... de ..... (- ou communicado
em oflicio do Ajudante de ordens do Commando das Armas, ou
da Presidencia de ..... do ..... ) obteve ... " mezes (ou dias) de
licença para ..... (declaram-se todas as condições d(f{, licença ex
pressas na communicação), a qual começa a correr da.data desta
(ou- do dia ..... de ..... ) inclusivamente, e as im tambem que
o fito ..... (postü ou praça) deve apresentar-se ne ta guarnição,
ou onde estiver o ' (corpo), si para isso houver mais facili-
dade, no fia ..... de de ... '" (o immediato ao ttltimo da
licença), sob pena de ser declarado ausent'3 nos t.ermos de
art ..... (l. oda Lei de 26 de Maio de 1835- si fô,. official-, ou
do unico til. Ioda Ordenança de 9 de Abril de 1805- si for
praça de pret) e qualificado desertor si não apresentar-se
dentro do prazo de ..... (dous mezes- si fôr official- ou trinta
dias si fôr praça de pret). R.ogo, portanto, a todas as indicadas
autoridades que, por bem drJ serviço publico, se dignem prestar
ao dito .. " . (posto ou praça) o auxilio legal, de que elle por
ventura pos a precisar parc1 o fim de ai resentar-se nesta guar
nição, ou onde estiver o... " (corpo) si para isso houver mais
facilidade, no dia acima fixado; e me mo compellil-o a cum
prir esse dever, por meio de sua jurisdicção, si da parte delle
se manifestar incuria em o fazer, ou indicio vebemente de pre
tender subtrabir-se a tal obrigação. E para que as recommen
dações ly,encionadas possam sortir o devido efl'eito, fiz passar a
presente, que aS3ignei e fiz sellar com o sinete das Armas
Imperiaes.

Quartel do ... (corpo) em... (localidacle) aos dias de... de
18 ....

(Loga,' do sello) (Assi,qnattwa do Commandante.)
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DECRETO N. 3579- DE 3 DE JANEIRO DE 1866

Re.qula a concessão de licença aos officiaes e praças de pret do
Ea;e~'cito, e aos empregados civis das Repartições a cargo do
Ministerio da Guerra.

Attendendo á necessidade de reunir e harmonisar entre si as
ditrerentes di~pos!ções de Leis, Regulamentos, Avisas e Ordens
concernentes as licenças dos officiaes e praças de pret do Exer
cito e empregados civis do Ministerio d!t Guerra, e de regular
esta materia. de um modo consentaneo ao sel'viço publico, Hei
por bem Decretar que, emquanto o contrario não fór por lei
determinado, se observe o seguinte:

Art. I. o Nenhuma licença poderá ser concedida aos officiaes
e praças de pret do exercito senão por motivo justificado, UI'''':
gente e justo .
. Replltar-se-ha motivo urgente ou justo para se conceder

licença:
1. o Molestia ou necessidade de tempo para convalescer, cÇlm

provada por inspecção de saude, ordenada por autoridade com
prtente. (y)

2. 0 Matricula ou frequencia de estudos nas Escolas Mili
te'tres do Imperio, ou de qualquer l':1mo de Engenharia, ou
indu tria~s fóra do lmperio, viagem para acquisição de conLJe
cimentos praticas de admini tl'ação e instrucção militar, em
estabelecimentos militares ou indu triaes, em acampamentos
de instrucção ou campos de manobra, em murchas ou operações
de guerra.

3. 0 Exercicio, commis ão ou emprego temporario dos omciaes
de corpos scientificos em quaesquer H.epartiçõe ou E~tabeleci
m~ntos estranho ao Ministerio da Guerra, ou em emprezas
particulares.

(y) o aviso do Ministerio da Guel'ra de 2:1. de Maio de :1.866 declara
que as licenças concedidas em virtude de inspecção de saude
devem ser entendidas com vencimento de soldo e etapa, e o de 17
de Setembro do mesmo anno que devem começal' a vigorar da
data do termo da t"e~pecti\'a inspecção de saude.

O de 21 do dito mez de etembro de :1.866 declara que a lic nça em
prOl'ogação, para tra·tamento de saude, é com soldo sin'r'ns ; e o de
12 de Maio ele 1879 manda que essas licenças devem. : precedidas
de in pecção.

O de 18 de Setembro d" 1879 diz que não devem ser concedidas para
'líratamento de saude ás praças de pret do Exercito, as quaes serão
·tratadas nas Enfermarias milltares ; e o de :1.8 de Dezembro do mesmo
anno exceptua, p l'ém quando as Juntas de saude declararam nos ter
mos da Inspecções a que elJas forem submettidas ser conveniente a
concessão de taes licenças.- O Aviso de 2:1. Ele r ovembro de :1.882 de
clara que as licenças concedidas a officiaes e praças do Exercito co
meçam a vigorar da data da inspecção ele saude a que houverem sielo
8 ubmettidos .
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4.° Necessidade urgente proveniente de negocios domesticos
ou particulares. (z)

5. ° Exercicío das funcções de membro de alguma A sembléa
Provincial (art. 23 da Lei .de 12 de Agosto de 1834 e Resolução
de Consulta de 14 de Junho do 1865).

6. ° Serviço em exercito estrangeiro.
Art. 2.° Além das licenças pel05 motivos inclicaAlos nos para

gl'apb05 do artigo antecedente, porlerão ser concedidas:
I .° A officiaes reformados ou de 2'" linha que vencem soldo

para residir em qualquer Provincia do Imperio ou fóra delle.
2.° Aos otliciaes não arregimentados em disponibilidade, que

não tenham emprego ou commissão, para. residirem em qual
quer Província do Imperio.

::lo° A03 o1I:iciaes e praças de pret, que forem desnecessarios
ao serviço, no caso de reducção do Exercito, realizada em virtude
de lei.

4.° Aos officiaes de Engenheiros e do Estado Maior General e
d<1 I'" classe, para o desempenho de algum serviço ou trabalhos
:temporarios ou passageiros de outras Repartições publicas;
comtaüto que não prejudiquem o serviço de que fôl'em incum-
bidos pela Repartição da Guerra. .

Art. 3. o As licenças, em geral, não poderão ser concedidas
por maior tempo de quatro mezes, em cada anno, inclusive as
prorogações.

Exceptuam-se ;
1. ° AS que forem concedidas na conformidade do § lodo

art. l°, à vista do parecer da competente Junh1 de. saude.
2. o As concedid:\s nos casos indicados no § 20 do mesmo art. l°,

justificadas não só a capacidade do agraciado, sua appli
cuÇc;1.0, como tambem seu aproveitamento nos annos lectivos, ou
nos estudos e viagens que tiver emprehendido, por meio de in
formações de autoridades competentes, as quaes serão renovadas
annua.lmente, e não poderãb exceder de tres annos conse
cutivos.

3.° As que o fôrem pelos motivos mencionados no § 3° do ci
tado art. l°, precedendo requisição ou solicitação de autoridade
competente, a requerimento do respectivo offlcial.

4. ° As concedidas nos casos previ tos no § 5° do ar1. loque
. serão por todo o tempo de cada uma sessão ordinaria ou extra

ordinaria.
5.° As de que tratam os §§ 6° do art. l° e 3° do art. 2°,

que durar'" elo tempo qua o Governo julgar conveniente, ou
fOI' marCM" por disposição legislativa. .

Art. 4.. 0 ompete a concessão de licenças e suas proroga
ções:

1.° Ao Ministro da Guerra em todas e quaesquer hypotheses

(z) O Aviso de 6 de Setembro de 1866 declara que, em regra, as li
cenças P l'(L tratar d) negocios particulares nao dão direito a pas
sagens gratuitas.
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previstas no presente Decreto, e na conformidade de sua.s dis
posições,

2.° Aos Presidentes de Provincias nos casos do ar1. ]0 § l°,
havendo necessidade urgente, com approvação do Ministerio da
Guerra' não excedendo, todavia. de tres mezes dentro de um
anno, (Reg. de 27 de Outubro de 1860, ar1. 106). (ab)

3. 0 No mesmo caso do § lo do ar1. l°, até 2 mezes, aos
Commandantes de força' de terra em operações quer dentro,
quer fóra do Imperiu, ou aos commandante de forças nvaes,
si o omcial Ou praça a quem se de-ve conceder licença estiver
destacado ou ervindo em algum na-vio deguerra, ou fazendo
parte de forças á sua disposição; ficando dependentes de appro
vação do Ministro eh\' Guerra, a cujo conhecimento serão imme
diatamente submettidas.

4.° No caso previsto pelo art. 10 § 40, até dez dias em cada
seme.,tre, aos Commanclantes de Armas; até 8 dias, aos Com
mandantes de fronteiras e Commandant",· milit<'l.re ; até ô dia"
nos Commandantes de Guarnição; e a.té 4 dias, aos Comman
dantes dos Corpos, que unicamente o poderão conceder ás praças
de pret, e não poderão exceder de ti'es tlm cada mez. (DecI'eto
de 8 de Maio de 1843, e Regulamento de infantaria de 17(3).

Da concessão de semelhantes I icenças haverá averbação no
livro respecti 1'0 ; tl pelos tramites comp tentes se dará conhe
oimento deUas ao Mini tro da Guerra, para sua approvação.

5.° As licenças ás pra.ças de pret, na conformidade do para
grapho antecedente, só poderão ser concedidas ás praças bem
morigeradas, que por seu exemplar comportamento se tor
nem âignas desse favor j não podendo em cada semestre qual
quer praça, ter mais de uma licença; e sera. sua conces ão re
gulada de tal rórma, que as que as merecerem, por seu cc mpor
tamento, e com prefE.rencia as praças casada, possam, por sua
vez, gozar desse favor.

Art. 5," Os vencimentos, clural~te o tempo da licença, serão
regulados pelo moela seg'uinte :

I ,O No i ca os do § I° do art. 10, as licenças poderão ser conce
didas com soldo e etapa, ainda que sua dUl'ação exceda de seis
lllezes.

2.° Aos enfermos, aos convale, centes de ferimento. adquiridos
em combate, ou por molestias contrahidas em serviço poderão
ser as licenças concedidas com todos os vencimentos, excepto
os de commando.

3. o As licença.s a que se refere o § 2° do art. lo o poderão
ser com o soldo simples,

4,0 As mencionadas no § 3° do mesmo art. l°, o serão sem
pre sem vencimento a.lgum a cargo do Ministel'io da Gu~rra,

(ab) O Avis de 7 de Outubro de 1851 decla,'a que as licenças con
cedidas p~lo [residentes das P"(.Yincias aos milita,'e- pal'!~ t,'alarem
d sua ~aude não podem ser goz~da,; rórJ. das Provincias sob a ju
l'isc1icção dos mesmos P,',sideu teso

PrOIJJI Luario 28
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I

5.0 As de que tratam o;; §§ 4" e 5° do art. 4°, que o po-
derão ser com soldo e etapa..

6.° Na hypothese do § 5° do citado art. l°, observar-se-ha.
o disposto no art. 23 da Lei de 12 de Agosto ele 1834. (ac)

7.° As de que trata o § 4° do mesmo art. l°, que o po
derão ser concedidas com o soldo simples, ou meio .01do, per
tempo nunca maior de dou~ mezes dentro de cada um anno
civil. As de maior prazo serão sempre registradas.

8.° Nos casos previstos no art. 2° § 3°, poelerão ser conce
didas com meio soldo, ou registradas, si de outro modo não fo
rem reguladas por disposição legislativa.

9.° A permissão ou licença, de que tra.ta o § 4° do art. 2°,
não importará perda de vencimentos; comtanto que o serviço
possa ser desempenhado cumulativamente, sem prejuizo ou ex
clusão do serviço ou emprego do Ministerio da Guerra.

10. Em todas e ql1aesquer outras hypotheses, as licenças
serão sempre registradas ou sem vencimento algum. (ad).

Art_ 6.° O tempo da. duração elas licenças de que tratam o
art. l° e o § 3° do art. 2°, em caso algum poderá ser computado
para qualquer dos seguintes nns :

1.° P<lra reforma ou outenção da condecoração da Ordem ele
S. Bento de Aviz. (Decreto n. 1638 ele 19 de Setembro de 1855
e n. 2778 de 20 de Abril de 1861, art. 2.°) ..

2.0 Para tempo de serviço forçado ou voluntario prestado
quer em virtude da Lei, quer por contrato. (Citado Decreto
n. 1638 de 19 de Setembro de 1855).

3. ° Para o intersticio exigido para aCllesso. (Lei n. 585 de
6 de Setembro de 1850, arts. 3·, 4° e 5.°)

Exceptuam-se desta disposição: o tempo de serviço prestado
em virtude de licença ou permissão do Ministerio da Guerra,
na Guarda Nacional, nos Corpes Policbes, na Marinha de Guer
ra, em Missões Diplomaticas, Presidencias de Províncias, Corpo
Legislativo ; e o que deu tro pu fóra do Imperio fór empregado
em estudos militares ou industriaes. (Lei n. 585 de 6 de Setem
bro de 1850, art. 9° e Resoluções de Consultas da Secção da
Guerra e Marinha do Conselho de Estado e do Conselho Supremo
Militar de 22 de Dezembro de 1865).

4.° Finalmente, em todos os prazos limitados, que as leis vi
gentes exigem de serviço eifectivo, como habilitação para qual
quer fim. (Citado lJecreto n. 1638 de 19 de Setembro de 1855).

Art. 7.° As licenças que aos Presidentes e quaesquer auto
ridades militares de que tratam os §§ 3° e 4° da art. 4°

(ac). O ar~igo citado diz assim :- Os membros das Assembléas Pro
vinciaes qne forem Empregados Publicos não poderão durante as
sessões exercer o s u emprego, \lem accumular ordenados, ~endo,
porém, a opção, entre o ordenado do emprego e o subsidio que lhes
competir como membros das ditas Assembléas.

(ad) O Aviso de f5 d~ Julho de f872 declara que se devem consi·
derar caducas as licenças no gozo das quaes não en~rarem os offi
ciaes, ou empregados, como dispõe o art. supra.



- 435-

cabem conceder, não serão expedidas sem prévias informações
do Commanrlante de Armas, de Divisão, Brigada, Corpos de Guar
nição, destacamentos e companhias a que pertencer o agl'aciado.

Art. 8.° Não serão attendidos requerimentos para licenças,
quando chegarem a presença do Governo, sem a necessaria infor
mação dos Commandantes das Armas e dos respectivos Chefes.

Art. 9.° Ficam sem etreito as licenças que tiverem mais de
seis mezes de demora em sua apresentação nas Provincias de
Goyaz e Matto Grosso, de um mez para a Côrte e Provincia do
Rio de Janeiro, e de tres mezes para as outras Provincias.

Art. 10.° Nenhum Aviso ou titulo de licença sera cumprido
sem constar da verba do estabelecimento competente, que tem
pago o devido imposto do sello e sem trazer por extenso a
nota de ter sido registrado no livro competente. -

Art. 11. As licenças concedidas aos officiaes e praças do
Exercito, residentes na Côrte, prescrevem dentro de oito dias,
não sendo satisfeito o sello.

Art. 12. Aos officiaes e praças de pret dos Corpos arregimen
tados, e que forem licenciados, se passara uma guia declarativa
da;; particularidades da licença, observando-se o seguinte:

1.° Quando qualquer officia,l ou pl'aça de pret dos Cúrpos ob
tiver licença de mero gozo ou para tratar de sua s!1ude, o
Commandante re3pectivo lhe passará uma guia ou passaporte
conforme o modelo annexo.

2.° Si o licenciado não pertencer, ou não estiver addido a
algum Corpo de guarnição em que se achar quando obtiver a
licença, a guia ou passaporte lhe será passada pelo Ajudante Ge
neral na Côrte ou por quem suas veze3 fizer nas Provincias.

3.° Os licenciados com guias dos Corpos, logo que a receberem,
apresental-a-hão no Quartel General do Exercito, ou no Com~

mando das Armas, para ser vista e rubricada pelo Ajudante
General do Exercito na Côrte, e pelos Commandantes das Armas
nas Províncias.

4.° Logo que o licenciado chegar á Província onde vai gozar
a licença, apresentara sua guia á autoridàde militar respectiva
a que se refere o § 3°, a qual declarará na m6llma guia a data
da apresentação do licenciado na guarnição; e, quando este
tiver de seguir para reunil'-se ao seu corpo, a dita autoridade
declarará tambem na guia o dia da partida.

5.° Si o licenciado activeI' prorogação de licença, a autori-
. de militar da guarllição em que se achar, a quem pela presente
ordem competir, fará na respectiva guia declaração dessa cir
cumstancia, mencionando o dia em que o licenciado deve apre-
sentar-se em seu Corpo. .

6.° Si, na viagem consequente da licença, o licenciado tiver
de ficar accidentalmente em a,[guma Provincia, púr motivo de
molestia ou por qualql:er outro impedimento, a respectiva autori
dade militar fará declaração disso na guia, e tambem do dia em
que o licenciado continuar a viagem para o destino que til1ha.

7. ° De todas as occurrencias, que tiverem lagar em qualquer
guarnição a respeito do licenciado que nella se achar, que
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versarem sobre a, vida, militar deste, e foram officialmente ma
nifestadas á. respectiva a,utoridade militar por tramites legi
timo, esta autoridade fará. declaração na guia de licença" para
que taes occllrrencias constem e se a,verbem no Livro Mestre de
Corpo a que o licenciado pertencer.

8. o Si o licenciado em qualquer guarnição fór addido a algum
Corpo, todas as declarações constante3 dos paragra:phos antece
den tes serão fei tos pelo Chcfe desse Corpo, precedendo ordem
da autoridade milital' compatente.

Essas declarações serão sempre datada e u'ssignadas pel::t ::tu
toridatle que as fizer .

g. o Logo que o licenciado se apre'entar ao Corpo a que per
tencer, o respecti vo Commandanto fará averba,r em seus assen
tamentos as occurrencias que constarem de sua guia de licença,
e que tiveram logar durante o tempo em que esteve fóra do
mesmo Corpo.

lO." O licenciado que não apresentar sua, gnia de licença, nas oc
casiõe3 competente, pam nelta se fazerem as declarações determi
nadas, terá commettido uma f",lta pela qual será responsabilisado.

Ar1. 13, As licenças pura trata.mento de s::tude, que forem con
cedidas sem de ignação do dia em que devem começar, serão
cpntadas rio dia immediato aquelle em que se publicar no lagar
em que se achar o agraciado, ou aquelle em que fór recebiúa
communicaçã,o nos lagares em que não se publicar ordem do
úia ; ficando, todavia., sem efl'eito, si os :lgraciaclos não entrarem
no gozo dellas dentro dos oito primeiros dias posteriores ao
conhecimento official d::t ordem do dia no Corpo ou destacamento
a que pertencerem os licenciados, ou da respectiva communicação
nos lagares, em que não se publicarem ordens do dia.

ArL 14. As licenças concedidas pelo Presidente da Província
não podem ser gozadas fára dos limites de sua j"urisdicção, nem
podem ter effeito a respeito dos officiae3 e praças não estacio
n:tdas, de tac),das ou não pertencentes á guarniç'io da. mesma,
Provincia, ou das que fa.zem parte dos exercitas ou forças em
opera.ções no seu territorio, ou dos campos de instrucção ou de
manobras nelles estabelecidos,

ArL 15. O official que sem causa justificada exceder da licença
em cujo gozo estiver, por dous mezes, 'ou que, e3tal1do com li
cençi1, qu~ndo esta 1'ór cassada, não se recolher ao seu Corpo, ou
commissão, no prazo que lhe fór ordenado, ou dentro de dous
mezes, si na ordem de recolher-se não estiver marcado prazo
certo, serei. julgado desertor, e como tal punido 11:1 conformidade
da, Lei n. 1 de 26 de Mail) de 1835, art. 1. o (ae)

Art. 16. São causas justificativas par;), demora, depois de finda.
ou ca,ssada a licença:

(ue) A lei acima ciLada encontra-se junto ao conselho de invesa

tigação . (III). . .
Quando as pt'esidencin.s de Provincin. concedel'em licença devem re·

meLtel' os tespectivos termos de inspecção de saude. (.\.viso ele 21 ela
Setembro de i866.)
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1.0 Molestia comprovada por parecer de Junta de saude, onde
[L houver, ou attestadollelo menos de dous Facultativos, e infor
maçao da autoridade local respectiva.

2.° Quarentena, captura, apres<'l,mento ou naufragio do navio
que transportar o official, ou por qualquer outro motivo de força
maior legitimamente justificado.

Art. 17. Os Presidentes de Provincia, ou qualquer autoridade
militar não devem con3entir que qualquer officia'!, ou pr::.ça de
pret continue nella depois de finda a licença, expedindo as pre
cisas ordens para que os individuas licenciados sigão para seus
Corpos com antecedencia tal, que passá:> ser presentes nel1es em
terem excedido o prazo t:a 1icenças que houverem obtido.

Art. 18. Todas a,~ autoridades militares a. quem o conheci
mento das licenças pertencer, devel'ão participar à autoridade
superior, e esta ao _'linistro da Guerra, pelos tramites compe
tentes, as que forem concedidas e a. data. em que os agraciados
entrarem no g'ozo da me mas; e igualmente remetterão men·
salmente uma relação d03 officiaes e praças licenciadas, que esti
verem em seus districtos ou Provincia.

Art. 1g. Os officiaes que obtiverem licen.;a para tomar assento
Das sessões das Assembléas Provinciaes, de que forAm memuros,
se apre entarão dentro de um prazo razoavel, que nunca excedera
o que for determinado pela longitude do lagar em que se cele
brarem as referidas sessões, computada na razão de qua.tl'O leguas
por dia., sendo a viagem por terra, ou pelo orclinario tempo de
'Viagem por mar, segundo os meios de transporta em uso.

Art. 20. Os officiaes e praças licenciadas, que se apresen tarem
antes de findo o prazo da licença, entrarão logo no gozo das
vantagens, que havião perdido em virtude da me ma licença.

Art. 21. As licenças concedidas aos Empregados Civis e Fiscaes
das Repartições pertE'llCentGlS ao Ministerio da Guerra ficam su
jeitas a disposições dos arts. 30,31, 32 e 33 do capitulo 5° do
Regulamento approvado pelo Decreto n. 2677 de 27 de Outubro
de 1860. .

Art. 22. Compete conceder licença aos mesmo.. Empregados
Civis e Fiscaes, na fórma do artigo antecedente:

1.0 Na Corte ao Ministro da Guerra. em todos os caso'.
2.° Aos Pre3identes de Peovincia e aos Commandantes em chefe

das força- em operações fóra do Imperil), no ca.so de molestill,
comprovac1a pOl' p1recer ctt competente Junta de saude, e unica
mente em favor elos Empreg.:tdos das Rep,trtiçõ3s existentes no
Districto de suajurisdicção, ou autoridade.

Angelo Moniz da Silva Fermz, do Meu Con elho, Senaclor do
Imperio, Ministl'o e SecI'etario d Estado dos Negocio~ da Guerra.,
assim ateuha entendido e filÇl executar.

Palucio elo Rio ele Ji-Ln_il'0 em 3 dv J,tneil'o de 1863, 45° ela. 1n
dependencia e do [m pel'io.

Com a. Rubrica ele S. Magestade O Imperador.

An.qelo Moniz (ln. Silva li'en·a....
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PROOURAÇÃO.

o art. 7° § 6° e o art. 8° da Circular n. 82 do Ministerio da
Fazenda de 30 de Março de 1849 concedem fazer de seu
proprio punho as procUl'ações que necessarias forem, independente
de tabellião, com tanto que sejam selIadas, e no caso de não se
conhecer a letra e a signatura, então reconhecida por tabel
lião, ." .. , no 2° logar, os Fidalgos da Casa Imperial, ..... no
5°, ·os CavalIeiros das Ordens do Imperio ; no 6°, os Offlciaes mili
tares até o posto de ,capitão (a (), tendo as mulheres casadas, ou
as viuvas o privilegio de seus maridos.

A fórmula é a seguinte:

F .... ' (nome, dignidade e posto)

Saibam qua.ntos este publico instrumento de procuração bas
tante virem, que no anno de Nosso Senhor Jesus Christo de
mil aos dias do mez de nesta (logar onde)
nomeio e constituo meu ba tante procurador em ... . (logar
onde) a F..... , especialmente para ..... (motivo da p,-ocuração)J
e a elIe tenho concedido todos os poderes não só para requerer o
que de direito fór, bem como de substabelecer em um ou mais
procuradores todos os mais que me são permittidos, para que em
meu nome, como se presente fosse, possa receber ..... ou " ..• ,
e tudo quanto assim fór feito por elIe prometto haver por valioso
e firme. E por ser verdade passei a presente de meu proprio
punho e assigno.

(Logar ela estampilha)

F.....

(af) Sà<l aceitas as do proprio punho passadas pelos capitães e
officiaes superiores de commissào. - Ordem do dia do Exercito n. 468
de 12 de Agos to de 1865.
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DISPOSIçõES DIVERSA •

A procuração posterior revoga e cassa inteiramente a an
terior.- Resolução de 16 de Agosto de 1823 e despacho do The
sou1'0 de 16 de Setembro de 1852.

- Quando especial, prevalec3 durante o exercicio, geraes ou
perpetuas deve-se porém apresentar cada anuo publicas-fórmas
dellas com certidão de vida do con tituinte, em épocas compe
tentes.- Ord. de 30 de Março Je 1849.

- Aquella em que o constItuinte não declarar o privilegio que
tem pam. poder passai-a de seu punho não deve ser aceita.
De pacho do Thesouro de 10 de Outubro de 1857.

- O sub'tabelecimento mais antigo de pro~Ut'ação mais mo
derna prefere o substabelerimento mais moderno de probnr[lção
mui antiga.- Despacho do Thesouro de 16 de Junho de 1862.

- O substabelecimento deve ser feito na mesma procuração e
não em separado, como se fosse outra procuração. - Dito de II
de Agosto de 18M.

- Fica sem etreito a procuração, desde que o constituinte de
claro ha.ver sido aunulIada.- Decisão de 14 de Dezembro de 1827.

- O Aviso de 12 de Junho de 1867 declam. que devem ser
aceitas as procurações passadás pemnte a Auditoria militar do lo
Corpo de Exercito em operações no Paraguay por officiaes su
b:1lternos.
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VI

TERMOS DIVERSOS

(A)

Termo de exame. (a.q).

Aos ..... dias do mez de ... " do a.nno de ..... a. Commissão
nome,tcla pelo .... , ( tmtamento, nome, posto e emprego da auto
"idade nomeante ), e composta do ..... F ..... , como Presidente,
e dos ..... F.... e F ..... (postos, corpos, nomes dos membl'OS
da Commissiio L tendo-se apresentado no .... , ( design'Lçcl0 (lo
estabelecimento, O~l quartel), foram-lhe presentes todo,:; os ob
jectos constantes (ln, nota a.presentada pelo ..... (inelicaçiio elo
chefe, 'OH commandante elo estabelecimento), ou fOl'am-lhe pre
sente3 os ob.;(;ctos constantes da nota apresentada pelo ..... ,
faltando, porém, os ..... (í'elacionam-se os objectos q1{e faltarem).
e passando a commissão a examinal-os julgou que se acha.m ill
servíveis ..... (l'elaçüo dos objectosJ com declaração elo estado de
cada wnJ e do motivo ,'eal ou lJ?"esumivel do seu estl·ago). A Com
missão julgou tambem que os objectos .. ' .. (,'elaçao dos objectos),
depois de concertados ..... (indicaçiio do concel'to mais conve
niente) poderão ainda servir por. ; ... (tempo pl'eswnivel).

E para constar la.vrou este tel'mo, feito pelo ..... F.....
(posto e nome elo membro mais moelel'no), e assignado por toda
a Commissão.

F .....

(Posto) Presidente.

F ( Nomes e postos.
F ~

Observação.

Este termo será lCI1)l'ado em el~lCls viasJ wna elas quaes (icarà 110
·qual·tel ou estabelecimentoJ sendo a outra remettida pelos canaes
competentes ti Repartiçiio do Q uG1,l·tel Jl:festl'e General com o pa?'e
ceI' da Co mmissiio ele consum o.

(a g) Veja-se os Avisos de 3 e 23 de Janeiro de 18Scl, que em seguida
vão transcl'iptos. O lermo de verificação de volumes ['eceuidos seríL do
mesmo theor, mutatis m1liandis.

- O \.viso Circular do Miuislerio da Guerl'a de 17 de Setemuro de
1887. (Ord. do dia n. 2139) determina que as Commissões encar
l'egadaq da abertlll'a e elCame dos vol um's remelLidos pela ln lendencia
da Guerra, ou P r olLlras repartições, sejam compostas de officiaes es
tranhos aos corpos ou estabelecimentos a (lUa se destinarem 05 mesmos
vol\lme~ .
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( D)

TER.MO DE CONSmro (ar;)

Aos " ' " dias do mez de ..... do anno de . , . " a Commissão
nomeada pelo. , .. ' (tmtam.mto, ltomeJ posto e emprego da auto
ridaele nomeante)J e composta do ,', .. F." .. , como Presidente,
F, , , .' e F •.... (postos, corpos e nomes dos membl'os da Com
miss(70), tendo-se apre entado no ' .... (nome do estabelecimento
ou qtlal'tel), foram-lhe presentes os objectos constantes do
termo enviado pelo .. ,., F, .... (pasto e nome ela atlt01'~dacle
l'emeltenle ), e a Commis 'ão verificou;que combina o numero dos
objectos relacionados, e que eUes estão imprestaveis, como declara.
a commissão ue exan~e, composta de .... : F .... , F." .. e F .....
(postos e nomes elos membl'os dessa Commissc1o ), - Otl - que não
combina aquelle numero, ou que estão no caso de continuar a
servir mediante concerto os ..... (relaçc70 dos objectos),

E logo, em acto continuo, mandou a Commis ão queimar ( ou
inulilisar) os objectos que não devem continuar a servir, e se
parar o que podem ser aproveitados como materia prima, e têm
de ser recolhidos ao Arsenal (ou ao Deposito de artigos bellicos),
como determina o Aviso de 24 de Outubro de 1873 ( (Jl ).

Jülga tambem a Commissão pI'ocedentes as razões em que se
baseou a Commissão de exame par.• jr.Jgar os. o.bjectos in3er-
viveis, e bem'assim que foi F."., o rcsponsavel pelo es-
trago, segundo informa o (indicapc7o do com'i<wnda'ue, ou
chefe do estabelecimento). .

E pam coo tal' lavrou este termo, feito pelo ... ,. F .....
(pOS!o e nome elo membro mais modemo L e assignado por toda a
Commissão, afim de ser remettido á Repartição do Quartel-Mestre
General, como termo lavrado em ..... (a data) pela Com
missão de exame.

F .....
(I!osto) presidente .

F ..• " ~ Postos.
F ..... ~

(ali) O citado Avis1 manda que dos artigos julgados inuteis, pela
Commissão competente n03 diversos estabelecimentos do i\Iinist rio da
Guel'ra, s6 devem sel' transportados para a InLendencia os objectos in
servíveis, Cllj~l materia prima possa sel' aproveitada int gl'almenle, afim
de lavrar-se o competente termo de consumo, c:>mo dispõe o Aviso Cir
culal' de 10 de Agvsto de 1 53 (vide nota ai), sendo os Outl'OS vislo
riados por um empregado daquella rep:l\'tição, o qnal deverá ir {lS
art'ecadações :l.:,sistir ao clesrnan ho e consumo daqllelles cuja materia
prima só p ~sa ser em parte aproveitada, l'e'luzindo deste modo o vo
lume que haja de ser. transportado, e bem assim fazer nullilicar os que
forem completamente inaproveitaveis, lavrando-se nas proprias al're
cad,t~.ões o competente termo, que assignará com o encarregado deli as,
ali m de apresentaI-o ao lu tendente, e fazer recolher ullicamen te a
matel'ia prima aproveitaveI.
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AVISOS

Disposições tendentes a evitar abusos no wame e consumo de
objectos julgados inserviveis

Circular ás Presielencias ele Provincia. - Ministerio ell3S Nego
cias da Guerra.- Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1884.-lllm. e
Exm. Sr.-Convindo evitar a rept'Oducçã.o dos abusos que se
têm dado no exame e consumo elos objectos julgados inserviveis,
declaro a V. Ex. que deve determinar: 1.0 Que as commissões
nomeadas para taes exame mencionem nos termos que lavrarem,
por que julg'ão inserviveis os objectos, e bem assim, si e te não
admittem concerto; 2,0 Que no acto da entrega de taes objectos
ao encarregado do deposito de artigos bellicos dessa provincia
assista um official, de patente igualou superior á do Comman
dante do corpo, que deverá informa,r si a Commissão cumpriu o
seu dever no Julgamento dos mesmos objectos, e si está exacto o
numero destes.- Deus guarde a V. Ex.- Antonio Joaquim Ro
drigues Junior. - Sr. presiden te da província de ... " (~Iwatis
mutandis ao Conselheiro Ajudante General.)

instl'ucções que devem ser observadas no exame e consumo ele
objectos julgaélos illset"lJiveis, ampliando e esclarece~ldo as disposi
ções do Aviso de 10 de Agosto de 1853 e da Circula,' ele 3 de Ja
neiro de 1884. (ai)

Circular.-Ministerio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro,
23 de Janeiro de 1884.- lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex.,
para seu conhecimento e tlns convenientes, que as disposições do
Aviso de la de Agosto de 1853 e Circular de 3 deste mez, relativas
ao exame e consumo dos objectos julgados inserviveis devem
ser cumpridas, accrescentando-se á hypothese primeira daquelle
Aviso as palavras - não admittindo concerto -, e observando-se

(ai' N. i83. Aviso de '10 de Agosto de :1853.- Ao Commalldantc
das A?"mas da Cikte, declal"ando os casos em que pode?"ão ser dados
em CO?tsltmO qUMsqller a?"tigos pel"tencentes ao.s COI"POR, FOl"/alezas,
Baterias e li'o?"tifieações. Rio de Janeil·o. Ministerio dos Negocios da
Guerra em ia de Agost0 de 1853.- 111m. e ExlU. '1'.- Em solução ao
seu officio n. 3 8 de 14 de Jlllho findo, pedindo que se estab leça um
meLhodo para servir de regra quando se houver de dar consumo a
~uaesq uer artígos, pertencentes aos Corpos, FOl·talezas, Baterias e
li ortificações, qu forem julgados inteiL'amente inuteis, para o fim a
q ue se destinaviio; Manda Sua Magestade o Iníperador declarar a
V. Ex. qlte taes artigos s6 poderão ser dados em consumo nos seguintes
casos: 1.0 Qntlndo Lenhiio acabado o seu tempo de vencimento, e não
possão mais continuar a servir, por se acharem em mão estado.
2." Quando setenha arruinado ou extraviado no serviço antes mesmo
da época de sen vencimento, provando-se porém tel-o sido por alguma
causa imprevisfa ou inevitave1. 3.0 Finalmente, quando t~1'hão sido
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o segUinte: - 1.0 Verificada que seja alguma das hypotheses
citadas no mesmo Avi o, por uma Commissão de exame, composta
de tres offlciaes, sempre que fôr possivel, estranhos aos Corpos,
fortalezas, etc., a que pertenção esses objectos, proceder-se-ha ao
acto de consumo em presença de outra Commissão, composta de
um presidente, omcial superior de patente pelo menos igual á do
Commandante ou Chefe, que houver solicitado o consumo, e mais
dous membros, que serão, na Côrte o segundo ajudante do Arsenal
de Guerra ~ um official da lnteudencia, e uas províncias o Aju
dante do Arsenal de Guerra, ou, não havendo arsenal, o Encarre
gado do deposito de artigos bellicos, e um empregado da The
souraria de Fazenda. § unico. Si o cotl3umo fôr nos proprios
arilenae!', ou depositas de artigo bellicos, seJ;'ão ob ervada as
dispo ições do respectivos regulamentos.- 2.° Em ca o algum
poderá fazer parte da Commi são de consumo offleial ou empre
gado do corpo, fortaleza ou estabelecimento. a que pertenção os
artigos.. - 3.° o interior da provincia do Rio Grande do Sul, ou
de outra qualquer em que estejão estacionados um ou mai~ Corpo",
e não haja deposito de artigos belllcos ou Repartição de Fazenda
servirão, como membros da Commisssão de consumo, dous offlciaes
de patente igualou superior á do mais graduado que houver
feito parte da Commissão de exame.- 4.° As Commissões de exa
me e consnmo lavrarão os termos, ob~ervando escrupulosamente
as disposições do mencionado Aviso e segundo o' modelos juntos
sob as lettras A e B ; mencionando todas a circumstancias que
po.,são servir para esclarecimento da repartição de quartel
mestre ~eneral.- 5.° Não serão aceito os termos que não esti
verem eTe perfeito accôrdo com os ditos mc.jelos.- 5.· Nas obser
vaçõen dos pedidos, que devem ser feitos segundo os modelos que
acompanhão a circular de 4 de Junho de 1851, e declarará o
motivo por que se pedem os mesmos artigos.- 7.° Quando os
artigos forem pedidos para substituir outros extraviados ou
inutilisados, e de cujo valor tenha de . er indemnizada a Fazenda
Nacional, áevem acompanhar ao pedido uma relação das lll'aças
por elles responsaveis, na qual será mencionada a quantia por

estragadoR, ex~raviados, ou desviados por negligencia, relaxação ou
malicia daquelJes a quem hOllverem sido confiados, ficando esies
nesses casos responsaveis pela sua importancia. Verificada que seja
alguma das hypothe es acima declaradas, se procederà ao acto de
consumo por uma Commi são de omciaes esLranhos aos CorpoR, Forta
lezas, eic., a que pertencerem esses artigos; e assim V. Ex. ficar'L
en tendendo e fará executar.

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de ouza e J\lello.- Sr.
An tero Josá Fcrrcira de Brito.

- O Aviso de 30 de Outubro d 1885 mJn la recommendar (Ls Com
missões que examinarem objectos enviados pela Iritendencia. Arsenaes
de Guerra e Depositos de ar~igos bollicos, qu mencionem nos termos
que lavrarem o confeúdo de cada um dos volumes e sua numeração;
fazendo logo notar, li visla elas respectivas guias, as faltas que por
VOnllll'a se derem em cada. uma dellas.. .
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que cn.da uma é reilponsavel, e a relação de mostra em que
começou o desconto.

Outrosim declaro a V. Ex. que, quando alguns dos Corpos
montados der parte de ter cavallos ou muares imprestaveis, que
devão ser vendidos em hasta publi::a, nomear-se-ha uma Com
missão composta de tres otTiciaes estt'anhos ao Corpo. cujo
presidente terá patente igual ou superior á do Commandante, e
de que fará parte, como informante, um veterinario.

A Commissão declarará no termo que lavrar, si os animaes
estão nas condições mencionadas pelo Commaudante, e bem assim
si foi bem feita a avaliação pam. a venda em hasta publica., à
qual deverá assistir na Côrte um em pregado da Repartição Fiscal
e nas provincias da Thesouraria de Fazenda.

Deus g-uarde a V. Ex. - Antonio Joaql.!in~ Roclri,ques JHniot'.
-, r. presidente da provincia de .....
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VII

CONTULTOR (aj)

ABUSO. - O Aviso do Ministerio da Guerra de 15 Julho de
1858 manda que se deve proceder militarmente, fazendo
respondee a conselho de guerra, contra o oIticial do Exercito
que empregar no seu sorviço as praças que commandUl'.

ACAREAÇÃO.- E' a confrontação da testemunha;;, .ou dos reos
com os outros co-réos; tem 10gar em todos os casos no juizo
criminal e ainda nos Conselhos de Guerra.- Almrá de 17 de
Fevereiro de 181\.

- No fôro commum regula o art. 9ô do Codig-o do Processo.
Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, arts. 205
e 291.

. AmIOEsTAçÃO.- Vej3.-se a nota (as) do § 3°, art. 90, cap. 3° do
Re.;ulamento disciplinar.

AOVERTENCIA.- Todas as vezes que se mandar publicar ou ler
a alguem uma ordem, ou sentença. do Conselho de Guel'ra, ou
advertencia, de que seja acompanhada, deve ser publicada
ou lida por inteiro, e não por extracto;- Oedem do Exercito
de 20 de Fevereiro de 1814.

ADYOGAoo.- Em tempo de paz permitte-se aos reos a nomeação
de quem os defenda.- Deceeto de 5 de Outubro de 1778.

AGGREGADO.- O official aggregado só deve ser clJamado para
Conselho de Guerra e de Investigação na falta de officiaes das
cla se activas do exercito.- Aviso de 30 de Junho de 1858.

AJUNTA~mNTO.- O § 11 cap. 23 do Regulamento de infantaria
de 1767 manda punir severamente 03 inferiOl;es ou soldados
que se ajuntarem sediciosamente.

ApPELLAÇÃO.- O Conselho de Guerra em sua sentença, desde
que não haj:.t lei expressa para condemnar e citar o artig'o
em que tenha incorrido o ré:>, arbitrara a sentença, con
forme a gmvidade do crime, mas appellando, ou recorrendo,
na fórma da Lei, para a superior instancia.

ApPLICAÇÃO DAS LEIS.- Tão é licito fazer applicação das Leis
civis, quando ha expressa lei militar obre o facto de que
tenha de julgar o Conselho de Guerra.- Decisão do Conselho
Supremo Militar de Justiça de 23 de Ago~to de 1854.

ARBITRIO.- Têm os Juizes dos Conselhos de Guerra no exame
das provas, sem comtudo poderem alterar ou modificar a

(aj) Não reproduzimos no; materias que fICaram aunota las; o por
isso consulte-se cada 110111. clel1as, nos respectivos conselhos.
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Lei, competLudo-1hes unicamente em certos casos recom
mendar os réos a Clemencia do Monarcha.- A1vara de 15
ue Julho de 1763 e 4 de Setembro de 1765, § 7°.

ARMA)illNTO.- ii. circular de 30 de Janeiro de 1883 manda
punir severamente as praças que extraviarem o respectivo
armamento, e indemnisal' a Fazenda Publica por descontos
mensaes da metade do soldo. - Ordem do dia da Rerpul'tição
do Aj udante Geueral n. 1795 de 31 de Dezembro de 1883.

ATTESTADOS.- O Aviso do Ministerio da Guerra de 25 de Junho
de 1880 determina que os Presidente dos Conselhos de
Guerra consignem nos attestados, que passarem, os dillS em
que os ditos Conselhos funccionaram regularmente, e não o
periodo da sua instalJação e encerrramento, para o abono
das respectivas va.ntagens .

AUDITOR. - Os Auditores, sendo os relatores e fiscaes dos Con
selhos de Guerra, segundo dispõe o § 5° do Alvara de 4 de
Setembro de 1765, podem por isso suspender os interrogatorios,
quando se pratiquem irregularidades, dando porém disso
parte a autoridade que tiver convocado o Con elho para'
decidir da procedencia de seu procedimento, não esquecendo
que são subordinados aos Presidentes dos ditos Conselhos.

- E' inadmissivel a suspeição do Auditor, dada por elle
espontaneamente, sem que a parte lhe allegasse. - Portaria
de 7 ele Outubro de 1821.
\. Provisão de 12 de Novembro de 1829 declara que o Com

mandante das Armas não deV"8 ingerir-se na jurisdicção do
Auditor de Guerra.

- li Provisão de 23 de Março de 1838 declara que devem
servir os capitães como Auditores nos Co selhos de Guerra a
desertores; e a Portaria de 7 de Fevereiro de 1823 manda
porém que elles como tal possão servir quando os Conselhos
forem de natureza a àpplicar os artig'os de guerra, ou
geralmente naquelles casos que, não sendo complicados,
escusão maiores conhecimentos da legislação, na conformi
dade da Lei de 18 de Fevereiro de 1764.

- O Aviso circular de 9 de Junho de 1855 declara que os
Juizes de Direito quando exercerem as funcções de Auditores
de Guerra sem titulo passado pela Secl'etaria de Estado dos
Negocias da Guerra devem perceber na proporção do tempo
durante o qual servirem, fazendo-se a conta a soldo simples
ele Capitão.

- O Aviso de 8 de Outubro de 1855 declara que os Auditores
de Guerra gozam da graduação de Capitão sendo conside
derados os mais modernos da classe, e que nos actos de
serviço devem usar do uniforme estabelecido para o Estado
Maior de 2" classe.

- O Aviso de 9 de Outubro de 1855 declara que nos logares
em que não houverem Auditores privados devem Ser 00-
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meados para eSSa,s funcçães os juizes de direito das Comar
cas, ou advogados, para os conselhos de guerra de crimes
capitaes, e d'entre os c.lpitães o mais ídoneos, para os de
manos importancia.

AUDITOR.- O Aviso de 26 de Abril de 1859 declara que nos logares
onde não hou~erem Auditores privativos devem ser no
meados para os Conselhos de Guerra de crimes capitaes e
g'raves~ os Juizes de direito das comarca ou Ad vogados na
forma na Provisão de 22 de Outubro de 1824, Decreto n. 418
A de 21 de Junho de 1845, e para as deserções e crimes
leves os capitãe' mais idoneos dos Corpos, conforme o Alvará
de 18 de Fevereiro de 1764. A ürdenamça de 9 de Abril de
1805. tit. 7°, art. l° e a Resolução de 17 de Junho de 1809
assim o determinão.

- Q Decreto n. 2844 de 9 de Novembro de 1861 desig'na os
juizes que devem substituir o Auditor de Guerra da Côrte
em seus impedimentos. Diz eUe; Art. 1.0 O Auditor de
Guerra da Côrte sera substituído em seus impedimentos pelo
Auditor de Marinha, pelos Juizes de Direito da Ia e 2" vara
criminal e pelos substitutos destes na ordem em que vão
desiRnados. - Art. 2.° Nos casos em que o serviço publico o
exija, poderá ser nomeado um dos substitutos para coadjuvar
o Auditor de Guerra, com a gratilicação annuaI de 600 '.- O
Marquez de Caxias, etc.

- O Aviso de 24 de Novembro de 1865 declara que o exercicio
de membro da Junta Militar de Justiça é incompativel com
de Auditor de Guerra. ,

- O Aviso de 21 de Junho de 1871, publicado na Ordem do dia
da Repartição de Ajudante General n. 771 de 22 de Julho
do 'mesmo anno, declara que nos logares onde ha Auditor
letrado, não pode qualquer capitão servir de Auditor de
Guerra. nos crimes capitaes ou não capitaes.

- O Aviso do Mi:J.isterio da Justiça de 21 de Fevereiro de
1873 dec]àra que nos logares onde não ha Auditor de Guerra
competem as respectivas attribuições ao Juiz de Direito, o
qual não pode declarar-se impedido de exercel-as-, conser
vando-se no exercicio da vara.

- O Aviso do Ministerio da Guerra de 24 de Setembro de
1873 declara que o Juiz de Direito que serve de A.uditor de
Guerra não tem direito a vencimentos de capitão pela ta
bella de 8 de Fevereiro do me mo anno, mas unicamente a
gratificação l11ensl\1 d" 60$000.

- O Aviso de 8 de J.llleiro de ]875 declara que, não havendo
Auditol' de Guerra privativo, por nomeação cio Governo, as
respectivas funcções con ideram-se inherentes ao cargo de
Juiz de D1reito, e devem er exercidas independentemente de
nomeação interina, como expre samente determina o Aviso
do Ministerio da Justiça de 24 de Dezembro de 1874, e até
en tão se tinha praticado.
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AUDITOR.- O Aviso de 9 de Julho de 1879 declal'a que o Auditor
de Gnerl'lt é o deposital'io dos papeis relativos aos pl'ocessos
em que elLe fucciona lle~sa qualidade, antes do competente
julgamento. '
A Decisã de 10 de Setemhra de ! 78 declara que o Juiz de
Direito com exercicio 11:1 Relação não póde funccionar como
Auditor.

AUTO DE CORPO DE DELICTO,- O Aviso de 25 de Agosto de 1848
mandou, solvendo reclamação do Auditor, que no hospital só
S9 proceda a auto de corpo de delicto, m~ oeca iã de entraI'
fJualquer individuo eontu o ou ferido, si pelo facto fÓl' indi
g'itado algum criminoso pelo proprio oli'endido ou pela
a.utoridade que o tivel' remettido.

- E' a base de todo o processo criminal e não póde ser upprido
pela confis3áo do accusado, nem dispensar-se, por ser a ex
pos~ção do mesmo delicto, com especificaçã0 de todas as
cil'cumstancias que o aco01p::mhão.- Alvara de 4 de Sete111
Lro ele 1765.

CAÇAU. - E' prohibido em tempo de guerra, nos acampamentos,
quarteis e acantonamen to". - lnstrucçõ83 Gel'aes de 1762,
~trt. 6° § 10.

CA DETES, - O Avi"o n. 30 de 25 de Fevereiro de 1884 manda
expulsar do sel'viçl) do exercito, depois de cumpridas as
respectivas penas, os cadetes que commetlerem o crime de
deserção.

- Os cadetes, condemnaelos por crime de deserção e indul
tados não estão comprelIenelid03 na Rosolução de 23 de
Fevereiro de 1884. (Aviso supra).- Aviso n. 75 ele 19 de
Julho de 1884.

- O Aviso de 29 ele Janeil'o ele .1885 declara que as licenças
concedidas as praças elo Exerci to para usarem elos eüstin
ctivos ele cadetes caducão no fim de seis meze j.

- O Aviso de 23 de Setembro de 1887 declara que um soldado
com uso de distinctivos de cadete, que foi conelemnado a dom;
mezes de pl'i.,ão por cl'ime de deserção, cleve ser expu I o das
fileiras, de aceordo com a Imperial Resolução de 23 ele Feve
reiro ele 1884.-0rdem do dia n. 2139-de 1887.

CASTiGO. - O Aviso de 3 ele Dezembro de 1879 declara que ao
inferior que estiver sujeito a Conselho ele Guerra pórle o
re"pecti vo Commandante inflingir o castigo de que tl'ata o
n. 5 do § 2° do arl. 7° do Regulamento de 8 de Março
de 1875, por transgressões di ciplinares commettldas lia
prisão.

CASTRgN E. - Os bens castren es podem ser testados livremen te
pelos Militares.

CERTIDÕES. - O Aviso- do Ministorio d.t Fazenda ele 22 de Outu
bro 'de 1885 declara que não se passam certidões de docu-
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mentos que envolnl.Ol matel'ia de ::;egl'edo ou compromeLti
menta alheio.

CONDEDlNAÇ10.- Não e. tando provado um cl'ime, em duvida,
ninguem deve ser condemnado.

CONSELHO DE IN"E TIGAÇÃO. - A Prov i~iio de 15 de J\Iarço de
1838 mandou proceder a um DaVa Conselho de Investigação
JJOI' ter sido o anterioJ' nomeado pelo pre idento de pl'O~
vincia, e não pela. autoridade militar competente.

CONSELHO DI': Gm)RHA. - O General Sampaio, em sua. Instruc
ções, mandadas observar por Portaria de 30 de Março de
1825, diz o seguinte: -1.0 Não sendo passivei a todos O'
officiaes do Exercito terem os precisos recur o da Leo-is
lação militar, por onde po sam ser in truidos daquelles
necessario' e indi pensaveis cODhecimento~ que os devom
dirigir em tão importante e melindrosa materia, como é
a dos Conselhos de Guerra, em (lue a responsalJilidade de
.'uas conscienci~s se acha compromettida a'sim com a Lei
como com a justiça elos réos, seria, para de..ejar que, da
mesma forma que e dá ao oflicial o H,egulamento Militar,
se lhe dessem igualmente as ditas Iustrucções, porque ella:
lhe fornecem o conhecimento da maneira por que e fazem
os ditos Conselhos de Guerra, pela i II u tração das Leis e
Resoluções qne nellas vão inserta·. - 2.° Ainda que no
Alvará de 18 de Fevereiro de 1764 se determina expressa
mente que, em Jogar do Auditor irva nos Con elhos de
Guerra, em eu impedimento, aquelle capitão do Corpo do
réo, que mais habilitado fór para i so, e esta, determinação
não lbi derogada pelo A1varà de 26 de Fevereiro de 1789,
flne extingue os Auditores particularc. dos Corpos, comtudo
não é propria esta providencia (a não se!' em ca o urgen te)
para Conselho' de Guerra de c['imes capitaes, nem mesmo
-para o de crime civi dependente das Leis criminaes,
visto que a sua ma appLicação lJóde produzir re ultados de
muita consequencia, ou 'eja em prejuizo do' réo', ou contra
n. boa administração da Justiça; e, portanto, só deve tal pro
videncia ter Jogar nos crimes de de. erção, como determinlt
a, Resolução de 27 de Junho de 1809, ou ainda mesmo no: de
faltas graves militares, que não fórem capitaes, vi to seJ'em
unicamento dependentes do conhecimento da Legislação
militar.- 3.° endo diversas as pratica que se tém seguido
obre a direcç.:'io do Con elLlOs de Guerra, depois da ulti

lTIa.dos em primeira ln tancia, esta presentemente em uso
nosta Córte a do Regulamento do Exercito de Portngal
cle 21 de Fevereiro de 1816 (que não foi ne'ta parte
adoptado neste Imperio) pela qun I, logo que o Consolho do
Guerra se conclue, é fechado e lacrado pelo Auditor na
presença do on alho, e enÍJ'egue ao Pre idente. pam o
lazel' ubil' <'t, uperio~' lnstancia por mão da autoridade que
fez a convocação do me 'mo COn:ieIJlO. E ta rratica, porém,
é opposta ao que e acha expressamente determinado no § l°

Promplual'io 2U
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do Alvará de 14 de Abril de 1780, o qual, depois do estabe
lecer a fórma por que devem see lunçad.t' as eotenças dos
Conselhos de Gueera o s Li veos de Régi tro, diz, 1'ormaes
pahtvras, o seguinte: -« Bem entendido que este reo'istro
se deve fazer logo que o réo é julgado no seu peoprio
Regimento, e fica ervindo pam patentear o estado actual
do me mo réo, e para e reformar o Processo, no caso de
algum de ccl.minho antes da ua confirmaç.'i.o, » - e igual
mente se oppãe ao cumprimento da Re olução de 12 de
Ago to de 1815, que deteemina: « Que dos Con elbos de
Guerea remettidos das di:f.ferentes Pl'ovincias pal'a esta Oóete
se tirem traslados, os quaes, depoi de conferido pelo
Auditores, ficaria em deposito nos Archivos dos respectivos
Corpos, afim de evitar os males que podem resultf1r do
desc.1minho de algum Peoces o }), cuja H,esolução teve em
vi, tas as mesmas providenci.ls a que atLendeu o sobredito
Alvara, e que mui necessal'ias se fazem para a boa ol'dem
do erviço d03 Corpos. A' vista dos expostos fundamentos,
fica evidente que a remes a dos Con elhos de Guerra, depois
de ultimado, deve ser feita aos commandantes dos Corpos a.
qne pertencerem os réo , os quae, depois de satisfazerem
as obrigações que lhes impõe o referido Alvura, os envial'ão
a autoridade militar competente, para o' dirigi e a Suprema
Decisão, nf1 fórma que esta determinado pela Resolução de
6 de Agosto de 181g. - 4.o Si em a.lgum ConselLlO de Guerra
se o.fferecerem contestações sobre a precedencias que devem
ter entre si os seus Membro , aPre idente se regulara pelo
que a tal respeito se acha estabelecido por L6i, que é o
seguinte: - Concorrendo nos Conselbo de Guerra tão
somente officiaes da la lin11a, e3tes precederão entre i pelas
suas g'ruduações e antiguidades, tomando o Auditor assento
abaixo do capitão mais moderno que alli se achar, na forma
detel'minada no Alvará. de 18 de FevereiL'o de 1764, e isto
mesmo se praticará concorrendo em Con elhos de Guerra
somente officiaes de 2" linha. Quando, porém, em um mesmo
ConseUlO concorrerem officiae de la e 2a linha, devem os
desta tomar assento abaixo dos daquella, quando de igual
graduação, ainda que mais antigos sejam, mas precederem
aos de inferior gl'aduação, como é expresso na Resolução de
3 de Abril de 1813.- 5.0 Acontecendo que, no seguimento
de algum processo, adoeça um ou mais Vogaes do Conselho
de Guerra, ou tenham qualquer outro inconveniente que os
prive de continuarem nelle a exercer suas funcções, o
Presidente dará logo parte á autoridade que houver convo
cado o me mo Conselho, para nomear outros que os vão
nbstituir, afim de não ser demorada a judicatura do réo.

6.° Si algum réo der de suspeito o Auditor, ou qualquer
outro Membro do COil elho de Guerra, o Presidente não
decidirá sobre tal objeoto j mas, suspendendo a sessão,
determinarn. ao mesmo réo qu·e declare por escripto os
motivos de tal suspeição, e com elIes dara parte a Ulnto-
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ridade que houver convocado o Con,elhn, afim de decidir si
lhe deve ou não ser receJida, e dar a providencias que
forem preci as p!.1r.t que nem a p:1rte snspeita 50 trra. inj uria,
nem o l'éo injustiç~~ no seguiment do seu proce3so.
7.° Em t)UJS 03 c.\.;os o::currente-, em que o Presidentes
do COI1 elhos de Guerra ná') estej<1m autOl'isados para os

_ decidir, se diri&"il'ão ás autol'id[~des que os 110n verem
COD voc:tdo, pedi DUO " providencias que S9 fizerem neces
sarias pal'<t a, lU WC~1.t do:> procv ss03 ; f,tzendo para este fim
a [lal'ti i lH,ÇÕ3S sem perda de tempo, para que a ituação
dos re03 se não torne dolorosa por omis ão delles.-Viúe a
uota 2 da Resolução de 5 de Julho de 1821.

CO'TUMI;].- Em falta de Lei positiva, tem força como Lei.-Lei
eh 28 de Agosto de 1769.

CR [MI;], -- Os militares re3pondem pel'I1D te as Justiças do seu
Fóro pelos crimes pUl'amente militares, i to é, o que atacam
a disciplina e segurança do Exercito e Armada; pelos crime
pura,mente civis respondem perante as Justiças deste Fôro.
Cocligo do Processo CrimiD1l, nrt. 171, § l.0

CRlll1E CO~fMUNS.-O Aviso do Ministerio ·d.1 Justiça de 18 de
Junho de 1874 declara, que a orden para a pri ã.o dos
militare3, pelo crimes communs, devem ser acompanhadas
da necessal'ia communicação a' autoridades militares.

CRIME DE DE ERÇÃO.- A Imperial Resolução de 16 de Julho de
1873, tomada sobre Con ulta do Conselho Supremo Militar,
declara que o crimes de de.;erl"ão sejam julgados nos Corpos
e nos logares onde houvel' um Auditor capitão, como si
pratica nn. Marinha e e til. e tabelecido pelo Aviso de 9 de
Outubro de 1855.

DEFESA. - Ião deve ser anticipada sem haver accusação legal.
- Avisos de 13 e 15 de Setembro de 1828.

DESAGRADO DO MONARCIlA. - Veja-se o al't. 8° dos de Guerra e
sua annotaçáo,

DESCOI TO. - A Provisão de 11 de Janeiro de I 51 determina que
ao official doente, que desconta pela quinta parte do soldo,
si entrar p:lra o hospital, ou em Conselho ele Guerra, passando
por isso a meio soldo, só de te desconte- e a quinta parte,
nunca, porém, do soldo inteiro, até que o túrne a vencer.

- O Aviso de 11 de Dezembro de 1856 declara que aos olficiaes do
Exercito presos papa enteociar só se faç o de conto cio meio
soldo de de (l, data da nomeação do respectivo Conselho de
Guerra.

- A Imperial Resolução de 5 de Novembro de 1887, tomada, sobre
Consultlt da Secção de Guerra e Marinha do Conse~ho de
E tado de 20 de Outubro do me .110 anno, declara que, sendo
a g'ratificações' de 'Voluntal'io e de engajado considemdas
como pltrte integrante do soldo das ppaça ,devem essas
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s'ratificlçõe3 ficar sujeitas a desconto· para pagamento de
Clivit.la á Fazenda acional.

DESERÇÁO.-O Aviso de 18 dtJ Julho de 1873 manda que os
crimes de deserção sejam julgados nos corp03 e lagares onde
estiver um Audi tal' capitão, como se pratic.L na Armada.

- Os aprendize artilheiros menores de 18 annos, que desertarem
ou commetterem qualquer outro delicto, ue vem er julgados
por um Conselho de Disciplina, sendo a pena que lhes fôI'
imposta de caracter mouerado e corrEccional, devendo a
decisão ser submettiàa ao juizo do Ajudante General, que,
entendendo conveniente, segundo as circumstancias, man
dará proceder a outro Conselho j os maiores de 18 annos
ficarão sujeitos a Legislaçfio Geral; mas, no caso de respon
derem a processo no Deposito, poderão ser tt'an feridos para
os Corpos de artilharia, on le cumprirão a sentença que lhes
fór impo ta.-Aviso de 2 de Julho de 1874.-0rdem do dia
do Exercito n. 1062.

DESERTOR. - Vence desde fi, data da captura ou apresentação,
Circular de 4 de Julho de 18tH.

DEVASSA. - Sempre que o cI'ime fór de natureza que por lei 'e
deva proceder á. rlevassa, jiLmais se sentencie o reo, sem
satisfazer-se a este requisito ela Lei, - Portaria de 28 de
Abril de 1823. _

DUVIDA, . - Nos Conselhos ele Guerra decide as eluvidas que
podem suscitar-se o olicial que mandou convocar o Conselho.
- Alvara de 15 ele Julho de 1703.

E~mARGO. - Nos Conselhos ele Guerra de crimes eapitaes, depois
ue sentenciaclos no conselho Supremo Militar de Justiça,
aelmittem- e embargos aos réo.', seja qual fÓI' a sentença
condemnatoria, na conformidade do Decreto de 5 de Outubro
de l778. - Resolução de 26 de Julho de I 23.

ESPIÃO.- Tem pena de morte.- Lei n, 031 de 18 de Setembro
de 1851.- Vide a Lei.

EXCLUSÁO,- A praça cumprindo sentença e condemnada. ror
novo Ci'ime a pena que com aquella prefaç110 seis annos
fica comprehendida nas disposições da lmperüll Resolução
de 1. 0 de Maio de 1871.- Avi o de 31 de Dezembro de 1887.

EXPUL',lO.-O Aviso de 28 ele Janeiro ele ]8 O eleclal'a que por
Immeeliata e Imperial Ro olução de 17 do dito mez, tomada
sobre Consulta da Secção de Guerra e Marinha de 24 de
Outubro de 1879, houve por bem Sua Mage tade o Imperndor
declarar: - 1. 0 Qll a. expul ão de qualquer amcia I em vir
tude de sentença do Trilllnal mUital' não o isenta de cumprir
a pena a Cjue posteriormente foi tambem condemnado ])01'
outro crime milittLr, cujo processo se in tuurou competente
mente, antes da mesma. expulsão, visto que o cumprimento
da pena é o etreito necessario ela. sentença cl'iminal pa~sad(L

em julgado, e só deixa ele realizar-::;'3 por fallecimento do
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réo, ou por intervir perdão elo Poder Moderador; - 2.°
Que deve soU'rer a pena. em prisão millhr, poro isso que,
comquanto depois ele expulso não seja mais militar, esta
entretanto no cumprimento da. p3na sujeito á autoridade
encarreg.lda. ele ua execução, pela mesma forma que o
militar o é á autoritlade civil, quando cumpl'e sentença
condemnatori \ 1)01' crime COmll1LlI11 ; - 3.° Que nenhum ven
cimento militar póde perceber ne 'se tempo, sendo apenas
licito dar-se-lbes os soccorros que a ninguem são negados.

FERROPEAR. - O Avis~ de 21 de Março de 1863 manda que os
militares, sentenciados por outros crimes que não o de
de~erção, somente deverão ser ferropeados quando nas sen
tenças a, im se determinar.

~ IXGIR.- Aquelle que se finge soldado sem o ser, usando de
fardamento, :wmf1,l11ento, insignias e disliuctivos militares,
com vi-tas de tirJr alguma vanlagem ou praticar algum
acto criminoso, é punido em conformidade do Alvará de -O
de Outubro de 176..

FORCA.- A morte na forca ó precedi1la ele expulsão com infamia
em frente das Tropas, afim de não se fazer a execução em
húmeD1 vestido com uniforme ímiliüw.- Carta regia de 23
de Feverei ro de 1771. '.

FÓRO comI M.- O Aviso de 24 de Setembro ele 1884 mandou
que fosse julgado no fóro commum um soldado, cumplice de
um pai ano, no crime de as,assinato de outro soldado.

FÓRO mLl'l'AR.- E' de todas as prerogaLivas que gozam os mili
tares a mais distincta, e que desde longo tempo lhes tem
sido eU'ectivamente mantiLla p r successivas leis. O J\lvara
de 91 de Outubro de 1703 e, cgundo a pllrase do General
Sampaio, em suas Instrncçõe, o mais flH'l1Jidavel escudo
para a ustentação des:1 prerogaliva, e o que deve el'vir
de guia p3r.l se evitarem conte taçõcs <:otre as autoridades
a quem está confiado o conhecimeuto tanto do fóro militar,
como do civil, afim ele salvaI' os conflicto de.i urisdicção,
muito continuo entre eUas autes ela sua publicação.

- Perdem, porém, o fóro e serão julgados pelos magistrados
civis, quando incur"o 110 eguintes casos:- l°, os que
commetterem crime de le a mage Lade divina ou humana
(Alvará de 21 de Outubro de 1763), ou me.1110 crime de lesa
nação' - 2°, os que trouxerem armas, scm ser em acção de
serviço, e com ellas fizerem re~i teneia ou embaraçar m as
(tiligel1cins da Justiça (Lei de 17 de Feve1'lJi?"o de '1764 e
Jt!vard (le 26 de N'ovemu?"o de 1801) ; - 3°, os que om as
me mas arma fizerem ajuntameo Lo ou desordens' ou forem
contrabandi-tas (Alvará de 14 de Feve?'eiro de 1772) ; - 4°,
os que commetterem furtos de Fazenda Na ionnl, fóra dos
quartei dos, eus respectivos Corpos (Alvará (le 18 rte elem
In'o de 178.f.) ; - 5°, os lJue venderem C<lrne (DeC?'elo ,te 2 de
Outubj"o de 179')) : - GO, os que tiverem commettido crimes
ante~ de assentarem praça, por Ihe3 não poder ser nelle'
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applicavel o privilegio do Foro (Re30luçeio de 30 ele .4goslo
de 1823).

FORO MILI'l'AR.- A Imperial Resolução de 13 de Olltubrode I 57,
tomada sob,'e Oonsulta do Con elho de E"tado, manda pro
cessar no foro militar os cl'imEls oommettido por militares
cootra seus camaradas, dentrú ou fóra dos aquartelamentos.

FUGA.- A do mílitUl' preso, ainda !Jue em l1uartel ou fortaleza,
por delicto civil, sujeito e eotre8'I1e :1 di 'posição dos respe
ctivos magistrados, si não pode con ielerar deserção.
Provisão de 4 de Dezembro de 1841.

ORATIFlOAÇÕgS. - A diarias, de voluntario ou de engajado, não
elevem ser tirndas nos prets de pagamento quando as praças
para entenciar forem condemnada em la instancia, e a
contar da dnta· da me ma condemnação, embora tenba de
lhes ser restituido o va.lor ele taes g'l'atificações, no caso de
obterem eUas ab olvi~ão proferida pelo Oon elho Supremo
Militar de Justiça. - Aviso de 5 de Abril ele I 80.

- O Aviso de 25 de Outubro de 1881 diz que 'as i>entenças dos
conselhos de guerra não ão publicadas em ordem elo dia, e
é a semelhante publicação que se refere a Provisão de 10 de
Janeiro de 1851 e não ao conhecimento que tem o Oomman
dante de um corpo, quando l1ualquer dos seus commandados
é condemnado em la instancia, asserto este em que se firma
a doutrina do Aviso ele 13 de Outubro de 1880.

HABEA. -CORPUil.-A R.esolução de 30 de Outubro de 1875 e Aviso
de 8 de Mnrço de 1876 declaram ser inadmis~ivel o recurso
de habeas-c01-Pus em favor do réo militar pre o por crime
sujeito ao fóro privativo.

IG ORANCIA.- NãoJ)óde servir de desculpa na f:1lt~ de execução
das Lei, guan o se fazem publica. E' por i so que aos
soldados são . lidos os artigos de guel'l'it e obrigações das
sentinel1as; e .que os officiaes são obrigados a ter e a
estuciar os Regu!amentos; e que as Orden do Dia e :1S do
Chefes são publicadas nas pal'ada e nas revistas dos quar
teis.-Decisão ele 9 de Setembl'o de 1747.

Il'rIPRE 'sA.-A Resolução de 3 de Novembro de 1886, tomada
sohre Consulta do Conselho Supremo Militar de Ju,tiça,
rela ti va a revisão das dispos:ções do' Avisos de 4 de OlJtubro
de 1859,26 de Dezembro do 1884 e 9 de ,Julbo de 1885, que
estabeleceram as condições em que podiam os militare' de
terra e mar recorrer a impren a, determinou: - l°, que nos
termos do § 4° do art. 179 da Constituição Politica do
Imperio, estão os militare3 no pleno direito, de que gozam a
univer alidade dos cidadãos brazileir05, de curtllIlunicarem
seus pensamentos por palavra', escriptos, e publicaI-os
pe!a imprensa, sem dependencia rle censura, I]omtanto que

. h.aJam de responder pelo abusos que commetterem no exer
creio deste direito, nos casos e pela fórma que·a lei deter
minar; - 2°, qne d'entre os a:busos em que neste assumpto
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pertence ao fóro commum, e aquelles que, endo otl'en ivos
da disciplina do exercito e da armada, ão da competencia
da jUl'isdicção militar; - 30, finalmente, que é cantl'aria li
cli-ciplina toda e qualC]uer cli cus ão pela. imprensa entre
militares sobre objecto de erviço; porque, além de otrender
as leis e re&'ulamentos respectivo, tém o geave inconve
niente de aesmoral isar a clnsse e de feril-a na honrosa
reputação Cjue tem sabido conquistar pelo seu espirito de
01' lem e bons serviços pre tado à patria.

INCO fPATIl31LIDADE.- O Decreto n.555 de 27 de Julho de 1848
declara não haver incompatibilidade em servirem de vogaes
nos Consel hos de Guerra os mesmos officiaes que serviram'
nos de Disciplina. ou de Inve tigação, e portanto não devem
ser annullados os respectivos proces os.

INCG~[PETENCIA.- Os Conselhos de Guerra declaram-se incompe
tente quando os Cl'imes dos réos não ão do fôro militar j e
ele ta' incompetencia lavra-se termo, que obe ao Supremo
Con elho de Justiça Militar para final dedsão.

INCORRlGIVEL. - Os omciaes incorrigiveis são lançados fór do
serviço, provada leg'almente ai llcorrigibilidade da sua con
dueta. - Deci ão de 4 de Dezembro de f822.

lNDULTADOS.- O Aviso de 23 de Tovembro de 1865 declara que
as praças indultadas por crime de deserção podem sal' pro
movidas aos f.lo tos inferiore • conforme sua idoneidade; e
revoga a disposição que a este respeito contém a Ordem do
Dia ao Exercito n. 59 de 24 de Abril de 1858.

- A Portaria do 1ini terio da Guerra. de ~2 de Novembro de
1877 manda que aos voluntarios do Exercito indultados do
crime de deserção, nos termos da Imperial Resolução de 19
de etembro de 1857, não se deve levar em conta, para
qualquer etreito, o tempo deco:Tido de de o dia da deserção
até ao de sua apresentação ou captura.- Ordem do dia. do
Exercito D. 1366 de 29 de Novembro de 1877.

- O Aviso de 26 de Abril de 1822 declara que, tendo por fim o
indulto fazer desapparecer todos os eifeito da sentença
condemnatoria, <leve reverter as fileira do Exercito a praça
inclultada.

INDUI,TO·.- O Aviso de 26 ele Julho de 1865 explica que o indulto
imperial sem restricções devolve ao agraciado o direito ás
vantagens que legalmente lhe competiam antes da culpa.

- O Aviso de 14 de Julho de 1871 determina que 00 indultado se
coute o tempo de serviço desde o dia em. que fôr incluido no
corpo, no caso de se acharem excluídos por efi'eito do.
sentença.

lNTERROGATORIO.- Póde ser suspenso pelo Auditor, quando o
omciaL interrogante procede ás pel'guntas com irregula
ridade, e da-se parte ao otIlcial <lue mandou couvoéar o
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Conselho par.1 clec!al'ur quem tem ra,zão. - Regulamento de
1763 e 1764, caps' 10 c 11 § 7.°

INVALIDO.- ii.. praç:L de prvt refol'l11ada que se ausenta do
il..sylo de ln validos não póde r process~da como deser
tara, deve :ómente a!' excluida por aquelle motivo, no fim
ele oito dias, fa.zeodo- e a competente nota nos seus aS"enta
mentos, para no futuro ter-o e conhecimento de tal falta e
j)l'ovidencial'-s9 sobre o destino quc convenha dar-se-Ihe,
apena. seja captLll'ada.

JOGo.- Os de parada são prohibido nas Praça, em camplnha
e nos quarteis ; e os permittidos só se toleraram com toda a
moderação e em tr:lpaç~s.-I'tegil11ellto de 1708 cap. 177.
Decreto de 18 de Abrii de 1735. O cap. 177 acima citado diz
as im : - Aquelles que fazem tra.paça . 110' jogos permittidos
ão castigados arbitrariamente.

ME 'AGEM.- Prisilo livre, que S3 concede aos réos militares em
caso em que não merecel'em a pen:1 de morte.

- O Avi o de 3 tle Maio de 1882 declara ser ela oxclusi va compe
tencia do Govel'no Imperial a concessão de menagem ao'
officiaes presos par[\, responder a COll3elho de Guerra.

ME ORlD.\DE. - O Decreto de 31 de Julho de 1831 estabelece
tel'min['lr ao 21 annos completos, ficando o individuo habili
tado para todos os actos da vida civil.

No~mAçÃ.o DE CONSELHO DE GUERRA. - O Aviso de 12 de Setem
bro de 1881 manda evitar a nOlúeação, 1al',t conselhos de
guerra, de officiaes que, estando no exercício ele carg'o' com
vilntagen e,peciaes, tenham e,tas de sei' abonadas aos que
os substituírem.

OFFICIATJ flONOH.ARIO.- A D cisão ele 30 tle Junho ele ]879
declara que o official honorario que, 11110 e ·tando em serviço,
acha- se l'Jspondendo a Conselllo ue Guel'l',l, não tem direito
a SOCC01'1'O algum pelo Mini terio da Guerra.

- O Avi o de 10 de Junho de 1884 explica que os officiae hono
ra.rios apenas gozam da.:; hOl1l'as inherentes á suas gl'a
duaç5es, e só ficam sujeitos aos Regul::\mentos do Exel'cito
quando empregados.

- Não póde ser submeHido a Conselho de Inquirição. - Aviso de
12 de Outubro de lR87, publicado mt ordem cio dia do E!,er
cito ·n. 2148 de 10 ele Novembro do mesmo anno.

PENA CAPITAL.-O Aviso de 10 de Outubro de 1881 declara que
à praça de pret condemnada à pena ca.pital, e que obtem
commutação na immecliata, aS'i te direito á percepção de
soldo e fardamento até a data da mesma commutação.

PERDA DE SOLDO.- O official preso só perde o meio soldo, quando
em Conselho de Guerra, porém, si a prisão é correccional,
tem direito a bavel~o por inteiro, segundo o Aviso de 3 de
Agosto de 1842.
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PERDA. DE TEMPO. - A Deci ão do Conselho Supremo Militar de
Justiça de 29 de Março de 1873 declara que nem os volun
tarios nem os engajad0s perdem o .tempo de serviço anterior
ás . entenças que os condemnaram em prisão excedente de
seis mezes, salvo caso de dp~erção. .

- O Aviso de lo de Maio de 1878 explica que os desertores que,
estando pre os para sentenciar, são mandado.> pôr em liber
dade, perdem o tempo em que e.>tiveram desertados.

PETIÇio.- Todo o !:lrazileiro tem direito de petição. (Constituição
Politica do Imperio, Art. 179 § 30), mas os l\1ilitares exer
citam este direito por intermedio do seus Chefe". os quaes
são obrigallos a permittir e a in formar as me mas petições,
ainda quando forem contra elles.-Aviso de 3 dd Março
de 1812.

POLÉ. - O castigo de polé ficou abolido ou em desuso de~de a
publicação elo R.egulamento de 1763.

PRAÇA CONDEM 'ADA.-O Avi o ele 15 de Fevereiro de 1875
mandou que um soldado, coudemnado á pena que implicava
baix.a do serviço militar, fosse logo entreg'ue ao fàro civil.

PREMW.- O Aviso de 22 de Setembro de 1879 declara que das
praças voluotarias pre as para sentenciar só devem receber
o premio, antes de concluldo os respectivos proce sos, as
que estiVArem quites com os Cofres publicas, e destas as que
não forem convencillas de terem commettido crime que as
obriguem ii. indemnização pecuniaria. O ele 5 de Abril de 1880
sustenta a. mesma disposição.

PRBSCIUPÇÃO.- Não pre crevem o crimes militares.-Resolução
de 10 de Fevereil'O de 1866.

PRISÕES. - As praçac; militares indiciadas em crimes (;ivis e por
elleN processadas, á disposição do.> magistrados ci vis, são
conservadas em pri.-;ões militares, até que se decida a sua
sorte por sentença definitiva, para então serem removidas
para as cadeias publicas, e terem b:lixa dos corpos a que
pertencerem.- Provisão de 19 de Agosto de 1837.

- O Aviso do 1inisterio da Guerra n. 119 de 17 de Julho de 1855
diz que as Fi ões dos officiaes da la ou extincta 2" linha,
mesmo por ordem da autoridade civil, nos caso em que
estas podem ordenai-as, não devem ser inão em fortalezas
ou quarteis, conforme a Provi ão de 19 de Agosto de 1837,
e Aviso de 29 do dito mez e anno, ficando elles ne te caso á
disposição da autoridade que ol'denou a prisão.

PROEllBlDO.- O que se acha prohibido não se deve obrar nem
ainda indirectamente.-Alvara de 13 de Julho dt:J 1751, para
gl'll.pho final.

Pn.ONUNCIA.- Os ConsellJos de Investigação e Disciplina servem
ele pronuncia dos crimes dos réos militares; e por isso em
taes conselhos nij,o se profere sentença 011 imposição das
penas. - Portaria, de 28 de Abril ele 1823.
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REBAIXA:r.mNTo.- Os officiaes inferiores, condemnados a pena
de prisão por mais de 1+m anno; são rebaixados á praça de
soldado. Immediata e Imperial Resolução de 22 de Dezembro
de 1860.

- O Aviso de 4 ae Junho de 1881 determina que seja rebaix-ado
o inferior que fór condemnado a pl'isão com trabalho, visto
não dever eUe cUlllprir uma pena infcJmante em tal posto.

- O Decreto n. 9351 de 27 de Dezembro de 1884 manda rebaixar
. a imples soldados as praÇ<'ls graduada que forem condem

nadas a eis mezes de prisão, continuando, porém, em vigor
a Ordenança de 9 de Abril de 1805, Titulo 20 art. 10, e o
Decreto n, 1112 de 31 de Janeir,) de 1853. (O citado Deoreto
n. 1112 vai transcripto adiante: Veja-se Vencimento.)

Q. Aviso de 22 de Abril de 1874, expedido em virtude da
immecliata e Imperial Resolução de 11 do mesmo ll}ez,
tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar, de
clara que sempre que os officiaes inferiores e cabos de es
quadra' forem qualificados de ertores em Conselhú de Disci
plina devem ser rebaixados dos respectivos postos. (Vide
RESTLTUIÇÃO) .

REINCLU ÃO.- A Imperial Resolução de 19 de Dezembl'O de 1875,
tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar, manda
incl uir de novo no exercito um soldado, e responder no fàro
militar pelo crime que commetteu, por ter sido annullada a
sentença do tribunal do Jury, em consequencia da qual fóra
excluido do Exercito.

REFORMADO.- A Resolução de 9 de Agosto de 1843 declara
que o official reformado não soITre desconto no soldo de sua
reforma, ioda quando preso e proce.'sado civil ou militar
mente.

- O Aviso do Ministerio da Guerra n. 175 de 28 de Abril
de 1866 determina que o soldo do official reformado em caso
nenhwn deve deixar de ser abonado, inclusive na prisão,
pronuncia ou condemnação, excepto o desconto da metade,
quando em tl'atamento nos hospitaes militares, na fórma das
disposições vigentes.

RElIIOÇÃO. - O Decreto n. 234 de 13 de Maio de 1869 manda
que os réos devem responder por eus crime' nos lagares
onde os commetteram e não serem removidos rio fóro do de
licto parti. Outl'O estranho ao seu crime, porquanto se
naquelles são difficeis encontrar-se as provas, maior será
essa difficuldade apartando-se os réos do lagar em que os
processos tivcram começo.

REPRERE. ÃO.- Vide a nota ( as) do Regulamento disciplinar.
RE TITUlÇÃO.- O Aviso de 22 de Abril de 1874, expedido em

virtude da lmmediata. e Imperial Resolução de 11 do me mo
mez, tomada sobre Conl';ulta do Oonselho Supremo Mititar,
declara que os officiues inferiores, que forem qUíllificados de-



=- 459 -

sertorc:ls em Conselho de Disciplina, devem ser rebaü:ae,los dos
seu postos, sendo-lhes estes restituid03, uma vez que se jus
tifiquem e sejam absolvidos na superior Instancia; ficando,
porém nas graduações dos ditos postos para. entrarem nas
vagas que se derem.

RETO.- Termo militar antigo, que correslJonde a accus1ção de
trahição.

SE:'<TENÇll.. - Os officiaes que forem condemnados á pena de
prisão por mais de dous annos, ou envolvendo a senteBça a
c~rcl1mst<ll'cia de degredo, serão expnlsos do serviço.- Lei
de 23 de Abril de 1790.

- O Avi o de 19 de Agosto de 18!'i4 declara em vigor a Lei de
23 de Abril ele 1790', e que os officiaes condelllnn.cl03 á. pel'da
de po to, ou a mais de doas annos de prisão, sejam pl'ivados
de suas pateutes, logo que fór mandada executal' a sentença.
- A Imperial Resolução de 15 de Setembro de 1855 pre 
creve que as praças excluidas do Exercito, cm virtude de
sentença, devem cumpril-a no logar designado na mesma
sentença; e no caso omisso, no que fór designado pelo com
mandante das Arm1S.

- A de 27 de Outubro do mesmo anno manda que os réos ex
cluidos do serviço militar, por fOl'ça de sentença, sejam pro
ce ado no f'Ól'O commUr:"l, quando commettam fuga.

- O 6° do Alvará ue 4 de etembro de 17ê5 manda copial'
na entenças as disposições da leis em que incorrerem os
réos. Vide - ApPELLAÇÃO.

- O art. 61 do Codig-o Criminal diz que - quando '0 réo fór
con vencido de mais de nm deJicto, impór-se-Ihe-hão as
penas estabelecidas nas leis, e son'rerá as corporaes, umas
depois das outras, principiando e seguindo da maior p ra a.
menor, com attenção ao gráo de intensidade, e não ao tempo
da duração. Exceptua-se o caso de ter incorrido ua pena de
morte, na qual nenhuma outra pena corporal e lhe imporá,
podendo ~ómente annexar-se áquella a pena de multa.

- O Decreto n. 3556 de 13 de Dezembro de 1865 manda re
metter cópia das sentenças dos réos militares, julgado" em
ultima instancia, aos eu re pectivos Corpos, archivando-se
os proce3sos na 2n Directoria Gera.l da Secretaria de E. tado
elos Negocios ela Guerra. (Actualmente Repartição de Aj u
dante-General ).

SENTENCIADO. - O Aviso de 25 de Agosto de 1881 declara que o
entenciado militar dell;'itivamente exclllido do x rcito

deve re ponder no fóro commum pela pratica de qualquer
crime.

SENTENCIADO PELO C1YlL.- O Aviso do Ministerio da, Guerra de
15 de Outubro de 1862 mandou abonar meio soldo ao alferes
Seba. tião Ráymundo Ewerton, durante o tempo que e teve
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cnmpl'indo a pena de um mez de pri [o, que lhe foi imposta
pelo Juiz Muuicipal de itapicurt't-mirim.
Col/ecção das Lei.. de 1862, nas Decisões - pag. 372.

SODomA.- Este crime erJ. ex eptuldo do Fôro Militar. Regim.
do l° de Junho de 1678. Agora pertence ao Fóro só em cam
panha ou Peilças in vestida, e é pnnido pela Lei civi i.

SUB, TITUTO DO AUDITOR.- O Aviso de 23 de Maio ele 1877 declara
que o DecI'eto n. 2844 de 9 de Novembro de 1861 designa,
em seu art. l°, qU:les os sub"titutos do Auditor de Guerra da
Côrte em sen impedimentos. e determina que, no. caso em
que o serviço publico o exija poderá. er nome"do um dos
mesmos ub~tituto para coadjnvar o Auclitor, com a grati
ficação de 500 annuaes.

SUPI LICA. - OConselho de Guerra, desde que reconheça alguma
ciJ'cumstancia favoravel ao réo, e esteja provado o crime,
não deixara. de profel'il' a sua sentença, condemnatoria se
gundo o artigo em que se ache incnrso o réo; mas, atten
clelUlo a essa ci,"cumstcLncia, supplicara. 'em seu f,wor a inde
fectivel e innata clemencia de Sna Magestade o Imperador.

SUSPEIÇÃO. - Em todo ú tempo, antes da sentença final, o réo
poderá recusar qualquer dos membros do Conselho ele Guerra,
ou estes espontaneamente darem-se por suspeitos, mas pro
vando a cau.,a da suspeição.

- A Portaria de 27 de Novembro de 1821 declara improcedente
a suspeição dada pelo réo contra os membros de um conselho,
depois d" ter elle reconhecidQ sua jurisdicÇ<'io, apresentando
se a responder.

- O Aviso de 29 de Janeiro de 1857 eleclara que, como seja
omisso nesta J1lr.teria. o direito militar, i seguirá. o com
mum, constante do art. 51 do Codigo elo Proce so Criminal,
desenvolvido pelo a.rt. 249 do R.egulamento n. 120 de 31 de
Janeiro de 1842. Es,e aI'tigo manda: l°, ser a uspeição por
escri pto; 2°, o moti vo deli a, que póde ser algum dos referi
dos no a.r1. 61 do citado Codigo ; 3°, firmar e se motivo de
suo peição com o sen juramento. .

TlnIPo DE PRISÃO SOFFIUDA.- O Con elho Supremo Militar de
Justiça em 13 de Novembro de 1875 advertiu aos membr03
de um Conselho de Guerra, e reformou a sentença. cleste, por
não ser licito ao dito conselho levar em conta o tempo de
pri'ãc :sotrI'ida pelos réos anteI'iormente.

TEMPO DE SENTENÇA. - A Imperial Resolução ele 23 de Outubro
de 1850 determina que se compute aos oIfficiaes militares
preso, cum prindo sen tença, todo o tempo que e ti verem
doentes nos ho pitaes, por isso que clurante elle continuam
o mesmos a considel'al'-se presos.

TEMPO DE SERVIÇO.- A Imperial Resolução de 8 de Março ele
1873, tomada sobre Consulta do Conselho Sl'Ipremo Militar
de Justiça. declara que nem os voluntario , nem os cngaja-
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elos perdem o tempo ele serviço untel'ior a.s sentençn.s que os
coudemnam em pl'isão excetlen te de seis mezes, salvo o
caso de desel'ção, em que tn.mbem o perdem os recl'utados,
mas não em virtude da Lei de 20 de Setembro de 1860, e só
porque assilll o manda a Ordenança ele 9 de Abril de 1805.
Yide VE.'CL\IE"ITOS.

TESTE;\ruNHA .- Faz prova plena o depoimento de duas teste
munhas habei , não deCeituo 'JS, produzidas dentro da di'-a
ção, e inquiridas na fórma da Lei. O depoimento de uma
testemunha, nas condições ditas, faz prova simi-plella;
salvo nos seguintes casos, em que faz plena: lo, a que jura
que conhece e sabe onde são moradoras as testemunhas que,
sendo conhecidüs do Juiz ou Escrivão, elepoem sem tel' sido
a, parte citada pe 'oalmente; 20, ..... ; 30, Das c.'LU as que
respeitam ao o1Iicio das te 'temunhas, sendo e ta pea oa pu
blica.; 40, se depõe de facto proprio, concorrendo legitimas
conjectura ,- e ver~ando o li1Jgio sobre quantia modica,

- R.equer-se mais de duas testemunhas para a formação dos
Conselhos de Guerra, - Ordem do dia ll, 288 de 9 de Outubro
de 1861,

- O Avisú de 26 ele Junho de 1882 declara que a Im[JeriaI
Re30lução de 23, tomada sobre ConsulLa do Conselho Supl'emo
Militar de Justiça ele 7 do me-mo mez, decidiu que não se
póue prescindir de ouvir tres testemunh'ls, i~enta de su;
peita, em todos os pl'ocessos orO'anisados para investigal'
CUlpa.Oll crime militar, devendo- e completar esse numero,
na falta de testemunhas presenciaes, com pe oas que
tenham conhecimento do facto que e trata ele averiguar, e
que conseguintemente, por falta dessa l'ormalidade 'ubstan
cial, não se pódem considerar completos e legaes os ditos
Conselhos.

- O Aviso de 23 de J un 110 de 1884 determina. 1ue no' llL'oce '
sos criminae o. depoimentos das te. temunha. devem ser
litteralmente escl'iptos taes l'juaes forem por elIa' pl'o('eri
dos.

VANTAGEX '.- O AYiso de26 de Maio de 1884 declara ,ue 05
Auditores interino- e fjua.e, quer Omciaes da classes do Exel'
cito empregados em Cansei hos clfJ Guerr,L só têm dil' ito as
vantagens que I gtl Imente lhe,; competem nos lias de olfecti
vo trabal ho.

- O§30doart. 5° da Lei n.l101 de20deSctel1lbl'o de 186
declara que, alem do crime de de:erçiio, qualquer outco que
importe acondemnação por tempo uperiol' a seis mezes de
prisão, fará perder ás Jlr,'caS de prot as vantagens de vo
Juntaria.

VEXCDffiNTOS. - O Decreto 11, 1112 de 31 de.1an iro d JB:'3 es
tabelece regras, obre os vencimentos da.s pl'aç.ns do pr t do
Exercito, e condição em lue ficam em t1iv rsas circul11stau
ci s; diz elle assjm:~ Act. 10 soldado ausont , que so
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apresentar antes de ser qualificado desertor, tem direito a
todos os vencimentos durante o tempo da ausencia, e da con
sequente prisão.- ArL 2.° Tambem têm direito a tol1os os
vencimentos o desertor desde que se recolbe da deserção,
ou preso ou voluotari mente.- Art. 3.° O voluntario que
deserta, e é sentenciado, deve perder o tempo que anterior
mente tem servido, e perde a qualidade de V"oluntario, nos
termo.> da legislação em vigor, quer seja capturado, quer se
apresente; mas, sendo perdoado com declaração em con
trario, continua a gozar das vantagens de voluntario, e
deve ser considerado como si não tivesse desertado.
Art. 4.° Os officiaes inferiores, ou cabos, ou anspeçadas, que
faltarem mais de tres dias 1Jor ausencia, deverão ter baixa
desses postos ou praças, como determina o Artigo primeiro,
Titulo primeiro, ela Ordenança de 9 de Abril de 1805.-"
Art. 5. o A's praças de pret doentes no bospital, ou presas
par qualquer motivo, ou ausente antes de completar o
tempo da deserção, ou com licença de favor, se eleverá
contar tempo de serviço em quaeSquer de tas circumstancias;
mas ás que estiverem cumprindo sentença, e tiverem licença
registrada, não se contará. o tempo ela sentença, nem da li
cença,.

VENCIMENTOS.- O Aviso circular de l° de Dezembro de 1865
declara aos Presidentes das Provincias que os ófficiaes da
Guarda Nacional quando servirem de vogaes em Conselhos
de Guerra, têm elireito ao abono do oldo e das vantagens
geraes.- ( Vide - AUDITOR).

- O Aviso de 19 de Setembro de 1871 determina que só devem
receber meio soldo e etapa os officiaes honorarios, quancLo, e 
tando em eifectivo serviço, forem presos para responder a
Conselho de Guerra.

- O Aviso de 5 de JLl111l0 de 1872 declara que os officiaes
presos para responder a Conselho de Investigação, e tendo
deixadO a e:ffectividade do exercicio, não têm direito á grati
ficação addicional.

- Os officiaes cOD1mandantes de corpos. e outros arregimenta
dos, chamados para compôrem Conselhos de Guerra, perce
bem os vencimentos a que têm direito em serviço de seus
corpos, cumprindo, porém, que só se lance mão de officiaes
nestas condições na falta absoluta de outros perteneentes ás
classes inactivas, Cumo terminantemente dispõe a Legislação
em vigor.- Aviso de 13 de Julho de 1874.

- O Aviso do 11 do Março de 18S0 eleclara que as praças de
prllt condemnadas no fôro civil ou militar a pena que im
porte ,L sua exclusão dos corpos, perdem os vencimentos a
que tiverem direito, quando são desligadas e entregues a
autoridade competente para cumprimento das sentenças. e
somente os premio e gratificações dos voluotarios e enga
jados de que trata a Lei n. llOI de 20 de Setembro de 1860
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deixam de ser pago' desde que são ellas condemnadas, se
gundo o disposto em Avi o ae 6 de Agosto de 1866.

VENCIMENTO.-O Aviso de 20 de Maio de 1881 declara que o
ofIlcial honorario, que seja tambem reformado do exercito,
tem direito ao soldo da reforma e aos demais vencimentos,
dllranto o tempo em que servir de presidente de Conselhos
de Guerra.

- O Aviso de 2 de Agosto de 1878 declara que aos officiaes da
GU:lrda acional empregado em Conselhos de 1nve tigação
ou de Guerra compete o soldo pela antiga tabella,

- As praças ele pret do exercito pronunciadas no Fóro civil
não devem of:J.'rer descontos em seus soldos.- Aviso de 25
de Janeiro de 1888. .

VOLUNTARIO.- O Aviso de 11 de Dezembro de 1874 declara que
pela circumstancia de se perda r a uma praça o crime de
deserção não perde a ua qualidade de voluntario, compe
tindo-lhe l?or isso os vencimentos, que anteriormente como
tal percebIa.

- O Aviso de 4 de nlarço de 1879 declara que um 'eg'undo
c:1dete do Exercito pelo r,wto de haver c;Imprido um anno
de pri ão em virtude de sentença perdia as vantagens de,
voluntario.-Vide VA TAGENS.
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