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~[ini. teria dos Xogocio da Guerra - Rio de Janf'iro,
1 de maio do 1DO:} .

, r. l\Ianoel .Joaquim do Xo!' 'imento e il"a - Tf'ndo

ne. to dato mondado imprimir na Impren. [\ . 'u 'ional o

ultimo "olumo do S{jl1opsis ela LegisloriZo Brasileira,

do que. ais autor, nfim do ,er di. trihuido pela ~ repar

ti('õe militar'e,« c corpos do exercito, confOl'mc °oifere

cimcn to (lUP fiz tos, cahc-me agl'[lc/oCf'j'-Vo,-' c ~a "[l
lia n oH' .1 tn, [l quall'c"cln o "OSSO zelo 1)e1a cau;..·ü JlU

blir'o,

Saude c fmternidadc. - F!'0I1Ct co de Paula A1'[/ollo.





HISTORICO DESTE TRABALHO

K"M. SR. MI. lSTIW

Com u npreselltac;ão d 7' 'nlUl11C da Synopsis da
Le!fis'a~~ão B7'osileil'Ct t'rmino a Larefa (IUe a mim
me:::;mo impuz clesue 1870, não I') porque a çoditiCFll'Üa e
consolida ;ão ela legL la(:ào mililnJ' acha-se ogora nffcrto
á Repal'tic;ão dQ E tRela Moior, r mo tarnhem porque
tenho a, forços con~umido, cm It!) anno e fi 'io de
ejfectiIJo. ,(~r\'ico lwcstado rio K'tado ; permitti, porlanlo,
(111(' \'os exponha o moti\'o polo l111etl eml f(>] n
nizfll;'io deste tl'ab lho, fazcnlln a,_sim o 8eu hi. torkn.

'('nd' sen i\'l'l n faHa de 11m inr-icc da lcgL::la(;i:io
milito)r qUf\ ~el'vi"q(l do guia an fl111cl'Íoum'j ':' da Hcpnl'
lil>Io (ln. GUf'I'I'n, P1j ~ cIUO II Rcpertof'io m'o'oni znuo pelo
gcn ral noymnnc1n Jo,.;(· da Cunh'} dail(l~ Gp na. al
('on(;avao anno de 1,';17, r "n]vcn o l{wernl , por a i o
(le, de u"ooc::to de 18 H, nnmenr uma '1fimis. -o }nra

l'e\'cr. adelitol' (' ('nntimolc r aqu 1]1' reper todo, ruja pr 
pl'iednlle hoje IIH' p~rten('(', pnl' (Ollmpl'G leito ti llClJ'fl <lo

ditn g ne1'o], D. Maria Joc::é de Lima Eon eca Cunha
MaLtas, YiUYH dI) c.ons llleil'o Lihanio Aug'u. to da Cunha
Mattos.

Durante a exi. tencia de 'sn l'ommis tio nel1n o er
virüo os des mbargadol'e;;; R()c1l'ign de ,'ouza (la o il a



})onle , Loureriç'o Jo. é IUlJeil'o o JoJo Antonio de Mi
randa, c o . Drs. Ignacio ele Caryalho Moreira (Bauio d
Penedo) o José Carlos de Almeida Areia.~ (Barão de
Ourem) e, como coadjuvante, o mfljor Lndi láo do.
anto Titara, o capituo-tenenle Antonio Januado do.~

Santo. , o capitão Jo é Venancio Cantalice e o lel1fmLc
Salurnino oares de Ieirelles.

Em 1 60 di se o Ministro ela Guerra no Rela torio aprA

sentado ti As embléa Geral LegUativa :
«Tendo re onhecido que a c mmi <lo de coclificaçi1 ,

pl'imitiyamente creada pm' ado ele 8 de ago to d 1 H
pan, rever, additar e conlinuHr o Hepm'lol'io da Legi,
la(;ào 'Militar, organizado pel general naymundo .To é
<la Cunha )'Iattos depois de mai ti 13 anno::; de e:s.i.
lcncia,n nhum l'esulLaeln apresentava de seus tralJalhos,
julo'uei ron"eniente elar por findo (IS te, , tlis~l~

vendo-a, »
Em 18C>:3 publicou o ('on.~elheil'o Antonio J()!'-1é dr)

Amaral o seu Il/dteado1' 1l1ilitar, (lUe foi l'eeelilado em
1872 e depoL augmentado com tre ('.oml)lemento~,c
em 1800 e 1892 fi Consolidação ela Legislação Mtlita1',
em tl'e~ yolume. e um complemenlo,

Em 1 G~ foi publicado o Breoe Ílulice da Legislarão
Bra ileiNl, üo con elheiro Libanio Augu",to da Cunlla
Mal las, compreh ndendn 1, anno~ de 1837 a 1 60.

'tio oh tante já exLlir o f/lclicador Militar, o l\U

ni lC'rjo ela Guena in i. tia na organizaçJo {Te um inclke
aJ.phaheticoda legi lo<;ào militar, e a sim, por avi. de

10 le utubl'o de 1870, foi nomeado o bacharel Canclido
P reira Monteiro para encarregar-se d~ e ll·alJalho, que
InmJlCm não foi ex('cutado.
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Con idcrauào as difficuldadcs quo até cul(io Hão
podiam ler, ido vencida!': para a orfl'Hnizo.çuo do indico
a,IptlalJetico, tiS nvultada,~ quantia~ dcsIJendid'ls com
g'l' tiflcac;õcs, t{ue já se elcyuyuo o. 'l'ca ele ,'cssenta
conto, de róis, e o empenho manifestado con,'tante~

mente pelo Governo para a realização dos'" trabalho,
cmprehendi exccu10.1-0 pUl'ticu10.rmcnt , fi' r du. 11 l'n .

do exp-edienle, e, d pai dlHIUalJ'o anno!'; de Í!wes.'anle
lalXlr, apresentei no Mini.:;;tro da Guerm, c onsel11ei1'o
João Jo:-:é de Oliveira Junflueira, fi SgJ/opsls da Legisla
ção Bmsileirao.té 1. ~7!J" m dou~ volum~, t1'<.Ih Ilho
que foi mandado pulJlici\l' pm' conla do Thesour , ('
l' lo q ua1 fui 'ond corado ('om o Habito da rd m de
'o~so " nh01' Tc. IS Chrislo c uepni.· com o of11cialalo /lu

Qrut;m dQ Ro. 0..

Em 1879 puhliql ei, por conta pl'Opria n \'U l1iç' til

mn tI' . volumns, alé t, 78, e mai!': tnrtl(l o ~o \"DIurno até
1 84.

Por falta del·ccul·SO....; pecuniario , c porque nenhuma
vantagem aufel'ia quI' ('nmpen. 'a, -=:e li trahalho fCito,
prupu:!:, a in, tancias do Sr. marechal Dcodoro da Fon
seca, continuaI-o, m r UI er',lelio de eq)e'i alguma,
c acreito 'lr~ offi rccim nto, como COl1!':fu do an.~o d
de junho lle 1890, apre enLei () 5° oIumo omprchen
dendo os annos de 18 .J a 18DO e depflÍ'> o GO, hran 'enelo
0.<:: de 1891 a 1896, nmbo, impl'c,." n.~ na Impren.·. .'{
danaI por ronLa elo E!'tuelo, Clmo se \'e do a i"o do Ii
nbterio ela GUI:'l'l'a, ele 21 de junho ele 1, 07, par E; rem
clislribuido,~ JJclas r('parlirl)f'. milit,U'(l'" o pelo~ rorpo
d e. m·cilo.

Em 1, 78 o regulamento que hai.'nu com o decI' lo



n. iü 12, do 31 Lle agosLo, incumbiu o Archi vo Militar
do pulJlicaç-,ã de um Annuario no qual devião ser in
di ada~ Loda~ as lei'3 o llrd I1s geraa" 1'01aLiva. ao el'\'i<:o
militm', lromulgada. dnl'l1nLe o anno. O Al'chho
Iilitnr foioxlln Lo t"m ji}l1P,iro ele 1888 c . ub. tiLuiclo

llt"la Dil'erloria Geral dn Obras ~IiliLnrr.<:;, t"nLl'etanlo
nunca lili publicado o annnaria.

Creacla a Rcpm'Liç-'lo do 10: Lado Maio!" do Exercito, pela
lei I). .1,0:1" ele 2 't ele ollLuht·o do t806, ficou 11 a
incllmJJirla do codilirat' c cnn olidm' n lcgi.'lac:ão mi
litar.

A 'I ln, oUdaç'uo da legl lnf;ão 6 um LralJalllO impor
Laute o difficilimo; ma. ,_ú. e onsolidão di po i('c)e.

clue não t,lO soffl'endo con. LanLe modiflcaçcJe, lJorgue
o 1'8 ulLado ~er(l que em hre\'e ~ ,.e trabalho ficará in
utili. ado, como aconteceu com a on, 01 idação feita pelo
cOlrclhelt'o Àma 'ul, crue cu tou ao :Mini Lerio da Guorra
muilus dezena. Lleconlo' der&is e hoje nüo é mais con
. ultuda, não h~tantt" ,~"lr relativamenLe moderna a ' na
pul lllcação.

Pm'e 'o-nos dp mais utilidade u ,'ysLema, 11ue no \'em
ele longa data, ele )'pgi traI' a dispo. j(;Õ~ pela un ordem
c:IIJ'OnologiC'a e alplwJleti ü, por1lue a,~, im terã os info1'
manLes mai. facilidade no e tudo elos a. umpto de que
livcL'pm de Lratar e apontados O, pre 'ed nte esta 1
eidu, , o que n'10 a Ollteco com a eon olidação, na tIUal

figurüo ap na, a ultimas disposiçu ".
Aeer . ce ainda, qno ne se trabalho apena. e con

signa o que é relatiYo á 1egi.lação, ao passo que no.
indice. , como até hoje Leem ido organizado, ,e con

igna Lambem o hi Lorico de cada um dos edalJeleci-
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in(>Jl(o miliLnns o qllC' mai,.. tarde ,..CI'Ü dif11dl Je

olllc!' •

Durante o 11 'I'iotlo le 'orriLlo de 1L ii:> a 1LDR 'fOl'am

mai", publh-ado:3 obre te os ump10 o. <.:eguinte
troba) ho~:

Auditor Bra",ilei1'o, pelo mdjor Ladi,;;lüo dos anta.'
Titara, il vai ,

Co/tsultOI' Militar, pelo capitão CaliopC', 1 \"0],

Exame pratico) pelo "!lcuto Olivel'io de Deus Yil·il'll,

'to "ols,
.IJilitw' Ifl'I'c!!.Jilll 'I/rLttlu) \Je]11 111 Cl mI) tL:n('nle, :1 Vil] ,

GI/itl Jlfilifill', pvln L'alJitüll Jn~t"' relif'iano 1,<111,) \ J[1n11n,
III,.;,

Consultor Afilitar, pelo ti nt>11[e Cnll idu Bill'''' ,;::; l:ll

1'110 Bmll' , 1 ,"01, Ires r.<Uc:ics •
f)onsultas do COI/,'elho de Estt elo (, 'e Vtu de GUI'!'l"}

e JaJ'inha), h 'O]~, ,-el1<lo um J~]o .IUl'lWl'eJ Cal1<lirlo

PerCll'll,Iol1tcil'o pí'il1eopol' ~lalllld J031Iulm do.' "'
ri U1f'lltO e • ii va •

(Jolleci)(10 de ProvisrJes do Conselho uprema.Militar
rio Justiça, ele 1 2:': n 18~(j, 1 ,"01. Imhal ito nl1il'inl).

RejJJl'tol'io ou indice (llplwlJerico da Lei do 1'{'(,,'1I t{(
menta) p..:1n Dl'. 1\1:111oJ1 du iI \'a .lafl'a, 1 'ui,

A Lei do l'ecl'l~t(lJnelltf) cltJ CJ(j ,ttJ ;setelJl,l)l'o de P71,

pUI' D, Juniul', t "uI .
RepertuI'io oa inclwI' alpl/(flJetico elu::; aci130s do

JJi/listel'io da GWJI'I'(l par(( tl execUl;ãr) tla /lova lei clo

l'(3L'I'LI,ullnenio. 1 \'01, ~ll'abullJlI uftl 'Ir I ,
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C m o~ gratifieaçõe:; ub nada~ ás eommi. ~ões e com a
impl'es ãod tl'dlyllho oae ui içãode volullle~ j<I im
11'83"0.' tem o G vemo dep9ndido quantia . upcl"ior u

duzento onto d r'is.

J1[a/'wel JO[{(jltilH do Nascimento e SillJa.

Janeiro de 1903.

• I



INDICE ALPHABETICO (.)

A

Accordão.- V, Sentença.

Accumulação.- A accumu]nçào do exercicio de
lente ou professor das escolas Q1ilitares com as funcções
proprias dos postos que elles toem no exercito, não està
comprehendiJa na prohibiçãO de que trata o art. 73 da
ConstituiçiiO Federal, para aquelles que anteriormente
à sua promulgação acharão-se no gozo desse direito,
lJec. n, 518, de 16 de novembro de 1l:>92.- V. 2-1 de
de~emlJro ele i 901.

- O fllnccionario inactivo, quando no desempenho de
mandato popular, deve accumu[ar ao subsidio o venci·
mc.mto ela apo entadoria ou jubilaçJ:o, em razão de não
SOl' o subsidio equiparaval a vencimento c uem ter esse
clwa~tE'l'.-Accol'dão do Supremo Trihunal Federal de
ln tio agosto (lu 1, Df) Cí I'C. do JL da Fazenda 11. G5,
de I de (lozem bl'O do mesmo anno.

(') :\0 yr y"lume en~onlrã')-semuitas disposições l'elatl\'as ao ann o
'le l29i, pl''lIDlllgadns durante '\ 'lua impl'es 10 e (1'IC s:io aqui repro
dll7.Ílllls, Msim r.orno incluiremo; n" presenle volume :\s rerHi'ntee no
,.le 10J3 flue ["'lrem apl',lI''!'cn I, n,) COI'I'e<' ,h impre5~ii.o,

"Il 2
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Aceunudação.- A accumulação das funcções: de
secretario de um corpo com a de ajudante ou com o
commando de uma bateria ou companhia ,6 ó permittida
accidentalmente e por falta ab olut de officiaes) devendo
logo re(luisitar-s~ ofliciaes de outl'os corpos da circun •
scdpçãO para attondcL'- a esse serviço. - A. de 6
do dezembro de 1 90, ao Estado-'Maior (Ord. do dia
n. ::>0).

- Aos lentes cathedraticos em disponibilidade e portanto.
sem exercicio no magisterio não ê applicavel a dispo
sição do art. 73 da Con tituição explicada pelo Dcc.
n. 44 n, do 2 de junho de 1892, e assim poderão exercer
outras funcçõt3s remuneradas em quanto não foeeu
aproveitados.- A. de 10 de setembro do 1901. do M.
do lnt rior à Delegacia Fiscal do Thesouro Federal em
Pernambuco (Diado O!'fioiat de 13).

- Sobre a accumular-ão de vencimentos de lentes em
disponibilidad e () subsidio de senador ou depu tado 
Y. Vencimento) 23 de outubro de 1901.

- Os lentus militares das e colas do exercito teem dil'...,·,.v;-_

ao respectivo vencimento, achem-se ou não em
commissão de qualquer natureza, desde que estejao em
disponibilidade, - Accordão do Tribunal de Contas de
24 de dezembro de 1901 (Diario Official de 27).

- Ficão prohibidas as accumulações de cargos remu·
neL adas. - L. n. 957, de 30 de dezembro de 1902)
arts.5, 15 e 20.- V. L. n. 44. B, de 2 de junho
de '892.
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Addido.- V. Commando de companhia.- Con.
sel/w de guen'Ct, - gl'ati(icação. - Vencimento.

Adiantamento.- De g,>ldo -V. Soldo o

Ad ·ocacia.- Não existe incompatibilidade entl'e o
desempenho do cargo de auditor de marinha e o exer

cicio da profissão do advogado no fôro que não seja o
criminal.- A. de 24 de julho de 1899, do M. da
Justiça ao da Marinha o

Advogado.-V. Defesa .

.L~gente. - Este cargo nas enfermaria n1i1itares
sel'Ú exerci cIo pelos officiaes exceden tos do quadro. _

Lo n. 490, de lO de dezembl'o de 1897, art. 8 n. 9 e

Port o de 20, á Rep. de Aj ud. Genera] - E perceberão
as vantagens cio seu postoo- Port. de 14 de janeiro de
1 98, á Repo de Ajud. General (Ord. di) dia n. 912).

- Dlwem sel'vir pOl' seis meze' os 'alferes :lgcoltes das
enfermarias militares, sendo as nomeações feitas pelo
Mini tro sol> ind icaçito do chefJ da. enfel'mal'Ía, podundo,
entretanto, ser dispensado antes desse prazo, por con
veniencia do serviço.-Port. de 3 de fevereiro de 1 9 ,

á Repo de Ajud. General (Oi·d. do dia n. 910).

- Declara-sA ao comman Jante do 1" regimento de
cavallaria :

1."_ Não deve um offieial mais antigo ou graduado,
que tenha Jeix 1.do no cIi:1. ultimo do mez o cal'go de

agen Le II emq uanto não pl'ustal' contas ao conselho



,
-"'1: .-

ecollomico, assumir o commando de uma hateria
esquadrão ou companhia que, na occasião, seja com
mandada por outro mais moder.no ou menos graduado;
pOI'quanto, o agente, na cOlidiçõe alIudidas, para
completar a terminação do eu mandato, falta·lhe a
prestação de contas e confecção de sua as as trabalhosa
escripturação, o que aliás foi reconhecülo pelo art. 7°
do regulamento approvado pelo decreto n, 2,213, de
9 de janeiro de 1896.

2. '- Não· deve um official, mais antigo ali g-ra
duado, ílO cargo de agente, deixaI-o para assumir
o commando de uma c?mpanhia, esquadrão on ba
teria, de, de que bajão outros officiaes no corpo, mais
modernos ou menos g-raduados, salvo conveniencia de
serviço; pois, pelo art. 4" do referido regulamento,
a substituições e agente só podem ter lagar por
força maior, POl' ol'Jüm superior ou por com'oniencia.
lh) ti01'viçu, l'eeonllecida llelo cunsollJú et!OllOmico,
., 113m disso, rügula ti a SUlllptO o l\vi.::iO de 1Ü lk aba to
do 1802.

3.°_ O omeial de estado-maior, embora mais
moderno ou menos graduado que o official agente, devo
pOl' o sou visto no aLes Iinl'Íos; - porquo, assim fOI

1'0, olvi,]o polo avi. o rlt~ -l.." de noremhro do lK".(OI'tl.
do (lia. n. 0:31, cle '22 dI' alleil 111' 1, '').').

ge h".- O al'tigo 3 do capitulo 1 Jo rp.{;'ulanll'l1t
n, 2.:llJ,de 9 de janeiro de I80G, na parte referente it
nomeação de um subalterno olfectivo para servir como
agente encal'rogado das compras, ostende-se aos corpos
muntado - f od, de de junho lle 1.-'0), à Rcp. de
AJud. '8ubral ~Ord. do llia n. 91]).
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i~gente.-1."- Quando em um corpo se passe nm
ou mais mezes sem ('Dceher os venrim('ntos das }1\'ar.ac; ,

não poder:lo OH ng0n!(':\ ROI'\' i l' POl' mnis 11(' 11111 111('7.,

deíendo SOl' escalados ou nomcado n para ou tl'O 8erri<:o,
depois ela prestação de suas con tas, conforme os pre
ceitos dos al'tigos 4" e 7" do regulamento approvado
pelo decreto n. 2.213, de 9dejaneirode 1896; por
l]uanto, determinando claramente o artigo 90 que as
sessões do conselho economico terão logar, pelo menos,
uma voz por mez, nessas sessões se pl'ocedel'á ao exame
e ajuste de contas c da escriptul'ac:ão do mez anterior,
occasião essa cm que o agente prestarti. suas contas,
sendo lavrada a respectiva acLa, na qual se consignara
o facto do atrazo de vencimentos das praças e o reco
nhecimento das dividas aos fornecedores.

2."- Ao criterio dos com mandantes dós corpos se
de"e deixar a fi;{açãO do prazo para g,ue o agente apre
sen te a respocti va escl'Í ptul'ac:io. Ao oflicial que deixar
o cargo de agente cumpre pro~ptiticar'no mais CUl'tO
prazo possivel sua escripturação., para a devida
prestação de contas, compeHndo,'entretanto. ao com ..
mandante do corpo marcar esse" prazo, quando seja
necessaeio, aitendendo ao que fôr justo e raioavel,
conroeme as circumstancias occasionaes, podendo pro
rogaI-o so o ox.igirem as ditas circumstancias.

3."- Não havendo no fim do mez subalterno algum
disponivel, além dos que desempenham, commandos de
companhias, deverà se!' escalado um destes, que passará
o com mando a outro, afim de exercer o cargo de agente
no mez immediato, não podendo o official que neste
ca!'go estive!', n811e permanece!' por prazo maior de um
mez, como preceitua o artigo 4.0 cio citailo regulamento;
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poequanto, pelas disposições vigentes é permiLticla a

accumulação de commandos de companhia e vedada a

permanencia além do um mez na funcção de agente.
4. 0 _ O official que deixar o cargo de agente e fôl'

substituido por um outro que commande companhia,

por haver falta absoluta de subalteenos disponiveis, só

poderâ assumir esse commanuo depois da prestação de
suas contas. Neste caso um dos outros commaudantes

de companhia ou o ajudante, respeitarIo o pt'eceito dos
avisos de 13 de maL'ço e 8 de maio ele 1 DI, úxel:ccd.
tal commando, dUL'antc o impeuimento do ex-agente,

que, atarefado com a alludida prestação de contas, não
podeL'á desempenhar cabal e si mui tanoamente osto
serviço e a confeeellcia escrupulosa a que eobrigado,

da carga e escl'ipturaçito da companhia. - Despacho de
24 de agosto de l8~ (Ord. do dia n. 937).

J-~gente.-A contar do janeiro de 190ü, em deanle,

os logards tio age:1-tes nas escolas do exerci to e no
Collegro MilitaI' serão exercidos por officiaes semes
tralmente nomeados pelo Ministro, sob proposta do

com mandantes desses estabeler.imentos. - A. de 20 1e

dezembro de I )9, ao E tador-Maior e aos comman

dantes dos es tabelecimentos su pracitados.

-- O official agente, salvo o caso de conveniencia do
serviço, não póde ser tirado do cargo antes de finda r
o mez.

No caso de haveI' o conselho economico julgado
inconveniente sua continuação no exercicio, deve a

occurrencia ser levada, pelo commandante do corpo,

ao conhecimento da autoridade superior para provi-
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denciar sobre a sua substituição e julgar dos motivos
que determinàrão esse facto.

Os motivos que podem determinar a substituição
an tes de terminar o mez são : além do voto de des
confiança do conselho, parte de doente, morte, advento
de um novo commandante ligado ao agente por laços
de parentesco prohibitivo, ou quando, por motivos de

rdem superior urgente, houver nel"lessidade da apre
sentação immcdiai<\ do omcial cm local diff"l'ente ela
~t>dc do corpo.

No caso <.lo subsli tniçãu por falla ele confiança do
conselho cconomicJ, deve o age:lte SCI' suumetti<.lo a 'in-

uel'ito polil:ial /llilitar, aS'lllminuo qualtJllCl' c)1l1ll1ando
a que tiver dir ·ito uesde que se jllstifi(j\lL plenamente.
- .-\. de II dú o\ltubro de lüOO, no Eitado ~laior (Or(],
cio dia n. On). - V. OreI. do dia n. O~ll, (10 2'~ de
abril do 1898, e %7, de 25 do ng.)sLo..,do Il1l'SrnO anno.

J gente.- Os alferes a]um,ws, qU<lIí'do cm sl:l'viço
JlOS corpos, devem entrai' na e ~a]a "dos ngentes dos
conselhos economico>, como se pratica com os alferes
grad uados. - A. de 13 de agosto de 190 I, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 155).

. ggregado.- O aflicial aggregado por motivo de
mo1estia deve, terminado o anno de aggregação. ser
inspeccionado pelo conselho superior de saude. - A.
de 14 de setembro de 1897, ao Ajud. General (Ord.
do dia n. 877).
E tambem os que se apresentarem promptos para o
serviço antes daquel1e prazo. - A. de 7 de outubro
de 1897, ao Ajud. General (Ord. do dia n. 88f').
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Agg."ega<.lo.- O phal'maceulicv miliLal', na 2a

classe do exercito, póJe ex.ercer civilml'nte a sua
P1'0 fi ssão . - Porto de 5 rle Outll bro de 18Ç)7, a Rop,
de Aj udan te Genol:al.

j~gl·Íll'len~or.- O bachul'81 em scienciús pelas es
colas do ex.ercito tem as habilit.IÇÕJS precisas para
ser agrimensor; ma.. , par'a Cx.el'cer esta profissão e
necessal'io possuir o respecti\'o titulo, pagar previa
mente o sello devidf) e fazer o registro na repartição
competente, Lor Jicenç.\ do Ministerio (La GlIerra e satis
fa;l,el' u' importancia do imposto de profhsão. - Porto
de 13 de abril de 1003, ti H,er, cle Ajudante General
(Ord. do dia 11, \)-)0),

- l\Ianda-se confel'il' aos omciaes alllmnos da Escola
1Ilili·tar do Dl'::-sil, quo cOllcluil'om o Clll'SO geral pel'.>
actual regulamento (de 18 de abril do 18(8), o tiLulo
de agrimens()l'. - Peco n. 7:31, de 14 de tI 'zemLro
de 1900.

Ajuda de custo.- Os omciaes que veem ú Ca
pital Fedeml p:lra serem inspeccionados polo Conselho
Supvriol' de aude não teem direito a ajuda de'custo, pois
que esta só S3 abona quando o officiaI Yiaja no desem
penho de commissão (le sorviço pub1ico.- Porto de 5 de
outubl'o de 1808, â Dulegacia Fi. cal em POI'to Alegl'e.

- O' officiaes do ex.ercito atucad03 de beri-bel'i não tcem
diraito aajuda de custo quando tiverem de mudar de
localidade. -Porto tle 5 de maio de 1809, à Delegacia
Fi cal no Maranhão.
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Ajuda de eusto.- A dilferença dü ajuda de cusLo
aos officines qne do Estado do Pal'anú seguem parà
Santa Oatharina deve seI' tomaua na tabella ánnexa ao
ad. 43 das instrucções de 1 de no\~cll1bro de 1800 entre
as fi xadns ela Gari tal Fedel'al para o E tado do Pa
l'anà, comp tindo aos on1ciaes·subalternos 30" para ida
031.:' para volLa. - POl't. de 17 ele sctell1bl'O rle ID02
i D~l~gacia Fiscal no Pal'anit.

- 03 membl'os das commis~õ(}s tl~ limites não tcem
elil'eito li. njl1da clu GusLo de rogl'e~so. Só se lhes paga
paswgem de yoILa quando esta não o Lenha sido pelos
minist'3l'ios milital\.\s. - Despacho d<3 10 de março de
1OO~~, elo M. das Relnçõcs Exteriores IDia1"if) Official
cIo 20 elo mesmo mez),

- V. Dis{ancirls.

Ajn<lante.- No caso de se 1charem comnlunclando
companllias ou esquaclt'ões dous tenent"lS e apre entar- e
o commanc1allte da companhia ou osquaClrão em quo
serve o tenenle mais antigo e achando-se impedido o
capitiLo-ajudunte do corpo, doveo dito tenente a_sumir
o exercício do ajudanto, ele prefel'encia ao do cOI11t11ándo
de ou tl'o esq uadl'il0, nos lermos cIos aVi.::i o ele 30 de ja
neiro de 1800, 97 de feve~üiro de I 91 e 18 de abl'll de
1892.-PUI't. de lG de setemuro de 1 91, ;\ H,"p. de
Ajurl. General (01"1. do dia n. 878).

- O ajudanle ue COl'pa, quer comalan,le companltia (ü não
faça dia apraça) qUGr não commantlll, deve ser p!'erel'ido
ao quartel-Ir)E'sLre e [10 ecrct.n.rio pal'a, n ellrala (lo
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serviço de estado-maior. - Oi'd, do dia n. 94, de 17

de setembro de 1900.

A-iudant.e.- Deixa-se de approvar a nomeação de

um tenente addido para servir o cargo de ajudante, de

preferencia ao alferes mais antigo do corpo, "isto
achar-se tal nomeação em opposição ao que deter
roinão a resoÍuçãO de 3 de janeiro e a portal'ia de 10,

publicada em ordem do dia n. 393, de 19 de dezembro

de 1892. - A. de 22 de abt'il de 190 l, ao Estacio Maior

(Ord. do dia n. 134).

Ajudante de o.-dens.- Sua competencia para

dar o detalhe da gual'nição aos ajudantes dos corpos.

- V. Comm{mdo de distr'icto, 5 ele m:lio de l8aS.

-".i uste de contas.- Oom os officiaes cio exer
cit) q II ilh1m rIe ~(>r desligados das guarnições em

qu~ e j' ér II .;er\'j . o le,'e·se observar o soguinte:
Aos q " I ne-r Jos a contar de 16 do mez em

diante se abol ar.1. • aj uda de custo a que tiverem
direito de accordo c0rt.l a lei, o soldo por adiantamento

e vantagens até a vespera do dia em que se fizer o
ajustamento de coutas, e aos desligados de 1 a 15,
s6mente ajuda de custo, observando-se a ordem do

Ministerio da Guerra de se realizar tal ajustamento

de contas dous dias antes do marcado para a partida

dos officiaes. - Port. de 6 de junho de 1899 a Dele
gacia Fiscal na Parahyba do Norte.

- A divida da Nação, na recapitulação dos ajustes de

contas de fardamento, segundo o modelo D. 327 publi-
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cada na ordem do dia n. 2.271. é con títnida pele

ditTerença entre o liquido e O recebido, mlmcionados na
dita recapitulação.- A. de 1 do setembro de 1900,
ao Estado-Maiol' (Ol'd. do dia n8, 9::>,970100) .

.iuste de eOlltas.~ os atte,fac1os ou omcios

relativos a officiaes que viajão deve-se emprc decla
rar a natUl'eza da commissão que forem elles de' m

ponhal' e se ão determ illadas por con ,eniencia delles

ou do serviço publico, nfim de que possa'l) a o:itaçãe

fiscaes proceder ao respeetÍ\'o aj usle de con ta
A. de 27 de mar(]o de 19 J, ao E.:lado Maior.

_ It-ere -aI UlUO.- S lU numero q l1e era de CO,
fixado pelo Dec. u. 1.760, de ue maio de I 56,
tornou-so illimitado peja Lei n, 463) ele 25 de novembro
do I 07, al~t. 3" (Ord. do dia n. \)01), reproduziJo no

regulamo:lto appro\':1do pelo Dec. n. 2. 80 de I de

abl'il de lR98, art. 95 'Ord. do dia TI. 030) que exige
appl'ovaçiL plena cm to{Ias as malel\ias àe dons annos

<Juae quer do cur o gemi.

- D\.lclara-se que um alumno da Escola .lilitar que pelo
facto de já ser gl'aduado não póde sei' nomeado aI feres

alumno, deve percebeI' toda as yantagens a que,

comotal,te'iadireito.- A. Je 3Jeoutuhrodel 9<".
a Oontadol'Ía.

- Quando em serviço nos COl'pOS rio exercito devem ser

considerados como pertencendo a osses corpos, sendo

incluidos na cla se dos aggl'egados.- A. de 13 de

agosto de 1901, ao Estado faior (Ord. do dia n. 15ü).
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Alteres-ahI0l.1l0.- V. Agente. - ilIeio suldo.
- Montppio.

Alienado.- Augmenla-se a contribuic:ão dos pen

sionistas do Hospicio Nacional de Alienados. - Dee,

n. 2.770, de 30 de dezembro de 1897.

- O director do Hospicio Jacional de Alienados està

autorizado a mandar adrnittil' alli, mediante requisiçõtls

que lhe fOI'em feitas directamente pelos directores dos
Hospitaes Central do Exercito e do Andarahy, as praça:

que estando em tl'atamento nos mesmo hospitaes pre
cisarem ser tl'ansferidas pUl'a aquelle estabelecimento.

- Porto de Orle novembro de 1898, àRep. de Ajud.
General (Ord. do dia n. 9(8) e A. de 17 de setemlJro

de 1000, â. Direc.c:1o Geral de Saude. - A mesma
autorisac:Io CQU1 relação aos omGiaes. t- A. ele 12 de

fevereiro de 1900, ao Estado Maior.

- Aos omcios ~0Jl1 que forem mandados apresen tal' ao
director do Hospicio rTacioual de Alienados os o!ftciaes

e Rraças aeommettidos de alienação mental e que te

nbão de ser ahi intern~dos, devem acompanhar os

documentos exigidos no ad. 70 § 1" do regulamento
annexo ao Dee. n. 3.244, de 20 de março de 1899.
Ord. do dia n. H, de 24 de abril de 1899.

liInentação.- Os medicas e pharmaceuticos que

servem nas enfel'marias militares teem direito a ali

mentação de que tT'at~ o al't. 4 do regulamento da

direcção geral de sallile, desde que existão mais de

dou l11Pdico' ou dous pharmllceutieos, porquanto,
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neste caso, são obrigados ao servic:o de escala. - A. de
26 de marc:ode 1903, á Direcção Gera1 de auele.

Alill!tanlent,ü.- . ü podem ser consideradas enga
jadas as praças que, terminado o tempo de serviço,
continuão nas fileiras sem interrupção e nesse entl'e
tanto se engajão; aq uelIas, porem. que se alistão
posteriormen to ao des] igamel1 to só podem ser conside
radas como vol·untcwias. - Res. de 8 de j unho ele
1900, communicada em A. de 1'), ao Estado Maior
(Ord. do dia ns. 85 e 86).

- Instrucções destina<las ao reco'nhecimel1to da aptidão
physica para o serviço do exercito. - A. de 2 de
agosto de WOO, ao Estado Maior (Orei. do dia n. \H).

- Registro de voluntarios.- V. Esc):Jl)tul'a~'ãol 14 ele
setembro llo lVOO.

- I - Nenhuma ex-praça do ex,çl'<,:ito ou anilada
serú acceita sem exhibir a respectiva escusa, para r;?'i.

farium da autoridade competente.
~ 1. o Se, por haveI-a perdido, exhíbir somente o

r'spectivo atte, tatlo de inclusão e exclusão - deverá
() rnmmanclo do corpn ou o do t1isLl'ict,n (conforme o
aso), como pI'climinal', POIUt' 1.o1cgl'uphicamPlite ao

do di$Lricto ou ;t anloritlndl' naval -ont1l' tenha Sillo
escuso, info::mações ad lWG.

s. 2. 0 Na llsencia desse atte5tado, a declaração
do pretendente aff1rmando ser ex-praça e indicando
o local da e ·cu a, motivará pedido de informações,
eúmo aC!Ill,t
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§ 3. o A falsa informação Acerca da e tação onde

tenha tido baixa do serviço, cim Utuirà razão sufficiento

pal'a sel' o candida to recusado.
II - A autól'idad competente deverá, caso o pl'e.

tenden te declare nu nea havel' servido no exercito ou
armada-achando-se na:> condições da lei·-verificar-lhe
praça, tomando por escripto aqnella declaração, que
será levada aos seus a sentamentos (3 consignada no
re pectivo título de voluntario, engajado ou reengajado
- para que possa ser conveniontemente punido, se mais
tarde reconhecer-se falsa a di ta declaração,

OrJ. do dia n, 93 de 25 de setembro de 1000.

jc Imanak.- Os officine do quadro extrallumerario
que rovertem ao quadr ordinario derem no almanak
militar occupar os lagares que lhes competirem por
su s antiguida~ s. - Dec. de 22 de maio de 1886
(Ol'd. do dian.1.9(5) .

.... A posição relativa oeoupada no almanak para os offi
ciae transferidos para os corpo c eeiae
nheiros e estado-mai l' de 1a ela so p la L i n. .

14 de julho de 1883, nenhuma modificação pode sofi'rer,

nos t rmos do Adso de 7 de fevereiro de 1 91,dovendo
os transferidos de aecordo com a Lei n. 1331 de 7 de e
mez e anno, e tão somente estes, ser collocados segundo

suas respectivas antiguidades ab olutas.- Res. de 20
do agosto de 18D7, eommunicada em Porto de 24.

- A data da promoção em ca o algum pode ser deslocada.
- Hes. do 7 de tlezembr de 1000, communicada ('m
A. de 11 ao Esta~o-:\Iaior (Relatorio do i\Iillist rio da

- .--
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Guerrac1e 1901). -V. A. de 13 de julho de Hl01,

alínea seguinte.

A" I anak.- Declara-se que o tenente-coronel Inno
concio Serzedello Oorrüa, que, em virtude do Decreto
legislativo n. 6 '8 de 1 de setembro de 1900, reyel'teu
ao serviço activo do exorcito com a patente do posto
que tinha quando pediu demi são, deve ser collocado
no Almanak militar no lugar que occupava naque.lla
épocha, considerando-se assim mais antigos que elIe
os tenentes-coroneis que jà o erão e mais modernos
os que se acha vão então nessa condição.- A. de 13 de
julho do 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 150).
- V. Antiguidade.

- V. A.ntig'/,~z·dade. - Reolamaç(/'o.~ Transferencia .

•
lrno_-arif'e.- as fortalezas deve este lugar er
desempenhado por praça de pret. - Bort. de 12 de
fevereil'o de 189 I à. Rep. de Ajud. General (Ord.
do dia n. 917).

tuguel de casa.- V. Casa.

IUJ.nno pensioni t.a.- V. Hospital.

1; rnanuense.- A:; praças empregadas como taes
nas delegacias da Repartição do Estado-Maior do Exer
cito junto aos commandos de districtos militares só
teem direito aos vencimentos de seu corpo. - A. de
21 de junho de 1902, ao Estado-Maior (Ord. do
Exercito 11. 215).
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l'-.luauuense. - V. Dil'ecção gemt de saude.

AUluistia.- Al't. 1.° São de todo supprimidas para
todos os eITeito<:) excepto no que respeita a ven
cimen tos e ás pl'omoçues efi'ectivas já deol'etadas) as
restricções postas, por acto do Poder Legislativo ou
EXe\311tivo, a amnistia concedida pela Lei n. 310, do,
21 de outubro de 1805.

Art. 2.° São amnistiados todos os militares que
directa ou indirectamente tenhão tomado parte nos
movimentos havidos nas escola.s militares, ate a data
desta lei. A esses milital'e~ serão garantidas todas as
vantagens de que hajão sido privados, em virtude de
e-xecução de penas a que tcnhão sitio condemnados,
ou pl'i vados por actos ad ministea ti vos, excepto no que
respeita a venci men tos e a pt'Ofioções effeetivas já
decretadas.
~ 1. li Fic.:a o Goverllo auLorisadv a l'<:Jac1mi ttir à

matl'Ícula no proxilPo anno lectivo da Escola Militar
da Capital Fp.del'al, nas vaga) existentes e indepell"
dente de vagas, se esse numero não for bastante, todas
as praças e officiaes alumnos deste estabeleciJnento e
da Escola do Ceará, '111e farão desligadas por força
dus acontecimentos occorrid?s a 13 de mar;o de 1895,
Q7 di' maio nn ] 897 e p.Jn 1RÇ)S.

~ ')." Aos al11mnos dt:sligarlos SCI'Ú pel'l11itLído
prestar cxamcs e:dl'al)rl1inario~, !lOS termos do al't. 2°
da Lei n. 20G, de 2G de setembl'o de i894.-L. n. 533,
dp 7 de rlezembro de 1 (Ord. do dia n. 970). - V.
71en't)JQ, 2l de ou tu h1'0 de 1~l02.
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Anl1el.- V. Distinctivo.

~l1tiguidade.- .J\ antiguidade de posto anterior

ii. data da promoção eassumpto do decreto, e sámente

quando assim resol \'iela. deve produzir os e1reitos

legaes. - A. de 19 de llgostO de 1890 (Ord. do dia

n. 107).

- O tempo de licença concedida para tratamento de

interesses particulares deve ser descontado, não na

antiguidade de posto, mas na de praça. - Res. de 4
de setembro de 1897, communicada em Porto de 11
ao Supremo Tribunal Militar (Ord. do dia n. 8T)
de 16 de dezembro de 1898 (Ord. dodian. 25)ede

22 de dezembro de 1899. - V. vol. VI, pag. 380,
ia alínea.

- Oonfirma-se a resolução de 4 de setembro.de 1897 que

manda descontar no tempo de plaça e não de posto o

tempo das licenças concedidas para trataf ele interesses.

- Res. de 16 de dezombl'o de 1898 (Dia1'io Official
de 12 de janeiro de 1899 e collecção das Decisões do

Governo daquelle llnno).- V. vol. VI, pago 341,
Ia alinea.

- No caso do algum official pOl' disposição legal resarcÍl'

sua antiguidade, não deverei o que estiver graduado,

se fôr mais moderno, contar para elfeito algum essa

graduação, emquauto não occupar o numero 1 de sua

classe.- Res. de 16 de dezembro de 189 (DíMio
Official de 12 de jnneiro de 1 99 o Decisões do Gorerno
daquclle atlllo).

3012 2
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Antiguidade.- Regula·se a antiguidade dos offi
ciaes do exercito, comprehendidos na Lei n. 533 de 7 de
dezembro de 1898 que supprimiu, para todos os etreitos,
as restricções impostas por actos do Poder Legislativo
on Execu ti vo aos officiaes amnistiados pela Lei n. 310
de ')1 de outubro de 1895.- Doe. n. 3320, de 19 do
junho de 1899 (Ord. do dia n. 21). - V. 'Gl·adttaçeIo.

- O tempo que o, substituto contar pelo substituido
constitue antiguidade superior à praça que eUe depois
verificar, e no caso de ser promovido ao posto de
alferes, contando-se-lhe ou não O tempo que serviu pelo
substituido, fica mais antigo na turma da promoção do
que os outros que farão voluntarios ao tempo em que
elIe terminava o prazo e promovidos na mesma data.
- A. de 3 de novembro de 1899, ao Estado- Maior.

- O tempo, passado nas escolas do exercito, sem apro
veitamento~não aiftlcta a antiguidade de posto, mas
s6mente a tompo exigido para o intersticio, reforma,
demissão e baixa do serviço. - Res. de 8 de junho de
1900, communicada em A. de 11, ao Estado-Maior
(Ord. do dia n. 83).

- Dos pharmaceuticos deve ser contada da data do com
promisso, não prevalecendo, para promoção os serviços
anteriormente prestados. - Res. de 28 de dezembro
de 1900 (Ord. do dia n. 112 de 1901).

~ A disposição ci tada no vaI. lo, pag. 48, alinea 5a

tratando da antiguidade man-dada contai' a um amcial
demittido do serviço do exercito, a seu pedido, e depois
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reintegrad~, convém e::lclarecee para conhecimento dos
interessados:

O tenente·coronel José Domingues do Couto, quando
alferes do exercito, pediu e obteve demissão do serviço
pbr decl'eto de 11 de fêvereiro de 1830. Em dezembro
de 1835 apresentou-se <is forças legaes, como ajudante
do corpo de cavallaria da Guarda acional do Caça~

pava, no Rio Grande do Sul, e por decreto do 18
de fevereiro do 1837, em attenção aos serviços que
prestara na rebellião, foi reintegrado no exercito,
sendo que pela Res. de G de novembro de 1839,
declarou-se que devia ser considerado sem eITeito o
decreto de demissão.

Por outra nes. do 6 ele Novembro de 1 61, tomada
SObi'O consulta do Conselho Supl'emo Militar de 28 tIe
outubro, sencio entito teuouLe-eoronel, mandou-se que,
a exemplo do que se fizem com o- brigadeiro João
Propicio Menoa Barreto, a sua primeira praça fosse
contada até 15 ele mal'ço de 18S0, data- da publicação
em Santa Catharioa do dececto de sua demissão,
começando-se a contar a segunda praça de l° ele
dezemero de 183o, data em que começou a prestar
serviços contra a rebellião. Oaso identico se deu com o
capitão do corpo de guarnição do Ceará, Joaquim da
Rocha Moreira, tIemittido do serviço do exercito cama
estrangeil'o, e reintegrado por deceeto de 31 de ago to
ele 1835 no posto que tinha quando fôra demittido.

Res. de' 6 de abl'iI de 1862.- V. A. de 13 dej111ho
de 1901, verbo Almanah.

AnLiguidade.- Os omcine' transferido pal'a os
corpos de engenheiros e estado-maior, devem, para os
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effeitos da pl'omoção pOI' antiguidade, seI' collocados

segundo as datas do posto de tencnte.- Res. de 12 de
abril de 19J1, communicaela em A. de 16 ao Esiado

Maiol' (Ord. do dia n. 13!).
Se porventma na data do posto de teneúte ainda o

omcial não tiver adquirido o curso, a collocação sel'à
feita pela data do curso. - A. de 14 de dezembl'o de
190!, ao Estado-Maior (Ord. elo dia n. 180).

Antiguidade.- Dos medicas e pharmaceuticos
conta-se da data do compromisso que deverá selO pres
tado na Repartição da Direcção Geral de Saud~, na
delegacia da mesma Repartição ou nos com mandos das
gual'nições onde e ti verem elles em exel'cicio, sendo
feitas sem demora as respectivas communicações.-l es.
de 20 de novembro de 1901, communicada em A. de
4eledezembro,"aoEstado-Maior (Ord. dodian. 178).

- A antiguidade de posto dos officiaes do exercito a
que se l'eferen~ o., al'ts. 10 e 2° da Lei n. 350, de 9 de

dezGmbro de. 1895 (gl'aduados no primeiro posto POl'

serviço.> de guerra e os alfl3res promovidos em 3 ele
novembro de 1894) será contada do 3 de novembro
ue 1894, com excepção dos que tiverem sido commis
sionados por actos de bravura mencionados em ordem
do dia da guarnição a que pertencião ou nas partes

dos respectivos com mandantes, aos quaes se contará a
antiguidade da d~ta ela commissão.-Dec. n. 981, de
7 de janeiro de 1903 (Ol'd. do Excl'cita n, 261),
V. G?"ad1tação, vol. V I, pag. 168, pl"l'meira alinea.

- V, G,'adttaçilv, - :Pempo. - Tl'ansfel'enria.
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Aposentadoria.- Em sessão de 20 de agosto
de 1897 o Tribunal do Oontas julgou illegal a contagem
ao tempo de serviço feita a um desenhista da officina de
machinas do Arsenal de Marinha da Oapital Federal

por se haver com pu tado o periodo em que serviu como

operal'io. - DicwilJ Officialn. 227 de 22 de agosto
de 1807.

- Determinando a Lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897,
. art. 10, n. 6, que os empregados em serviços custeados
pela União não são os funccionarios publicas de que
trata o art. 75 da Oonstituição, não tendo, portanto,

direito li aposentadoria nem ao manteria, a contar da
data da execuç'Yo dessa lei deixará de lhes ser contado
tempo para aposentadoria, sendo, porem, respeitados
os direitos adquiridos até esta data cm virtude do
disposiçãO legis1ativa.

Neste caso só será computado para os eITeitos da
aposentadol'la o tempo de sel'viço até a execução
da Lei n. 429, ele 10 de uezêmbro de 1896, para
os empregados das estradas de ferro· e serviço dos
portos; e até a execução da Lei n. 490, de 16 de

dezembro, para os empregados dos Oorreios, Tclc
graphos e abastecimento de aguas. - Girc. de 2 de
fevereiro de 1808, do M. da Industria, Viação e Obras
Publicas.

- O Tribunal de Oontas, em sessão de 2 de julho de 1897,

resol veu que todo funccionario com \'encimenlo fixo
por lei tem direito à aposentacloria, dada a condição de
invalidez.-A. de 18 rIe setembro de ]899, do M. da
Justiça ao da Industria.
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Aposeul..adoria.- Sobre incompatibilidadl3 para
o e.ercicio de empregos federaes e de empregos e
commis ões o,taduaes ou municipaes.- V. Incom
patibilidade.

- Dos funcvionario pu blicos regula-se pela legislação
em vigor na época om que elIa econcedida, e nuo pela
qúe estivesse dominando por occasião da nomeação do
fUl1ccionario. - Accorc1ão do Tt'ibunal de Oontas de 23
de maio de 190~ (Diario Offícial de 27).

- V. A.cc'l.6mtttação. - Tnspec('ilo de saucle. - J ttbi
laçrIo .

prelldiz a ..tifiee.- Extinguem-se todas as
companhias de apr~ndizes artifices existentes nos
ar'senael) (lo guerra, sondo inc!uiJos nas escolas de

~

apl'endizes maeinh iras aquelles cujos pais não pretiram
1'ecebel-os ....- Doc. n. 31n3, do 13 dejaneieo dp 1899 .

•

"presellt,ação.- Os officiaes que obtiverem li-
cença para teatar de in teresfJes, só poderão apre
entar-se nas sédes dos respectivos corpos.- Porto de

. de março de lx98, à Rep. de Ajud. General (Ord. do
rlian. 021).-V. Licença, 20 de agosto ele I89,.

- Os ofllciaos licenciados so poderão passar a prompto
ante da conclusão rla licenças, no local em que e
<lcIlão os 1'e pecti\'os corpos; mas isto não os dispensa
de se apre entarem às autoridades militares dos logares

por vnde transitarem. - Port. de 28 de abril de 1898,
á [{ep. do Ajud. General. (Oecl. cio dia n. 9:-33).
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Apresentação.- Sobre a dos officiaes do exercito,
mem bras do Oongre 80 Nacional e dos Oongressos esta
duaes, considerados em disponibilidade no intervallo
das sessões. - V. Vencimento, 1 de agosto de 1898.

- Os officiaes do exercito, que estiverão em disponi
bilidade por fazerem parte do Oongresso Nacional,
só podem, terminado o mandato, apresentar-se às
autoridades militares depois do reconhecimento dos
cidadãos eleitos para preencher as suas vagas. - A.
de 26 de janeiro de 1900, ao Estado Maior. (Ord. do
dia n. 60).

- V. Licença. - Uniforme.

Ar...-.aUlento.- V. Hewolvel'.

ArDlas.- Inucferc-se um requerimento pedindo pel'
missão pal'a usaI' as Armas da., Republica, por quanto
o brazão das armas nacionaes cabe exclusivamente ii.
repartição official da Republica. - Despacho de 19
de março de 1894, do M. da Justiça (Diario Official
de 20 do mesmo mez). - V. Heg. do imposto do selIo,
de 22 de janeiro de 1900, l'abella D, § 9", que esta
belece a taxa de 4$400 para as portarias fazendo tal
concessão.

A.."reiallleuto.- O quantitativo para compra
de arreiamento, de que trata o arte 10 n. 2, das
instrucções de 1 de novembro de 1890, só compete
aos officiaes montados dos estados maior's dos corpos
do exercito, ahono esse qu lhes deve ser feito quando
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nomeados para os respectivos cargos. - A. do 25 de
junho de 1898, ao Quartel-Mesteo General.

ArreiaIlle.llt,o.- O quantitativo para de:;pezas de
arreíamento, de que trata o art. 10, n. 2, das instru
cções approvadas pelo decreto n. 9 -16 A, do 1 do
novembro de 1890, só.compete aos officiaes montados
dos estados maiores dos corpos do exercito, quando
nomeados para os respectivos cargos; sendo que os
officiaes montados dos corpos a pe não teem direito
ao forne::imento gratuito de arreiamento, de accordo
com as disposições vigentes, podendo, entretanto, tal
fornecimento ser fei to median te pedido indi vid ual e
por descontos na fórma da lei. - A. de 20 de ju lho
de 1899, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 27).

ovo plano de arreiamento para o exercito.----':
Dac. n. 4347, rde 21 de fevoreil'o elo 1902 (Ord. do
exercito. n. r.193).

'l'abella dos preços' das peças desto arl'éiamonto.
A. de 29 de abril de 1903 (Ord. do Exercito 11. 274 ) .

•
Arsenal de Guerra.- Extinguem-se as officinas

de alfaiate e repartiçlo de co,turas, a do correeiro
e secçc10 de selleiros e a de latoeil'o dos arsenaes de
guerra. - Lei n. 490, de 1() de dezembro de 1897 .

- Nas horas em que os ajudantos elos porteiros dos arse
naes de guerra dos Estados estiverem desempenhando
funcçõEls de agente comprador deverãà ser substituidos
pelos feitores.- Porto ele 7 de março de 1898, a Rl)p.
do Aj ud. General.
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A, senal de Guerra.- SupPl'imem-se nos arse
naes dos Estados, á proporção que forem vagando,'
- no escriptorio do ajudante, um cscrevellte de
2a classe; no almox;l.l'ifado, dous gual'da5 e um
servente; no escriptorio do escrivão do almoxarifado,
dous escreve:ltes de 2a classo o na Repartição do

costuras, um escrevente e dous serventes.- Porto
de 15 do março de 1898, à Rep. do Quartel-Mostro
General (Ord. do dia n. 926).

- Supprimem-se os dos Estados do Pal'a, Pernambuco
e Dal1ia, o cal'g'0 de sub-director do da Oapital Federal
e bem aS3im todas as companhias de operarios militares
o de apl~endizes artifices.- Dec. n. 3.195 de_ V3 de

ja~eiro de 1899 (Ord. do dia n. 986). - V. Deposito
ele m"ligos bellicos.

- Restabolece·se a Repartição de costuras no Arsonal
de Guerca. ela. Oapital Fuderal. -., A. de 1'9 de janeiro

do 1899, ao directol' do Arsenal.

- Autoriza·se a reabeL'tura. das officinas de alfaiates o
latoeiros do Arsenal de Guerra da Oapital Federa\.
L. n. 560 de 31 tle dezembro de 1898, art. 22, lettl'a f.

- Autoriza-se o commanuante do 7° districto militar a
tl'ansferir o Arsenal de Matto Grosso para o cdificio
do extincto Laboratorio Pyrotechnico.- A. de 29 de
janeiro de 1002, á Into.1doncia da Guerra.

- No dia 10 de novembro de 1902 forão inauguradas
as officinas de fundição c de armeiros do Arsenal

•
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de Guerra no edificio da Ponta do Oajú, antiga fabrica
de tecidos S. Lazaro, comprado para ser para ali
transferido aquelfe estabelecimento, que funcciona
desde o seculo XVIII, na ponta d.a Misericordia, no
edificio mandado construir pelo Oonde da Ounha,
segundo o general Abreu e Lima, e pelo Marquez
do Lavradio, segundo Pizarro.- V. Proprios Nacz'o
naes. As obras de adaptação estão, desde o seu inicio,

.sendo executadas pelo major do corpo de engenheiros
José Ferreira Maciel de Miranda.

Arsenal de Guerra.-V. Fabrica de armas.
Fornecimento. - Gratificação. - Proprio nacional.

AssentaIllento.- V. Fi de otficios.

AssignatuJTa.- Póde qualquer omcial do exercito
que tenha o curso de engenharia militar e o titulo do
bacharel e~ sciencirrs, assignar qualquer papel, ainda
mesmo o de caracter puramente administrativo, ante~

pondo ao seu nome o titulo de bacharel, uma vez que
mencione o posto que tem e qual o exercício. - A. de
11 de julho de 1900, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 87).

- PermiHe-se a um medico adjunto do exercito assignar
com o seu appeIlido os papeis officiaes em que tivet'
de lançar a sua firma.- A. de 11 de setembro de 1902,
ao Estado Maior.

Esta permissão não estA de accordo com o decreto
de 29 de maio de 1821, vigorado pela Lei de 20 de
outubro de 1823.
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A.ssignatura.- V. Nóme. - R~tbr'ica.

A.ssistencia ..judiciaria.- V. Delesa.

A.sylo.- Em 1840, por decreto de II de março,
crearão-se na côrte e nas pl'ovincias fronteiras do
Pará, Rio Grande do Sul e Matto Grosso, asy10s
para receber as praças de pret em circumstancias de
ser reformadas. - Em 1841, por decreto de 30 de
novembro, foi autorisado o governo a crear um asylo
de invalidos, em virtude de resolução da Assembléa
geral Legislativa, na qual se consignàrão as condições
de adm"issão no mesmo asylo, onde forão mandados
tambem admittir os marinheiros completamente in
utilisados.

Apezar destas disposições, pouco se fez, pois, apenas
R0 estabeleceu uma companhia na f()~taleza de '. João
da barra do Rio de Janeiro o outras em algumas
provincias. - Em 1R7 (avieo de [8 de março)
forão extinctas as que ainda existião nas provincias
da Bahia, Santa Catharina e Rio Grande do Sul.

Por occasião da guerra com a Republica do
Paraguay, quando todo o paiz se alevantava para
rlesaffrontar-se das olfensas que recebera do dictador
Solemo Lopez, foi dil'igida ao presidente e mais membros
da Commissii:o da Praça do Commercio do Rio de Janeil'O
uma representação, datada de 23 de janeiro de 1865 e
com quatorze assignaturas, pedindo que se convocassp
uma reunião geral de todos os negociantes, capitalistas
e proprietarios nacionaes, afim de - « se di cutir e
adoptar o meio mais conveniente de concorrerem para
a necessidades da paíl'ia na crise actual.\>.
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Nessa reUl1lao, que realisou-se a 25 de fevereiro
seguinte, foi appl'ovada uma proposta) assignada pelos
Drs. Caet.ano Furquim de Almeida e Thomaz Alves
Junior, para a cl'eação de um estabelecimento deno
minado - Asyla dos Invalidas da Patl"Z'a - no
qual fossem recebidos os que, na heroicà e honrosa
defesa do Brasit ficassem inutilisados para o trabalho
e os orphãos daquelles a quem a sorte determinasse o
sacrificio da vida no campo da batalha, sendo applicado
o excesso do rendimento necessario para manutenção
do asylo a pensões conferidas ás mães, viuvas e
filhas desses benemeritos ela p·atria.

<;>rganizou-so então uma sociedade com o titulo
de - AsyJo dos Invalidas da Patria, - fendo por
sMe a Capital elo Imperio e por fim auxiliar o governo
na fundação e custeio de tão importante es tabalecimen to.

Seus estatutos, que mais tardo forão approvados pelo
"decreto n. 3964 de 3 de julho de 1867, dispunhão no

art. 4° que a soci.eelade ficasse desdo logo sob a
immediata protecção do Imperador, seu presidente

•
nato, competindo-l?e designar quem deveria dirigil-a,
de harmonia com um conselho composto de sacias.

Em virtude desta disposiçr;o foi, por decreto de 15
de dezembro do 186@, nomeado o presidente da Praça
do Commel'cio, veador Jose Joaquim de Lima e Silva,
(depois Visconde de Tocantins) para director do con
selho que tinha de promover os donativos para o esta
belecimento do Asylo.

Aberta a subscripção em todo o Imperio, produziu elIa
avultada quantia que, em 1869, segundo o relatorio
apr~sentado em 31 de agosto, elevava-se; com os

respectivos juros, a 576: 6 7$944, representados por
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665 apolices de um conto de ràis cada uma.- Actual
mente o patrimonio do Asylo consta de 1.519 apolices
de 1: 000 e 10 de 500S)~0.

O Impel'ador manifestou a maior solicitude na reali
sação desta idea, despendendo grandes sommas do seu
bolso particular, arem de grande parte da escravatura
da fazenda de Santa Cruz, -que mandou trabalhar nas
obrZl.s do Asylo.

Para o estabelecimento do Asylo foi preferida a ilha
do Bom Jesus (antiga da Caqueirada e depois ilha dos
Frades), na bahia do Rio de Janoiro, em frente ã. fre
guezia de Inhaúma, pertencente à Ordem dos Reli
giosos de Santo Antonio, e que havia sido cedida ao
1Vlinisterio da Agricultura para deposito de colouos,
mediante certa indemnisação, sendo o contracto tras·,

passado ao Ministerio da Guerra que elfectuou o paga
mento da indemnisação estipulada.

Com as obras realisadas até 1869 despenderão-se
630:036 900, montando então .os gastog do pessoal e

administração eln 19: 695 798 mensalmente, sem que
a sociedade despendesse quantia alguma.

Na porta principal do edifki~ foi gravada a seguinte

inscripção :
D. Pedro II, Imperador do Bmsil e . eo perpetuo

defensor, mandou erigi1' este asylo para os braoos
'lne fical'tto i!lu.tilisados !la elefesa da pac7'ia.':"'-'

1868.
Emquanto se executavão as obras na ilha, mLndou o

Imperador fazer um as,rlo provisorio no quartol da

ponta da Armação em Nietheroy onde e1'ão recolhidos
os invalidas que chegavão do Paraguay, e em 21 de
abril de l8ü7 expedir<.1o-se instrucções, que ainda
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vigorão, pelas quaes se deveria regular, e que forão
logo postas em execução.

No dia 29 de julho de 1868, anniversario natalici<Y da
Princeza Imperial, fez-se, com a maior solemnidade, a
inauguração do Asylo !lá ilha do Bom Jesus, voltando,
entretanto, depois da ceremonia, os invalidas pat'a a
Armação, afim de se concluirem algumas obras que
ainda faltavão, fazendo-se a sua mudança definitiva
para a ilha a 15 de outubro seguinte, dia do Augusto
Nome de S. M. a Imperatriz.

Quando se eifectuou a inauguração, havia no esta
belecimento 29 officiaes, 2 sargentos ajudantes, 2
cornetas-mores, 1 coronheiro, 7 musicos, 19 primeiros
sargentos, 46 segundos sargentos, 17 furrieis, 136
cabos de esquadra, 86 anspeçadas, 1.010 soldados,
·1 cornetas, 1 tambor, 42 prisioneiros paraguayo's e
(3 irmãs de caridade; estas enc!1lTegadas dai greja, da en
fermaria, da pharmacia, da arrecadação, da lavanderia,
da despensa e da cozinha.

Estabelecerão-se ahi tres officinas, de alfaiate, de
sapateiro e de latoeiro, que hoje nãG funccionão.
Houve tambem uma ~scola de primeiras lettras, dirigida
pelo capellão do Asylo e que, por falta de alumnos,
deixou de funccionar.

Actualmente existe. em condições satisfactorias, uma
escola denominada - Ronorio Ribeiro - installada a
30 de abril de 1899 e dit'igida pelo major honorario
(asylado) FranciscoSevero de Souza Pereira, para cujo
custeio a Associação Oommercial, reservando-se o di
reito de fiscalizaI-a, concedeu ao dito major a subvenção
de 300 mensaes.

A ilha do Bom Jesus, que tem mais de meia legua
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de extensão, pertencía em parte aos religiosos da Or
dem de Santo Antonio, por doação feita por D. Ignez
de Andrade, viuva do capitão Francisco Telles Barreto,
em escriptura publica de 12 de maio de 1704, e parte a
particulares. Ahi edificárão aquelles religiosos um
convento, que occuparão até 1824.

Neste anno de 1824 cederão eIles o cunvento para
servir du hospital da marinha nacional, que ahi estevo
ate 1830, passando depois a servir de Hospital dos La
zaros até sel'cm estes transferidos para o edificio em
que actualmente se achão, em S. Christovão, voltando
de novo os religiosos para o convento.

Em 1850 serviu de hospital para os doentes ele febre
amarella.

Em 1852 fund~~rão ahi algumas irmãs da Congre
gação do SS. Coraç~o de Maria uma pequena casa de
educação, que pouco durou.

•
Em 1853 foi o convento entregue ao encarregado da

colonisação estrangeira.
Em 1855 estabeleceu-se de novo u,m hospital para

tratamento dos atacados de cholera-morbus, conti
nuando depois a servir de deposito de immigrantes.

Em 1865 abi esti verão aquarlelados alguns corpos
de vo1untarios da patria antes de seguirem para o Pa
raguay.

Em 1866 o Ministerio da Guerra estabeleceu no con
vento uma enfermaria militar, e extincta esta forão os
invalidas que existião na fortaleza de S . João transfe·
ridos para ahi onde estiverão com os que chegavão do
exercito em operações no Paraguay, até outubro do
lllesmo anno, em que passarão para a Armação, em
.. ictheroy.
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Em março de 1867 começá-rão as obras para a
fundação do Asylo dqs Invalidos da Patria.

Para a C'lmpra da ilha do Bom Jesus forneceu a

Sociedade, em 1875, (JOapolices de 1:000 cada uma,
as quaes reverterão para elIa pela extincção da Ordem

dos Religiosos Franciscanos. e 97:000$ em dinheiro
para pagamento a Alexandre \Vagner, proprietal'io da

outra parte da ilha.
Na parte que pertencia a particulares existião 42

casas que forãl) desapropriadas com os meios forneci

dos pela Sociedade, sendo 25:140 em 1878 e 14:450$
em 1883.

De 1885 ate junho de 1880 foi o governo auxiliado

pela Socierlade no custeio do Asylo; tendo, porem)
naquelle anno) por escriptura publica de .23 de junho,
subrogado ella os seus direitos e obrigações na Asso
ciação Commer,cial do Rio de Janeiro, acto que foi
impugnado pelo então Ministro da Guerra conselheiro
.loão Jose de Oliveira Junqueira e só tres annos' depois
reconhecido peLa Jmperial Resolução de 25 de abril de
1888, deixou a mencionada Associaçãq Commercia1 de
continuar a prestar semelhan te auxilio.

Em 1889, por decreto n. 10.202 de 9 de março)

ereou-se o Collegio Militai', destinado a receber gra
tuitamente os filhos e netos dos officiaes elfectivos e
reformados e honorarios do Exercito e da Armada, e,

mediante contribuição pecuniaria, alumnos procedentes
de outra'> classes sociaes, sendo a despeza com a sua

manutenção feita com í1 importancia dasjoias e pensões

dos contribuintes e com as sobra> dos rendimentos do

patrimonio do AsyJo excedentes das despezas com o
custeio do mesmo Asylo.
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A Associação Commercial fOl'neclJu nessa occasião
2'20 apolices de 1:000$, tiradas tio patrimo:1io do As,}'·
lo plra a compra. do palacete denomiflauo da Babi~

lonia e suas dependencias, ti ue pertencia ao Barão de
Itacurussá, e onde foi estabelecido o dito collcgio, e para
custeio deste estabelecimento fomeceu 34: 350$ em 4 de
setembro de 1880; nenhuma quantia mais fornecendo,
de entelO em diante, uem para o collegio nem para o
Asylo, a pretexto de reclucção dos jl!ros das apoliccs,
pt'omettendo, pOI'éll1, aux.iliar o govlJrno IHlS despezas
do custeio quando terminassem as obras dv cdificio
que estava construindo na rua Primeiro de 1\1arço.

Considerando iIlegal, á vista da disposição clara do
art. 1.10 dos respectivos e:itatutos, a subrogação feita
pela Sociedade, dos seus c1il'l'i tos e obt'igações, na
Associação Commercial, o mat'cclial João Thomaz de
Cantuaria, então ministt'o da guet'ra1 no intuito de
alliviar o 'l'hesoul'o das ele.spezas que csttL fazendo e que
derem correr pelo patt'imoniodo Asylo, inandou,'colll
aviso de 24 de julh-o do 18DS, remettel'-ao pl'ocurador
seccional ela Republica os documentos relati\'os a tal
assumpto, afim ele intentar acçuo contra a Associal~ão

Commercial do Rio de Janeiro, de modo a salvaguardar
o alllldido patt'imoIlio. luentica. acção foi propost.a P0l'
lres asylados, mas, pOt' tet'em f;lJlecido elous e haver
um desistiJo de1la, não teve andamento.

Intentada de novo a acção pelo DI'. Fernando Fl'an~

cisco da Costa Ferraz, Jose Carlos Vital, Albino Sabino
do Almeida e Torquato Yieira de Jesus,. aquelle como
subscl'Íptor ela fSubscripção populat' e estes como asy
lados, por iuiciativa do acl\'ogado DI'. Leite e Oiticica,
qUI3 de"linteres'iallamnnt0 tOUl0U a "li a l'P'jvint1icaçiX0

W2 3
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do patrimonio, efficazmente auxiliado por Ernesto
Senna, em nome da redacção do Jornal do Com
mercio, forão, por sentença do juiz seccional do Dis
tricto Federal, de 4 de julho de 1902, condemnadas a
União Federal a repol' ao patrimonio as 220 apolices
que pelo governo forão distrahidas em pagamento ao
Barão de Itacurussâ para compra dos predios da rua
do Barão de Mesquita onde se estabeleceu o Oollegio
Militar, e a Associação Oommercial a abrir mão do
patrimonio e dos respectivos juros que recebeu desde
1885 (cerca de 2.800 contos) até final entrega.

Desta sentença houve appellação para o Supremo
Tribunal Federal, que ainda não se pronunciou a
respeito.

Em 1902 o Oongresso Nacional votou uma resolução
determinando que o Asylo dos Invalidos da Patria fo~se

administrado por um conselho composto de dous officiaes
d~ exercito e dous da armada e o Presidenta da Re
publica negou~lhe !>ancção el? 20 dea gosto. - Diario
Offiaial de 28 do mesmo mez .

Asylo.- A portaria de 15 de agosto de 1895 com
prehende todos os asylados tanto do exercito como da
armada, que desertarem, ou vierem a desertar, os quaes
não devam ser mais readmittidos no Asylo, ficando
isentos de qualquer punição.-Res. de 3, communicada
em A. ele 6 de agosto de 1897, ao. Ajudante General
(Ord. do dia n. 864) - V. Pag. 40, ultima alínea.

- As praças incorrigiveis do Asylo devem reSflonder
a conselho de disciplina. - Port. de 14 de satembro
de 1897 (Ord. do dia n. 878).
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A.sylo.- As duas compãnhias de praças refol'madas
do exercito são incorporadas ao Asylo dos Invalidas

da Pakia, continuando, porém, as respectivas praças a
perceber s6mente os respectivos soldos.- Porto da 11
de fevereiro de 1898, á Rep. de Ajud. General (Ord·.
do d'ia n. 917).

:- As praças julgadas incapazes do serviço do exercito,

por soffrerem molestias cont.agiosas, não podem per
manecer no Asylo dos Invalidos ; devem ier permissão

para residir onde lhes con vier. - Porto de 28 de Fe
vereiro de 1898, á Rep. de Ajud. Ger1eral.

o começ,) de cada anno a autoridade militar da Cil'·

cumscripção em que re$idirem officiaes e praças do
exerci lo incl uidos no Asylo dos [n validos da Patriu,

com licença pal'a morarem fóra do AsjJo, devem tomar
conhecimento da situuç,\O social ~~ellcs, ll,landando sub
metter ti inspecção de sautle os que lhe parecerem
capazes de prover aos meios do subsistencia, afim de.
habilitar () governo a resol ver sobre a prorogaç;'to d~ssa

lic()l1ça ou a c~saçju dolla. - Porto de I:l de dezembro
de 1~98, ti. I{op. de Ajud. General (Ord. do dia n. 979).

- PermittB-lle que em uma das salas do Asylo dos Jn~

validos ela Patria se estabeleça uma escola mixta

mantida pela Associação Com mercial do Rio de Janeiro.
- Á. de 25 de mar.;o de 1899, ao Estado Maior (Ol'd.

elo dia n. 12).
Esta escola, com a denolOinaçã:o de Honoria Ribeil'o,

foi installada no dia 30 de abril do mesmo anno
de 1899, dirigi\la pelu major hUllorariu do exer l.tO
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Francisco Severo de Souza Pereira, asylaclo, peu'a cujo'
custeio a Associaçio, reservando-se o direito de fisca~

lizal-a, concedeu ao d.ito major a subvenção-de 300$
mensaes.

Asylo.- Não devem ser desligados as praças e infe
riores da Armada aos quaes tiver sido concedida

licença, com prazo ou sem elle, para residirem fóra
do estabelecimento, devendo-se-lhes abonar, alem do
soldo, a ração de 400 rêis diarios, como já foi resol vido
pelo aviso n. 1972, de 18 de dezembro de 1885, do
Ministerio daMarinha.- Não devem ser tambem desli~

gados os addidos, aos quaes se fará o mesmo ab0t:l0.
Os asylados, porem, que hajão desertado ou abando~

nal'em o Asyl0, devem ser desligados, com prejuizo do
todos os vencimentos, Ealvo o soldo da reforma, se o
houver, e ~em·possibilidade de readmissão (A. do Mi
nisterio da .Guerra de }:) de agosto de 1805 e 7 de
agosto de1897).

Devem sel' iam bem eliminados, com perda de todos
os voncimentos, salvo o soldo da reforma, os asylados

ju19ados incorrigiveis pelo conselho de disciplina.
(A. n. 711, de 0 do maio de 1898), podendo, porém,
ser readmittidos se derem prova convincente de com
pleta regeneração. - A. de 31 de maio de 1899 do
I. da. Marinha ao da Guerra e A. deste, do 27 do

junho seguinte; ao Estado Maior do Exercito.

- 05 officiaes reformados e h"onora1'i03 do exercito,
que, incluidos no Asylo dos Invalidas da Patria, teem
licen<;a para residir nos Estados, não devem ser addidos

MS corpo' dos 1'6 'p6cth UJ di::, tl'ictos I ai a lI:lcebor



- 37~.
I

vencimentos, visto ser para isso dispensavel essa
formalidade A. de !) de outubro de 1900, ao Estado
Maior- (Ord, do dia n. 98),

As-ylo-- llto devem ter andamento os req.ueriment03
de offidaes honorarios e reformados pedindo inclusão
no Asylo dos Invalidos da Patria se não quando tenham
esses offieiaes se invalidado para o serviço acti vo por
ferimentos ou molestias adquiriJas em consequencia
dos trabalhos e fadigas do mesmo serviço, achando-se
inhabilitados para neHe continuar e prover por outros
meios ao necessario sustento, pois a inhabilitação
adquirida em tl'abalhos estranhos ao exercito não lhes
dá direito a tal inclusão. - A. de 23 de janeiro de
1901, ao Estado Maior (Ord. dodian. 117).

- Determina-se ao commandante do 2° disÚI'icto mi
litar que nomeie uma commissão para syndicar das
condições do vida não só dos officiaes i'eforinados e
honorarios do exercito incluidos no Asylo dos Inva
lidas da Patria com licença para re~idirem no mesmo
districto, como tambem dos que vierem a requerer
i<len tico favor, afim de se veri ficar se não estão elIes
em condições de prover aos meios de subsistencia.
A, de27 de maio de 1901, ao Estado Maior' (Ord.
do dia n. 142).

- Os commandantes das fortalezas devem informal'
mensalmente qual o comportamento dos officiaes e
praças do Asylo dos Invalidas da Patria ás mesmas
recolhidos. - Ord, do dia n: 175, de 30 de novémbro
de 1901.
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Asylo.- V.' Etap'a.-G1'atificaçãO',~Ho,Çpital,
, Tempo,

Attestado.- Para ajustamento Llc cuntas de afficiaes
nas E~tadQs podem os socI'etarias dos commandos
de districtos mimares ou de guarnições assignar
officios para esse fim, comta,nto que sejão de ordem dos
respectivos camruandantes e pOl' elIes rubricados.
Pol't. de 14 de março de 1898, à Rep. de Aj ud. General
(Ol'd. do dia n. 924).

"'- V. Ajuste de contas.

Audltor.- Os vencimentos dos auditores de guerra
farão assi m fixados:

Da capital fedel'al- Ol'ucnado 9: 100$, gratificação
3:900$000.

Dos Estados - Ol'denado '1-~OOO$, gratificnçi'io
2:000$000<
,L. n. '26 de 30 de dezembl'o de ]891, Doc. 11. 93

de 1 de,outubro de 1892 e Leis ns, 225 e 36.0 de 30 de
novembro de 1894 e 30 de dezembro de 1895.

- Instrucções sobl'e o modo de fazer a convocação do
'conselho de guerra o a nomeação dos ·seus membros
e do auditol' de guel'ra, quando este não possa ser o
pl'lvativo. - Decisão do Sllpl'emO Tribunal Militar,
de22de julho de 1898 (Ord. do dii'l. n. 953).

- O auditor de guerl'a d-o Distl'icto Fede.l'al, , que fun~

ccianava junto a Repartição de Ajudante General,
ora extincta, passa a servir junto ao Estado Maior do

II ...
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Exercito, ficando a seu cargo o processo de habllitaç;Io
ao meio soldo e montepio e a direcção e preparo dos
processos que forem instaurados POl' intermedio do

respectivo chefe. - A. de 11 de fevereiro de 1899, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 5).

Auditor.- Os vencimentos dos auxiliares dos audi~

tores de marinha e guerra na Oapital Federal serão
correspondentes aos de capitãO nos corpos arregimen
tados do exercito.

Os venci men tos dos auclitol'es de guerra do 4° c GO
distl'ictos militares licia oquipararlos nos dos autli

tOl'OS do guc\rrac marinha da Oapital Ferlol'al.- Dcc.
n. 82 J , de 27 de dezem oro <le J90 J •

- Os lluditores uo guerra into1'Ínos só .lorem pel'cooer n~

l'c'pectivas gl'atií'lcações. - A. de 2ti elo julho do
1902, ao E:;tn(!o Maior.

Auditoria de guerra.-1Ianda· se recolher á
séde do 6° districto militar a auditoria de guerra que
funcciona na cidade de Porto Alegre. - A. de 8 de
agosto de 1902 (Ord. do Exercito n. 225).

- O auditor de guerra privativo, embora seja vitalicio
e inamovivel do seu districto ou circumscripção judi

cial de sua nomeação, não segue-se que seja inamo
viveI da sMe do mesmo districto e desobrigado de

oxel'cer as fUIlcções de seu cargo em qualq uer parte
do territorio da jurisdicção circumscripcional respe

ct.iv.a, e pódo até ser requisitado pejas jurisdicções
parciacs dos drpartamcntos administrativos que se
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cuntenhão na j Lll'iStlic<tã0 gOl'al tlo dis tl'ieto para sel'vi r
nos cJnsel!to3 de glUrl'a de3sa~ circumscripções em qu e
so divide o mesmo di~tricto, re,peitaio apen'1,s o caso
do aOluoncia de serviço ou ímp3dimento outro de
cal'actel' legal, de aecodo CJm a in torpretaç:to qUI)

uecol'rJ da combinação dos al'ts. 2', 14, 15 e 87 do
l~egulamento Processual Cl'iminal Mjlitar.- .~ccordão

rlo SlIpl'emo Tribunal Militar de 22 de outubro do
HlQ3 (OrJ. do Exorcito n, 2:39),

Auditorin de guerra.- V . ..lcloocaci(l.

Ausencia.- Com I'elação à ausencia dos officiaes e
pl'uças do exel'cito. deve-se observar o que dispoem os
§§ 23 e 2-1 do al't, ;:)0 do l'egu1amento disciplinal',
consultando-se o conselho de disciplina a que se l'eferc
o al't. 36 fI llantlo a auseneia fÔL' maior de tres dias pal'a
as pI'aças e tio ;ito para os officiaes sendo taes pmzos
dobl'ados qU,ll 11tio hau veL' excesso dl3 licença. - POl't .
de 14 de outubl'o de 1898, a Rep. de Ajud., General
(Ol'd. do dia n. 969).

- AcJ.ú'[o-se om plena vigencia os a1'ts. 2° e 3') do titulo
III das ordl3nanças tlu Dde abl'il de 180j que mandjo
que as ausencias por mais de tL'e;; dias e por menos ele
oito sej~lô julgadas por um con~elho ell3 disciplina admi
nistrativo.- A. de 15 de outubL'O de 1900, ao Estado
Maior (Ord. do dia n, 99).

- V. D.'.'errllo.
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Dacbarel.- Dispensa-se, paeu a col1ação do geno
de Bacharel em mathematicas e sciencias physicas, os
exames de philosophia e rhetol'ica, de accordo com o
DeCl'eto n. 731, de 14 ele dezembro do 1900 . .- A. de
14 de f'Jvel'eiro de I!) I, á Escola Militar do Brasil.

- V. 11ssi[Jn!/lu,'a, - Escota Mitila1'.

Daix8.- Quando a baixa do posto for dada por sen.
tença do Su premo Tri bunal Mil ital', não póJe o official
inferiol' tel' aI ta depois do terminado u prazo
ela pl'Ísão; poded, porém, mais tarde, SeL' elevado
1I0l'amente ao p:>sto tIo inferior, quando po:' seu bom
comportamento fôl' julg..vlo rehabilitado da falta com
mettida, - POl'to de 6 ele setembl'o d~ 189 (Ol'd. do
dia n , 962).

-- Do serviço do exel'cito eleve tol~a um menor que
assentou praça sem o consentiment') ele seu pae ou
tutor, embol'u subl11etti\lo a proces,o por crime do
deserção, porquanto é nullo o seu ali tamenLo.-V.
Dese,'çllo, Hes, de 21 dejunho de 1901.

- Manda-~e fazel' effectíva a de uma pl'aça que concluiu
o tempo de serviço sendo devedora li Fazenda Nacional
de riuautia inferiol' á importancia das peças de farda
mento de recl'uta prompto, deduzilltlo·se porém, da
importancía a que tem direito, a quantia de que c
devcdora,- 01'd. do rlía n. 151, ele 31 ele julho c1p.1901.
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Daixa.- As praças de pret graduadas não podem
ser rebaixadas definitivamente, senão em virtude de
decisão dos conselhos de disciplina a que se refere o
art.· 36 §§ 2° e go do regu lamonto disciplinar de 8 de
março de l875.-A. de 15 de fevereiro de 1902, ao
Estado-maior (Ord. do Exercito n. 191).

- V. Olllciál interior.

Dalde.- V. Mc~te"ial dfJ Exercito.

~anoo dos Funcçiónarios Publicos~-
Seus estatutos.- Dec. n. 3595, de 12 de fevereiro de
HlOO, alteradJ pelo de n. 4373, ele I de abt'il de 1902.

Dat.alhão Tiradentes.- Revoga-se o aviso
dd 29 de dezembro do 1891 que autorizou o Cluo
Tir'adentes á lerantar entre seus associados um
batalhão pat.riotico d13stinado a defesa da Reptiblica,
c proIlibe-se <'xpressamen te o uso dos distincti vos
adoptados pelos officiaes e praç'l.s desse batalhão.
A. de 29 de novembl'o do 1897, ao Ajud. General
(Ord. do dia n. 902). - V. VI voI. pago 52, onde o
aviso de 29 de dezembro estâ publicado com a data
de 1889 em vez de 1891.

Datalhões de engenharia.- O batalhão de
engenharia destacado na Escola Militar do Realengo
está subordinado ao commandante da escola, nos
termos do art. 250 do regulamento de 18 de abr~1 de
1898. -Porto de 13 de junho de 1893, â Rep.
de Ajud. Genel'al (Orrl. do dia n. 942).
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Batalhões de engel'lharia.- .'obre fi. gra
duação que devem ter as praças telegraphistas dos

batalhões de engenharia. - V. Organi:;ação, 8 de

novembro do 1900.

Be.-i-beri.- Os otliciaes e praças atacadas desta

molestta continuarão a ser removidos de localidade

dentro elo mesmo Estado, como està determinado, e

nos casos graves, em que seja ndcessaria a t!'ansfe

rencia para óutro Estado ou para a Capital Federal, tal

transfl3l'encia só poderá ser feita por ordem oxpressa

elo ministro, consultando-se paI' tolegl'amh1a.- A. de

11 de abril de 1898, aa Ajud. G~neraJ (Orll. do dia

n.034).
Em vista das ponllerações feitas pelo commandante

da gU8l'nição do Amazonas e cio chefe sanitario no

mesmo Estado, fic'lu sustaria a .orderl;\ acima com rela

ç,10 aqueUa gual'niçlo.- Porto de 3 de agosto de 1898,
à Rep . .de Ajud. Geuel'al (Ol'd. do dia ii. 93!).

Ao commandant(l' do 2° districto declarou-se que

devem ser transferidas de um pal'<L outl'OS COl'pOS do
mesmo districto, situados em Estados diversos, as

praças atacauas de beri-beri, removendo-se para o

Estado da Bahia, onde ha uma enfel'maria especial

para o tratamento de:ita molestia, as que estiverem

gravemente doentes e pel'tencel'em não só àquelle

districto, mas tambem aos outl'OS Estados do arte,

para o que se fal'ão as necessarias c0mmunicações.

Porto de 15 de dez-embro de 1898, à Rep. de Ajud.

General (Ord. de dia n. 981).

V. Transporte.
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Bicyclet.tl.- V., Velocípede.

Bonds.- V. Disâplína.

c
-,

Cadete.- No dia 10 de janeiro de 1898 CCSS9. no
ex~rcito a classe de cauetes, dando-se baixa aos que
não quizerem contin uar como simples soldados. - Porto
de 18 ele dezem bro de 1897, à Rep. de Aj ud. General
(Orei. do dia n. 908).

Cadernetft.- Sumente se deve nas cadernetas
averbar a data da apre:;entação dos officiaes nos qual'
teis generaes e nas guarnições, para que possão elles
com os attestados passados pelos estab'3!ecimentos
militares prestar suas contas no primeiro moí, e ser
contempladós 110 mez seguinte nas folllas de ,venci
mentos dos corpos a que pertencerem ou a que estejão
addidos. Essas cadernetas devem ser al'cllivadas nas
repartições competentes. não só pa:l'a se ]anxal'em todos
os vencimentos que tenllão recebido, mas tambem para
no caso de marcha serem entr'egues aos interessados
com as respectivas notas até o dia da partida, - Porto
de 9 dE: fevereiro dc 1898, à Rep, de Ajud. General
(Ord. do dia n. 145).

- V. Peculio.

Caixa civil.- Orea-se uma caixa civil para in
cumbir-se dos pagamentos á~ forças brasileil'as esta·
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donadas no tel'ritol'io do Acre e das despezas d'o ma
terial necessario ã. man u tenção das mesmas forças.
Dec. n. 4798, de 21 de março de 1003.

Instl'ucções para o seu funecionamento.- Podo ele
24 de março de 1903\DiaJ'io Olficial de 28).

Caixa n:lilita.·.- Sel'ão creadas nas sedes dos dis
trictos militares em que' não houver repartiç:'io de
Fazenda federal junto as .forças de observação c em
operações com pessoal commissionaelo na seguinte
conformidade:

1 Chefe pagador, majol'.
1 OfficiaI escrivão, capitão.
1 Conferente·fieI, tenente.
Os adj untos neccssarios, alferes.
Ordenanças, praças.
Exerceráõ essas funcções os emprega40s da Direcção

Geral de Contabilidade da Grlerra ou do Ministerio da
Fázenda, os addidos a outras reparLíçães felleraes por
nomeação do Ministi'o da Guerra, sob PI'oposta do
director gel'al, podendo ser adjuntos alferes do exercito
de reconhecida aptidão.

As caixas das sedes dos distrietos militares sámente
sel'ão instituidas quando as forças dos distl'ictos esti.
vel'em concentradas nas respectivas sedes.

Dec. n. 3803, de 5 de janeiro de 1001, Cap. X
do reg-ulamen to que o acompanha (Ord. do dia
n. 113).

Caluluoia.- V. InJuria.

Carpint 11:"0.- V. 8olclo.
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Ca8a.- Não havendo contr.acro escripto com prazo
certo e preço determinado, é licito ao proprietario do
predio augmentar os alugueis, assim como e licito ao

inquilino delle mudar-se; mas pára que possa o pro

prietario augmentar os alugueis, são 'precisas duas con
dições:

la A notificação judiciaria de augmento.
<;la O augmento sámente p6de começar a vigorar,

depois de decorrido um -mez da notific~ção do in

quilino.

- Accortlão da Camara Civil do Tribunal Oivil e
Criminal de 6 de maio de 1901.

CaSftlDento.·- O numero de· praças casadas mIo
deve exceder de quinze por companhia, como estatuem
o regulamento de 18 de fevereiro de 17(n e o aviso

de 12 de setembro de 1879.·- A. de 2 lie março de
1901, ao Estado-::\laior (OrJ. do dia n. 12:3).

Castigo.- Teo h nma alteração de certa importancia

deve occorrer em um corpo sem o conhecimento do
respectivo chefe. A applicação de castigo c sem pre de
importancia para a disciplina mili tal'; e a faculdade
conferida ao commandanto de companhia paea infligir
admoestação, reprehensão e detenção, podendo esta

ser acompanhada das penas accessorias mencionadas

no art.~ II do regulamento disciplinar, não significa
que o commandante de companhia possa fazeI.o,
salvo as duas pl'Ímeiras, sem dar conhecimento ao

chefe do corpo, que, approvando o acto de sen subor
dinado, fará publicaI-o, como exi.ge o art. 16; e re~

provando, suspenderá ou minorará d. pena imposta,
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usando neste caso da compotencia que lhe ê cúnferída
pelo art. 30 § 11.

Se o com mandante do corpo não tiver conhecimento
dos castigos, ainda mesmo leves, infligidos ás suas
praças, o juizo que a respeito dellas fizer, não será o
exacto, accrescendo que certo numero de faltas disci
plinares, aggravando as transgressões, não podem estas
ser sufficientemente julgadas; desconhecidas aquellas.
A portaria de 14 do março de 1892 não ilUde as disposi
ções do regulamento disciplinar; apenas explica aquiHo
que aliás esta bem claro.- Ord. do dia n. 984 de 5 de
janeiro de 1899. - V. '/lol. VI) pag. 2.72, ta alinea .

Caução.- As delegacias fiscaes do Thesoul:o Federal
nos Estados são autorizadas a transferir semestral
mente, por jogo de contas, á Contadoria da Marinha e
Direcção geral de contabilidade da guerra as impor..
tancias que tiverem sido recebidas nas mesmas reparti~

ç5es dos responsaveis dos respectivos ministerios,
devendo ser feita essa transferencia por meio de uma
relação que contenha os nomes e cargos dos ditos
responsaveis e o valor e especie das cauções por elIes
effectuadas. - Oirc. de 11 de fever-eiro de IDO I,
do M. da Fazenda_

- V. Conselho de comp1"as.

Cenliterio.- Autoriza-se o director da Fabrica de
polvora da Estrella a estabelecer um cemiterio em
terrenos da mesma fabrica, tendo em consideração a
ultima parte do offieio de 30 de junho findo do vice..
presidente da Oamara Municipal de Magé relativa·
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mente ao local escolhido, que deverei ser afastado da

povoação quanto ba~te para não pl'ejudicar a sua
salubridade.-A. de 22 de outubro de IDO').

Cel'eIll0l1i~1 diploIDatico.- Est,abelece.se um
ceremonial official para a recepção dos representan tos
diplomaticos acreditados no Brasil, e regulão-se os

actos pu blicos a que elles são coavidados a assis tir.
Dec. n. 4010, de 2 de maio de 1901 e A. de 13 do

mesmo mez, do M. das Relações Exteriores ao da
Guerra (Ord. d.o dia n. 173).

Ccrtidão.- Passão-se de informações que não
envolvão materia do sC'gredo ou compromettimento

alheio, como são assumptos do expediente reservado
das repal'tiçães publicas e os documentos que nestas

existão e pos~ão comprometter terceiro, diJ1amaudo-o,

por qualquer modo attl'ahindo sobre elle a odiosi

dade ou despreso publico, sem vantagem alguma para

QS interesses da j l1stiça. - A. TI. 69'2, de 8 de ou tuuro

de 1878 e n. 158, de 22 de ouLubro de 1885, do M. da
Fazenda.

- V. Sello.

Cidadão bl~a8i1eiro.-V. Direitos potiticos.

Classe.- D Corpo da E;;tauo Maior de primeira

classe passa a constituir o Estado Maior do Exercito
- L. 11. 403 de 24 do ou tubro de 18D6, art. 11

(Ord. do dia n. 77 "). - V. Bstado maio" elo
E.1.'el'cíto.
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Classe. - 0" officiaes do corpo de Estado Maior de
seguuda classe dt3vem ficar sob o com mando do chefe'
do Estado Maior do Exercito.e ser empregados, quando
não tiverem commissão, em ser,iços desta reparti
ção compativeis com as suas habilitações.- A. de
27 de fevereiro de 1890, ao Estado maior (Ord. do
dia n. 7).

- V. Aggregado. - Estado Maio}' . ........ O"ganízação.
- Promoção. - Transferencia.

Club da Guarda Nacional.- Seus estatutos

appl'ovados em assembIea geral realizada em 3 de maio
de 1902 (Diario O{ficial de 20 de setembro).

Club IDiUta.a
.- Como medida disciplinar e por se

achar a cidade ém estado de sitio ma1lda-se fechar o

Club Militai' do Rio de Jaueiro. - Podo de G de
dezembro de 1897.

- °Supremo Tribunal Federal julgou pt'ocedente a
acção deste Club que appellára da sentença do juizo
federal confirmando o acto do governo que mandou
fechal·o. - Accordão de 31 de janeiro de 1901.
V. P01't. de (J de dezernbl'o de 1.897.

- Estatutos approvaucs na sessão. de 22 de julho de
1901.- Dia1'io Official n. 183, de 6 de agosto.

Codigo dos institut.os of6.ciaes de en
sino supe."ior e secundario dependentes

du Millistot'io da Justiça ú Negocios Interiot'o:;.- D c ..
3~92
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n. 3890, de 1 dejaneil'o de 1901 e n. 4072, de 29 de
junhu do mesmo anno, rectificando os arts. 84 e 312.

Codigo Penal.- E' approvado e ampliado ao
Exercito Nacional o codigo penal para a Armada que
acompanha o Decreto n. JS, de 7 de março de 1891,
L. n. 612 de 29 de setembro de 1899 (Ord. do dia
n. 40).

Collegio Militar.- Sobre os vencimontos que

devem S!3r pagos a diversos professores do Collegio
Militar demittidos de~ses cargos e depois reintegrados,
tendo nesse interval10 exercido outras commissões.
Res. de 3 de março de 1899, communicacla em A. de
8 à Contadoria e ao Oollogio.

- Attendendo-se a que nem sempre é possivel aos
a

alumnos deste collegio terminar o curso primario em
tres annos, como estabelece o art. 18 do Reg. n. 2881

do 18 elo abril de 18Ç)8, permitte-se a frequencia por
mais de Um anno aos que não puderem terminar
aquelle curso no dito prazo, - Dec. n. 3895, de 11 de
janeiro de ) 901 (Ord. do dia n. 113).

- As pL'aças que vão sargentear companhias de alumnos
do Collegio Militar, como 10. sal'gentos, devem ser
excluídas do estado etrectivo, corno acontece com as
que vão exercer iguaes funcções na Escola Prepara
toria do Realengo. - Ord. do dia n. 151, de 31 de

.julho de 190L

- V. Patente,
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Colonia .niJital~.- A de Jatahy é emanci
pada do regimen militar. - A. de 3 de novembr o
de 1896, ao Presidente do Paraná e Port. á Rep.
de Ajud. General na mesma data (Ord. do dia
n. 783).

- Os directores das colonias militares não estão directa
mente subordinados à Direcção Geral de Engenharia,
mesmo tratando-se de trabalhos technicos, cuja
subordinação à mesma Direcção é mediata por inter
medio do commandaute do districto, ao /lual devem
obediencia immediata todos os estabelecimentos e
commissões existentes no districto; e não exercondo
aquella Direcção acção administrativa sobre as colo
nias nem estando seus directores incluidos no CapHulo V
do Doe. rle 1 do novembro de 1890, como commissões
de engenharia, O' vencimentos que lhes competem
são os que estiverem marcados nos respectivos regu
lamentos, ou os que lhes forem designados por acto
do Governo.- Ord. do dia TI) 2~, de 5 de agosto
de 1899.

- Resolvem-se diversas duvidas apresentadas pelo dire
ctor da Colonia Militar junto á foz do Iguassu com
relação aos terrenos da mesma colonia. - A. de 5 de
janeiro de 1900, ao Estado Maior (Diario Officiat
de 10).

- Os ajudantes das colonias militares teem direito á gra
tificação de exercicio de subalterno do corpo a que per
tencerem. - _.\" de 14 de maio de 1900, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 79).
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Colonia n'lilitar.- Reorganização das colonias
militares.- Dec. n. 733, de 21 de dezembro de 1900
(Ord. do dian. 147, ele ]901).- Seu regulamento.
Doc. n. 4662, de 1') de novembro de 1902 (Ord. do
Exercito n. 248).

- Modelo de titulo pl'O"visorio elo occupação de ter
ras.-V. Modelo.

COllllllando.- Ficão supprimielos os elos corpos
especiaes, que serão subordinados: o de engen.heiros ao

director geral de engenharia, o de estado maior de ar·
tilharia ao director geral desta arma ~ o de saude ao
director geral de saude. -L. n. 403, de 24 de ou tubro
de 1896, art. 18 (Ord. do dia n. 778).

Conllnan~o de cOlllpanhia.- Havendo offi
ciaes lJ.ue estejão adelido.s, não em virtude de se
demorarem por ordem superior, ou de se acharem em
transito, ou ainda de causas diversas que não sejão por
conveniencia do serviço, deve commn.ndar a bateria, ou
ompanhia, um desses officiaes, evitando-se, em qual

quer caso, tanto quanto possiveI, a accumulação de
commandos, a qual perturba a marcha do serviço, como
declara o aviso de 15 de maio de Hf97 (V. Ord. do
dia n. 911, de 31 de dezembro). De accordo com a
disposição desse aviso assim se deverà proceder, por·
quanto existindo officiaes addidos nas alludidas condi
ções não haverà razão para os officiaes accumuJarem os
commandos de todas as baterias. -A. de 17 de julho
de 1899, ao Estado Maior (Ord. do dia· n. 2G). V.
VI vol. pag. 01 ulti,na alínea.
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(Jonl.mand'o de cOInpanb~a.-Os alferes
graduados preferem os alfere'>-alumllos no commando
interino de companhias porque são officiaes de patente.
-Ord. do dia n. 110 de 31 de dezembro de 1900.

- V. Agente. - Gratificaçc{,o.

ComInando Geral de Art,ilbal~ia.-Foi
instal1ada no dia 3 de fevereil'O de 1899 a Direcção
Geral de Artilharia, creada pela L. n. 403, de 24 de ou
tubro de 1896) e considerado extincto este commando.
Ord. do dia n. 2, de 5 de fevereiro de 1899.

Commando de guarnição e Cronteira.
- As forças federaes estacionadas no Rio Grande
do Sul ficarão divididas em sete jurisdicções, assim
constituidas :

ilJ. guarniçlio e fronteira. - Rio Grande, compre
hendendo as cidades do Rio Grande, Pelotas, Santa
Victoria do Palmar e a fronteira do Chuy, que se
estende da foz do rio deste nome, no Oceano Atlantico,
ao extremo sul da Lagôa-Mirim.

Será constituida por quatro corpos - um de arti
lharia, um de cavallaria e dous de infanteria, aquarte
lando um destes em Pelotas e o de cavallaria em Santa
Victoria do Palmar, para dare.m a guarda do Chuy.

A vigilancia da costa entre o extremo sul da Lagôa
Mil'im até à foz do rio Jaguarão será feita por navios d,L

, esquadra que estacionarão nessa Lagôa.
2 a gU1,rniça;o e fi'onteira. - Jagllarão, compre

bendendo a fronteira que vao desde a foz do rio deste
nome, na Lagôa-Mirim, até á foz do Jaguarão-Chico.

. .
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Será constituida por um corpo de cavallaria com
sMe na cidade de Jaguarão.

3 a guarnição e fronteira. - Bagé, que se estende
desde a foz do rio Jaguarão-Chico até o arroio
Upamaroty.

Será constituida por uma guarnição forte das tres
armas, composta de um regimento de artilharia, dous
de cavallaria e dous batalhões de infanteria, aquar
telando um desses corpos na cidade de D. Pedrito.
Sua séde sera em Bagé. .

4a guarnição e fronteira. - Livramento, que se
estende do arroio Upamaroty ao ~asso do Ricardinho j

terá. sua sMe em Sant'Anna do Livramento e será
constituida por um regimento de cavallaria e um
batalhão de infanteria.

5:1 guarnição e frontei~'a.- Quarahy, que se
estende do Passo do Ricardinho à foz do Camoaty j

serã. constituída por um r"egimento de caval1aria e
um batalhão de infanteria, que aquartelará na ci
dade de Alegrete, sMe do comma udo da guarnição.

6:1 guarnição e fronteira. - Uruguayana, que se
estende da foz do Camoaty à foz do Ibicuhy; será
constituida por um regimento de cavallaria e um ba...
talhão de infanteria. Séde na cidade de Uruguayana.

7 a guarnição e f1"onteira. - S. BorJa, que vae
da foz do Ibicuhyaté o Pepiri-guassú; será consti
tuida de um regimento de cavallaria e um batalhão
de infanteria. Séde na cidade de S. Borja.

Além destas, ha mais duas guarnições centraes,
sendo uma em Porto Alegre, constituida por dous
corpos de infanteria, para guarda dos edificios e
demais serviços federaes; outra em S. Gabriel,
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constituida por unl corpo de cada uma das armas e
pelo corpo de transporte.

Os commandantes de guarnições e fronteiras serão
nomeados pelo Governo, podendo essas nomeações
recahir no commandante mais graduado dos corpos
que pertencerem ã guarnição.

Para auxiliar o serviço da Escola Pl'eparatoria e
de Tactica aquartelará na cidade do Rio Pardo o
2° batalhão de engenharia, que ficará subordinado ao
commando daquella escola. - A. de 25 de dezembro
de ]897, ao Ajudante General (Ord. de dia n. 911).

COJllJllando de guarnição e Cront,eira.
- O commando da. fronteira de Palmas, no Paraná., foi
creado com a nomeação do coronel José Bernardino Bor
mann.-Port. de 8 de abril de 1893 (Ord. do dia n. 435).

- Nestes com mandos não ha secretarias especiaes com a
respecti va remuneração fixada nos orçamentos para tal
exercicio. Estas funcções devem ser accumuladas pelo
secretario cle.um dOR corpos, sem maior vantagem, ou
por um subalterno tirado para esse fim de algum dos
referidos corpos, percebendo o vencimento de subal
terno. - A. de 13 de ma.rço de ] DOO, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 68).

- Na guarnição err;t que houvel' mais de um corpo, o
respectivo commando deve ser cumulativamente exer
cido pelo commandante de corpo mais antigo ou gra
duado da guarnição, com direito ao exercicio maior e
às despezas do expediente respectivo. - A. de 2 de
março de 1901, ao Estado Maior (Ord; do dia n. 125).
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COllllllercio.- Penas em que incorre tpdo indi
viduo ao serviço do exercito, que exercer habitual
mente profissão do commercio.- L. n. 612, de 29 de
setembro de 1899. Codigo Penal da Armada, exten
sivo ao exercito, art, 176 (Ord. do dia n, 40).

- Nenhum official do exercito pôde annunciar ou
manter estabelecimentos de instrucção particular ou
publica, nos termos do· disposto nos arts. 2° e 3° do
Cap. 16 da L, n. 556, de 25 de junho de 1850, desde
que seja considerada ramo de commercio a gerencia de
taes estabelecimentos; podem, por~m, leccionar par·
ticularmente, quando disso não résulte prejuizo para
o serviço militar, cabendo aos respectivos comman
dantes providenciar sobre as faltas commettidas no
mesmo serviço.- A. de 11 dejulho de 1900, ao Estado
Maior (Ord. d,o dia n, 87).

- Sobre a prohibição estabelecida pela L. n, 566, de 25
de j unho de 1850 (vaI. 1 pag. 167) de poderem os olfi
ciaes militares de primeira linha, de mar e terra, tomar
parte na gerencia administrativa de qualquer companhia
mercantil. - V. Cooperativa Militar do Brasil.

COD'llllissâo.- Extingue-se a Estrategica elo Pa
"anâ.- POl't. de 29 de abril de 189 á Rep. de
Ajudante General (Ol'd, do dia n. 934).

- ão consideradas de primeira classe as que são des·
empenhadas por officiaes do exercito nos commandoi'l de
districtos militares. - Porto de 21 de setembro de 1899,
á Delegacia Fiscal na Rab ia.



-:57 -

COIDIDissão.- Nenhum official do exercito póde
exercer qualquer. commissão estl'anha ao Ministerio da
Guerra, embora a accumulação seja permittida por
lei, sem prévia licença do mesmo Ministerio.- A. de
6 de abril de 1900, ao Estado Maior (Ord. d0 dia
n. 72). - V. Vol. VI pag. ·13, primeira ctlinea.

COIDIDissão de cOIDpras.- V. Conselho de
compras.

CoIDUlissão techll.ica IDilitar consul
tiva.- Fica supprimida logo que se organizar a 
Direcçãp geral de engenharia. - L. n. 403, de 24 de
outubro de 1896, art. 18 (Ord. do dia n. 778).- V.
Direcçc10 Geral de Engenharia.

Compronlisso.- V. Antiguidade.

Congresso (nacional e estadual).- Os senadores
e deputados federaes e estaduaes que forem officiaes
do exercito ou da armada são considerados em dispo
nibilidade nojntervallo das sessões, com os vencimentos
do art. 55 do Dec. n. 946 A, de 1 de novembro
de 1890.-L. n. 26, de 30 de dezembro d~ 1891,
art 7°, ~ lo, n. 6.

- Os militares arregimentados, ou pertencentes aos
corpos especiaes, que forem depu tados ou enadores
federaes ou estaduaes, por isso que ficão no gozo de
immunidades desde que recebem diploma~ aLé a nova
eleição, não devem pOi' convelliencia da disciplina e
da marcha· regular do serviço exercer cargos nos
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ministerios da guerra e da marinha emquánto estiverem
investidos do seu mandato legislativo, salvo no caso de
guerra ou naquelles em que a honra e a integridade
da União se achem empenhadas' convindo que, nos
intervallos das sessões se conservem em disponibili
dade, como preceitua a lei de 30 de dezembro de 1891
- Res. de 6 de janeiro de 1899, communicada em
A. de 12, ao Estado Maior (Ords. do dia n. 986,
de 15 de janeiro e n. 25, de 15 de julho, de 1899) .

Congresso (nacional e estadual).- Sobre os lentes
e professores das escolas do exercito que são senadores
e deputados. - V. Escola Militar, 13 de a.bril e 8
de julho de 1.899.

- Situação do official da armada eleito deputad~ ao
Congresso Nacional ou Estadual.- Consulta do Con
selho Naval resolvida em 25 de novembro de 1898
(Relataria do Ministro da Marinha de 1899).

- Declara-se qUê tem apenas direito ao respectivo
soldo um oflicial do exercito durante o tempo em que
funccionou no Congresso legislativo da Parahyba do
Norte, embora não tivesse recebido subsidio pelo
facto de não haver o presidente do Estado reconhecido
a legitimidade do dito 00ngresso. - Port. de 29 de
janeiro de 1901, á Delegacia na Parahyba (Ord. do
dia n. 118).

- Sobre a aCGumulação de vencimentos de lente cathe
dratico com o subsidio de senador ou deputado. - V.
Vencimento, 23 de outubro de 1901.

. "
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Congresso (nacional e estadual).- Manda-se con
siderar em disponibilidade, vencendo sámente o res
pectivo ordenado dUl'ante o interval10 das sessões,
o secretario do Arsenal de Guerra do Estado de Matto
Grosso, que se acha com assento na assembléa legis
lativa do mesmo Estado.-Port. de 12 de fevereiro de
1903, a Delegacia em latto Grosso.- V. L. n.26,
de 30 de dezembro de i 89 i e A. de i3 de março
de 1893, vol. VI, pago 367, ia alínea.

- Constituindo, para os deputados eleitos, serviço gora
tuito e obrigatorio o comparecünento as sessões pre
paratorias, deve o funccionario publico que exercer
tal cargo perceber os vencimentos do seu empr~gl)

durante as mesmas sessões. - A. de 29 de maio de
1903, do'M. da Justiça, ao director da Escola Polyte~

chnica do Rio de Janeiro.

- V. Accumulação. -Ap1"eSentação.

Conselho de cOIDpras. - V. Reg. n. 3. 193 de
12 de janeiro de 1899, arts. 58 a 60 (Ord. do dia n. 986).

- Compete-lhe a acquisiçãO da materia prima para a
officina de alfaiate do Arsenal de Guerra da Capital
Federal, á vista do disposto nos arts. 58 e G2 do regu·
lamento, que baixou com o decreto D. 3.193 de 12 de
janeiro de 1899. -. A. de 29 de março de 1899, à
Intendencia.

- Aos fornecimentos annunciados pelo conselho de com
pras da Intendencia Geral da Guerra podem concorrer
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os individuos donos de fabricas e estabelecimentos de
objectos peoduzidos ou manufacturados no paiz, embora
não tenhão a qualidade de negociantes matriculados e
importadores.

A disposição do § 2° do art. 63 do regulamento da
mesma lntendencia deve ser cE>nsiderada como li ma
condição geral de ser a casa 'concurrente importa
dora, sem especificação alguma.- A. de 4 de abril
de 1899, à lntendenciá.- V. 1.0 vol, pago 446,
33. alinea.

Conselho de cOIllpras. - Nenhum proponente
se poderá apresentar ás concurrencias de forne
cimentos, quer no conselho de compras, quer na
commissão de compras da Intendencia Geral da
Guerra, sem que haja previamente dep.o- itado nos
cofres da Contadoria Geral da Guerra a quantia
de um conto de reis (1:000), como caução, para
garantir a assignatura do seu contracto e a execução
deste, quantia que revertera em favor dos cofres
publícos, sem prejuizo das multas em que incorrer,
nos termos do regulamento respectivo e do aviso
de 1 de junho de 189 .- A. de 21 de agosto de
1899, a ln tendencia. - Revogado pelo de 20 de janeiro
de 1902.

- Quando nas concul'l'encias para fornecimentos á ln
tendencia Geral da Guerl'a e apresentar somente uma

PI'oposta, deve o preço d 'sta ser comparado com os
da actualidade no mercado, mandando-se para tal fim
conhecer, antecLpadamente, em casas' de primeira
oedem, os referidos pl'eços, por intermed'io dos agentes
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compradores. - .\... de 16 dejunho de 1900, á Inten
doncia.

Conselho de cOlllpras.- Nas futuras concur
reneias na Iutendencia da Guerra deverão ser exigidos
do fornecedores tantos depositos de um conto do réis
quantos forem os contractos que tiverem de assignar,
de a0cordo com os oditaes e com o disposto no aviso
de 21 de agosto do 1899.- A. de 31 de outubro
de 1901, á Intendencia. - Revogado pelo de 20 do
janeiro de 190.2.

-- Nas concurrencias a que se houver de proceder na
Intendencia Geral da Guerra, quer na commissão de
compras, quer no conselho do compras) observar-~e-ha

o seguinte:
lo, ficam revogados os avisos ns. 252, do 21 de

agosto de 1899 e 622, de 31 de outubro de 1901 .
2°, o negociante que se propuzer ás concurrencias

semestraes, depositará de um~ só vez a quantia de
1: 000 ~, que ficará caucionada até a terminação de
tor1.os o contractos) afim de garantir as multas de
10 e 20 % regulamentares, no caso do não cumpri
mento dos pedidos que lhe forom feitos; outrosim)
depositara mais a de 300.' para entrar em cada lici
tação, quantia osta que perderá se não assignar o con
tracto e que lhe será restituida, logo que seja o mesmo
assignado;

3°, para concorror às do conselho de com pras, depo
sitarà a quantia de 1 :000" para cada concurrencia,
afim de serem deduzidos 5 % do valor do forneci
meu to, se não assígnur o contracLo,e, a~sjgnadu este,
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a caução ficará para gal'antil' as multas de 10 e 20 %,
todas regulamentares;

4°, se em ambas as hypotheses a multa for maior
que a caução e não haja conta em processo para co
brança, o negociante entrará com o restante amigavel
ou judicialmente, assim como recebera a difl'erença
quando se realizar. - A. de 20 de janeiro de j 902,
á Intendencia.

Conselho de disciplina. - No caso de não
existirem o conselho de disciplina, o relatorio de pre
venção ou o termo de que trata o art. 106 do Regula
menta Processual Ol'iminal Militar, deve-se recorrer
ao livro de registro e outros documentos do archivo
0, à vista elo que delles constar, proceder-se ao que está
estabelecido no mesmo regulamento sobre deserções de
praças de pr t como se se tratasse do caso ele ausencia
occorrida na occasião. - Res. de 28 de agosto de
1897, commullicada em Porto de 9 de setembro, á
Rep. ele Ajudante General (Ord. do dia n. 878).

Conselho econornico. - Approva-se o modelo
para (l balancete annual da receita e despoza dos
conselhos economicos dos corpos e estabelecimentos
militares. - Port. de 16 de setembro de 1898, á

Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 962)-

- O art. 43 do regulamento n. 2.213, de 9 de janeiro
de 1896, refere-se às rações que entram diariamente
para a caldeira e se destinão à alimentação das praças
arranchadas, e não à etapa das desarranchadas, cujo
valor ser-lhes-ha pago de accordo com 6 art. 42. -



- 63-

Port. de 17 da setembro de 1898, á R;epartição de
Quartel-Mestre Geuel·al.

Conselho eeonoDlico. - Os descontos feitos às
praças, provenientes de ex.travio de artigos perten
centes ao rancho e as multas impostas aos fornecedores,
devem ser escripturados na receita da respectiva caixa.
- Port. de 5 de outubro de 1898, à Repartição de
Quartel-Mestre General.

- Os dos hospitaes militares da guarnição da Capital Fe·
deral devem ser formados pelos respectivos directores,
tres dos medicas mais graduados alli em serviço e os
encarrAgados das p~:1rmacias. - Dec. 11. 3.522 de 8
de dezembro (le ]899 (Ord. do dia n. 49).

- Sobre a applicação dos saldos das economias licitas dos
conselhos economicos dos hospitaes e enfermarias mili
tares. - A. de 20 de julho de 1900, ao Estado-Maior
(Ord. (lo dia TI. 87).

- Na falta do terceiro membro do conselho economico. .
dos hospitaes militares deve ser chamado o encarregado
da phal'macia. - A. de 25 de setembro de 1900, ao
Estado-Maior (Ord. do dia TI. 97).

- O medico adjunto, no ex.ercido de chefe da enfermaria,
póde presidir o respecti vo conselho economico. - A.
de 11 de dezembro de 1O00, ao Estado-Maior (Ord.
do dia 11. 108).

- V. Etapa. - Hospital.
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Conselho de :f'orneciJllento. - Modifica-se
o regulamento approvado pelo decreto n. 2.213, de 9
de janeiro de 1896, pal'a o serviço de provimento de
viveros e forragens aos corpos do exercito.

Essa modificação consiste em fazer-se em cada loca·
lidada uma unica cOllcurrencia por conselhos compostos
dos com mandantes dos corpos, presididos, na Oapital
Federal, pelo quartel-mestre general e nas sédes
dos districtos e guarnições, pelos respectivos comman
dantes, servindo -de secretarios capitães ou subalternos
designados pelos presidentes dos conselhos. - Dec.
n. 2905, do 6 de junho de 1898 (Ord. do dia n. 9-H).

- Pode concorrer aos fornecimentos aos corpos do exer·
cito quem não tenha ,casa commercial ou escriptorio,
nem firma social) e nestes casos não fica obrigado a
apresentar documento elo pagamento do respectivo
imposto. E', pOl'ém, obrigado a provar que tem bens
ou fiador ieloneo que garantam o fornecimento COD

tractado e as multas em que possa incorrer por in
fracção do conteacto.- Porto de 3 de agostu de
1898 a. Repartiç~o de Quartel-Mestre General 'Ord.
do dia n. 955).

- Oabe ao commandante do 4" districto militar, de
accortlo com a primeira parte elo art. 11 do regu
lamento approvado pelo decreto n. 2213 de 9 de
março de 1896) remetter directamente á Oontadoria
Geral da Guel'ra os preços das propostas mais van
tajosas dos dois ultimos semestres das diversas guar
nições de sua jurisdicçãO, e bem assim os preços
correntes DOs m0n'ados das mesmas guul'l1ição:i dois
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mezes antes de terminado o semestre, afim de que

aquella repartição proceda ao calculo para a deter
minação dos valores das etapas no semestre seguinte,
visto ter sido extincta a Repartição de Quartel-Mestre
General, quo pela ultima parto do referido artigo era
incumbida de tal serviço.- A. de29 de maio do 1899,

ao Estado Maior do Ex.ercito (Ord. do dia n. 20).

Conselho de rorneciJ:nento. - Sobre o for
necimento do ganeros alimenlicios, inclusive dietas e
forragens paL'a os animaes dos corpos i 'olados, esta
cionados em lagares distantes das séde~ dos respectivos

dis teictos mi Iitares. - V. Disll'icto A'1ilitar, aviso de
17 de abril de I 99.

- V. Contracto.- Btapa.- Multa.

Conselho de guerra. - Providencias sobre
a demora no andamento dos processos de conselhos de

guefl'a. - A. de 17 de setembro de 1897, ao Ajudante
Geueri\l (Ord. do dia n. 830). V: Processo.

- A nomeação para vogal de um conselho de guel'ra não
dà immunidades que libertem o militar da acção dos
regulamentos militares ou o eximão da obediencia às
autoridades constituídas, salvo durante as ses ões
respectivas, caso em que não pôde o juiz no exercicio
de suas funcções ser punido ou violentado por actos
seus que em tal qualidade tenha praticado, actos que

estão sujeitos à apreciação dos tribunaes ~u peL'iores.
Ras. de 1 de dezembro de 1 97, communicada cm Porto
elo 24 de janeiro de 1 98 (Old. do dia n. 013),

3092
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Conselho de guerr'a. - Só no caso de força
maior, isto é, quando haja necessidade absoluta,
respeitados os casos de incompatibilidades e os de
impedimentos legaes, poderá o professor da escola
regimental servir em conselhos de guerra, atten
dendo-se tambem ao que dispõe o art. 287 do Regu
lamento Processual Oriminal Militai', que determina
dever o serviço judicial preferir a outro qualquer.
Despacho de 22 dejunho de 1898 (Ord do dia n. 944).

- Instrucções sobre o modo de fazei' a convocação dos
conselhos de guerra e a nomeação dos seus membros
e do auditor de guerra, quando este não possa ser o
pI'i\1ativo.- Decisão do Supremo 'l'ribunal Militar de
2'2 de julho de 1898 (Ol'd. do dia n. 953).

- Deve realisar-se na séde do districto militar sempre
que não se trate de praça de pret em delicto cuja
pena seja menor de trinta annos. - Porto de 27 de
setembro de 1898 (Ord. do dia n. 963),

- Os conselhos de guerra não ficão constituidos sem
a presença de todos os juizes. - Res. de 11 de maio
1e 1000, communicada em aviso de 14 ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 79),.

- Os commandantes das escolas do exercito teem
attribuições para convocar os conselhos de investigaçãO
e de guerra e organizar as escalas de seus officiae
para ervil'cm de juizes. - Res. de 1 de junho de
1900, communicada em aviso ele 4 ao Estado Maior
,Onh;, uo dia ll~. "8 e 110).

o
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Conselho de guerra.- A autoridade nomeante
do couselho de guerra não tem funcção alguma judi
ciaria c simplesmente administrativa, na fórma do
Regulamento Processual Oriminal Militar; não póde,
portanto, annullar processo e sómente compete-lhe, no
caso de despacho de não pl'onuncia, conformar-se ou
não com esta, e nesta ul~ima hypothese só lhe cumpre
mandar submetter o rão a conselho de guerra, assim
como no caso de pronuncia em que a nomeaç:lo do
mesmo conselho tornar-se obrigatoria, tudo nos ter
mos do art. 28 do citado regulamento. - Accordão
do Supremo Tribunal Militar de 30 de novembro
de 1900 (Ord. do dia n. 10 ).

- Desde que não haja prejuizo para a marcha dos
processos, devem-se tornar extensivas aos aj udantes,
quarteis-mestres, secretarias, professores das escolas
regimentaes, agentes e insteuctores dos corpos, quando
no exercicio elas respectivas funcções, e bem assim aos
commandantes e fiscaes, quando haja necessidade de
passarem a outros esse exercicio , por motivo de nomea
ção para conselhos fóra de sna gnarnição, as disposições
dos avisos de 24 de abril de 1896 (Ord. do dia n. 736) e
de 17 de setembro de 1897 (Ord. do dia n. 880) que
declarão que só na falta -absoluta de officiaes podem
ser nomeados para os conselhos de investigação e
de guerra os lentes, professores e instructores das es
colas, assim como os medicas. - A. de 11 de dezem
brade HlOO, ao Estado Maior (OL'd. do dia n. lOS).

- Em todos os processos em que forem accusados me
nores de vinte e um annos de idade, a perguntas e
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contestação pel'nlÍttidas pelo paragrapho unico do
art. 6G do Regulamento Processual Criminal Militar,
devem ser fei tas, não pelos réos, mas sim por seus
curadores, os quaes assignarclo tambem os depoimen
tos das testemunhas e promoverão todos os outros
meios do defesa de seus curatelados, com'indo notar

que o indiciado menor sómente responde direc.tamente
ao interrogatorio, que ó aeLo todo pessoal e que deverà
ser feito na fÓl'ma pl'escripta pelos arts. 93 e 04 do ci~

tado 1 egulamento.- Accordão do Supremo Tribunal
Militar, de 25 de janeiro de 1901 (Ord. do dia n. 117).

Conselho de guerra.- Não tem competencia
para julgar perempta a acção de qualquer processo,
mas sim o Supremo Tribunal Militar, cabendo-lhe

unicamente, lavrada a sentença, appelIar ex-o/licio
pal'a aquelle Tribunal, que definiti vamente resol verá.
- A. de 30 de agosto de 1901, ao Estado Maior (Ord.
do dia n. 159).

- Declara-se ao com mandante do túrceiro districto

militar:
I. o ai oommandantes de corpos e chefes de esta

belecimontos militares, mesmo na séJe elo districto,
são. em face elo art. 20

, alineas (, g, h, z', do Regula~

menta Processual Criminal Militar, competentes para

nomearem conselhos de investigação, sempre que
todos os ofTi..;iaes ou pl'aças envolvidos no delicto esti

" rem (na confol'midado do art. 11) sob o SljU com
mando ou direcção.

2. o Os ['eferidos commandantes ou directores são,

como autoridades convocantes dos ditos conselhos,

('

r
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obr'igados a cumpril' o disposto no al't. 2'3 e suas
alineas ; portanto os competentes para convocar os
conselhos do guerra.

3. 0 Ia éonlormidade da resolução de 1, publicada a
pag. 568 da ordem do dia do exercito n. 8.3, de 25 do
junho de 1900, cO.mbinado com os arts. 4°, 9° e 15° do
citado regulamento, assiste ús supracitadas autorida
des competencia para organizar escalas ell tre os seus
jurisdiccionados para nomeação dos conselhos de in
vestigação e os de guerra consel}uen tes; devendo
sempre manter, na espacie, procedimento consoante
a j urisprudencia esta tuida nesses artigos.

4. ° Encerrado o processo de qualquer conselho de
guerra convocado por autoridades subordinadas ao
commando de distl'icto militar, deverão ser os respe
ctivos autos, pelos canaes competentes, remettidos ao
dito comman.1o, afim de subirem ao Supremo Teibunal
Militar por iutermedio do Ohefe do Estado-Maior do
Exercito. .

Deverão as ciLadas autoridades ter bem presente o
disposto no al't. ')03 do mesmo regulamento. - Ord.

do dia n. 177 de 10 de dezembl'o tIe 1901.

- Na applicação das circumstl1ncias aggravantes e atte
nuantes devem os conselhos de guerra atténder às

regras estabelecidas no art. 55 do Oodigo Penal Ai
litar. -Sentença do Supremo Tl'ibunal Militar, de 25
de abril de 1902 (OrJ. tio Exel'cito n. 20G).

- A autoridade que tiver sido encarregada de pI'oceder
a inqllerito policial militar n5:o póJe servir no con

selho de guerra. - Accorclão do Supl'emo Tribunal
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MUitar de ]<i de maio de 1002 (Ord. do Ex.ercito
n. 210).

Conselho de guerra. .- Os officiaes addidos
temporariamente aos corpos do exercito não devem ser
escalados para servir em conselhos de guerra, salvo
quando se tratar de iuqucriLos que, por sua natureza,
sejiLo de pouca dnração.- A. de 19 de agosto de
1902) ao E tado-Maior (Ord. do Exercito n. 227).

- Nos casos de um mesmo facto criminoso poder inci
dir em disposições penaes diversas pela variedade de
classificações a que esteja sujeito nos dilferentes tri
hunaes militare, de modo que em um caso possa e em
antro n[o possa servir no conselho de guerra um au
ditor capitão, a coovocação deste conselho deverá. ser
feita com a inclusão do juiz togado - o audi tal' priva~

tivo, ou o seu substituto legal de jurisdicção plena.
Outeosim, certo embora que o auditor privativo seja
vitalicio e inamovivel do seu districto ou circumscri
pção judicial de sua nomeação, não segue-se que seja
inamovivel dil séde do mesmo districto e desobrigado de
exercer as fUIlcções de seu cargo em qualquer parte
do territorio da jurisdicçãO . circumscripcional res
pectiva e póde at' ser requisitado pelas j utisdicções
parciaes dos departamentos administrativos que se con
tenh.lo na j urisdicção geral do disteicto para servir nos
conselhos de guerra dessas circumscripções em que
'e divida o mesmo districto, respeitado apenas o caso
de affiuencia de serviço, ou impedimento outro de
caracter leo-al, de accordo com a interpretação que
d corre da comhinação dos nrt . 2°, ]4) 15 c R7 do
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Regulamento Processual, interpretação esta já doutri
nada em accordão, publicado em ordem do dia do
exercito n. 179 de 20 de dezembro de 1901, pags. 1127
a 1133.-Accordão do Supremo Tribunal Militar, de
22 de outubro de 1902 (Ord. do Exercito n. 239).

Conselho de guerra.- V. Calumnia.-Dili~
gencia. - lndemnisação. - lnj'uria. - P recedencia .
- Sentença. - rpestemunha.- Vencimento.

Çonselbo de in{IUiriçâo. -Os conselhos de
inquiriçãO cl'eados pelo Decreto n. 260, de 1 de de
zembro de 1841 para julgar do mão comportamento
habitual dos officiaes de patente, foram substituidos
pelos conselhos de investigação, em vista do disposto
no Codigo Penal da Armada, de 7 de mal'ço de 1 91,
livro 2° titulo 4°, capitulo 7°, al't. 147 que estabe
loce a pena ue reforma para o official que fôr conven
cido de incontinencia publica ou escandalosa, de vicias
ou jogos prohibidos, ou de se haver com ineptidão
notoria ou desidia habitual.

- Declara-se que pôde o commandante de um di trieto
militar nomear, em virtude do depl'ecata do conselho
tle investigação a que responde um official, embora
esteja o mesmo commandante de distl'icto arrolado como
testemunha, pois que esse conselho não manifestara
sua opinilto sobre o merito da causa ou sobre qualquer
circumstancia, nos termos do arL. 81 do regulamento
processual criminal militar, competindo á testemunha
(lepor como entender, iem quelm\. da disciplina.-Porr.
de lO le jalH'iro de 189Ç), á Rep. de Ajudante General.
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Conselho de investigação.- A pronuncia
do indiciado obriga a con vocação do conse] lto de €:> uerra.
A despronuncia, porém, fical'a dependente da confir
mação da. autoridade que convocar o conselho de

investigação, á qual, no prazo de dez dias, contados
da data do recebimento dos au tos, examinand0 estes,
decidirapol' um dos seguintes modos:

Pondo o indiciado em liberdade, conformando-se
com a decisão do conselho, no caso de despronuncia;

Oonvocando conselho de guerra para julgar o indi
ciado, por não conformar-se com a despI'onuncia deste
profel'ida pelo conselho de investigação. - Regula

mento Processual Oriminal Militar, de 16 de julho de
1805 (Ord. darIia n. 660).-- V. vol.IV pago 101,
verbo Conselho de investigaçclo.

- Quando apparecer algum official de patente superior
envolvido no delicto que o conselho tem de conhecer,
ou cm outro qualquer de que for accusado, deve-se,
na forma d(\ ado 6° do Regulamento Processual Cri·
minaI Militar, suspende.r os respectivos trabalhos e

dar conhecimento à autorjdade competente.

A accusação ullica do indiciado, sem ser acompa

nhada de outras provas, ainda que circumslanciaes,
não póde constituir indicios de criminàlidade para
dar-se a substituição dos membros do conselho, visto
poder tal accusação ser calculada para inutilizar o

juiz.- Porto de 10 de junho de 189", li Repal'tição
de Ajud. General (Ord. do dia n. 942).

A accusação não póde ser feita perante o conselho
de investigação, mas somente por denuncia ou queixa

r
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nos termos dos arts. 60, 63 e 66 do Regulamento Pro
cessual Criminal Militar. - Res. de 10 de fevereiro
de 1899, communicada ao c~efe do Estado Maior do
Exercito em A. de 11 (Ord. do dia n. 4).

Conselho de investigação. - Não podem ~·er

a elIe annexados papeis estranhos à formação da culpa.
O art. 192 do Regulamento Processual Criminal Mi
litar é extensivo a estes cOllselhos quando nomeados
á pedido. - A. de 26 de fe,ereiro de 1900, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 6:1).

- Os commandantes das escolas do exercito iecm attri
buiçães pat'a convocar os conselhos de investigação e
de guerra c org'anizal' as escalas de seus officiacs
para scrvil'em dejuizes.- Res. de ] de junho de
1900, communicada cm A. de 4 ao Eslado Maior do
Exercito (Ords. do dia ns. 83 e 110).

- A autoridade encarregada de proceder a inquerito
policial militar não pódc servir no conselho de inves
tigação.- Accordão do Supremo Tribunal Militar de
14 de maio de 1902 (Ord. do Exerciton. 210) ..

- V. Conselho de gue?"?'a. - Diligencia. - Prece
dencia. - PI·ocesso.

Consignação.- As que forem estabelecidas por
officiaes do exercito podam ser por elles suspensas
quando lhes aprou ver, com excepção das que fizerem em
favor da Cooperativa Militar e dos Bancos dos Func o

cionarios Publicos e Auxiliar das Classes, no Estado



da Bahia, que teem garantia do Governo, devendo no
caso de suspensão ser remettida á respectiva estação de
pagamento a competente, guia. - Port. de G de julho
de 1899, à Delegacia Fiscal em Porto Alegrd.

Consignação. - as informações sobre consigna
qões dos officiaes do exercito elevem as delegacias
fiscaes do Thesouro Federal nos Estados mencionar os
descontos que os mesmos officiaes soffrem em seus ven- .
cimentos. - A. de 31 ele agosto de 1899, ao Ministerio
da Fazenqa e Gire. deste Ministerio, de 25 de setembro
seguinte, aos delegados fiscaes do Thesouro Federal
nos Estados .

- O oflicial que já consignar parte do soldo, por qual
quer motivo, ou so[ror desconto para pagamento de
divida á Fa7.enda acional, só póde consignaI' a
parte que faltar'para perfazer a totalidade do soldo,
nos termos do disposto no art. 13 das I tlstrucções de
1 de novembro do 1890.- Porto de 1 de agosto de
1900, á delegacia na Parahyba do Norte e de 29 de
outubro do mesmo anno a de Goyaz. - V. A. de 23
de j unho de 1900 ao Estado Maior e Circ. da mesma
data (Ord. do dia n. 84).

- Os descontos para pagamento de consignações esta~

be10cidas por officiaes do exercito o' funccionarios
civis do Ministel'io da Guerra ao Banco dos FUl1ccío
narios Publicas e Auxiliar das Classes da Bahia c
li Cooperativa Militar elo Brasil devem ser limitados
à quinta parte do soldo ou do ordenado.~ A. de 25 de
junbod 1902, a Dil'ecção de "'ontabilidade.
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Esta providencia só se refere aos officiaes elfectivos
e aos empregades civis do Ministerio da Guerra P

não aos officiaes reformados e empregados aposénta~

dos. - Despacho de 26 de julho de 1902 em requeri
mento de André Cordeiro de Negreiros Lobato e A. de
15 de janeiro de 1903 ao presidente do Banco rIos
Funccionarios Publico!';.

Consignação. - Com o fallecimento do consigna~

tario, embora em consignação de prazo fixo, deve
immediatamente ser suspenso o seu pagamento, como
suspenso é o das vantagens que eram abonadas em
vida ao official, dependendo o ajuste de suas contas parti
culares de accordo entre os respectivos herdeiros e os
credores. - Porto de I de julho de 1902, à Delegacia
no Rio Grande do Sul.

- Declara-se aos cheIes das repartições subordinadas
ao Milfisterio da Fazenda, para regularidade do ser
viço relativo ao pagamento de consignações feitas pelos
empregados de Fazenda:

a) que o pagamento das consignaçõe~ deduzidas dos
vencimentos dos empregados só podel'a ser effectuado
mediante prévia concessão de credito e ce sara somente,
em virtude de ordem ela Directoria de Contabilidade do
Thesouro Federal;

b) que, cessando, por qualquer motivo, o venci
mento do empregado, a repartição que lh'o pagava
devera, por telegramma, dar conhecimento do occor
rido â mesma Directoria, que immediatamente pro
videnciara no sentido de ser suspensa a consignação
pela repartição incumbida de seu abono;
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c) que, no começo de cada exercicio, as Delegacias

Fiscaes e quaesquer outras estações pagadoras deverão
en viar àq uella. Directoria u ma relação das consigna

ções alli estabelecidas.
Os chefes das repartições serão obrigados a inde

mnizar à Fazenda Federal da importancia das consigna
ções que por falta de cumprimento destas disposiçõ2s

forem de mais pagas, ficando com direito reversivo
sobre os empregarios de cujos vencimentos hajam sido

as mesmasdeduzidas.- Circo de 28 de agosto de 1902.

Consignação. - As delegacias fiscaes do The:"
souro Fedel'al e as alfandegas nos Estados não devem

elfectual' o pagamento de consignações estabelecidas
por officiaes de exercito e funccÍonarios publicos do

Ministerio da Gllel'ra, sem que sajão autorisadas pela.
Direcção de Contabilidade da Guerra. - Circo de 17 de
dezembro de 190?

As consignações, pOl'om, estabelecidas em favor das
famílias dos officiaes não se achão comprehendidas

nesta disposição; devem continuar a ser reguladas
pelasinstrucçJes aque se refere o Dec. n. 946A, de
I de novembro de 1890. - Circo de 10 de janeiro de

1903, ás Delegacias e Alfandegas.

Consultol" geral da Republica. - Art. 2.°
E' creado o logar de consultor gel'ul da Republica,
com o vencimento annual de quinze contos de réis,
sendo dous terços de ordenado e um terço de gra
ti ficaç.;"lo.

. 1.° Ao consultor geral da Republica incumbe

consul tal' as eCl'etal'ias de Estado, nos mesmos casos

r
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em que o fazia o procurador geral da Republica, espe
cialmente sobre:

a) extradicções ;
b) expulsãO de estrangeiros;

c) execução de sentenças.de tl'ib lInal estrangeiro;
d) autorisações a companhias eskangeiras para

funccionarem na Republica.

e) alienação, aforamento, locação, arrendamento de
bens nacionaes ;

f) aposentadorias, reformas, jubilações, pensões,
montepio dos funccional'ios pu blicos federaes.

§ 2.° O consultor geral da Repul.Jlica funccionat'Ll na
Secl'etaria do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores e tora. a seu serviço um dos amanul!nses da

mesma repartição.
Art. 3. o Haverâ em cada comat'ca, nos Estados,

um aj udante do procurador de secção e tr~s supplen tes
dó juiz substi tu to seccional, nomeando-os o Poder
Executivo entre pessoas idoneas, preferidos os bacha

reis e doutores em diL'eito.
Paragrapho u~ico. Estes funcciotu,rios, pJlos actos

q ue exercerem, perceberã>J custas confol'me o regi
mento em vigor.

D.ec. n. DG7, de 2 de janeieo do I 003.

Conta. - Nas contas de despem cUlUpee declaear se

existe ou não contractos, e no caso affirmativo a data

do respecLivo teemo.- Circo de G dejunho de 1899.

- l o pt'ocesso das con tas pl'ovenien tes do COllt!'actos
some3tt'aes deve declarar-se que se effectuár,LO as
despczas por ajustes pr vias, attenta a impossibilidadu
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de, com precisão, se indicarem prêviamente as cor
respondentes verbas e consignaçõe~, fazendo-se taes
indicações s6mente nos demais contractos - A. de 28
de julho de 1899, a Intendencia da Guerra e outras
repartições.

Contadoria Geral da Guerra.- Fixa-se o
seu pessoal de accordo com a L. n. 490, de 16 do
dezembro de 1897, art. 8°, n. 3 (I director, 3 chefes
de secção, la primeiros officiaes, la segundos, la
terceiros, ] O praticantes, I pagador, 2 fieis, I por
teiro, 3 continuas e 3 serventes). - Dec. n. 2.780 de
30 de dezembro de 1897.

E:'\~incta pelo Dec. n. 3.893 de5 de janeiro de ]flUI
que creou a Direcção Geral de Contabilidade da Guerra
(Ord. do dia n. ll3).

Cont:.ioencia. - Sobre uma consultã feita por um
official acerca da hora em que devem cessar as con·
Linencias. - Port. de 21 de março de 1898, à Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 926).

- Um capitão mandante ou fiscal interino tem as con
tinencias devidas ao seu posto e não á commissão que
exerce.- Ord. do dia n. 984, de 5 de janeÍl'o de 1899.

- As disposições do Dec. n. 100, de 2 de abril de 1891,
que regula as continencias militares, são applicaveis a
instituições ou Iunccionarios aos quaes, por lei, são
cabiveis, e extensivas aos officiaes e praças das poten
cias estrangeiras, de conformidade com Q uso adoptado
entre as nações; e portanto as corporações dependentes
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da Prefeitura do Disteicto Federal e a policia dos
Estados, creadas para funcçães que lhes são inherentes,
e quaesquer outras que porventura existão, ou venhão
a existir, não previstas nas disposições contidas nos
ns. 4 e 5 do art. 48 da Oonstituição Federal, não podem
Sel' equiparadas a? exercito, e assim não lhes c~mpe

tem taes con tinencias pre.scl'Íptas nos regulamentos do
Governo Jederal, uma vez que não lhes é permittido o
uso de uniformes e distinctivos maecados no plano
para o exercito e para a armada. - Res. de 6 de julho
de 1900, communicada em Porto de 9 ao Supremo
Tribunal Militar e em A. da mesma data ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 86), aos M. da Justiça e da
Marinha e ao PrefeiLo do Districto Federal.

Esta providencia não e contraria ao que está deter
minado no art. 22 da tabella de continencias em vigor
e teve em vista evidencial' que só teem direito a taes
continencias os officiaes das diversas corporações fede
raes tie organização militar, com patentes assignadas
pelo chefe da nação. - A. de 3 de agosto de 1900, ao
M. da Justiça (Ord. do dia n. 89) e de 15 de julho
de 1901 deste Ministedo ao commandante da 13a bri
gada de cavallal'Ía da guarch nacional de Santa ql'UZ
do Rio Pardo, em S. Paulo.

Neste ultimo a viso se declara que sendo as continen
cias militares aevidas e reciprocas entre officiaese praças
que pertenç~o a corpos decaracter federal, militarmente
organizados, podem as milícias policiaes dos Estados
esquivar-se á observancia da tabella de continencias,
uma vez que à estas não teem direito os seus officiaes j

mas que não lhe;; ó licito, pm caso algum desconhecei'
os dieeitos e pl'erogativas que as leis conferem aos
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officiaes pertencen tllS à., corpnraçães mili tal'es, porque
isso constituir'ia falta de disciplina e tl'ansgressão de
leis federaes, que devem ser acatadas em toda a União.

Continencia. - A gual'da do pal acio do P residcm te
da l;lepub1ica de\7e fazer cOlltinencias aos membros do

Corpo diplomatico e.~trangeiro na occasião em que ahi
entrarem para entregar as suas credenciaes' e na sua
sahida, sendo as de ma1'echal aos embaixadore.; e nun
Ci03, de general de divisão aos enviados extraor,lina
rios e ministros plenipotencial'ios, de gener'al de b}'igrt
da aos ministros resielentes e de c01"onel aos encar
regados de negocios. - A. de 15 de maio de 190), do
M. das Relações Extedores ao da Guerra (OrJ. do dia

n. 175).

- A qualquer official a quem, a13m das honras do seu

posto, caibão honras superiores em vir'tude do cargo
.que exercer, só deverão ser prestadas as devidas a e. se

cargo quando estiver revestido das respectivas insi
gnias. - A. de 10 de abril de 1902, do M. da Marinha,
ao Quartel General.

- Um almirante, accumulando o cargo de ministro elo
Supremo Tribunal Militar, qualquer que seja o motivo
que o leve a bordo dos navios da esquadra nacional,
llão perde as continencias que competem á maior funcção
do ministro daquelle tribunal e que estão marcadas no
Dec. n. IDO, de 2 de abril de 1891, para os antigos
con elheiros de guerra. - Res. de 8' de ou tu bro de
lüO?, communicada em A. ri H, ao Quartel G.~nel'al

da 1\Iarinha.
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Continencia. - V. Ceremonial diplomatico.
llonras funebres.

Contracto.-Nos que a Intendencia da guerra tiver
de celebrar para fornecimento de artigos á Repartiçrío
da Guerra deve incluir a 'clausula de ficar o forne
cedor sujeito a multa ele 25 % do valor do artigo
regeítado por qualquer circumstancia, e a pagar

mais a differença do preço entre o do seu contracto e o

que por sna conta for adquirido no mercado.-A. de 1
de junho de 1898, â Intendellcia da guerra.

- Dos contractos celebrados pelas repartições subordi~

nadas ao Mini terio da Guerra devem-se remetter cópia
â Contadoria geral da guerra, sendo que esses con
tractos devem mencionar o exercicio em que l'igOl'ãO,
cuja duração não póde exceder do dia 31 de dezembro
do anno civiL Nas contas de despeza cumpre declarar
se tem ou não contracto, e, no ca o affirmativo, a data

do respectivo termo.- Circo de 6 de junho de 1899.

- O Ministerio da Guerra e o lluico competente para
appl'ovar ou prorogar os conil'actos celebrados nos
districtos militares, sob a presiclencia do delegado da
direcç;'(o de engenharia junto aos respectivos com

mandos. - A. de 26 de março de 1003, à Direcção de

engenharia.

- V. Fornecimento.-J.1Iusiw.- Velerina1'Ío.

Cooperativa ~Iilitar do Bra8il.- Au~

tOl'isa-sc a. sua organização. - Dec. n. 796, de 2 de
3A2 6
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outubro de 1890 - Estatutos de 11 de junho, publi
cados com aquelle decreto na collecção dos decretos do
governo provisorio.

Cooperativa Militar do Brasil.- A sua
directoria póde. ser desempenhada por officiaes do exer
cito e da armada, do)erviço activo.- Dec. n. 1036 0,
de 18 de novembro de 1890. (Ord. do dia n. 161,
de 1891).

- Approva-se a reforma dos seus Estatutos. - Dec.
n. 1604, de 4 de dezembro de 1893.

~ V. Consignação, vaI. VI pag. 81.

Cornet.a. - Substitue-se por outro typo a corneta
denominada Rio Apa, em uso no exercito. - A. de 23
de setembro de 1897, ao Quartel Mestre General
(Ord. do dia n. 966, de 1898).

Cornet.eiro. - V. Soldo.

Corpo diploDl.atico. - V. Ce1'emonzàt diplo
m.,'l,tíao.

Corpo de' engenbeirop;;. - Fica subordinado
ao director g ral de engenharia. - L. n. 403, de 24
de outubrode189G,art. 12. (Ord. dodian. 778).
V. Reg. n. 31.98 de 1.9 de janeiro de 1.899.
Direcção Gel'al de Engenharia.

- V. Promoçeio.

(
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Corpo policial. - Prohibe-se que os officiaes do
exercito sejam postos à disposiçãO dos presidentes e
governadores dos Estados para serem empregados nas
forças estaduaes.- Circ. de 25 de setembro de 1900,
aos presidentes e governadores.

- V. Continencia.- Hospital.- RefoJ'ma.- Patente
- Tempo.

Corpo de sande. -- Fica subordinado ao director
geral de saude. - L. 11. 403, de '24 de outubro da 1896
art. 12 (Ord. do dia n. 778) - V. Direcção Geral de
Sa~tde.

- A Repartição Sanitaria do Exercilo fica supprirnida
logo que se organizar a - Direcção Geral de Saude 
L. n. 403, de 24 de outubro de 1896, art. 18 (Ord. do
dia n. 778) - V. Direcção Geral de Sct~tcle.

- Os medicas e pharmaceu ticos reformados do exercito
chamados a serviço, devem perceber vencimentos como
percebem os demais officiaes reformados das outras
classes e armas. ~-Port. de 18 de setembro de 1897, à
Delegacia Fiscal na Bahia.

- Não ha lei que- prohiba ao pharmaceutico militar
exercer a sua peofissão civilmente, estando na segunda
classe do exercito.- Porto do 5 de outubro de 1897,
à Rop. de Ajudante General.

- Os medicos adjuntos tendo vencimentos fixos, em
que estão comprehendidos ordenado e gratificação de
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exerclclO, não podem ter outras vantagens) qualquer
que seja a commissão que exerção.- Porto de 23 de
dezembro de 1897) à Rep. de Ajudante General.

Corpo de sande. - Os medicas e pharmaceu ticos
adjuntos perdem todo o vencimento quando faHão ao
serviço sem causa justificada. - Porto de 28 de março
de 1898, à Rep. de Ajud. General (Ord. do dian. 927).

- Os medicas reformados, honorarios, e ci vis que forem
convidados para completarem juntas do saude, por
falta de medicas ef1'ectivos do exercito) devem perceber.
os primeiros, vencimentos inherentes as suas patentes,
e os outros os de medico adjunto, todos, poróm somente
nos dias em que servirem.- A. de 8 de outubro de
1898,ãRep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 967).

ómente o governo poderá dar commissão de official
sanitario do quadro effectivo a medicas militares do
quadro ext1'anumerario na guamição em que exercerem
fnncções do magisterio - Porto do 9 de novembro de
1898, áReLJ. de Ajud. General (Ord. do dia n. 976).

- Não devem stJr chamados para completar juntas do
inspecção medicas reformado;; mais grad uados do qUP.

os elfectivos; mas quando, por -força maior, seme
lhante facto se dê, devem aquelIes assignar acima
destes.- A. de 14 de fevereiro de 1900, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 62).

- Só na falta absoluta de medicas do exercito e impossi
bilidade de suppril-a, deverão ser chamados facultativos

r
r
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estranhos a essa classe para o serviço de juntas medi·
caso - A. de 22 de maio de 1900 a Direcção Geral

de Saude.

Corpo de sande. - Instrucções para o concurso
de admissão no primeiro posto do Corpo de. Saude do
Ex.ercito.- A. de 7 de junho de 1900 á Dir~cção

Geral de Saade (Ord. do dia n. 82).

- Permitte-se a um pharmaceutico adjunto concor
rer a uma vaga do quadro dos pharmaceuticos
do exercito, porque apenas excedeu de um anno da
idadl~ fixada no Dec. n. 1731, de 22 de junho de
1894, e como adjunto tem prestado bons s6L'viços,
sendo que igual concessão já foi feita a um medico
para enLrar em concurso para o lugar de medico de
5u classe.- Res. rlcl 25 de janeiro de 1901, communi
cada em A. de 29 ao Estado Maior (Ord. do dia
n. lI8).

- Os medicas reformados quando chamados a serviço,
por falta absoluta de effectivos, devem perceber, além
do soldo da l'eforma, a etapa e gratificação de exercício
correspondentes ao posto em que tiverem sido refor
mados, de accordo com o A. de 27 de setembl'o de
1897 (?). - Portaria de 14 de fevereiL'o de 1\)02 à Dele

gacia 110 Maranhão.

- Os medicas adjullLQs do exorcito não poJom euLrar na
escala do .sel'viço nas forLalez~s, em· vi ta du dlSp'osto
nu al't. 16 do regulamento de': de abril de 1880.~
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A. de 22 de maio de 1902 ao Estado Maior (Ord..
.do Ex.erci to n. 209).

Corpo de sande. - V. Ber'i-beri, - IIygiene.
Policia milita1·.

Cor.·espondencia. - A correspondencia das di
recções geraes de engenharia, de artilharia e de sande
e da Intendencia Geral da Guerra com os respectivos
de1ogados e com as autoridades militares nos Estados
deve ser feita por intel'medio dos commandantes de
districtos, - A. de 22 de abril de 1899.

- RecolOmenda-se a observancia tia podaria de 18 de
agosto de 1824 odo aviso de 15 de junho de 1871 que
mandão ex.pender em offieios separados cada uma das'
materias sobre as quaes se tenha de representar ou
informar. - A. de 11 de maio de 1899 .ao Dircc tal'
Geral de Saude. - V. 10 vaI. pag. 252, 1a alínea e
V. vol. pag. 157, 1" alínea.

- A odhographia que se deve adoptar na cor
respondencia oflicia1 é a que se ensina nas escolas
militares (etymologica). - A. de 22 de j unho de
1899 ao Estado Maior do Exercito (Ord. do dia
n.22).

- Dos commanda!ltes de ·àistrictos milital'es conCCl'"
llente ao material do ex.ercito deve ser enviada
directamente á Intendencia GeraL da Guerra. - A. do
20 de fevereiro de 1901 ao Estado Maiol' (Ord. do
dia n. 1.21).

r
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Correspondencia. - Aos encarregados do pes
soal e material dos commandos de dist.rictos incumbe
respectivamente preparar o expediente pa['a ser sub
mettido à assignatura dos com mandantes respectivos,

. devendo cada secção ter, separadamente, uma nu.me
ração para seus officios (Ord. do dia n. 122, de 2
de março de 1901). .

- V. Porte do Correio'.

Credito. - Quando, por qualquer circumstancia, for
demorada a distribuição de creditos dos diversos mi
nisterios pelos Estados da União, até o segundo mez
do exercicio, continuarão em vigor para a realisação
das despezas autorisadas por lei, independente de qual
quer ordem, as distribuições do exercicio anterior,
com as limitações e alterações feitas na nova lei do
orçamento.- L. n. 490, de 16 de dezembro de 1897,
art. 36 (Orçamento).

- O governo é autorisado a fazer no exercicio de 1898 as
necessarias operações de credito para dar execução ás
sentenças do Supremo Tribunal Federal passadas em
julgado onde quer que a Fazenda acional tenha sido
condemnada, mediante accordo com os respectivos cre
dores sobre o quantum a liquidai'. Na falta de accordo o
governo solicitará do Oongresso os necessados creditos
- L. n. 490, de 16 de dezembro de 1897, art. 23 n. 8.

Identica autorização para o exercício de 1899.
Dec. n. 597, de 29 de agosto de 1899.

Idem para o de 1900- Dec. n. 686 de 10 de setem
bro de 1900.
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Estas autorisações não são applicaveis ás sen~

tença'> do juizo seccional. - A. do M. da Fazenda
de 19 de julho de 1898, á Delegacia Fiscal em Porto

Alegre.
Os creditas ~Ô podem ser abertos precedendo accordo

celebrauo no Ministerio da Fazenda, ao qual compete o

respectivo expediente.- Deci.ão do Tribunal de Contas
de 28 de março de 1000.

Credito.- A disposição do § 2° do art. 4° da L.
n. 589, de 9 de janeiro de ) 850, esta em pleno vigor
em todos os seus dispositivos, inclusive no que concede

autorisação ao Governo para supplementar as verbas

orçamentarias quando netO estiver reunido o cor'po
legislativo, pois que o art. 12 da L. n. 1177, de
9 de setembro de 186"Z, não alterou esse dispositivo,
em sentido ampliativo, mas no restrictivo, i~to é,
limitou ás verbas em qt~e as despezas seta variaveis
por sua natureza, indicando-as em tabellus que acom
panhão as leis do orçamento.

Sómente ás verbas - Soccorros publicos - e 
Exercicios findos - podem ser abertos cl'edi tos na

constancia do Congresso, desde que os mezes du
rante os quaes este funccionel não forem expres

samente excluídos.- Decisão do Tribunal de Contas,

de 23 de novembro do 1900 (Diario Official
de 28).

Criado.- ão tem direito a quantitativo para aluguel

de criado o official preso á ordem de a utorídade
superior. - A. de 18 de setembro de 1902, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 232) .
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Criado. - Os o:fficiaes que respolluem sámente a
inquerito recebem a gratificação ele exercicio e quanti n

tativo para criado, se continuão em serviço, no tempo

da inquirição e no cumprimento da pena disciplinar.
- A. de 18 de setembro de 1902, ao Estado-Maior
(Ord. do Exel'cito n. 232).

Crilne - A baixa do servi.:;o do exercito não exima
a praça da responsabilidade criminal a que ficou
sujeita por factos delictuosos praticados na constancia
do serviço militar. - Accordt'ío do Supl'emo Tribunal
lHilitar, de 30 de setembro de 1898 (Ord. do dia

n. 9ô7).

- V. Codigo Penal da Armada, de 7 de março de
1894, mandado ampliar ao exercito pela L. n. 612,

de 29 de setembro de 1899 (Ord. do dia n. 40).

- Considera... se crime militar o ferimento praticado por
uma praça reformada do exercito, alistada no Corpo
Municipal do Recife, em um soldado do 14° batalhão

de infanteria, e competente Q conselho de guerra para
julgaI-a. - Accordão do Supremo Tribunal Militar,
de 6 de jUllho de 1900 (Ord. do dia n. 84).

- Nas disposições dos arts. 148 e 149 do Codigo Penal
Militar, não estão contidos os crimes de defloramento,
estupro e rapto, que se achão previstos no Codigo

P~na1, commum ; não são, portanto, crimes militares.

- Accoruão do Supremo Tribunal Militar, de 8 de
de janeiro de 1902 (Ord. do Exercito n. 185)
V. Foro, I de setem bro de 1902.
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C ....iIne. - V. Deserçtio. - Fuga. - Pena.

Custas.- Os procuradores da Republica não teem
direito a custas judiciaes nos processos intentados pela

União e nos quaes ella decahir. - Porto de 21 de março
de 1899, do M. da Fazenda á Delegacia no Am:azonas.

- Regimento das custas judiciarias da justiça local do
Districto Federal.- Dec. n. 3636, de 5 de agosto
de 1899.

D

DaDlno. - O Estado não é responsavel pelo damno
ou prejuizo causado a particulares pelas praças do

exercito, ainda mesmo quando estejão em serviço.

- Accordão do Suprem,o Tribunal Federal, de 23 de
de junho de 1897 (Diario Otficial de 16 de agosto).

- O mal causado pelo inimigo e o que resulta da
defesa por parte do Governo· são considerados como
provenientes de força maior e não obrigão a Fazenda

acio~al a indemnisação de ordem alguma. - Ac·
cordão do Supremo Tribunal Federal, de 27 de janeiro
de 1900 (Diario Official de 15 de outubro. - V. Pre·
j~,izos, VI vaI., pag. 266.

DeCesa.- Recommenda-se aos com mandantes de

companhia dos corpos do exercito que pFomovão a
defesa das praças sob Sf\U commando quando submet·

tidas a processo, de modo que não carrão estes á
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revelia desde o seu inicio; procurando quem a isso se

preste gratuitamente, ja no ex.ercito já na assistencia
judiciada do Instituto da Ordem dos Advogados;
observando-se assim o que dispõe o § 3° do llrt. 23 do
Regulamento approvado pelo Dec. n. 338, de 23 de
maio de 1891 que considera a companhia como uma
familia cujo chefe é o capitão, a quem cabe exigir o
dever, a obediencia e a attenção e tambem amparar e
proteger a cada um de seus commandados de modo a
que se faça sempre justiça. - Ord. do dia n. 949 de
20 de julho de 1898.

Delegacias.- As delegacias das direcções geraes
do Ex.ercito devem funccionar nos quarteis genel'aes

dos com mandos de districtos militares. - A. de 27
de agosto de 1900, ao Estado-Maior (Ord. do dia
n. 95).

Denlissão.- Concede-se ao Dr. Francisco José de

Magalhães demissão da reforma que, por Decreto de 12
de dezembro de 1890 e de accordo com a primeira
parte do § l° do art. 9° da L. n. 648, de 18 de agosto
de 1852, obtivera no posto de lo cirurgião do Corpo de

Saude do Exercito. - Dec. de 4 de abril de 1899.
Em 1868, por Decreto de 8 de agosto, concedeu:,se

demissão do serviço do exercito ao 2° tenente de arti
lharia Antonio José de Sant'Anna, ficando sem efi'eito
o de 29 de novembro de 1865 que o reformou n~quelle

posto.

- O empregado publico, nomeado para emprego por
meio de concurso, e tendo já cl'escido numero ele annos
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de serviço, pode ser privadl) desse emprego sem processo
administrativo.- Accordãos do Supremo Tribunal
Federal de 1 de julho e de 23 de agosto de 1899.

Denuncia.- A denuncia do official contra seu
su perior não pode ser feita perante o conselho de inves
tigação a que esse affieial estiver respondendo; mas
somente nos termos do disposto nos arts. 60, 63 e 66
do regulamento process .lal criminal mili tal'. - Res.
de 10 de Fevereiro de 1899, communicada em A. de
11 ao chefe do Estado-Marial' do Exercito (Ord. do dia
n. 4).

Deposif,o.- V. Caução. - Conselho de compras.

Depositos de artigos bellicos.- Creão-se
nas sedes do lo, ::la, 30 e 5° districtos militares depositas
de artigos bellicos, com pequenas officinas annexas para
reparação do armamento porta til. - Dec. fi. ~il95, de
13 de janeiro de 1899 (Ord. do dia n. 986).

Deposito de IDaf,erial sanitario do
exercito.- eu regulamento.- Dec. n. 3943,
de 1 de março de 1901 (Ord. do dia n. 125).

- Quando o lagar de porteiro deste deposito fór exercido
por militar, deverá este perceber somente a gratifi
cação de 480$ por anno. - A. de 3 de setembro de
] 90 ~ , á Direcção Geral de Contabilidade. - V. S ello .

O regulamen to de 1 de março de 190 I estabelece no
art. 30 que o porteiro deve ser capitão ou subalterno
reformado.
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Deposito de polvora.- Aos officiaes do exercito
a cuja guarda estão os depositas de paIvara parti
cular nenhuma gratificação deve ser abonada por isto,
não só porque o Oongresso não votou verba para tal
despeza, como tambem por estarem elles exercendo
funcções inherentes ao seu serviço, conforme os avisos
de 7 de janeiro e 29 de março de 1878.

A cobrança da armazenagem dos generos inflam
maveis depositados nos entrepostos publicas ou parti~

culares ou, na falta destes, nos edificios, fortalezas
ou armazens a cargo dos ministerios da guerra e da
marinha está regulada na legislação vigente e em
diversas ordens, entre as quaes as de 29 de julho e 22

de agosto ue 1868, e á entrada e sahida da polvora
dos depositas devem pl'csidir as mesmas exigellcias
fiscaes indispensaveis a qualquer outra mercadoria
que transite oos armazens das alfandegas.- A. de 29
de julho de 1902, do M. da Fazenda ao da Guerra.

Deputado.- V. Con{J!'esso Nacional.

-Dcsconto.- Para indemnização do valor dos instru
mentos dc musica que forem cxtraviad03 por praças
dos corpos.- V. Musica, 13 de novembro de 1897:

- V. Soldo.

Deserção.- A portaria de 15 de agosto de 1893,
comprehende todos os asylados, tanto do exercito como
da armada, que desertarem, ou vierem a desertar, os
quaes não devem ser mais l'eadmitlidQs, ficando isentos
de qualquer pUJ)iç~o. - Res. de 3, communicada em
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A. de 6 de agosto de 1897, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 864).-V. pag.40 do vaI. VI, ul
tima alinea, e A. de 27 de junho de 1899, neste vaI.
verbo - Asylo.

Deserç~ão.-Como se deve!'à proceder não havendo
conselho de disciplina, relataria de prevenção ou o
termo de que trata o art .. 166 do regulamento processual
criminal militar.- V. Conselho de cliscipUna, 9 de
setembro de 1897 e Dese1'ção, 26 de abril de 18&9.

- O facto de estar o réo com o tempo do alistamento
concluido, quando desertou, não o innocenta da culpa,
mas deixa de soffrer a pena aC0essoria de perda do
tempo de serviço anterior. - Decisão do Supremo Tri
bunal Militar de 9 de setembro de 1898 (Ord. do dia
n. 962).

- Annullação de uma .sentença do conselho de guerra
que condemnou um soldado por crime de deserção,
sendo elie menor e tendo verificado praça sem as
formalidades legaes.- V. Praça, 11 de outubro
de 1 99.

- Declara-se que uma~pl'aça que cumpriu pena por crime
de deser\ão, sem perder o tempo anterio!', deve servir
por seis annos, se alistou-se de 1892 em diante, e por
nove annos se o seu alistamento effecLuou-se anterior
mente, cabendo-lhe a gratificação designada na lei de
forças de terra então em vigor, sem comtudo poder
engajar-se de accordo com essa lei. - Porto de 26 de
outubrú de 1 9 , à 1 ap. de Aj ud. General.
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Deserção.- O art. l° da Lei de 26 de maio de
1835, que pune o crime de deserção simples commettido
por officiaes do exercito com a pena de expubão, está
revogado pelo art. 76 da Constituição Federal, devendo,
portanto, neste caso, applicar-so as disposições do Co
digo penal da Armada, como legislação subsidiaria.
Sentença do Supremo Tribunal Militar de 25 de no
vembro de 1898 (Ord. do dia n. 977).

- Declara-se que uma praça que desertou de um corpo
do exercito e está em julgamento na brigada policial de
S. Paulo, pelo mesmo crime, deve, depois de cumprida
a pena a que fór por ali condemnada ser entregue
áquelle corpo para responder pela deserção que com
metteu. - Porto de 6 de dezembro de 1898 (Ord.
do dia n. 979).

- Nos casos de extravio do termo de que trata o
art. 166 do regulamento processual criminal militar,
ou de não se ter organizado com a regularidade
conveniente logo depois de passados os dias de au
seneia para constituir-se o crime de deserção, por
motivos reconhecidamente de força maior, nem por isso
fica o accusado dispensado de processo e julgamento,
devendo a todo tempo ser esse termo restaurado, no
caso de extravio, ou organizado, no caso de não se o
ter feito, como se a deserção occorresse na occasião
de ser notada a alludida falta, cumprindo então que
todas as circumstancias especiaes sejam mencionadas
com precisão no mesmo termo. - Decisão do Supremo
~ribunal Militar de 26 de abril de .1899 (Ord. do
dia n. 16).
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Desex·çâo.- Nos casos de segunda e terceira deser
ções é indispensavel que da certidão de assentamento
do reo conste claramen te :

1", se o reo foi julga io da deserção anterior por sen
tença do upremo Tribunal; se cumpriu esta sentença,
ou se foi indultado quando em cumpl'il11cnto della;

2", se, pelo contrario, foi o roo indultado quando
ainda sujeito a julgamento do conselho de guerra, ou
do mesmo Supremo Tribunal Militar, deixando na pri
meira hypothese de ter andamento regular o processo,
na fórma em lei estabelecida'

3D
, se o acto do indulto do Poder Executi60 foi no·

minaI, ou collectivo e generico.
Decisão do Supremo Tribunal Militar de 28 de abril

de 1899 (Ord. do dia n. 18).

- A qualificação da deserção depende do pl'azo ele
ausencia nos casos do art. 117 ns. 1, 2, e 5 do li vro 2°
'l'i t. I V, Cap. I do Oodigo Pena.l da Armada, e
independe delle no caso elo al't. 118, sendo taxativo
e expresso nos casos do art. 117' ns: 4, 6. e 8. Este
artigo quando prevê nos ns. 3 e 7 ausencia illdepell.
cIentemente de licença, emhora não fixe prazo para
constituir-se o crime de deserção, autoriza a con
clusão de que o estabelecido no n. 1 éextensivo aos

casos dos ns. 3 e 7.
Assim, na verificação e qualificação da deserção

deve-se ter em vista quanto aos prazos para a
constituiçn:o deste crime, os casos classificados nos
arts. 117 e 118, organizando-se as peças iniciaes
do proco so depois de oito dias de ausencia, men
cionadas nos n. 1, '"">,3 e 7 do art. 117; depois
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de 24 horas nos dos ns. 4, 6 e 8 deste artigo e

no do art. 118; e depois de seis mezes no caso do
n. 5 do citado art. 117.

Res. de 18 de maio de 1900, communicada em
A. de 19 ao E:;tado Maior (Ord. do dia n. 80)
Este aviso está publicado na ordem do dia com- a

data de 21 de maio.

Dese'rçâo.- Como se dele proceder com os deser
iores condemnados pelos tribunaes civis a mais de
seis annos de prisão, antes ele processados e definiti
vamente julgados pelo Supremo Tribunal Militar:

1: o - Se o accusado desertor commetteu crime

commum durante a deserção sendo condemnado pelos
tl'ibunaes civis á pena de seis annos ou mais e é requi
sitado 'para cumprimento da mesm:1 pena, a autoridade
militar farã lançar nos respectivos assentamentos as

competentes notas, sem prejuizo do andamento do
processo militar até julgamento definitivo, depois do

que, cumprida a pena militar, se concluir pela con
demnação do réo, será elle remettido á autoridade
civil requisitante, para o cumprimento da pena imposta,

no fôro commum e então excluído do estado elfectivo,
trocada para tal fim a necessaria correspondencia

officia1.

2. 0 - Se o accusado desertor, tendo commettido
crime commum, estiver sendo proce"isado no fôro
criminal milítar ao mesmo tempo que no fôro criminal
commum, a marcha dos processos deve ser encaminhada

de modo que os jui7.es civis e militares possão funccionar
independentes uns dos outros, expedidas as oroens

convenientes. preferindo entretanto. o julgamento da
aO?2 7
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deserção no fàl'o militar pela acção preoxistente desta
juri->dicção.

A mesma conclusão relativa à hypothese antedor,
no tocante a exclusão definitiva, prevalece nesta se·
gunda hypothese:

3. o - Se o desertor commette o crime durante a
deserção, ser~do condemnado a pena menor' de seis
annos, e pl'ocessado o julgado no fôro militar é conde
mnado a pena legal da deserção, deverá ser excluido do
estado elfectivo se as duas penas sommadas perfizerem
seis annos, correndo por conta dos departamentos
militares e civil os respectivos onus cOl'responuentes
á execuçito de cada uma das penas, cuja somma
occasione a dita exclusão das fileiras do êxercito ou
da armada.

Re~. de 16 de novembro de 1900, communicada
em A. de 21 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 110).

DeseJ.~ção.-Oonfirrua-se a sentença do conselho de
guerra que ab 01veu uma praça do exercito do crime
de deserção de que fôra accusada, porquanto, menor
de 21 anilaS, não forão preenchidas na sua verificação
de praça todas as formalidades essenciaes, sendo
preterida a licença pl'évia, ou autorisação de seu pae,
tutor, curador ou representante legal, sem a qual não
podia alistar-se no serviço militar, embora volunta
riamente, pela sua incapacidade civil para contractar.

- Sentença do Supremo Tribunal Militar de 10 de
abt'ildelOOI (Ord. dodian.132).

- Declara-se que (leve ser restituido à condição civil e
excluido do exercito um soldado que assentara praça,
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sendo de menor idade, sem o consentimento de seu pae
ou tu tal', e que fôra absol vida do cri me de deserção
pelo Supremo Tribunal Militar que considerou nuHo o
sou alistamento, embora tivesse o dito soldado sido

de novo submettido a conselho de guerra por haveI'
segunda vez desertado antes da decisão daquelle Tri

bunal. - Res. de 21 de junho de 1901, communicada
em A. de 22 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 145).

Deserção.- Os secretarias dos corpos devem con

tinuar a declarar nos termos de deserção a qualidade

desta.- Res. de 8 de novembro de 1901, communicada
em A. de 11, ao Estadú Maior (Ord. do dia n. 174) ..

~ Declara-se que um individuo que se alistara noex.er
cito quando ainda era pL'aça da armada, de onde
desertara, não deve ser considerado desertor do
exercito, visto que a sua praça nesta corporação não

póde subsistir por sel' um acto nullo e dos actos nullos

não decorrem effoitos validos. - Sentença do upremo

Tribunal Militar de 2i de janeiro de 1902 (Ord. do
Exercito n. 188). - V. ln voZ. pago 288, primeira
alínea e 5" vol. pag. 80, ultz'ma alínea.

- As praças que tjverem sido condemnadas por crime

de deserção, devem, ao terminar as respectivas prisões,
ser transferidas para gual'nições longinquas dentro dos
distrietos; e caso o acanhamento da zona ou a conve

nioncia da disciplina aconselhem a remoção para fóra
dos districtos, os commaudantes, logo que estejão ellas

a terminar as sentenças, enviarão ao chefe do Estado
J\ilaior a relação das que se acharem em taes condições,



- 10 -

confirm nrlo por t 1egeamma no dia em que forem
po t em liberdade. - Oed. do Ex rcito n. 212, de
16 de junho de I O::>.

Dese...ção.- O "upremo Tribunal Federal reforma a
sentença do upremo Tribunal lilitar que condemnou
um oldado do exercito por crime de deserção, e
ab~ol\"e-o por er elIe menor de 15 annos e não contar
ainda a idade marcada pela lei (1 annos) quando
praticou o facto pelo qual foi punido, e nem ao menos
inha a apuração legal de suldado como teem os que

prOl m da e cola de aprondizes artifices; sendo que
ante~ de a tingir a idade legal para o alistamento não
do,ia responder por um crime, só imputado ao. soldado,
aquelle que foi admittido no exercito para servir como
menor. - Accordão de 93 de abril de lfOZ (Ord.
do Exercito n. . 13).

. _lsylo. - Av...sMcia. - G,'atijicação de volun
lado. - Pena.

e . Ce ção.- ln trucções para o serviço de de
'n1ecção dos estabelecimentos militares organizadas

pela Direcção Ger'll de saude.- A. de 13 de janeiro
de 1900, aI) E.taclo Maior IOrd. do dia n. 54).

D4eslliga .- \". Escola Jlilítm'.

DeSíPez .- Todo:! os pagamentos de despezas de ma·
ria 1'.10 centralizados no Thesouro e Delegacias,

com e ceflli- da uelléS que forem feitos pelas Secre
ari do Con"re -0, mordomia du Palaeio do Governo
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e dos que desorganizarem os respecti vós serv iços e
perturbarem a sua marcha, os quaes continuarão a ser
eITcctuados pelas proprias repartições, depois de habi
litadas, mediante registro prévio de distl'ibuição de
creditos, ouvido o Thesouro sóbre a conveniencia de
serem feitas as referidas despezas pelas con tadorias
raspectivas. Qualquer pagamento que não esteja nas
condições acima não sera attendido na tomada de
contas dos resp~ctivos responsaveis. - L. n. 652 de 23
de novembro de 1899, art. 47.

DeSlleza.- V. Pagamento.

Detalhe.- V. Dist?"icto Militar.

Dieta.- V. Fm"necimento.

Diligencia.- Os oluciaes que fazem parte de con
selhos podem ser nomendos para pequenas diligencias,
desde que não fique pl'ej udicada a marcha dos ditos
conse1hos.- A. de 5 de agosto de 1902, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 224).

Direcção Geral de Artilharia.' - Creada
pela L. n. 403, de 24 de outubro de 1896, arts. 7° e 9°
(Ord. do dia n. 778).- Installada a 3 do mez seguinte
(Ord. do dia n. 2).

Seu regulamento - Dec. n. 3205 de 26 de janeiro
de 1899 (Ord. do dia n. 2).

- O seu regulamento dá autorização ao director para
inspeccionar por si corpos arregimentados e estabe1e-
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ci mentos militares, mas não o autoriza a nomear

inspectores para esse serviço. - A. de 27 de julho de
1899, á Direcção Geral ele artilharia.

Direcção Geral de Contabilidade da
Guerra.- Creada pelo decreto n. 3 U3 de 5 de
janeiro de 1901, em substituição da Contadoria Geral
da Guerra - Teve regulamento pelo mesmo decreto

(Ord. do dia n. 113).

- O escrivão do cofre faz parte da segunda secção, e,
no caso de ser o lo official mais antigo della, compete
lhe substituir o respectivo chefe em suas faltas ou im
pedimentos; convindv, portanto, que para aquellecargo
não seja designado o 10 official mais antigo, afim de

evitar que, no caso de substituição, tenha de suspender
as suas funcções de escrivão.- A. de 25 de março de
1901, á Direcção de Contabilidade.

- V. Caixa .Militar.

Direcção Geral de Engenharia.- Creada
pela L. n. 403 de 24 de outubro de 1896, arts.7°
e o (Ord. do dia n. 778). Seu regulamento.
Dec. n. 3198 de 19 de janeiro 'de 1899 (Ord. do dia

n. 987). - Installada a 30 do mesmo mez (Ord. do
dia n. 2).

Direcção Geral de Saude.- Creada peja L.
n. 403 de 24 de outubro de 1896, arts. 7° elO.
(Ord. do dia n. 778). Seu regulamento - Dec. n. 3220
de 7 de março de 1899 (Ord. do dia n. 9).



-103 -

Directoria Geral de !!i.iiaúde.- A cada uma
da~ delegacias desta direcção farão mandados distri
buir tres amanuenses, praças de pret. - A. de 12 de
janeiro de 1900, ao Estado Maior (Ord. do dia n.56) .

.Direitos autoraes.- Sua definição e garantias.
- L. n. 496, de 1 de agosto de 1898.

Instrucções para execução do art. 13 desta Lei-6 de
de dezembro de 1899, alteradas pelas seguintes de 11
de junho de 1901:

O Ministro da Justiça e Negocios ln tedores, em nome
do Presidente da Republica, resolve, à vista do disposto
nos arts. 6° da Lei n. 65'2 de 23 d-e novembro de 1899,
e 13 da de n. 741 de 26 de dezembro de 1900, que,
para execução do art. 13 da Lei n. 496 de 1 de agosto
de 1898, se observem as seguintes instrucções:

Art. 1.0 O autor, traductor, editor, impressor ou
cessionario que, na conformidade da Lei n. 496, de 1 de
agosto de 1898, pretender registrar qualquer obra litte
raria, scientifica ou artistica, deverá requereI-o ao
director da Bibliotheca Nacional, em petição assignada
por seu proprio punho, ou por procurador,com declara
ção expressa da sua naturalidade profissão e domicilio
actual, do titulo da obra a registrar, logar e tempo da
publicação, reimpressão, primeira representação ou
execução, e, em geral, de todos os caracteristicos que
lhe forem essenciaes, de modo a ser possivel distin
guil-a, em todo o tem po, de qualquer outra congenere :

aJ, para o registro das obras de arte litteratura ou
sciencia, impressas, litographadas, photographadas ou
gravadas, o autor entregará à Bibliotheca um exem
plar em per feito estado de conservação;
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b), para o das obeas de piutul'a, escuIptura I desenho,
esboços, etc., fará o au tor ent['eg'a de uma photographia

da obra, perfeitamente nitida, a qual deverá. ter, de
accordo com o art. 13, 2R parte, da citada Lei n. 496, as
dimensões minimas de OlU,lSXOIll, 24.

§ 1.° A prova da naturalidade do autor, traductor,
editor, impressor, cedente e cessionario, a do seu do
micilio e a do tempo da publicação, reimpressão e
pl'imeira repL'esentação ou execução, poderão ser exi
gidas pelo director da llibliotheca, t],uando as julgar
necessarias.

A prova da cessão e a do contracto de edição são
indispensaveis.

§ 2.° Quando for solicitado, simultaneamente e pelo
mesmo peticionario, o resgistro de duas ou mais obras,

ao pedido relativo a cada uma deverá correspondeL' um
requerimento.

Art. 2.0 Haverá para o registro, na Bibliotheca
Nacional, um livro especial, aberto e encerrado pelo
director.

Art. 3.° No exemplar entregue pelo autor serão
notados o numero de ordem e a data do registro e
estampado, por meio de um carimbo, o distico «Biblio
theca Nacional- Direitos autoraes».

Art. 4.° O mesmo exemplar será conservado na
s 'cretaria da Bibliotheca, devidamente acondicionado
em moveI apropriado, de accordo com a sua natureza
e classificação.

Ad. 5.° Em um só e mesmo lino lançar-se-ha o
registro de todas as obras para esse fim apresentadas,
seja qual fôr a sua natureza, devendo para isso ser
lavrado, em relação a cada uma, o necessario termo, do
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qual constarão todos os esclarecimentos, declarações e
caracteristico, da obra a registrar.

Art. 6.° O certificado do registro trará impresso no
alto do papel, á esquerda, em tinta azul, o distico refe·
rido no art. 3° destas instrucções, e, à direita, o lagar
para a data, devendo conter o numero do livro do
registrâ, o numero de ordem deste, seguindo-se, na
integra, a teanscripção do termo. O certificado sera
passado pelo secretario e authenticado pelo director.

Art. 7.° O reg-istro do cada obra esta sujeito á taxa
de 2', independentemente da que fór devida, na confor
midade do regulamento do imposto do sell0, por certi
ficado de obra depositada, caso o aut(\r ou cessionario
solicite tal documento. A mencionada taxa será paga
em seHo de estampilha inutilisada pelo secretario da
Bibliotheca, o qual assignará o termo de que teata o
art. 5°.

Ad. 8.° Se duas ou mais pessoas requererem ao
mesmo tempo o registro de uma mesma obra litteraria,
scicntifica ou artistica, ou de obras que, pela invenç:io,
assumpto, férma on titulo, pareção identicas, a juizo
do director da Bibliotheca, ou cuja autoria tenha dado
lagar a discussão e conkoversias, não se fará o registro
sem que se haja decidido, por accôrdo das partes ou pe
rante ojuizo competente, a quem cabe o direitq au toraI.

Ad. 9.° Do mesmo modo se procederá quando, de
pois de effectuado o registro de uma obra, fór elle
novamente requel'ido em nome de ou tra pessoa. Neste
caso, sendo decidido que o dil'eito autoral cabe ao
ultimo re'luerente, lavrar-se-ha um termo de registro,
lançando-se sobre o primeiro a nota - sem effeito 
authenticada pelo director.
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Art. 10. A lista das obl'as registradas serA pu
blicada mensalmente no DiaJ"io Official, correndo a
despeza à conta do Ministerio da Justiça e Negocias
Intoriores.

Art. 11. Ficão alteradasJ de accordo com estas
instrucções, as que farão mandadas observar pela
portaria de (} de dezembro de 1899. .

Oapital Federal, 11 de junho de 1901.- Epitacio
Pess6a.

Direitos autoraes.- A referencia ao art. 22,
n. 1, que se lê no art: 26 da L. n. 496 de I de
agosto de 1898, a qual define e garante os direitos
autoraesJ deve entender-se feita ao art. 21, n. 1, da
mesma lei.- Dec. n. 3836 de 24 de novembro de 1900.

Direitos politicos.- Determinão-se . as condi
ções de perda e reacquisição dos direitos politicos e de
cidadão brasileiro. - Dec. n. 569, de 7 de junho
de 1899.

Disciplina.- Manda-se observar a um major, lente
da Escola Militar, que não foi regular o seu pro
cedimento endereçando directamente ao juizo secciol1111
um requerimento em que pediu habeas coi'pus, com
mettend9 assim a transgressão disciplinar definida no
art. 5°J § 7° do regulamento disciplinar. - A. de 25
de agosto de 189', ã Escola Militar da Oapital.

- A praças de pret não devem assentar-se nos bonds,
quando neHes se acharem officiaes. - Ord. do dia
n. 945, de 30 de junho de 189 •
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Disciplina.- Os militares, sem prejuizo dos direitos
politicos dos cidadélos, para votar ou er votado, não
devem envolvel'-se em perturbações eleitoraes sempra

prejudiciaes á disciplina, ao prestigio da classe e á
correção de cond ucta e circumspecção proprias da
dignidade do exercito.

Assim, garantida a mais plena liberdade de voto,
qualquer que seja a feição politica do militar, é entre
t~nto expl'essamente prohibida, por incQnveniente á
disciplina, a sua intervenção a favor ou contra qualquer

dos partidos licitantes nos pleitos eleitorees e a coparti

cipação nas manifestações partidarias e Das perturbações
da ordem que estas acarretão.- A. de 27 de novembt,o

de 1 99, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 48).

- V. Imprensa.

Distancias.- Mappa de distancias entre as sedes
das comarcas do Estado do Rio Grande do ui, orga

nizado pela Secretaria de Obras Publicas do mesmo

Estado, completado e adoptado para uso do Estado
Maior do Exercito pelo capitão Lino Oarneiro da
Fontoura. - Ord. do dia n. 168, de 25 de outubro
de 1901 e n. 268, de 31 de março de 1903.

Disdne:tivo.- Os marinheiros emprega.dos nos

arse~aes de guerra e de marinha, capitanias, alfan

degas ou qualquer associação particular não podem

usar de emblema d.e inferiores de marinheiros nacio
naes.- A. de 8 de abril de 1897, do M. da Marinha

e Porto de 6 de maio seguiute do da Guerrá (O!'d. do
dia n. 8-4:3).
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Distinctivo.- Nos actos solemnes os bibliothecarios
das Faculdades de Medicina usarão, como distinctivo,

de um livro bordado na manga direita da Mca. - A.
de 26 de janeiro de 1898 do M. da JusLiça aos directores
das Faculdades do Rio ie Janeiro e da Bahia.

- Os alilmnos da Escola Militar do Brasil trarão as
estrellas, de que usão, nas tunicas e dolmans nos ante
braçús, por cima das carcellas dos punhos, para se
distinguirem dos da Escola do I ealengo. - Port. de
26 de agosto de 1898 (Ord. do dia n. 958).

- As praças que são telegraphistas não podem usar de
distinctivo algum. - A. de 6 de ou tubro de 1900, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 99).

- De doutor em medicina consiste na beca e na borla,
conforme o modelo approvado pelo Governo e no anel
em fórma de serpente com uma esmeralda ladeada por
dous brilhantes (art. 86).

A beca dos lentes e substitutos das Faculdades de
Medicina terá sobre o braço dit'eito, bordadas a ouro,
duas palmas em semicirculo e ligadas inferiormente.
Sobre a becca e cobrindo o hombro esquerdo u!larão os
lentes e substitutos uma murça verde, a dos lentes
orlada de arminho. A murça do airector será vermelha
e no mais com') a dos lentes.

Os lentes e substitutos terão o anel mencionado no
artigo precedente, sendo, porem orlada de brilhantes a
esmeralda (art. 87).

O distinctivo dos pharmaceuticos e o anel em forma

de serpente com um topazio (art. 88).
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Reg oapprovado pelo Deco 11. 3902 de 12 de janeil'o

de 1901.

Dh~tinctivo.-Do grão de bacharel em sciencias
juridicas e sociaes é um anel de rubi ladeado de dous
brilhantes, tendo gravadas no aro, proximo ao engaste,
de um lado a balança e do outro a taboa da lei. Os ba
chareis podem usar beca, de accordo com o figurino
adoptado (art. 42).

De doutor em sciencias juridicas e sociaes são o anel
acima descripto com um rubi circulado de brilhantes, a
borla e I) capello. Púdem usar beca, igual á dos bacha·
reis (art. 45).

Reg. approvado pelo Dec. n .. 3903, de 12 de janeiro

de 1901.

- O uso dos botões insignias sem accrescimo de fita
alguma, permittirio aos officiaes da Guarda Nacional
pelo aviso de 1.'5 de fevereiro de 1899, não lhes dá
direito a continencias militares que só lhes devem ser
prestadas quando uniformizados; servem contudo taes
!lo tÕI3S para que os ditos officiaes possão fazer-se reco
nhecer pelos seus superiores ou inferior-es em qualquer
emergencia, garantindo-lhes as regalias que as leis e
regulamentos lhes conferem. - A. dp. 24 de julho de
1902, do M. da Justiça, ao commanriante superior da

G o Nacional da Parahyba.

Districto n:liJitar.- A força federal não deve
intervir em negocios estaduaes, sem ordem expressa do
Ministro da Guel'ra o As réquisições dos Governos esla
duaes deverão ser dirigidas ao Governo Federal para
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reso1 ver. - Telegramma de 20 de novembl'o de 1894,
a todas as guarnições.

Districto Dl.iliúu-.- Os lagares de encarregados
de secção dos districtos militares são privativos dos
officiaes effectivos do exercitoo- Porto de 13 de janeiro
de 1892, a Rep o de Ajudante General, Teleg. de 10 de
maio de 1895 á Alfandega do Pará e Porto de 15
de outubro de 1897, á Delegacia Fiscal no mesmo
Estado.

sede do 6° districto militar é transferida de Porto
Alegre para a cidade do Rio Grande . .- A. de 25 de
dezembro de 1897, ao Ajudante General (Ord odo dia

n. 911.).

- Os Ajudantes de ordens dos commandantes dos
districtos militares, teem competenoia para dar o

detalhe do serviço e demais ordens aos ajudantes dos
corpos, pois o fazem como sim pIes transmissores de
ordens dos respectivos commandantes de districtos 0

Porto de;) de maio de 1893, a Rep. de Ajudo General
(Ord. do dia n. 934).

- TO\'O regu1amellto.- Dec. n. 3199, de 19 de janeiro
de 1899 (Ord. do dia no 98 ).

- Como medida provisoria e ate que o Governo trate
da concentl'ação das forças do ex.erdto em detel'minada
localidade, fica conferido aos com mandantes de corpos
isolados, estacionados em pontos distantes das sedes dos
respectivos distl'ictos militares o exel'cicio das funcções

ou attl'ibuições consignadas nos §§ 1 a 5 do .art. 14
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deste regulamento, principalmente no que diz respeito
à concurrencia para os genero alimenticios das praças,
inclusive dietas, e forragens para os animaes.- A. de
17 de abril de 1899, ao Estado·l\Iaior (Ord. do dia n. 15).

Dist.rict.o nlilit.ar.- Os commandantes de dis
trictos militares não de\'em mandar ofliciaes servil' em
corpos a que não per tenção, embora na mesma juris
dição districtal, visto ser de sua competencia apenas a
transferencia de praças de pret; sendo que quando, por
conveniencia do serviço, haja necessidade de tal pro
videncia, deverão fazer solicitação motivada, ainda
mesmo por telegl'amma, nos casos urgentes, por inter
medio do chefe do E.stado Maior.- A. de 8 de fevereiro
de 1900, ao Estado-~1.aior (Ord. do dia n. 61).

- Os commandantes de districtos militares estão subor
dinados ao Chefe do Estado-Maior-Maior. - V. Pre
cedencia, 22 de junho de 1900.

- A sede do 7° clistricto mili tal' que havia sido transfe
rida para CuyaM pela portaria de 25 de fevereiro de
1804, reverte para a cidade de Corumbá.- A. de 21
de janeiro de 1902, ao Estado-Maior (Ord. do d~a

n. ] 89) . - Foi installada nesta ultima cidade em 22

de abril (Ord. do Exercito n. 210).

_ A sMe do l° districto militar ê temporariamente
trensferida para Manàos. - A. de 23 de fevereiro de
1903, ao Estado-Maior (Ord. do Exercito n. 262).

- V. InspecçeZu.- Inst}·ucç(Zo.- P,·ecedencia.
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Divida.- Fieão remidas as dividas para com a
Fazenda Nacional deixadas pelos officiaes e praças
que perecerão na campanha de Oanudos. - Dec.
11. 611, de 29 de setembro de 1899 (Ord. do dia
n. 39).

Esta disposição comprehende os olficiaes que fal
Iecerão em Oanudos em consequencia de rnolestias
adquiridas na campanha, e não s6mente os que mor~

rerão em combate.- Res. de 11 de maio de 1900,
communicada em A. ele 12 â Oontadoria da Guerra
(Ord. do dia n. 79).

- De fardamento - V. Ajwte de contas, 18 ele se·
tembro de ]900.

- Oontl'ahida por praças do exercito, com autorisação
dos respectivos commandantes de companhia, deve
ser satisfeita pal'a moralidade dos corpos mas não
pode ser descontada officia]mente dos vlmcimentos
das ditas praça~, porque taes descontos só podem
ser feitos para indemnisação da Fazenda Nacional.
A. de 20 de maio de ]901, ao Estado-Maior (Ord. do
dia n. ]43).

- V. Baixa.

Divisas.- Os enfermeiros móres, sendo praças gra
duadas sómente em virtude do cargo que exercem,
deverão, asemelhança de outras em identicas condições,
usar as respectivas divisas no ante-braço direito,
de aiccordo com o determinado em ordem do dia da

Repal'tiç'lo de Ajudante General, n. 1-18, de ]0 de
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setembro de 185D.-OrJ. do Exercito n. 212, de 16
de junho de 1902.

Divi@as.- V. Graduação. - Telegrapho.

E

Edital.- A despeza com a publicação de editaes cha
mando officiaes ausentes por exce"so de licença corre
por conta dos mesmos officiaes. - A. de 25 de jaÇleiro
de 1900 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 61).

Educação. - Das filhas dos officiaes do exercito,
mortós em combate ou de ferimentos recebidos em
campanha.- V. Instrucção, 29 de dezembro de 1900.

Eleição.~ Regula-se o processo de apuração para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica.
- L. n. 347, de 7 de dezembro de 1895.

- V. Disciplina.

Eleitol-.- V. Vutante.

Elogio. - Os lüu vares '1 ue furtlm dirigidos a officiaes du
exercito pelos governadores, com referencia a serviçus
e,taduaes, para que possão ser levados aos respectivos
a!lsentamentos, torna-se ncces3arío que os ditos govorna
UÜl'es doem c1elles conhecimento a ministro da guari a,
3j92
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que a respeito ordenara o que fôr de justiça, por inter
medio do ajudante general.-A. de 20 de dezembro
do 1897 ao Ajud. General (Ord. do dia n. 909).

Elogio. - Os que são collectivos não se lanção nas
fés de officios e cedidões de assen tamentos de oili.
ciaes e praças do exerci to. - Ord. do dia n. 87,
de25dejulho de 1900.-V. Vol. I pago 1.27,
3a alinea.

Emancipação.- O menor, pelo facto de ser praça
de pret do e:x:ercito, não se considera emancipado. 
A. n. 36, de 29 de março de 1895, do M. da Fazenda
á Thesouraria do Piauhy. - V. 1° (Jol. pog. 315,
la olinea.

Elnbargos. - V. Vencimento.

EmbleIl'la. - V. Di tinctivo.

Empenho.- Recommenda-se a observancia do aviso
de Gde outubro de 1834, que manda punir os officiaes
do exercito que se servirem de empenhos para obt~r

deferimento de suas pretenções, pois que, quando
tiverem de requerer devem recorrer pessoalmente 'ás
competentes autoridades para enviarem suas petições
árepartiçãodaguerra.-A. de 18 de julho de 1902
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 220). - V .
VoZ. I pag. 327, La aline~t.

Empl"ego5 exHnctos. - O Ministerio da Fa
zenda declara ao:; chefes das repartições a BUe
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subordinadas que os errl',regados que, m'ío sendo de
\

entrancia, não tenhão dez annos de serviço, deverão
ser dispensados, se não estiverem exercendo etrecti
vamente os cargos de que são titulares, por isso que
em taes circumstancias, teem elles dil'eito a seI'" con
servados como extinctos. - 'ire. n. 15, de 21 de
março de 1898.- V. vol. 2° pago 418, 'I:el'úo
Repa?,tiçãO ExLz'ncta, ta aUnea.

Enlpregos extinctos.- V. Vencimento.

EnrerlDaria.- Manda-se installar no Estado do
Ceara. - Port. de 15 de abril de 180", á Rep. de
Qual'tel M. General.

- As praças empregadas nas enfermarias militares e
que já tenhão adquirido a pratica neces8aria, não
devem ser substituidas sem preceder pedido apre~

sentado pelos chefes das mesmas enfermarias.
Porto de 17 de dezembro de 1898 (Ord. do dia
n. (81).

- Extinguem-se as das companhias de aprendizes
artífices e operarias militares dos arsenaes de guerra,
que] farão supprimidos.-A. de 28 de janeiro de
1899, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 2).

- Alteração de seu regulamento. - V. Dec. n. 3220,
. de 7 de março de 1899 (Ord. do dia TI. 9).

- Extingue-se a da guarnição de S. Paulo. - A. de
20 de abril ue 1899, à Direcção Geral de Saude.
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El'lf'erlllal"ia.- Teól~:e.se para o Pará a enfer~

maria militai' de 1anáos, n0 Estado do Amazonas.
A, de 23 du maio de 1899, ao Estado Maior (Ord. do

dia 11. 18).

- Ex.tingue-se a da cidade do Rio Pal'do no Estado do

Rio Geande do Sul. - A. de 13 de agosto de 1900, ao
Es~ado Maior (Ord. do 'dia n. 92).

- Declara-se ao chefe do Estado Maior do exel'crto:

Que, havendo falta de medicas do quadro em uma
guarnição e cabendo por isso ao medico adjunto mais
antigo, se houver mais de um, assumir a chefia da

enfermaria, ainda mesmo que seja encarregado da

pharmacia um pharmaceutico de 4n classe, deve o dito

medico d~sempenhar-se de todos os deveres de chefe
da enfermaria, especificados no art. 8D do regulamento
approvado pelo decreto n. 1183, de 27 de dezembro
de 1892, observada a ultima parte da disposição contida
110 paragrapha unic) do art. 28 do regulamen to para

o serviço sanitario do ex.ercito.
Que ? medico adjunto, no exercicio de chefe da

enfermaria, p6de pre idir o respectivo conselho eco~

nomico, pois que já. tem a prioridade nas assignaturas
(las actas de inspecção de sal'lde, rlomo se v(\rifica do

aviso ele r do setembro ele 188:- .

Oue, embora o medico ndjunto tenha apenas as
honras do posto de tenente do exercito, desde que even
tualmente exerce o cargo de chefe de uma enier

maria, que não pode ser preenchido pelo pharmaceu tico,
é obrigado a desempenhar-se de todas as funcções inhe:...

rentes ao cargo, guardados, todavia, para com SbUS



su periores hierarchicos, t·· re~ os pirncipios de respei to
(1 deferencia (1xigidos p~la disciplina.

Que deve ser evitado, por meio de pl'OvidcnciaR im
mediatas, que um pharmaceutico mais graduado fique
sob a presidencia de um medico adjunto.-A. de 11
-de dezembro de 1900 (Ord. do dia n. 108).

~nCerUlaria.-O governo é autorisadú a mandar
installar em logar conveniente, ouvida a DÍl'ecção
Geral de Saude do exercito, uma ou mais enfermarias
destinadas aos officiaes e praças afi'eGtados de tuber
culose.- L. n. 746, de 29 de dezembro de 1900,
ad. 16, n. III (Ord. do dia n. 111).- V. Sanatorio.

EnCerllleiro-lllór.- V. Divisa.

Engajado.- Sobre a perda de -vr.ntagens - V.
Volunta1"io .

Engajarnento.- O ajudante general é autorisado
a despachar todas as pretençães referentes a engaja
mento das praças. - A. de 17 de agos to e 9 de
novembro de 1897, ao Ajudante General.

- Revoga-se o avis? de 8 de outubro de ] 888 e manda-se
que os engajamentos das praças do exercito sejão
contados das datas-em que forem realisados.- A. de
14 de janeiro de 1898, ao Ajudante General (Ord. do
dian.n.912).

- As praças que, terminado o seu tempo de praça, sem
interrupção, de novo se alistão, percebem a gratificação
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d engajado; aqnüllas, porém, que se ali Ufo depois elo
hwel'em obtiqo baix.a ó teem direito ci. gratificação de
,olúntal'io. - Hes. rlE> 8 tIo junho de 1900, communi

cada em A. d.e 12 ao Estado Maior (Ords. <10 dia
ns. 85 e 86). .

EngaJaUl.ento. -Os engajamentos e reengajame'ntos

das praças só podem ser concedidos - à vista de petição
- pelos commandantes de districtos quando, perten

cendo a corpos sob sua jurisdicção, desejarem contmuar

a servir nos mesmos districtos; tendo-se em vista o
disposto na ordem do dia da extincta. H.epa.rtição ele
Ajudante Geneml, n.,200, de 10 de junho do 1860,
relativamente á inspocção de saude. Quanto as praças

que desejal'em engajamento 0)1 reengajamento com

destino a corpos de outros districtos que não aquelIes
onde se achão, devel'ão dirigir petição o chefe do

estado-maior ~o exercito, por intermedio dos com
mandos dos seus districtos, que fal,os-hão inspeccionai',

e na sua informação terão presentes as disposições
contidas nas ordens do dia do exercito n. 90, de 18 de
agosto e 11. 95, de 25 de setembro ultimos.- 0rd. do
dia n.lIO, de 31 de dezembro de 1900.

- Permitte-se o reengajamento de um sargento ajudante,

com vinte e seis annos de serviço, não obstante haver
attillgido a 47 an110; de idade, uma vez que satisfaça as

demais exigencias da lei. - A. de 30 de janeiro de 190 I,
ao Estado Maior (01'<1. do dia n. 118).

- Não perde a qualidade de engajado a praça que, tendo

cumprido sentença por crime de deserção, de qovo se
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r.lista no l'xercito. - A.' de 2G de junho de 1901, ao
Estado Maior (Ord. dodia n. 146).

Engajanaento.- A pl'aça indultada do c.l'ime de
deserção pode, terminado o tempo de serviço, enga~

jar-se, visto que o indulto, salvo restricções nalle ex
pressas, importa na extincção e esquecimento do crime

e suas conseq uencias (semelhantemen te ú amnistia)
mesmo para os já condemnados, cuja sentença se toma
inefficaz em toeIus os seus eifeitos com a annullação

da culpa que lhe foi causa, desappareceneIo a nota
respectiva nos assontamentos.-A. de 8 de maio

de IDOS, ao Estado-Maior (Oru. do Exercito n. 276).

Enterran:aento.- A de!lpeza com o enterramento
das praças 00 exercito é elevada a 25. , fiçando sal vo o
que estivel' consignado em contracto que prevalecl3rá
até o seu termo.- ParI,. de 21 de julho de 1898, á
Rep. de Quartel M. General.

- A despeza com o enterramento' das pl'aças do exer

cito deve ser feita de accordo com as tabellas que
vigorarem nas diversas localidades, em virtude de

contractos approvados pe1as autoridades competentes
com as emprezas funerarias e casa de misericordia,

sob fiscalisàção dos com mandantes de districtos mi
litares, - Podo de 90 de setembro de 1898, li Rep.

de Quartel M. General e Circo às Delegacias fiscaes

nos Eslados.

- Para eIespezas com enterramento de medicos e phar

maceuticos adjuntos do exercito não se fazem a.bono$
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llecuniarios a suas famiUas. - Portal'ia de 18 de abril
ele 1900, á Delegacia FisCll na Parahyba do Jade.

EnterraDlent,o.- Os inferiores gl'auuadoJ no
primeiro posto pqr effBito de reforma, ou por outro
qualquer motivo, não teem direito a quantitativo para.
funeral, porque tal auxilio só é concedido aos OffiCÍ;:lCS.
- A. de 28 de fevereiro de 1899, do M. da Marinha ao
Chefe do Estado Maior General da Armada.

- Corre por conta dos cofl'e" publicas a despeza com o
enterramento dag praças reformadas ou asyladas que
residirem nos Estad03 e das eifectivas que estivel'em
no gozo de licença para tratamento de sau?e. - A. de
22 de setembro da 1900, ao E,tado Maior (Ord. do

dia n. 96).

- Ceremonias que deverão sei' ob~ervada8 nos funeraes
de qualquer representante diplomatico.- Dec. n.4010,
de 2 de maio de 190I . - V. IIonras fttnebres.

- Para pagamento do quantitativo destinado á despeza
com o enterramento dos officiaes elo exercito basta a
simples requi ição do commandante do corpo a que per
tencer o official faUecido, por tratar-se de facto que

não admitte delongas.-Port. de 13dejunho de.l901,
ú Delegacia no ParA.

- As despezas com o enterramento de pessoas de família
dos asylados no Asy10 dos Invalidas da PatriaJ cujos
chefes residão ou não no estabelecimento, deverão
corl'er, com a maior economia, pelos co frefl pu blicOf;,
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quando não disponhIo elle::; de recul'SOS, Í<tz~lldo·se

lhes carga das respecti \Tas importancias, pal'a lhe3 serem

descoutadas na forma da lei, e quando estes já. não
exis"ão, correrão taes despezas pOl' conta dos mesmo S

cofres, de moelo a não excederem da que se effectua com
os indigentes, revertendo em favor da Fazenda Nacional

qualquer impol'tancia devida ao fallecido, proveniente

de etapa~.- A. de 27 de abril de 1903, ao E5tado Maior.

Epideulia.- Instrucções sobl'e a prophJrlaxia da
peste. bubonica, organizadas pelo Conselho uperior
de Saude elo Exercito para serem ob~ervada3 nos
quartAis e estabelecimentos militares. - A. de 30 do
Outubro do 1899, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 43).

- Providencias de prophylaxia maritima modifieativas
do regulamento sanitario maritimo. - Dee. n. 4184,
de 30 de setembrJ de 1901 e A. de 13 ele outubro,

ao Estaelo Maior (01'd. do dia n. 170).

- V. Desin(ecçeio. - I nte~'Clicç({o .

Escola Honorio Ribeiro.- V. AS!Jlo.

Escola lUilitar.- Declara-se que devem ser
consideradas trancadas as matriculas elos alumnos da

Escola Militar do Brasil desligados polos actos de

indisciplina ali praticarlos em março de 1805. - A.
de la de junho de 1896 à Escola.

- Não deve ser contado em dobro, nem para a jubi..

lação nem para OR accrescimos de vencimento, o tempo
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do lente ou professor que rege duas cadeil'as, embora
em estabelecimentos differentes.- Res. de 23 de se·
tembro de 1897, sobre consulta do Oonselho Naval
(Rela torio do M. da Marin!la de 1899).

Escola Militar.- A gl'avidade da molestia de

que soffra o alumno, para os effeitos da perda do
anno, nos termos doart. 55 do regulamento das
escolas, deve SOl' considerada, não em relação ao pro

gnostico, i to e, ao perigo cle vida, mas sim em Nlação
á impossibilidade de estudar. - A. de 23 de outubro
de 1897, ao Ajudante General.

- Os auxiliares do ensino, quando no exercício ele lentes
ou substitutos, não fazem parte da Oongregação, salvo
nos caso!o: do art. 104 do regulamento.- Teleg. de 24
de outubro de 1897, a E cola do Rio Grande do Sul.

- Autorisa-se a reorganização dos diversos estabeleci
mentos militares de ensino, reduzindo-se os estudos

theoricos e ampliando-se os praticas, tomando-se por
base o regulamento de 17 de janeiro de 1874 e as Indi
cações consignadas nesta autorisação.

Ficão reunidas as escolas preparatorias da Oapital
Federal á Pratica do Realeogo e a de Porto Alegre á

do Rio Párdo, com a denominação de Escolas Prepa
i'ator'ias e de Tactica, nas quaes serão ministrados o
ensino secundaria e o pl'atico das tres armas, indispen
saveis a matrlCu la na Escola Militar do Brasil. A
primeira tera sua séde no Realengo, Districto Federal,
e a segunda no Rio Pardo. Estado do Rio Grande
do Sul. (Esta ultima foi transferida para Porto

Alegre pelo Dec. n. 4910 de 7 de a8"0sto de 1903),
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étO suppeimida3 as escolas Sup(m'ol' ele gUeJ''1'a.
Pr'epal'atoria do Cearei, de Sargentos, da Capital
Federal, e o CUI'SO geral da E'cola Militai' de P01'lo
Alegre, voltando o CU1'SO da Supel,jol' de Gueera, con

venientemente alterado, a ser professado na Escola
Militar do Brasil.

L. n. 463, de 25 de novembro ue 189'7 (Ol'd. do dia

n. 901) eDec. n. 28 I, de 18 de abril de 189 (Ord.
do dia 11. 930).

Escola Militar.- Os commandantes de districtos
militares teem interfel'eucia nos institutos militaees
de ensino secundado e su perior no que diz respei to á
disciplina das forças pertencentes à jurisdicção do dis
tricto, mas não na parte relati va a assumptos attillentes

á instr\!.cção technica profissional desses estaheleci
mentos, cuja attribuição cabe ao Ministerio da Guel'ra.

- A. de 20 de junho de 1898 ao Ajud. General (Oed.

do dia n. 94:4) .

:- Os coadjuvantes do ensino pl'atico dos institutos mili

tares de ensino pel'ceberão os vencimentos a que#teem
direito quando em serviGo nos respecti\os coepos,

A. de 20 de agosto de 1898, à Contadoria e ás escolas
e de 28 de maio de 1901, ao Estado Maior.

- Os lentes e professores em disponioilidade contam este

tempo para a jubilação e para o abono das gratifioações

periodicas, de que teata o Codigo de 3 de dezembro
de 1892, art. 295. - A. de I de setembro de 189 â
Uontadoria (Ord. do dia n. 96'2), de 24 de agosto

f\.nterior e de 23 de outubro de 1900, do M. da Justiça,
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Escola ~lilitar.- A méàia - O - em qualquer
prova escripta do exame parcial inhabilita o alumno,
e a média - 3 - resultante da apuração conjunLa
das notas conferidas nas provas escriptas nos exames
parciaes e nas sabbatinas c liçoes das diversas aulas
que o alumno frequenta tambem o inhabilita; por.
tanto, deve haver julgamento isolado para a prova
escripta e em seguida o julgamento conjuuto dos
que não obtiveram a m'dia- O- naquella prova.

- A. de 14 de setembro de 1898, à Escola Militar
do Brasil.

- Os lentes om disponibilidade precisam de licença do
governo para se ausentarem da séde das escolas,
A, de 3 de setembro de 1898, do M. da Justiça ao
Director da Faculdade de Direito do Recife.

- O alumno só é desligado depois de completar o nu·
mero de pontos determinado para a perda do anno,
quer se trate de faltas de comparecimento aos trabalhos
escolares não justificadas, quer se trato de faltas justi
ficadas por enfermidade ou licenças para tratamento de
saude.- A. de 14 de setembro de 1898, á Escola
MiIi tal' do Brasil.

- A 'Escola Pl'epal'atoria do Rio Grande do . uI foi
transfel'ida para :l cidade do Rio Pal'do com todo o
eu pe3soal no di?ll de setembro de 1898.

- Sobre a collocação das estrellas de que usam os alumnos
da Escola Militar do Brasil - V. Distinctivos, 26 ue

agosto de 189 I
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Escola Hilitar.- Sobre a data de praça dos

paisanos que obtem licença para-se matricularem nas

escolas do ex.ercito e desde Iluando devem perceber os

respectivos vencimentos - V. Praça, 16 de dezembro

de 189 .

- A idade fixada no regulamento para a matricula csó

mente 'para os que inicião os estudos e não para aquel1es

que tendo sido desligados voltão de novo ás escolas. 

A. de 1 de abril de 1899, a. Escola do Realengo.

- Os candidatos à. matricula nas escolas do exercito não

devem ser alli inspeccionados de saude se já o tiverem
sido anteriormente pela junta militar para o mesmo

fim. - A. de 1 de abril de 1899, aEscola do Rea1engo.

- O lento tIne é militar, c C1.110 por fazer pado tIo Con

gresso (estadual ou federal) fica em disponibilidade

durante o interval10 das sessões, tem direito ao respe

ctivo ordenado.- A. de 13 ele abril ele 1899, á Oon

tadoria da Guerra.-V. A. d~8clejulhucle :1.899.

- Os exames feitos na Escola Polytechnica da Bahia

devem ser acceHos nas escolas do exercito, por isso que
o Docroto n. 280B, do 9 c1 maio de l89R, cpncedeu

àqueUa escola os privilegios e garantias de que gosa a

Escola Po1.vtecbllica da Oapital Federal. - A. de 2-1

de abril de 1899, ao Estado Maior (OreI. do dia n. lG).

- Os lentes e professores paisanos das escolas do exercito,

que são senadores e deputados federaes ou estaduaes,·

não podem, durante o mallllato legislativo, as umir o



- 126-

exercicio de suas cadeiras e aulas, e no intervallo das

sessões devem perceber os respectivos ordenados. 
A. de 8 de julho de 1899, à Contadoria.

O Ministerio da Justiça, em aviso de 3 de setembro

de 1898, publicado DO Diario O/flcial de ô declarou

que o lente ou professor eleito membro de algum

congresso estadual deve seL' con iderado impedido de

exercer o respectivo cargo, passando o substituto a

assumir a regencia da cadeira.

Escola Militar.- Quaesqucr que sejão os exames

praticas que tenhão os officiaes e praças com o curso

completo das extinctas escolas praticas do exercito, não

devem ser dispensados de nenhuma das provas praticas

exigidas pelos artigos 182 a 188 do actual regula

mento.- A. de 9 de outubro de 1899, ao E:>tado Maior

(Oed. do dia n. 42).

- São considerados validos na Escola Polytechnica e vice
versa, verificada a equivaloncia do& programmas das

l'espectivas materias, os exames prestados na Escola

Militar.- Dec. n. 621, de 13 de outubro de 1899.

- O julgamento do segundo exame parcial dos alul11l1os

das escolas do exercito deve ser por aula, e não

tomando-se conjuntamente as medias de todas as ma

terias estudadas como se pratica no primeiro exame.

A. de 21 de outubro de 1899,. ao Estado Maior (Ord.
do dia n. 4-1).

- Os a]umnos das escolas do exercito são obrigados. a

prestar exame. fiual, 11a épocha das matriculas, das
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materias cm que forem inhabilitados no segundo exame
parcial, e sámente dessas materias, porllue das outras,
isto é, daquellas em que forem julgados habilitados
nesse segundo exame parcial, devem prestar exame
final na~epocha regulamentar, e uma vez que teein de
pre:;tar aquelle exame, não podem ser dí pensados da
freq uencia obrigatoria das respecti vas aulas, - A. de
4 de novembro de 1899, ao Estado ;VIaiol' (Ord. do
dia n. 45).

Escolá l\lilitaI·.- Sobr0 o abono da gratificação
denominada - de gabinete, aos lentes julJilados
V. Grati/lcaçcto, 2 de junho de 1897,

- Os alumnos que por occasião dos exames parciaes
forem julgados inhabilitados pelo conselho de instruc
ção, em todas as materias, por terem obtido nota
- Zero - em uma deIlas, devem ser submettidos,

na segunda quinzena de março, a exame de ponto
de todas as materias que cursaram durante o anno
lectivo e em cujo exame parcial foram, inhabili
tados, applicando-se então a penalidade do art. 123

(desligamento, se ja tiverem cursado o anno duas
vezes) aos que, sendo reprovados, incorrerem nesse
artigo. - A, de 3 de janeiro de 1900, ao Estado
Maior.

- Nenhum alumno da Escola Militar do Brasil e
poderá matricular na Escola Polytechnica sem licença
do ministro da guerra.- A. de 12 de julho de 1900,
à Escola Militar e de 17 do mesmo mez, do 'M. da Jus
tiça à Escola Polytechnica .
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Escola Militar.- E' autorisado o governo durante

quatro annos, a conceder aos officiaes e praças elo exer
cito que requererem matricula nos institutos de en
sino mi li tal' dispensa da idade exigida nos respecti vos
regulamentos, e aos ex-alumnos que ti\'erem exéedido
o prazo regulamentar marcado para completarem os
estudos preparatorios mais um anno para terminarem
esses estudos. - Dec. n. 667 de 7 de julho de 1DOO
(Ord. dodian. 110).

- :Mandão-se conferir aos officiaes alumnos da Escola
Militar do Brasil, que concluirem o curso de enge
nharia, pelo actual regulamento (deJ 18 de abril de
1898), os mesmos titulos scientificos passados aos que
o fizerão pelo regulamento de 1874, e aos que termi
narem o respectivo curso geral, o de agrimensor.
Dec. J1. 731, de ) 1 de dm~emlJl'u de 1900.

Tanto aos que concl li irem o curso de engenharia
pelo regulamento de 1 74:, como aos que comple
tarem esse curso possuindo ja. o titulo de bacharel
em sciencias pelo regulamento de 12 ele abril de 1890!
deve S8r conferido o titulo de bacharel em mathe-
maticas e sciencias physicas, exigindo-se o (lUe
preceitua o art. 230 do regulamento de 1874.- A.
de 2~ (te dr.7.cmln'o de HlOO, ri. Escola Militar do
Brasil.

- Os lentes cathedraticos ou substitutos e os profes
sores dos estabelecimentos de ensino dependéntes do
Ministerio da Justiça que contarem 30 e 'lO annos de
serviços geracs, não poderão ser jubilados com todos os
, ncill1ento" egundo a h~Tpothese, se não tiverem 20
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annos no pl'imeiro caso e no segundo 25, pelo meno~,

de serviço effectivo no magisterio.

Sómente este serviço dara direito ás gratificações
addicionaes e estas só poderão ser concedidas a lentes
cathedraticos, substitutos ou professores.

As gratificações addicionaes serão: de 5 % para
10 annos de serviço, de 10 % para 15 annos, de 20 %

para 20 annos, de 33 % para 25 annos e de 40 e/o para
30 annos.

Esta ultima gratificação, porem, somente sera con..

ceMela aos cathedraticos, substitutos ou professores

que nos ultimas cinco annos desse periodo houverem
publicado obras consideradas por dous terços de votos

da congregação como de vantagem pal'a o ensino.

L. n. 746, de 29 de dezembro de. 1900, art. 30 e

Reg. approvado pelo Dec. n. 3890, de 1 de janeiro
de 1901, arts. 31 e 32.

Escola Militar.- Naquillo que não fôr contrario
aos principias da ~isciplina militar, o art. 70 da Lei
n. 560 de 31 de dezembro de 1898 é comprehensivo
dos lentes, substitutos e professores "italicios dos
estabelecimen tos militares de ensino dependentes do
Ministerio da Guerra, cujos lugares farão extinctos

pelo regulamento ne 18 de abril do mesmo anno ou

posteriormente occu pados por outros serventuarios

(art. l°).
A esses lentes, sulJstitutos e professores deveL'ão

ser pagos os respectivos ordenados e gratificações
integraes desde a data em que farão declarados em

disponibilidacle, competindo aquelles que se acharão ou

se achão no desemponho de commi~sões estranhas ao
OO~ 9
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ensino, as mesmas vantagens de que gozão os docentes
da Escola: Naval, pela doutrina do art. 123 do respe
ctivo regulamento (paragrapho uuico).

Dec. n. 756, de 5de janeiro de 1901 (Ord. do dia
n.111). '

O art. 7° da Lei n. 560, de 31 de dezembro de
1898, dispõe:

«Os professores e lentes dos cursos exttnctos, ou
que hajão de ser extinctos, ou [forem transferidos
para os Estados ou municipalidades e associações
particulares continuão no gozo das vantagens que
lhes são conferidas por lei, não sendo obrigados a
aceeitar nomeações ou commissões do governo para
fora da sMe dos estabelecimentos em que teem exer
cido suas funcções.»

Escola Militar.- Os lentes militares das es
colas do exercito teem direito aos respectivos venci
mentos achem-se ou não em commissão de qualquer
natureza, desde que estejão em disponibilidade.
Accordão do Tribunal de Contas de 24 de dezembro
de 1901.

- 03 alurnnos da Escola Militar do Brasil desligados por
terminação do respectivo curso e incluidos nos corpos,
deverão, de accordo com o disposto no art. 211 do
Regulamento de 18 de abril de 1898, ser considerados
los sargentos independentemente de vagas desse posto,
e preencherão as primeiras vagas de lOs sargentos que
so derem nos corpos em que houverem sido incluidos.
- A. de 15 de abril de 1902, ao Estado Maior (Ord.
do Ex.ercito n. 202).
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~scola Militar.- Os lentes cathedraticos não
podem, sem quebra do principio da hierarchia estaue
Iecida pelo Codigo de Ensino, exercer funcções proprias
do cargo de substituto, sendo que na hypothese do
art. 336 são simplesmente chamados á regencia de
cadeiras. - A. de 22 de maio e 30 de julho de 1902, do
M. do Interior ao Dil'ector da Faculdade de Medicina
da Bahia.

- As praças ouvintes das escolas preparatorias devem

ser equiparadas aos alumnos effectivos quanto ao tempo
passado sem aproveitamento, sendo-lhes applicado o
disposto no art. 12~ do regu lamento em vigor.

A. de 13 de abril de 1903 á Escula do Realengo.-

- V. Accum'/.~lação.- Agente. - Alferes-alumno.
Etapa. - Inspecção de saude. - l1Iaterial. - Q1.~adro

espelJial. - Tempo. - Transpo~·le. - Vencimento.

Escola Militar do Brasil.- Sua cl'eação.
L. n. 473, de 25 de novembro de 1897 (Ord. do dia
n. 90 J) •- V. Escola MzUtar.

Seu regulamento - Dec. n. 2881 de 18 de abril de
1898 (Ord. do dia 11. 930).

fj~scola prat,ica.- Ficão reunidas as escolas pt'C

paratorias da Capital Federal à Pratica do Realengo e a

de Porto Alegre á do Rio Pardo coru a denominaç.ão
de Escolas Pí'eparatorias e de tact tca. - V. alínea
seguinte.

Escolas preparat,orias e de tactica.
- As escolas preparatorias da Capital Federal e a de
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Poeto Alegre são reunidas, esta á Pratica do Rio Pardo
e aquella á do Realengo, com a denominação de Escola
Preparatoria e de tactica. - L. TI. 463, de 25 de

novembro de 1897 (OrrI. do dia n. 901).
eu regulamento-Dec. n. 2881 de 18 de abril do

1898 (Ord. do dia n. 930).

EscolaregiJnent.al.- PUl'a director das escolas

regimen taes devem ser preferidos os officiaes que
tiverem habilitações scientificas ; mas tal preferencia
só tem lugar quando se tratar de preenchimento de

lugar vago. Por habilitação iútellectual deve entender
se não só os conhecimentos officia1mente adquiridos e
exemplar conducta civil e militai', como tambem a

reunião de qualidades especiaes e necessarias ao pro
fessorado, as quaes dependem em grande pal'te do

temperamento physico de cada individuo. - Despacho

de 13 de agosto de 1898 (Ord. do dia n. 956).

- Nas nomeações de directores das escolas regimentaes

é indispensavel o pronunciamento do conselho de in

strucção embora o proposto ja tenha exercido este cargo,
afim cle que o commandallte do districto, que tem de
fazer a nomeação, saiba se e1le-o exerceu bem. A pro

posta do conselho deve recahir em u lU officia1 subalterno

de reconhecida aptidão int lIectua1 e moral, qualidades

estas que, como declara a ordem ào c1ia n. 956, de 20 de
agosto de 1898, comprehellderàõ não só os conheci
mentos officialmente adquiridos e exemplar conducta
civil e militar, mas tambem aptidões especiaes que

requer o exercicio do ll1agisterio, devünc10 preú~l·ir.se o
official mais hahililado que fôr servir 110 corpo somente
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quando se tratar do preen.cllimanto de lugar vago e de
accôrdo com as exigencias ruferidas, tudo como dis~

põe a citada ordem do dia. - A. de Gde agosto de
1902, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 225).

Escola de sargentos.- Supprimida. - L. n. '163
de 25 de novembro de 1897, arts. 8° ft 9° (Ord. do
dia n. 901).

Escola Superior de Guerra.- Supprimida,
voltando o curso que neHa se professa para a ESGola
MilitaI' do B}'asit convenientemente alterado.- L.
n. 463, de 25 <1e novembro de ] 897, art. 80 (Ord.
do dia n. 901) e Dec. n. 2881 de 18 de abril de 1898
(Ord. do dia n. (30).

Escriptul'ação.- Providencia-se para que haja
escripturação especial para todos os actos que im
portem em recai ta para o Ministerio da Guerra ema
nados de accordo com o disposto no Decreto legi lativo

n. 658, de 28 de novembro de 1899 (producto da venda
de metaas, canhões e pruprios nacionaes) para que se
possa, em qualquer occasião, conhecer quaes os recursos
em deposito no Thesouro enas Delegacias, escripturados
conforme aquelle decreto.- A. de 27 dejttlho de 1900,
á Contadoria, e ao M. da Fazenda, quanto às delegacias.

- O Ministerio da Guel'l'a terá. um registro dos volun
tarios, segundo os Estados onde tenhão verificado

praça, para o fim de deduzir-se annualmente do contin
gente a ser sorteado em cada Estado. - L. n. 687, de
14 de setembro de 190J, art.8° (Ord. do dia n. 94).
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Escriptul~ação.- Declara-se qüe tendo falIecido
o fiscal de um corpo deixando sem assignatura e sem
rubrica os livros de detalhe da casa da ordem, deve
esb occurrencia ser annotada nos ditos livros, afim
de constatO que reconhecida a falta não foi passiveI
sanal-a.- A. de 26 dejunho de 1901, ao Estado Maior
(Ord. dodian. 146).

- Como devem ser sanadas as faltas de rubrica ou de
termos de aberturas e encerramento encontradas nos
livros dos corpos e.que não o possão mais ser pelos
respectivos responsaveis.- V. Rubrica, 22 de janeiro
de 1903.

- V. Despeza.- Maprpa.- Rubl'ioa.

Espada.- Os officiaes honorarios só podem usar
espada quando em serviço, ou em actos solemnes.
A ..de 4 de novembro de'1899, ao Secretario da Jus
tiça de S. Paulo (Relataria elo M. da Guerra de
1900) .

Espiritieuno.- Declara-se passiveI de censura um
oflicial do exercito que dá ....se à pratica do espiritismo,
inculcando cura de moles tias e explorando com isso a
credulidade publica.- Res. de 14 de junho de 1901,
communicada em A. ele 18 ao Estado·Maior (Ord.
do dia n. 145).

Espolio.- Dos officiaes e praças.- Porto de 25 de
fevereiro de 1895, publicada na ordem elo dia n. 919,
de 1898.- V. Voto VI, pago 133.
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E8tado-D'laio.... - O de artilharia fica subordinado
ao Director Geral da arma. - L. n. 403, de 2-1 de
outubro de 1896, art. 12 (Ord. do dia n. 778).- V.
Direcção geral de arUlharia.

- Deveres do official de estado-maior estando o corpo de
prompiidão. - Despacho de 2 de maio de 1898 (Ord.
do dia n. 93'1).

- Approva-se o [regulamento para a Repartição do
Estado Maior do Exercito, creada pela Lei n. 403, de
24 de outubro de 1896, tendo a seu cargo preparar o
exercito para defesa da Patria no exterior e manu
tenção das leis no interior. - Dec. n. 3189, de 6 de
janeiro de 1899. (Ord. dodian. 985).

- Instrucções para os delegados do chefe do estado maior
junto aos commandos de districtos militares.-23 de
março de 1899 (Ord. do dia n. 11).

- O ajudante de corpo, quer commande companhia (e
não faça dia ã. praça), quer não commande, deve ser
preferido ao quartel-mestre e ao secretario para a es
cala do serviço de estado-maior. - Ord. do dia n. 94
de 17 de setembro de 1900.

- Extingue-se o posto de tenente do corpo de Estado
Maior.- Dec. n. -716, de 13 de novembro de 1900
(Oi·d. dodian. 103).-V. Resolução de 3 de maio
de 1901 (Ord. do dia n. 135).

- V. P,'omoçcI0.- Tl'ansferencia.
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Estrada de f'erro.- V. Instrucções.

E8trella.- V. Distinctivo. - Uniforme.

~tapa.- Aos primeiros sargentos das companhias
de alumnos da Escola Preparatoria e de Taetica do
Realengo, desde que não forem aIumnos, compete a
etapa fixada para as praças dos ~()rpos a.quarte~

lados.- A. de 7 cW julho de 1898, ã. Escola do Rea·
lengo.

- Cabe ao commandan te do 4° distl'icto militar, de
accordo com a ln parte do art. 11 elo Regulamento
approvado pelo DeCl'eto n. 2.213 de 9 de janeiro de
189ô, remetter directamente ã. Contadoria Geral da
Guerra os preços das propostas mais vantajosas dos
dois ultimas semestres das di versas guarnições de sua
jU1'isdicção e bem assim os preços correntes nos mer
cados das mesmas guarnições, dois mezes antes de
terminado o semestre, afim de que aquella repartição
proceda ao calculo para determinação aos valores das
otapas no semestre seguinte, visto ter sido extincta a
Repartição de Quartel-Mestl'e General, que pela ultima
parte do ref~rido artigo ora incumbiua de tal serviço.
- A. de 29 de maio de 1899, ao Estado Maior (Ord.
do dia n. 20).

- O official promovido como resarcimento de preterição
não tem direito a etapa, mas somente ã. differença do
soldo.- Res. de 29 de julho de 1000, sobre consulta
do Conselho Naval (I~elatorio do Ministerio da Marinha
de 1900).
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Etapa.- Os alumnos praças de pret das Escolas do
Exercito desarranchados de accordo com o disposto no
art. 207 paragrapho uuico do respectivo regulamento
(Ord. do dia n. 930, de 1898), devem perceber a etapa
fixada para a<> referidas escolas, conforme a doutrina do
art. 42 do Regulamento approvadG pelo Dec. n. 2213,
de 9 de janeiro de 1896 (Ord. do dia n. 16tl), isto a,
em generos ou dinheiro, cO:1forme preferirem, artigo
este jei. interpretado pela portaria de 23 de abril do
mesmo anno de 1896 a Rep. de Aj udante General (Ord.
do dia n. 736). - A. de 1 de novembro de 1900, á
Intendencia da Guerra.

- A mulher da praça incluída no Asylo dos Invalidas
da Patria, mas que resíde fóra do estabelecimflnto em
virtude da portaria de 28 de fevereiro de 18)8 (por
soffrer seu marido de molestia contagiosa), tem direito
a ab·Jno de etapa. - A. de 25 e 23 de fe\Terairo de 1901,
ao Estado Maíor (Ord. do día TI. 122). - V. 26 de
Junho de 1902.

- O pagamento dos extraordinarios nos dias de festa
nacional deve ser effectuado pelas delegacias fi caes,
calculando-se semestralmente como a etapJ. nos dias
communs. Esses extraordinal'ios são concedidos para
melhoria do rancho naquelles días e os desarranchados
não teem a elIes direito. - Porto de 11 de j unho de
1901, à Delegacia no Maranhão. - V. Port. de 5 de
março de 1897, vaI. VI, pag. 141.

- O valor da etapa com que devem contribuir as pl'aças
do C'xcl'cito pUI'a indemnisação das de~pezas com ('lias
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feitas quando em tratamento nos hospitaes e enferma
rias, é o da guarnição em que se achar o hospital ou a
enfermaria e não os das guarnições em que estiverem
os respectivos corpos. -A. de 2 de julho de 1901, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 14~).

Etapa.- Manda-se abonar a viuva de uma praça que
fôra incluida no Asylo dos Invalidas da Patria com
permissão para residir fora do estabelecimento por
soffrer de molestia contagiosa.- A. de 6 de julho de
1901/ao Estado Maior.

Sendo a etapa para mulheres, viuvas e filhos das praças
asyladas um soccorro caritativo que a nação lhes con
cede, desde que deixa de ser abonada no devido tempo
não póde constituir um onus para os cofres publicas.
-A. de 5 de novembro de 1901, ao Estado Maior.

- Aos sargentos das companhias de alumn0s da Escola
Preparatoria e de Tactica do Rio Pardo deve ser ·abo
nada a etapa fixada para estes alumnos e não a que fÔr
fixada para as praças da guarnição. -A. de 3 de de
zembro de 1901, a Intendencia.

- As etapas abonadas aos lentes da Escola Naval,
quando officiaes reformados, só lhes sendo devidas pelo
exercicio do magisterio, porque na qualidade de refor
mados simplesmente não lhes assiste direito a esse
abono, constituem uma gratificação inherente á func
ção, e portanto não podem ser pagas no caso de se
acharem taes lentes em goso de licença. - A. de 26
de maio de 1902, do M. da Marinha a Contadoria.
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Et,apa.- Fixa-se em 1 200 o limite minimo para a
etapa dos officiaes do exercito.- A. de 16 de junho
de 1902, á Direcção Geral de Contabilidade.

- E' ampliada aos officiaes reformados do Exercito,
membros dos Institutos de ensino militar, a disposição
do aviso de 28 de dezembro de 1894, na parte relativa
ao pagamento da etapa quando empregados em serviços
que competirem aos efi'ectivos. - A. de 30 de junho
de 1902, á Direcção Geral de Contabilidade.

O aviso de 28 de dezembro de 1894 declara que a
etapa que deve ser abonada aos reformados e hono
rarios naquelJascondições eada L. 11.247, de 15 deste
mez e anno.

O Tribunal de Contas recusou registrar a despeza
relativa á etapa reclam~da por um professor- do Col
legio Militar, official reformado do Exercito, concer
nente a exercicios já encerrados porque sem autorização
legislativa os militares reformados que fazem parte do
magisterio dos Institutos militares de ensino não podem
perceber aquella vantagem, que não está contemplada
na lei do orçamento. - Accordão de 28 de novembro de
1902 (Diario Oftlcial de 30).

- A mulher da praça asylada, quando reside esta com
licença fÓl'a do Asylo dos [n validos da Patria, não tem
direito a etapa.- A. de 26 de junho de 1902, ao
Estado Maior. - esta disposição estão com prehendidas
as mulheres dos asylados qne residirem fóra do dito
Asylo por soffl'erem seus mari dos de molestias conta
giosas, assim como as viu vas dos que se achassem nestas
condições. - A. de 23 de julho de 1902, ao E tado
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Maior (Ord. do Exercito n. 220 ).- V. Vol. V..
pag. 110, pl'imei1'[J. ~alinea.

Etapa.- As praças que baixarem extraordinaria
mente à enfermaria deverão ser por elIa soccorridas
de etapa a contar do dia subsequente à mesma baixa,
por isso que a do dia em que baixão lhes e tirada pelo
corpo. -- A. de 26 de novembro de 1902, ao Estado
Maior (Ord. do Exerci to n. 245).

- Ficão isenta:> de qualquer imp?sto as etapas dos
officiaes do exercito e da armada. - Dec. n. 983, de
7 de janeiro de 1903, e Circo de 31 ás Delegacias e
Alfandegas.

- Quando o valor da etapa da praça que baixa' ao hos
pi tal é inferior ao da guarnição da sede em que se acha
o hospital ou enfermaria, concorre ella com a etapa da
guarnição em que se achava; nenhuma differença de
vendo ser paga pelo corpo a que pertencer a praça.
A. de IOde janeiro de 1003, á Escola Mi1.itar do Brasil.

- V. Conselho de gue,'ra .- Hospital.

Exa-ane.- Os officiaes do exercito que se destinão as
escolas militares não estão sujeitos ao exame previa de
admissão de que trata o art. 72 do regulamento de 18
de abril de 1898, sendo que a esta prova só devem ser
su bmettidas as praças de pret.- A. de 10 de outubro
de 1901, ao Estado Maior (Ord~ do dia n. 168).

- V. Escola Militar. - P'°L'cedencia.
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ExaIne praticQ.- Manda-se considerar com este
exame para a promoção ao posto de major um capitão
approvado em concurso para o lugar de instructor da
Escola Pl'cparatoria e de Tac tica do Realengo. - A. do
23 de janeiro de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia
n. 117).- V. Promoção, 10 de novembro de 1862,
/Jol. II, pago 349, 4a alínea.

Exclusão.- Sobre a de uma. praça do exercito con
demnada a mais de seis annos de prisãO no fôro civil
e no fàro militar - V. P1'isão, 22 de maio de 1001.

_. De accordo com o disposto na ordem do dia da Repar~

tição de Ajudante General n. 14, de 9 de maio de 1857,
e no aviso de 17 de outubro de 1861 (Ord. do dia
n. 290), devem ser excluidas temporariamente dos re
spectivos corpos as praças condemnadas pelo crime de
segunda deserção e as que o forem pelo jury a mais de
seis annos de prisão. - Ol'd. do dia n. 137, de 20 de
maio:'de 1901. - V. Vol. III, verbo - sentenciado.

- Mandão-se, para o elfeito da 'exclusão das fileil'as do
exercito, som mar duas penas impostas a um oflieial
pelos tribunaes militares. - Res. de 13 de janeiro de
1902, communicada cm A. de 24 ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 189). -V. Trol. I, pago 387,
ia alínea e vol. IV, pag. 102, 2 Q alinea.

Exercicio findo.- Art. 31. Por dividas de exer
cicios findos entendem-se as que tiverem por origem o
pagamento de serviços prestados aUnião em exercicios
financeiros já encerrados, em virtude de autori ação
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concedida por lei do orçamentQ ou outra especial,
com fundos declarados, comtanto que os serviços a
pagal' não excedão à consignaçio dos respectivos
fundos.

Paragrapho unico. São tambem consideradas dividas
de exercicios findos as que provierem de vencimentos
de aposentados e jubilados, soldos, meio-soldos e etapas
de officiaes e praças das classes armadas do serviço
activo, invalidas e reformados, e pensionistas e monte

pios.
§ lo o O pagamento a credores de exercicios findos

será feito s6mente dentro dos creditas votados das diffe.
rentes verbas das leis do orçamento d~s r8spectivos
exercicios.

§ 2. o As dividas de exercicios findos que forem con
trarias a estas disposições, deverão ser relacionadas
por ministerio, com a indicação do numero ue ordem·
nos processos, nome de cada credor, importancia da
divida, natureza do fornecimento ou serviço feito,
classificação orçamentaria da despeza, quando corrente,
razão do excesso sobre o credito consignado, e o nome
do chefe da repartição ou funccionario que houver iUe
galmente ordenado o fornecimento ou serviço.

a) As relações serão organisadas no Ministerio da
Fazenda, para onde os demais ministerios remetterão
os processos das dividas que dizem respeito, os quaes
deverão conter os maiores esclarecimentos necessarios
áquelle trabalho e mais o despacho do Ministro reco
nhecendo a pl'ocedencia da divida;

b) As listas assim organizadas serão enviadas ao Oon
gresso, acompanhadas das justificativas convenientes da
concessão do credito, mencionando-se as providencias
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tomadas sobre as causas que deturparão a~previsãó

orçamentaria.

L. n. 490, de 16 de dezembro de 1897.

Exercito eDl operações.- V. Caixa Militar.

Expediente.- O Ministerio da Fazenda ordenou

aos chefes das repartições de fazenda que não admittão

nos papeis do expediente externo e interno das mesmas

repartições assignaturas symbolicas ou illegiveis, cum·

prindo aos signatarios fazer precedêr as suas assi

gnaturas do titulo ou cargo em virtude do qual
funccionarão no processo ou no documento do expe

diente da repartição. - Circ. de 11 de julho de 1896.

- A despeza com o fornecimento de papel e mais acces

sorios para o expediente das juntas de alistamento

militar e de revisão corre por conta das Camaras

Municipaes.- A. de 30 de setembro de 1897, ao

Governador de Pernambuco.

- Os artigos de expediente para as juntas de alista~

mento militar e de revisão da Capital Federal devem

ser fornecidos pela Intendencia Municipal, por conta

da qual correrá a respectiva despeza.- A. de 31 de

julho de 1899, ao Ministerio da Justiça.

- Nas tabellas para fornecimento de artigos de expe

diente aos corpos, approvadas pelos Decs. os. 640 e

990, de 9 de agosto e 8 de novembro de 1890 (Oreis.

do dia ns. 94 e 133 da extincta Rep. de Aj ud. General)

deve ser feita a observação de que o papel para
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oflieios e os respectivos enveloppes serão timbrad0s.
. A. de 18.de outubro de 1899, ao Estado Maior e a

lntendencia.

Expediente.- As repartições que teem verba mar
cada para acquisiçãO de artigos de expediente os
obterão por essa verba, aproveitando-se sómente das
vantagens consignadas em concurrencia publica, sendo
que esta só tem por fim harmonizar os preços desscs_
artigos e a sua acquisição com mais vantagens para
o Thesouro.- A. de 14 de novembro de 1899, á

ln tendencia • .

Ex-tradição.- Tratado entre o Brasil e o Chile 
D'3c. n. 3.563, de 11 de maio de 1900.

- Tratado entre o Brasil e os Estados Unidos da Ame
ric3- - Dec. n. 4. 822, de 22 de abril de 1903.

Ex-tranume.--ario.- V. Almanak.

Extraviado.- Declarado em ordem do dia do exer·
cito haver-se,extraviado em campanha ou em combate,
depois do respectivo processo, algum oflicia!", deve ser
o11e considerado desertor, se extraviado em campanha,

ou passar a aggregado se extraviado em combate, preen
chendo-se a vaga e eliminado do quadro logo que
tenha decorrido um anno de aggregação, ou antes,
se constar officialmente ter fallecido. - Res. de 27
de dezembro de 1897, communicada em A, de 10
dejan~jrode 1~98ao Ajud. General (Ord. do dia
ll.912).
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Fabrica de cartucb.os.- Com o fim de ad
quidr na Europa os meios e omaterial precisos para
a fabricação no Brasil da polvora sem fumaça, o do
cartuchame destinado às armf.S de calibre reduzido,
foi nomeada, por aviso de 18 de maio de 1894, uma
commissão, tendo por chefe o coronel, hoje general,
Miguel Maria Girard.

Em principias de 1896 deu-se começo á construcção
do edificio em que devia funccionar a fabrica de car
tuchos Mauser, e ao assentamento dos competentes
machinismos.

Em 18g8 ficaram terminados os trabalhos de con
strucção, executados sob a direcção do capitão do corpo
de EngenheÍl'os Augusto Ximeno Villeroy; instaI
lou-se a luz electrica e foram assentados os ultimas
machinismos, começando então a fabrica a funccionar
regularmente.

Por Dec. n. 2~56, de 27 de julho de 1898, promul
gou-se. o regulamento pelo qual se está regendo, e
farão nomeados director o coronel Modestino Augusto
de Assis Martins e ajudante o major Americo de An

drade Almada.
O odifido da fabrica esta situado no Realengo, dis

tante da Capital Federal 28 kilometros, á margem
esquerda da Estrada de Ferro Central do Brasil, no
lagar denominado Campo de Marte; occupa uma área
de 15.600 metros quadrados, sendo a frente de 92,5,
a lal'gura no funuo 115,4 e ú flanco lUl,25.
~ w
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Os diversos edificios que constituem a fabrica estão

dispostos de múdo a formarem quatro ruas, elenominadas
B::lIljamin Constant, Marechal Deodoro, Marechal Flo
riano Peix.oto e Gomes Carneiro.

Toda a fabrica é illuminada a luz e1ectdca, de moelo
a poder funcciouar à noite.

O custo total da constl'ucção fui de 1.300: 000 '000.

Fabrica de cart.uchos.- O expediente da

secl'etaria e mais dependencias da fabrica, para o
pessoal que não pertence às officinas nem ao sel'víço
braçal, deve começaI' a'S D 1/2 horas da manh,i e
terminar às 3 ela tarde, salvo prorogação detel'minada

pelo c1ieectoe em casos urgentes.- A. de 12 de abril
de 1 9D ao Director.

- Sua fusão com o Laboratorio Pyrotechnico do Cam

pinho;- V. Refo1'ma.

- Faz-se a fusão da Fabrica de Cartuchos do Realengo
com o LabClratol'io Pyrotechnico elo Campinho, e, pelo
Dec. n, 3373, de 2: ele janeiro de H)OO (Ord, do dia

n. 59), promulga-se o regulamento para a' Fabl'ica
de cai'luchos e f7,1··ti(icio~ de g'uerra, que começou a
vigorar no dia l° do fevel'eieo seguinte.

Fabrica de rerro.- A L. n, 39 _-\, de 30 de

janeir0 dt3 1892, aet, 21, transferiu para o Ministerio

ela Guerra a fabrica de fel'ro de S. João do Ypanema,
afim de oppodunamente seI' alI i fundado o arsenal

central da Republica, e a de n. 360, de 30 de de

zt3mbl'ú de 1 93, ado 5°, n. 20, I, tl'anSfel'ill-a de novo
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para o Millisterio da lndustl'ia, Viação e Obras

Publica~. Em 1 '98, por aviso de 12 de abril, este

ministerio entregou-a ao da Fazenda. Sem que tivesse

havido acto algum posterior, a Lei n. 052, de 23de

novembro de liL9, art. 18, n. V.' Ilue fixou a despeza

para o exercicio de 1900, a~ torisou o J'.1inisterio da

Guerra a abril' cl'edito para pagamento de vencimentos

do pessoal encal'l'egado da conservação dessa fabrica,

concernentes aos exercicios dú 18)7, 1888 e 1899, o

que se realisou pelo Dec. n. 3849, de 7 de dezembro de

11.)0 . Parece que a ultima disposiçãO (de 23 de no~

vembro de 1899) importa em nOlra trall~ferencia da

fabrica para o Ministel'Ío da Guel'ra. - E sa despeza

foi ainda incluida no orçamento para 1901.

FaJ.·daJnento.- A's ex-praças do Exercito qUB

novamente se -alistarem se c1evel'u abonar fardamento

de recrutas, de accordo com a 7a observação da tabella

n. r, e as praças que, findo o seu tnmpo, se engajal'em

por ~l'es annos deverão receber em dinheiro o valor das

peças de fardamento que pela 1egi ração vigente são

distribuidas aos rl3cru tas de conformidade com o art. 5°
da L. n. 394, de 9 de outubro de I 06; devendo o

abono em dinheiro somento ter Jogar no caso de jà
lÜO tOl' sido abonado a essas pl'aças fal'damento gra
tuito.- Porto de '07 dI' I1llrçO de 1, ç; ,i RAp, de

)u~rt"r-~le<:tl' (}l'nel'",l (('rr! do rlin 11. ln, r1 .1\)01) _

_ A importallcia c1as peças de fal'r1amellto que ão di ·tri

buidas aos reCI'uÍ<"lS e de que trata o al'L GO da L. n. 39~,

de 9 de outubro de 18JG, dere seI' tirada em pret espe~

cial quando se referir a exercicio corrente, pa ..salldo~se
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titulo de divida quando se tratae de exel'CICIO findo,

calculado o pl'eço de taes peças pela labella publicada
na Ol'd. do dia n. 8 0, de 30 de março daquelle anno.
Porto de 11 de .setembro de 1897 à Rep. de' Ajud.
General (Ord. do dia n. 87G).

Fardao'lento.- Aos alumnos das escolas mili
tares incluídos em algum corpo deve-se abonar, por
eJse corpo, o fardamento de que precisarem para
se uniformisarem, excepto se das guias respectivas
constar que alguns delles receberão peças a ven
cer, ·caso em que indemnisão a Fazenda Nacional da
importancia dessas peças. - Poeto de 1 de novembro
de 1897 à Rep. de Quartel-Mestre General.

- Com relação às praças que, reconduzidas de deserção,
são indultadas ou gosão de indulto sem ter sido sen
tenciadas, se deve proceder de accordo com o disposto
na observação 13a da tabella n. ], publicada na Ord.
do dia n. 622, de 2- de fevereiro de 1895. - POl't. de
30 de março de 189 á Rep. de Quartel-Mestre General.

- Continúa em vigor na Escola Militar do Brasil o aviso
de 13 de junho de 1896, que autorisou o conselho eco
nomico da extincta Escola Militar desta Capital a con
tractar o fardamento para os respectivos alumnos.
A. de 18 de julho de 1808, ao Oommandante da Escola.

- An torisa-se o conselho economico da do Realengo a
. fazer acquisição do fardamento para os alumnos da

mosmaescola.-·A. do,.,7 dojulho de 1898, ao Com
mandante da Escola.
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Fardarnento.-A uma praça que estando em con'
selho de guerra fOl'a este mandado tralÍcar, manda-se
abonar fardamen to de recru ta prompto E? dahi em dean te

o que for vencido.- Porto de 10 de outubro de 1898
a Rep. de Quartel Mestre General (Ord. dia n. 968).

'- Declara-se que dous inferiores que farão presos para
sentenciar e cumprirão a pena de seis mezes de prisãO,
não ~eem direito ao fardament9 de que trata a obser
vação 15a da iabella n. I em vigor (Ord. do dia n. 6Z2,
de 1895), porque tal ;:antagem ~Ó apro\reita às praças

que vencem fardamento de accordo com a obserlação
anterior, mesmo porque os ditos inferiores tendo rece

bido o fardamento mandado abonar pela observação 13u
,

logo farão postos em liberdade, passarão a promptos

no serviço, sem que lhes fossem descontados os mezes
que cumprirãO de sentença.-Port. de 3 de dezembro
de 1898 á Rep. de Quartel-Mestre Ge:neral(Ord. do dia

D. 978).

- Manda-se pagar ás praças amnistiadas o fardamento
que não receberão. - A. de 28 de abril de 1899 ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 16).

- Declara-se ao chefe do Estado Maior do ex:ercito que
na segunda. observação da tabella fi. 1, pu lJlicada na
ordem do dia n. 622, de 25 de fevel'eiro de I 95, estão
tambem comprehendidas as peças de fardamento de
dous ou ruais annos de duração; que deve,se abonar o
fardamen to ao individ uo q ue, tendo baixa, de novo se
apresenta para engajar-se, qualquer que seja o tempo
que tenha estado fóra do serviço, e que as duplicatas
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de que trata a primeil'a parte da 7a observação refe~

rem-se a cada u lU dos fal'c1amen tos de recru ta no ensino
o rocruta prompto o não aos dons simultaneamente.
A. elo 4 de agosto de 1899.

FardaJllento.- As praças reincluidas de desGl'
ção, emqnanto presas para sentenciar, só teem direito
depois de vencidas, a parLil' da data da apresentação
ou captura, às )Ieças de fardamento especificadas na
13" ob3ervação da tab~J]a n. 1 de distribuição de
fardamento, nenhuma outra lhes competindo no acto

da reinclusão. - A. de 28 de setembro de 1899, a
Intendencia.

- o que se fornece aos alumnos, praças de pret, das
Escolas do exercito é gratuito. - A. ele 26. de março
de 1900, à Escola Milital' do Brasil.

- Declara-se â. Intendencia Geral da Guel'l'a que aos in

dividuas que se alistarão nas ft1~irasdo exercito se de
verá abonar gratuitamente o primeiro fardamento para

que haja uniformidade, conforme a tabeUa n. 3, publi
cada na ordem do dia n. 622, de 25 de fevereil'o de
]895 ; que o fardamento distribuido posteriormente e
o constante das tres tabollas publicadas na referida

ordem do dia, sendo o pagamento feito depois de ven
cidas as respectivas peças e que as ditas tabellas Dão
cogitam de fardamento algum abonado a vencer.- A.
de 15 de maio de 1900.

- Declara.se à Intendencia Gel'aI da Guerra que não

póde ser approvada a deliberação que tomou o com-
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mandante do 26° batalhão de infantel'Ía, de passar a
pl'ompto, 8111 occasit'ro em que não hal'ia ainda o dito
corpo recebido peças de fardamento para serem c1istl'i·
buidas, um recruta que tinha cel'ca de 30 dias de ensino,
por isso que não convem permanecar no batalhão urna
praça á paisana até a época do vencimento de taes peças,
devendo o recru ta ser considerado como prompto a

partir do dia em que as recebeu, e bem assim que
deve se evitar passar a prompto recrutas quando o

corpo não disponha das respecti vas peças de fardamento
e somente abonar-se as de recruta prompto, se o serviço
exigi!' procedimento diverso, referindo-se e~te acto ao

dia em que o corpo receber as peças que lh€ tinhão de
ser distribuidas. - A. de 16 de maio de 1900.

FardaIllent,o.- Declat:a·se ao Commandanto da

Escola Militar do Brasil:
1°, que o vencimento das peças de fardamento bien

nal distribuidas ·aos alumnos das escolas militares,
a exemplo do que se pratica com as peças biennaes
e triennaes distribuidas aos corpos do exercito, deve
ser contado da data do vencimehto de cada uma

deHas;
2°, que o dia do vencimento das primeiras peças

biennaes sera aquelle em que for publicado em ordem

do dia do commando da escola o resultado do primeiro

exame parcial;
3°, que parI!- evitar a falta da necessal'ia uniformL

dade na conservação do ve.:;tuario só se deverão distri

buir as peça,s de fardamento em questão aos alumnos
que a ellas tiverem direito, quando as arrecadações
estiverem convenientemente sUJlP,'idas de taes peçns,
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de mOM> a podeI' ser feita a distribuição de uma so vez.
- A de 6 de setembro de 1900 (Ord. do dia n. 93).

FardaIDento.- Altera-se a tabella de distribuição
de fardamento aos patrões, patrões arvorados, rema
dores, machinistas e foguistas das embal'cações dos
arsenaes de guerl'a e da Intendencia Geral da Guel'ra.
- Dec. n. 3764, de 14 de setembro de 1900 (Ord. do
dia n. 94).

-- Sobre o modo de considerar a divida da Nação na
recapitulação dos ajustes de contas de fardamento se..
gundo o modelo publicado na ol'dem do dia n. 2271.
- V. Aj~tste de contas, 18 de setembro de 1900.

- Declarou-se ao commandante'do 6° Districto Militar:
1. o As praças que cumprirem sentença de quatro

a seis mezes pelo crime de deserção, ou por outl'O
qualquer. ao serem postas cm liberdade, não teem
direito ao abono de fardamento de que trata á obser
vação 151\ da tabolla n. 1, pu blicada na ordem do dia
do exeréito n. 622, de 25 de fevereiro de 1895, por
quanto a portaria do Ministerio. da Guerra de 3 de
dezembro de 1898, resolvendo uma consulta do com
mandante do 24° batalhão de infanteria, declara que
as vantagens da dita observação 15Q são somente appli
caveis ás praças que vencião fardamen to de accordo
com 11 observação 14:1 da mesma tabella, iste é, as
sentenciadas a mais de seis mezes e menos de seis
annos. Portanto, deveriio as praças que incidirem na
hypothese de quatro a seis mezes de sentença - ao
sel'em libertadas...;;. passar a vencer o fardamento das
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demais praças promptas, levando-se em conta áquellas
que, de accordo com a observação l3a , houverem re~

cebido emquanto presas para sentenciar e depois de
sentenciadas; sendo que) só depois de postas em liber~

dade por qualquer motivo, é que dever-se-Ihes-â.
entregar as peças vencidas e não recebidas, ex-vi
do detel'minado na dita observação l3n •

Em se tratando ele deserção com a pena retro - como
tm'-se-à aberto uma lacuna cOl'respondente ao tempo
durante o qual ~steve a praça ausente das fileiras - a
data da captura ou apresentação sera a origem de con
tagem para o vencimentõ do fardamento da observação
l3n e do demai,s em complemento; em qualquer crime
que motive tal sentença, o vencimento continúa
normal, tendo -se apenas em vista o adiamento de dis
tl'ibuição da referida observação.

Em relação às p,eças de fardamento annuaes e bien
naes) tomar-se-à p~ra origem de contagem a data do
vencimento anterior.

2. o Se as praças promptas qUI~ extravião qualquer
peça de fardamento, embora vencida, recebem outra

,em substituição, para indemnisar a Fazenda Nacional
POI' meio de descontos mensaes nos seus vencimentos,
com maioria de razão dever-se:-á assim proceder com
os sentenciados) .que, ao serem postos em liberdade,
deixem de apresentar o fardamento que houverem re
cebido antel'Íormel1te á data em que passarão a «presos
para sentenciar». - Ord, do dia n. 127, de 30 de
mal'ço çle 1901.

F \\rda.n"len~o.-·As· praças do Asylo dos Invalidos

lll1. Patria não tcem direito ao pagamento das peças
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de' fardamento qlIe não lhes forem, por q1:lalquer

moti VO, fornecidas em tempo opportuno, visto serem
pensionistas do Estado e receberem-nas gratuitamente.
- A. de 9 de dezembro de 1901, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 178).

FurduD"lent,o.- A's praças dos batalhões de en
genharia, quando em serviço technico no campo ou
matto, deve-se fornecer mais uma camisola, um
par de calças de algodão mescla e um chapéo de
palha.- A. de 13 de dezembro de 1901, á Inten
dencia.

- A' praça transferida de uma: para outra arma deverão
ser abonadas as peças rie fardam(3nto necessarías para
sua completa unifermidade, deduzindo-se, pOl'ém, as
que porventura traga alIa em divida, se se adaptarem
á nova arma, inclusive capote, qúe será substituído
por poncho ou vice-versa.- Ord. do Exercito
TI. 183, de 10 de janeiro de 1"902.

- Modifica-se a tabella n. 5, publicada na ordem do
dia n. 572, de 19 de agosto de 1894, passando a vigorar
na distdbuição de roupas de cama as disposições da
observação 22a da tabella n. 1, publicada na ordem do

dia n. 622 de 25 de fev-ereiro de 1895.- A. de 8 de
abril de 1902, á Intendencia.

- Aos sargentos em serviço nas escolas militares d('ve-se
abonar fardamento de accordo com o determinado na
tabella geral do exercito. -' A. de 18 de agosto de
1902, ao Estado Maior (Ord. do E"Xercito n. 226).
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Fardalll.ento. - Aos sentenciados por tempo
maior de ,eis mezes e menor de seis annos, qualquer

que seja o crime por que tenhão sido condemuados,
deverão ser abonados, ao serem postos em liberdade
perdoados ou amnistiados, não o fardamento de recruta
prompto, de que trata a observaçã:o 15'1 da tabella

de 1 95, mas as peças de que precisarem para a sua
uniformidade, de cuja importancia indemnizarão a Fa
zenda Nacional por descontos mensaes. - A. de 9 de
maio de 1903, à Intendencia (Ord. do Exercíto n. 278)

- Desde que Dão baja interrupção, o ponto de partida
para a contagem do tempo a que a praça adquiriu
direito ao fardamento da tabella está na data da

praça que não foi interrompida com o acto do enga
jamento.- A. de 14 de maio de 1903, á Inten
dencia.

- Os ensaiadores das bandas de musica ou fanfarras
não teem direito a fardamento, porque são individuos
contractados pelos commandantes dos corpos, sem
pt'aça, para darem lições de musica e são pagos pelas

competentes caixas de musica.- A. de 30 de maio
de 1903, á Intendencia.

- V. T1'Clnsferencia.

Fé de ofticios.- As dos alferes-alumnos que se

achão servindo nos corpos devem er registradas no
livros-mestres dos respectivos corpos. - A. de 11 de
dezembro de 1900, ao Estado Maior (Ord. do dié\.

n. 10 ).
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Fé de oIDcios.- As dos commandantes dos corpos,
extrahidas d_os livros do assentamentos e de ou tros
documentos de origem officia1 existente3 nos mesmos
corpos, devem ser assignadas pelos respectivos fiscaes.
- A. de 8 de maio de 1903, ao Estado Maior (Ord. do
Exerci to n. 276).

- V. -Elogio. - Habilitaçcto.

Ferrador.- V. Soldo.

Ferreiro.- V. Soldo.

Fiança.- Com a demissão dos fieis dos a1moxarifes
ficão elles exonerados das respectivas fianças, desde
que, durante o tempo em que tiverem servido, não
farão accusados pelos almoxarifes de faltas, de que
lhes resul.tassem prejuizos, porquanto essa fiança re
presenta apenas uma garantia com que a lei ampara a
responsabilidade dos almoxarifes com quem servem,
como seus prepostos.

A responsabilidade dos a!moxarifes não se subdivide,
por isso que são elles, perante a Fazenda Nacionat os
responsaveis unicos, como depositarias dos seus va~

lares, e compete-lhes promover a exactidão dos encargos
por eUes mesmos confiados aos fieis nomeados sob sua
indicação e garantia, e que não estão obrigados à
prestação de contas.-Accordão do Tribunal de Contas
d.e 10 de junho de 1898 (Diario Official de 12).

- E' de 6:000$ a que tem de prestar, como garantia
da Fazenda Nacional, o almoxarife da Fabrica de Car-

·,
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tuchos e Artificios de Guerra, e de 1:000 a do agente
da mesma fabrica.-Dec. n. 3573 de 23 de janeiro de
1900, art .. 6° do regulamento (Ord. do dia n. 5D).

Filho nat.ural.- V. Reconhecimento.

Fixação.- De forças de terra para o anno de lR98.
- L. n. 448, de 6 de outubro de ]897 (Ord. do
dia n. '885) .

..,... Para o de 1899.- L. n. 530, de 2 de dezembro
de 1898 (Ord. do dia n. 978).

- Para o de 1900.- L. n. 606, de 20 de setembro
de 1899 (Ord. do dia n. 37).

- Para o de 1901.- L. n. 687, de 14 de setembr'o
de 1900 (Ord. do dia ri. 94).

- Para o de 1902. -;- L. n. 796, de 25 de outubro
de 1901 (Ord. do dia n. 169).

- Para o de 1903. - L. n. 900, de 6 de novembro
de 1902 (Ord. do Exercito D. 256).

FO."Dlulario.- As certidões de intimação de sen
tenças devem ser passadas nas copias das mesmas
sentenças que aos corpos se remettem, sendo para
isso as expres.sões - aonf01'me se acha publicado na
ordem do dia n . .. , de·.... de .....-, que se leem
no final da formula indicada na ordem do dia da
extincta Repartiçàu de Ajudant~ Generalu. 72::3, de
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19 de março de 1896, á pag. 400, substituidas pelas

seguintes: - conforme se acha consignada na pre~

sente copia.
Quando, porém, não possão os récs ser intimados,

declare-se, ainda nas proprias copias das sentenças,
qual o m'Ütivo por que assim se procede, tendo-se cm

vista o disposto em outra ordem do dia da citada re

partiyão n. 957, de 25 de agosto de 1898, ã pagina

872, sob a ru brica - in tirnações de sentença (Qrd. do

dia n. 15 de I de maio ue 1900).

Fornecilllen"to.- Quando se pedir fornecimento

de alguma pema de pao par,l substitllÍção de outra,

a autoridade competente deve iuformar se a primi

tiva inutilizou-se pelo simples uso ou por negli

gencia do dono. - PorL de 18 de outubro de 1897,
aRep. de Quartel-Mestre ~enel'al (Ord. do dia n. 890).

- O supprimento de artigos de fardamento, equipa

mento e arreios sera feito em concurl'encia semestral

na Oapital Fecleral e nos Estados. - L. n. 490, de lG
de dezem bl'o de 1897, al't. 81) § 61).

- A conbr do segundo semcstl'e deste anno, a acqui ição

do artigos de expedien te que teem de ser fornecidos aos

corpos e esta.b~lecimelltos sujeitos a jurisdiççãO dos
10, 2" I 30 e 5° /1 i trictos mili tal'es, dOVG ser feita paI' con

e l'rancia publica nos mercados das sêdes dos mesmos

corpos e e tabelecimentos, enviando-se aos comman

dan tes destes distdctos uma relação geral dos preços

mais vantajo os obtidos na Oapital Federal, afim de

que pos,do os referidos commanc1antes guiar-se para
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a acceitação das propostas. - A. de 3 ele junho de
1899, à lntendencia da Guerra.

Declara-se sem p'{feito este aviso, devendo o for·
necimento ser feito pela Intendencia para os corpos e
estabelecimentos dos supracitados districtos, com ex
cepção dos Estados do Pad, onde há arsenal de guel'ra.
- A. de 2 de janeiro de 1900, á Intendencia.

ForneciUl.ent.o.- Os fornecedores de dietas aos
hospitaes e enfermaria~ militares estão isentos da obri
gação da venda dos generos contractarlos, pelos preços
dos contractos, aos officiaes da guarnição. - A. de 29
de setembro de 1002, á Iotendencia.

- V. Conselho de compms. - Conselho de f'01'neci
menlo. - F'co'damJl1,[o. - w[edicamentos.~- M~6sica.

Fóro.- Devem ser julgadas no fôro commum uma
praça do exercito, que aggrediu e feriu um soldado de

policia, e ou~ra que fez o{fensas physicas graves em
sua propria mulher na .fortaleza do Bl'urn, onde ambos

se achavão, por isso que, em tem po de paz, e nos cl'imea
relativos á segnrança individual, .sómente são con
siderados militares os crimes commettidos por mili
tares contra os seus camal'adas, dentro ou fora dos

quarteis.
- Decisões do Supremo Tribunal Militar, de 20 de
julho de 1808 (Ord. do dia n. 9;)1) e de 19 de abril de

1899 (Ord. do dia n. 16).

- Oonsidera-se crime militar o ferimento praticado por

uma praça reformada do exercito f alistada no Corpo
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Municipal ,do Recife, em um soldado do 14" batalhão

de infanteria, e co!?petente o conselho de guena para
JulgaI-a. - Accordão do Supremo Tribunal Mqitar de
6 de junho de 1900. (Ord. do dia n. 84).

FÔro.- Deve ser julgado no fôro commum um soJdado
que subtrahiu do 1'olso de um paisano certa importancia
em moeda papel. - Accordão do Supremo 'riibunal
Militar de 12 de dezembro de 1900 (Ord. do dia
n. 108).

- Os crimes de defloramento, estupro e rapto devem
ser julgados no fôro commum e não no militar. - Sen
tença do Supremo Tribunal Militar de 8 de janeiro de
1902 (Ord. do Exercito'n. 185).

O Sr .• Presidente da Republica manelou declarar,
em solução a uma consulta feita pelo commandante do
GO regimento de artilharia, que os crimes definidos no
Codigo Penal da Armada, applicavel ao Exercito ex-vi
da Lei n. 612, de 29 de setembro ele 1899, são essen
cialmente ou accidentalmenLe militares.

Que nos primeiros, o agente é militar e o facto e, por
sua propria natureza, tambem militar. Taes são, por
exemplo, a espionagem, a alliciação, a traição, a
cobard~a, a deserção, etc. Nos outros, o delinquente é
militar, mas o crime, originariamente commum, só
assume o caracter militar pelas' circumstancias espe
ciaes do tempo ou lagar em que é commettido, pelo
damno que, dadas estas circumstancias, causa á admi
nistração, á hierarchia ou á disciplina militar. Nos
delictos da lU classe, o fàro competente é sempre
mili~al'; os tla 2<\, porém, s6 escapão ajurisdicçrt.O COlU-
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mum se hou verem sido praticados nas circumstancias
especiaes a que acima se allude e que imprimem ao
delicto o caracter militar-o

Que estabelecidos estes principios, é clat'o que, se o
crime de libidinagem e co.mmettido no quartel, nas de
pendencias deste, num acampamento, etc., deve o cri
minoso responder perante os tribunaes militares; mas
s~ é praticado em uma casa particular ou em outro
logar estranho à administração militar, deve o processo
correr no fôro commum.

Re:;. de I de setembro de 1902, communicada em A.
de 16 ao Estado Maior (Ord. do Exercito ns. 231 e 232).

Fóro.- V. Cr'ime.

Fortaleza.- Emquanto o governo não resolver
sobre o modo de dar livre transito para os terrenos
adjacentes ao Forte da Praia de Fóra, e este permittido
pelo interior do mesmo forte, sem prévia licença do
cOll1mandante. - Port. de 7 de julho ele 1887, á Rep.
de Aj udante General.

Em 22 de novembro seguinte declal'ou-se ao lju
elante Genel'al que, em vista das ponderações feitas
pelo Quartel-Mestre General, devia-se permittir, com
passe do commandante da Fodaleza de Santa Cruz, ou
seu immediato, livre transito pelo interior do Forte da
PraÍe. de fóra, porem, sómente do toque da alvorada ao
de recolher, emquanto o governo não providenciasse no
sen lido de melhorar o caminho pela parte exterior do
Forte. (Estes avisos forão expedidos em vista de re
clamação de Brandão &, Moreira, pl'oprietarios de uma
fazenda situada nos ditos terrenos.)

3092 ii
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Fortaleza.- Memoria sobre.a legislação existente
referente à servidão militar das praças e fortalezas,
pelo coronel i\fanoel Gonça1 ves Cam pelIo França (1896).
- Diario Of!icial de 5 de. j unho de 1902. - Nes ta
memoria se acha o regulamento provisional do Real
Corpo de Engenheiros de 12 de fevereiro de 1812.

- O Forte de Sant'Anna, em Santa Catharina, e consi··
derado de 3a ordem. - Porto de 19 de março de 1898
(Ord. do dia n. 925).

- Supprimem-so os lagares de comlllandaute e ajuclante
da fortaleza de Nossa Senhora da A.:sumpção no Estado
do Cearú, ficando apenas um official encarregado da
mesma, como se acha estabelecido nas demais forta
lezas.- A. de 15 de maio de 1899, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 18).

- O governo deixou de usar da autorisação conferida
pela Lei 11. 126 B, de 21 de novembro de 1892, § 2°
n. IV do art. 5'\ para transferir para o Ministerio da
Marinha, afim de ser aproveitada uo serviço da respe
ctiva capitania do Porto, a fortaleza da Barra Grande
de Santos, porque faz elIa parte da defesa daq uelle
porto e do litoral no plano geral para tal fim orga
nizac1o.-A. dl~ 2 c1e agosto d I 09, ao M. da
Marinha.

-~ Manda-se pôr ó. di posiç.ro da municipalidade de Cabo
Frio, no Estado do Rio de Jaueiro, o Forte ele S. Ma
theus, ú entrada da ban:a da Capital Federal, durante
o LelTII'o em que II Minúiterio ela Guerra llau tiver
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necessidade de reconstruil·o, afim de alli installar-se
um lazareto destinado a isolamento dos doentes de mo
lestias infecto-contagiosas. - A. de 28 de agosto do
1899 a Intendencia Geral da Guerra, ao Estado Maior
do Exercito e ao Secretario dos Negocios do Interior e
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ord. do'dia n. 34).

Fortaleza.- Approva-se o accordo feito pelo com
mandante do 7° batalhão de infanteria com o pro
curador da Mitra do arcebispado do Rio de Janeiro para
a utilisação de um terreno que se acha comprehendido
na zona de defesa da antiga Fortaleza da Oonceição,
sem prejudicar, entretanto, os direitos que o Ministerio
daGuerra tenha sobre 'elle, resolvido o litigio acerca
do dominio de tal terreno. - A. de 4 de julho de 1900.
á Intendencia da Guerra.

- O Forte D. Pedl'o II passa a denominar-se Fm'te de
Imbuhy e considerado de primeira c1asse.- A. de 16
ele abril de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 139).

- O Forte D. Ped,'o II construido em 1863 em frente
á barra da bahia do Rio de Janeiro, no Estado do
mesmo nome; a SE da fortaleza de Santa Oruz, no
lagar drllominado Imbuhy, foi pelo Marp.chal Floriano
Peixoto, quanrlo no cargo dr, Pre. ideilte da R public'\,
mandado reconstruir completamente, e as obras co
meçadas em 1896 ficarão concluidas em 1901, tendo
então lagar a inauguração solemne no dia 24 de Maio
desse anno, recebendo o nome de Forte de Imb1,thy.

Oonsta essa fortificação de uma grande cupola gira
toria, com dous canhões Krupp, calibre 2~ L 40 c duas
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pequenas com um canhão do mesmo systema, calibre
7,5 L 25 TR cada uma, aJém de outras obras defesas
accessorias.

O custo total das obras el
do armamento foi de

3.274:236 000.
Teve por primeiro commandante o capitãO de arti·

1haria Bonifacio Gomes da Costa. A reconstrucção do
Forte e a montagem das cupolas foram feitas pelo
capitão Antonio Maria Sisson. - V. A. de 24 de maio
de 1901, ao Estado Maior.

Fortaleza.- No dia 6 de novembro de 1902 farão
inauguradas as cupolas couraçadas da Fortaleza da
La'5e, cujas obras foram ordenadas pelo Marechal
Floriano Peixoto e iniciadas no mioisterio do Marechal
Bernardo Vasques, sob a direcção do tenente-coronel
Nicolao Alexandre Muniz Freire, sendo encarregado
da sua execução o major Manoel Luiz de 1\1e110 Nunes.
As obras não estão ainda conclllidas.- A. de 6 de
novembro de 1902, ao Estado Maiol' .

- V. Almox(l1'i(e.- Corpo de SatMle.

Fllga.- A simples fuga de presos, sem violencia,
não constitue cl'Íme, em face das leis mili tares, nem
tão pouco das leis civis. - Accordão do Supremo
Tribunal Militar ele 5 de janeiro (Ord. do dia n. 61)
e de 27 de abril de 1900. (Ord. do dia n. 78),

- Declara·se que o facto de haver u fi official do
exercito sahido da prisão onde se achava com senti·
uella à vista, não Lendo esta cumpriuo com o S\:lU deve!'
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impedindo aquella sahida, não constitue crime e apenas
transgressão de disciplina militar, sujeita a castigo cor
reccional. - Accordão do Su premo Tribunal Militar de
28 de setembro de 1900 (Ord. do dia n. 100).

Funeral.- V. EntelTamento.

FUl"'to.- V. Fôro.

G

Graduação.- Annülla-se o etreito das graduações
conferidas aos officiaes do exercito que se havião
tornado chefes de classe por terem os envolvidos na
revolta de 6 de setembro de 1893 perdido em suas anti
guidades, visto terem sido supprimidas as restricções
impostas a estes pela amnistia concedida pela Lei

n. 310, de 21 do outubro de 1895, devendo aquelles
permanecer Des~as condições ate que se tornem os mais
antigos das respectivas classes.

Dec. n. 3320, de 19 de junho de 1899 (Ord. do dia
n. 21).- Este Decreto foi annullado pelo Accordão do
Supremo Tribunal Federal, de 23 de dezembro de 1901
(Ord. do Exel'cito n. 194, de 1902).

- A graduação não é um direito perfeito ou absoluto do
officia1, mas um direito consuetudinario pela concessão
diuturna dessa graça aos chefes de classe. Embora

decorrido o prazo estabelecido para as reclamações, o
governo, abrindo mão da prescripção, póde della
conhecer a todo tempo. - Consu lta do Conselho aval,

resolvida em 19 de setembro de 1898, communicada
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ao Chefe do Estado~Maior da Armada em A. de 5 de
-outubro (Relatorio do M. da Marinha de 1899).

Graduação.- Não permittindo a lei senão uma
unica graduação aos chefes de classe, não póde o governo
conceder taes graduações a officiaes que pela annullação
dos decretos de reforma administrativa, volverão á

actividade, embora sejão eUes mais antigos na escala que
os geaduaJos. Só o Poder Legislativo o poderá fazer.
- Consulta do Conselho Naval, approvada em 20 de se
tembro de 1898;(Relatorio do M. da Marinha de 1899).
- Revogada pelo Decreto de 22 de setembro de 1899,
que concedeu a graduação de general de brigada ao
coronel de infanteria Antonio Carlos da Silva Piragibe,
em vista da Lei n. 310, de 2l de outubro de 1895, e
Dec. n. 3320, de 19 de junho de 1~99.- V. Res. de
7 de dezembro de 1900 (Relatorio do M. da Guerra de
1901, pago 115), que indeferiu a reclamação do general
de brigada Marciano de Magalhães, gl'aduado neste
posto como chefe de classe em consequencia da reforma
de Piragibe. reforma que foi annullada, sendo então
este graduado e ficando aquelle sem contar antigui
dade da graduação ate ser o mais antigo da classe.
O Supremo Tribunal Federal. por Accordão de 23 de
dezembro de 1901, reconheceo o direito do reclamante
e mandou que se lhe contasse a antiguidade da data em
q'Ue fôra graduado, annullando o referido Dec. n. 3320,
de 19 dejunbo de 1899. - A. de 5 de fevereiro de 1902,
ao Estado-Maior (Ord. do Exercito n. 194).

- O oflicial inferior que, por haver effectuado matricula
em alguma das escolas do exercito, perdeu a graduação,
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se é desligado da escola e volta ao corpo a que pertencia,
deve percorrer a escala hierarchica, embora haja vaga

do posto que tinha. - r\.. de 31 de janeiro de 1000, ao
Estado-Maior (Ord. do dia n. 60).

Graduação.- Os officiaes das classes annexas da

Armada, chefes das respectivas corporações, não podem,
em plena actividade, obter graduação alguma, como

já se resolveu com relação ao inspector gel'al da
Repartição Sarlitaria do Exercito. - Res. do M. da

Mal'inha, tomada sobre consulta do Conselho Na vaI, de

I de agosto de 1899, communicada em A. de 4 de se
tembro, ao Chefe do Estado-Maior General da Armada

(Relataria do M. da Mal'inha de 1900).- V. "VaI. VI,
pag. 168, 3a alínea.

- Os telegraphistas do estado menor dos baLalhões de
engenhal'ia devem ter a graduação de los sargentos

e usar as divisa no braço direito. - A. de 8 de

novembro de 1900, ao Estauo-Maior (Ord. do dia

n. 102).-V. Telegmpho.

- Não póde a praça graduada resignar a grad.uação do

posto que occupa, sob qualquer pretexto ou motivo.
- A. de 23 de maio de 1902, ao Estado-Maior (Ord.

do Exercito n. 209).

- V. Antzguidade.- Bai.JJa. - G?'ati(icaçr(o .

.
Graduado.- Os officises graduados no primeiro

posto não teem classificação; são considerados como

pertencentes aos corpos em que, por ordem do governo,
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vão servir.- Port. dl'l 31 de outubro de 1898, á
Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 973).

Graduado.- V. Commando ele Companhia.
Promoção. - Q~tartel- afestre. - Reforma. - Secre
tario .- Vencimento.

Gratiticação.- O capitão addido a um corpo
aguardando transferencia para o mesmo corpo, deve,
durante esse tempo, perceber i/

3
da gratificação de

exercicio . - Port. de 11 de setembro de 1897, a Rep.
de Ajud. General (Ord. do dia n. 875).

- São abolidas todas as gratificações concedidas a offi
ciaes da guarnição ou funccionarios da Guerra, que
não estejão previstas expressamente em lei, quaesquer
que sejão os motivos ou fins em que se fundem 03

diversos avisos que as tenhão concedido, salvo apenas
os casos de serviço de campanha. - L. n. 490, de 16 de
dezembro de 1897, art. 80

, § 40
•

São tambem snpprimidas todas as gratificações espe
ciaes a officiaes do exercito no exercicio de funcções de
qualquer ordem em repartições dependentes do M. da
Guerra, subsistindo unicamente as das tabellas em
vigor sob as denominações de - Commissão activa de
engenheiros - Commissão de residencia e de Estado
Maior de primeira classe.- L. n. 490, de 16 de
dezembro de 1 97, art. 80 , § 7°.

Ficão restabelecidas as gratificações dos officiaes que
servem nos Estados-Maiores do Ministro da Guerra,
Ajud. General e Quartel-Mestre, General, de accordo
com a L. n. 232, de 7 de dezembro de 1894, develldo

,
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cessar as dos ultimos logo que tenha execução a le
que creou o Estado Maior do exercito.- L. n. 560
de 31 de dezembro de 1898, art. 22.

Gratificação.- O marechal, em qualquer com
missão em que se ache, a não ser de com mando de
exercito, deve perceber gratificação de commando de
Exercito.- A. de 4 de março de 1898, á Contadoria
(Ord. do dia n. 921).

- Ao commandante do forte de Sant'Anna compete a
gratificação de exercicio de 3n ordem na qual é conside
rado o dito forte. - Porto de 19 de março de 1898
(Ord. do dia n. 925).

- A de vinte por cento estabelecida na 33 observação da ta·
beIla n. 3 a que se refere ó Dec. n. 240 de 13 de dezembro
de 1894 cabe somente aos operarios jornaleiros dos arse
naas de guerra, e não aos empreiteiros.- A. de 5 de maio
de 1898, ao Arsenal de Guerra da Capital Federal.

- Os operarios militares transferidos para o exercito por
occasião da ex.tincção das respectivas companhias pelo
Dec. n. 3195 de 13 de janeiro de 1899 devem perceber
a gratificação da tabella n. 2 que acompanha a Lei
n. 247 de 15 de dezembro de 1894: (Ord. do dia
n. 607) e pelo § unico da de n. 448 de 6 de outubro
de 1897 (Ord. do dia n. 885).- Ord. do dia n. 21 de 20
de junho de 1899.

- AO'official encarregado do detalhe nos commandos de
districtos militares compete a gratificação de estado
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maior de primeira classe.- A. de 27 de julho de 1899,
ao Es tado Maior (O rd. do dia n. 29).

Gratificação.- Aos alferes graduados compete a
gratificação de exercicio de subalterno de corpo a pé
ou montado no qual servirem.- A. de 27 de agosto
de 1900, ao Estado Maior (Orel. do dia n. 95).

- Sobre o abono de gratificações addicionaes aos lentes
cathedraticos ou substitutos e aos professores dos esta
belecimentos dependentes do Ministerio da Justiça, que
contarem certo numero de annos de serviço. - V. Es
cola Militar, 29· de dezembro de 1900.

- As praças reconduzidas de deserção e novamente alis
tadas não perdem a qualidade de vaIuntaria e cabe·lhes
a respectiva gratificação,' pois a portaria de 18 de
setembro de 1895 não teve por fim consideraI-as como
recrutadas e sim equiparaI-as aos sorteados refracta
rias, pela respectiva lei, para impor-lhes uma pena com
augmento do tempo de serviço. - A. de 23 de janeiro de
1901, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 117).- V.
vaI. VI, pago 339. verbo Tempo, 2° alínea.

- Aos officiaes que servem como commandantes de com
panhia nos batalhões de engenharia compete, embora
sejão do corpo de engenheiros, a gratificação de
exercicio que se abona aos officiaes que exercem
identicas funcções nos corpos arregimentados e não a
de que tratão o § 2° dos arts. 3t e 33 Jas instrucções
de 1 de novembro de 1900. - A. de 23 ue feverei 1'0

de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dian. 123).
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Grat.ificação.- As praças que tiverem cumprido
sentença por crime de deserção e de novo se alistão
não perdem a qualidade de vol untaria ou de engajado e,
competem-lhes as respectivas gratificações.- A. de 26
de junho de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 146).

- 86 devem perder as gratificações diarias as praças
presas não fazendo serviço e as sentenciadas, que s6
receberão metade do soldo, de conformidade com a
tabella n. 2 da Lei n. 247 de 15 de dezembro do 1894
(Ord. do dia n. 607).- Res. de 8 de novembro de l1J01,
communicada em A. de II, ao Estado Maior.

- Não tem direito á gratificação de exercicio o official
preso á ordem de autoridade superior.- A. de 18
de setembro de 1902, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 23'2).

- Os officiaes que respondem s6mente a inquerito recebem
a gratificação de exercicio e quantitativo para criado, se
continuão em serviço no tempo da inquirição e no cum
primento da pena disciplinar. - A. de 18 de setembro
de 1902, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 232).

- As praças voluntarias e engajadas que antes de ter~

minarem o tempo da lei passão a invalidas e como taes
o concluem, perdem o direito ás respectivas gratifica
ções, e emquanto estão no Asylo só percebem soldo
e etapa.- A. de 24 de outubro de 1902, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito 11. 239) .

....- V. Amanuense. - Escola Militar. - Operaria.
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Guarda.- Declara-se que as dos arsenaes de guerra
estão sujeitas as rondas e visitas do official de serviço
á guarnição, de accordo com o regulamento em vigor
para as outras guardas; que, não obstante serem os
utensílios fornecidos pelos arsenaes, estão tambem
sujeitos á inspecção dos mesmos officiaes, convindo
ser relacionados na parte dada ao commandante da
guarnição, visto serem de uso das praças da mesma
guarnição. - A. de 18 de dezembro de 1899, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 51).

Guarda Nacio:nal.- O estrangeiro que dentl'o
do prazo fixado pelo Dec. n. 479, de 13 de junho de
1890, não fez a declaração de que trata o de n. 396, de
15 de março do mesmo anno, perdeu a nacionalidade
e ficou sujeito no serviço da Guarda Nacional se não
tiver alguma das isenções da L .. n. 602, de 19 de
setembro de 1850. - A. de 10 de maio de 1893, do
M. da Justiça ao commandante superior da Guarda
Nacional da Oomarca dl3 Juiz de Fóra, em Minas
Geraes.

- Os officiaes effectivos, aggregados, avulsos ou refor
mados são passiveis das penas disciplinares consignadas
na L. n. 602, de 19 de setembro de 1850, e respectivos
regulamentos s6mente quando, em serviço ou unifor
misados, infringirem as regras da disciplin3. ou subor~

dinação ; fóra desses casos responderão no fôro commum
pelos delictos que commetterem.- A. de 8 de maio
de 1900, do M. da Justiça ao commandante interino da
411 brigada de infanteria da G. N. da Oomarca de
Paracatú, no Oeará.
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Guarda Nacioaal.- Sobre o uso de botões insi~

gnias pelos officiaes desta corporação.- V. Distinctivo,
24 de julho. de 1902.

- V. Prisão.

H
Habeas-corpus.- V. Consolidação das leis re

feren tes á Jus tiça Federal, Dee. n. 3084, de 5 de
novembro de 1898.

- V. Disciplz'na.

Habilita~ão.- A falta das fes de officios dos offi
ciàes reformados não deve deter o andamento dos
processos de habilitação para a percepção do montepio
militar e meio soldo. - Porto de 5 de julho de 1898 li
Alfandega de Santa Catharina.

- Na falta de fê de officias para fixação do meio soltlo ás
familias de officiaes reformados do exercito, sô será
aeceita a respectiva patente de reforma:- A. de 17 de
setembro de 1898, do M. da Fazenda (Ord. do dia
n. 966).

- -A falta das certidões de baptismo, casamento e obito,
oecorridos antes de 1 de Janeiro de 1889, data em que
entrou em execução o Dee. n. 9886, de 7 de março de
1888, deve ser supprida perante °juizo federal, ii. vista
do disposto na L. n. 242, de 29 de novembro de 1841,
art. 2u e na consulidação das leis referentes à. Justiça
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Federal, parte 5a , titulo 30, cap. 5°, art. 154, e
os nascimentos, cas~mentos e obitos, que occorrerão
posteriormente áquella data, e não tenhão sido levados
ao registro, deverão ser provados por meio de certidões
das respecti vas annotações e assentamentos, feitos de
conformidade com o disposto nos arts. 25 a 31 do
decreto dtado. - Circo n. 42, de 16 de setembro de 1901,
do M. da Fazenda.

Habilitação.- As certidões de declarações de her
deiros para habilitação ao meio soldo e montepio devem
ser assignadas unicamente pelos auditores de guerra.
- A. de 9 de junho de 1902, ao Estado Maior (Ord.
dú Exercito n. 212).,

IIoDloepathia.- V. Hospital.

IIonras.- V. Patente.

Honras Cunebres.- As honras militares que
deverão ser prestadas nos funeraes dos m~mbros do
corpo diplomatico estrangeiro na Capital Federal, são
- as de marêchal, par;l. o Nuncio ou Embaixador;
de general de divisao, para o Enviado extraord~nario

e Ministro plenipotenciario; de general de bl'z'gada,
para o Ministro residente e de c01"onel, para o Encar
regado de negocios - Dec. n. 4010, de 2 de maio de
1901 e A. de 15 do mesmo mez, do M. das Relações
Extoriores ao da Guerra (Ord. do dia n. 175).

Hospital nlilitar.- As praças de policia em
tratamento nos hospitaes do exercito devem ontrar para
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os cofres dos conselhos economicos com todos os venci

mentos - saIria, etapa e gratificação correspondentes

aos das praças do exercito nas di[erentes guarnições.

.A. de 21 de fevereiro de 1899 (Ord. do dia n. 7).

Hospital IUilita.... - Alteração de seu regula

mento - V. Dec. n. 3220, de 7 de março de 1899

(Ord. dodian. 9).

- Ficão reduzidos a dous os quatro lagares de om
ciaes de pharmacia elo Hospital Central do Exercito,

ae que trata o art. 7'5 do regulamento de 7 ele março
de 1899, e elevado de 80, a 160$ o vencimento inhe

rente.a cada um daquelles lagares. - A. de 11 de

abril de 1899, ao director geral de saude.

o art. 45 do Dec. n. 3220, de 7 de março de 1899,

refere-se aos vencimentos das praças que baixarem aos
hospitaes, cuja importancia tem de ser entregue ao

conselho economico dos ditos hospitaes, e não aos dos

officiaes, os quaes, neste caso, ficão reduzidos a meio
soldo, sujeito ao respectivo imposto.- A. de 2 de

agosto de 1 '\)9, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 34.).

- A alimentação dos medicas e pharmaceuticos de dia

aos hospi taes do exercito deve s.er fornecida pelos
mesmos hospitaes, independentemente de indemnisação

- A. de 20 de outubro de 1899, ao Estado Maior

(Ord. do dia n. 43).
Identica providencia com relação ao ajudante do pcr~

teil'o do Hospital Central do Exercito. - A. de I de.

outul)ro da 1900, aDirecção Geral de Sande.
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Hospital IDili.tar.- Quando baixarem ao Hos
pital Central do Exercito reformados e aposentados,
deve-se dar disso immediata commullicação á Contadoria
Geral da Guerra de modo a efrectuar-se a contribuição
devida) descontando-se áquelles a importancia do meio
soldo respectivo, durante o tempo em que estiv8rem
em tratamento,e solicitar-se do Millisterio da Fazenda,
quanto a estes, o desconto da metade do ordenado.
- A. de 25 de outubro de 1899, à Direcção Gerl'J,1
de Saude.

- A despeza com o iratamen to dos officiae3 nos hospi taes
e enfermarias militares é paga com O meio soldo e etapa
que estes perdem em taes cond ições e que devem ser en
tregues a Posses estabelecimentos.- A. de 1 ele deiembro
de 1899, ao Estado Maior (Ord. no dian. 49).

- Nas folhas de pagamento dos officiaes só deve ser
tirado, durante o tempo em que estiverem em tra~

tamento. na enfermaria militar, o meio soldo, unico
vencimento a que ficão reduzidos, sendo a importancia
da outra metade do soldo e a respectiva etapa, relativas
a esse tempo, entregues, pola Delegacia Fiscal, ao con~

selho economico da mesma enfermaria. - A. de 2ô de
janeiro de 1900, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 61).

- Sobre a nomeação de director interino, na falta de
medicas eifectivos do exercito·-V. Interinidade, 19
de julho de 1900.

- Manda~se abonar ao porteiro do Hospital Militar do
Auuarahy a alimentação de que trata o art. 4 , do
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regulamento da Direcção de -'àude. - A. de 20 de

agosto de 1900, à DirecÇ<10 Geral de Saude.

Hospital. .....,.. Autorisa-se o director geral de saudo

a contractar um ou dous homooofla thas pam os

officiaes e praças do exercito que não quizerem

ser tratados pela aIopathia.- A. de 14 de janeiro

de 1901.

- Devem ser tI'atados no Hospital Central do Exerci to,

quando doentes, os patl'ões, machinistas, foguistas

e remadores das embarcações da lntendencia GemI

da Guerra, em vista do disposto no art. 40 do re

gulamento que baixou com o Dec. n. 3'2' O de 7
de março de 1900.- A. de 28 do fevereil'o de Hlül,

à DirecÇ<lo Geral de Sande.

- Os officiaes ela Armada quando em tratamento liaS
hospitaes e enfermarias militares estão sujeitos à
mesma indemnjzação que fazeill os officiaes do Exel'

cito aos conselhos económicos desses estabelecimentos

de metade do solLlo e de toda a etapa. - P0rt.

de 21 de março de HlOI, à Delegacia Fiscal no

Maranhão.

- As pmças da Armada. incluidas no Asylo dos In
validas da Pat1'ia 4evem. quando doentes, ser tra

tadas no Hospital Central do Exercito, descontando-se

para iudemnisação do mesmo hospital o valor da

etapa das que não percebem soldo. n (lo valor do
soldo e da atapa das que o percebem. - A. de 24
de março de 1902, ao Estado Jlaivr.

30a2 12
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hospital.- Manda·se admittir como interno gratuito
no Hospital Militar Provisol'Ío do Andarah)', com
direito à alimentação, um alumno da 3a serie da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. - A. de
31 de março de 1902, ao Estado Maior. - V. Alumno
pensionista, vaI. IV. pago 19.

- No dia 20 de junho de 1902 foi inaugurada uma
parte do Hospital Militar em construcção na rua
Jocke)' Olub, em S. Francisco Xavier, em terrenos,
comprados ao coronel José Manoel da Si1v~ Veiga
por 69:000$, medindo 280 metros de frente sobre
282 de fundo, e farão para ali- transferidos os
doentes que existião no hospital do Morro do CastelIo
e no do Andarah)'.

Este edificio, cujas obras farão orçadas em
6.134: 000$ segundo o plano organizado pelo co:,
ronel de engenheiros Francisco Marcellino de Souza
Aguiar, deverá constar de 29 edificios alem da casa
de residencia do director, vice·director, secretario,
encarragado do almoxarifado e demais pessoas da
administração .

. A parte inaugurada, com a qual já farão despen
didos 2.236.:666$520, consta de tr~s pavilhões, uma
casa para corpo da guarda e uma enfermaria pro
visoria para presos, af6ra o pavilhão central em
construcção.

A Santa Casa da Misericordia forneceu gratuita
mente a terra necessaria para o atterro do terreno,
calculada em cerca de 147: 500$000.

O Hospital Militar de S. Francisco Xavier foi
mandado construir pelo marechal Floriano Peixoto em
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1892, quando na presidencia da Republica, sendo
ministro da guerra o marechal Francisco Antonio
de Moura, e a pedra fundamental foi lançada no
dia 20 de agosto do mesmo anno.

Da sua construcção teero- estado encarregados suc
cessivamente os coroneis Manoel Gonçalvei Campello
França e Francisco Marcellino de Souza Aguiar e o
major Cassiano Ferreira de Assis, todos do Corpo
de Engenheiros.

Por aviso de 29 de julho de 1902, á Direcção
Geral de Saura, mandouase considerar extincto no
dia IOde agosto seguinte o Hospital Mili tal' Pro
visorio do Andarahy, ficando o pessoal civil addido
ao Hospital Central até ser aproveitado.

No dia 6 de janeiro de 1903, ás 7 l/I horas da
manhã um violento incendio que se manifestou em
uma das dependencias do hospital reduziu a cinzas o
pavilhão Cantuaria, tendo começado na capella onde
pouco antes houvera missa.

IIospital.- V. Conselho economico.- Etapa.
Tempo.

Hygiene.- Aos funccionados de hygiene urbana
não cabe a execução ou fiscalização do serviço de
saude nos quarteis e estabelecimentos militares.
A. de 17 de abril de 1903, à Escola Militar do
Brasil.
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Itlade.- Nüo podem os commundantes alterar, nos
assentamentos, as idades dos officiaes e praças.
Porto de 5 de outubro de l8Ç}7 (Ord. do dia n. 886).

- Para segunda matricula nas escolas do exercito.
V. Escola Militar, ] tIe abril de 1899.

- Nos requerimentos pedindo mateicula nos institu tos
militares de ensino devem as autoridades competentes
declaral' as idade3 dos candidatos. - A, de 20 de
janeiro de 1000 ao estado-maior c aos commandantes
das Escolas Militar do Bl'asil e Preparatoria do
Realengo.

- Dispensa do idade para matricula nos iusLitutos do
ell::;ino milital' - V. EstJlJltt llIiliiru', 27 du julho
de lDOO.

Illun"lill.ação.- Contracto Jeito com a Sociedade
Anonyma do Gaz do Rio de Janeiro para a illuminação
destacidade.-Dec. n. 3329ne 1 de julho de 1890.

In"lp08t,o.- Sobre vencimentos e 5ubsitlios: 4 % sobre
os vencimentos de I: 200,~ ató G: 000$ annuaes, 7 %

sobre o que exceder de 5: 000$ até 10:000$, 10 % sobre
o qne exceder de '10: 000$, mantida a taxa de 2 oto
I:lOU1'e os vencimentos ail: 1: 200$. O Presidente e Vice
Presidente da Republica, os membros do Congresso
Nacional e o ministros de Estado pagarão a taxa de
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10 % sobre seus subsidios.- L. n. 489 de 15 de
dezembro de 1897, art. tO n. 31 e Dec. n. 2775 de
2f) do mesmo mez e an no.

Os juizes federaes estão isentos deste imposto.
L. n. 640 de 14 de novembro de 1899, art. 1° n. 30.
E os ministros do Supremo Tribunal Militar.- L.
n. 953 de 29 de dezembro de 1902, art. 1° n. 27.

Ac:s substitutos dos juizes federaes. por não serem
vitallcios, não aproveita esta isenção.- A. de 21 de
novembro de 1901, do M. da Fazenda ao da Justiça.

ID:lposto.- Quando qualquer funccionario exercer
mais de um cal'go retribuído, o calculo para a cobrança
do imposto a que se refere o regulamento expedido com
o decreto n. 2775 de 29 de dezembro de 1897 deve ser
feito sobre a somma dos vencimentos que o funccionario
receber cumulativamente, e na hypothése de serem
pagos parte por uma e parte por outra repartição,
deverá ser realizada a cobrança na mesma conformi
dade por uma deHas, a qual dal'a conhecimento á outra
para que não se repita o desconto. - eirc. de 28 de
abril de 1898, do M. da Fazenda.

- Os enfermeiros das enfermarias militares estão sujeitos
ao imposto sobre vencimentos. - A. do 22 de outu bro
de 1901, ao estado-maior.

- Ficão isentas de qualquer imposto as etapas dos offi
ciaes do exerci to e da armada. - Dec. n. 933 de 7 de
janeiro de 1903 (Ord. do exercito n. 273).

V. SUfJi'emo TdúlJ.,nal Mititco',
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IDlpren@a.- Recommenda-se a observancia da Reso~

lução dE! 3 de novembro ele 1886 e do aviso de 7 de julho
de 1895 sobre publicações pela imprensa tratando de
assumptos de serviço.~ A. de 12 de dezembro de 1898
ao ajudante-general.

- Penas em que incorre todo individuo ao serviço do
exercite, que publicar, sem licença, acto ou documento
official, discutir pela imprensa actos de seu superior
ou asumptos attinentes á disciplina militar, criticar
qualquer resolução do governo e al.tercar pela im
prensa com ou tro militar. - L. n. 612 de 29 de
setembro de 1899 (Oodigo penal da armada, extensivo
ao exercito, art. 141 (Ord. do dia n. 40).

- Nega-se a um offioiaI do exercito a permiSSãO, que
pediu, para responder, pela imprensa,aos artigos-publi
cados na Revista l\JIititar, por outro official do exer~

cito, nos quaes attribuia elle haver offensa aos
officiaes e praças das armas de cavallaria e infanteria,
tornando infiel e incompfeta a historia militar do Brasil;
permitte-se·lhe, entretanto, publicar na dita Revista
Militar seus estudos sobre a h.istoria militar da arma
de infanteria, a que pertence, pois na referida publi
cação não existe a su pposta offensa. - A. de 23 de
outubro de 1899, ao estado-maior (Orei. do dia n. 44).

Inact.ividade.- V. Tempo.

Incapacidade phy@ica.---.: Declara-se que a
hernia da linha alva, curavel mediante operação ou

contensiva por 11!eio de apparel~o ap.forriado, de que
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soffre um sargento tclegraphista do 10 batalhão de
'engenharia, não o impossibilita de continuar no ser
viço do exercito, desde que faça uso do dito apparelho
ou queira sujeitar-se à operação a que poderia ser
obrigado no caso de pceviamente declarar-se não otre
recer elIa gravidade.- A. de 6 de nov~mbro de 1899,
ao-estado-maior (Ocd. do dia n. 45).

Incapacidade I}h-ysica.- Instrucções para o
.reconhecimento da aptidão phy.sica para o serviço do
ex.ercito. - A. de 2 de. agosto de 1900, ao estado-maior
(Ocd. dodian. 91).

-IncoIDpatibilidade.- Ha manifesta incompati
bilidade enire irmãos para exercerem conjuntamente
os cargos de com mandante e fi.scal em qualquer corpo
do exercito.-Port.,de 18 de fevereiro de 1898, à
Alfandega do Maranhão (Ord. do dia n. 919).

- O Ministerio da Guerra consultou ao da Justiça se
alguma lei revogou as disposições que no antigo
regimen incompatibilisavão os militares effactivos
de primeira linha para os lugares de eleição mu
nicipal.

O Ministerio da Justiça, em aviso de 21 de fevereiro
de 1899, respondeu que lhe falta competencia pa.ra re·
solver sobre assumpto eleitoral, declarando, entretanto,
que relativamente â Municipalidade do Disteicto Fe
deral, unica regida POl' leis emanadas do Oongresso
Nacional, as incompatibilidades eleitoraes estão defi
nidas nos arts. 40 da Lei n. 85 de 20 de setembro de
l892, 1-1 da Lei n. 248 de 15 de dezemoro de 1894
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o .,lu do Decreto legil;lativo J1. 513 de 2J de dezombro
de 1898, que re,ogarão toda a legislação anterior,
nas quaes não se comprehende a hypothese em ques
tão, a não SOl' que se tratasse de commandante de
c1i:>kicto militar, expressamente designarlo no al't. 4°

n. 3 da citada Lei n. 85.

(Relatorio do Ministerio da Justiça apresentado em
março de 1899, pago 148.)

Muito bem respondeu o Ministerio da Justiça, porque

com eífeito o militar de primeira linha póde, salvo
certas restricções, ser eleito intendente ou vereador,

mas não póde exercer o cargo sem pedir reforma ou
demissão do serviço do exercito, porque tal incom
patibilidade é expressa e positiva na Lei de l° de

outubro de 1828, art. 19, Doc. de 21 de janeiro' de
183), Lei de -25 de junho de 1831, Res. de 20 de

dezembro de 18GO e A. de -21 de janeil'o de 1851
(Ord. do dia n. 230).

O coronel ~Iiguel de Frias e Vasconcellos, eleito no
quatriennio de 18H~1845, pediu reforma, e o Dr.

Adolpho Bezerra de Menezes, medico militar, eleito
no quatriennio de 18Cl~1865, pediu demissão para

entrarem no exercicio do cargo de vereador da Camara
~[unicipa1 do Rio de Janeiro.

As disposições citadas não estão revogadas; mas na
Republica concedeu-se licença ao medico do exercito

Dr. Luiz Carlos Duque Estrada e ao :\[ajor João de
Figueiredo Rocha para assu mil'cm o exercício de
intendentes municipaes na Capital Federal e a ou tros
em divers03 Estados. No Gorerno Provisol'ió serviu

tambem como intendente o tencnte Augusto Tasso
Fragoso.
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Incolllpa-tibilidade.- Dos officiaes do Exercito
para e:tercerem commissões militares - V. Cong?'esso
Nacional, ô de janeiro de 1.899 e Escola lt1ilita?',

13 de abril e8 de julho do mesmo anno.

- Não podem ser exercidos simultaneamente pelo mesmo
official os lugares de sub-secretario da Escola Mi
1Har do Brasil com os do magisterio.- A. de 18 de
outubro de 1899, ao commandante da Escola.

- O Ministerio da Marinha declarou ao Quartel General
e à Contadoria, baseado em parecer sobre consulta do
Conselho Na vaI:

1°, o cirurgião etrectivo do Corpo de Saude da Ar
mada, designado para servir junto às Escolas de Apren
dizes Marinheiros nos Estados não póde acceHar e
exercer empregos de nomeação estadual ou municipal;

2", ê, porem, licito ao mesmo exercera clinica civil ou
desempenhar funcções de ordem scientifica ou profis
sional em estabelecimentos particulares, sem o caracter
offieial e nomeação do Governo do Estado ou Municipio;

3':1, embora o cirLlrgit'l:o tenha, por ioadvertencia, ou
má apreciaçãoJ acceitado emprego estadual ou mu~

nicipal, nem por isso perde seus vencimentos militares,
mas deve ser advertido para cessar as funcções do
dito emprego, sob as penas de insubordioaç:ro ou
de destituição do ser iço da Escola. - A. de 23 de
outubro de 1890.

- Nenhum omeial do exercito póde exercer qllalquer
cargo ou com missão estranha á Repartição da Guerra,
elPbora a 'lCCU m. Ulação seja perm itLida por lei, sem
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licença próvia do respectivo ministeria, unico compe~

tente para conhecer da sua conveniencia . - A. de
6 de abril de 1900, ao Estado .Maior (O~d. do dia
n. 72).~V. vol. VI, pago 196.

IncoIDpat.ibilidade.- Permitte-se que um te
nente-coronel, professor do Collegio :Militar, acceite
a nom'eação de engenheiro dos theatros, feita pelo
'chefe de policia da Capital Federal.- A. de 11 de
abril de 1900, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 74).

- Sobre a gerencia de Companhias - V. Commeroio.

- Permitte-se que um empregado do Al'senal de Ma
rinha de Matto Grosso exerça, sem prejuizo do serviço
do mesmo arsenal, o cargo de 2° j.uiz de paz da pa
rochia do Ladario, para o qual foi eleito.- A. de 18
de outubro de 1900, do M. da Marinha.- V. vaI. II,
pag. 106, verbo - J'Ldz ele paz.

, - Reduz-se a tres mezes o prazo estabelecido na Lei'
n. 35 de 26 de janeiro de 1892 para duração da
incompatibilidade dos magistrados estaduaes, em qual.
q,uer hypothese de cessação das respectivas funcções,
quer por exoneração ou aposentadoria, quer por
ficarem avulsos ou em disponibilidade. - Dec. n..908
de 13 de novembro de 190~.

- V. Congresso Naoional.

Indernnisação.- Manda-se indemnisar um official
40s vencimentos que deixou de receber durante o
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tempo em que respondeu a conselho de guerpa, cujo
processo foi annullado pelo Supremo Tl'ibunal Militar.
- Res: de 14 de setembro de 1898, communicada em
Porto de 19 á Rep. de Ajudante General (Ord. do
dia n. 962).

Indelllnisação.- Declara·se que um capitão refor
mado e tenente-col'onel honorario do exeecito que,
estando commandando o forte do Brum foi submettido
a conselho de guerra e unanimemente absolvido, deve
ser indemnisado das vantagens que deixou de perceber
ate a data da publicação da sentença, e se depois
desta continuou em exercicio ate ser dispensado "da
commissão, a indemnisação deve abranger tambem
esse periodo.~ Res. de 22 de outubro de 1898 com
municada em Port. de 25 á Alfandega de Pernambuco
(Ord. do dia n. 973).

- Todo militar, official ou praça de pret, que fôr
submettido a conselho de guerra e obtiver absolvição,
será indem nisado de todas as van tagens pecuniarias
que ex-vi do processo houver perdido. - Dee. n. 529
de 2 de dezembro de 1898.- V. Deo. n. 49 de t1

de junho de 1.892 e 901 de 8 de novembro de 1902.

- As vantagens pecuniarias de que tiverem sido privados
os officiaes pelo facto de se acharem submettidos a
conselho de guerra, devem, no caso de absolvição,
ser immediatamente pagas como - indemnisação 
independente do processo prescripto pelo Dee. 11.10.145
de 5 de janeiro de "18 9, embora ° periodo relativo
Ç\." taes vantagens se refir~ a ex.ercicios findos.-
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A. de 17 de maio de 1899, do M. da Marinha á
Contadoria.

Ill.dellloisação.- Vencimentos que competem a
um ollicial honorario do exercito preso e submettido
a conselho de guerra depois de dispensado do lugar
que exercia, por crime que lhe fôra attribuido no
exercicio desse 1ugar . - V. Vencime~to,25 de agosto
de 1899.

- A indemnisação das vantagens perdidas pelos oftlciaes e
praças do exercito durante o tempo em que respondem
a processo, no caso de absolviç~o, refere-se não só ao
fôro militar, cQmo ao fôro civil. - Res. de )8 de maio
de 1900, communicada em Porto de 21 á Delegacia

Fiscal.do Thesouro no Ceará (Ord. do dia n. 80).

- São indemnisados das vantagens perdidas. durante
o processo os officiaes que respondem a conselho
de inves tigação e são dospron unciados . - A. de 18
de setembro ele 1902.-V. vol. T1I, pag. 197,
2a alínea.

- Os officiaes que fOl'em julgados na ultima instancia,
por tel'em commettido faltas disciplinares e não crimes,
o que importa annul1ação de todo o processo, devendo
se-lhes impor penas disciplinares, teem direito a
indemnisação das vantagens perdidas durante o mesmo
processo e só recebem a gratificação de exercicio e
quantitativo para criado pelo tempo do cumprimento
da p~lla, se os não inhibil'em de fazer serviço. - A.
de I de setem bro de lQ02, ao Estado Maior.
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IndeOluisação. - São extensivos os beneficias do
art. l° do D~creto Lli\gislativo n. 5~8 de 2 de dezembl'o
de 188 aos militares amnistiados pelo aet. 2 da Lei
n. 533 de 7 de dezembro do mesmo anno e que, tendo
sido su bmettielos a conselho de guerra, eslive~se esse em
andamento, ou, quando terminado, pendente de qualquer
recurso inclusive o de revisão para o Supremo Tribunal
Federal, ao tempo da prom ulgação da referida Lei
n.529 de 2 de dezembro de 1898. - Dec. n. 801 de
8 de novembro de 1802 (Ord. do Exercito n. 2-13).

o caso de extravio de algum objecto cuja impor
tancia tenha de ser indemnisada por qualq uer praça
do exercito, deve a carga que se houver de fazer
ser do preço pelo qual tenha sido compràào esse
objecto e não do consignado na respectiva tabella,
quando esse preço for superior ao da dita tabclla.
A. de 24 de abril elo 1903, à Intcndencia da· Gucrra.

- V. olclo.

Iudulto.- A Resolução de 19 de maio de 1891,
tomada sobre consulta do Conselho Supremo Militar,
declarou que o indulto, sal vo restricções nene ex·
pl'essas, importa a cxtincção e esquecimento do crime e
suas consequcncias, mesmo para os ji condcmnados,
cuja sentença se torna inefficaz em todos os seus effeitos
com a annullação da culpa que lhe foi causa, desappa.
recendo a nota respectiva nos seus assentamentos
(VaI. VI, pag. 198).

Em avisos de 13e 31 de agosto de 1895, por se
haver o Supremo Tribunal Militar manife tado de
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modo contrario ao que expendêra na consulta de 1891,
declarou-se que o indulto não exime do crime de de
serçâo e sim do processo e da pena o delinquente e que
as praças nene contempladas deviam ser postas em liber
dade, lÍlesmo tratando-se daquellas cujos processos já
estivessem em andamento (vol. VI, pags. 199 e200)~

Expedidos estes avisos, continuou o Tribunal a
proceder de accordo com eUes, até que por sentença
de 27 de maio de 1896 condemnou, como- incurso
no art. l°, da primeira deserção simples, do titulo 4"
das ordenanças de 9 de abril de 1805, um soldado
?omprehendido no indulto de 3 daquelle mez e que
já. havia sido posto em liberdade.

Em, vista do procedimento do Tribunal, o Sr. Pre~

sidente da Republica, em mensagem de 11 de junho de
1896, pedio ao Oongresso. Tacional ,que, interpretando
o art. 48 n. G da Oonstituição federal, resolva o
assumpto, estabelecendo doutrina fixa a tal respeito
(Diario Ofticial de 15 de junho tIe 1896).

Em 18 de janeiro de 1897, o Ministerio da Marinha
declarou, em aviso, ao chefe do quartel general da
Armada:

« Que o indulto do Sr. Presidente da Republica tem
uma esphera de acção mepos ampla que a amnistia
concedida pelo Oongresso; ao passo que os effeitos
juridicos desta alcançam a acção criminal e a conde~

mnação; o exercicio da attribuição conferida ao Poder
Executivo pelo § 6° do art. 48 da Oonstituição da
Republica, só é permittido em relaçãO aos réos que
já estejam no cumprimento de pen~, ('m virtude
rle sentença condemnatoria, passada cm julgado, ela
autoridade competente.
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Portanto, o decreto de .15 de novembro do anno
passado só póde ser executado em relação às praças que
na referida da~a já estavam regularmente condemnadas
e isso mesmo se infere das seguintes palavras do decreto
citado: «que tiverão a infelicidade de commetter o
crime de deserção », pois só depois de sentença conde
mQatoria proferida em processo regular, é licito,
juridicamente, affirmal' que o indiciado é criminoso
de deserção em face da lei penal e consequentemente
sujeito à pena da qual possa ser indultado ou peruoado.

Nestas condiçõe~, devem ser subruettidas a conselho
as praças do Corpo de Marinheiros acionaes que forão
indevidamente comprehendidas no decreto de indulto,
sem haverem então sido ainda processadas. >

Em 23 de fevereiro seguinte o Ministerio da Justiça,
em aviso dirigido ao commandante da brigada policial
(Diario Olficial de 24), declarou que o indulto con
cedido a desertores pelo Presidente da Republica tem
o mesmo valor jurídico que tinha antes da promulgação
da Oonstituição de 24 de fevereiro de 1891.

Apezar desta ultima interpretação, o Supremo
Tribunal Militar continúa a não acceital·a e procede
de accordo com o aviso do Ministedo da Marinha.
- Em A. de 3 de março de 1903 ao chefe do Estado

Maior General da Armada este Ministerio reiterou
o de 18 de janeiro de 1897 acima transcripto.
V. Engajamento, 8 de maio de 1903.

Illf'orDlaçào.- Os officiaes que desempenharem
commissões technicas estranhas ao Ministerio da
Guerra devem enviar informações semestraes dos
trabalhos de que estiverem encarregados e sobre os
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seus auxilial'es. - A. d~ 8 de julho de 1899, ao Estado
Maiol' (Ord. do dia n. 26).

InCorluação.- V. Certidão. - Uo'/'responclencia.

Injuria.- Não existe outro meio legal de se desag.

gravar um conselho de guerra de olfen as columniosas
ou de injurias que lhe possão ser dirigidas por civis

'interessados ou não no julgamento dos r~os e seus
cumplices, sinão a acção de responsabilidade intentada,

dada a devida ve~ia da autoridade competente, pelo
mesmo conselho, perante os tl'ibunaes civis, contra o
olfensor ou offensores, ou por intermedio do proclll'ador

da Republica, na forma da lei. - Res. de 25 de julho
de 1902, communicada cm A. de 2R, ao ESt~ldo Maior
(Ord. do Exercito n. 223),

ln -pec~·.ão.-ü director gcral de artilhada não pouú
nomear inspeGtol'cs para os corp0s (} estabelecimentos
mili tares; deve fazer por si esse serv iço. -A. ue ')7
de julho de 1899, à Dir'ecção G3ral de artilharia.

- Aos commandantes de districtos militares, sem
perder sua plenajurisdicção sobre qualquer corpo em
inspccç;10 de seu districto. cumpre não contrariar a
acção do inspector e evitar que suas ordens possl10
impedir actos da inspecção, cOllforme se deprehende do

art. 6° das instl'ucções para os illspectol'es e do regu la
mento paea os com mandos de dist'rictos mili tares.

Este regulamento, promulgado em data posterior às
instrucções publicadas na oedem do dia n. 2271 de 25

de .Julho de 18 9, nã·) prjdC'SI' prtljudi ~adú }10r stas,
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cujas disposições só devem ser applicadas no que não
fôr contrario às do dito regulamento, procürando-se no
cumprimento de ambos seguir os preceitas harmonicos
e consultando-se á au toridade superior competente, nos
casos discordantes ou omissos. - A. de 26 de janeiro
de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 118).

Inspecção.- Os commandantes dos districtos mili.
tares devém reger-se pelas Instrucções de 20 de março
de 1857 quando estiverem em inspecção dos corpos
pertencentes á sua j urisdicçãp. - A. de 26 de junho
de 190I, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 146).

Inspecção de saude.- enhum offieial que
obtiver licença para-tratamento de saude, por prazo _

maior de vinte dias, deve ser considerado prompLo,
quer ao findar a licença, quer antes, sem passar por
nova inspecção, em que se verifique o estado de sua
saude.-Ordem do dia n. 13 de 17 de abril d~ 1899.

A inspecção deve realizar-se, ainda que o prazo da
licença seja menor de vinte dias.-Ord. do dia n. 108
de 20 de dezembro de 1900.

- As juntas militares, quando inspeccionarem funcciona
rios publicas, devem declarar nos respectivos termos se
esses funccionarios, quando julgados incapazes do ser
viço, estão invalidas para o mesmo serviço. -A: de 13
de fevereiro de 1900, a Direcção Geral de aude.

- Os tel'mos ele inspecção' ele saude quo ti verem de ser
annexados a requerimentos pedindo aposentadoria
devem ser em origiual, ou por certidJo, e Iluuca por

aoa2 i3
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copia.-·Oirc. de 14 de março de 1900, do M. da
Fazenda.

Inspec~ãode saude.-V. Aggregado.- Junta
de saude.

Instrue~ão.- Condições que devem satisfazer as
praças que requererem licença para praticar em tele
graphia e telephonia.- Ord. do dia n. 99 de 27
de outubro de 1900.

- O Governo e auLorisado a despender no exerclClO de
1901 ate a quantia de dez contos de reis com subvenção
a estabelecimentos de ensino que se encarreguem ela
educação das filhas de militares mortos em comb!.lte ou
de ferimentos recebidos em campanha. -L. n. 746 de
29 de dezembro de 1900, art. 16 n. III (Ord. do
dia n. III ).

Em aviso de 12 de janeiro de 1901 declarou-se ao
chefe do estado-maior do Exercito que os commandan
tes dos districtos militares devem receber e remetter,
devidamente informados, os requerimentos das mãis 'e
tutores das interessadas, que só poderão ser attendi
das se tiverem de 7 a 14 .annos tIe idade, sendo esses
requerimentos acompanhados da certidão de baptismo ou
do registro civil, conforme a data do nascimento, e do
attestado de vaccina, e que as educandas devem ser
residentes nas capitaes e cidades proximas, que pos
suã o collegios que acceite!D a incu'mbencia, e cujos
estatutos e programmas de ensino sejão convenientes,
visto que ás delegacias compete o pagamento das res
pectivas contribuições (Ord. do dia n. 114).

r
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Instrucção.- Os officiaes que praticão nos arsellaes,
laboratorios, fabricasou quaesquer outros estabeleci
mentos depeendentes das direcçôes geraes de artilharia
ou de engenharia deverão apresentar relatorios tl'Ímen
saes dando conta do que virão e executarão em sua
pratica durante esse periodo, como os que praticão nas
diversas dependencias do Miuisterio da Industria. -A.
de 13de tlez:embro de lUOI, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 180).

- O Governo oauLol'isado :
A cuYiar officiaes com peten te.~, como addido~ mili

tares, a paizes e.>tl'angeiros, não excedendo de quatro,
com vencimento de soldo, 0tapa e gratificação. -L.
n. 834 de 30 de dezembro de lD01, art. 1-1, n. III.

A mandar servir liaS ex.ercitos estrangeiros, por
espaço de um anno, até dous officiaes por arma e corpos
especiaes, obtidaa prévia licença dos respectivos gover
nos.-A mesma lei, art. 14, n. IV.

- Para a instrucção de telegr'aphia optica nos corpos do
.exercito !TIanda·se adoptar o trabalho organizado pelo
capitão Aclolpho José de Carvalho.-A. de8 de janeiro
de 190~, ao Estado Maior.

- Quando se mandar algu m offieial praticar em qualquer
serviço tcchnico do i.\1. da Industria, Viação e Obras Pu
blicas por tempo determinado,'essa pratica será contada
da data do aviso do Ministerio da Guerra, não sendo
preciso nenhuma. ordem para que elle se apresente
ã autoridade militar no local em que estiver prati
cando.
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A pratica nas repartições subordinadas ao Ministerio
da Guerra será. cantada da data da apresentação ao
commandante do districto ou da guarnição do Estado
em que ~e achar a repartição em que vai praticar.
A. de 18 de janeiro d9 1902, ao Estado Maior (Ord.
do Exercito n. 189).

Instt-aucção . ... V: Vencimento.

Inst,rucções.- Para a limpeza e conservação do
fuzil Mauser.- Ord. do dia n. 851, de 14 de junhQ
de 1897.

- Para éxecução do art. 13 da L. n. 496, de 1 de agosto de
'1898, sobre direitos autoraes - V. Direitos autoraes.

-. Para os delegados do chefe do Estado Maior do Exer
cito juntos aos commandos de districtos militares.·- 23
de março de 1899 (Ord. do dia n. 11 ).

- Para as commissões incumbidas da escolha do local
para a concentração e installação dos respectiv-os
corpos.-25 de março de 1899 (Ord.do dia 11. 11).

- Para a prophylaxia da peste bubonica, organizadas
pelo Conselho Superior da Saude do exercito, afim de
serem observadas nos quarteis e êstabelecimentos mili
tares.- A. de 30 de outubro de 1899, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 43 ) •

..... Para a pratica dos officiaes que concluirem o curso de
engenharia militar l~m esLrar!as de feLTu, tl:llegl'aphos
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outros tl'abalhos de ljugenharia, de accordo com o dis4
posto no art. 15 da Lei n. 39 A, de 30 de janeiro de
1892, organizadas pela Repartição do Estado Maior do
Exerci to e approvadas por aviso de 23 de novembro
de 1899 (Ord. do dia n. 48).

Ins tJ....ucções. - Dos officiaes que praticão em arse
nacs, laboratorios e fabricas tambem se deverá ex!gir a
apresentação de re1atorios trimensaes dando conta do
que virão e executarão em sua pratica, durante esse
tempo, requisi tando-se das direcções de engenharia e
de artilharia as instrucções necessarias para a pratica
nos estabelecimentos sob sua jurisdicçãO.- A. de 13 de
dezembro de 1901 ao Estado Maior.- V. 29 de janeiro
e 8 de fevereiro de 1902.

- Para o concurso de admissão no primeiro posto
no Corpo de Saude do ~xercito. - A. de 7 de junho
de 1900 á Direcção de Saude (Ord. do dia n. 82).

- Destinadas ao reconhecimento da aptidão physica para
o serviço do exerdto. - A. de 2 de agosto de 1900 ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 91).

- Para os officiaes do exercito que fazem parte da com
missão de limites do Brasil com a Republica Argentina.
- A. de 3 de outubro de 1900 ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 98).

- Para a commissão nomeada para escolher o local em
que se deverá estabelecer uma fabrica de polvora sera

fumaça. - A. de 22 de fevereiro. de 1901 á Direcção
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Geral de Artilharia (Relatorio do Ministorio da
Guerra) .

Insh·L1cções. - Pal'a 11 explorMão estudos o cons
trncção, por pe11ças do oxol'cito, de um teecllo da es
teada de roero o ·trategica ligando os Estados do Parana
e Matto Grosso.-.'\.. de 25 de março de 1901 (Relataria
do Ministel'Ío .da Guerra).

- Pelas de 20 de março do 1857 se deverão reger os
commandantes dos districtos militares quando esti
verem em inspecção dos corpos pertencentes à sua
jurisdicçãO. - A. de 26 de junho de 1901 ao Estada
Maiol' (OrJ. do dia n. 146).

- Approvão-se as instl'ucçõcs pelas quaes se deverão
reger os officiaes que teem de praticar nos diversos ser
viços da Direcção Gel'ul de Engenharia. - A. do 29
d janeiro de 190~ á mesma direcção (Ord. do Exer
cito n. HH).

- Pelas quaes se devel'ào reger os officiaos que pl'l\ticão
nos estabelecimentos sob â dil'ecção technica do di~

rectal' geral de artilharia. - A. de 8 de fevereiro de
1902 ao mesmo directoe.

- Para execução elo serviço geogl'aphico elo E~tado do
Hio Grande do Sul, approvadas por A. n. 80 I. de 27

demarço de 1903.- Ol'd. do Exel'cito n. 26 , de 31 rIo
me. mo mez.

- Para a commissão encarr'egada da constnlCção das
linhas tf'}leo"t'aphica~ do Acre, approvada por A. n. 805
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de 27 de março de 1903.- Jrd. do Exercito n. 26
de 31 do mesmo mez.

Intendencia da Guel.--l.--a. - Fiea supprimida
logo que se organizar a - Intendencia Gara~ da

.Guerra.- L. n. 403, de 24 de outubro de 1896,
al't. 18 (Ord. do dia n. 778).

Intendencia Geral da Guerra. - Oreada
pela L. n. 403, de 24 de outubro de 1896, art. 10
(Ord. do dia n. 778).

Seu regulamento.----: Dec. n. 3193, de 12 de janeiro
de 1899 (Ord. do dia n. 986).- Foi installada a 28
desse mez (Ord. do dia n. 2) em um edificio junto ao
Arsenal de Guerra e dalli transferida para o edificio
construido na praia de S. Ohristovão, officialmente
inaugurado em 10 de outubro de 1902. - V. Inlen·
dencia da Guel'ra.- P1'oprios Nacionaes.

Intendencia Municipal. - Manda-se consi~

derar em disponibilidade um capitão do exercito para
tomar parte, como intendente, nos trabalhos da lnten-

o dencia Municipal de Parintins, no Amazonas. - A. de
25 de janeiro de 1001 ao Estado Maior (Ord. do dia
n. 1l7). - V. Incompatibilidade.

- Manda-se considerar em disponibilidade no inter
vallo das sessõe3 um offieial do. exercito, intendente
municipal no Districto Federal, vencendo soldo, etapa e
1/3 da gratificação de exercicio. - Despacho do Ministro
da Guerra de 16 de junho de 1902 no l' quclI'imentodo
lenenl -ro)'ol1cl J ão de Figueiredo Roclw. - V. L.
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n. 26, de 30 de dezembro de 1891, art. 7°, e Dec. n. 94GA
de 1 de novembro de 1890, art. 55. - Nestas disposi

ções não estão comprehel1didos os intendentes e vereado
res, cujo exercicio é il1compativel com o serviço mil i
tal': - V. Incompatibiliclade.

Intendencia Municipal. - O Ministerio da
Marinha ·manda, de accordo com o parecer do Su
premo Tribunal Militar, .considerar um oflicial da
armada, conselheiro municipal ( vereador) em Floria
nopolis, na si tuação de disponibilidade de que tratão
os arts. 3° e 4° do Dec. n. 108 A, de 30 de dezembro de
1889, durante o tempo em que estiver exercendo as
roferidas fu-ncções. - A. de 2 de j unho de 1902 ao
chefe do Estado Maior General da Armada. - V. alínea
antececlente.

Interdicção.- Sobre a falta de comparecimento
de um emprflgado a sua repartição por ter ficado de
observaçãO na propria residencia, por determinação
da Directoria de Sande Publica, em consequencia de
haver se dado um caso de peste bubonica em pessoa
de sua familia.--V. Vencimento, 9 de julho de 1900.

Interinidade. - Na falta de medicos elfectivos do
exercito para se encarregarem da administração dos
hospitaes militares, dever-se-a recorrer aos adjuntos e
reformados. - A. (ie 19 de junho de 1900, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 84).

Intervenção - Nos Estados. -- V. Districto
Militar. .
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:r
Jubilação. - O Tribunal de Contas deixou de jul

gar legalmente feita no titulo de jubilação do lente
cathedratico da Escola Polytechnica Dr. Americo
Monteiro de Bal'ros a apostilla declaratoda do venci
mento de inactividade do mesmo lente, para o abono
de. mais 1: 200$ annualmente, corresponden te á g-ra
tificação denominada - de gabinete - que 'percebia
no exercicio do cal'go, por não poder ser essa grati
ficação computada no vencimento da jubilação.
Sessão de 13 de agosto de 1897 (Dia?'io O/ficial do
dia 15). - V. pag. 32 do \'01. VI.

- Os direitos à reforma ou jubilação são regulados pela
legislaçãó em vig.)r ao tempo em que este acto se
pratica. As disposições an teriores, já reformadas ou
revogadas, não constituem dire.itos adquiridos em favor
daquelles que forão nomeados sob a sua vigencia, mas
simples promessa ou mera espectativa juridica, que
não chegou a ter applícação. A este principio dave m
ser subordin:ldas as soluções dadas aos casos occur
rentes. - Res. de 6 de dezembro de IS9IJ, communi
cada em Porto de 12, do M. da Marinha, ao Supremo

Tribunal Militar.

- Dos lentes cathedraticos ou substitutos e professo res
dos estabeleciIT!entos de ensino depondentes do Minig.
terio da Justiça.- V. Escola Militar, 29 de de

zembro ele 1900.

- V. Accumulação. - Tempo.



- 202-

Juiz (le paz. - V. Inoompatibilidade.

Junta de alista1D.ento.- Devem, como as de
revisão, funccionar, as das sedes dos municipios, em
alguma sala da Camara Municipal, o as dos districtos,
fora das sMes, nos lugares em que derem audien
cia os respectivos juizes, ou em qualquer edificio
publico, com excepção das escolas. - A. de 30 de
setembro de 1897, ao Governador de Pernambuco, e
31 de julho de 1899, ao Ministerio da Justiça.

~ 1 a falta de escrivão de paz, deve a junta nomear um
cidadão idoneo para serv ir de secretario. - A. de 30 de
setembro de 1897, ao Governador de Pernambuco.

- V. Expediente.

Junta de revisão. - V. Junta de alistamento.

Junta de saude.- Só na falta absoluta de me
dico do exercito e impossibilidade de suppril-a,
deverão ser chamados facultati vos estranhos a essa
classe para o serviço de juntas medicas. - A. de 22
de maio de 1900, á Direcção Geral de Saude.

Jury. - V. Consolidação das leis referente3 à Justiça
Fedem!. - Dec. n. 3084. de5de novembro de 1898.

Justiça. - Consolidl.lo-se e completão-se as disposi
ções regulamen tares do Dec. n. 1030, de 14 de no
vembro de 1 90, na parte relativa á competencia da
ju liça 10('!1.I,-Dl~c. n. 2579, de L6 de agosto de 1897.



- 203-

Justiça.- Oonsolidação das leis referentf3s á Justiça

Federal. ~ Dec. n. 3084, de 5 de novembro de 1898.

L

Laboratorio. - O de m.icroscopia clinica e bacte
riologia militar é mandado tl'ansferir da casa da rua

Senador Furtado n. 24 A, onde foi inaugurado a 2

de julho de 1896, para o proprio nacional sito á -rua

Duque de Saxe n. 40. - Port. de 22 de novembro

de 1898, li. Rep. de Quartel-Mestre General. - A
mudança realisou-se em dezembro do mesmo anno,

ficando o laboratorio ali definitivamente installado
a 30 desse mez.

- V. Regulamento n. 3220, de 7 de março ele 1899

(Ol'd. (lo dia n. 9).

- Pyrotechnico do Campinho - Sua fusão com a
Fabl'ica de cartuchos e artificios de guerl'a. - V.
Reforma.

- Foi considerado extincto no dia 23 de janeiro de

'1900 o P yrotechnico do Crtmpinho. - Relatorio do

Ministerio da Guerra de 1900, p:lg. 116.

- Approva-se a deliberação que tomou o com mandante

do 7° Dis1ricto Militar de mandar fechar o Laboratorio

Pyrotechnico de Matto Grosso por faltarem recursos

inrlispensaveis ao seu funccionamento. - A. de 2 do

julho de '1$")00, á Intend<'ncia GCl'af da Gucrra.-

,
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Tendo a lei do orçamento plra o exercicio de 1901
concedido verba para as suas despczas,' foi ene re
abedo. /

Laboratorio.- Chimico Pharmace~dico Milt'tar.
- Alteração do seu regulamento.- Dec. n. 3220, de
7 de março de 1900 (Ord. do dia n. 9).

- Autorisa-se a extincção do Laboratorio Pyrotechnico
de Matto Grosso, aproveitando-se o material e pessoal
no Arsenal de Guerra e na fabrica de polvora do Ooxipó
e o edificio para aquartelamento de um batalhão.
- L. n. 834, de 30 de dezembro de 1901, art. 14,
n. V.

Determina-se que seja entregue ao director do
Arsenal de Guerra. - A. de 27 de dezembro de 1901.

Faz-se effectiva a extincção. - Dec. n. 4314, de 10
de janeiro de 1902 (Ord. do dia n.184). Poraviso
de 29 deste ultimo mez e anno, mandou-se transferir
para aquelle editkio o Arsenal de Guerra.

- V. Fabrica de cartuchos.

LaDlpal"ão.- Os animaes pertencentes aos corp3s
do exercito e estabelecimentos militares que forem
atacados desta moles tia, deverão ser sacrificados, pre
cedendo sempre exame de competentes, do que se la
vrara a respectiva acta.- Ord. do dia n. 985, de 10
de janeiro de 1899.

Licenc;a.- O ajudante general do exercito é auto
risado a despachar todas as pretençães referentes a
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licenças para ti'atamento de saude, seja qual fôr o
prazo arbitrado. -A. de 17 de agosto e 9 de no
vembl'o de 1897, ao ajudante-general (Otd .. do dia

n. 867).

Licença.- O tempo das licenças para tratamento de
saude não é computado para. a concessão do meio soldo

dos officiaes do exerci to. - Res. do Tribunal de Con tas
de 8 de outubro de 1897 (Diario Otficial de 8 de'março

de 1898 ).

- O offieial ou praça licenciada para tratamento de
saude, com permissão para gozar a licença fora da
guarnição a que pertence, devera apresentar-se no dia
immediato ao ultimo da licença em sua guarnição, para
o que seguirá, com a necessaria antecipação, do lugar
onde a tiver gozado; se porém continuar doente poder
se·ha apresentar na mesma guarnição em que estiver
e neste caso se procedera de accordo com o determinado
no aviso de 21 de fevereiro de L896, publicado na
ordem dQ dia n. 717. -Porto de 20 de agosto de 189 ,
à Rep. de Ajud. Genel'al (Oed. dodian. 958).

- Nenhum official que obtiver licença para tratamento
de saude, por prazo maioe de 20 dias, deve ser consi
derado prompto, quer ao findar a licença, quer antes,
sem passar por nova inspecção em que se verifique o
seu estado de saude.- Ord. do dia n.13, de 17 de
abril de 1899.

- Os commandantes de distrietos devem communicar
im mediatamenLe, pai' telegeam ma, tI nalq uer licença que
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concedão aos officiaes para tratamento de saude, com
a data da inspecção, e bem assim o resultaJo da nova
inspecção a que houverem sido submettidos por con
clusão ou desistencia. - O!'u. do dia n. 127, de 30 de
março de HlOl.

Licença.-As prorogações de licenças devem ser con
tadas do dia immediato ao cm que eJlas terminarem.
-A. de j;) de maio de 1001, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 143).

- V . .1nligttülade. -Aprl!sentaçao.-

Linha de tiro. - V. Tiro Nacional.

Louvor. - V. Elogio.

Luneta.- Permitte-se a um alumno da Escola Pre
paratoria do Realengo usar luneta, por estar solfrenrlo
de myopia.- A. de 8 de setembro de 1900, ao Es
tado Maio!' (Ord. do dia D. 95).

M

Maioridade. - Os individuos menores de 21 annos,
que exercem funcções publicas, são reputados maio
res.- Lalfayette, Direito de Familia, § 119; Consoli
dação das Leis Civis, art. 202, n. 5; Clovis Bevilaqua,
Direito de Família, § 76, n. 5..

-V. Emancipação. - J.1Ilontepio.

~Ia ..inheiro.- V. Distinctivo.
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Mat.erial do exercit.o. - Como devem proceder
os corpos e estabelecimentos militares quando tiverem
material em mào estado ou extraviado:

1. o Communicarà ao quartel-mestre general, na
Capital Federal, ou aos commandantes de districtos,
nos Estados, expondo as causas do estrago ou extl'avio;
informando se ha ou não responsaveis, annexando uma
relação desse material, organizada ele accordo com o
modelo rocommendado no art. 2° das instrucções de
14 de agosto de 1890 e prestando todos oS esclareci
mentos que facilitarem a vel'ificação das hypotheses
formuladas no avis' de 10 de agosto do I 53, e pos
são orientar o juiz do facto.

2. ° Só depois de examinadas e reconhecidas proce
dentes as allegações se procedera á nomeação da com
missão a que se refere o art. 1° das referidas instruc
ções, solicitada na Capital Federal pelo quartel-mestre
ge,neral ou pelos chefes dos corpos e estabelecimentos.

3.° A commissão nomeada pelo ajudante general
entender-se-ha directamente com o quartel-mestre ge
neral a quem dará conta de sua missão nos termos dos
arts. 2°, 3°, 5° e 6° das mesmas instrucções.

4.. ° A commissão do concurso deverá ter em vista
o art. 8° do regulamento dos consel h05 economicos de
9 de janeiro de 1896, declarando o respectivo termo
os objectos que tiver separado como susceptiveis de

venda.
Port. de 16 de setembro de 1898, à Rep. de Aju

dante General {Ord. do dia n. 962).

- Quando os artigos de um corpo forem taes que devão
ser substituídos por conta dos conselhos economicos,
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serã(1 enes, de accordo com as instl'ucções de 14 de
agosto de 18J0, submettidos a uma commissão de
ex:ame que, julgando da sua imprestabilidade, enviará,
pelos canaes competentes, o respectivo termo â luten

(lencia, que autorizará o seu consumo e que, â vista
deste ultimo acto, autorizará a conveniente descarga;
ficando claro que nenhuma desca rga se fará, de qual

quer artigo, que seja carga dI) corpo, sem autorização
da lntelldencia, -A. de 7 de abril de 1903, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 271 ) .

Mat,eri::~.l do Exercito, - Determina-se que nos
quarteis da Capital Feleral e nos demais estabeleci
mentos militares sejam empl'egados baldes de zinco, a

exemplo do que se usa no quartel do 220 batalhão de
infanteria. - A. de 9 de· outubro de 1902, ao Estado

Maior ( Ord. do Ex.ercito n. 237).

- V. Utensílios.

Matricula. - As promoçõJs de officiaes inferiores

que se realisarem nos corpos do exercito elo 1ú de j a
neiro a IOde março de cada anno não serão attenclidas
para as preferencias ás matriculas nas escolas prepara
torias e de tac~ica elo Exercito - A. de 12 de de

zembro de 1899, ao E-stado Maior (Ord. do dia n. 5Q).

enhum alumno da Escola Witar do Brasil se po
dera. matricular na Escola Polytechnica sem licença do
ministro da guerra. -A. de 12 de julho de 1I?OO, a.
Escola Militar e de 17 do mesmo mez, do iVlinisterio

da Ju.tiça a Escula Polytechnica I
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Mab·icula. - V. Esoola lvfilitar. - Exame.
Icladf3. - Requerimento.

Medalba.- Commemol'ativa da visita do Presidente
da Republica Argentina ao Brasil.- Ord. do dia li. 38,
de 25 de ,etembl'o de 1899.

- Commemorativa da esta tua levantada no Rio de
Janeiro ao Marechal do Ex.ercito Duque de Oaxias.
Ord. do dia n. 47, de 30 de novem bro de 1893.

- Crêa-se uma I,lledalha militar para ser concerlida ex
clusivamente aos officiaes e praças do Exercito e da
Armada, que se tornarem dignos pelo merito e lealdade
com que houverem prestado serviços á Patria. Oonsta
de uma estrella do cinco pontas, circulad'} por uma
grinalda fOl'mada de folhas de café, tendo no verso
gl'avado «Decl'eto de 15 de dezem bro de 1901 » e" sera
usada pendente do peito esquerdo por uma fita de gOl'
gorão de seda chamalvtada, de 0"',024 de largura e de
tres listras igllaes, sendo amarella a do centro e verdes
as extremas.

Sera de oura para os que tiverem mais de trin ta annos
de bons serviços; de prata, para os que tiverem mais de
vinte, e de bronze, para os que tiverem mais de dez.

As medalhas e fitas serão fornecidas pelo governo e
isentas de qualquer despeza, sendo o seu uso obrigatorio
nas lormatutas.

Dec. n. 4238, de 15 de novembro de 1901 (Ord. do
dia Ii. ·173).

Este deoreto foi' alterado pelo de n I 4400, de 16 de
maio de 1902,supprimindo o uso obrigatorio da medalha.
a~ 14
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nas formaturas e estabelecendo que não p6dem a elIa
fazer jús os militares que, nas condições do paragrapho
unico do art. 2u , tenhão sido attingidos por sentença
condemnatoria passada em julgado, quer do juizo mi
litar, quer civil, ainda que tenha havido perdão da pena;
ou repetidas faltas disciplinares que tenbão motivado
penas tornadas publicas ou faltas que affectem a mora·
lidade e a dignidade, das quaes não se tenhão podido
justificar (Ord. do Exercito n. 207).

Medalba.- Para justificação de faltas disciplinares
que privem os officiaes do exercito ~e receber a me
dalha militar creada pelo decreto n. 423~,de 15 de no
vembro de 1901, declarou o Ministerio da guerra:

1u, que, quando os officiaes do Exercito quizerem
justificar-se de faltas disciplinares que os privem de
receber a medalha militar, deverão, no caso de ser a
respectiva punição disciplinar recente, promover uma
justificação administrativa perante o Ministerio da
Guerra, ao qual solicitarão o cance11amento da nota es
tampada em sua fe de officios. Uma vez, porém, que haja
decorrido tempo sufficiente para que se possa considerar
o delinquente como convencido. da falta e conformado
com a justiça da punição, visto neuhum~ reclamação
haver nesse decurso apresentado,dever-se-ha considerar
como prescripto o direito a tal exoneração. O art. 29 do
regulamento processual criminal militar só póde ter
applicação, quando se tratar de uma accusação crime
e (não falta disciplinar) arguida officialmente e que por
omissão tenha deixado de acarretar a npmeação ex
o/ficio, do competente conselho de. investigação, ou

aliAs quando a parte ~olicitar revisão dr processo pelo
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~upromoTribunal Federal, na esperança de ser isenta
da sen teilça correlata ao crime;

2°, no caso de, .por descabido, lhes ser negado
conselho de investigação, deverão appellar para ajusti
ficação administrativa acima mencionada;

3°, cancellada a nota administrativamente ou absol
vida a parte pelo Su premo Tribunal Militar da accusação
crime em que se baseara o processo, ou pelo Supremo
Tribunal Federal, em revisão de sentença, elevera ella
requerer a medalha ao dito Ministerio, o qual, ouvindo
aquelle tribunal, a que só então será presente a res
pectiva fa de oflicios, resolverá a ,respeito. .

A. de 10 de dezembro de 1902, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 248).

Medalha. - Para a obtenção da medalha militar,
creada pelo decreto n. 4338, de 15 de novembro
de 1901, não se deve levar em conta aos medicas do
exercito o tempo de serviço prestado como medicas
adjunto do mesmo exercito. - A. de 28 de janeiro
de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Ex.ercito n. 257). 
Nem o que tiver sido prestado como alumno de me
dicina nos hospi taes militares.-Port. ue 6 de fevereiro
de 1903, ao Supremo Tribunal Militar.

MedicaDlent.os_ - Determina-se que o Labora
torio Ohimico Pharmaceutico e as pharmacias mili
tares aviem os receituarios dos medicas civis para
tratamento dos officiaes que voltarem feridos das
operações de guerra. no in teriar do Estado da Bahia.
- Porto de 3 de dezembro de 1897, á Rep. de Quartel.

Mestre General.
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MedicaDlentos. - Faz-se extensivo aos officiaes
arregimentados do exercito o aviso de 26 de janeiro de
1897, sobre fornecimentos pelo Laboratorio Chimico
Pharmaceutico Militar mediante indemnisação. - A.
de 18 de outubro de 1897, ao Laboratorio (Ord. do dia
n. 889).- V. voI. V, pago 177.

- Mandão-se fornecer, pelo Laboratorio Ohimico Phar
maceutico Militar, às famílias ·do interprete e dos
remadores da fortaleza de Santa Oruz. - Porto de 25
de fevereiro de 1898, à Rep. de Ajudante General
(Ord. do dia n. 921).

- Determina-se que o receituario externo gratuito que e
aviado pelas pharmacias dos hospitaes militares da
guarnição da Capital Federal passe a seI-o pelo Labo.
ratorio Ohimico Pharmaceutico Militar. - A. de
12 de dezembro de 1899,_á Direcção Geral de Saude e
ao Estado Maior.

- Mandão-se fornecer, mediante indemnisação, aos
empregados, operarios, aprendizes e serventes do La~

boratorio Pyrotechnico de Ouyabá os medicamentos
que lhes forem receitados pelo medico do exercito que,
para tal fim, devera ser escalado mensalmente pelo
delegado do director geral de Sande junto ao com
mando do 7° districto militar. - A. de 14 de maio de
1900, á DirecçãO Geral de Saude.

- Os ajudantes de enfermeiros teem direito ao forneci
mento de medicamentos gratuitamente, quando
forem casados e obtiverem permissão para continuar
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seu ~ tratamento na residencia de suas famílias, depois
de terem baixado ao hospital ou enfermaria e serem
inspeccionados pela junta militar de saude. - A. de
9 de março de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia
n.126).

Medicalllentos.- Autorisa-se o fornecimento de
medicamentos, pela pharmacia da Fabrica da Polvora
da: EstrelIa, aos officiaes alli empregados, bem como
ás suas famílias, devendo a respectiva importancia
ser descontada mensalmente na folha daquelle estabe
lecimento.- A. de 17 de abril de 1901, ao director
da fabrica.

-- A's famílias dos enfermeiros e dos ajudantes de
enfermeiros dos hospitaes e enfermarias militares se
dévem fornecer medicamentos gratuitamente pâra seu
tratamento. - A. de 27 de maio de 1901, á Direcção
Geral de Saude.

Medicina. - Revogão-se oS nS. III e IV do art. 35
do regulamento que baixou com o Decreto n. 2458,
de 10 de fevereiro de 1897. - Dec. n. 3546, de 4 de
janeiro de 1900.

(Art. 35 - Só é permittido o exercicio da. arte de
curar, em qualquer de seus ramos e por qualquer de
suas fórmas :

III - AJs pessoas que tendo sido ou sendo professores
de universidade ou escola estrangell.'a, offlcialmente
reconhecida, requeirão á Direc.oria Geral de Saude
Publica. licença. para o exercicio da profissão, a. qual
lhes poderá. ser concedida se apresentarem documentos
comprobatorios da. qualidade allUd,ida, devidamente
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certificados pelo agente diplomatico da Republ'ica ou,
na fa.lta deste, pelo consul brasileiro.

IV - Ais que, senlo graduadas por escola ou
universidade eiltrangeira, officialmente reconhecida,
provarem que são autores de obras importantes de
medicina, cirurgia ou pharmacologia. e requererem
ll. necessaria licença. á DireCltoria Geral, que a poderá
concedeI', ouvida a Faculdade de Medicina do Rio de Ja.

ndiro.
Paragrapho unico - As disposições deste artigo

serão applicadas ás pessoas que se propuzerem a exercer
as profissões de pharmaceutíco, dentista e de par
teira).

Medico adJunto. - V. - Conselho economico.
- Corpo de Saude. -Enfermaria.- Umforme.

l\Ieio soldo.- O tempo das licenças para tratamento
de saude não é computado para a conc~ssão do meio
soldo dos officiaes do exercito. - Res .• do Tribunal
de Contas de 8 de outubro de 1897 (Dia1'io Official
de 8 de março de 1898).

- As familjas dos offieiaes que teem simplesmente
honras ou graduações não teem direito a meio sol~o.

- A. de 19 de novembro de 1897, do M. da Fazenda
ao da. Guerra.

- A familia do offieial inferior que é reformado no posto
de alferes não tem direito ao meio soldo, porque
este só cabe ás famílias dos officiaes do exercito.
Decisão do Tribunal de Contas de 24 de agosto de 1900
(Diario Otficíal de 28).
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Meio soldo.- E' considerado legal, para produzir
todos os seus effeitos, o reconhecimento dos filhos na·
turaes feito pelo pae no acto de registrar o nascimento
destes.- A. de 21 de dezembro de 1900, do M. da
Fazenda ao da Marinha.

- Os sobrinhos não podem ser considel'ados herdeiros da
pensão do meio soldo, porque delles não tratão as

. disposições em vigor. - A. de 4 de mi:l.io de 1901, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 135).

- -Os processos de meio soldo liq uidados pelas delegacias
e remettidos ao Thesouro Federal devem vir aco.1lpa
nhados de uma tabella demonstrativa do tempo de ser
viço dos officiaes a que os mesmos processos se refe
rirem.- Officio de 8 dejulha de 1901, da Directoria
de Contabilidade do Theso II ro ás Delegacias fiscaes.

- As familias dos alferes alumnos não têm dil'eito a
·meio soldo. - Decisão do Tcibunal de Contas de 26 de
julho de l\)O I (Diario O(ficial de 28).

- Para o effeito da percepção do meio soldo e montepio,
as filhas casadas do official fallecido ncão e.quiparadas
às solteiras ou viuvas e aos filhos menores de21 annos,
legitimos ou naturaes legitimado.>. - Dec. n. 846,
de 10 de janeiro de 190'~ (Ord. do Exercito n. 18!).

- Na liquidação do tempo de serviço para a concessão
do meio soldo e mon tepio militar não se descontará
aquello que fór passado no goso de licença para trata·
menta de saude,' continuando, porém, em vigor as
demais disposições do decreto 11. 1388, de 21 de feve·
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reiro de 1891.- Dec. n. 937 de 27 de dezetnbro
de 1902. - V. voZ. VI, pago 232, aaalinea.

MenageIn. - Quando concedida nas cidades e acam
pamentos não se considera prisão preventiva. - L.
n. 449, de 11 de outubro de 18\J7 (Ord. do dia n. 886)
- V. Pena.

- A menagem concedida ao offi~ial do exercito no quar
tel de sua residenoia deve ser considerada pris'ãó pre
ventiva, e como tal levada em conta no cumprimento
da sentença.- Res. de' II de maio de 1900, commu
nicada em A. de 12 ao Estado Maior (Ord ..do dia
ns. 78 e 79).

- Emquanto não far resolvida a consulta feita ao
Supremo Tribunal Militar sobre a verdadeira inter
pretação do art. 235 em face dos de ns. 129 e 130 do
regulamento processual criminal militar, convem que
a menagem só seja. concedida pelo Minístro, a pedído
dos interessados. - Porto de 1 de janeiro de 1899 á
Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 985).

Menoridade.- V. Testemunha.

Modelo. - Para os actos emanados dos Poderes legis
lativo e executivo e para os actos do Ministerio :

Art. 84. As leis e resoluções adoptadas pelo Con
gresso Nacional serão publicadas por decreto (Con
stituição, art. 48 § l°).

§ 1. ° Tratando-se de resoluções que contenbá:ó
normas geraes e disposições de natureza org-anica ou
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que tenhão por fim crear direito novo, observar-se-á a
seguinte redacção; .

Lei n ... de ... de ... de •..
(Ementa)

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil;

Faço saber que o Oongresso Nacional decretou e eu
sancciono a Lei seguinte:

(Segue-se a Lei, em sua integra, até o ultimo artigo.)
Oapital Federal, em ... de ..• de ... , tantos da

Republica.
Assignaturas do Presidente da Republica e do

Ministro.
§ 2. o Tratando-se de resoluções que consagrarem me

didas de caracter administrativo, politico, de interesse
individual ou transitorio, redigir-se:á do seguinte
modo:

Decreto n ... de .•. de ... de ..•
(Ementa)

O Presidente da Republica dos Estados Unides do
Brasil :

Faço saber que o Oongresso Nacional decretou e eu
sancciono a resoluçlro seguinte:

(Segue-se o texto daResolução até seu ultimo artigo.)
Oapital Federal, em ..•. de ..•.de.... tantos da

Republica.
Assignaturas do Presidente da Republica e do

Ministro.
Art. 85. As leis e decretos legislativos do compe_

t~ncia privativa do Oongresso Nacional, que independão
de sancção ou enviados para a simples promUlgação
serão publicados sob a seguinte formula:
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Lei ou Decreto n ... de ... de ... de ...
( Ementa)

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
promulgo a Lei ou Resolução seguinte:

(Segue-se o texto da lei ou do decreto.)
Capital Federal, em... de... de... tantos da

Republica.
Assignaturas do Presidente da Republica e do

Ministro.
Art. 86. Na correspondencia do Poder Execu

tivo com o Legislativo observar-se·ão as seguintes
normas:

§ 1. o Tratando-se de actos de natureza politica
(lU propostas do Governo Federal, a Mensagem do
Presidente da Republica sera trallsmittida ao Presi
dente da Camara ou do Senado com uma nota do
Ministro.

§ 2. o Nos casos em que o Presidente da Republica
haja de prestar informações exigidas pelo Congresso
e estas dependendo do Ministerio, o Ministro fará uma
exposiçãO que sera transmittida por mensagem acom·
panhada' de aviso.

§ 3. o A rem-essa de papeis relativos a simples expe·
diente e demais communicações do Ministro far-se-ão
por a'Visos ao 10 secretario de qualquer das Ca
maras.

Art. 87. Serão numerados os actos do 'Poder Legis
lativo e os decretos do Poder Executivo, exc'epto os
referentes a nomeação, demissão e aposentadoria de
flmpregados.
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Art. 88. Os actos do Puder Executivo que deverdffi
ter a fórma de decretos numerados serão expedidos sob
a seguinte formula:

Decreto n ... de ... de .. '. de ...
(Ementa)

O Pl'esidente da Republica d09 Estados Unidos do
Brasil: '( seguem-se os considerandos quando saja caso
disso)

Decreta: (segue-se o texto do decreto)
Capital Federal, em ... de •.. de ... , talltos da Re·

publica.
Assignaturas do Pre3idente da Republica e do Mi.

nistro.
Art. 89. Os decretos não numerados de nomeação,

demissão ou aposentadoria serão redigidos do seguinte
modo:

O Presidente da Republica dos Estados U~idos do
Brasil, resolve:

(segue-se Q decreto)
Capital Federal em ..• de ... de. .. tantuJ da Re~

publica.
Art. 90. Nas pol'taria~ do Ministerio observar-se-á

a formula:
O Ministro de E~tado dos Negocio:> da Industria,

Viação e Obras Publicas, em nome do Pcesidente da

Republica, resolve, etc.
Art. 91. As portarhu dos directoras garaes serão

redigidas do seguinte mod') :
O director geral d.... usando da attribuição

que lhe confere o art... do regulamento appro
vado pelo decreto n ... de ... de ... de... resolve,

etG!
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Art. 92. Nos actos officiaes a direcção será dada
antes do contexto dos mesmos quando se referirem aos
ministros de Estado, membros das mesas das camaras
legislativas federaes, presidentes ou governadores dos
Estados, presidente do Supremo Tribunal Federal, pre
sidente do Tribunal de Oontas e Prefeito do Districto
Federal. Nos demais casos a direcção será escripta em
linha inferior á da assignatura do Ministro.

Decreto n. 2766, de 27 de dezembro de 1897 (Reg.
para a secretaria de Estado da Industria, Viação e
Obras Publicas).

Modelo - De mappa diario dos corpos do exercito.
substitutivo do de n. 24 publicado na ordem do dia da
repartição de Ajudante General, n. 2271 de 25 de junho
de 1889.- Ord. do dia n. 143 de 20 de junho de 1901
da r~partição do Estado Maior do Exercito.

- De mappa de tiro, substitutivo do que se acha im
presso no livro do major Francisco de Paula Borges
Fortes, inti.tulado- Curso de tíro.- A. de 26 de junho
de 1901, ao Estado ~faior' (Ord. do dia n. 146).

- Manda-se substituir o de n. 19 dos mappas para as
pharmacias dos hospitaes militares pelo de n. 8 das
enfermarias.- A. de II de setembro de UIOl. á Direc
ção Geral de Saude (Ord. do dia n. 162).

- Substitue-se o modelo n. 6 do mappa carga geral dos
corpos, annexo á ordem do dia n. 2271, de 25 de junho
de 1889. - A. de 21 de janeiro de 1902, ao Estado Maior
( Ord. do Exercito n. 187).
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Modelo - De titulo provisorio de occupação de terras
nas colonias militares. - A. de 23 de maio de 1902, ao
Estado Maior (Ord. do Ex.ercito n. 209).

- V. Conselho economico.

Montepio.- O empregado reintegrado, e, port~nto,

com direito aos vencimentos do seu cargo, durante
o tempo em que esteve fóra'do exeroicio, não deve
pagar nova joia, porem as contribuições em atrazo
relativas áquelle tempo, por meio de desconto na
occasião lie r!3ceber os respectivos vencimentos. No
caso, porém, de tratar-se de em pregado demittido
e novamente nomeado, sem ter por isso direito a
vencimento algum durante o período em que esteve
demittido, deverá pagar nova joia, se .não cóntinuo~_·

a contribuir, salvo se tiver provado, por meio de
justificação produzida em juizo competente, que não
o fez por impossibilidade absoluta, ou miseria irre
mediavel, caso em que indemnisará o montepio das con
tribuições em debito, por prestações mensaes cor
respondentes ao tempo da interrupção, - Officio do
director da Contabilidade do Thesouro Federal ao
director da contabitidade da secretaria da Industria de
14 de outubro de 1897 (Diario Official de 17 do
mesmo mez).

- O governo suspenderá desde a data desta lei a admis
são de novos contribuintes para o montepio e submet
terá ao Congresso, na proxima legislatura, um projecto
de reforma dessa· instituiçãO. - L. fi. 490, de 16 de
dezembro de 1897, art. 37 ...
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Mont.epio.- O art. 37 dodecreto n. 4·90, de 16 de
dezembro de 1897, declarando que o governo suspenderà
a admissão de novos contribuintes ao monttlpio, sem
indicar quaes são elles, nem a que Ministerio per
tencem, comprehende todos os montepios e não póde
referir-se às promoções, porque nestas augmentão-se
as quotas e a pensão do contribuinte, mas não se ad
mittem novos. - A. de 5 de fevereiro de 1898 e 8 de
junho de 1901, do M. da Fazenda ao da Gnerra.

- O do inspector geral do serviço sani,tario do exercito é
correspondente ao posto de general de divi-são.- A. de
22 de março de 1898, do M. da Fazenda ao da

Guerra.

'- A freira não perde o direito ao montepio civil, e por
tanto deve ser incluida no numero dos 'herdeiros a
quem competo o mesmo montepio. - A. de 21 dejulho
de 1898, do M. da Justiça ao da Fazenda.

- l°, os officiaes da armada reformados antes ou de
pois de 1890 podem instituil' para suas familias mon
tepio correspondente ã. graduação alcançada pela re
forma; .

2°, tanto a' joia COlilO a contribuição mensal serão
srmpre calculadas sobre o soldo percebido por esses
officiaes e que deve ser o que vigorava ao tempo da 1'6·

forma;

3°, não podem gosar do beneficio da citada leí
aquelles officiaes que, reformados depois de constituido
o meio-soldo, renul1ciàrão o direito ao montepio militar,
como pHmittia o art. 7°, paragrapho unita, do decreto
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n. 475, de 11 de junho Je 1890, pois não mais podem
adquirir e"te direito. - A. de 9 de fevereiro de 1899,
do M. da Marinha aCon tadoria .

Montepio.- o facto de um individuo de menor idade
haver assentado praça com o conhecimento d~ proge
nitor ou instituir vida separada com intenção de se
governar à parte, não o faz perder o direito que porven
tura tenha ao montepio civil. - A. de 23 de março de
1899, do M. da Justiça ao da Fazenda..

O Tribunal de Oontas, considerando que aos Minis
tros de Estado falta competencia para julgar da proce
dencia das decisões do mesmo tribunal sobre este
assumptoJ porque importaria isto na revisão de um
fact~ por eUe julgado em 30 de dezembro de 18P8, o
que econtrario à lei, pois que as suas decisões são pro
feridas em unica instancia, declarou em despacho de 28
de abril de 1899, que não podia dar cumprimento ao
aviso supra, tornando-se o pagamento d:l. pensão, caso
se realisasse, despeza iUegal (Diario Official de 2 de
maio de 1899).

- Art. 1. o E' revogada a 2a parte do art. JO da lei
n. 288, de 6 de agosto ele 1895, ficando restabelecida a
disposição do r~gulaÕlento annexo ao decreto n. 695,
de 28 de agosto de 18JO, que manda abonar á viuva
de omeial a pensão integral do montepio.

Art. 2. o Ficão equiparadas às mães viuvas as mães
solteiras dos militares fallecidos, para o effeito da per
cepção do montepio e meio soldo, de accordo com a lei.

Art. 3. o Os filhos legitimas ou naturaes legiti
mados passão a ser comprehendido,s na segunda ordem
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dos herdeiros, em cOllcurrencia com as filhas solteiras
ou viuvas.

ArL 4. 0 Se por occasião do fallecimento do offieial
houver só mente filhos de anterior consorcio, perce
berão estes a metade da pensão, com direito, por morte
da viuva, a outra metade, que a esta será distribuida.

Se, porém, houver filhos dos dous matrimonios,aosdo
primeiro serão distribuidas as quotas que lhes Gom
petiriüo na distribuição da. metade da pensão, e por
falle.::imento da viuva, a totalidade da pensão sera dis
tribuida com igualdade entre os filhos do officiaI.

Art. 5.° Os netos, orphãos de pae e mãe, são oon
sidel'ados na terceira ordem dos herdEliros, sem prejuízo
das filhas casadas, não havendo reversão das quótas de
pensão de uns para ou tros. .

Art. 6.° Em falta de irmãs solteiras, gozarão da
•pensão as irmãs viuvas,

Art. 7. 0 Ficão comprehendidas na presente lei,
desde a sua promulgação, as vi,uvas habilitadas na
conformidade da supracitada lei, n, 288 de 6 de
agosto de 1895, resalvados os direitos adquiridos.
Lei n. 632 de 6 de novembro de 1899.

Monteplo. - O abono das pensões deve ser feito de
accordo com a s0guinte escala:

1o~ ás viuvas ;
2°, ás filhas solteiras ou viuvas e aos filhos legi-

timos ou legitimados;
3°, ás filhas casadas e aos netos, orphãos de pae e mãe.
4°, ás mães, quer sejão viuvas ou solteiras;
5°, ás irmãs solteiras ;
6°, às irmãs viuvaS.



Oircular n. 67 de 21 de dezembL'o de 1899, do
Ministerio da Fazenda.

Montepio.- O tempo de serviço prestado em cam
panha conta-se pelo dobro para os effeitos do mon
tepio.- Res. tomada sobre consulta do Supremo
Tribunal Mili,tar,comm unicada à Oontadoria da Marinha
por Aviso de 20 de novembro de 1899, do Ministerio
da Marinha.

- O Tribunal de Oontas declarou que não se pôde
deixar de reconhecer que o legislador não podia, ao esta
belecer limitação no d~reito das viuvas divorciadas à
pensão do montepio civil, não comprehender aquellas
que estavão divorciadas por faltas dos maridos; por
quanto, obrigando a lei os maridos a proverem em vida
a subsistencia das esposas divorciadas, não se pôde, sem
absurdo, decidir que se retire ás mesmas a pensão
alimenticia proporcionada pelo montepio consti tuido
pelo marido para acudir à subsistencia da esposa,
quando elIe hou vesse fallecido, continuando assim a
prestação de alimeritos que a lei lhe impuzera em vida,
a despeito da decretação do divorcio. - Accordão de 18
de maiv de 1900.

- Quando o contribuinte e viuvo, ou a viuva estC:L
divorciada ou separada do marido e filhos ou tornou a
casar ou morreu, e não existem filhos tIo casal, a pensão
vai beneficiar aquelIe dos membros da familia que,
em grào de preferencia mais proximo do n. :2 do § lodo
art. 33 do decreto n. 492 A de 31 de outubro de 1890,
realizar as condições exigidas para gozar do beneficio.

3032 1:5
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Nesta conformidade manda-se passar titulo de pensão
à irmã viuva de um sargento dos guardas da Alfandega

do Rio de Janeiro, que vivia separado de sua mulher
por motivo de divorcio, e que servia de arrimo â dita
sua irmã. - Despacho do Ministerio da F~\l~enda de 31

dejulho de 1900 (Diario Official de 2 de agosto).

Mon:tepio. - O reconhecimento dos filhos naturaes
feito pelo pae no acto de registrar o nascimento destes
elegal para produzir todos os seus effeitos.- A. de
21 de dezembro de 1900, do M. da Fazenda ao da
Marinha.

- Aos filhos espurios compete a pensão do moute
pio civil, porque esta é considerada-alimentos e esses
filhlJs teem a elIes direi to em pe de igualdade com os

legitimas. - Sentença do Triuunal de Contas de I de
Jevoreiro de 1901 (Dia?'io Official de 5 do mesmo mez):

- Os sobrinhos não· podem ser considerados her
deiros da pensão do montepio mili tal', porq ue delles não

tratão as disposições em vigor. - A. de 4 de maio
de 1901 ao Estado-Maior (Ord. do dia n. 135).

- Os alferes aluinnos não podem instituir montepio

por não serem officiaes de patente. - Accordão do
Tribunal de Contas de 26 de julho de 1901 (Diario
Officiat de 28). V. 27 de jw~ho de 1902.

- Para o effeito da percepção do meio soldo e monte
pio, as filhas casadas do afficial falJecido ficão equipara

das as solteiras ou viuvas e aos filhos menores de 21
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annos, legitimas ou naturaes legitimados.- Dec.
n. 846 de 10 de janeiro de 1902 (Ord. do Exercito
n. 184).

Moutepio. - Os alferes alumno.s podem instituir
montepio militar.- Res. de 27 de junho de 1902,
communicada em_ aviso de 2 de julho ao'Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 217).- V. 26 de}ullzo de 1901.
e o A. de 5 de {everei?"o de 1898, que manda sus
pender a admissão de novos contribuintes.

- Aos netos de contribuintes do montepio civil que
teem pae vivo não aproveita o beneficio a que se
refere o art. 33 do decreto n. 492 A de 31 de outubro
de1890. - Decisão do Tribunal de Oontas de 29 de
agosto de 1902 (Diario Otficial de 31).

- Declara-se que uma menor filha de uma pro ..
fessora publica, não tem direito ao montepio instituido
por sua mãe, por ter ainda pae vivo, ao qual corre a
obrigação de alimentaI-a, segundo os preceitos do di
reito civil em vigor.-Decisão do Tribunal de Oontas
de 5 de setembro de 1902 (Diario Official de 10).

Em sessão de 17 de outubro seguinte o tribunal,
reconsiderando esta decisão, resolveu julgar legal
a concessão da pensão à referida menor, porque,
não ~eudo mantida a noção do art. lodo decreto
n. 49~ A de 31 de outubro de 1890, que regula o

•direito às pensões do montepio obrigatorio, não ha
como consideraI-as sob o aspecto unico de pensões
alimentares, antes deve-se haveI-as como subsistentes
sob a sua feição peculiar, que lhe imprime o preceitua..
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rio daquelle regulamento, que não empresta às
pensões do montepio obrigatorio caracter exclusiva
mente alimentar. - Diario Otflâal de 21 de outubro
de 190::>.

Mont.epio.- Na liquidaçã::> do tempo de serviço para
a concessão do meio soldo e mon tepio mili tal' n'to se
descon tarà aquelle que fôr passado no gozo de licença
para tratamento de saude; continuando, porem, em
vigor as demais disposições do D'ec. n. 1388 de 21 de
fevereiro de 1891. - Dec. n. 937 de 27 de dezembro
de la02. - V. vol. VI, pag. 232, 3 n alinea.

- V. Habilitação.

Multa. - Desde que não se conhece a importancia
do fornecimento, por não ter sido dirigido pedido
algum ao forner.edor, não se póde applicar o disposto
no § 4" do art. 65 do regulamento da Intendencia
Geral da Guerra. - A. de 21 de agosto de 1899 á

Intendencia.

Não estão sujeitos a multa os fornecedores que exce
derem os prazos fixados para entrega de artigos compra4

dos por ajuste prévio e portanto sem contracto escripto.
- A. de 14 de maio de 1900 à Intendencia.

- V. Conselho de compras .
•

A-Iusica .- Como devem proceder os corpos para
se indemnisarem do valor dos instrumentos pel'ten
centes às bandas de musica que forem extraviados
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pelas praças. - PorL de 13 de novembro de 1897, li.
Rep. de Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 899).

Musica.- As praças que fazem parte das musicas dos
corpos montados continuão a figurar nos respectivos
esquadrões, visto que-a lei não permitte que sejão ellas
transferidas para o primeiro esquadrão com prej uizo

.das outras.- Porto de 8 de junho de 1898, á
Repartição de Ajudante General.

- Os commandantes dos corpos devem informar aos
dos districtos mili tat'es as pessoas que pretenderem
contractar as bandas de musica e os preços, para
que fiquem elles habilitados a dat' a necessaria per
missão.- A. de 21 de julho de 1898, ao Ajud.
General (Ord. do dia n. 950).

- Os contractos para mestres de music~ dos corpos
devem conter a clausula de vigorar por tres annos e
ficarem os contractados sujeitos à disciplina militar.

O vencimento que ex.ceder do fixado nas tabellas res
pectivas devera correr por ~onta das caixas de
musica.-Ord. do dia n. 952 de 31 de julho de 1898.

- Os mestres das musicas dos corpos de artilharia
podem ser indistinctamente conductor ou artilheiro;
os demais musicas serão considerados, metade como
artilheil'os, metade como conductores, afim de não se
prejudicar a ordem estabelecida entre as duas classes
pa.ra cada bateria. - Porto de 30 de agosto de
1898, ã. Repartição de Ajudante General (Ord. do dia
p.. 960).
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Musica. - Com excepção do primeiro fornecimento do

instrumental as bandas de musica dos corpos do exercito,
todos os outros fornecimentos de instrumental de
musica, quer seja geral, quer seja parcial- deverão ser
feitos por conta do saldo das caixas dos mesmos corpos;
sendo que quando não existir esse instrumental no
mercado da localidade em que se achar o corpo sera o

fornecimento feito pela Intendencia Geral da: Guerra,
mediante indemnização á Delegacia Fiscal d.o Thesouro
Federal na guarnição do corpo, pelo saldo da caixa de

musica desse corpo. - A. de 17 de abril de 1901, ã.
Intendencia da Guerra ( Ords. do dia ns. 139 e 146).

- As bandas de musica militares só poderão sel' cedidas
a titulo oneroso para tocatas dentro do perimetro dos
arrabaldes da cidade séele da guarnição a que pertencer
o corpo; não convindo a disciplina que se separem a

grande distancia do batalhão por muitos dias.- Orel.
do Exercito n. 217 de 16 de junho de 1902.

- Ficão revogadas as portarias de 8 de junho e 20 de
agosto de 1898 katando da distribuição dos musicas

pelas baterias ou esquadrõe , sendo os referidos musicas
transferidos para o estado menor dos regimentos ou ba

talhões.- A. de 3 de março de 1903, ao Estado Maior.

- V. Fardamento ..

N
Naturalisação. - Regula-se a naturalisação dos

estrangeiros. - Dec. n. 904, de 12 de novembro
de 1902.
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NOUle. - Para que qualquer funcciouario faça alte

ração em seu nome não é necessario licença prévia do
governo; devem, entl'etanto, communical-a á autori

dade superior, para os fins convenientes e apresentar os
titulos das respectivas nomeações para serem apostilla

dos. - A. de 27 de setembro de 1899, do M. da
Justiça ao commandante da brigada policial e de II de

r agosto de 1902, do mesm'o Ministerio ao Presidente da
Junta Commercial da Capital Federal.

No Ministel'io da Guerra exige-se licença prévia, que

muitas vezes tem sido negada .-V. Requerimento, 19
de dezembro de 1901.

NOllleação. - Os directores dos arsenaes de guerra
só teem competencia para nomear dentre os seus subor
dinados e de accordo com o preceituado no art. 127
n. 9do regulaml3nto de 19 de outubro de 1872 e aviso
de 16 de maio de 1888.- Porto de 23 de setembro de
1897 á Rep. de Ajudante General.

Nota. - As que forem resultantes de sentenças não
podem ser trancadas nos assentamentos do&- officiafls ou
praças do exercito quer abso1vão, quer~ emfim annu1
lem o processo, porque essas notas constituem o his
to rico da vid?- do militar.- Res. de 14 de setern
bl'O de 1898, communicada à Rep. de Ajudante
General em Porto de 19 (OreIs. do dia ns. 962
e 966).

- Manda-se eliminar a nota de desertor, que existe nos
assentamentos de todos os officiaes da Armada que se

envo1vêrão na revolta de 6 de setembro de 1893 e
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forão amnistiados.-A. de 25
do M. da Marinha ao chefe

Armada.

de outubro de 1898'
do Estado-Maior da

~

Nota.- Mandão-se trancar nos assentamentos dos mili
tares que tomarão parte nos movimentos havidos nas
escolas do exercito até 7 de dezembro de 1898, data da
lei n. 533, que lhes concedeu amnistia, procedendo-se
às necessarias a'Veriguações.- Porto de 21 de janeiro de
1899 á Rep. de Ajudante General.

NUOleração. - A praça que sahe de uma compa
nhia e depois a ella volta, deve tomar o mesmo numero
que anteriormente tinha.- Porto de.3 de agosto de
1898 à Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 951).

o
Obras Dlilital"es. - A Directoria Geral de Obras

Militares fica supprimida, logo que fór organizada a
Direcção Geral de Engenharia.-Lei n. 403, de 24 de
outubro da 1896. art. ] 8. - V. Di1"ecção Geral de
Engenharia.

Observatorio. - Novo regulamento para o do Rio
de Janeiro.-Dec. n. 2849, de 21 de março de 1898.

Ofticial bouorario. - V. Espada.- Prece-'
dencia.

Ofticial inCerior. - O que é rebaixado por sen-:
tença do Supremo ':Çri~':lnal Militar não pôde te~ alt~
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do posto, terminado o praso da prisão; poderá, po
rém, mais tarde ser novamente elevado ao posto de
official inferior quando, por seu bom procedimento,
fôr julgado rehabilitado da falta commettida.
Porto de 6 de setembro de 1898 (Ord. do dia
n. 962).

Otlicial inCerior. - O official inferior que por
haver effectuado matricula em alguma das escolas do
~xercito, perdeu a grad uação, se é desligado da escola
volta ao corpo a que pertencia deve percorrer a escala
hierarchica, embora haja vaga do posto que tinha.
A. de 31 de janeiro de 1900, ao Estado Maior (Ord.
do dia n. 60).

- Os officiaes inferiores que obtiverem licença para
ouvir as aulas nos institutos militares de ensino não
devem ser rebaixados dos respectivos postos, pois não
estão comprehendidos na portaria de 29 de abril de
1893.- A.!de 16 de agosto de 1902, ao Estado Maior
(Ord. do Exercib n. 227) ..

- V. Matricula.

Operario. - O tempo de aprendizado não póde ser
contado para abono da gratificação de vinte por cento
de que trata o Dec. n. 240, de 13 de dezembro de
1894.- Despacho do M. da Guerra de 14 de outubro
de 1897 (Diario Otficial de 19).

- Os operarias militares que excederem do quadro
qevem ser transferidos para os corpos de artilharia,

.,
.,
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preferindo· se, porém, os que revelarem menor aptidão
para os officios e os de peior comportamento.-Port. de
16 de agosto de 1898, ii Rep. de Quartel-M. General,

com relação ao arsenal de guerra da Bahia (Ord. do
dia n. 956).

Operario. - Extinguem-se todas as companhias de
operarias militares existentes nos arsenaes de guerra,
sendo os operarias transferidos para o exercito, onde
permanecerão até completarem cinco annos de serviço.
-Dec. n. 3195, de 13 de janeiro de 1899 (Ord. do dia
n. 986).

O prazo de cinco annos deve ser contado do dia em
que completàrão 16 annos, se tiverem sido aprendizes
artifices, e se'não o farão. do dia em que se alistàrão
nas companhias de operarias militares. - Ord. do dia
n. 21, de 20 dejunho ele 1899.

- V. Qr·aUficação. - Tempo. - Transfe,-encia.

OrdeID do dia. - Aos corpos do exercito devem
ser fornecidos apenas dous exemplares, sendo um
para a secretaria B outro, que se destinara à con
sulta dos officiaes) para a casa da ordem. No fim de
cada anno, depois de publicado o respectivo indice, a
Intendencia da Guerra remetterá duas collecções enca
dernadas a cada um dos referidos corpos, os qnaes
enviarão áquella Intendencia os exemplares avulsos
que tiverem recebido, afim de serem encadernados e
remettidos ao archivo do Estado Maior do Exercito.
- A. de 7 de novem bro de 1901, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 175).
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OrdeUl do dia.- As da repartição do Estado ]'l'1aior
do exercito, do Iode janeiro de 1902 em diante, pas
sarão a denominar-se - Ordens do Exercito.

Ordellança.- Devem ser postas a disposição dos
commandantes dos districtos militares, que não tenhão
corpos de cavallaria sob llua jurisdic,;;ão, duas praças
montadas para lhes servirem de ordenanças.
Port. de 17 de janeiro de 1898 (Ord. do dia n. 912).

- Sobre o fornecimento de ol'denanças aos ajudantes
de ordens do ministro da guerra, do aj ndante
general e do quartel-mestre general. - Porto de
11 de junho de 1898, á Rep. de Ajud. General
(Ord. do dia n. 942).

- Os delegados de serviço junto aos commaudantes dos
rlistrictos militares teem direito a ordenanças.
A. de 13 de setembro de 1899, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 43).

- Autorisa-se o commandante do 20 districto mi
litar a fazer acquisiçlio de seis cavallos e armar seis
pl'aças para o serviço de ordenanças do mesmo comman
dante.- A. de 22 de março de 1900 a Intendencia.

Identica autorisação ao commandante do 10 districto
-A. de 27 de julho de 1900.

OrCã. - Sobre a educação das filhas de militares
mortos em combate ou em consequencia de feri
mentos recebidos em campanha. - V. Instrucção,
29 de dezembro de 1900 .

.,
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Organização.- Sobre as rectificações das patentes
dos officiaes reformados de accordo com o Dec. n. 193.
-A. de 30 de janeiro de. 1890.--:'Y. Patente, 10
de junho de 1893.

- O estado maior de um regimento de artilha
ria deve ter um correeiro, como está consignado
no mappa da distribuiçãO do pessoal das praças
de pret, que baixou com o Dec. n. 56 de 14 de
dezembro de 1889, e não um ferreiro como foi
publicado na ordem do dia n. 13, de 18 daquelle
mez e anno. - Port. de 25 de outubro de 1897,
a Rep. de Ajudante General (Ord. do dia
n. 1893).

- Sobre a concentração das forças do exercito em um
só ponto de cada districto milihr.-A. de 28 de
fevereiro de 1899, ao Estado Maior.

- Os telegraphistas do estado mepor dos batalhões de
engenharia devem ter a graduação de 101l sargentos
e usar as divisas no braço direito.- A. de 8 de no
vembro de 1900, ao Estado Maior (Ord. do dia
n. 102). - Y. Telegrapho,

- Extingue-se o posto de tenente do corpo de Estado
Maior.- Dec. n. 716, de 13 de novembro de 1900
( Ord. do dia n. 103). - Y. Res. de 3 de maio
de 1901 (Ord. do dia n. 13~.)

- V. Classe. - Estado lv/aio'fl.,......, Patente.- Pro
moçr7,o, ...,... Tmn. ferencia.
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Orthog."aphia. - V. CO'1'respondencia.

Ouvinte. - V. Official infe~·iO?'.

p

PagaIDento. - Todos os pagamentos de despezas
de materiaes serão centi'alisados no Thesouro e D..:le
gacias, com excepção d'aquelles que forem pelas se

cretarias do Oongresso, mordomia do palacio do go
verno, e dos que perturbarem a marcha dos respectivos
serviços, os quaes continuarão a ser effectuados pelas
proprias repartições, depois de habilitadas, mediante
registro prévio de distribuiçãO de creditas, ouvido
o Thesouro sobre a conveniencia de serem feitas as
referidas despezas pelas contadorias respectivas.
L. n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 32

- Caixa civil. - Quartel-rnesl?-e.

Pàrada. - O ajudante deve dividir a parada in·
terna do corpo, ainda mesmo que a guarnição se
componha de peq uenas guardas commandadas por
officiaes inferiores. - A. de 16 de julho de 1900,
ao Estado Maior ( Ords. do dia 11S. 87 e R ).

Pat.ente.-São rectificadas as patentes dos officiaes ge
neraes reformados nos termos do decreto n. 193 A de 30
de janeiro de 1890, para attender-se á correspondente
alteração de denominações, de conformidade com o
decreto n. 350 de 19 de abril do mesmo anno, de
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modo a resolver-se o 'direito correlativo de prece
dencia militar, que já havião adquieido, percebendo,

porém, unicamente os vencimentos e vantagens que
actualmente lhes competem, qualquer que seja a
commissão ou emprego que venhão a exercer.
Dec. n. 136 de 10 de junho de 1893 (Ord. do dia
n. 459 ).

Pat,ent,e.-Indefere-se o requerimento de um pro
fessor do Collegio Militar pedindo que se lhe passe
a patente do posto de major, correspondente à gra
duação que tem, inherente a esse cargo. - Res. de
15 de dezembro de 1899, communicada em Porto
de 18 ao Supremo Tribunal Militar (Ord. do dia
n. 52).

- Não são vitálicias as patentes dos officiaes da bri
gada policial da Capital Federal; podem} portanto,
seus officiaes ser demittidos ad nutttm. - Accordão
do Supremo Tribunal Federal de 4 de novembro de
1899 (Diario Official de 19 de janeiro de HJOO). 
V. Re{o?"ma, 19 de setembro de 1900.

Peculio.- Sobre as cadernetas de peculios das
praças desligadas com o curso completo da escola de
sargentos deve-se proceder pela forma indicada no
aviso de 13 de dezembro de 1895, competindo aos
ditos alumnos, em tempo opportuno, requerer a sua

entrega ao governo. Quanto aos éxcluidos por terem
incorrido no art. 70 do regulamento, deve-se proceder
da mesma foema por que dispõe o referido aviso com
relação aos desligados sem completarem o curso paI'
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motivo de castigo ou de fallecimento. - Porto de
20 de outubro de 1897, á Rep. de Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 1889).

Pedido. - Os que não forem satisfeitos pelos arse·
naes de guerra dos Estados dentro do exercicio por

falta de verba para a acquisição dos respectivos arti
gos, devem ser considerados como de exercicios findos,
mas como divida dos ditos arsenaes, pelo que cumpre
que os estabelecimentus militares mencionem nos
pedidos que fizerem que os artigos são destinados
ao exercicio corrente. - A. ue 2 de outubro de

1900, á Intendencia da Guerra.

Pena. - A prisão preventiva que o official ou praça
de pl'et do exercito tiver soffrido antes de ser con
demnado, sera levada em conta no cumprimento da
pena integralmente, ou com o desconto da sexta parte
quando a dita pena fôr de prisão com trabalho.

Não se considera pf1são preventiva para o effeito
desta lei a menagem concedida nas cidades e acam
pamentos.

Lei 11. 449 de 11 de outubro de 1897 (Ord. do
dia n. 886).

- A lei n. 449 de 11 de outubro de 1897, que

manda compu tal' nas penas de prisão o tempo da
prisão preventiva, comprehende os sentenciados antes

da pl'omulgação da mesma lei. - Accordão do ~u_

premo Tribunal Federal de 20 de ou tu bro de 1897
e decisão do Supremo Tribunal Militar de 3 de

dezembro do mesmo anno (Ord. do dia n. 036) .

.,

'"
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Pena.- Que deve ser imposta aos officiaes do exer
cito pelo crime de deserção. - V. Deserção, 25~ de
novembro de 1898.

- Quando se houver de applicar aos desertores a pena'
do grào minimo, devem as penas estabelecidas nas
Ordenanças de 9 de abril de 1805 ser substituidas
pelas do Codigo Penal Militar, que são menos severas.
-Accordãos do Supremo Tribunal Militar de 14 de
novembro de 1900 (Ord. do dia n. 106).

- Addição de penas impostas pelos tribunaes mili
tares para o eifeito de excluir o official das fileiras
do exercito. -- V. Exclttsão, 13 de janeiro de 1902.

- V. Sentença.

Perna de páo. - V. Fornecimento.

Peste ~ubonica.- V. Epidemia.

Pharlllaceutico.- O que esta na segunda classe
do exercito pôde exercer civilmente a sua profissão.
Porto de 5 deoutubro de 1897, á Rep. de Ajudante
General.

- V. Antiguidade'- - Corpo de saucle. - Uniforme.

Pbarlllacia lllilit.ar . -V. Reg. n. 3220, de 7
de março de 189() (Ord. do dia n. 9).

Picador .-V. Veterinlwio.
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Piquet.e.-V. Ordenança.

Polain8s.-Faz-seextensivo ao. alumnos da Escola
Iilitar do BrasiÍ o uso das polainas marcadas 110

plano de unifol'mes approvado pelo Dcc. n. 1729 A,
de 11 de junho de 1894 para as praças de infanteria,
quando em primeiro uniforme. - A. de 2ô de maio
de 1002, ao Estado Maior - E aos alumnos da Escola
Pl'eparatoria do Rcalengo. - A. de 1Ü de j unho do
mesmo anilo (Oru. do Ex.ercito n. 215).

- V. 1~etocipecle .

policia luiJitéll·. - Instituida pelo Hegulallleutu
PI'oces:; ual Criminal Mil ilal' de lü elo j uI ho de 1895
(Ol'd. do dia n. 660).

- O auxi liar de que teata o ar t. 3D do regula men to
pro~es3ual criminal militar pude ser escolhido no
COl'pO a que pertencer o official encarregado da poli
cia militar, mas não deve entrar em exercicio antes
de requisiçãO ao respectivo commandante e subsequen
te :wtorisação deste. A escolha desse auxiliar não
pude recahir em omeia1 que exerça cargo permanente
no corpo para que não seja perturbada a marcha re
gular do serviço; nlaspóde ser exercido por omciaI
superior. - Res. de 13 de dezembro de 18D7. COtll
municada em Port. de 27 :L Rep. de Ajud. General
(Ord. dodian. O}l.

- Oumpre aos medicas eIfeeti vos do exercito o policia
mento militar, quer por si quer por delegação do
3(ll2 1\;

.,
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seus cheCos ou commandantes; porém só podel'ão ser
nomeados para procederem a inqueritos policiaes mi
litares na falta absoluta de olficiaes na guarniçãO
onde estiverem, de accordo com o art. 36, alínea
a do Regulamento Processual Criminal Militar,
combinado com a portaria de 24 de abril de 1896.
Ord. do dia n. 151, de 31 de julho de 1901.-V.
vol.· VI, pag. 80, alinea 2 a •

. Polvo.l"a. - V. Deposito de pol'vora.

pOlDballDilitar.-Poriniciativado tenente Ari~

toniQ José Vieira Leal e instancias do general Dr.
Francisco Carlos da Luz, presidente da commissão
technica militar consultiva, pedio esta ao Ministerio
da Guerra, em 24 de novembro de 1891, a creação
de um pombal militar de experiencia para a educação
de pombos correios, pedido que foi reiterado em 31 de
março de 1892 e ao qual accedeu O Ministro, mandando
vir da Belgica dez casaes desses pombos que aqui che
gàrão a 28 de julho seguinte e forão instal1ados no
pombal, que se mandara construir no predio n. 32 da
Praça da Republica, onde fuoccionava a commissão e a
cujo cargo ficou eUe.

Tudos os Ministros que se succederão iratárão deste
assumpto ; outras compras de pombos forão feitas e o
pombal foi progredindo sob os cuidados do dis
tincto tenente Americo Cabral que ainda é delIe encar·
regado.

Creando a lei n. 403, de 24 de outubro de 1896, a
Repartição do Estado Maior, mandou annexar a essa
repartição o serviço dos pombos correios, o que foi rea-
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lisado pelo regulamento approvado pelo Dec. n.3189

de 6 de janeiro de 1899.
ExtinJta, em virtude dessa lei, a commissão technica,

e tendo de entregar-se ao proprietario o predio em
que ella funccionava, foi o pombal removido para o
palacete Isabel, â rua Guanabara, onde se acha.

Porte do Correio. -O governo é. autorisado a
adoptar um seIlo especial, com o qual seja porteada toda
a correspondencia oflicial.
§ I. o Toda e qualquer correspondencia de caracter

oflieial, que não tenha o referido seIlo, não devera ser
porteada, salvo se tiver o sel10 ordinario correspon
dente.

§ 2. o Da isenção das taxas postaes não gozará cor
respondencia alguma a que esse favor não tenha sido
concedido por lei, ficando, desde jâ, revogadas todas as
concessões feitas fóra desta regra. -L. n. 813, de 23
de dezembro de 1901, art. 2', n. IV .-Identica auto
risação havia sido dada pela L. n. 741, de 26 de
dezembro de 1900, art. 2'\ n. VI 1.

Pra~a.-A dos ex-alunmos da Escola de Sargentos
conta-se a partir do dia em que, tendo sido transferidos
para o exercito, farão neUe incluidos.-Port. de 19
dejélneiró de 1808 (Ord. do dia n. 913).

- A dos paisanos que obtiverem licença para se matri
cular nas escolas do exercito deve ser contada do dia
da abertura das aulas, tomando-se por base, para todas
as es~olas. o da que primeiro iniciar os trabalhos lecti
YOS, pel'c0ocndo todos, de então em diante os respccti-

,
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vos vencimento~. -Porto de lG de dezembro de 1898

à Rop. de Ajud. General e aviso á'> escolas.

).l>raça. - O Supremo Tribunal Militar absolve um

solt1ado accusaclo de crime de primeira deSel'çãJ aggra
vada, porque sendo menor o ha,-ent1o verificado praça,

embora voluntariamente, sem as formalidades legaes,
esse acto e nullo e insubsistente, visto que não tinha o
dito solt1ado capacidade juridica para assumir compro~.
mis30soU contractar. -Sentença de 11 de outubro do
1899 (Ord. do dia n. 43).

De pharmace Ll ticos. - V. Antiguidade .

Manda-se contar o tompJ de pl'aça de um cabo de

esq uad ra da data em que, tenr.1o sido desligado da Es
cola de Sargentos, foi incluido no exercito, onde tem
de servir por cinco a!lllos, estabelecidos nos al'ts. 4°
da lei n. 304, de Ode oulubro de 1896 e 54 do re
gulamento annexo ao decreto n. 119:J, de 31 do
dezemb~>o de 1892, abonando-se-lhe, a partir de 1
de janeiro de 1898, a gratificação de voluntario, em
vista do dis posto no paragrapho unico do art. 5° da
lei 11.44, de 6 de outubro de 11::>97.- A.ele 26
de junho de HlOI ao Estado Maior (Ord. do dia
n. 146).

~ A dos medicas e pharmaceuticos do exercito devera

ser contada da data do compromisso, o qual sera
prestado na Direcção Geral de Saude, nas delegacias da

mesma diL'ocção ou nos commandos das guarnições onde
ti verem exel'cicio, fazOlldo-so sem demora as respe~

r
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ctivas communicações. - Res. de 2Ç) de novembl'o de
1901, communicada em A. de 4 de dezembro ao Es~

tado Maior (Ord. do dia n. 178).

Praça - V. Tempo.

Pratica . - V. Inst'r'ucçCto.

J .....ecedencia. - Nas commissões julgadoras das

habilitações dos .alumnos das escolas do exercito cabe
a presidencia ao mais graduado dos seus membros,
por isso que, em taes actos, devem ser· considerados
com igual grào dd habilitação os docentes que consti·
tuem essas commissões . - A. de 2 de ago~to de 1902,
ao commandante ua Escola liIitar do Brasil.

- O coronel do exercito que e genel'al de brigada
honorario não tem precedencia sobre os cOI'oneis do
exercito mais antigos e não póde apresentar·se na
fre~te de seu corpo ou em qualquer ou tro acto de
serviço com o uniforme de honorario. - Res. de 21
de janeiro de 1897, communicada em Port. de 22
(Ord. do dia n. 09).

- Os officiaes honor:arios pai' serviços que nii:o sp-jam
de guerra, prestados em forças em operações, não teem
precedencia sobre os officiaes effectivos do exercito,
quando concorram em !erviço, porque teem apenas
as honras de q~le gozavão os condecol'ados nas ordens
do Cruzeiro e da Rosa. - Res. ele 9 de maio de ] 898,
communicada á ReI'. de Ajudante General em Porto
de 14 do mesmo mez (Ord. do dia n. 937).
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Precedencia.-Declara-se que um major graduado
reformado do exercito e tenente-coronel honorario,
fazendo parte de um conselho de guerra, só poderá
preceder aos tenentes-coroneis e~ectivos se as honras
de que goza'lhe tiverem sido conferidas por serviços
de guerra, de accordo com o decreto legislativo
de 16 de agosto de 1838.- Porto de 20 de agosto
de 1898, á Rep. de Ajudante General (Ord. do dia
n.957).

- Os medicas adjuntos do exercito s6mente teem ju
risdicçãO sobre os pharmaceuticos de 5a. classe quando
em serviço technico proprio de sua profissão. - Ord.
do dia n. 981 de 20de dezembl'o de 1898.- V. En
fermaria.

- Não devem ser chamados para completar junta de
inspecção de saude medicas reformados mais gradua
dos do que os effectivos; mas quando, por força maior,
semelhante facto se der, devem aquelles assignar acima
destes. - A. de 14 de fevereiro de 1900, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 62).-V. 'Vol. V, pago 216,
'Verbo- Preaedenaia, 1.a. alinea.

- Os commandantes de districto estão subordinados ao
chefe do Estado Maior do exercito e delle recebem or
dens, embora sejam mais graduados ou mais antigos,
assim como ao sub-chefe quando, como seu substituto,
assume as respectivas funcções. -A. de 22 de junho
de 1900, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 84). - V.
vol. V, 1.5 de setembro de 1885, pag. 216, 13. alí
nea.

r

r
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PreCerencia. - V. Commando de Companhia.

Pre.juizo. - V. Damno.

Preparat,orios.- V. Hacha1"el.

Prescripção. - Dos crimes e das condemnações.
- Oodigo Penal da -armada, ampliado ao exercito pela
lei n. 612 de 29 de setembro de 1899, arts. 65-72 (Ord.
do dia n. 40).- V. vol. VI,pag. 269, 3a alinea.

- As petições de pagamentos fei~os por terceiros,' em
nome dos interessados, inrlependentemen te de procura
ção, comquanto não seja contraria à lei a sua ac
ceitação, com tudo não podem pl'oduzir o etreito de
interromper a prescripção das dividas passivas da
Fazenda. - Officio n. 67, de 20 de novembro de 1901,
da Directoria do Ex pediente do Thesouro Federal á
Delegacia Fiscal no Paraná.

- V. Reclamação.

Pret. - Os vencimentos das praças de pret em atrazo
dentro do exercicio financeiro e os abonos de farda
mento em dinheiro por engajamento, devem ser ti
r/idos nos prefs. geraes, de con formidade com as ob
servações das respectivas relações mensaes das com
panhias, esquadrões, baterias e contingentes, só se
permittindo os prets especiaes nas marchas e baixas
do serviço por ajuste final de contas e pal'a paga
mento depois de 31 de dezembro de cada anno, quando
pertencente a despeza a excl'cicio não e!lCerraqo oq



r

[l exercici03 findo'. A. (l~ la desetembl'o ele 1902,
ao Estado ~laior (Ord. do Exercito n. 2:33).

Prisão. - Sobre a pl'isão preventiva que se leva em
conta no tempo de sentença. - V. Penct, 11 de outubro
de 1897.

~ A prisão administrati va au to risada pelo Dec. n. 657
de 5 de dezembro de 1849, contra funccionarios res
ponsaveis por ainheiros e mais atreitos publicas, como
m.eio, já de compellil-os á immediata restituição do al~

canee, já de prevenir-lhes a fuga, somente a ellos e

não aos sellS cumplices LI applicavel ; sendo que a res
pei to destes só tom cabimen to a pris;l;o preven tiva nos
termos da lei commum.- Sentença do Supremo Tribu
nal de 2 de fevereiro de 1899 (Dim'ir) Oflicial de 14 de
julho do mesmo anno).

- Os 'officiaes ela Guarda Nacional não porl m SOl' reco
lhidos a pri ..ões civis senão nos casos especificados no
art. 6G da L. n. G02, do 19 do setembro do 1850 e de
pois de perderem os postos. Em qualquer outra hypo
tl1ese deverão ter por prisão os quarteis e fortalezas ou
a sala da Gamara ou Intenclencia Municipal, sendo para
ahi conduzidos pai' autoridade civil ou official ele igual
posto, e ordem dojuiz competente. - A. de 8 de maio
de 1900, do M. da Justiça ao commandante interino da
411 brigada de infanteria ela G. N, da comarca ele Para
caiu, no Ceará.

- Declara-se que uma praça presa pai' cri me civil e
pelo Lribu naes civis condemnada a ma is de seis anno.'3
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de prisiío, o depois, pelos tribunaps militar~s, tambem

a mais de seis annos, pelo crime de deserção, tendo
appellado daq uella sen tença, deve con tal' a prisão pre
ventiva no fôro militaI' da data da sua reinclusão no
respectivo eorpo, uma voz que não foi roquisitàda logo
depois da dita reinclur:ião para responder pela deserção
que commettera, e, no caso de SOl' confirmada a sen~

tença appellada, importando esta em mais de seis annos
de prisão, devorá ser ella oxcl uida do serviçú do
exercito e entl'cgue às autol'idades civis" se de todo
estiver destlmbaraçada por crimes commettidos na
classe militar.- A. ele 22 de maio do 1901, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 141).

P.'isão.- Os officiaes da Guarda Nacional, embora à
paisana, não podem ser revistados por praças do policia
ali de on tra qualquel' corporação militare muito menos
conduzidos prosas pelas allll/lida.· praças, ~esdo que
se façam reconhecor. Quando presos, ainda mesmo
cm flagrante delicto de crime inafiançavel, só podem
seI' recolhidos ao E:tado Maior do qualquol' corpo ou
ii sala da Camal'u. ou Intomlencia Municipal, e nunca
aos C(WPOS 110 O'uarllu ou pri ties communs, devendo
om todo CllSO S01' acompanhados por a}ltoridade de
caracter inteimmento civil, quando não seja passiveI
por omcial de superiol' ou de igual patente. - A. de 15
dojulho de 1901, do M. da Justiça ao commandante
da 13a brigada 'de caval1al'ia da G. acional de an ta
Cruz do Rio Pardo, om .. Paulo.

- O' officiacs da Gurtla Nacional porlem, cm caso de
flagl'antp rlf'licto, SI'H' presos pOI' olficiaes de policia dos

,,
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Estados, como o podem ser por qualquer cidadão, ou
por mandado de autoridade competente, mas não pódem
ser por elles acompanhados ou conduzidos senão quando
forem pelo menos de igual posto.- A. de I de agosto
de 1901, ~o M. da Justiça ao commandante superior da
G. Nacional de Santa. Catharina.

Prisão. - V . Menagem. - Responsavel.

PJ.~ocesso.- O prazo maximo da conclusão dos pro
cessos de conselho de guerra é de quatro mezes,
contados da data da autoação do delicto, quando, por
motivos deduzidos, absolutamente em tres sessões, e
no prazo de oito dias, não possão os mesmos conselhos
conhecer e julgar dos factos que lhe forem submettidos,
o que recommenda a lei de 20 de outubro de 1763.
Decisões do Supremo Tribunal Militar de 9 e 28 de
março de 1894, de ')B de maio do mesmo anno e de 11
de janeiro de 1895 (Ords. do dia ns. 531, 542 e 554, de
1894 e 616, de 1895).- V. 2° vol., pago 330,
2 a alinea e pago 333,3fi alinea, 4° vol. pago
296, ultima alínea, e Reg. processual criminal
mititar~ art. 296, que fixou o prazo de 60
dias para o julgamento (Ord. do dia n. 660 de
1895).

- Os officiaes do exercito que fazem parte dos Con
gressos estaduaes não podem ser submettidos a
processo no fôro militar sem licença prévia do res
pe ctivo Congresso.- Accord!i0 do Supremo Tri-
bunal Militar de 13 de julho de 1899 (Ord. do dia
n. 28).

,.
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Processo. - A provisão do 5 de setembro de
1815 e o aviso de 5 de setembro de 1855, sobre
08 traslados dos processos que devem ficar nos corpos,
não forão revogados pelo Regulamento Processual
O~iminal Militar e sim revigorados pelo art. 233
do mesmo regulamento.- Res. de 27 de julho de
1900, communicada em A. de 30" ao Estado Maior

.(Ord. do dia n. 89).

- V. Conselhos de disciplina, investigação e de
gu,erra.

Procuração.- Aquellas cujos poder~s especiaes
r:ão vão além do exercicio financeiro são as que habi
litão para o recebimento de dinheiros publicos ; não
estando neste caso as que dão poderes de represen
tação, as quaes teem inteiro vigor até ulterêof substi
tqição. - A. de 20 de abril de 1898, do M. da
Industria ao engenheiro fiscal da estrada de ferro
central de Alagôas.

- Para recebimento de vencimentos aos officia.es e praças
recolhidos ao Asylo dos Invalidos da Patria nãt) devem

ser acceitas. - 0" pagamentos deverão ser fei ~os aos
proprios.- A. de II de novembro de }901, á. Direcção
Geral de Oontabilidade.

Procurado.- Geral da Republica.- A
sua audiencia, oos feitos de que trata o art. 20, § 2°, do

Regimento do Supremo Tribunal Federal, sera neces

saria somente nas causas crimes e nas civeis que in~

.,
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teressarem á Unirro, à Fazenda Nacional e a.. pessoas
incapazes ou representadas por tutores ou curadores.
Dec. n. 9G7, de 9 de janeiro de 1903.

Procurador Geral da Repnlllica.- V.
ConS~tlto?' Gemi dá Re1ntbtica.

ProlDoçào. - Declara-se sem etreito a promoção de
um cadete ao posto de alferes, por decreto de 23 de
julho de 1844, porque quando se realizou essa 'pro
moção achava-se e11e desertado desde 21 de março
anterior, fazendo parte das forças revolucionarias na
provincia do Rio Grande do Sul, não lhe aproveitando,
para er mantido aquelle decreto, o facto da amnistia
concedida em 18 de dezembro seguinte; e manda-se-Ihe
dar baixa do serviço do exercito em cujas fileiras fôra
readmittido pgr se achar comprehendido no indulto
concedido a desertores por decreto de 15 de novembro
de 1845.- Res. de 22 de março de 1849 (Oonsultas
do Oonselho de Estado, voI. lo, pago 105).- V.
'/.'ol. T'I, pa g. 286, 16 alínea.

- Declara-se sem etreito a promoção de um cadete ao
posto de alferes, felta sob falsas informações, por se
baver verificado ser ell0 de má cond ncta civil e mi
litar e ainda não haver sido publicado o decreto em
ordem do dia nem passada a respectiva patente.- Res.
de 1 de outubro de 1850 (Oonsultas do conselho de
Estado, vol. 20

, (pag. 57).

- O facto de achar-se o offici a.lem conselho de inves
tigação não o inhibe de entrar em proposta para
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promoção. - Res. de 27 de maio de 1 0\ comlTIuni·
cada em Porto de 14 de junho ã Rep. de Ajudante

General.

P ..on'lo~~ão.- Pal'a o preenchimento das vagas de
tenentes elos corpos de estado-maior de primeira classQ
e de capitães do corpo de engenheiros exigem-:'e appro
vações plenas cm todas as materias dos respectivos
cursos.- Res. de 1(3 de dezembro de 1 08, commu
nicada em Porto de la ao Supremo Teíbunal Militar
(Ord. do dia n. 982). - V. Dec. n. 7lG, do 13 de
novcmlJro de 1000.

- Os officiaes excedentes dos quadros com os requisitos
exigidos pela lei que regula as promoções, devem ser
promovidos por estudos, quando não honvel' officiaos
dos ditos quadro que satisfação taes requisi.tos.
Ros. de 12 de maio de 1899, communicada em A. de
13 ao chefe do Estado Maior do exercito (Ol'tl. do
dia n. 17).

- Na falta de officiaes com o curso d'arma pal'a pre
cncher·se o terço das vagas de tenentes c capitães nas ~

armas de caval1aria. e infanteria, devem estas sev
preenchidas por antiguidade, observadas as dispo
sições dos arts. 7° e 8° do regu lamento de 31 de
março de 1851. - Res. de 1(3 de junho de 1890, com
municada em A. de 17 ao chefe do E:-;tado Maior
do exercito (Ord. do dia n. ;.,1).

- O art. 5° do decreto n. 1351, de 7 de fevereiro de
1891, não manda reservar taxativamente ao prin ipia
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por estudos o preenchimento do terço das vagas dos
postos de capitão e de tenente nas armas de cavalla
ria e infantaria; não havendo, portanto, ofliciaes ha
bilitados com o curso d'arma, na occasião de ef
fectuar-se a promoção, devem essas vagas ser preen
chidas por antiguidade, as de capitão pelos te~entes

que tiverem quatro annos de serviço efi'ectivo no posto
e possuão o exame pratico de evoluções e manobras,
de contabilidade e economia de companhia, e as de te
nente pelos alferes mais antigos que contarem tambem
quatro annos de serviço effectivo neste posto, como
estatuem os al'ts. 7° e 8° do regulamento de 31 de
março de 1851.-Res. de 16 de jbnho de 1899, com
municada em A. de 17 ao Estado Maior do exercito
(Ol'ds. do dia ns. 21 e 33).

Promoção, - Os serviços relevantes não dão direito
à promoção, por não consignaI-os com tal effeito o
decreto n. 1351, de 7 de fevel'eil'o de 1891 ' entre
tanto contribuem para refol'çal' de modo preponderante
o quinto grupamento de qualidades que constituem o
mel'ecimento militar e que estão especificadas no
art. 10 daque!le decreto.-A.. de 15 de janeiro de 1900,
ao Commandante da Escola do Reale~go (Ord. do dia
n.61).

- Emquanto houver no exercito aifere'!! aggregados aos
r'espectivos quadros, um terço das vagas que se derem
neste posto deverá ser preenchido por inferiores que se
acharem nas condições ex.igidas pela lei de pl'omoções.

\ - Dec. TI. 669, de 8 de a"'osto de 1900 (Ord. do
dia n. 90),

r
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ProJD.oção. - Fícão desde ja abolidas as transfe~

rencias para o Estado Maior do exercito dos tenentes
e los tenentes das tres armas combatentes (art. l°).

Emquauto existirem ~s actuaes tenentes do estado~

maior de primeira classe, as vagas de capitães que se
derem nos corpos de estado·maior e de engenheiros
serão pI'eenchiclas pOI' eUes, continuando depois em vi·
gor a lei n. 3169, de 14 de junho de 1883, na parte
relativa. as transferencias de officiaes arregimentados
para os citados corpos (art. 3°). -Decreto n. 716, de
13 de novembro de 1900 (Ord. do dia n. 103). - V.
Transferencia.

- Os inferiores graduados em alferes pela lei n. 350,
de 9 de dezembro de 1895, convenientemente habilita
dos com o curso theorico e a pratica exigida na lei,
devem concorrer par'a a promoção de accordo com
o decreto legislativo n. 669, de 8 de agosto ultimo. 
Res. de -16 de novembro de 1900, communicada em
A. de 19 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 106) •

•
- Os inferiores promovidos ao posto de alferes na con..

formidade da lei n. 669, de 8 de agosto de 1900, devem
ser collocados por suas antiguidades abaixo dos officiaes
excedentes do quadro promovidos por decreto de 3
de novembro de 1894, sendo as vagas de tenentes por
estudos preenchidas por antiguidade pelos que satisfize~

rem este principio. - A.-de 2 de abril de 1901, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 130).

- O decI'eto n. 716, de 13 de novembro de 1900, re
stabeleceu todas as disposições da lei n. 3169, de 14
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cio julho de 1 g~\; deve seI', portanto, cumpl'iJo

o art. 5° da mesma lei que manda prover todas
as vagas do capitães de engenheiros e de estado
maioL' por tL'ansferencia ue Gapitães al'1'egimon.

tados.
Estas tl'ansfel'encias não pão obrigatorias (Ros. de

12 de abril de lDOl).

A parte relati \Ia á promoção dos tenentes arregi

mentados, de quP, trata a segunua parte do ::3 '2° do
art. 7° da loi n. J9 "\, de 30 do janeiro de 1 92, està
revogada pelo decreto n. 716, de 13 do novembro
de 1900. - Res. de 3 de maio de 1901, comm uni

cada em A. Ide t1 ao Estado Maior (Ord. do dia

n.135).

Proluoção.- Autol'isa-se o governo a conGrmar no
primeiro posto do officiaI do ex-rcito os alferes gra
duados que tiver,)ll1 obtido as approvações plenas de que

trata o ar1. 95 do regulame1l to que bai xou com o
decreto n. 28 I, de 18 de abril de 1 98.- Doc.
n. 805, de 29 de no?embro de 1901 (Ord. do dia
D. 176).

- Fica o governo autOl'isado a promove!', desdo já, a
elfecti vidade do posto, os alferes grad uados pela lei
n. 350, do 9 de dezembro de 1895 (art. l°).

Emquanto houver 2°5 tenentes e alferes excedentes

dos quadros, metade das vagas que se derem no pri
meiro posto de officiaI serà preenchida _na artilheria
por alferes-aI um nos, a em cada uma das armas de ca,-

al1aria e infantada por alferes·alumnos e praças de
pret, todos com o curso geral da Escola Militar
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(art. 2°). - Doe. n. 982, de 7 de janeiro de
1003.

Prollloção. V. ,lntigttidacle. - Eu;ame, -

Tmnst'e?"encia.

PrOl:lrie()a<..le litlcraria.- V. Di,'eitu:i an

tOl"aes.

Proprio nacional.- Tran 'fere-se elo MiuÍ::ilel'io

da Fazenda para o da Industria, Vütção e übeas Pu
blicas o serviço de construcção e reparos dos pe0pl'ios
nrv:;iollaes de L[lle trata o al't. 7' da lei u. ·150, de 10 de

(1 eze 111 bl'o de 18fJô.- Duc. n. ~723, de ti de [1ezell) bro

ele 1897.

- Comprão-sc ao Banco da Repuulica os edificios da an
tiga fabrica de tecidos de S. Chl'istovão, terrenos e
marinhas, na Capital Fedel'al, outr'ora pertencentes á

Companhia União Industrial S. Sebastião, e os da Com
panhia Fabrica de Tecidos S. Lazaro, tambJm em São
Christovão, estes pJr 5.600: 000$ e aquelles por
2.900:000", comprehendidos na primeira quantia a de
600: 000$ paea a ex.ecução das obras necessarias para
adaptar os edificios ao estabelecimento do Arsenal. de
Guerl;a e na segunda a de 900:000$ para adaptação á
Intendencia Geral da Gueera. - Escriptura de 17 de

julho de 1890, ratificada por outra de 2~ de agosto de
1901, A. de 12 de janeiro de 1900, do M. da Fazenda.
Forão pOSL0S á disposiçãO do Mi~sterio da Guerra.
A. de 3 de março seguinte do M. da Fazenda.- V •
.1rsenrrl de fi1lf'I'I'tt e Tnlt'??denr.ifl ({e?'lfl (lfl r;/lrJi'i"(I.

;':O'J2 ii
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Proprio nacional. - Mandão-se ElJ.1tregar ao
Ministerio da Fazenda, por serem desnecessarios ao
serviço do da Guerra, os edificios e terrenos situados,
aquelles em terrenos á margem da estrada que se dirige
ao monumento do Ypiranga, e estes á margem da linha
ferrea que vai da capital de S. Paulo à Serra da
Oaritareira.- A. de 15 de maio de 1900, á Inten
deneia.

- Os Ministerios da Viação, Exterior, Guerra, Marinha
e de Justiça e Negocios Interiores deverão transferir
ao Ministerio da Fazenda todos os proprios nacionaes,
terrenos e mais bens do dominio federal, a seu cargo,
e que não este.ião applicados a serviços publicGS fede
raes. - L. n. 741, de 26 de dezembro de 1900,
art. 4°.

- Oomprão-se a Manuel José Rollo e sua mulher Ber
nardina Gomes Rollo, por 25: 000$, o predio e terreno
n. 54 da Praça do Marechal Deodoro, outr'ora Oampo
de S. Ohristúvão, para ser demolido e isoladas as di
versas dependellcias da Intendeneia Geral da Guerra.
A. de 22 de outubro do M. da Fazenda ao da Guerra
(Escriptura publica lavrada em notas do Tabollião
Evaristo Valle de Barros em 19 de agosto de
1901) •

- O Barão de Bocaina (Francisco, de Paula Vicente de
Azevedo) e sua mulher fazem doação à União de um
terreno de 40 hectares desmembrado da fazenda de
Lavrinhas, freguezia de Nossa Senhora da Soledade
de Itajubà Velho, comarca e munieipi de Itajubã.,
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no Estado de Minas Geraes, parte norte dos Gampos
do Jordão, para a instal1ação do Sanatorio que o Mi
nisterio da Guerra resolveu mandar construir para
tratamento de tuberculosos.

Esse terreno tem por limites:
Ao norte, a linha determinada pelos marcos ns. 1 e 2

collocados na divisa das aguas do alto da Vista Alegre;
a_o sul, a linha determinada pelas nascentes dos
carregas General Carlos Eugenio e Major Villela Ta
vares; a leste, o carrego Major Villela Tavares, até
à sua barra, no ribeirão Lavrinha e a linha que dahi
partindo vai ter ao marco n. 1, e ao oeste o carrego
General Carlos Eugenio ate â. sua barra no mesmo ri..
beirão Lavrinha e a linha que d'ahi partindo vai ter
ao marco n. 2. - A. de 5 de fevereiro de 1902, ao M.
da Fazenda . ...- A escriptura foi lavrada em 5 de março
seguinte na Directoria Geral do Contencioso do The
souro Federal, segundo commul1icou este Ministerio
ao da Guerra em A. de 18 do mesmo mez.

Proprio nacional. - O Ministerio da Guerra
faz cessão ao governo do Estado da Parahyba do Norte
do quartel existente na capital, mediante a quantia
de 100:000 , pagos 25:000$ no acto da assiguatura
da escriptura e os 75 restantes em quatro pre
stações anl1uaes, a vencer-se a ultima em 1906.
- A. de 14 de fevereiro de 1902, ao M. da Fa
zenda.

- O governo é autorisado a ceder, gratu itamente, â. Casa de
Misericordia da Capital Federal, o predio sito no morro
do Castello onde funcciouou o antigo hospital militar,
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- L. n. 957, do 30 de dezt3m1Jro de 1902, ad. 2G
n. Vr.

P.-oprio nacional. - V. Fabl"ica de Fel"ro.
FOI"{(tle.:.a. - Intendencia Geral da Guer/"a.

Publicução. - V. Imp,·ensa.

Q

Quadro E8pecial.- Crea-se um quadro especial
para os oillciaes do exercito que exercerem cargos
vitalicios nos institutos militares de ensino. 
Dec. o. 7lG, de 13 de llovenlbl'o de 1900 (Ord. do dia
n. 10:3).

Quadl.-o ext,ranulllerario.- Segundo adis·
posto no art. 8° ela lei n. 39 A, de 30 dtl janeiro
de 1809 , cessiLrão as tl'ansferencias para este quadro
e devem reverter ao quadro ordinaf'io os oillciaes cujos
motivos de transfel'encia para aquelle tiverem ces
sado.- Res. de 13 de dezemol'o de 1897, commu
nicada em Port. do 17 do janeiro de 1898 (Ord. do
dia 11. 913). - Sobre a sua collocação no Almanak
militar vide Almanr(.h.

Q uu-lel-Ille8tre- Os alferes graduados só podem
exercer este cargo na falta absoluta de officiaes etre

ctivos. - Porto de 25 de março de 1897 (Ord. do
dia n. 829) e Ol'd. do dia n. 110 de 31 de dozemhl'o
de 1900.
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Quartel-JDestre. - Os quarteis-mestres dos cor
pos não podem delles afastar-se, embora temporaria
mente. O ajuste de contas mensaes dos corpos, quando
na s6de das mesmas não existão repartições pagadoras.
póde ser confiado aos subalternos, cabendo aos respe
ctivos commandantes livremente designar o official
para esse serviço. - A. de 7 de agosto de 1902 ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n. 2.2-4).

Queixa. - O official não póde dar queixa contra seu
superior. perante o conselho de investigação a que
estiver respôndendo; mas s6mente pela fÓl'ma estabe
lecida nos arts. 60, 63 e 66 do regulamento processual
criminal militar. - Res. de IOde fevereiro de 1899
communicada em A. de 11 ao Ohefe do Estado Maior
do rxercito (Ord. do dia n. 4).

- V. Reclftm(tçiio.

R

Rnção. - V. Alimenlaçtio.

n::u.l.cbo. - V. Etrtl)a.

Receito. - As que fOl'cm assignadas por merlicos
reformados do exercito devam SOl' aviadas pelas pIlar
macias militares quando destinadas ao tratamento
de officiaes e suas familias. -Porto de 20 do novembro
de 1897 à Rep. de Aj ud. General (Ol'd. do dia
n. 899).
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ReclamaC}ão. - O Presidente da Republica dos
Estados Unidos do Brazil:

Considerand.o que o Poder Executivo, por decreto
n. 2056, de 25 de julho de 1895, aposentou os magis
trados não aproveitados na organização judiciaria
federal e dos Estados; mas: '

Considerando que o Supremo Tribunal Federal,
baseando-se no principio cardeal e institucional da
perp~tuidad.e da magistratura, declarou nuUo aqueUe
acto, por accordão de 21 de novembro de 1896 e
numerosas decisões posteriores;

Considerando que, embora as sentenças do Poder
Judiciario obriguem apenas in specie, todavia a ju
risprudencia fil'mada pelas alludidas decisões assegura
inevitavelmente aos magistrados que ainda se CO!lser
vão aposentados a reversão á disponibil.idade, logo
que a promovão perante a Justiça Federal;

Considerando que, nessas condições, a subsistencià
do decreto de 25 de julho de 1895 teria apenas como
efIeito impor aos magistrados, ainda não favorecidos
por sentença da Justiça Federal, a obrigação de tor·
narem effectivo, em seu favor, o mesmo direito já
proclamado e reconhecido nessas sentenças; mas por
ou tro lado acarretaria grande onus aos cofres federaes,
com o pagamento das cus,tas de taes processos, além
de augmentar, sem interesse algum, o serviço dos
representantes do Ministerio Publico:

Resolve revogar o citado decreto n. 205ô, de 25 de
julho de 1895, para o fim de reverterem á disponibilí
dadá, em que anteriormente se achavão , os magistrados
aposentados por aquelle acto e qae, porventura, aincl.a
estejão nas condições do art, 60 das Disposições Tran-

r
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sitoeias da Constituição Fetleral.-Dec. n. 3310, de 10
dejunhode 1899.

Já em 1893, por decretos de 31 de outubro e 14 de

novembro, o governo havia procedido por igual fórma
com relação aos officiaes do exercito e da armada

illegalrriente reforma~os por decretos de 7 e 12 de

abl'il de 1892, estondendo a todos os eífeitos da
sentença do Supremo Tribunal Federal de 19 de se
tembro daquelle .anno em virtude da qual fôra annul
lada a reforma darIa ao Mal'echal Jose de Almeida

Barreto.

ReclaOlação.- O prazo para reclamações relativas
á collocação ~dos officiaes l\O almanak militar e fixado
em seis mezes, a contar da data do conhecimento officiaI

do ultimo almanak. -Res. de:29 denovembro:de 1901,
communicada em A. de 4 de dezembro ao Estado

Maior (Ord. do dia n. 178 ).

- V. Queixa.

Recrut,aOlent,o.- Instrucções para o .reconheci
mento da aptidão pbysica para o serviço do exercito.
A. de 2 de agosto de 1900, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 91).

- Registro de voluntarios.-V. E8(J~'ipl1l?YIç'ao,14 de
setembro de 1900.

- O Millisterio da GU13rra téra. um registro dos volun
tal'ios, segundo os Estados onde tenhão verificado
praça, para o fim de deduzil'-se annualmerl.te do c'ontin-
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;;lJutc a ser :surtcauú em Gaua Estauu (Cun::itituição,
art. 87 6 seu::; paragraphos) o numel'O daquolIes
voluntari03. - L. n. 796, de 25 de outubl'O de 1901,
art.7°.

ReCllla so. - Da decisão que concede halJeas-cOl'pus
não ha.l'ecurso, em face oa Ipj . - Accordão do Su premo
Tribunal Feeleral clr. 5 de agosto rio 18fl9.

- V. Senten('a.

Reditometro.-· Appare1ho de invenção do tenente
Americo Cabral, destinado a l'egistear a 1101'a, o minuto
e o segundo da entrada de pombos-correios no pombal
militar, é bem assim a marcar onu me)'o de pom bos
on trados, mandarIo :Hloptal' por A. de 12 do (Iezem bro
(lo 1901 (Orr1. do dia n. 179).

RerOl"'n-.a.- Os alfel'es e segundos tenentes gra
duados estão sujeitos á reforma c'ompuhoria, como os
alferes e segundos tenentes effcctivos.-Res. de 2:3
de março de I 98, comm unicada em Porto de I de abril,
ao, upremo Tribunal Militar (Ol'd. no dia n. 927, da
1,03, e n. 53, de 1900).

Indefere-se o pedido ele reforma de uma praça de poli
cia ç10 S. Paulo Clue se inuti1isara por ferimentos flue
recebCl'a nas operações ele gurrra no Estado da Bah ia,
fazendo parte do ex.el'cito, visto haver sitIo reformarIa
pelo governo estadual. - Re " rle 27 de maio de 189 ,
communicada cm Port. de 28 ú Rep. ele Ajud, G nrral
(Ord. dodian. 940).
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l-lef"orJDa. -Para a l't:ful'wu. du~ offiGiacs do exercitu

e armada devem SR contar corno um anno completo as

fracções de anno excedentes de seis mezes. - Res.
tomada sobre consulta do Supremo Tribunal Militar,

communicada ao mesmo Tl'ibunal em Port. de 3 de

jnlho de 1899 (Ol'd. do dia n. 2"1).

- Os omciaes das classes anne~as ela armn,rln. chefe

das respecti 'las corporações, não podem I cm plena

actividade, obter graduação alguma, como já se resol·

veu com relação ao inspector gel'al da Repartição

Sanitaria do Exercito (vo1. VI, pag. 168, 38 alifJea);

mas podem ser reformados em postos superiores aos

marcados como limite dos respectivos quadros,devendo,

porem, usar os distincti 'l03 de suas classes. - Res. do

!Ii. da Marinha tomada sobr consulLa elo Conselho
aYfl] de I (leagosto de 1.99, communicada em A. ,lo

4 do srtemlll'o ao Chefe do Estado Maiol' da armaria.

- DeclaJ'a-se uullo o deCl'eto que refOl'mou um
omeial da Bl'igada Policial do Districto Federal,

sendo a Fazenda Nacional conc1emnarla a pagar-lhe os

respcdivos vencimcntos.- .\ecordão do . uprrmo

Tribuna] Federal de lO de setembro de 1900 (Dia rio
O(fiaial de 15 de no\'embro).-V. 21 de Julho de UJ09.

- Au torisa-se a fu ão do Labora tOl'io Pyrot ch nico (10

Campinho e da Fahric'1. (le Cartuchos do Realengo,

expedindo-se novo regulamento, pelo qual seja aproo

veitado o pessoal administl'ativo e artístico dos dOllS

estabelecimentos coaforme as necessidade do serviço c

ac1q 11 irinào-sp, por dc~apl'oprinç;10. o terreno ailjncente
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á fabrica para desenvolvimento do novo estabeleci·
menta. -L. n. 65~, de 23 de novembl'o de 1899,
art. 18, ns. 2 e 4.

Realisa-se a fusão e promulga-se o respectivo
regulamento pelo Dec. n. 3573, de 23 de janeiro
de 1900, que começou a vigorar no dia I de feve·
reiro, em que se instaUou a Fabrica de carlu·
chos e artificios de guerm. - V. Fab,-ica de
Cartuchos.

ReCorIDa. - Sobre direitos adquiridos ã. jubilação e
reforma por disposições que vigoravão no acto das no
meações, mas que tenhão sido modificadas ou revogadas
quando aquellas se realisarem. - V. Jubilação, 6 de
dezembro de 1899.

- a tempo prestado em empregos civis não se conta
para a reforma. - Res. do M. da Marinha de
28 de maio de 1900, sobre consulta do Oonselho
Naval.

- aart. 3° do Dec. n. 193 A, de 30 de janeiro !le 1890, não
aproveita, para o abono do soldo integral da paten te, ao
offieial que, não tendo 25 annos de serviço, solicita re
forma por ter attingido a idade para a reforma volun
taria.-Res. de 27 de julho de 1900, communicada em
Porto de 30 ao Supremo Tribunal Militar (ard. do dia
n. 89).

- Manda-se contar para a reforma dos officiaes do exer
cito que pertencereto ao extineto Deposito de aprendi.

~es artilheiros e completàrão o respectivo curso o

r
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tempo que houverem passado naquclle estabelecimento
militar de ensino. - Dec. n. 757, de 5 de janeiro de
1901 (Ord. do dian. lll).

Re"orIDa. - O tempo de serviço prestado pelo
omcial reformado do exercito, mesmo 13m campanha,
não lhe aproveita para obter vantagens superiores às
que cabem ao posto em que tiver sido reformado. 
Res. de 29 de março de 1902, communicada em A. de
31 ao Estado Maior (Ord. do Exere-i.ton:200).

- Os officiaes da Brigada Policial da Oapital Federal
estão, quanto à reforma, equiparados aos do exercito
pelo alvarà de 16 de dezembro de 1790, Res. de 27
de dezembro de 1901, lei n. 648, de 18 de agosto de
1852 e outros actos legislativos. - Accordão do Su
premo Tribunal Federal de 24 ue julho de 1902
(Jornal do Brasil de 17 de setembro do mesmo anno).

- As praças q ue posteriormente à promulgação da lei
n. 2556, de 26 deseterrÍbro de 1874, completarem vinte
annos de serviço, devem, quando incapazes do mesmo
serviço J ser reformadas de accordo com o disposto no
§ 30 do plano que J:>aixou com o decreto de 11 de
dezembro de 1815 e não com as vantagens daquella
lei, porquanto, embora esteja ella em vigor ainda não
teve execução, e porta.nto as suas disposições só poderão
ter applícação depois que se realizar o sorteio do primeiro
contingente e só para os que tiverem assentado praça
desdeadatadessesorteio.-A. de3dernarçode 19J3,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 264). - V.
Res, de 4 de novembro de 1.884 na collecção das
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consultas do Conselho de Estado sobre negocias rela
tivos ao Ministerio da Guerra, vaI. 4.0, pag. 387.

Rerornla. - V. Sello.

ReCorIDado. - Em 1843, por aviso n. 24, de 17 de

maio,creou-so uma companhia de praças reformadas,
na I) ua1 fOl'am illCl uidas as praças existentes na Côete.:

Em 1869, tornando-se avultado o numero de praças
reformadas, em consequencia da guerra com o Para
guay, creou-se em fevereiro uma outra companhia;
que ficou sob o commando do official que então com
mandava a primeira companhia (alferes Lucia da
Cunha Pavolid e Menezes), até que em agosto desse
mesmo anno foi p'ara ella nomeado o alferes Juvenal
Rodopiano Gonçalves dos Santos.

Ainda em 1869. por aviso rIe 18 de agosto, determi
nou-se que o pagamento das pl'ac:as rel'ormadas, que
em feito pelo Thesouro, passasse 11 sC'l-o pela Pagado
ria das Tropas.

Em portaria de 11 de jalleÍt'o de 1871 à Repartição
de .\jucbnte General determinou-se que fosse concen

Leada cm uma só companhia a escripturaçrro das praças
exi tentos na Côrte e na província do Rio de Janeiro,
sendo as do municipio neutro pagas pelo respectivo
commandante com assistencia de um empregauo da

Pagadoria, como estava em pratica, as do Asy10
dos Invalidos e das fortalezas p0r meio de prets es
peciaes, sob a fiscalisação das autoridades compe
tentes, e pelas Collectorias e Mesas de Rendas dos

logaros de suas residencias as existentes na dita pro
víncia.
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Fico u esta companhia sob o com mando de Pa volid,
então tenen to.

Em junho do mesmo anno de 1871 ceeou-se de novo
a 2a companhia, sondo nomeado o alf'3res Juvenal para
commandaI-a, por oflicio da Repartição de Ajudante
General n. 9433, de 26 daqueUe mez, ficando Pavalid
comma ndando a primeira.

Em 189 , poe portaria de 11 de fcveeeiro, à Repar
tição de Ajudante Genoeal, as duas companhias forão
incorporadas ao Asylo dos Invalidas da Patria, conti
nuando, porem, suas praças a perceber sómente os
respectivos soldos.

Ilerorlllado. - Os officiaes reformàdos, quer em
sorviço, quer fóra delIe, estão subordinados ás regras

disciplinares o sujeitos aos regulamentos militares,
não podendo, porem, ser considerauos desertores nem
como taes punidos, quando não esti verem em serviço,
conforme preceitua a carta de lei de 26 de maio de
1835, nem tão pouco podendo ser constrangidos a
serviço algum. - A. de 25 de setembro de 1 94 ao

Supremo Tribunal Federal e Accordãos do mesmo Tri
bunal de 2 de setembro de 1893 (Diario Olficial
de 1 de dezembro do 1894) e 14- de agosto de 189:1.
- V. IIaueas-coí'Pus, vaI. vr, pag. 178, 1&

a1inea.
Para resolver-se definitivamente e;te a sumpto, o

Presidente da Republica dirigiu mensagem ao Oon~

gresso acional em 11 de junho de 189 .

- Não devem ser chamados a serviço medicos reformado s
mais graduados que os eLfectivos em exer icio.- À.

,
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de 14 de fevereiro de 1900, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 62).

ReCO"-Dlado.- Os medicas reformados, quando cha
mados a serviço por falta absoluta de effectivos, devem
perceber, além do soldo da reforma, a etapa e grati.

ficação de exercício correspondentes ao posto em que
tíverem sido reformados, de accordo com o aviso de 27
de setembro de 1897 (?). - Porto de 14 de fevereiro de
1902 á Delegacia no Maranhão.

- V. Corpo de .saude.-Fôro.- Precedencia.

Regist.ro.- Orea-se no Districto Federal o officio
privativo do registro facultativo dos documentos e
outros papeis.- L. n. 973, de 2 de janeiro de 1903,

art. l° §4°.-Seu regulamento. - Dec. n. 4775, de
1() de fevereiro de 1903. - Rectificação do art. 81
destel'egulamento. - Diario Ofticialn. 101,de"1 de
maio de 1903.

- Os actos lavrados em notas do tabel1ião, sendo repu
tados actos publicos, não estão comprehendidos na
disposiçãO da lei n. 973, de 2 de janeiro deste anno, e
respectivo regulamento n°. 4775, de 16 de fevereiro, e
independem, para produzir seus effeitos jurídicos, do

registro e averbação creados pela mesma lei;
o art. 68 do citado regulamento, não compre

hendendo os actos passados em notas de tabel1ião,
não inhibe que a parte. com o fim de conservar e

perpetuar, os faça registrar, se assim o julgar conve

niente ;
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as letras da terra e documentos equiparados e qultes
quer tit~los particulares de obrigação de que forem por
tadores pessoas não commerciantes estão sujeitos ao
registro, em conformidade do estatuido pela lei n. 859,
de 16 de agosto do anno findo, art. 49, segunda parte;

ao Poder Judiciario, e não ao Ministerio da Justiça,
cabe resolver se em conCUl'SO de credores o titulo par
ticular registrado prefere á escriptura publica. - A.
de 7 de maio de 1903, do M. da Justiça.

Relação de Dlostra. - Devem ser remettidas
em duplicata às Alfandegas. - Porto de 28 de setembro
de 1897 (Ord. do dia n. 885).

Relat,orio. - V .. Instrucções.

Repartiçãode Ajudant,eGeneral.-Fica
supprimida logo que se organizar o Estado Maior do
Exercito.- L. n. 403, de 24 de outubro de 189G,
art. 18 (Ord. do dia n. 778) .-V. Estaáo MaiO?'.

Repartição ext.incta. - V. Empregos extin
ctos.

Repart.ição de Quartel-Mestre Ge
,neral. - Supprimida logo que se organizar a Inten
dencia Geral da Guerra. - L. n. 403, de 24 de outubro
de 1896,art.18 (Ord. do dia n. 778).-V. Inten
áencia Geral áa Guerra.

Repart,ição sanit.aria do Exercito.
Supprimida logo que se organizar a Direcção Geral

,
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de Saude.-L. n. ':1.03) de 24 de outubl'o de 1896, ad. 18
(Ord. do dia n. 778).- V. Dii'ecção Ge1'al ele Saude.

U.ellarti4;,;ão sauib.ria do Exercito.- V.
COi'1JO cfe Saude.

Reql.leri.nlento. -- Dovem S0r acompanhados das
certidões de assen tamentos aq ueUes em qne se pedi r ma
tricula nas escolas do' exercito.- Pore. ele 3 ele no
vembro ele 1807 (Ord. do dia u. 8(3).

- Sobre vencimentos ou outra qualquer rlespeza não
de\'elll LOl' andamento sem que sej:w ou vidas as
repartições t\scaes.- PorLo de 18 de dezclllui'O ue
I D7 à H.ep. d\.; Ajudante General (Ord. elo dia n. vOS).

aquelles em que se pedir matricula nos institu tos
militares de ensino dovem as au torielades competentes
declarar as idades dos requerentes. - .\.. de 20 de ja.
ll(~iro de 1000 ao Estado Maior e ás Escolas Militar do
Brasil e Preparatoria do Realeugo.

- 03 termos das inspecções de' saude com que se instrui
rem requerimentos pedindo aposentadoria devem sei'
cm original ou por certidão, e nunca por cópia.- Circo
de ]4 de mal'ço de 1000, do M. da Fazenda.

- Pedindo inclusão no .Asylo do Invalidas da Patria.

V. AS!Jlo.

- NaquelIes em que se pedir matl'icula lias escolas do
xl3reito cleve-se (leclara]' nas inCormaçüps se O~ canr'li-
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tiatos jã frequentarão essas escolas, em que época e o

moLivo por que [l.ll'étO J.ellas desligado~.- A. de 1 de
julho de 190 I, ao Estado Maior (Or.d. do dia n. 14.6) e
aos Commandautes das Escolas Militar do Brasil c Pre

paratoria do Realengo.- V. 1. de 20 de janeiro
de 1900.

Requerhnento. - ~ão elevem ter andamento
aquelles em que se pedir alterações ou mudanças de
nome, salvo quando forem bem justificados e ponderosos
os motivos allegados.-A. de 19 de dezembro de 1901

ao Estado-Maior (Ord. do dia n. 181 ).- V. Nome, 11

de agosto d.e 1902.

- Os dos officiaes e praças do exercito, pedindo inclusão

no Asylo dos Invalidas da Patria, de,em ser acompanha
dos da nota da indicação do tempo de praça e do termo
J.a inspecção de saude que os houver julgado capazes
do erviço cio mo3smo exercito quando assentárão peaça.

- A. de 26 dejulho de 1902 ao Estado- Iaior (Ord.
(lo Exercito n. 223).

- V. Disciplinct.- Licença.- Sello.

Responsavel.- A decisão do Tribunal de Contas
por si só não é bastante para determinar a cl'iminali
dade do funccionario publico alcançado. Ainda provada
a existencia do facto material attribuido ao réo, ser.'L
preciso demonstrar que foi praticado com intenção cri
minosa, conforme preceitua o Codigo Penal.- Accor
dãa do Supremo Tribunal Federal de 25 de agosto de

1900 (Diario Official de 4 de outubro).
sro2 ~

,

,
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ResponsaveI .. - V. Caução.

Revalidação.- V. Sello.

Revista.- Quando os corpos estiverem de prompti
dão e presentes todos os capitães, as revistas deverão
ser passadas pelas com panhias, e o seu resultado levado
ao conhecimento do major fiscal, que, por sua vez, tudo
communicará ao commandante.- Ord. do dia n. 934,
de 5 de maio de 1898.

Re~olvers.- Instrucções regulando a distribuição
de rewolvers aos otliciaes do exercito para evitar os
constantes extravios.- Porto de 31 de outubro de
1898 à Rep. de Qüartel-Mestre General (Ord. do dia
n. 973).

Roupa.- V. Fardamento.- Utensilios.

Rubrica.-Declara~se que tendo fallecido o fiscal de
um corpo deixando sem assignatura e sem rubrica os
livros de. detalhe da casa da ordem, deve esta OCCUl'ren·
cia ser annotada nos ditos livros, afim de constaI' que
reconhecida a falta não foi passiveI sanal-a.- A. de
26 de junho de 1901 ao Esta'io Maior (Ord. do dia
n. l-íG).

- Os livros de escripturação do quartel·general dos
commandantes de distridos mili tares deverão ser ru
bri,~ados pelos ditus commandantes que poderão deI gar
esta attribuição aos officiaes, seus empregados, quando
assim julgarem conveniente, sem que entretanto recaia
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a delegação sobl'e o official immediatamente l'esponsavel
pela escriptul'ação do lino a rubl'icar. - A. de 28 de

junho de lüOl ao Estado Maior (Ord. do dia n. 147).

Rubrica. ~ Permitte-se a um medico adjunto do
oxercito assignar apenas o seu appellido, como rubrica~

nos papeis officiacs cm que tiver de lançal' a sua firma.

- A. de 11 de setembro de 1902 (Ord. do Ex.ercito

n. 231). - V. Assignatu:"a.

- Sempre que forem encontradas faltas de rubricas ou
de termos de abertura e encerramento nos livro dos
corpos do exerci to e que não possão ser sanadas pelos
responsaveis pOl' qualquer motivo, deverão seI-o pelos
successores que houverem dado pOl' taes faltas, fazen
do-se as nccessarias declarações abaixo do termo de
abertul'a e communicando-se o occoL'rido a autoridade
suplwior.- A. de 22 de janeiro de lD03 ao Estado

Maior (Ord. do Ex.ercito n. 2(5).

s
Saldo. - V. Conselho economico.

§alva.- Attendendo éi. convcniencia de uiminuir a
frequencia das salvas dos navios da armada, con·
forme ficou re~olvido median te accordo ente varias

potencias maritimas que se obl'igaram a assim pro·
ceder ~ partir de 1 d.e julh.) de 1877 em diante,
mandarão-se observar as seguintes di posições adop
tadas pelas ditas potencias :
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1.a Salvas que não devem ser respondidas:
a) a personagens reaes, chefes de Estado e membro s

ele familias reaes, quel' seja ao entral' ou sahir de

um porto, ou ao visitar qm navio d guert'a;

o) a autol'idades uiplomaticas, navae.;, militares,

civis e consulares em visitas aos navios ele guerl'a ;

c) as que se fizerem por motivos elo festas ou anni

versados nacionaes.

2.a Salvas que não se consielel'ão como pessoaes e

tI ue por isso deverão ser respond idas til'O por ti 1'0:

a) ao pavilhão nacional quando um naviu ue guerra

o sauI! ar a chogada ao porto;

o) as que se fizerem a insígnias ~e officiaes gene

raes.-Dec. n. 3387 de 30 ele agosto de 1899.

Salva. - ~1anda-se obsel'var nas fortalezas e quarteis

de artilharia do exercito, nos dias de festa nacional,

em relação iLS salvas, a tabolla do embandeiramento e

s:dvns adoptaria no N1inisterio ela Marinlla por aviso

n. Ü391 dú 31 de outubro ele 18JG, sendo a meio-páo o

embandeiramento no dia 2 de novembro.-.\.. de 31
de maio de 1900 ao Estado Maior (Ord. do dia

n. 83).

- Declara-se ao commandanto do 30 districto militar:
1. o Que as salvas que forom dadas pelos navios

de guerra ao general commandante do districto, ou
a outl'O que os visite, não (levem sel' co.rre~pondidas,

tiro por tiro, pela fortaleza encal'regada desse serviço,

por j' o quo ão consideradas pessoaes, visto não haver

insignias distiuctivas para com mandos terrestres.quando

emb rcados, como acontece as forças navaes.
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2. o Que de accordo com o determinado em orilem

do dia do exercito n. 819, de 3 de março Je 1897,

sempl'e que a fortaleza raconhecer que por ella passa

qualquer altol'idade cJmpl'ehcnrlida nos oito primeil'os

adigos da tabella de continencias a que se refere o

decreto n. 100, de 2 de abl'il de 1891, deverá dar a

salva respectiva.- Ol'd. do dia n. 143, de 20 de

junho de 190 L.

Salva. - V. COlltinencia.

Sanat,orio. - ReguLamento pal'a o Sanatorio Mi

litardos Campos do Jordão.-Dcc. n. 4G03, de12de

no,embro de 1902 (Ord. do Exel'cito n. 248).

Este sanatorio foi mandado estabelecer pelo ma

rechal João Nepomuceno de Medeiros Mallet em ter

renos cloados pelo Barão da Rocainu (Francisco de

Paula Vicente d~ Azevedo) e sua mulher, desmem

brados da fazenda de LaVl'inha~, fl'cguezia de u sa

Sen hOl'a da oledade de Itaju bã Velho, comarca. e

muni"cipio de Itajubâ, no E::;tado de· ~1inas Geraes,

parte norte dos Cam pos do Jordão. - Está ainda

em constrllcção.

E' u ma enfermaria especial destinacla ao tI'atamento

hygienico-dietetico e phal'maceutico dos officiaes e

praças do exerci to a ffectados de tu berclllo 'e de fÓI'ma

clinica julgaila curaveL sob o clima proprio do ll)gar

em que se acha elIa situada.

Santo Antonio. - O que se "enera na cidade da

Bahia e elevado a tenente-coronel, com o re'pectivo

soldo.- Dec. de 25 de novembro de 1814.

'l, ~ .....
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Sal.agento-::l.judante.- Em caso algum se de
verà fazer perm u ta deste lagar com o de sargen to·
quartel-mestre. Se a disciplina sofIrer êm vir

tude da conservação denes nesses lagares s6l'-lhfls·ha
applicado o que dispõe o regulamento disciplinar do
8 de março .de 1875. - A. de 30 de novembro de 1900,
ao Estado Maior ( Ord. do dia II. 107 ) .

.- V. Engajamento.

Sargento quartel-nl.estre. - V. Sa?"gento

ajud'J,nte.

Secretaria da Guerra. - 1'\ovo regulamento.
- Dec. n. 2880 de 18 de abril de 1898 (Ord. do
dia n. 930 ).- Modifica-se o seu art. 5°._ Dec.

u, 3236, de 17 de março do 1899 (Ord. do dia n. 10).

Secretario. - Os alferes graduados só podem exer·
ceI' este cargo na falla absoluta de officiaes el:fectivos.
- Porto de 23 de mat'ço de 1897 (Ord. elo dia n. 8~9)
e Orei. do dia u. 11 0, de 31 de dezembro do 1900.

- O dos corpo~ tom funcções discriminadas junto ao
com mandante ; não està sujeito ao serviço da casa da
ordem. - Porto de 23 de setem bro de 1898, á Rep. de
Ajud. General (Ord. do dia n. 966).

- De com mando de guarnição.- V. este titulo.

Sello.- A differença para mais da medida marcada para
o papel sujeito ao seno, uma vez que não chegue a UI'I\

(



- 279-

çentimetro não e Irlotivo para exigir-!ie taxa dobrada.
A. de 12 de setembro de 1876, do M. da Fazenda ao da
Guerra, e de 9 de agosto de 1900, ao da Justiça.

SeIlo. - Novo regulamento para lt cobrança deste
imposto. -Dec. n. 2õ73, de 3 de agosto de 1897 (voI. VI,
appendice, pag. 391). - V. 22 de janeit'o de 1900.

- As cert.idões passadas pejos Estados devem, quando
tenhão de produzir effeito perante as estações e auto
ridades federaes, pagar sómen te o sello de 300 rs. por
meia folha de papel escripta. - Circo n. 27, de 5 de
julho de 1898, do M. da Fazenda.

- O sello de documentos continuarà a ser applicado na
fórma e egundo as prescripções da legislação em vigor,
com as seguintes modificações:

§ I L. Nos casos de omissão ter4 logar a revalidação:
a) pagando-se 10 vezes o valor do se110 até 30 dias

da data em que o mesmo se tornou devido;
b) pagaQdo-se 25 vezes o valor do se110 até 60 dias

da data em que o mesmo se tornou dev!qo ;
c) p.agando-se 50 vezes o valor do sello ªte 90 dias

da data em que o mesmo se tomou devino.

§ 2°. A revalidação não podel'á ~er lagar após o de
Cllrso de 9,0 diflS, considerado nullo, de plepq direito, o
documento que, dentro deste ultimo prazo, n~o tiver o
se110 completo, na fórmll especificada. (Esta di paRição
foi revogada pelo art. 9° da L. n. 813, de 23 de
dezembro de 190.1.)

§ 3°. Para os documentos que contiverem obl'igações

realisaveis dentro de qualquer dos prazos do § 1° não
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haverá revalidação senão antes do respectivo venci~

mento na conformidade do mesmo paragrapho.
§ 4°. Estas disposições não se applicão :
1° ás cambiaes e às operações de bolsa, para as quaes

não se concede a faculdade da revalidação ;
2° aos actos unilateraes e de ultima vontade, cujo

sello será pago quando tenhão de produzir erreito.
§ 5°. As disposições deste artigo entrarão em vigor

seis mezes depois da promulgação desta lei. .
L. n. 559, de 31 de dezembro de 1898, art. 10.

V. L. n. 813) ele 23 de dezembro de 1901.
As penas com minadas nesta lei são applicaveis

s6mente ás infracçõesposterioms a 1 de julho de 18%.
- Officio da Directoria ele Expediente elo Thesouro
Federal, de 23 de outubro de 1899.

Para os actos anteriores regula o regulamento
annexo ao Dec. n. 2573, ele 3 de agosto ele 1897.
Officio da mesma directoria, de 31 ele agosto de 1899.

Sello. - Nos p'rocessos de aposentadoria e de habili
tação ao montepio deve-se observar o seguinte:
, l°, todos os papeis componentes dos processos, ainda
mesmo que figurem em duplicata ou possão ser dispen
sados, estão sujei tos ao se110 ;

2°, dos documentos de origem estadoal, embora ja
tenhão pago o seIlo respectivo, deve ser cobrado o das
tabeIlas do regulamento annexo ao decreto n, 2573, de
3 de agosto de 1897, seg-undo o art. 66 do mesmo regu
lamento, e circular do M. da Fa7.enda,n. 27, de5de
julho de 1898 ;

3°, quando l~OS processos existão documentos sem
se110, cumpre que) para observancia do preceituado no

r
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art. 38, se peoceda na conformidaeloa do disposto no
art. 43 do citado l'egulamento.

Circo de 15 de março de 189J, do M. da Fazenda aos
cliveesos ministerios.

Sello.-Art. l°. A discriminação das taxas de sello que
p6dem decretar a União e os Estados, segundo os

.arts. 70 n. 3 e 9') § ]° n. 1 da Constituição da Repu
blica, obedecera às regras seguintes:

§ )O. E' da competencia exclusiva da União decretar
taxas de sello, excepto sobre actos emanados dos
Governos dos Estados e negocio~ de sua economia, sobre
os quaes compete exclusivamente aos mesmas Estados
exercer essa faculdade.
. § 2°. Considerão-se negocias da economia dos
Estados os que sã') regulados poe leis estaeloaes. Não
são comprehendidos nesta clausula os actos de qualquer
especie regidos por leis federaes, na conformidade do
n. 23 do art. 34 ela Consti tuição) os quaes são sujeitos
âs taxas que a União decretar, ainda que tenhão da
produzir effeitos no propeio Estado de sua origem e de
ser processados nos respectivos juizos.

Art. 2. o Fica o Governo autorizado a expedir o
regulamento para execução desta lei, devendo rever o
que baixou com o decl'eto n. 2-7.3, de 3 de agosto do
1897, ma~ter as taxás, multas e penas nelle estabe
lecidas lé as disposições da lei n. 559, de 31 de
d'ezem bro de 1898, e bem assim estatuir multas e todas
as medidas que julgar acertadas para assegurar a arre
cadação do imposto do sello, nos termos dos arts, GO
n. 4 e 'i o § Sn da Constituição.

L. n. 585, de 31 c1ejulho de 1899 .

. '1
.,

..,
.,
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~ello. - Está em pleno vigor o aviso do Ministerio
da Fazenda n. 105, de 3 de março de 1891, permittin~o

que as certidões pa sadas cm logares differentes da
residencia dos requerentes paguem o se110 de verba
na estação fiscal da residencia dos mesmos, fazendo-se
a competente declaração. - Offieio do Director
das Rendas PUblicas do Thesouro Federal, de 20
ele outubro de f899, ao Directo!' da Secretaria da
Guerra.

- Novo regulamento para a cobrança do se110. - Dec.
n. 3564, de22 de janeiro de 1900 (Ord. dodia n.149
deI90) ..

- Os documentos dos §§ 1, 2 e 3 da tabella TI do regu
lamento do se110, de 22 de janeiro de 19DO. sujeitos à
revalidação de que tratão os arts. 50 e 51 são apenas
os indicados nos ns. 1 a 4 de cada um destes paragra
phos.- Circo de 10 de outubro de 190q, do M. da
Fazenda.

- Os papeis relativos ao registro Torrens e aos de ca
samentos, nascimentos e ohi tos omittidos no § Ioda
tahella B do l'egulame~to do sello, estão sujeitos ao
sello federal, nos termos do § 2° do art. 2° do mesmo
regulamento.- Circular de 25 de outubro de 1900,
do M. da Fazenda.

- As expres ões-=- pago - confere - liquidada - e
outras semelhantes, empregadas em contas ou rela
ções de mercadorias, obl'igaráõ a sello, cuja taxa
será igual â de recibos (art. 10).

( .
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Paragrapho unico. No caso de multas por effeito
deste artigo, o:; recursos administrativo ou judicial
tel'ão logar independentemente de deposito da impor
tancia das mesmas, se nisso convier o Ministro da Fa
zenda

Na tabeIla R, § l°, n. 5, do regulamento annexo
ao decreto n. 35G4, de 22 de j 'lneiro de 1900, ficao
comprehendidos todos os papeis, taes como contas, 1'0-'

1ações de objectos fOl'l1ecidos a estapelecimentos publi·
cos, propo'>tas para fornecimentos e para arrenda
mento e acquisiçãO de bens nacionaes, relação de mer

cadorias para as quaes se solicite isenção de direitos
o outros semelhantes, quando tiverem d.o transitar
pelas repartições federaes ou a ellas forem presentes ou
entregues para instruir ou servir de base a qualquel'
processo administrativo (art. 11).

L. n. 746, de 29 de dezembro de 1900.

Sello. - Os conhecimentos do imposto municipal do
industl'ias e profissões não estão sujeitos ao se110
federal, salvo quando apresentados como documento
em processos que corrão perante as repartições
federaes. - Oflicio de 14 de fevereil'o de 1901, do
Director das Rendas Publicas do Thesouro Federal ao

collector de Oabo Frio.

- A nomeação de porteiro do depo ito do material salli
tario do exercito, quando recahir em militar, fica 3U

jeita ao pagamento do seIlo da tabella D, § 7°, n. 4 do
regulamento de 2.2 de janeiro de 1900. - A. de 3 de

setembl'o de 1901, á Direcção Geral de Contahi lidade.
- V. Deposito de material sanitario.

,

..
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Sello. - As estampilhas contendo quaesquer dizeres
estranhos aos necessarios para sua inu tilisação, ainda
que esses dizeres sejão lançarIas depois de competen
temente inutilisadas na fôrma do art. 19 do regula
mento annexo ao Dec. n. 356:1:, de 22 de janeiro de

1000, snjeitão o documento a que estiverem appostas á
revalidação, salvo se se tratar de papeis que escapem ao
disposto nos arts. 50 e 51 daquelle regulamento.
afficio da Directoria de Expediente do Thesouro Federal
n.66, de 28 de setembro de 190], ao Inspector da Caixa
da Amortisação.

- a requerimento que tiver sido sellado com taxa infe
rior à devida sera revalidado, cobrando-se a revali
dação da di{Terença entre o imposto pago e o devido,
conforme preceitua o art. 55 do regulamento annexo

ao Dec. n. 3564, de 22 dejaneil'o de 1900, tendo-se em
vistaas circulares do M. da Fazenda ns. 59 e 61 de 16

e I Ç) ele out.u bro, do mesmo anno. - A. de 22 de no
vembro de 190 J, do M. da Fazenda ao da Ind ustria e
Viação.

- a sello das patentes de reforma dos officiaes do exer
cito deve SIW cobrado sômente "Sobl'e a importancia do

soldo e não tam bem sobre a da gratificação addicional.
- A. de 30 de novem bro de ]901, do M. da Fazenda
ao da Guerra e de 18 de dezembro deste Ministerio à
Direcção Geral de Con tabilidade.

- São isentos do imposto do sello todos os papeis,
documentos, justificações, etc. referentes ao casamento
civil.-L. n. 13, de23 de dezembro de 1901,art. 13.
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Sello. - O recurso interposto por qualquer dos

membros da congregação de algum estabe~ecimentode
ensi no, no interesse do mesmo ensino e fier ob~el'vancia

da ~ei regulamentar do estabelecimento, está isento de
se110 se tratar simplesmente de assllmpto de expediente
de serviço publico e não de interesse particulal'.-A.
de 22 de fevereiro de 1902, d'l M. da Fazenda ao da
Justiça e Interior. -V. vot. III pag. 22, segunda
alínea.

- r ão esta sujeito a revaliclação do sello o requeri
mento cuja estampill1a foi inutilisada por mais de

u lU dos signatal'ios do mesmo. -Officio da Directoria
de Expediente do Thesouro Federal n. ZO, de 20 de
março de 1902, ao da Recebedoria da Oapital Federal.

- As licenças para tratamento de saude concedidas aos
enfermeiros-mÓt'es e ajudantes de enfermeiros estão
sujeitas ao pagamento do respectivo sello. -A. do '25
de abril de 1902, à Direcção gel'al de saude.

- A isenção do sello das podarias de prorogação de
licenças concedidas a officiaes por inspecção de sauue,

só se deve daI' no caso de seI' a prorogação concedida
mediante nova inspecção. - A. de26 dejulhode 1902,
do M. da Fazenda ao da Marinha.

- As petições de funcciollal'ios pu blicos dirigidas ao
Oongrp.s~o Nacional solicitando licença pal'a trata
mento de saude, não estão sujeitas ao se110 de 50 . da
tabella B § 4° n. 9 du regulamento annexu ao decreto
n. 3-6-1, de 22 de janeiro de 1980.-0fficio de 17 de



/I

- 286-

dezembro de 1902, da Dir'ectoria de Expediente
do Thesouro Federal, á Delegacia Fiscal no Mara
nhão.

Sello. - Declara-se improcedente o acto do delegado do
Thesour'o Federal no Ceará mandando sujeitar á revali
dação do seIlo [um requerimento em que se pedia
licença para tratamento de saude e de um attes

tado medico junto ao mesmo, pelo facto de não
estar' lançado nas estampilhas appostas sobre esses
papeis o Il,umer'o designa ti vo do dia em que a respectiva

illutilisação se fez, porque pela expressão - data-,
empregada na lei, se cleve entender o Ioga I'} dia,
mez e anno, accrescendo ainda que o referido atte;;·

tado não podia ser sujeito á revalidação em vista
do disposto na circular n. 61, de 19 de outubro
de 1900. -Offieio de 20 de dezembro de 1902 da Dire
ctoria de Expediente do 'l.'!lesouro Feder'al ao refel'ido
delegado.

- As datas, nomes e dizeres estranhos a que se refere
o al'l. 52 lettra a do regulamento annexo ao decl'eto
n. 3-64, de 22 de janeil'o de 1900, são os que não
teem relação alguma com o assu mpto e garantia de
authenticidade elos documentos ou com as pessoas que
neHes figurão.-Circ. de 17 de abril de 1903, do
M. da Fazenda.

- V. P01'le do Correio.

Senador.- V. Accumulação.- Congresso Nacio
nal.- Ve/wimento.

(
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Sentença. -Deve ser intimada, emboea o réo tenha

sido indultado. -Ord. do dia n. 957, de 25 de agosto
de 1898. - V. FOI'm~tla?'io.

- NeLO pode o conselho do gueera alterar a sentença já
peofeeida, no caso de baixarem os autos à instancia
inferior, devendo limitar-se a cumprie a diligencia
ordenada.-·Decisão do Supremo Tribunal Militar de

14 de junho de 1899 (Ord. do dia n. 22).

- Quando houver recurso de revisão para o Supremo
Tribunal Federal, interposto antes da execução da
sentença, deve-se- aguardar a decisão do Tribunal
para então procedee-se a respeito confol'me o respe
ctivo accordão, - A. de 24 de agosto de '1899, ao

Estado Maior (Ord. do dia 11. 34). - Revogado. - V.
Sentenciado, 29 de dezembro tIe 1899.

- Não se deve mencionar na sentença somente o artigo
da lei penal em que está o 1'(30 incurso, pois é de rigo
rosa necessidade a declinação da pena correspondente.
Decisão do 'upremo Tribunall\lilitae de 3 de nov m
bro de 1899 (Ord. do dia n. 43).

- Soure o modo de contaI' o tempo da prisão pre
ventiva a uma praça do exercito cvndemnada. no fôeo

civil e no fôeo militaI'. - V. Pdsão, 22 de maio
de 1901.

- Os sentenciados por cL'ime de deseeção descontão, no
cumpeimento da sentença, o tempo em que estive·
rem em tratamento nos hospi taes e enfermadas mi-

1



r

- 288-

litares quando houverem sido c011d~n1uado!:l d~ accordo
com a Ordenança de ü de abril de 1805. -A. de 6 de_

junho de 1901, ao Estado Maior (Ord. do dia 11. 143)
e Res. de 8 de novembro do mesmo anno, communi

cada cm A. de 11, ao Estado Ma-iol' (On1. do dia
11.-17-1). - V. Circo de 20 de fe'l;ereú'o de 1854,
vol-. III pag. 84~

Sentença. - V. For'mula1"io.-Tempo.

Sen1;enciado. -Havendo recurso de revisão, apre
sentado antes da execução da sentença que impode
exclusão do exercito, nenhum vencimento se abonará

ao réo desde o dia em que se tiver conhecimento om
cia1 da sentença, aguardando-se a decisão do Supre
mo Tribunal Federal para então proceder-se de con
formidade com tal decisão. - A. de 25 de agosto de

1800, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 34). -Revo
gado pela Res. de 22 de dezembro de 1899, por
isso que o recUl'Su de revisão não suspende a exe~

cução da sentença nem no fàro commum, nem no
fôro militar.-A.de29dedezembro de 1899 ao Es

tado Maior (prd. do dia n. 53, de 1900).

- V. Exclusão. - GNtli[icação. - Soldo. - Tempo.
Vencimento. - Voluntario.

flierviço lllunicipal.-V. Incompatibilidade.
Intendencia Municipal.

Soldo. - Sempre que algum officia1 pedir pagamento
de differença de soldo, em consequencia de allti·
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guidade anterior que se lhe tenha mandado contar,
deve ser ouvida, antes da Contadoria da Guerra, a
Repartição de Ajudante General, para poder es!a in
formar sobre os motivos da contagem retrospectiva
da promoção.-Despacho de 23 de junho de 1892, na
petição do capitão Zeferino Horacio Marcolino.

Soldo.- Está em vigor o Dec. n. 1594 A, de 4 de no
vembro de 1893, concedendo a percepção do soldo
correspondente ao posto l'especHvo as famílias das
praças do eXel'cito, armada e outras corporações mi
litarmente organizadas que fallecerem em éombate ou .
em consequencia de ferimento neUe recebido.- Porto •
de 19 de outubro de 1898 (Ord. do dian. 970).

- Manda-se abonar a um official transferido da arma
de artilharia pal'a o corpo de estado maior a im
portanda correspondente a tres mezes de soldo, para
indemnisar dentro do exel'cicio.-A. de 21 de feve
reiro de 1900, á Contadoria.

~ Aos carpinteiros, corneteiros, ferreiros e ferradores,
quer do estado maior, quer dos esquadrões, compete
o ~oldo de cabo de esquadra, conforme está consignado
no orçamento para todas as praças, que exercem
esses officios •- A . de 28 de fevereiro de 1900, ao
Estado Maior.

- O desconto da metade do soldo das praças de pret do
eXel'cito, submettldas a processo' no furo cÍ\,jl ou
militar, deve seI' effectuado da data da sentença em
ultima instancia. fal:lendo-se-lhes carga para ser

3092 i9
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descontada, ~a fórma da lei, da importancía do meio
soldo que boúverem recebido desde a data da prisão
preventiva, que lhes e computada para o" cumpri
mento da sentença. - Por identidade de razão se
devorá descontar dos officiaes de l~atente, sentenciados
a dous annos ou menos, o meio soldo que se lhes
tiver ahonado durante o tempo da prisão preventiva.
computado no cumprimento da sentença.- Ros. de
11 de maio de 1900, commul1icada" em A. de 14 ao

I Estado Maior (Ord. do dia n. 79).
O desconto para indemnisação do que de mais

tiverem . recebido as pl'aças durante o tempo da prisão
preventiva deverá ser feito pela quinta parte do meio
soldo) a contar do primeiro pagam nto que se seguiu
à intimação da sentença, "e pela metade do soldo do
dia em que terminar a pri ão até a completa in
demnisação.-Res. de 16 de novembro de 1900, com
municada em A. de 20 ao Es tado Maiol tOrd. do·
dia n. 107).

Sub8titui~·ão. - Aos substitutos compete a gra
tificaçãode voluntario, depois que concluirem o tempo
dos substituidos, por isso que são obrIgados, após essa
conclusão) a servir por si o tempo que cabe ao volun
tario, e devem ser considerados engajados, pois qne já
serv irão por si nas fileiras do exercito. -;- Port. de 14.
de novembro de 1898, à Rep. de Ajud. General (Oed.

do dia n. 976).

-- Sobre a antiguidade do substitutos fio caso de pro
moção ao posto de alferes.- V. Antigtdclade, 3 de

novembro de 1 99.
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Substituição. - Na falta de medicas elfectivos do
exol'cito para se encarregarem da ádministração dos
hospitaes militares deve-se recorreI' aos adjuntos o
reformados. - A. de' 19 de j unho de 1900, ao
Estado Maior.

- O ajudante do COL'pO, quer' commaude companhia
(o não Jaça dia á pr'aça) quOl' não commancle, deve
ser prefeL'ido ao quarteT-mestre e ao secretario para a
escala do serviço de estado maior. - Ord. do dia
n. 94 de 17 de setembro de 1900.

- 'os chefes de secção da IntGl1dep.cia Geral da Guerra só
poderão ser substituidos por officiaes e não por funccio
nados civis, e,lj- vi elo ar L 54 do' regulamento respe
ctivo. -A. de 6 de outubro de 1902, á Intendencia.

Suicidio. - Pelo Godigo Penal militar não é classifi
cado acto criminoso. -Sentença do Supremo Tribunal
Militar, de 24 de outubro de 1900 (Ord. do dia n. 103).

8uprelllo Tribunal Federal. - Creado
pela Constituição ele 24 de fevereiro de 1801 (art. 56).

Compõe.se de quinzé juizes nomeados pelo presi
denLe da Republica, com appl'ovação do Senado, dentro
os cidadãos de notavel saber' (saber juridico - Parecer'
do Senado apPl'Ovauo na sessão ue 2-1 de setembro de
I 94) e reputação, elegiycis para o Senado.

Seu regulamento, - V. J usliça.

SuprelDo Tribunal ~Iilitar.-E te tribunal
não faz parte integrante do Poder Judiciaria : conlOti.
tue uma justiça especial, que se rege por lei::; elOpe-
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ciaes e incide sobre casos especiaes, não podendo por
isto pl'etepdel' razoavelmente a vantagem do art. 57
§ 10 da Constituição federal (irreductibilidade dos

vencimentos) creada pelo legislador constituinte como
uma gal'an tia a independencia, daquell~ orgão de
soberania nacional. - A. de 8 de novembro de 1899,

do M. da Justiça e Negocios Interiores ao da Guerra.
Já o Supremo Tribunal Federal, em accordão de 9

de novembro de 1 98, havia declarado que os' membros
dó .. upl'cmo Tribunal Militar não. ão osjuizes federaes
(le que tl'ala o § lOdo art, 57 da Constituição, o qual

somente se l'eCere aos membros do Podei' ,Judicia1'io.
Em a viso de 5 de março de 1900 declarou o Minis·

teria da G'ueera á Contadoria, que os membros deste
tribunal são juizes federaes e portanto estão isentos do

imposto sobre vencimentos.
Na sessão de 20 de maio de 1901 a Camara dos Depu

tados approvou a eleiçIo do mal'echal reformado
Francisco Antonio de Moura, para deputado feeleral
pelo E,tado do Rio Geande do Sul,' ficando, portanto,
decidido que os ministros do Supremo 'l'ribunal Militar
não são juizes Cederaes. A L. n, 933, de 29 do

. (lezem uro ele 1902, at'L lo n. 27, isen to u-os, porém,

do pagamento do imposto sobre "nncimontos.

Suspensão. - V, Te1ll1Ju.

T

Telegl'alD Ina. - Os estaCútas encarregados da en
tI' ga uos teJegrammas padiculal'es em pontos distan

tes da re"pectiras b taçõe&, teel1l direito de receber dos

r

(
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dest.inatarios a importancia da despeza com o seu
transporte, não, porém, quando se tratar de telegram
mas officiaes, em cujo caso a despeza corre por conta
dos mesmos e.sta fe tas o-A. de 15 de fevereiro de lHOO,
ao Estado Maior (Ord o do dia n. 62).

Telegrapho. -Manda-se entregar, com as devidas
formalidades, ao ropresentante da Repartição Geral dos
Telegraphos, a linha telegl'aphica construida pelo Mi·
nisterio da Guerra com matel'iaes fornecidos pela dita
Repal'tição, entre Monte Santo e- Santo Antonio uas
Queimadas, no Estado da Bahia.-Port. de 22 de no·
vembro de 1898, ii. Repo de Quartel-Mestre General.

- As praças que são telegraphistas não podem usar de
distinctivo algum.-A.dc G de outubro de 1900, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 9n). - O A. de 8 de
novembro seguinte declarou que os telegraphistas dos
batalhões de engenharia devem ter a graduação de
primeiros sargentos e usar as divisas no braço direito
(Ord. do dia n. 102).

- Regulamento para a Repartição Geral dos Telegra
phos. - Doe. n. 4053, de 2-1: dejunho de la01.

SO.bre a admissão de offieiaes e praças do ex.ercito c
. da armada para aprend erem telt'graphia theoriea e
pl'atiea-V. os arts. ?51 a 556 do me~mo regulamento.

- Vo Insl1'llcções.

Telepbono. -As linhas telephonicas do 1\Iillisterio
da Guerra são entregues à Repartição Geral dos Te-
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lngraphos para serem por ella conservadas o fiscali
sado o respectivo sel'viço. -A. de 15 de outubro de
1888, ao Ministerio da Industria.

Tele):»hono. -' Contracto celebrado pela Prefeitura
do Districto Federal, em 13 de novembro de ]897, com

iemens & Halske, Aktien GesellSchaft, de Berlim, o
Alberto Frend C., negociant~s matriculados do
Rio de Janeiro, para exploração do serviço telepho
nico no Districto Federal por espaço de 30 annos.
Diario 0tlloial de 24 de novem bro de 1 97.

Tempo.- O de licenças para tratamento de interesses
particulares deve seI' descontado lia antig!1idade de
praça mas não de posto. - Res. de 4 de setembro de
1897, communicada em Porto de ~I ao Supremo
Tf'ibuna1 Militar (Ord. do dia n. 875). - V. Rf's.
de la de de~emlrl'o de 1898.

- Os amnistiados pelo Dec. n. 310, rIe 21 do julho
do 1895, não contão' para- refol'ma nem para anti ..
gu idade de posto o tempo decorrido da data em que
se ausentàrão ii. da apresentação, como não se conta
o da inactividade. - A. de 24 de janeiro de 1898, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 913) .-V. vol. VI,
pag. 339, 1tltima alínea.

Esta disposição esta. revogada pela lei n. 583, de 7
de dezembro de 10 (Ol'd. dodian. 979) quesup
primiu para todos os effeitos, excepto no que respeita a
vencimentos e ,is promoções effectivas já decretadas, as
restricções postas, por ·acto do Poder Legislativo ou
Exe utivo, á amnistia concedida pela lei n. 310, rle 21

r

r
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dejulho de 1895.-V. Grad'/,~ação,De(J.n, B320,de
19 clejunho de 1899 .

.
TelUl)o. - Não deve ser contado em dobro, nem pal'a

a juuilação, nem para o accrescimo de vencimentos, o
tempo do lente ou professor que rege duas cadeit'as.
embol'a em estabelecimentos dilferentes, - Res. de
23 de setembro de 1897, sobre consult'a do Oonsellio
Naval (Relataria do M. da Marinha, de 1899).

- Os lentes e professores em disponibilidade contão
este tempo para a jubilação e para o abono das grati
ficações periodicas de que trata o Oodigo das disposições
communs as instituições de ensino superior approvado
pelo Dec. n. 1159, de 3 de dezembro de 1892 e n. 230,
de 7 de janeiro de 1894.- A. de I de setembro
de 1898, a Oontadoria da Guerra (Ord. do dia n. 96:2).
de ;.,,4 de agosto anteriol' e ele 23 d ou tu bl'o dp 1000
do M. ela Justiça o egocios Intp,riol'e .

- Confil'llla-se a Resolução ele 4 de setembJ'o de I, 97
(01'11. do dia n. 875) que manda descontar no tempo
de praça, mas não de posto, as licenças concedidas
p/lra tratamento de interesses particulares.-Res. de 16
de dezembro de 1898 (Diario Official de 1;.., de janeiro
de 1899, coHecção das decisões do governo daquelle
anno e Ord. do dia n. 25) e de 22 de dtlzemhro deste
ultimo anno de 1890.

- Para a reforma <.los oiliciaes elo exercito e da armada
devem se computar como um anno completo as fracções
de um anno excedentes de seis mezps.- Ro . tomada
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sobre consulta do Supremo Tribunal Militar, commu~
nicada ao .mesmo tribunal em Porto de 3 de julho
de 1899 (Ord. do dia n. 24).

TeDlpo. - Os officiaes do el(ercito que servem nos
corpos dá policia militarmente organizados não sotrrem
desconto de tempo para etrei to algum. - Res. de 7 de
julho de 1899, communicada ao Estado Maior em A.
de 10 (Ord. do dia n. 25).

- A norma a seguir-se na computação do tempo de
serviço dos membros do magisterio dos estabelecimentos
militares de instrucção para a percepção das grati
ficações addicionaes é a consignada nas disposições
communs ás instituições de ensino superior, appro
vada~ pelo Dec. n. 1159 de 3 de dezembro de 1892, nos
Decs. ns. 230, de 7 de dezembro de 1894, 5529, de 17
de janeiro de 1874, art. 231 e outros; e A. do Mi
nisterio da Fazen~a de 20 de janeiro de 1893, 19 de
janeiro e 22 de junho de 1897 e 19 da março de 1898;
da Justiça e Negocios Interiores de 27 de julho e 8 de
agosto de 1893, 21 de janeiro de 1894, 20 de fevereiro
de 1895, 10 de outubro de 1896 e 24 de agosto
de 1898, e do da Guerra de 25 de março e 15
de abril de 1895, 11 de fevereiro de 1896 e 1 de .
setembro de 1898, devendo ser remettidas à Contadoria
da Guerra as alterações detalhadas dos in teressados
e ficar tudo sujeito ao exame da mesma Conta
doria. - A. de 31 de outubro de 1899, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 45) e às escolas Militar do Brasil,
Preparatoria e de Taetica do Realengo e ao Collegio
Militar.

r

(
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'I'eDlpo. - Os agentes diplomaticos e consulares que
forem postos em disponibilidade, mesmo inactiva, em
consequencia da suppressão dos respectivos cargos,
contarilõ tempo de serviço durante essa disponibilidade·
- Dec. n. 644, de 16 de novembro de 1899, art. 4°
paragrapho unico.

- Deve ser contado pelo dobro para os effeitos do mon
tepio de marinha o tempo de serviço de campanha
prestado pelos officiaes da armada e classes aunexas,
como se pratica no exercito.-Res. tomada sobre
consulta do Supremo Tribunal Militar, communicada à
Contadoria em A.. de 20 de novembro de 1899, do M.
da Marinha.

- Nos assentamentos dos officiaes e praças que operàrão
. em Canudos, no Estado da Bahia, deve ser averbado,

sàmente para a reforma, e computado pelo dobro, o
periodo decorrido do dia da chegada das tl'opas da ex.
pedição Arthu.r Oscar, respectivamente li Bahia e
Araca.jú até 5 de ou tu bro de 1897, da ta da tomada
daquella cidadella.-A. de 22 de novembro de 1899, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 49).

- O tempo passado nas escolas do exerci to, sem aprovei
tamento, não affecta a antiguidade de posto, mas sàmente
o tempo exigido para o intersticio, rdforma, demissão e
baixa doserviço.-Res. de 8 dejunho de 1900,commu":
nicada em A. de 11, ao Estado Maior (Ocd. do dia n. 83).

- O Tribunal de Contas resolveu que o tempo de li
cença para tratamento de saude não deve sal' compu-
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tado para a reformados officiaes do exercito.- Accordão
de 13 dejulho de1900 (Diw"io Official de'17). V. Oon
sulta do Conselho de Eslado resolvida em 23 (le janeiro
de 1886, voI. V, pag. 424 da respectiva collecção.

TelullO. - O tempo <1e serviços geraes só é computado
aos lentes quando, occorrendu invalidez, requererem
jubilação.-Res. de 6 de setembro de 1900, do M. da
Marinha) sobre consulta do Conselho Naval.

- São fixadas as datas de 18 de março e 14 de abril
de 1897 para o inicio da contagem p910 dobro do
tempo de serviço para a reforma dos officiaes e praças
que fizerão parte da expedição Arthur O:>car: a pri
meira para as forças que seguirão para Canudos pelo
Estado da Bahia e a segunda para, as que seguirão
para aquelle ponto pelo Estarlo de ergipe.-Port. de
10 de outubro de 1900, ao Supl'omo Tribunal Militai'
(Ord. do dia n. (8).

- Manda-se contar pelo dobro 'o periodo decorl'ido rl
8 de abl'il a 4 de ou tubro de 1897 para o pes30al
da divisão naval em opel'ações no Estado da Bahia'.
-A. de 31 de outubro de 1900, do:VI. da Marinha ao
da Guerra.

- Conta-se para a refol'lua.dos officiaes do exercito que
pertencêrüo ao extincto Deposito de aprendiz s ar
tilheil'os e completárão o respectivo CUl'SO, o tempo
que houverem passado nesse eslabelecimento militar
de en ino.-Doe. n. 757, de 3 de janeiro de HWI
(Ord. dodiall. 111).

r

/
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TeDlpo.- O que os sentenciados por crime de deserção
passão em tratamento nos hospitaes e en~ermarias

militares não se conta no cumprimento na sentença.
A. de (3 dejulho de 1901, ao Estado Maior -V. Circo
de 20 de {eve1'eiro de 1854., voI. III, pag. 84.

- Manda-se reduzir a oito annos o prazo de dez a que
era obrigado a servir no exercito um aprendiz artifice
do arsenal de guerra transferido em virtude do art. 263
combinado com o art. 267 do regulamento dos arsenaes
de guerra., em vista do disposto na L. n. 30 A, de
30 de janeiro de 1892, por i"sso que as disposições do
paragrapho unico do art. 5° desta lei e da portaria de
24 de março seguinte não se referem a um menor como
o de que se trata transferido por ordem supedor para o
exercito onde assentou praça sem a idade legal.
A.-de 19 de julho de 1901, ao Estado Maior.

- A's praças conclemnadas pelos tribunaes civis ou mi·
litares eleve sel' mantido o tempo pelo qual se alist;\t'ão
deduzindo-se o da sentença, porque o Codigo P oal da
armada não cOIltém disposiçãO cxpres a comminando,
como complemento da pena, a obrigatoriedade do
serviço por seis annos, e apenas no art. 48 § 3°
c1etermi'.la que o tempo da sentença não seja contado
para fim algum.-A. de 2 de agosto dalgO}, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 1:->4).-V. voZ. Y,
'lJctg. 259, 4" alinert e voZ. VI, pag. 33fJ, r· alinert •

- A obrigaçãO de servir pur cinco annos imposta aos
operarias militares transfet'idos para o exercito, por
bav rem sido extinctas as respectivas companhi as pelo
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Dec. n. 3195, de 13 de janeiro de 1899, não com
prehende os que jà pertencião aos corpos d0 exercito
quando foi promulgado o referido decreto. Estes
deverão servir por seis ou oito annos, contados das
àatas das transferellcias, segundo se alistárão directa
mente ou vindos das companhias de aprendizes artifices

para as de operarias militares, na conformidade do
disposto no art. 5° da L. n. 39 A, de 30 de janeiro
de 1892.

Para aquellell, porem, que nesta ultima data já erüo
operarias militares, vigorara a lei anterior que os
obrigou POl' oito ou dez annos, nas duas hypotheses,
contados das datas das tl'ansferencias para o exercito,
conforme determina a portaria de 24 de março de
1892 (vaI. VI, pag. 337). - A. de 4 de setembro de
1901, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 160).

Em aviso de 23 de julho de 1902 ao Estado Maior,
declarou-se, que os operarias militares que já. perten
ciam aos corpos do exercito em 13 de janeiro de 1899,
deverão servir por seis O~l oito annos, segundo se alis
tarem directamente ou vindos das companhias de
aprendizes artifices para as de operarias militares,
contados da data de sua transfel'ellcia para estas, e
n<"io da data de suas transferencias para o exerci to,
como por equivoco declarou o aviso supra.

Telnpo. - Ao empregado suspenso por effeito de pro
nuncia em crime de responsabilidade ou o que o fôr POl'

medida preventiva ou de segurança, se computará,
como de effectivo serviço, o tempo da suspensão, se
fór despI'onunciado, no pl'Ímeiro caso, ou se fôr consi
derado inculpado, no segundo, não devendo compu-
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tar-se-lhe absolutamente o tempo de suspensão por

qualluer outro motivo, salvo se o acto que a deter

minar fôr cassado ou declarado ele nenhum effeito.

- A. de 21 de outubro de 1901, elo M. da Fazenda

ao da Marinha.

TeUlpo. - Perdem o tempo que houverem servido

antes de com mettido o crime de deserção e o tempo em

que permanecerem nos hospitaes para o computo do ela

sentença, as praças que desertarãu na vigencia da

Ordenança ele 9 de abril de 1805. - Resoluçõe:; de

8 de novembro ele H)O 1, communicarlas em avisos de

11 ao Estado Maior (Ord .. do dia n. 174).

ão perdem, porém, esse tempo as que tiverem sido

canelemnadas na vigencia do Codigo Penal da armada.

- As mesmas resol uções.

- As praças que se alistár<t.o de 1892 para ci devem
servir por seis annos, contados da data em que con

cluirão a sentença, incluindo· o tempo anterior á
deserção, se a Eentença não tiver sido imposta de ac

corda com a Ordenànça de 9 de abril de 1805. 
l o tempo de sen'iço deve-se descontar o da sentença

que tiverem cumprido. - Res. ele 8 de novembro

de 1901, communicada em A. de 11 ao Estado Maior
(Ord. elo elia n. 174).

- O tempo em que as praças do exercito estiverem
em tratamento no Hospicio de Alienados conta-se

para a reforma,. mas não para os effeitos do engaja
mento ou baixa do serviço. - A. de 16 de dezembro

de 1901, au E~tadt) Maior (Ord. du dia n. 121).
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Te.lllpo. - Mandão-se por á disposiçãO do Ministerio da
Industria, Viação e Obras Publicas um coronel do
corpo de engonheiros e um major do de estado~ltl~ior

para serem empregados na Estra la de Ferro Soro
cabana, este como chefe do movimento e aqucllc como
directol', considerados em serviço militar, de accordo
com o disposto no art. 8° das instrucções allprovadas
pelo Doe. n. 13 8, de 21 de fevereiro de 1891.
A. de 8 e 31 de jallE:i ['o do 100', aI) Estado Maior
(Ord. do Exercito ns. 18·1 e 18\»). - V. 3 u 'vol.,
pctg. 97, 1J1'imeíra alínea.

- O tom po de serviço prestado pelo oflicial reformado do
exercito, mesmo em campanha, não lhe aproveita
para obter vantagens superiores ás que cabem ao
posto em que tiver sido reformado. - Res. de 29 de
março de 1902, comlnunicada em A. de 31 ao Es
tado Maíor (Ord. do, Exercito n.200).

--=- O tempo do mandato legislativo não se conta para o
elfeito do accrescimo de vencimentos aos lentes das
escolas superiores da Republicá, porque para tal fim
só é computado, do exercicio estranho ao magistorio,
o de serviço gratuito G obrigatorio, que ú aquelle a
rlue ninguem se pode recusar eJJ-vi da sancção penal
qu' o acompanha. O serviço legislativo é voluntal'io
e pude ser renunciado, pois llinguem é compellido a
prestaI-o, em razão da propria natureza do mandato.
- Despacho do 1\1. da Justiça de de junho de 1902 no
requerimento do Dr. José Rodrigues da Costa Daria,
lente da Faculdade de Medicina da Bahia e deputado
federal (Diarío Official do dia 8 do mesmo mez).
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'I'CUlpO. - Manda-se contar como de serviço a UtU

alumno da Escola Militar do Brasil o tempo em que
esteve e~-cluido do exercito, com baixa, em consequencia
dos movimento:) revolucionarias occorridos no territorio
da Republica'até 23 de agosto de 18~5. -. Res. de
')4 de outubro de 1902, eommuuicada em A. de 27 ao
Estado laior (Ord. do Exercito n. 239).

- Deve-se contar como de serviço o tempo em que oofficial
do exercito esiiver adisposi(}ãO das autoridades civis para
se ver processar, abonando-se o respectivo vencimento.
- Res. le '1 de dezembro de 1902, communicada cm
A. de 6 ao Estado Maior (Ord. ·do Exercito n. 2-18).

a liquidação do tempo 11e serviço para a concessão do
meio-soldo e mon tepio militar uão se descon tara aq ucUc
que fôr passado no gozo de licença para tratamento de
saude ; continuando em vigor as demais disposições do
Dec. n. 1388, de 21 de fevereiro de 1891. - Dec.
n. 937, de 27 de dezembro de 1902. - V. valo VI,
pag. 932, terceim alinea.

- Para a obtenção da medalha militar, creada pelo
Dec. n. 4.338, de 15 de novembro de 1901, não se deve
coutar aos medicas do exercito o iempo de serviço
prestado como medicas adj untos do mesmo exercito.
- A. de 28 de janeiro de 1903, ao Estado Maior. 
Nem o que tiver sido prestado comú alumno pen
sionista de medicina nos hospitaes militares. -Por·t. de
6 de fevereiro de 1903, ao upremo Tribunal Militar.

- V. A.ntiguidacle.

..



Terras. - Sobre a distribuição de lotes de terras
nas colonias militares, vide Dec. n. 733, de 21 de de
zembro de 1900 (Ord. elo dia n. 147, de 1901) e n. 4662,
de 12 de novembro de 1902.

- Modelo de titulo pruvisorio de occupação de terras
nas colonias militares. - A. de 23 de maio de 1902,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 209).

- V. Culunias Militares.

TesteUlunha.- Nos termos de deserção de que
trata o art'. 166 do ,regulamento processual criminal
militar podem assignar tanto o'fficiaes como praças de
pret, comtanto que estejão nas condições de saber
da deserção; convindo, entretanto, que sajão ossas tes

temunhas em numel'O de cinco, para haver maior pro
babilidade de serem encontradas no corpo, quando se
tenha de proceder a conselho de guerra.- Porto de 19
de fevereiro de 1898, à Rep. de Ajud. General ( Ord.
do dia n. 919).

- A menoridade de que trata o art. 78 lettra o do ragu.
lamento processual criminal militar, ad instai' do que
consagra a legislação processual criminal civil, é a de
14 annos e não a de 21. - Decisão do Supremo Tri
bunal Milita~ de 31 de agosto de 1898 (Ord. do dia
n. 961 ).

- As testemunhas lia plenario devem sempre depôr cum.
pridamente, não lhe sonrl0 licito reportarem-!lc sim
plesmente ao que já disserão 110 conselho de investiga-
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ção. - Decisão do Supremo Tribunal Militar de 26 de

abril de 1899 (Ord. dodiaa. 17).

Tel!SteIllullha. - Quando o reo for menor de 21

annos, o direito que lhe as.>Íste de fazer perguntas e
contestar afinal as testemunhas, deve ser exercido, não

directamente pelo réo, mas por seu curador, que é

nomeado para acompanhar o processo e promover a

defesa do seu curatelado, devendo tambem um e outl'O

assígnar os termos de depoimentos de' testem unhas. 

Decisão do Supremo Tribunal Militar ae 26·de maio de

1899 (Ord. do dia n. 20).

- Os depoimentos das testemunhas devem ser a<;si~,

gnaclos tambem pelo reo, ou por outrem a seu rogo,

quando não souber oscrever, para que fique assim

provada a presença do mesmo I'éo ao acto ele inqui·

rição de teitelúunhas. - Decisão do Supremo Tribunal

Militar de 4 de agosto de 1 99 (Ord. do dia n. 32).

- V. Transpor'te.

Tiro nacional. -Regulamento para a linha de tiro

estabelecida no Palacete Guanabara, nas Laranjeiras.

Dec. !l. 3224 de 10 de março de 1899 (Ord. do dia n. 10).

- Regulamento para os concursos de tiro. - A. de 10 de

ou tubro de 1901 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 1GB ).

- Serão gratu itos os tiro de fuúl'com armas e munições

particulares, e custará um mil reis cada serie de cinco

tiros com armas e munições do estabelecimento.
iJO.2 2U
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o matriculado que tiver feito a despe;.;a do duzentos
tiros com armas e munições do estabelecimento, tera
direito, dentro do anno em que realizai-a, a uma serie
de cem tiros gratuitamente. - A. de 14 de dezembro
de 1901 á lntendencia .

Titulo nobilial"chico. - O Ministerio das Re
lações Ex.teriores declara que não se admitte, ainda
mesmo entre parenthesis, o uso ele titulas nobiliarchicos

na correspondencia officiaI. - Circo ele 13 de julho de
1893. - V. o l'egimento para o serviço das Legações,
que baix.ou com o Dec. n.3248 de 7 de abril de 1899,
art. 13e A. de 23 de março de 1891, voI. VI, verbo
Condecoração, pago 72.

Transrerencia. - Os commandantes de districtos
não podem transferir para o exercito operarios milita
1'e9.- Porto de 30 de abril de 1898 à Rep. de Ajud.
General ( Ord. do dia n. 934).

- Os capitães de artilharia que tiverem o curso das tres
armas pelo regulamento de 12 de abril de 1890, mas não
possuirem o curso techni00, não podem ser transferidos
para o estado maior da arma. - Res. de 12 de maio de
1899, communicada ao Chefe do Estado Maior do Exer
cito em A. de 15 do mesmo mez (Ord. do dia n. 17).

- A transferencia dos 2°8 tenentes de artilharia para as
armas não scientificas, de accordo com o disposto no
art. 25 do regulamento de 31 de março de 1851, só
póde realizar-.se quando estiverem elIes inhibidos de
prosoglLÍl' nos estudos. - Res. de 1 tle junho de 1900,



- 307-

communicada e mA. de 4 ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 83).

'I'ransCerencia. - Determina-se que passem a
aggregados, sem vencimerito de antiguidade, diversos
tenentes de infanteria transferidos corno 2°5 tenentes de
artilharia para aquella arma de accordo com o disposto
na segunda parte do art. 2- do regulamento de 31 de
março de 1R51, quando deverião tel-o sido de accordo
com o disposto no art. 6° da L . n. 1143 de 11 de se
tembro de 1861, por isso que não estavão inhibidos de
proseguil' nos estudos.-Res. de 13 dejulho de 1900,
communicada em A. de 17 ao E. tado Maior (Ol'd. do
dia n. 88).

- Ficão desde já abolidas as transferencias para o
Estado Maior do Exercito dos tenentes e 1°5 tenentes

das tres armas corp.batentes (art. l°).
Emquanto existirem os actuaes tenentes do Estado

Maior de primeira classe, as vagas de capitães que se
abril'em nos corpos do Estado Maior e de engenheiros
serão preenchidas por elIes, continuando depois em
vigor a lei n. 3169, de 14 de junho de 1883, na parte
relativa ás teansferencias de officiaes arregimentados
para os citados corpos (ad. 3°). - Dec. n. 716, de
13 de novembro de 1900 (Ord. do dia n. 103) .

.- Ficão prohibidas as transferencias de praças de umas
para outras armas, salvo quando effectuadas por oc

casião de en~ajamento ou antes de.distribuído o farda
mento, afim de não pl'ejudicar a Fazenda Tacional
com duplicatas de algumas peças do dito fardamento;
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convindo, além disso, ainda nesses casos, evitarem~se

taes trallsferencia::l~ por trazerem prejuizo ao serviço
pela falta do conhecimento proprio da nova arma em
que vai servir o transferido. - A. de 11 de fevereiro
de 1901,ao Estado Maiol' (Ord. do dia n. H9).

TransCerenéia.- ão são obeigatorias as transfe
rencias para os corpos de engenheiros e de estado
maior, sendo que o Dec. n. 716, de 13 de novembro de
1900 (Ord do dia n. 103) só deve ser executado em
relação aos offi.ciaes que depois da data em que foi elle
promulgado adquirirão as condições necessarias para o
preenchimento das vagas de capitão dos mesmos corpos,
não se applicando a disposição da Lei n. 3169, de 14
de julho de 1883 aos capitães de artilharia, cavallaria
e linfanteria, que naquella data j<i tenhão direitos
garantidos para a tl'ansfel'encia sem perda de anti

guidade.
Os officiaes transferidos devem, para os etreitos da

promoção por antiguidade, ser collocados segundo as
da tas do posto de tenente. - Res. de 12 de abril de
1901, communicada em A. de 16 ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 134) e Porto ao Supremo Tribunal Mi
litar em 16 de outubro do mesmo anno. - V. Res.
de 8 de novembr'o de t 9O1. •

- Os capitães transferidos para o corpo de engenheiros
de conformidade com o disposto na L. n. 3169, de 14
de julho de 1883 (com perda de antiguidade) e não
pedirã? revorsão para os seus primitivos porpos, como
lhes facultava o art. 17 da L. 11. 39 A de 30 de janeiro
de 1892, devem ser considerados transferidos para o
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dito corpo de engenheiros, de conformidade com a
cita.da lei de 1883, isto 8, com perda de antiguidade,
e não na doDec. 11.1351, de 7 de fevereiro de 1891,
visto que alli permanecêrão por sua livre vontade. ~
Res. de 31 de maio de 1901, communicada em Porto
de 4 de junho seguinte ao Supremo Tribunal Militar
(Ord. do dia n. 143).

Trall.sCerencia.-Os capitães dos corposarregimen
tados que forão ou que vierem a ser transferidos para os
corpos espé0iaes, de ccnformidade com a Resolução de
12 ,do abril de 1901, deverão ser collocados, para a
promoção, segundo suas antiguidades do posto de te
nente, sendo os teuentes da mesma data collocados de
accordo coJ;n o disposto no art. ·18 do regulamento
approvado pelo Dec. n. 772, de 31 de março de 18~1.

A citada retolução comprehende os capitães jà existentes

nos corpos especiaes antes da sua promulgação, quando'
concorrerem ,com os capitães arregimentados que ante
riormente à L. n. 716 jã tinhão as condições para
a transferencia pelo decreto ele lb91, mas não devom
abranger os promovidos por acto de bravura.-'Res.
de 8 de novembro de 1901, communicada em A.
de 11 ao Estado Maior (Ord. do dia li. 175).

Quando na data da promoção ao posto de tenonte o
official ainda não tivesse adquirido o curso, a col1ocação
deve ser feita pela data dessa acquisição. - A. de 14 de
dezem bro de 19tH ao Estado Maior (Ord. do dia n. ] RO·).

- As praças c0';ldemnadas por crime de deseeção devem
ao terminar as respectivas peisões ser transferidas de
gtlar'nição, - V. DeseIOç({o, 16 de junho de 1902.
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Trans':erencia. - V. Promoçrto.

Transporte. - Quando por qualquer eventuali
dade as mulheres das praças do exercito não as acom~

panharem, dar-se-lhes-ha transporte para se reunirem
a seus maL'idos. - Porto de 21 de dezembro de 1897
á Rep. de Ajudante General (Ord. do dia n. 910).

- Corre por conta dos cofres publicas a despeza com o
transporte dos officiaes licenciados para tratamento de
beri· beri, quando tenhão de recolher-se a seus corpos.
- A. de 22 de novembro de 1898 ao Quartel M. Ge
neral (Ord. do dia n. 978).

- Os officiaes do exercito aLacados de bet'i-beri só teem
direito a transporte para o interior dos Estados em que
estiverem quando as respectivas juntas militares de
saude julgarem conveniente a mudança de localidade.
- Port. tIe 5 de maio de 1899.~â Delegacia Fiscal no
Maranhão.

- A importancia das passagens de officiaes para o
interiOl' dos Estados só deve ser satisfeita quando da
requisição constar que seguem elios em serviço.
Port. de 5 de maio de 1899 á Delegacia Fiscal no Ma
ranhão.

- Os medicas e pharmaceuticos adjuntos do exercito,
quando tiverem necessidade de mudar de localidade, por
estarem atacados de beri·beri, não toem direito a
transporte por conta dos cofres pu blicos, devendo
este se.r dado aos officines e praças e Stl as fam ilias,
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respeitada a doutrina do aviso de 11 de maio de 1892~

publicado na ordem do dia da extinc.ta Repartição de
Ajudante-General n. 329, daqueUe anno.-Port. de
30 de maio de 1899 à Delegacia Fiscal do Thesouro
no Maranhão. - V. vol. VI, pag. 52, ultima alinea.

Tran8por-te.- O facto de achar-se qualquer official
do exercito em algum dos Estados quando lhe é conce
dida a reforma, não lhe dá direito a tral1sporte por conta
dos cofres publicas pal'a recolhel'-se á Capital Federal,
embora seja nesta a residencia dos reformados, pai' isso
que.a viagem não é feita em objecto de serviço; expli
cado assim o aviso de 5 de outubro de 1891 a res
peito do capitão Carlos Delfim deCarvalho.-A. de 1
de julho de 1899 ao Estado-Maior (Ord. do dia n. 23).

Este aviso declarou que ao dito capitão. que se
achava no Paranâ quando foi reformado, devia dar-so
transporte para a Capital, se não preferisse alli ficar
residindo, em cuj'J caso deveria solicitar a competente
licença.

- Aos officiaes e praças que tenhão de se matricular nas
escolas militares, salvo .os casos de uma primeira
matricula ou de trancamento de matricula por exi
gencias do serviço, deve-se descontar, dentro de cada
exercício, a importancía das despezas feitas com seus
transportes e de suas famílias, do lugar em que se
acharem at' â sMe da escola, procedendo-se de igual
f6rma com as que tiverem de prestar exames vagos

independente de matricula. - A. de 26 de dezembro
de 1899 ao Estado Maior, aos comman1antes das
escolas e á Contadoria.
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Tran.sporte. - Na hypothese de ter de ef1'ecinar
nova matricula. nas escolas do exercito o offieial ao
qual não acompanhou a respecti va familia por occasião
da sua primeira viagem para a anterior matricula, não
tem direito a transporte a mesma familia, nesta segunda
viagem, cabendo ao governo resolver a respeito. - A.

de 23 de janeiro de 1901 ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 117).

- Dada a hypothese de ter uma testemunha de kans
portar-se de qualquer ponto do Estado onde tem sede
a secção de justiça, afim de depÔr no plena rio de

, .algum processo crime, as despezas de conducção que
entrão na regra de custas judiciarias serão pagas
pelo 1'80 cOlldemnado em tal processo e adiantadas pelo
Ministerio da Justiça, a cujo cargo ficarão definiti
v,amente, no caso de ab30lvição do dit) réo; o sendo
este militar que tenha de responder por crime afiançavel
ou inafiançavel, as referidas despezas corre1'âõ por
conta do mesmo, arl.ian~an lo-as o Ministerio da.Guel'ra.
a cujo cargo ficaràõ definitivamente, no caso de abso1~

vição. - A. de 10 de outubro de 1901 ao Estado
Maiol' (Ord. do dia n. 168).

Sendo a testemunha militar, que tenha de depôr em
algum processo crime perante a justiça local, a inde
mnisação das passagens cleve sel' effectuada pelo gover
no estadual.- A. de 13 ele fevereiro de 1902 ao Esta
do Maior (Ord. do Exel'cito n. 194).

- Os alumn0s das escolas militares, quando via
jarem em paqllete do Lloyd Brasileiro teem dil'eitos
idell ticos aos demais passageiros de pl'imeira elas e.
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- A. de 28 de abril de 1902 aos directores do
Lloyd.

T."allsporf,e.- As autoridades militares, nas requi
sições de transporte, assim como nas declarações que
tiverem de fazer para ajustamento de contas com os
officiaes que tenhão de seguir viagem, devem mencionar
sempre o motivo determinante dessa viagem.- A. de
15 de setembro de 1899 ao Estado Maior.

- Não teem direito a transporte por conta dos cofl'es
publicos os alumnos das escolas do exercito que inci
direm no art. 160 § 4° do Reg. approvado pelo
Dec. n. 2881 de 18 de abril de 1898.- A. de 17
de fevereil'o de 1900 ao Estado Maior (Ord. do dia
11. 59).

- A's familias dos officiaes do exercito que íallecem
assiste o dil'eito a tl'ansportc para a localidade para
onde desejal'em transferir suas resiclencias, uma vez
que o reclamem dentro do prazo de seis mezes, a contar
da data do fallecimento dos mesmos officiaes. - A. de
31 de março de 1903 ao Est.ado Maior.

Tribunal de Contas.- As suas decisões, quando
forem de cal'acter administrativo, passão em julgado
logo que sejão publicadas no Diario Otficiat.
Accordão do mesmo tdbunal rIe 20 de setembl'o de 1901
(Dia/'io O/ficial de 24).

Tube.-culose. - O governo é au torisado a mandar
lllstallar em lugar conveniente, ouvida a Direcção

,
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Geral de Saude do Exercito, uma ou mais enfermarIas
destinadas aos officiaes e praças affectados de tuber
culose.- L. n. 746 de 29 de dezembro de 1900,
art. 16 n. IIf(Ord. do dia n. 111).- V. 8anatm"io.

u
Unirorm.e.- Approva-s9 a modificação proposta

pelo com J;Uandante da Escola Militar do Brasil, da
mudlmça da collocação das estrellas da altura dos
bombros dos dolmans e tunicas dos alumnos para os
antebraços, por cima das carcellas dos punhos daquelIas
peças de fardamento. - Porto de 26 âe agosto de 1898
(Ord. do dia 11. 958).

- Os officiaes e praças dos corpos arregimentados são
dispensados do uso das pastas e do barbicacho, no
serviço dial'io, quando não estiverem a ca;allo.
A. de 27 de fevereiro de 1899 ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 7).

- Os officiaes generaes reformados do exercito devem
continuar a usar os mesmos uniformes adoptados para
os effectivos, ficando nesta parte alterado o plano ap
pl'ovado pelo decreto n. 1729 A, de II de junho de

1894. - Dec. n. 3346, de 13 de julho de 1809.

- Figurino pal'a as bécas dos doutores e bachareis em di
reito. -Port. de 18 de maio de 1900, do M. da Justiça:

"Barrete ou gorro, de copa pouco alta, ele aba
grande, mais larga em cima do que em baixo, virada
para cima, acompanhando a copa em todo o seu con-



- 315

torno inferior e elevando-se até dons terços da altura
desta, forrado de setim preto por fóra e branco por
dentro, guarnecido de uma cocarde ou tope, formado
por uma facha de seda leve, de côr escarlate, recor~

tada em uma das pontas dobrada longiturlinalmente e
depois torcida em f6rma de rodilha, deixando livre a
ponta recortada, que deve sahir do lado do gôrro.

Béca ou veste talar de seda preta fosca, de colla
rinho ou gola em pé, devendo ser pela face posterior
e na parte em que se liga a mesma gola, ligeiramente
franzida e formando no centro uma dobra de oito centi
metros de largura em sua origem, augmentando para
a parte inferior. Pela frente sera guarnecida de paS$a
manterias de retL'oz de seda brilhante, presas nas ex
tremidades por botões do mesmo retroz; abotoando-se
na linha mediana, por meio de colchetes occuHos, até 6.
cintura e sendo fechada dahi para baixo. Todas as cos
turas serão feitas dos lados, de modo que as mangas as
occuHem; podendo abrir-se bolsos nas ditas costuras.

A manga deve ser dupla, constando de uma manga
perdida, larga e franzida em sua juncção com o corpo
da Mca de maneira a augmentar a largura das aspa
duas; na altura da cava do braço, terá um ligeiro
apanhado, retido por uma roseta de setim prato sobre
pondo-se a nm laço do mesmo setim e deixando appa
rente um pouco do forro á guisa de paramento. Esta
manga deve ser da mesma seda. fosca da béca, A
segunda manga de setim preto igual ao forro da pri
meira sera justa, guarnecida de punhos brancos ren
dados na borda e abertura inferior pregados pela face
interna, A Mca sera apertada á cintura pai' um cinto
de couro envernizado ou de selim preto Gom fivella de

, .

7
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prata munida pelo lado interno de uma peq uena chapa,
afim de evitar o attrito dos dentes sobre a vestimenta
a que se sobrepõe.

UniCorlDe.- Os ~edicos e pharmaceuticos adjuntos
do exercito não teem direito ao uso de uniformes, em
bora gosem de honras militares; pOI'que são contractados
para auxiliarem os serviços profissionaes de suas especIa
lidades sem mais nenhum dos direitos e deveres dos que
fazem parte do corpo sanitario do exercito.- A. de 13
de abril de 1903 ao Estado Maior (Ord. do Exercito

n. 271).

- V. Polaina.

Ut.ensilios. - Os corpos de guarda estão sujeitos ao
disposto na observação final da tabella 8a approvada
pelo Dec. n. 5352, de 25 de julho de i873, em virtude
da qual os commandantes verificaráõ a existencia dos
utensilios fornecidos e mencionaftLõ nas partes as faltas
que tiveL'em encontrado, ficando responsaveis pelo valai'
de qualquer objecto extraviado quando o não fizerem.-

. A. de 15 de dezembro de 1898 ao Quartel Mestre
General.

- Modifica-se a tabella n. 5 publicada na ordem do dia n.
:-72, de 19 de agosto de 189!, passando a vigorar na
distribuiÇão de roupas de cama a disposiçãO 22a da ta
beIla n. 1 publicada na ordem do dia n. 622 de 25 de
fevereiro de 1895.-A. de 8 de abril de 1902 tL
Intendencia.

- V. Material do Ex(',-cito.
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v
'Vaccina.- Pel'mitte-se a vaccinação antipestosa

das pl'aças do 24° batalhão de iufanteria, por cnllta. do
conselho economico do mesmo batalhão,com a condição,

. rOl,em. de ser vai untaria essa vaccinação. - A. de 11
de junho de 1900 ao Estado Maior. (Ord do dia
n. 83).

'Vassouras. - A acquisiçãO das que forem precisas
para a limpeza do rancho, do refeitorio, cozinha e
mais dependencias do quartel, se fal'à pelas economias
do conselho economico, ~Ó devendo tel' Jogae os pe
didos para serem fornecidos -pela Intendencia e al'se
naes, segundo a tabella, quando não forem sufficientes
os saldos existentes em cofre, o que se declarará nos
perlidos, inscrevendo-se tambem neUes a importancia
desse saldo.-Tabell,!- publicada na Oed. do dia n. 976,
de 25 de novembro de 1898, observação 9:10.

'Velocipede.- Autoriza-se o commandante da
Escola Preparatoria do Rio Pardo a fazer acquisição
de uma bicycleta «Gerard» para a instrucção dos
respectivo~l alumnos, correndo a despeza pelo cofre
do conselho economico. - A. de 18 de outubro do
1899 á Intendencia.

- Pel'mitte-se aos officiaes do exeecito o uso de polainas
altas de oito botões, de linho branco OÚ de panuo
da Càl' do dolman da arma a que pSl,tencem, só·
mente emquanto estiyerem montados ou em exercicio
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de velocipedia.- A. de 26 de julho de 1900 ao
Estado Maior. ~

VenciUlento.- Supprimem-se os ordenados e
gratificações do pessoal da adminhtração (los diversos
estabelecimentos militares que passa a perceber van
tagens militares. - L. n. 490, de 16 de dezembro de
1897, aL't. 8°, diversas rubricas.

- Os officiaes que servem addidos aos corpos, por ordem
superior, não devem ser considerados no caso do art. 50
das instrucções de 1 de novembro de 1890, artigo que
se refere aos officiaes cm transito, demorados por
ordem superior; nem nas condições ele outros, addidos
por causas diversas que não sejão de conveniencia
elo serviço.
Aos officiaes mandados addir para prestarem serviço,

deve-se abonar integralmente a gr.atificação do re ~

apectivo exercicio, correspondente á arma a que
pertencerem, se de corp.o montado ou a pé, cumprindo
que sejão respeitadas as disposições que impedem os
capitães e subalternos, quando addidos, de commandar
companhias, baterias ou esquadrões.- Porto de 22 de
dezembro de 1897 á Rep .. de Ajud. General (Ord. do
dia n. 911).

- Os medicos adjuntos tendo vencimentos fixos, em que
estão comprehendidos ordenado e gratificação de ex
eL'cicio, não podem ter outras 'vantagens, qualqueL'
que seja a commissão que exerção.- Porto de 23 de
dezembro de 1897 á Rap. de Ajud. General (Ord. do
dia n. 911).



- 319-

VenciDl.ento. - Os medicas e pharmaceuticos
adjuntos perdem todo o vencimento quando faltão ao
serviço sem causa justificada.- Porto de 28 de março
de 1898. à Rep. de Ajud. General (Ord. do dia n. 927).

- Aos ofilciaes do exercito que forem membros do
Congresso Nacional e dos congressos es taduaes, oon
siderados em disponibilidade no intervaIlo das sessões,
com os vencimentos do art. -5 das instrucções de
1 de novembro de 1890, só devem ser abonados taes
vencimento em vista de communicação feita, na
Capital Federal pelo Ajudante General, e nos Estados
pelos commandantes de distriotos e guarnições, de ha
verem eUes se lhes apresentado para entrarem no goso
dessas vantagens. - Circo de 1 de agosto de 1898
às Delegacias e Alfandegas e A. à Contadoria (Ord.
do dia n. 954).

- Que devem ser abonados aos medicas reformados,
honorarios e civis convidados para completal'em juntas
de saude, por falta de medicas militares. - V. Cm'po

de Sat6de, 8 de outubro de 1898.

- Os vencimentos que deverão perceber os coadju
yantes do ensino pl'atico dos institutu militare de
ensino, são os que lhes competem no respectivos
corpos. - A. de 20 de agosto de 189 ti Contadvria
e ás Escolas e de 28 de maio ~e 1901 ao E tado
Maior.

- Os officiaes dos corpos espe0iaes ti disposiçãO dos
commandos de districtos militares teem direito a



- 320-

soldo, etapa, criado e um terço da gratificação de
exercício que competir á sua patente, na arma
respectiva, abonando-se, desde que sejão empre
gados em alguma commissão, exercicio integral
inherente ao desempenho da mesma commissão.
Porto dã 15 de de;-:embro de 1898 ã Delegacia
Fiscal· em Porto Alegre.

VenciDlento. - Desde quando devem perceber
vencimentos os paisanos que obteem licença para se
matricularem nas escolas do exercito. - V. Pmça,
16 de dezembro de 1898.

- Os ofRciaes subal ternos que são postos à disposição
dos directol'es dos arsenas de guerra devem recebel'
a gratificação rlp, subalternos dos corpos a 'lue per
tencem. -Porto oe 19 de junho oe 1899 á Delegacia
Fiscal em Porto Alegre.

- Que devem perceber os lentes e professol'es das
escolas do exercito, que são senadores e deputados,
no interval10 das sessões. - V. Escola MilitaI', 1. 3
de abril e 8 de julho de 1899.

- Que se deve abonar ao afRcia1 condemnado a
pena que importe exclusão do exercito, havenrlo
recurso de revisão apresentado antes ela execução
da seiltença. - V . .;Sentenciado, 25 de agosto de 1899.

- Que compete a um tenente-coronel honorario do
exercito, preso e sub.mettido a conselho de guerra
depois de dispensado do 1ugar de ajudante de por-
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teil'o da Repartição do Ajudante General, por crime
que lhe fôra attribuido no exercicio daqúeIle em
prego :- Soldo e etapa, durante o tempo em que esteve
preso, correspondente ao posto de tenente, porque
aquelle lugar competia 'a official subaÍterno ou infe
rior reformado, sendo, porem, o soldo pela tabella
de 1890 de accordo com a cil'cnlar de 19 ele janeiro
de 1893,- Res. de 25 de agosto de 1899, commu
nicada ao Estado Maior em A. de 26 (Ord. do
àia n. 34).

VcnciDlento.- Os ajudantes das colonias militares
teem direito á gratificação de exercicio de subalterno
do corpo a que pertencerem, -A. de 14 de maio de
1900 ao Estado Maior.

- Mandão-se pagar a um empregado do TJlesouro
Federal os vencimentos integraes durante o tempo
em que esteve ausente de sua repartição por ter
ficado de observação na propria residencia, por deter
minação da Directoria de Saude Pu blica, em conse
quencia de haver se dado um caso de peste bubonica
em pessoa de sua famHia. - Despacho do Ministerio
da Fazenda de 9 de julho de 1900 (Diario Officictl
do dia 10).

- . resta expressão se compl'ehendem todas as quantias
percebidas em dinheiro pelo empregaclo, quaesquer
que sejão as denom inações das verbas especiaes a
que tenha de ser levada á despeza. - Despacho do
:\linisterio da Fazenda de 23 de julho de 1900, com·
municado a Delegacia do Thesouro Federal em
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Londl'es por offieio de 28 do dil'ecLúl' <.la Directol'ia
de Expediente do me5mo Thesouro.

Ven.citnen.t.o. - Aos alferes graduados compete a
gratificação de exercicio de subalterno de corpo a pe
ou montado no qual serviL'em. - A. de 27 de agosto
de 1900 ao Estado Maior (Oed. do dia n. 95).

- Declara-se que um empregado aposentado do extincto
ar~enal de guerra de Pernambuco tem direito ao
respectivo ordenado desde a data da extincção do
mesmo arsenal ate à do decreto que o aposentou.
-A. de 13 de dezembro de 19GO do MinistL'O da
Pazenda ao da Guerra.

- Que compete a um oflleial do exercito durante o
tempo em que funccionou em um Congresso Legis

lativo estadual, não tendo recebido subsidio por não
haveI' o pL'esidente do Estado reconhecido a legitimi
dade do mesmo Congresso.- V. Congresso EstcMlt~al,

2J de janeiro de 1901.

- O vencimento da praça que, achilndo-se em tratamento
na enfermaria militar é transferida para outro COl'pO,

eleve ser entregue ao conselho economico da mesma
enfermaria, como indemnização da despeza feita pelo
corpo a que ella pertencia quando em tratamento, e
não por outro de guarnição diversa pal'a o qual foi
transferida, por isso que não se trata ele vencimento

atrazado, em cujo caso cabe a este o ajuste de contas.
- A. de 2~ de fevereil'o de 1901 ao Estado Maior,
(Onl.dolliau.128).
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VCllcirnent.o. - Só se deverá e/fectuar abono de

vencimentos a officiaes que tenhão opposto P,ill bargos a

sentenças condemnatorias depois que forem acceitos os

ditos embargos. - A. de 19 de julho de 1901 ao Estado

Maior (Ord. do dia n. 152).

- Quando o lugar de porteiro do deposito do material

sanitario do exercito fór exercido por militar, deverá

este perceber somente a gl'atificação de 480~ por

anno.- A. de 3 de setembro de 1901 á Direcção

Geral de Contabilidade. - V. SeUo. - O regulamen

to de· 1 de' março de 1901 estabelece no art. 3° que o

porteiro deve ser capitão ou subaltemo.

- Os lentes em disponibilidade, que forem senadores

ou deputados, podem accum nlar os vencimentos que
lhes são devidos aos rospectivos subsidias:

10, porque o subsidio do senador ou deputado, cujo

mandato mana da soberania popular, não ê equi

paravel a vencimento, nem tem esse caracter (accor

dão do Supremo rrribunal Federal de 19 de agosto

de 1899) ;

2°, porque o lente em di ponibiliclade, como apropria

palavra o diz, não está investido do cargo, nem exerce

funcção alguma, pela simples razão de que ninguem

púde exercer uma fUl1cção extincta., e que, se percehe

vencimentos, é como iudemnisação do cargo que o Es

tado supprimiu, mas nuncl1 como remuneração devida

ulu virtude do excl'cicio do mesmo ou de qualcluer

fUllcção de llue esteja investido;

3°, porque, pelos lllOUVOS expo5tús, a especio de
que se trata uão incide no arts. 73 6?5 da OOllsti-
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tuiçàu federal: 110 primeiro caso, porque nâo se co

gita de vencimentos ou accumulação remunerada;

no segundo por não ·se dar ahi a hypothese do exer·
cicio cumulativo do mandato legislativo com qual
quer outra funcção du~'ante as sessões.- A. de 23
de outubro de HlOl, do Ministerio do Interior ao da
Fazenda.

Vell.Cilllellto.- Como devem seI' considerados os
dos veterinarios do exert:ito (e por extensão os dos
picadores).-V. Vele?'inario, 7 de noveml)ro de 1901.

-- Para recebimento de vencimentos aos officiaes e
praças recolhidos ao Asyl0 dos Invalidas da Patria
não se devem acceitar procurações.- A. de 11 de
novembro de 1901 á Direcção Geral de Contahi

lidade.

- Aos officiaes addidos aos corpos competem: -aos que
se achão em transito) demorados por ordem superior
ou conveniencia propl'Ía, um terço da gratificação de
subalterno, sendo alferes ou tenentes, e da de com
mando de companhia, sendo capitães; e aos que
naquellas condições, por' con veniencia e necessidade
do serviço ao flual conCOl'l'em com os elfectivos, o
abono das gratificações integraes dos exerciciús que
desempenhem, de accordo com a tabella annexa ao
art.24 das Instrucções de 1 de novembro de 1890, rece
bendo os alferes e tenen tes a gratincação de subalterno

?u as especiaes de quartel-mes~l'e, secretal'Ío, etc.,
conforme o exercicio em que esti verem, e os capi tães

a gl'atificac:ão de subalterno, se estiverem considerados
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promptos sem com mandar companhia, ou a de com

mando se, por necessidade absoluta, estivel'em neste

exercicio contra as recommendaçõt1s de não comman

darem companhia os capitães addidos.-Port. de 19 ela

daze_mbro ela 1901 a Delegacia Fiscal em Minas Geraes.

VenciDlento.- Os lentes militaros das escolas do

exercito teem direito aos respectivos vencimentos,

achem-se ou não em commissão de qualquer natureza,

desde que estejão em disponibilidade. - Accordão do

Tribunal de Contas de 94 de dezembl'o de 1901
(Diario Olficial tle 27 do mesmo mez).

- Os vencimentos dos aux.iliares dos auditores de

marinha e guerra na Capital Federal serão co}'re

spondentes aos de capitão nos corpos arregimen tados

do exerci to.

Os vencimentos dos auxiliares dos auditores de

guerra do 4° e 6;) districtos militares ficão equiparados

aos dos auditores de guerra e marinha na Capital

Federal. -Dec. n. 821, de 27 de dezembro de 190] .

-- Os medic0s reformados quando chamados a serviço,

pai' falta absoluta de effectivos, devem perceber além

do soldo da reforma, a etap:l e gl'atificação da exel'cicio

correspondeI).tes ao posto em que tiverem sido refor

mados, de accordo com o aviso de 27 de setembro de

1897 (?). - Porto de 14 de fevereiro de 190~ á Dele·

gacia elo Maranhão.

- O official reformado servindo como encarregado de

inquerito policial militar só tem direito á etapa relativa
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a seu po:sLo, aI;m do soldo da refurma. - Porto do l(j

rie maio dú Ir02 it Dologacia. uo E Pll'j to Santo.

VeueiUlento.- Os officiaes que se achão pl'ati
cando nas esLrada de ferro teem direito a vencimentos
de estado maior de primeira classe durante o periodo
de nm anuo e os fIne estão nos serviços ospecificados
do art. 13 da L. n. 30 A, de 30 de janeiro de 1 02,
teem os alludidos vencimentos, salvo para aquelles em
(lue haja detorminação especial. - Port. rle IOde maio
dI' 1002 á Del~gacin do Pal'a.

- V. Imposto. - Prouuf·aç(lu.

Te.-eador. -V. Incompatibitidaáe.-Intendencia
Municipal.

reterin:u-·o. - Os commandantes dos corpos n1l:0
podem lavrar contractos com veterioarios para servi~

rem nos mesmos corpos, nem re cindil-o sem ordem
do lioisterio da Guerra, pois que o aviso de 5 de no
vem bl'O de 1 91 não di. pensa e sa ordem. - . de 1l
do agosto de 1900 ao E tado Maior (Ord. do dia
11.92).

- O vencimento de soldo e etapa que percebem como
contractados devo lier considerado gratificação pr'o
lltlJO'i'e, e quando licenciados para tratamento de saude
abonar-se-Ihe -ha dous terços dessa gratificação, como
se pratica com os empregados civis que teem um sá

vencimento.- Porto de 7 de novembro de 1901 á De
legacia do Thesou 1'0 Federal no Ceara.
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Esta disposiçao} por identidade de razào, compre
hende tarobem os picadores.

Cumpre, entretanto, ponderar que a lei deu-lhes
soldo e etapa.

illa- ilitar. - ~\pprovão-se as plantas das vi1Ias
roilitares-typo que se projecta construir nas sedes dos
districtos militares, com oxcopção do 4°, plantas orga
nizadas pelos majores Augusto Ximeno Villeroj' e José
Bedlaqua e capitão Joso Calaza.ns.- A. de 25 de junho
de 1!)02.

A villa-militar-typo constad do seguinte: quartel
general, escola distL'ictul, casa para o commandantc do
districto, para os delegados das lIil'ecções de engenha
ria} estado-maior e sauàe, do medicos, officiaes lIa ad
ministração, depositos de artigos bellicos, oflicinas,
depositos para roateriaes, forragens, arreios. etc.

Visita.- V. Guarda.

Viuv .- V. Etapa.

Vogal. - V. Conselho de gueri'a.

Voluntario. -Registro de voluntarios, por Estados.
- V. Escripturaçr70, 14 de setembro de lUOO.

- As praças reconduzidas de deserção e novamente
alistadas não perdem a qualidade de voluntarios
e cabe-lhes. a respectiva gratificaçli:o. - A. de 23
de janeiro de 1901 ao Estado Maior.- V. G'ral/
licação.
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Voluntario.- Não peruea qualidade de vo1untario
a praça do exercito que tendo cumprido sentença por
crime de deserção de novo se alista. - A. de 26 de
junho de 1901 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 14G).
V. Tempo, 2 de agosto de 1901

- Sobre o regi tI'O dos vaIuntarias que o Ministerio da
Guerra deverá ter para annua1mente deduzir-se do
contingente que cada Estado tem de fornecer para o
exercito.- V. Recn~tamento, 25 de outubro de
1901.

- As praças condemnadas a menos de seis mezes de pl'Í
são só perdem as vantagens de vaIuntaria ou engajado
quando no caso ela tabella r- ~ d~ L. n. 247, de 15 de
dezembro de 1894 (Ord. do dia ll. 607).-Res. de 8
de novembro de 1901, communicada l''1 A. delI ao
Estado Maior (Ord. do dia n. lU).

Vot.ante.- Perdem a qualidade de votante os alu
filiaS das e colas militares, desde que cessa essa quali
dade, 1ue lhes dá direito ao titulo de votante e yoltão
li condição de' im pIes praças de proL - Res. doe 1 de
agosto de 1902, communicada em A. de 5 do mesmo
mez ao Estado Maior (Ol'd. do EX61'citc' n. 224),
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A

ecu ulação.- Os lentes em disponibilidade das
escolas do exercito que forem senadores ou deputados
podem accumular o subsidios aos rl:lspectivos venci
mentos.-A. de 30 de junho de 1903 à Direcção de Oon
tabilidade (Orr1. do EXGL'cito J). ). - '. pag. 8 9 3
.T'I alinea.

Addido. -Aos destacamentos existentes nos Estados
não devem ser addidos os ofliciaes que ali se achem com
licença para tratamento de saude ou em qualquer
serviço.- A. de 11 de maio de 1903, ao Estado Maior
(Ord, do Exercito n. 276).

lDaoueose. - 'ão fixados em dez o amanuenses
da Repartição do Estado .i\Iaior do Ex.ercito, com a
gratificaçãO eSReciaI de cincoenta mil reis men aes, e
em sete, com a mesma , tificação, o das direcções
g raes de engenharia e de ai ti haria, em cada uma;
em e's, com a gratificação especial de trinta mil rei
por mez, os do commando do 4{) districto militar em
quatro, tambem com e ta gr'atilicac'-o, os do com
mandos dos demais districtos mili 1'0. em cada um.

(') Ultimo lJia, io Otfit'ial constllLado- d~ 21 de OULUUI'O de i9Da;
ulLima nr>iem cio Exerclto-n. 2\18.
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...... A. de 7 do julho de 1903, ao Estado Maior (Ord.
do Exercito n. 290).

ArlllaIDento. - V. Limpeza.

Auditor. - Os processos de haLilitação para o meio
soldo e montepio militar devem ser julgados pelos
auditores de guerra, ou em seus impedimentos pelos
funccionarios com as competentes habilitações que, por
nomeação legal, os substitnirem interinamente, e não
pelos auditores ad-hoc, unicamente admissi veis nos
processos criminaes.- A. de 23 de julho de 1903, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n, 291 .

- sobre o uso de distinctivos de postos superiores ao de
capitão. - V. Official honorm'io, 15 de setembl'O
de 1903.

- V. Etapa.- Imposto.

Ausencia. - Declara-se ao chefe do Estado Maior
do Exercito, em solução a uma consulta feita pelo
major do l° batalhão de infanteria:

Que a resoluçãO de 17 de junho de 1880 foi revogada
pelo Oodigo Penal da Al'mada, em vigor no exercito, e
que o accordão do Supl'emo Tribunal Militar, de 18 de
abl'il de 1900 (Res. de 18 de maio, ord. do dia n. 80)
interpretando este codigo. apenas estabeleceu que as
ausencias maiores de tl'es e menores de oito dias são
transgl'essões disciplinares ~

Que a organização d03 consélhos para estes casos
de.verA ser feita de accordo com a ordenança de 1805;



Que mantem-se a disposição ela ordeuànça portlue
neuh uma incompati bilidade existe en tl'e o juiz da sen
tença e o juiz da execução;

Que, mantidos os conselhos de disciplina pal'a as
ausencias maiol'es de tres dias, consel'varão elles a sua
natul'eza, e, portanto, a pena que tiverem de applicar
sera na conformidade de sen instituto;

Que não se descontará ao castigado, quel' na pona,
quer no serviço, o tempo em que estiver rio hospital,
porque tal desconto só se refel'e aos sen tenciados pelo

Supremo Tl'ibunóll Milital'.- L de.23 de setembro de
1903 (Ord. do Exercito n. ).

c
Cavalhada. - A morto dos animaes em serviço nos

corpos elo exercito e estabelecimentos militares deve

ser justificada d seguinte modo:
a) Com attestado do veterinario
b) Com um tel'mo fil'mado paI' uma commissão de

tl'es officiaes, na falta daq uelle profissional;
c) Com a declaração de um official do estabeleci.

mento ou commissão a cujo sel'viço se achar o animal ,
na impossibilidade absoluta de obtel'-se o indicado nos
pal'agl'aphos antedores.

A. (le 18 de agosto de 1003 (Ord. do Exercito n. 08).

COll8elho de cOlllpra '. - 1 ão p(jde haver du
vida em abrir-se uma só peoposta apresentada em
concnrrencia pu blica para fornecimen to de u tensilios e
outros al tigos destinadps às enfermarias milital'es e

corpos da guallição desde que haja preço comparativo,
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quer do mercado,-quer do contracto anterior, como jà
foi resolvido em aviso de 17 de abril de 1901, cuja
disposiçãO deve abranger todas as concurrencias.- A.
de 24 de agosto de 1903, á Intendencia.

Conselho de CorneciJ:neuto.- V. Conselho
de compras.

Conselho de guerra.- Declara-se applicave1
aos instructores geraes de tiro nas divúrsas guarnições
e corpos o disposto no aviso de II de dezembro de 1900
- A. de 18 de setembl'O de 1903.- V. pago 67,
2a alínea.

Continencia. - O official desat'mado ott com a
espada na bainha, quando fal.lae a um superior, de
posição attenciosa de sentido fará apel11.s um leve
(~ortejo de cabeça e se o superior lhe estender a mão
corresponderá. A espada. estarA suspensa pelas guias,
ficando os copos para a frente. Se estiver com a espada
desembainhada a abaterá durante o tempo que fallar.
- Instrucções de infanteria mandadas adoptar por
A. de21 de maio de 1892.

Correspondencia.- Os commandantes de corpos
do um districto não se podem correspelllder com os
commandantes de corpos de outeos districtos. -A. de
3 de agosto de 1903, ao Estado Maior (Qrd. do

Exercito n. 296).

Crhne.- Nos crimes de que trata o aL't. 107 do

codigo penal, promulgado pelo decreto n. 847, de 11



- 335-

de outubro de lS90, será' applicarla aos cabeças a
pena de reclusão por 10 a 20 annos.

Na segunda parte do ado 107 do refHridu codigo,
onde se diz co~réos, diga-seco-autoroso-Dec. n. 1062,
de 29 de setembro de 1903.

D
Designac;ão. - Designão-se o~ casos em que terá

lagar a desapl'Opriação por nece:;sidade ou utilidade
publica geral ou municipal da Capital Federal, e esta
belecem-se as formalidades que devem ser obser\'adaso
- Dec. no 4956, de 9 de setembro de 1903.

Deserção. - V. Ausencia o

Destacamento. - O aviso de 16 de junho de 1889
(vai. IV pag. 81) relativamente a forças em serviço
fóra de seu corpo, não se entende com o pessoal que
gnarnece as fortalezas, pois que está directamente
sujeito ao com mandante do districto; refere-se a
forças que se achão á disposição de outros ministerios.
- A. de 5 de outubro de 1903, ao Estado Maior.

Direcção geral de artilharia. - V . .tima
nuense,

Dh-ecção geIoal de engenha~·ia.- Vo
Amanuense.

Distinctivo.- Um coronel do exercito, que tem
hO'l!ras de general de brigada, .não tem pl'ecellenci a
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SObl'8 os coroneis mais antigos do que elle, nem pode
apresentar-se na frente de seu corpo ou em ou tros
quaesquer actos de serviço militar com o uniforme de
general honorario.- Res. de 21 de janeiro de 1897,
communicada em A. de 22 ao Ajud. General (Ord.
do dian. 809).- V.voZ. rV,pag. i33,7a alinea.

Dist,ricto lllilitar.·- V. Amanuense.

E

EngaJaUlent,o.- A praça indultada do crime de
deserção pode contrahir engajamento, porque o indulto,
salvo restricções ne11e expressas, importa na ex
tincção e esquecimento do crime e suas consequencias
(semelhante à amnistia) mesmo para os já condemnados,
cuja sentença se torna inefficaz em todos os seus
ef1'eitos com a annullação da culpa que lhe foi causa,
desapparecendo a nota respectiva nos assentamentos.
- A. de 8 de maio de 1903, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 276). - V. verbo indulto, pag. 189.

EllterraUlento. - Fica elevado a 35$ o quantita
tivo para despezas de enterramento de cada praça do
exercito, quer na Capital Federal, quer nos dif1'erentes
Estados da Republica.-A. de 2 de setembro de HJ03,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. ).

Escola Ulilita... - A escola preparatoria e de
tactica do Rio Pardo é transferida par~ortb Alegre.
- Decs. n. 1001, de 7 de agost.rãã Í903 e n. 4919, ela
mesma data COrd. do Exercito n. ).
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o pessoal da escola padiu do Rio Pardo no dia 11 de

setembro, is 8 horas eb manhã, com um olfectivo de

líO alumuos, commandados pelo capilão instructor

\Valdemiro Cabral o de embarcou em Porto Alegre

às 7 horas da noite. dando-se a coincidencia do que

nesso dia completou-se o quinto anno que a escola

seguira para o Rio Pardo.

Estado l\laior. - AHerão-se as instrucções para

os delegados do chefl3 do Estado Maior do Exercito,

publicadas na ordem do dia n. 11. - Ord. do Ex.erci to

n. 29-, de 22 de agosto de 1003.

- V. Amanumse.

Etapa.-A quese abona aosaux.ilial·es do auditor da

marinha não està sujeita ao imposto sobre vencimentos.

-Res. do M. da Marinha. sobre consulta do Conselho

Naval, communicada em A. ele 14 de setembro de 1903

á Contadoria da Marinha.

Exame. - São dispensados dos exames praticas, de que

cogitão os arts. 28 c 29 do regulamento de 31 de

março elo 18::>1, os officiaes e praças do exercito com

petentemente habilitados com os respectivos cursos das

armas a que pertencerem, dcrogada nesta parte a L.
n. 80 A, de 30 de janeiro de 1892.-Dec. n. 1037, de

9 de etemol'O de 1003 (Ore!. do ExeL'cito n. ).

F

Fal~daIll~nto. - A observação 5a da bbclla fi. 3

de 14 ele fevereiro de 11)05, publicarIa na ordem do dia
3))2 22 -
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n. 62 de 23 do mesmo me?, fica alterada pelo des
pacho lançado na informaç;to de 9 d março de 1898 da
Repartição de quartel-mestre general estaheleccndo que
- se por qualq uer circumstancia imprevi 'ta o recru ta
ntLo I'ccehet' nas epochas dotel'm inaoas qual([1lel' pl'ça de
fUI'damento consigna,da na tahella n. ,p lrj '''~i. (' , pl)!,1 '1

. mais tarJe pat'a uniformidadd, se lIàu IlUU ler l'ecelJlJo
identica pela tabella n. I, e\1itando-se as duplicatas
em relação às epochas.- A. de 24 de ag~sto de 1903,
ao E~tado raiar (Ord. do Exercito n, ).

Fixação, - De forças de terra pat'u o ex rcicio Ile
l!)04,- L. n. l03Üde 2 de setembro de 198:3 (Ord.

do Exerci lo n. ) .

FOl"nechl.1ento. - V. Conselho de compí'as ,

H

Habilitaçâo.-Porql1em del'em serjulgadosos pro
cessos de habilitações parc\ o meio soldo e montepio

militar.- V, Auclz'to,', 23 de julho de 1903.

I

Inlposto.- A etapa que se abona aos auxüiares do
auditor da marinha está isenta do imposto sobt'C venci~

mentos.- Res. do M. da Marinha sobre consulta do

Conselho aval, communicada em A. de 14 de se~

tembro de 1903 á Contadoria da Marinha.
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Inst,rucções. - Para a commissão encarregada de
continuar a construcção da estrada estrategka do Porto
da União da Victoria à Villa de Palmas, no Estado do
Paraná.- 15 de abril de 1903 (Ol'd. do Exercito

n. 275).

- A!terão-se as dos Jelegados do chefB do Estado Maior
do Exercito, publicadas na ordem do dia n. 11.
Oed. do Exereito n. 295, de 22 de agosto de 1903.

Inst,t-uct,ol". - V. Conselho de guer'ra.

Int,iOlação. - Declara-se ao presidente do jury que

não sendo como funccionario publico que um empre
gaJo do Thesouro Federal tem de comparecer, como
jUl'ano, às sessões do mesmo tribunal, deve ser elle
intimado pal'a isso na casa de sua residencia. - A. de
3 de ou tu beo de IÇ)0:3, do lU. da Fazenda.

J

Jury. - V. Intimação.

L
Lifnpeza.- Descripç:lo e empl'dgo do appare1ho 

Paes Leme-de limpeza para a conservação da cara
lJina. Manser. - Ordem do Exercito fi. 291 de 25 de
julho de 1903.

M

Itleio soldo. - V. Audito?'. - Habilitação.
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Montepio. - Y. Auditor. - Habilitação.

o
OtBcial honorarlo.- Um coronel do exercito que

tem h()nras de general de brigada não tem precedcncia

sobl'e os coroueis mais antigos do que ene, nem póde

apresentar.se na frente de seu corpo ou em outros

quaesquer actos de serviço militar com o uniforme de

general honorario. - Res. de 21 de janeiro de 1897,

communicada em A. de 22 ao Ajud. General
(Ord. dodian. Sü9).-·Y. vol. IV, pago 263,
6' alinea.

- Em virtude da disposição precedente os auc!itol'es de

guerra que teem honras ch~ postos superiores ao de
capitão não podem apl'(~senta.r·so com o uniforme

daquelJes postos nos cansei hos de guerra ou ou tros
quaesquer actos ele serviço militar.-A. de 15 de
setembro de 1903, ao E tado Maior (Ord. do Exel'cito

n. ),

Operação. - V. pag, 1 Z, ultima alinea.

p

Part,e.-·As que são dirigidas polos otTIciaes obl'e
qualquel' assumpto da disciplina elevem ser el)do

reçadas aos fiscaes dos corpos, pJr isso que [:ião estes

os responsaveis pela boa marcha do serviço, com-
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petindo aos mesmo'> fiscaes dar conhecimento aos
respectivos comman lan tes para d~libera rem sobre
elias. - A. de 28 de setembro de 1903, ao Estado
Maior.

ProUlO - o. - V. Exame.

R

Rebellião. - V. C1"ime.

s
elIo, - 1"0 caso de serem cullacJa:; a um papel
estampilha., em graulle numero, tomando espaço
maior do que o Ilecossario para a da ta e a a 'signa
tura da pessoa competente para inuti1isal-as, a Pl'O

virlencia a adoptar para dar inteiro cumprimente ao
disposto no art. 19 do regulamento annexo ao
Dec. n. 3564, de 22 de j1neiro de 1900, é repetir-se
a data o a assignatura de modo a ficarem oscr1
ptas parte sobre o papel e parte sobre as e tam
pilhas. -A. de 9 de setembro de 19iJ3, do iiI.
da Fazenda ao da Marinha.

- DeclaI'a-se â Delegacia Fiscal em Minas Geraes,
de accordo com o de~pacho do Sr. Ministro da Fa

zellda de 6 de dezembro de 1902, profel'ido na con
formidade do pal'ecer da maiol'ia do O)llselllo de Fa
zenda :



10, que os requerimentos apresentarlos com o seIlo
devido mas não inutilizado pelo siguatario, incorrem
om re\Oalidação, quando forem dirigidos às au tori·
dades publicas foderaes ;

2°, que no caso de ser apresentado â revaliJação
documento sem se110 e ser ne sa occasião !' 'ra1tl'!ita:«)•.'..".~,
na fórma do art. 6) do r("guIamento, pelo empregado
que o receber, deverá ser tambem impo ta multa a
quem de dil'eito ;

3°, que as procurações, quer por instrumento pu·
blico quer por particulal'C's) se não csti v rem elladas
na fórma dos ns. 17 e 18 do al't. 19 do regulamento, :;6
podel'ãc preencher essa formal ida(le por meio de reva
lidação e, quanto li. multa cabe a do art. 63, quando
50 tratar e instrumento partícu ar, (}
n. 41'fJ.uanuo de procul'uções pa::,saJas em nota

4°, que a ordem n. 70, de 27 de maio de 1\.102, expe
dida ADelegacia r"iscal no Maranhão e pu blicadá no
Dil),I'io O/ficial de 28 das e mesmo mez, firmou a dóu
tl'ina obre o de e failta de solIoem
documento pas~ado em 'lia anterior de mais de 90 dias
à da denuncia;

5°, que, como coo ta do aviso do Mioistcrio da Fa
zenda, n. 51, do 3 de agosto de 1900, expedido ao da
J~stiçn e publicado no Dim"io Of/icial do dia !':eguinte,
já hou ve deci ,o sobre o que concerne all llJit.!~i..f"I!iP'~~·

tractos firmados ontro particulares e o E tados o 1 e .:>

Bt nicipio ;

6°, q di~p!:""''':J~".;.-r,~
mento trata de recioos a BMO'Sem titulos sujeitos ao
se110, i to ê no proprio titulo e nào em
se~U'Ddas vias dos mesmos recibos;
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7°) que 'ú est,lo isentos dl3 se110 os reCibos de a
larios qua'ldo passados em folha de pagamento, con

stituindo acto de expediente de emprezas ou comp:l.

nhias ;

o, quo, conforme a inLelligencia dada pola decisão

n. de n dI' lU lrç,) de L 71, a ex pre,; ão - lagar -

rI fêre- ',par,l efTeilos do art. ao n. 2 cllrnbinau

com o § :3° do al't. 3:3 do I egulamcmo, ao dJstl'kto a
que pertence a repartiç.Io arrecadadora e não á' Pl'O

priedades particulares da pe soas que p:ls~arem e as
siJnarem titulo sujeito ao se110 ;

ao, I1nallJlenLe, que a circular n. 33, de 10 de maio

de 1900, regu1a o mOtlo ue legalizar os papeis sujeitos

ao sello federal, mas C'ju-e na oc a. ião opportuna só ~a

ti z ' , stado. - mcio d D', etoria

rle expe~ienLe do Thesouro F 'deral n. 6~ de' I de

setembl'o de 1903.

u
~I..DWQ..&1~D'l.e':;".'=- I Hera-se o plano de UllIfol'mes para

o exercito. - Dec. fi. 4966, do 16 da sotem bl'O da

1903 (OI'J. do Exerci to 11.. ).

- '\. Distinctil'o. - Official honom)'t·o. - P)'ece
clencia,

v
·el·eadola • - Declara-se que, ~le accordo com o

pal'e~cr do consultor geral da Republica, dove seI'



pn to 1'111 (li, poni!li lida le um ai r. I'OS rI.) e.- 'r i tn cI 1 ()

,crcarIor da Camal'a l\l11ni'Ípal de '. João de UI'ubu

rctama, no Estado do Ceará, uma vez quo a Gunsti
tuiç~ão federa não inclue os militares entre os iI! '11'
giveis o as ~on-;tituições e. ta llaeS não os incoIl11,atí..
Lilizil0 eleitoralmente consoante a doutl,jua (lo a t:ord1
do "':upremo Tribunal •lllitar de 13 de julho de 1 f)'J

(Ord. 'do di. n. 28 do 30 tio mesmo lllPZ). - A. de
5 de ou tu bro de 1003, ao Estado 1h.iOI' (eu dI)
Exercito n. ), V. InGompalihilitladc, paS' 83,
2' alinea.

olun t .. rio. - S0 devem ser Receitas nos Es tados
in 'pecdonados saurle. - A.

H.1J.",j3,J6U1Jl(}-t\HU'!)~'·"{Il,. í o

. ...
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