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N. 1 - Providencia para que seja computado de 10 de jancíro
o prazo de 60 dias concedido no art. 50 da lei n , G52,
de 23 de novembro de 1899, para pagamento do sel li
elas patentes dos offlciaes ela Guarda Ncional ,

N. 2 - Declara que pela inscrlpção do exame de madureza
devem 0< examinandos que não são alumnos do Gym
nasio Naeional pagar li importancia total das tu::s
correspondentes ás diversas materias comprehendílna
no referido exame

N. 3 - Declara que não são válidos os exames de biologi::,
geologia e desenho, prestados no Estado do Ceará. em
fins do anno de 1898, visto não figurarem entre os pre
paratorios Ilxados nas instrucções de 21 de uovemrn-o
de 1895, e outrosimque, sob pena de annullação UJ9
respectivos exames, devem ser cobradas dos alum nos '1·)
Lyceu do Ceará, que naquella época concorreram ás
bancas geraes de preparatorios , as taxas de insccipçã»
de 'lue tralit o § 30 do art. 3°, das citadas Instrucçôcs.

N. 4 - Declara que, nos termos do art. 229 do Codigo de ensina
superior, podem ser passadas as certidões requeridas por
um ex-alumno da Escola de Minas, das approvaçres
que obteve nas materias do curso annexo e do 10 e 2'
annos do curso Iundamcntal da mesma Escola. • •

N. 5 - Declara que, não tendo sido revogados os prazos fixados
no art. 3° da lei n , 314, de 30 de outubro de 189G,
para a terminação dos cursos especlaes das Fuculdu.Ies
de Direito, conforme foi decidido por aviso de 30 de
maio do anuo findo, devia ter cessado complesaruante,
a contar desta ultima data, o regimen de séries na Facui
dade de S. Paulo, sendo irregulares os exames d:3
referidos cursos que ali se realizaram em novembro de
1899, não podendo em março vindouro ter legar outros
exames que não os do regimsn actual , • • • • .

N. 6 - Declara que o offleíal avulso da Guarda Nacional n::3
depende de licença para. tratar de sua saúdc ,
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N. 7 - Declara 'lue os direitos autornes das obras publicadas
1I11tes de 1898 são regidos pela legislação enlão em vigor.

N. 8 - Autoriz1ção para baixa de um soldado da. nr~ada
Policial, independentemente do resultado do processo a
que respondeu por crime de deserção, por não ter sido
IJG'al sua Inclusão • • • • • • • • • • • .

N. a - Declara que a concessão eont ida no art , 50 da lei
n. G;;2. de 23 de novembro de 18'019 não favorece a offi
ciaes da Guarda Nacional qne deixaram dé legallsar
suas nomeações durante a vígencln da organização pela
II ual foram rei tas.

N. 10 - Declara. que a União é responsavel sórnen te pelas
aespezas com os servlcos de alistamento eleitoral e das
eleições federaes que a lei n , 3;;, de 2õ de janeiro de
1802, autoriza de modo expresso . que as contas res
pectivas devem ser oonveuientcmen te processadas e
acorupanhadas de documentos eoruproba tivos, e as
publ icações pela Imprensa limitar-se ao numoro de
vezes eatr-ictamente necessarlo

N.ll - Intellig-encia do art. 273 do regulamento n , 1263 A,
de 10 de feverei 1'0 de 1003.

N. J? - Dedal'a que ao Mínlsterlo da Fazenda, de accôrdo
com o da Guerra, cabe a solução do pedido, feito por
um funcclonet-lo que a este é subordinado, de nova
medalha de dlstlncção , por se haver extraviado a que
lhe havia sitio conferlda • . . • • • • • • •

N. I~ - Os papeis concernentes ao regletro civil devem ser
sellados com estampilhas da Uníão , •••••

N. 14 - Declara que os prazos para o gôzo das r.·galias con
cedidas pela 13i n . 411, de 3 de setembro de 18'J7, Hum
0'1 mesmos fixados no art. 3° da lei n , :H4, de 3:) de
outubro de 1895, estando, pois, Inte irarnente extlnctos
01 cursos especlaes , por jú. terem terminado os referidos
prazos ; outroslm, que \lOdem ser admíttídos a exames
na 2a época todos os a umnos reprovados na la • •

N. jj - Declara que o auxi lio para. o aluguel de casa ao por-
to iro tio Archivo Publico Nacion a! compete ao funccío
uaclo effectivo , emquauto não fur dceutuldo do
emprego

N. lG - n.eso!"e duvidas suscitadas pelo offlclu l do registro
geral de hypothecas da cow!:.rca de Jundiahy • • •

N. 1) - Manda archivar o processo de investigação a que
foram submetttdoe di versos offieiaes inferiores e praças
da Brigada Policial, por tratal'-se de crime de natureza
polit íca, o qual deve ser julgado no fóro civil

N. 13 - SI) aos commandantea de bríguda é permitlido prest i r
o ccrnpromlsso por procuração, nos termos do art. 81
do decreto n. i22, de 23 de outubro de 1850, por terem
olles su bstl tu ido, nas comarcas. os anti~os corna n
dantes superiores

N. I() - Declara 'lue a transferencia de alum nos de uns para I

O'1t,'('B ínsItutos eqn iparndos ao Gymnnsio Nac íon 111
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está implicitamente auterlzadu pelo proprio acto da
equlpaeacão , convindo que a expedição das guias
só tenha lagar depois de terminados todos os exames
do anno que o alumno tiver cursado • • , . •. 13

N. 21) - Declara que do alistamento devem ser pnssadus gratui
tamente, em qualquer tempo, 1\8 certidões que forem
requeridas para fim eleitoral, e que quaesqirer
documentos devem ser fornecidos independentemente
de pagamento, desde que os interessados declarem
nas petições que se destinam para o mesmo fim. 13

N. 21 - Autoriza a matricula de um estudante no 10 anno 110
CII\'SO geral da Escola Polytechnica, independente do
exame de desenho de que é dispensado, como de outra
qualquer Pl'OV:l. de habilitação, mediante a apresentação
do certificado de exame de madureza. • • • " H

N. 22 - Advogados provisionados podem ser adm ittidos 1'1)\'-
ante a justiça federal, desde que teuham p"go o se llo
federal nas provisões 14

:N. 23 - Declara que, sendo excepcional a 2·' época de exames,
deve , para o prccesso destes, ser estnctarncnte obser
vado o disposto nos estatutos tl~s Faculdades de Direito
que prescrevem uma siÍ chamada para a prova escripta, 15

N. 24 _ Declara que um ex-alumno do 10 anno do CUl'50 de
pharrnacia , matriculado em 188'!, não póde ser adm it
tido á inscripção dc exames para o mesmo anno , sem
a apreaenta çâo rios certificados dos novos preparutor ios
etigidos pelo regulamento vigente. • . • • " 15

N, 25 - Declara que um alurnno do Instltuto n. Kõpke 'jue
completouo exame de madureza, em data anterior i\
revogação do decreto n , 2009, de 22 de abril de 1805,
pelo qual foi o mesmo Instituto equiparado ao Gym
naslo Nacional, tem direito á matricnla no curao
medico. i,6

N. 26 - Declaração que devem conter as guias para o paga
mento de scllo relativo ás patentes do1s offl.iiaes da
Guarda Nacional, ~ prrzo para eílcctuar-se o d íto
pngn mento. 17

N. 27 - Declara que, dos alumnos extranhos a um inatituto
equiparado, sõ devem ser admiltidos aos exames de
promoção os que pretendam matricular-se em qualquer
dos annos do curso, ou os que se destinem aos cursos
especiaes de pharmacia , agrimensura, odontclog ía ,
obstetr-ícia e bellas-artea; outrosim que 08 exames do
curso que abrangerem o estudo completo da disciplina
equivalem aos exames íl naes quando furem pr-stades
pelos candidatos ãquellas proüasêes, ou pelos alumnos
do estabelecimento, observada neste caso, a disposição
da lei n , 560, de 31 de dezembro de i8~18, quanto á
approvação em um preparatorio anterior a essa data. 18

N, 28 - Sobre casamento de brazileiro com estrangeira, seus
impedimentos e transmissão da nacionalidade á mulher
e aos Iilhos, 18
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N. 2:' Declara que não convém naturalizar indi viduos ausentes
da Repu blí ca, ainda que em seu serviço em raizes
estrangeiros, sem que hajam préviamento residido no
Braz il • la

N. 3:' - Sobre prece dcnclu de ofücíaes na Bri:;alla Policial 20
N. :'1 - Declara que o exame de geogra phia prestado na Escola

l\Iilitar do Rio Grande do Sul, sob o regulamento de 12
de abril de 1800, abrange o estudo de co rcgrnphia do
Brazil p- deve por isso ser aceito para a raatr lcu!a
nas escolas superiores • 20

N. 8? - Organ ísação e funcclonamento dos c onsr.lhos de
qualificação e de revista da Guarda Nacional, penas
disciplinares a que são passi veis e honras a que teem
direito os offlciaes • • • • • • • • • • •• 21

N. 3'1 - Declara que as casas de penhor estão comprchondidas,
para todos os effeitos, na disposição do decreto n. 2G\J2
de 14 de novembro de 1860. 22

N. 31 - Declara que, á vista do disposto no art , 35 § a do
r~gulamento em vigor, as 40 faltas, de que resulta a
perda de anno para os alumnos, devem ser contadas
totalmente em cada uma das aulas e não addícionadas
á., que fôrem dadas em diITerentes aulas. 22

N. 33 - Taxa judiciaria nos processos federaes • 2:3
N. ::t') - Prohibe o transito de vchiculos pelo portão da Corôa,

com destino ao largo da Cancella • 23
N. 87 - Declara que os officiaes avulsos da Guarda Naclonal

não precisam de licença para tratar de sua 8:,ude e do
negocias de seu interesse 21

N. 33 - Recommcnda que ás Iiccnças que os chefes das repar
tições estão autortzados a conceder aos respectivos em
pregados, para tratamento ne saude , preceda a ncces-
sai-Ia inspecção • ,2,1

N. 3'J - Declara (lue o aviso de 3 de agosto, do Minísterlo da
Guerra, explica as continencias a que teem direito as
corporações militares, entre as quaes se acham compre
hendídas a Guarda Nacional, Brlgadn Policial e Corpo
de Bombeiros. 2:;

K. ~CI _ Sobre defesa dos interesses da Un ião nos processos
intentados perante a justiça federal. 23

N. 41 - Os lI1inistros de Estado, directamente ou por inter
medío de seus representantes nos Estados, são com
petentés para suggerir aos procuradores da Republíca ,
o que fôl' a bem dos interesses da União . • 2G

K. 42 - Sobre pagamento de imposto relatiyo {t transcrlpção
de um titulo no registro de hypothecas • • • " 27

K. 48 - Autoriza a transferencia de alumno do Gymuaslo
Fluminense para o Externato do Gymnasio Nacíonal ,
devendo, porém, o referido al umno exhibir" antes
da prestação do exame de promoção, certidão do nu
mero de faltas que houver dado naquelle Gymnasio, ate
á data d a transferencia 27
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x. 11 - Scllo :1 qlJ.' estão sujeitas as cHlidõ,'s, petiçijes, [11'0-
cllr:1ç"C3 e con tractos 2s

:'\. r, - Cal.e rio Porl or Jud iclur!o resolver :1S duvidas sobre
interpretação de lcl 0'.1 re;ul:1mento, cuja execução se
acha a seu cargo, 2,3

N. 4~ - O decreto u , 8::;::;, de " de novembro de 1851. esb em
inteiro vigor. 2[\

~. '1', - Declara quo Ü, adm iuistração municipal do Distrito
Federal nâo cabe pag:1I' as contr-ibu içôes dos enfermos
indigentes, naturaes dos Estados, e que, achando-se no
rllto Dlatricto. não tenham, entretanto, aqui o s-u do-
micilio • ';2)

!\. ,IS - Declara q un l ,) un i formn que dc vrm n.•ar os oíllci.ics
da l'CSCl'Vo. J~ {1uarda Nacionn l , :111

N. IQ - Declara flue as cont ineuclns militares sómente são
devidas aos ofllc iacs quando se acha m uniformisados.

~. ~,tI - Declara 'pc os offlcínes da Guarda Nacional podem
ser postos á disposição dos Governos dos Estados 11 11 ,111do
por es tes r'ê(jltisi tudos

". ::;1 _ Declara que a despeza com o torncclmonto de livros
para o expediente dos corpos da Guarda Nacional
deve correr por conta d a respectiva caixa, e dá pi-ovi
donc íns sobre a posse dos oíliciacs •

1\'. ;';2 - Declara que dOU3 alurnnos matriculados na :3' serie
medica devem ser díspnsados do exame de chlmíca
analytica e, portnuto , da respectiva taxa, apresentando
os attostatlos e (l documento a que se refe re o m-t , 121
do regulnmcn to .

", ,,:1 - Declara que ~lS vantagens de que tratam os arts. :;~ e 3ü
do Codigo de ensino superior tecm direito unicamente
os membros e ífcctí vcs do maglster io, pelas obras. que
nesta qualidade tenham composto, n.;o podendo taes
vantagens ser concedidas a um lente jubilado e por
um trabalho poste dor á data de sua jubilação

N. 54 - Dá instcuccôes para os alumnos do Gymna sío Nacional
e dos Inst itutoa u elIe equiparados habilitarem-se, até
1904, nas materias exigidas, quer para a matricula nos
cursos superiores, quer p:>ra a obtcnção do grúo de
bacharel

N, ~,5 - Declara que o certiflcado de approvaçiío nas matérias
da série anterior, a que se refere o § 30 do art. 212
do Codigo de ensino superior, não deve ser exigido dos
alumuos que pretendam inscrever-se a exumes da
série em que cstiverem matriculados •

N, 5r. - Declara que um alumno matriculado na Escola Po ly
technica de accordo com as exigencias preparatcrias
dos estatutos de 25 de abril de 187-1 deve. na fôrma
do decreto n , 450, de 13 de outubro de 1897, concluir
os seus estudos pelos ditos estatutos e assim prestar o
exame de desenho, segundo o disposto no art , 57 .
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- A excusa rle jurados é da exclusiva co uipo tcnciu
presi de n te do 'I'ribuual do JUI'Y.

- Declara que deve responder perante ° fôro criminal
commum o soldado da Brígnda Pollcía! accusado do
crime ,le tenta ti va de marte contra ° 2" sargento rla
mesma corporação

- Declara que devem ser acce itos para a matrlculn no
10 armo do C\ll'SO fundamental da Escola de !\li"as os
exames fi naes de mathernnttca prestados no Collegi»
Mí li tar, de aceordo com o regulamento de 18V~,

cumprindo. porém, ao candidato, para tornar eflectiva
a mutricula , completar pera r.te co mmissâo de lentes
da mesma gjeola OB exames de phys íca e clrímica " his
to ria natural •

3li

N, I,] _ Autoriza a admissão rIe um alunmo do !:lo onno do
Internato do Gymnasro Nacional ao exame co njuncto de
tochs a' mntl'rias llaquelle anno, inclusive os corn ple
mentares para o lncharelado, cujo ClIl'SO deixou de
8~guir por motivo de molesria . :;j

N. (H - Declara ficar Rem encHo n nutoriznção P1L':l a guia
de mudança do ofllclal da Guu rda Naclon» l que náo a
eolicl t.ir no prazo de 3U dias, contado da data em que
tiver conhecimento ° respecttvo com maudo • • .• 38

;-.J". 02 - Declara a modificação indicada para a calçr. do 2'
uniforme rios ufllc iae s da Guurdn Nacional. , 38

~, 03 - Declara que não podem servir de exn minmlorcs os
individuo, que tiverem com 03 cxami nrmdos parentesco
até 2° gl'Úo nus linhas ascendente ou dosceudente
011 na l i nlm transversal, devendo ser eons idcrndos
nullos os exames prestados em ';I.C8 condições 3\1

N. Oi - Dcclar a que os offlclaes nomeados para a Guarda Na
cional rlé uma comarca devem prestarcom prom isso legal
perante OB commandantes dos rispect ivos corpos e
estes , perante o da brlguda a (lue perLen;erem. :l~)

N. 6" - Declara que os omciaes avulsos da Guarda Nacional
não prr-cisaru de g'nia de muda-içi l'!I1'U tran sfe rír sua
residencia. • • • • • • , • • • . . " 40

N, Gi) - Declara quando deve entrar em Yigol' o plano de
ua iforme ria Brigaria Policial. npprovado pelo decreto
n . 3835 <la 24 de novembro ultimo. 40

N. 07 - Declara que o Governo não tem compotencia para decidir
sobre o pr ovirneuto dos lozares lle lentes das Facul
dades e escolas equiparadas !ts felleraes, cabendo-lhe
apenas í nterferlr, por intermedio de SéUS delegados
Ii scao a, no que respeitn ao reguncu do ensino, processo
dos exames, execução dos progrummas e moralidade d.,s
institutos. I. 4L

N. G8 - Declara 'Iue ° paragr apho unico (lo art. 18 do regula
mento annsxo ao decreto n , 2~24, de :29 ,l0 janeiro de
1896, é especialmente a pplfcavel aos capitães que forem
escol hi.los para o cargo de thesoure iro, 41
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N. (j!) - Declara que os exn.mes de preparatorios prestados sob
a fisealiu.;:1o de um cornmíssarlo e antes do decreto
n , <.;~l.i. da 1 d) outubro de 1il9'J, pelos candidatos
ãs prnllssúes de dc uusta, phurmnceutlco, aggrimt'nsor
e padeiro, s:1{) v:ílidos para to.lcs os etlcítos , uma vee
'lIIC tenham sido 0tl'ectuado. na coufor núda.le das
instrucçôes de 2l de novembro de t~v.); outroaim , que
a commlssâo de um delegado fiscal junto a um ins tr
tuto par ticular equiparado, se limita ã fiscalização desse
estr.l-elecirnento, no qual, por ser particular, não podem
rea Iizn.r-se exames pal·ceUados. . . • • • •• 42

~. 70 - D,'chr:J. 'lua os lentes das disciplinas faculta t ivae do
Gyrnnasto Nacional podem intervir nos exames das
mater ias cujo ens ino é obrtgatorio , quer arguindo os
candidatos para o Ilm indicado no art. 3'3 do regula
me nto , quer concorrendo com o seu voto para o· res-
pectivo julgamento. • . • • • • . . . •. 4::

X. 71 - Declara que, tendo sitio prorogado até DOi o prazo
para a r9alisação dos exames parcellados, e sendo
válidos para a matricula nOB cursos ~ uperlorcs 03 que
SOLO prestados na Escola Naval, devem ser accei taa as
certidões desses exames, apresentadas para o Jim de
qua tl·at.a o art. 4", § 2", das inerruccôca an nexas ao
decreto n. 3SG!, da 15 de dezembro de 1000 ·\;l

;\ ,72- Apprcvu 1\S díaposlções que devem ser incorporadas aoa ,
l'egimento interno do Ins titut o Nacír.na l de Musicá
qua no refere a portaria de 1:1 de maio de I~OO. ..!



MINISHRIO DA JUSTI~A E NEGOCIOS INTERIORES

N. I - EM -I DE JANEIItu UE 1\10')

1'rovidcucia para 1[110 seja computado ,I<, to de j:lll"irp O prazo '1~ Ôl)

.l ins é01leerliclo no art, rio d~, lei n, ,;,,2 dp 23 d" novembro de -[SilO,
P~q'~. pagamp-n1ro dl) Rrlln d[l:;J r(\tcnt(~s (10:, o01ci;l,C':] drt Guarda

~1acional.

Miuietorío cI.it ,TU~lilii\'~ Nrgoeics Jllterilll'h; -. Dircctorta ,la,
.Tndi,;a - 2' Secção - Capil.al Fr-rlora l, 4 cln .i~,IJ(',irn de 19(10.

"'.illini.q1'ro ,Ie K;tnilo ,In. F:t;wntla Hngn H',: di{;\1{·.i'i c:;;:~

111'di1' as nel'OSS~ril1.f; or.Icns afim d(~ 1111(', t:o)' l'ilrLo dll~: ilivl'l':'1 c.

J'i,pflrtiçucs urrcca.lndoras Ih Repnblica, se uk:,'l'VO :1 dlsposíção
tio art. 5° da loi n , 652 de 2:: do novembro ultimo. no scnüdo
do qUI) o pI'UZO do (iO dias, para o pagamonto do sol lo das paten
tos dos oíllciaes da Guarda Nacionnl , que ainda. não o tenham
satleleito, soja computado de I de janeiro corronto, data orn que
começou a vigorar a reíerida lei.

Saude e fraternidade. - Epiuici» Pcssôo.,

N. ;~-- E\[ P, fiE .JANrm:,O DI'; l~lilí)

f),~c1:l)'~, (1111' pela inscripciío do exame ,le mndurez-t L!pvPul os cx nm í
n andos que não são alumnos do Gymnasio Naciona l pagar li

im portaucia total das taxas con-cspo ncleuto s ás diversas mat0rias
comprchenrl idas no referido exame.

Minlsterio da Justiça e Negocies Interiores - Directoria do
Interior -- 2" Secção -- Capital Ferlflt'al," UH j:weil'll do Inoo.

Em resposta ao offlcio de :l() do mez proxímo findo, 0111 Illl.'J

consultaos LI. este Ministerio l'el:tti vamento li'! taxa" de ins0ri[lção
em exame de madureza, que devem ser culJradüiJ dos candi-
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dutos estranhos a esse estnbolecimento, (h~c1aro-vos que, sendo
omisso nessa parte o regulamento actual. continúa em vigor o
que dispunha o regulamento ultim~ do 30 (I,~ março rle 1898,
no art. G6, que manda cobrar a tmportancía total das taxas
correspondentes as diversas materias comprehendi,lus no rcfe
rido exame.

saude e fraternidade. - k'pitacio I'essô«, - Sr. nírcctor
do Externato do Oymnasio Nacional.

N. :J -- E~l 13 DE .TANEllW lJE 19110

Declara. rJlI~ não S;l,(I v~i.lidv',; «s exruues Ll,~ biulrlgi::t. ;';8vlu;:-j;1 P d~f.\~nho

prestados no EIiLallo d." CéilLí OJll Iius do :,11 'li' de 1;".',18. \ iS!'J I';'.')

tlgurarelll entre '''i I'rel';traL<)riuB Iix;Il\o:; 'l:'õ i1lstrncçõeo de 21 d~

novembro d-: JX~X-í, ~ outrouim que, :1oL Jlell~t I.k ;U11"l,,!J;I,:;I',I) dlJ~' r.spe

l.ivo~ f'x(\m~~~, devrm ser ~'llll'arlaR dnR :JllIlllll/lR dI} I,Y(:'_~ll {lo C<:arú-,

qun lU\'ll1c~lIa (~llt}j':l, co nc.irrcrn m (U~ I,alle;,,, ,'_"(l':I,I'~' rI" l','(:p3.l'a f,/ d ' i O::l,

as taxas d e iIH,~ri[_11~;\.I) de 1(Jl4~ h'ata ti § :;') dn arl , .: \ d;:).~ cit.ulns

instr-ucçóvs.

:'IinisLerio da .lusliçu () Negocies Iutei-iores -- lrircctoiia do
Interiol'--2" f)'xção--Capilal l-ederal. I:~ dI' [aueiro dc IVOo.

Em referencia ao ofllcio de 28 de novembro ultimo, liO 'lU:.d
informastes sobre irregularldades havidas nos exames de pre
parntoríos realizados nesse Estado em I1nf1 do :1I1110 rle lS9E'i, sob
a físoalização rio "n::;m flnt,,(>(>;.::;()l'. drl"la.rn-v()·', pn1'1, o'; ,](wi,j,;;!
fins, que não ".10 val idns o;~ exnmea d" hiolocria" W'ologi.1, ,'!

dp~An!Jo, pr0stn.llrJ:\ prl!' vai-los r:::tllr\n,nt :l, vhtll nii!J fignrar"m
Antr" o: preparatoriox Il 'i1.rl 'o:' nn: iu,;tl'lICç,:l,,' 1llnun'l an dr
eret» n . 2í7~l. d(~ :!.l (l(~ novornhro dn J?CJ:l. P, ...n t.rosun , 'lHe'
:!Oh p'~lIn. ,lI' nnuullaeão dos rcspectí vos l'~:l ftl'''q. dl'\'i'TJ1 ;1«]'
eobrndo s dos nlurnnos ,10 Lycen do Cenrú, rl'.1C nn quella ÓP"«:l,
eoncorrerarn lis bancas geraes url preparatorios, as taxas de
inscripção, do que trata o 83" do art. 3° das citadas instr-icçõo«
e a quo se referem os avisos deste Ministcr io, de 2'; de junho
do l8V::;, dirigidos ao presidente do Estado de Minas Geraes e (1,0

commissario fiscal junto ao Externato do Gymnasio Mineiro e
publicados no Diario Official de ~8 c 2\J do mesmo rnez,

Saude e fraternidade, - Epitacio Pessoa; - Sr. commís
sarío âscal de exames de preparatorios no Estudo do Ceará.



MINISTElllO DA JCSTI~~,\. E ~;E(10ClOS INTEIlIORES 3

N. 4 - EM 23 DI'~ JANEIRO DE I!JOO

Declaru que, nos terrnos do art. 22\) do Codigo .Ic ensiuo superior, podem

ser passadas as certidões requeridas por um ex-alumuo ela Escola
de Minas, elas approvaçôes qne obteve nas matarias do curso annexo

a do 1" e 2' aunos do curso fundamental da mesma Escola.

l\1iuisterio da Justiça e Nezocios Interiores - Directoria do
Interior - :2" Secção - Capital Federal, 23 de janeiro de laUO.

Em offícío n, 1098, de 9 do corrente mez, transmíttindo o
requerimento em que o ex-alumno Francisco Ferreira Alves
Junior pede certificados das approvações que obteve nas mate
ti.is do CU1'80 annexo e do lo e 2') annos do curso fundamental
dessa escola, consultaes si podeis deferil-o, de conformídade COIU

o art. 229 do Codigo de Ensino Superior.
De accõrdo com i. vossa informação, entende este Mlnisterío

que, não sendo as certídões requeridas para efteito de matricula
nesse estabelecimento, nao tem applic.ição :1.0 caso o art. f,"S
110 regulamento, quo manda sejam os exames julgados por con
[uncto, podendo, pois, ser atteudido o requerente nos termos da
citada disposição do Codigo.

Saude e traternidade. - Epiiocio Pcssôa, - Sr. Director da
Escola de Minas.

:N. 5 - EM :2:3 DE ,JANEIRO DE io;o

Decl a.ra que, não tendo si.lo rcvcga.Ios os pvazos Iixudo s uo arl . J'

da lei n , ::14, de :jl) dp ,-,ut'lbl'o de J893, para a tel'lI,ina<;ii.o dUR

cursos espcciacs das Facu lda-Ies de Di re ibo, conforme foi decidido

l0l" aviso de 30 de rua io do an n o findo, dcvia lpr cessad» comple

~:-uucnt~.. ~l. conb.r deqt(t l1ltim~:l data, o rcgimcn d~ :;:'~ricg na Facul

'hrJe de S, Paulo, sen do irl'('t;nlarcs os exames dos referidos ('1lt'~OS

quo ali se real izar.uu em noveinln-o do 18\)", nãn podendo em ma.rço
viu.lou ro ter logar o u tros e xarue s (1116 n.ío U6 du re-glIuen actuu l ,

Ministério da Justiça e Negocies Interiores - Dtrectoria
do Interior - 2a Secção - Capital Federal, ~:l de janeiro
de 1000.

Em solução fi, consulta constante do oflleio de 1:) do corrente
mez, declaro-vos que, não tendo sido revogados os prazos
nxados no ~rt. 3° da lei u , 314~ de 3U do outubro de 1893, para
a terminação dos cursos especiaes das Faculdades de Direito)



4 DECISl)ES !lO GOYERNO

eouíorme decidiu c~Le Miuisl.orio em aVliJU ,k .;0 ,lu maíu tio
anuo fiudo, devia ter cessado corupletumeutc, :!, contar desta ul
tima data, o reghnou do s rries uesso csLd)!ledlllcnto, sendo,
pois, irregulares os exames dos l'et'urÍ,hs cursoa, que ahi se
realisaram em novembro do anuo peoxímo ün.lo : com maior
razão não podem om I11l\l'ÇO vindouro tal' Iog.u- outros exames
que não os do rcgimeu actuul, cabendo aos alumuos matri
culados nas séries terminal' os soue estudos em conformidade
com o IU'L 1,,7 do rogulumonto om vigor ,

Saude e fraternidade, - Eliil.aei'l PC"""'" - ~l'. \li l'ed'H' LI lt
Faculdade de Direito do S. Paulo.

~. () _.- EM ','3 DF. ,1ANEIH/) DF. 10110

l)e~h.l.1'[~ fllle ('I «Ilici al .ivulso da. C11J:ll'rlrt, Nac iou o.l ll;l,(j d"l'(\llIt'-:! de

!i,'(mç:l I':w:t Ira!.:tt' de 81l:t :1<l1',d,',

Mluisterlo da Justiça e Negocios Intoriorea . !liru0\')l'ia LLt

Justiça - 2a Secção - Capital Federal, 2:J do janeiro de 1901 1•

Em solução ao VO:iSO offlcio n. 271 .le .'~ lia corrente mez,
declaro-vos quo, ael.audo-se avulso o touen te-coronel J osé An
tonio de Mattos, por não ter sido aiudu aproveitado nas novas
nomeações feitas para a Guarda Nacional desse Estado, não pre
cisa requerer licença para. tratar do sua saúdo,

Outrosím. declaro- vos quo Ilcam 1'T'ejndic'1uas as demais
providencias solicitadas no ulludi.lo oftlcio, uiuu Vl'Z (IUO, pela
nova orgauísaeuo dada :t lll11iei:t uivica d:'. eap\t,,\ desso Est<1tlo
pelo decreto n. ~'i90 de lO de janeiro do 18\-18. foi extincto o
2° batalhão de ai-t.ilheria lle POSt1.![í,I) . LI" qua! l'l"t coinrnaudnute
o referido offlcíal ,

Slurlo e ft'iücrnirJr1,'le. -- Epit.acío P,!·:sá", - SI', Commnn
dnnte Superiot- iutor-ino (!fi. Guarda Nru-ionn! do F';hdo (Ia Rll,hia.

N. 7 - E:\l 29 DE .JANEIRO DE 1'.1011

Declara tllle os direitos autoraes das obras j-ublícndas antes de HJ!J8
sã.o regidos pf-'l(l., legi:;laç~t.o on l.io em vigOt,.

Ministerio da Justiça O Negocies luteriore-. - Du-ectoria
do Inter-ior - la Secção - G>.I'l'iL)1 Feler.i l , 20 de ,janeiro
fie 1900.

Em referenciu ao vosso oülcio 11. 11 iH, de 2~ de dezembro
ultimo, relativo ao registro, de que tratam as instrucções de I
do mesmo mez, para a execução do art. 13 tLt lei 11. ·196, dI) (j



de azosto de 1808, que deflue e garante OS clireitos autoraes,
deel;rooVOs, para os fins convenientes, que approvo as resoluções
tomadas por essa Directoria, constantes do referído offloio;
outrosírn, declaro que ,IS obras publicadas antes de 1808 são
regidas pela legislação então em vígor .

Saude e fraternichtdo,- E,Jitado """'.""'.- Sr. Director ,l:t
Ilíbllotheca Nacional.

N. 8 - EM J DE FEVEREIRO DE 1DOI)

AuL""i/,,\;:i" ]>:1.1':1, l.ai xa de um aol.lnrlo ,1<1 Bl'ig::vla Policial , i ndepen

dontemcnte do resultado do l"'OCC~~O a qne ronpo n.lou por cri me
do de,~(kI't~;tO, P01" 11:1.0 ke f;idn leg:tl sua indll;<l.ll.

Ministr.rio lla, Justiça e Negocios Interiores 0_- Directoria da
.TII itka '-0 ~"S'JCç1io .. Capital FdGl'al, 3 de fevereiro de IDO!).

Em reíeroncia :lI) oíllclo li. 21 rle 21j de janeiro lindo, auto
i-íz-i-vos a dar bnixn ao soldado João Damicn, lndependeutemento
do resultado do processo a que respondeu por crime de deserção,
e que pende de decisão, em ultima instancia, elo Supremo Tribu
nal Militar, porquanto, não tendo sido legal a sua inclusão
nessa Brigada, não tom tórrna j nr-ldíc.i o crime de deserção
que se lhe imputa.

Sarule e fraternidadev-; EpUocio l>c.~")o .-- Sr. Coronel Gomo
mandante (la nl'ig-ad1t Policitd.

N.0 - EM 8 DE FEVER[~IRO DE 1900

Deel..ra f[11P a concossâo coutidn no art . ;,0 Ih lei n, G,,2 de ,2:3 de

nov"lJlhro 110 1x0\) n:io fnvoroeo a ofliciaca da Gun nlu Nacional
filIe t!rix:t.rum do legillisar Rtt:ts ll()me~c:tJc'FI du rnn to a vig c1l1cia. da

ol'g-:tnizaç~o pe ln qual Torrun f'oi tas ,

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores - Dlrectorla da
Justiça - 2" Secção - Capit d Federal, 8 de fevereiro de 1900.

Em re. .rencia ao assumpto de que tratais em oíllcio de 1;) do
mez proximo lindo, sobre -- si os offlciaes nomeados por decreto
de 8 (Ie janeiro de 1895 para a Guarda Nacional dossa Comarca
ainda podem solicitar I1S respectivas patentes, em vista. do
di'1postn no art. f," da ]I\i n . riS'? do ~:l ,1(' novembro do armo



passado (1Ilelaro-vos que, tendo sido 11, mesma milloi«, nes.,e
Estado, reorganizada pelo dcctcto n , 26U3 (lo I,: do setembro rle
IR97, de accôrdo com o rio 11. 4::1 de 14 de dezembro de 1896,
não prevalecem mais as alludí.ías nomeações, visto terem sido
feitas antertormento á referiria reorgunização salvo para os
oftlcines que naquelln data já esta varn Il'gallllcnte empossados de
seus postos, os qnaes Ilc.uão a vulsos ou il ggl'eg-ados, no caso de
não Sel'CIIl aproveltndos em as novas nomeações que se f1zcrorn.

Ora, sondo esta a doutrina quo atl) a prosonto data tem sido
observada, resulta que a concessão contida na prt'citrl'la lei
n. 652 não favorece li. offlciaes quo dei xcram de leg-alisll.T' suas
nomeações durante a vigencia da orga niznção pela qual foram
feitas, verificado, como está, que semclhnnto 1',(':01' f)i concedido
quan.Io já se acuava em execução, 110S Estados, u nin organização
diversa, não pc-lendo a mencionada l(li referir-se n otflciaes em
virtude de moa, outra que não vizor.. mais : o coutrurio traria
além disso o iuconveuieuto do serem :tgol';~ reconheci-los ofticiaes
(le corpos cuja numeração ptrteuee ucturl IIWll LJ :t outro, de
comarca diffcrouto , o IjUO não ó regular.

Saud« e fr.cternid.ule. -- Epilacio p.'~S,;(, SI', Coronel
Commandante Supertor da (1uan11 Nacio.ia l da Comarca de
AI vinopolis, no Estado de Minas Gel':ws.

N. 10 - E~l Ili DE FEVI<~RF:lR,O lJl~ ],/,))

D(>c'I:\1':1, rj1l0 n l In i.í o (.~ l',~.:::;pnn~av('l ~/)[IV:1L,~ IHda-, dp~P(·'I.:l~; com os

R~l'vii~nR <In al istamon to ('Ieitl)l'~d (~daR f1 Je i(.'.i n.-1 r(':lel'[H~~\ quo a Iei

n , :)~), de 21.; de j.uicl ro <l(~ V;Q2, nu tor isn d~ lHO tIo C'xIH'e~so; lJUfl

as con tas respocti vns devem se,' con venlcntemon te proccssadns ..

acompanhadas .de dccumcntos compvobn tl vos, c as publ icações

pela imprensa Iimitar-ec uo nu mor o ele ver.'·s cstrictn mente neces
sar-io,

Ministerio (1<1 Justica e Negocies Iuteriores - nírectorta
do Interior - I' Se'~çã.,) - Capital Fnderal, lli de fevereiro
de 1900.

SI'. Presidente do Conselho Munlcipal .lo l rlstrictu Fecloral
Em virtude do disposto no art. 6 I da lei 11. :l\ (le! i de janeiro
de lSD':', são responsavels os cofres tia. Uuiã. pelas dospczus IJl1e
com os serviços do alistamento eleitoru! e tlas eleições fedoraes
se fizerem, na tórrna da mesma lei. não só neste Dist ricto, mas
tambem em todos os Estados,

Crescendo cada armo e de modo ex traordinarlo as alludídus
despesas, parn cujo pngnrnento aliá s não ha consignação especial
no orçamento do Mlnistorio a meu cn-go, tive de expedir diversos



netos nu sentido de restrlngil-as quanto possivel,. definindo do
1110110 bem preciso a responsabilidade da União neste particular.
Assim, além do aviso que enderecei a essa presidencia, em 3 de
dezembro de 18\)8, solicitando o seu eíllcaz auxilio no sentido de
não serem as despezas eleituraes accrescidas com publicações
eaeusadns na imprensa dlaria, dirigi ao!'! Governos dOR Estados
a circular (lo 12 de dezembro proximo findo, na qual declarei
quo sómonte seriam ind.rmnlsadaa pelo novel'no (Ja União as
despezas eleitoraes que a citada lei uutorisasse do modo expresso,
devendo as contas ser convenientemente processadas e acompa
nhadas do documentos comprobativos, e as publicações pela
imprensa limitar-se ao numero de vezes cstríctamente neces
sarin,

Estabelecida esta nonua, que é prescrlpta pela legislação em
vigor e ditada pelos interesses do Thesouro Nacional, não é
possível a este Miuisterio mandar pagar da inclusa conta de A.
C. de Mont'Alverno, na lmportancta de 1:3:37$, enviada com o
vosso ofllcio de I do corrente mez, a quantia correspondente a
mil ci rcularos impressas para t.ibel liães e serveutuurios de jus
tiç.t e a igual numero de euvoltortos, porquanto essa despeza
Hão ti duqucllas ([U I a lei n. 3, oxpressatnento autorisa ,
Torna-se, pois, mister deduzll-n da referida conta.

Por esta oceasião, rogo- vos que opportunatnoute recormnon
dols ,is com missões do alistamento c ás mesas eleitoraes que,
concluídos os trabalhos respectivos, providenciem no sentido de
serem en viados a estn Secretaria de Estado, tio material for
necido pelo Governo da União, todos os objectos que ainda
puderem ser u tilísados em ulteriores trabalhos eleitoraes. Esta
pro vi.lencia torn.i-so tanto mais necessarla quanto acaba de
verificar-se que apenas foi devolvida, por solicitação deste Mi
nister-io, mtníma parte dos objectos adquiridos para a ultima
eleição do Distr-icto Federal, muitos 10s quaes, não se consumindo
tacllmente , poderiam ser aprovotta-Ios; com economia para o
'l'hesouro, em mais do nm serviço eleitoral.

Sande e fl'aterllidaJe.·- Epitaci» Pcssõa ;

N. II - EM 21 DE FEVI·;RElRO DE 1000

Inb-Il igencia rio (ll't, 27:1 rio l'rgrtIamento n. 12m 1\, de 10 de fevereir-o

de 18\)~).

Ministerlo da Justiça e Negocies Interiores - Directoria da
Justiça .- 2a Secção - Capital Federal, 21 de fevereiro de 1900.

Em roferencía ao olflclo 11. 21, de :;0 de janeiro ultimo, com
o qual transmittistes o requerimento em que o soldado dessa
Brigada Hvgíuo Machado Ferreira solicita a sua reforma, de.



claro-vos que resolvi nesta data indeferir o Sf;U jJi:>lj,b, porqnc,
quando o regulamento dessa corporação dispõe, 110 art. 273 q110
será reformada com o soldo /,01' inteiro a praça que ~(1 inutllisar
em acto de serviço, presuppõe a,oxistoucíu do uma reI ação ele
causa e effelto entre um determinado neto de serviço f' a en fo1'
midade que invalidou a praça, ° que não occorro lia caso pre
sente.

Entretanto, cabe ao referido soldado o recurso de dirigir-so
ao Congresso Nacional para pedir que se lhe compute, para tOl!OS
os effeitos, o tem po em que prestou serviços na Brigada Policial
do Estado tio Rio de Janeiro, de modo a poder ser reforma rio com°soldo proporcional, de accôrdo com o disposto no art. 2i I do
regulamento n. 1~63 A, de 10 de fevereiro de 1893.

Saúde e fraternidade. - Epitario 1'c.'Osr1". -- SI'. Coronel
Conunnu-lante da Brigada Polk-in l .

N. L:

liecl.un que ao Miuiaterio tI:1 F~lzpnil;l, de' ;1!'\~t\J'd() CO/lI () d:1 (lIIelTi\,

ca bo a. solucã o do pedido, f,~ito })01' 11111 fu ncciounrí o que a ost o ,~

subordína.lo , de nova medalha de d isbi ncrflo , Ir01' cr' hn vo: extl'[\

viu.l o a 'jl\e 11,0 haviu sido conf'orida .

Ministorio ria Justiça e Negócios l ulerlores Directoiia do
'nterjor~ 1" Secção --- Capital Fedcra l, ~N rln Iovereiro do '90i).

SI'. Ministro de K,b,do d:t Mminha --- Em roferencla ::0
aviso 410 I~ deste InFZ, ao qual ucompanharatu os inclusos va·
peis relativos ao podido fdto pelo cabo de íoguistas extmnumc
rario João Ferreira Lima, pa!' .. (IUO lhe seja tornccida nOVrL llF'
dalha do disüucçilo do I" classe, (:IU s.ul.stituíoão fIa que 1110 fui
conterida por decreto do 5 de maio do 1;"\11 o se extraviou, se
gundo al lega o pcticionario, declaro-vos que: lÚO ,0 tratando do
concessão, tuas simplesuiento de tornecirnouto dI) outra medalha,
pag a a despeza pelo interessndo, compete ao Ministerlo ela lr'n
zenda , de aocórdo com o Ministerio a vosso cargo, a solução do
assumpto ,

A medalha deverá ser cunhada segundo a descripção con
stante do [11'1. :~" do decreto n. 58, de I,J de dezembro de 188P,
tendo no verso a data de 5 de fevereiro de 1891 e ,L éra do
mesmo anno,

Saude e frat('rnj(lar!().~ EJlitario Pess:a .



N. n - E\[ ,2 Drç MARÇO D~~ 19i1O

0< l"lpris conccrncntos ao l'cgisll'o c ivil 110\'cm SCI' ~olhdos com

cqt~!11l'il1l~s d~ i !lli:,,,,

Ministério da Justiça (J Negocies Illtrl'iol'()~ - Iiiroctoria da
Justiça - I" secção -- Capital Federal, 2 de março de 1900.

Sr, Presidente do Estado do Rio de Janeiro - Declaro, para
que Vai> digneis de fazer constar ao juiz de paz em exercício do
districto de Anta, em solução <l consulta constante rio offlcio de
8 do mez findo, que O:J papeis concernentes ao registro civil
devem SOl' sollados com estampllhas da União; porquanto, além
do Lratar-s.o lh execução de preceitos de legi-Iação federal, o
1"','XlllalOento do sello no nr t . li7 do .lccreto n. 2Gn de :1 de
:WI}·.to rlo 18D7, contém disposições sobro o ns-urupto ,

~-'>'Iyh~ (~ 1·J1f'r~1'llill~11n. M_~ ":liit"(i!i 1\ ··"rJ:~.

N.ll Im (j 1lf<; \L\ nr,:') DE 1!'(iO

n,.(:lal';1. IlHa ('.::; Pl':JL:U:l }I:tl':l. o gIJ~"',{) lIas l·t\!-~·idias couccdidas pela lei
n , '111, de:ldesdClI1111'o ,klWJ7, Cl'~!11 O~ me'J11O, Iixarlos no art. 80

da lei n , :\1,], I\e 80 dtl outuhro dot:';'Xí, estando, pois , intr-i raruente

e x l i urtos O~ Cll1'8('S cSjloeiaoR, 1'01' jú t"1','1íl lerm í nado os referidos

[H'amR; outrosim , ([11e p,'<1em se r allmiWdoR a e.x,l,!11('S na 2" época
tqrlnc: ()~ n lum n or, j'OPI'fW:VJ09 11;), F~.

Minist«tio rl,t .J u-: I,i'.':1 e N:);~():iod I1I 1,(ll'iOl'es-- Directoria lto
lntorior - - 2' ::';cH)(.,:To _.- C'pi tn l Federa.l, íi dn Illal'ç,{) do l~l()O.

Em solucão á consulta di, vosso oíllcio n , I, de I do corrente
inez , relaüva » um alumuo dc,;;;), Facukla.le quo pretende pre
s1;:11' exame lh 2' socio rlo «urso dn S"ifln~hs Juridlcns, transmít
to-vos copia do aviso do ::0 de maio do nn no lindo, em que esto
Minister!o rloclm-ou ao Dirpefor da Fucnl.lnde do Dueito do
Recif'o qUI1, paru o gozo das l'cgalin.s concedidas polu lei 11. 444,
do :3 de sctomtno de 18!17, «s PI';'ZOS eram ,'S mesmos fixados no
art . 3" da lei n , 31·j, de ::0 rle outubro de 1895, estando, pois,
inteir.uuonte extínctos 0;3 Cl1l'~OS espcclues. por j:L terem termí
nurlo os referidos prazr.s

Quanto ;'~ outra consulta sobro fi. iutclltgencla do art. (lo,
lettrn. C, da lei D. :)1·4 citada, declaro-vos que podem ser adrnit
tidos a exame da 2' época todos os alumnos reprovado;' na pri
meu-a, porque essa disposicão ,', gero l o não dístinguo sobre o
IIUIlIC1l'O daa reprovações.

Sau(le e fraternidnde, _.- Ejl'/'Idn Pessõa ::« Sl'. nil'ectol' da
Fl'cul rlad, Li V!'(\ 11(' Direito ela Capital Ferleral ,



N. 15 -- EM 15 IJE MAIUJO /lE 1:11)1)

Declara que o aux il io para o aluguol de caso' ao pnrl~iro do Al'ch i vo

Publico Nacional compete ~n fucr inn ar-i o 0Irp~tiv", Ptll'lllanl .. nãn

r,>!, dcsü tuirlo do cmpl','!;'fI.

Ministctlo tia Justiça e Negoclos Interiores -- Direetnria (lo
Interior - la Secção - C<1pital Fedeml, 15 de março de IDUU.

Respondendo li. consulta constante 110 otllcio de 221le feve
reiro ultimo, declaro-vos quo o auxilio paru o aluguel de casa
ao porteiro desse Arehívo compete ao funcciona rio eflectivo,
ernquanto não tl'>l' destltuido do emprego,

Acontccemlo, porém, q\lf\ o J'orm'ido flll]l'(~ional'io t-rn dei
xado de comparecer á Repur tição do",ln o di:', C! daquullo mez
sem just ícur o motivo da uuseuei.r , n"~oIllIlHm,lu-\'()" in-Ilque is o
que 11 t3.1 rospot to vos parece!' IWCn{>,lI'h, vj~to 'iuc, em vutudo
do art. :B do rcgulumonto anne xo ao d"Cl'GW!I. I:)·'U. di' 31 de
outubro de 1803, são a pplicnve is aos ellJrJl'('~'L<lu~ ,h Archlvo as
disposições penues do art. 22 do d-crsto n. ;~191, (18 7 de j:meiro
do anuo findu, sendo quo o provimento do log'u!' de porteiro du
pende de proposta dessa Directctia, LuS t-i-mos tlu ur t , 30, ~ 4",
do citado decreto n , 1580.

Saude o Iraterntdadev-« F/li/"cio l)e,,"'~(I.- Si', !lir,cnlll" dn
Archivo Publico NacionvL

N. 11\ - EM 11I /11<; l\L\RÇO Ili: UI'II)

He301v0 t1UVil!:<, Rll;citadaQ pr!o otlie i.r l .!o l'('gisJl'c, !!01'al rle hyl'o'

IllCl'aR .ln CO]}]:"·",, ,]c, Ju n.l in l.v.

Miuisterio da Justiça c ;\fegocios Inl,"['iore) o •• !Jirei'l,ria d:\
Justiça - 1" Secção - Capital Fcdoral , li; .le lTUI'ÇO (10 IDOO.

SI'. Presidente (1<) Estado Ih S, Paulo - Com o ofllclo
n. 978 de 28 de dezembro (lo nnno passa-lo su!lmet,t,,,:,,t,C's it apre
ciação deste Minister-io, por versarem sobro mnturia que é 1'0
g-ulada por leis federues, as seguintes consultas feitl\, p-Io oúicial
do reg-istro gcrnl de hypothecas dlJ, c.nnarca de Jnn.liahv :

l.a Póde ser protestado um documento (lo ili vil« s.njeito ao
sello proporciouul rios mencionados na tabella lt, iOi In, do decreto
n. 257:1 de 3 de agosto dn IR97, iu.liví.bnneute ,,('II:lllo 011 não
sellado j

2." Caso não posso. ser protestado, tam1J81l1 ücum compre
hendídas nessa liypothese as cOllt:l, mt-rcantihnente extrnht.las
dos livros dos onmmercinntes. qna nrlo o .inL~,jl1lfwrll)l' nüo houver



Ieito ObSJl'VM' o disposto no regulumento do sollo, 0\1 si o COIU
morciante não a:; tive,' f;f'.iLlt!O df'I'j.lalllf'.nt,(I aute,; ,lo Intentar o
competente protol;to '{

:~." Devo ser transcr'lpto o dncurnnnto pn rticnlar, dos per
mittldos por lei, quo não contenha a aS"igllatnra. do comprador
ou (lo vendedor, pOl' tor um lif'lles ritllecitlo antes da npresenti
(,,,tO do titulo ao reg-i&1,I'o ?

Afim do Iazordes constar no consult.ml o, cabe-mo declarar
vos que, á vista do que dispõe o rec mte l'i'guLtlllento do sel lo
auucxo 0.0 decreto n. ;3j(j I de 2:! do ,i:11l -iro ul tiruo, nos :tl'ts.Il,
40 e 51l, n la pó.le ser protesta.lo o titulo que não roi selludo em
tempo, ou que o tenhi sido illdcvidamm11,f', nem Cio pouco ns
contas extruhulas dos livro; com.no rcir.os a, 'q.c so refero a
se:rl1\1lla consulta,

Relativaruen te á t rn.nsct-ipcão (10 escripto part icular, que
não contenha os i-oqulsitos !c;taes, ó claro quo nã,) IÓ 1<\ sm' o ü'e
ctuada, CO!dOJ'lItrJ prcceituam o UI't. 8',;; ~", <LI. lei 11. IC,\J A, de
19 ,Ie j.uu-iro de [f,\i(), e o art. 7~ UO l'SPl"cliY,) irgu lameuto
n. :ljO de ~ de maio do mesmo anno.

Saude o fl'.ltel'ní"rl'le.~~ Ejiituci() p,o;":',,

x. 17 - K\[ 17 DE illAlll:') In !(Ji)O

\f:t1111a ftl'('lli":lI' o lH'or.e~::;<) (1(~ jIlH~:~tjg·a(::t.() a fllt\~ l'Ul':Url ~iIILIll(lll.idoa,

dj\'t'i·",r,.~ rdtici:l('8 illi"'l'ifll'(l'{ o lll'a(~:l~ d:l I~l'i~;,'a,h IJ,di~j:11, IJ()l' ua

Lll'-q," 11,' cl'im -: di' n:tLlIrr'l.:t plJlit.il~:). () qll:d de ve :;,'}' .illl~'~:ld() !1t)

1,'ll'O ci vi l ,

Miuisterio da. Justiça e '\f'gllcios Iutr-riores - Direetor in da
Justiça - '2" Secção - Capital FCÚêl'al, li de II1"1l'Ç1 de I! no.

Accuso o recebimento tio vosso officio li. GG r!'j 8 .lo e01Tenle
moz, com o qual rcmettestcs o processo ,lu consnlho de inve~ti

gaç1i.o a que torain submetudos os majores Francisco Cnnd ído
Pimentel e Antonio lldelonso Barroso, en pltão José Antonio de
Araujo Miranda. 1°' sargentos Pedro :\bl'quPS {k Olivelrn, Hen
rique Caetano Tinoco e Lu.u.lel ino Alves jJe:'eil'a, cabos de I'S·
quad ra Honora.to Fer-reira (Ia Silva e Manoel .le Paulu Campos e
soldados Marce llino JOS') dos S'ln~')s, Joaquim Antonio Cat-noíro,
João Baptista da Rocha, João Fruncisc» Alves o André r,l:trques
da Silva, por terem, nquelle prímoíro procura-lo subornat- praças
dess a corporação para 1I1lli1 prolectad.t revo Ita e os ultimas se
prestado a. auxiliai' ao mencionado major em S01lS pl.mos sub
vorsí vos.

Em resposta, cabo-me restituir-vos o dito processo, afim de
qlle mandeis nrchi vul-o, parqu.u.to, t r.ituudo-se de crill1P di)



natureza politica, deve el le ser ,Í1l1g-arlo no 1'':'1'0 civil, prosoguín.lo
a, acçâo perante a justiça, fet1r'.l'a I.

Convem, entretanto, que euvicis IVl chefe rli1 policia, para os
devidos effeitos, cópias dos rlepcimentos tomados na Brigada
áqnelles implicados que não Iornrn intorrogn.los 110 inquerlto
feito no. repartição policial.

Saúde e fraternidade, - E'l'itrrcifl Pcrsô- • . - 01', Coronel Com
mandante 11t\ Bl'igadit Pollcia.l.

Sô ~OR conunaudantcs de ol'ig:ula i: p,~l'llliLtid() 1ll'esLal' o c.uujn-oiu isso
])1)1' Pl'O<?l1l'a(:;I"o. no,'; tr~I'Jlliq lI,) nrt , ~l do d~t~l·,'lk") n , 7.22, de ~!;í

de nutul.r» d·· U~;)O, llOl' LtTnlll cl l-« 'i'd~",lihi h, n:':; {'qllj~\l'\';t", (I'"',

;l,ll~i:~o;:; l~tl/llfll:lllll:lnk's RlIpel'iol't','i.

MinhLerio rl:1 Justiça O Ne;,'ooios Interiores - Uircctoriu .Iu
Justiça-> 2' Secção·-- Capital Federal, I~I tio março de I!JOO.

Em otllcio de 14 do mez de fevereiro findo, consultais si
deve ser deferido novo compromisso aos otlhiat:'s tia Gunrdn Na
cional desse Estado, que o prestaram pOI' procuradores, ante
riormoute á expedição do aviso-circular deste Ministerio de 20
de novembro ultimo, o qual explicou que só aos commandantes
de brigada era pcrmittido prestar o compromisso por procuração
nos termos do art. 81 cio decreto n. 7"22 (1025 do outubro do
1850, por terem estas ultimes otllciuca substituído, nas comarcas,
os antigos commandautes superiores.

ltespoudeudo ~t mesma oonsu ltn, (l(daro-vo.s quo, baseando
se tal decisão na lcttra oXpr(':i8:t do mesmo decreto, uão se
acham os ofllciaes a que vos rderis legalmente investidos nos
seus postos; pelo que cumpro determineis n08 common.íautes das
respectivas brigadas ou aos seus substitutos qu-, pOI' editaes,
chamem aquellos oftieiaG3 p:l.r'I rcvalidução do mesmo compro
misso, qno deverá S8r prestado pa-soalmento, doutro do prazo
marcado no art , 20 do decreto 11. I :):,1 do () .le abril do I85cl,

sob pena. do i Il corrcre 111 no ,1 isposto 1'<) <11't. G:í, § I", di lei
n . 002 de I\J de uetem bro do 1850.

S:lude e frat"I'uida,le.- Epitacio ]'ess(;a,- Sr. Coronel Com
mandante Superior intcl'ino da Gunrda Nacional do Estado do
Ccarú..



N. 19 - E~1 l\) DE r-.IAW;O DE limo

Dcol ar« ([IlU a il'all:-:;r\'l'{~lll',ia tlt~ alllUllllJH di' 1I11~i p~\l'a Utlll'(lf~ ÍIlRtitutl_l ::;

equlpar.ulos ao UYJ1l1Lasio i\:;u~it)J\:tl e::it~l. huplicito.mcutc au torl za-l a

pelo proprio uct» da c1lllil'an1":;(ll, couv in.Io I{\l~ a expedição uns

guia~ só teuha lagar depois d', terrui nado, todo, o:; exames do

a n no fl110 o nlumn o tivoi- curs.ulo ,

Ministor!o da, .1 uetiça o Negocíos Interiores -'- Directorla do
Interior - 2" Secção - Capitn! Federnl, l~) ele llI:tr~o de 1900,

:'-:\', PI'(""ir!l1lltil tio E:;!.:l.r]o do ;';, Paulu - F.m solur:ilo ;'" con
~1l1!.:1 '·on~l.)n!.(\ do otllclo n , 111, dl1 \I rio marco corrente. rln [~(\

cretnrlo d,n N<"""cilJll do Inter-ior rim::'" ',r"taolo, re lat iva Ú trans
íerencia de matricula :10 UIll alumno d,) (1~'rnna';io Nogueira da,
Gama par,), o Gymnanio (11) R. Paulo, C'thB·rno declara.r-vos que
a transfcroncia rle alumnos dA uns para outros institutos equi
parados ao Gymnasio Nacional está implicitamente autorizada
pelo proprio neto da equiparação, convindo, entretanto, para
reguhu-ídarle (lu ensino, que a oxp.ulioão do bllia~, uicdiuute as
quaes deve S']1' ícitu a u.nnlssão do olurnuo cui outro estabeleci
mento só tenha lagar depois de terminados todos os oxames
do anno que ti ver cursado no primeiro, ao egual do que dispõo o
art. :18 do decreto n. 2?~G, de 1 do fevereiro de !H!l(), para as
Faculdades de Direito.

Sauclc e Iratornulude. - Rlli/fl,ciu 1 'cooUft.

Declara q ue .Io ,tlistall,enLo devr-m ser l'"s,,;ul:l'l gl'utnitulUBlJte, em
'lu~.J(l'lel' tempo, as certidões qne íórom rCflul·riU<l, para (lm

eleitoral, e qne quaesquer documentos devem ser fornecidos indo
peridenternente ,le p.igamento, desde que o, i nteressadoa decl.u-em

nas pctiçõc.' 'Inc se dcstm.un para o mesmo Iim .

Miuisterio da Justiç.. e Ne!-ioeiul llltol'iol'e>G - Directorla do
Interior - 1" Secção - Capital Fclleral, :!6 de março de ]\)00.

Em orllcio de 15 ,le fevereiro ultimo consultaes :
1.0 Si o escrtvão do .Juizo Federul é ohrirrado, em qualquer

tempo, a fornecer gratuitamente, a todos quantos solicitarem,
certidões do alistamento eleitoral;

2." O que se deve entender pelos documentos que, para fins
eleitoraes, a lei n, 35, de 213 de .i~neÍl'o ,lo 189'2, m~.I11hL íoruscer
gratuitamente.
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Em resposta, declaro Que, não prescrevendo a citada lei
praso para a concessão gratuita de certidões requeridas para
fins oleitoraes, devem for estas passadas em qualquer tempo,
pelo refer-ido eserivão, bom assim qU'3, não se podendo prévia
mente determinar quaes os documentos de que os interessados
possam carecer, qualquer que seja a natureza do taes documentos,
cumpro fornecel-os independentemente de pagamento, conforme
preceitua c' att , ,'ti, desde que nas petições se consigno quo são
solicitados para o fim indicado.

Sande e fraternidade. Epiiocio Pr,·'Si),'. - Sr. Prccurador
,la Republica, na Secçâo de Alagôas.

N, 21·- E\I :?O DE J\L\R(~O DE 190')

.\lltoril;i a uuuricu l« lh~ um c;filudallll1 IH) 1'\ an nu du etll';:;/l .~~;~~l'al da.

E.~tll", Polytccluiica, illdc)H"lll""(,, clu ex.uu- lI.; dcsculu. ele 'lU" ,;

diF[lêU:;;J.do, CUlnU llt..! ouLra qualquer prova de ha.1Jilital:úo, nrediau te
;l aJ1rp,~en~al::1.1l 11·, l~f"t'ti!i<:a-lo de f'Y'III\{' lle JlJ:Vlltl·2!,:I".

Minis/crio rla Ju ti';J, e Nf~üci'JS ini;,J'i"res, IJil'8d"l'ia Ih
Interior - 2" Secção - Capital Federul , 2U de março de l'dOO .

.\ttendenrlo ao requerimento do a lumno Gustavo Lvra tia
Silva, sobro o qual ln tormustos em otllcio d'3 ~i do corrente mez,
autorizo-vos a admit tilo á matricula 1.10 I" anuo do curso geral
d,~3S[1, Escola, independente do exame de desenho, do que é dis
pensado, como de outra qualquer prova <lo habilitação, me.liante
a apresentação do certlflca-lo de exame de madurozn, conforme
dispõem os arts. 11;3 dI) reg-lllameI1tn do Gyrnuasio Nacional, ap
prova-lo 1'1'10 r!er'rd/l n , ;-]'),,] , dI' R d" ;l.h;·jJ de JR!;!), e 30 dos es
t:d;llto~ vígentes ,[.'''1 Escola,

'3:w·j" e fratt'rnidarle ...- I,Vli.'.) P ",'. nil'f'chH'
da Fs('oh Poly technicn .io Rio (18 Janclri.

,\ rl--');;J:1C~ rJru..is iunad.». p'_,delli <cr adlú! tl idos r)~rz;n t,':I ~ ,i1,31 i~,:).

fcderal , desde qll-3 teuhu iu I;;Jgo o sello federal nas peo visóes .

Minister!o dtt Justiça. e Ne~oéios Interiores - Direetoria da
Justiça-e- I- Secção - Capital Federal, 31 de março do 1900.

Em resposta no telegrnmma em que consultais si alvosu
d03 provisionados podem exercer a sua profissão perante a J~s
ti ..a Fl3tleyal ou ~i o exercício depeutle do nova [Il'OvioJo passada
f1,ll'd. a dita Justiça, decl.iro-vu, (lue, de aceordó com o art , 215



do decreto 11. :1081 de fi do novembro de 1898, parte Ia, combí
nado com o que dispõe o regulamento aunexo ao decreto
n. :l564 do :;;2 dej aneiro ultimo, tabella B, § 8",11. 8, devem
ser admtttl.los a funcciouar os udvogados provisionados, desde
que se veriflqne ter sido p~go o sello federal nas provisões re
spectivas, mesmo passadas pelas autoridades locaes ,

Saudc o fratern ídadev-> El,i/w'io l'cssiJa.- Sr •.Iuiz Federal
na Secção de Santa Cathariua ,

N. :23 - RM 4 DE ABHlL DE 1900

Decl.n-a que, sondo excepcional a :?' ,;p"cct de exames, deve , para o

pro ceaso destes. r;.~1· (~8h'ictanwIltp, observado o disposto nos estatutos

d;l~ F;\ctddarlc;-.; dI.; Dircil,-) ILIlf! pl'{'HTeV<'JIl T1I1J~, f)O ch~uJl~~d(t para a

ill'OV;t f'::" ri r L;l..

:-linistorio d:~.J ustiça o :\e~o:li,,:; IntNj,ll'<'S - Uirectoria do
Interior ~- ';" ~(,,',;~.n-.- ("i.l'iLtl F.·d(;if,J, ·i d,' ,li]!'!! d" ](l()O.

Em r-sposta ao., otllcios d(;~:i;J. Faculdade, de :;;:J e 21) de
março ultimo, em que consultaes si os estudantes Placido Mar
tins de \iello, do 2" auno, e .Jo~Ó Ayr<l8 Cordeiro do Couto, do 4"
anuo, podem ser admittidos l1 nova chamada para prova escripta
dos exame.'; da presente época, visto serem omissos nesse ponto
os estatutos vigentes, declaro-vos que, sondo excepcional a 2"
,'~poc,), de exames, deve, para o processo nestes, ser estrictamente
observado o disposto nos estatutos qne prescrevem uma só
chamada.

Saude e featerni,lade.- Ej)i/rwin Peseôa , - RI', Director
da F;t('nl"ld" Livre rlf' Dirf<itn d11. Ca.pihl Fl'dflrfll.

N. :>1 i'-:',[ 4 liE ABRIL Dl:.~ lS:·})

n\-:1,"iJL1. (11) .... 111"11 C\:>-Bllll1lll ~ d~) I,} ~;IHi{l do \lli"'~') de pil;lrm~l(':i~J~ )na

lviculudo em !:;,';), "",I> \,(du ser a.diu it.tido ,;. iuacr ipçâ« de exames

para o mesmo a nuo , fieui a apresentaçào dos certificados dos novos

prepal-alorioc e r ig id os pelo regulaulén-Lo vigente,

Miniaterio da Justiça e Negócios Interiores - Direotoria do
Interior - 2" Secção - Capital Federal, 4 de abril de 1900.

Em oíllcio do !O de março ultimo consultaes si o estudante
Fabricio Ferreira das Neves, ex-aluinuo do 1> anuo do CU1'80 de
pharmacla, matriculado eiu 1888, póde ser agora admittido â
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inscripção paru exumes do mesmo anuo, il1'lul'uw!uutu do aprc
sentação dos certificados dos novo, proparatorios exigirlos pelo
regulamento vígento, visto ter-se el le matriculado sub u regi
iuen dos antigos estatutos, apenas com quatro preparutorios, de
accôrdo com o aviso rIo uutigo miuisturíu (lu iruperio, de ,'..~7 de
maio de 1887, por tor trequentn.Io oa Ianoratorloa em 1001;.

Declaro-vos, em respostu , (IUO o referido estudun to se) pode
~,H\l' aduiittido li lnscripção paru exames d.~',:sa, F:'.culdatle, :,atié:!'J"
',:·'nrIo as coudicõos do regulamcuto em vigor.

O Poder Publico, exigíudo nuvo: Pl'CP:ll':.,tl ) l'i o:4, IhW u fel
siuão IJUI' enteuder que ao estado ucl.u« l da cultura acientitlca,
taes propuratoi-ios suo necessarios para a perfeita cuinpreheusão
tios estudos superiores. Foi medida tornada no Interesse geral tio
ensino, f1 a que devem sujeitar-se os estudantes que, não tendo
podido continuar ou concluir os CIII'SOS quo começaram a fre
qnentn r 110 1'('I~ill1:~n antm'io.,., )ll'OlC11II:lm novruuonto inioinl-os
ngorit.

Sau.Io c fraternidade. - ]t,"pil(~ciél ]','5.1';" .-- SI'. Inrcctor (1"
Facilidade Li,) Medicina do Rio de Janei 1'0.

N. ':'S ... I~\r j(l ]lI'; Anl: li, l'~ 1\11l()

Declaru '1111' IIIll :l.IIIUlIlO do Iu-Liurlo Ir. h,'].I", '111" C')IllI,lrlr'"

o oxnm« .lo m.ulurezn , em d:tLrt anterior {t l'('\'og~l.i:;tO do (h'cl'etll

li, 2009, ([", 2? ele abril do 1895, pelo '1l1a1 foi o mesmo Instituiu

equlpar.vlo no Gymuasio :'Ihcioll:l.l, tom direito :e 1l1~1,ll'ielll:t no curso

hlcdie<l.

Ministerio da Justiça, o Ncgneio.s Iuteriores _. l iireotoi-i.. do
Int.erior - 2" Secçíio - C:l,pital Fedoral , 10 do abr-Il dp 1900,

Em resposta no offlcio ,lo ::l (lo m0Z corr.-nt«, em que conaul
taes si o alumno Carlos Guinlo pódo SI.1I' ndmltti.lo it matr-icnln
rio l° anuo do curso medico, á visto, rio cortiücado (10 exame rle
madureza prestado no Instituto Nacional Ir. Kôpkc, declaro-vos
que o mencionado alumno, havendo completa-lo aquelle exame
em 9 de janeiro ultimo, data anterior á revocação do decreto
n , 2009, rle 22 de abril de IR9:>, pelo qual foi o Instituto equipa
rado :10 Gymnasie Nacional, tem direito á matricula no curso
medico nessa Faculdade, mediante a apresentação ria referida
certidão, que junto vos devolvo.

Saude e fraternidadev-« H}Jit(l.âo P"S.')(I,'- 8", Dlrector rla
Faculdade de Medicina (lo Rio Ih .Ianoit-o ,



N. 26 - EM II DE ABRIL DE IUOO

Declaração '}110 devem con ter as gUL1,S para o pagumeuto lh scll o
relauvo ás patcnks d IS otllriacs ,\;t Guardn Nacional e jll'<lZO

para ell"('ctll:u'-S~ o ,lito p:lg-amclllo.

Miuistcrio (In, JIlS[i,:l, e Negocios tnt-r-ioros - Directoria da
Justiça-c- 2a Secção>- ('apit~t Fedcral , I t de abril de 1900.

Circular P!l[',L regularidade ,10 sur viço concernente á mi-
licia civlcu, cumpre (I'J(), de accor.Io com (1" d ispnslçôes e ordens
em vigor, so observe o ~e~;"uinto:

I" c ;\" guias P<J.l'iL o lllLga1ll0nto do sello relati \'0 ás patentes
dos offleiaes da Guarda Nncion.rl, as quacs, em duas vias, devem
ser assiguadas rolos interessados, seus procuradores ou repre
sentantes, deverão sempre conter a rleclarução do posto na bri
gada ou no estado-maiur. no batalhão ou regimento, na compa
nhia, bateria ou esquadrão, e ainda a data do decreto de nomea
ção e da sua publicação no Triario Ofliciu! ;

2. o O pagamento deverá c üectuar-se dentro do prazo írn
prorogavel a que se rdere o nrt , 9" do lei n , 560 de :::1 de de
zembro de 1898, contado ,LI. data da publicação do neto no Uiori.
Offici{'.l, não só quando ~(l tratar de nomeação, como expressa
mente alli se determina, mas tambem de transferoncia do serviço
activo para o da reserva o vice-versa, conformo explicaram os
avisos de ,J o I; de março do anno findo;

:3.0 Uma das ulludi.lns guias devorá sempre nC\I' na repar
liçiio arreca-Iadoru em quo se realizar o P_l;:;-êLlllento, s JUlIo a outra
enviada a e_,tll Secretaria de Estado, paru que se possa expedir a
patente do oftlcial 011 :\ rospRetiva ;LI'0sl,ilLl.

Sa.wlo o t"1';-ltm"liiuúd". - Jépitacio Pcssoa . - SI". Cornruau
daute superior U,L GUal'U,\ Nacional na Capital Federal ,

Identicos aos Counnaudautes Superiores nos Este-los.
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N. 27 - EM 10 DE ABRIL IIE IU!)()

Declara que, dos aluiuuos cxtl'anlw:; a um iust.i tuto c'luiparado, ~Ó

elevem ser admittido:; aos exames de promoção uél flUC j-rctendam

niatricular-sc em qualquer <1"0 anuo'; do CUl"W, 011003 quo se des

Lin8111 aos cursos ospcciacs de pharmacia , agritllensura, odontol{)gi~I"

obsteti-icia e be llus-artca; ouLrosim que os exames do cLIl'SO que abran

gerom o estudo completo da disciplina equivalem nos exames Ií ua es.

quando r'-'rcm I'r"8Ia<108 pelos candidatos á quel las pro ílssões ou

pelos al umuos do cstnbclccimen to, observada Deste caso a rtispo

sit:fl(J da lei 11. GfiO~ de ~J1 de dezembro de i:)~JS, 'lua:l.t(I;Í, (!l'Pl'Ú\~l\ii.!)

(~lll um prr-pura to r io anterior a essa <1aL;l.

Miuisterio da Justiça c Nesrocios Interiores - l rirectoria I:U

Interior - 2' Secção -- capital Fú,l"l'i\I, Ili de al,rillla l\lOO.

EIU resposta [10 "fl1i:io ,I.; ,',':, du 111:1.1','0 lH'II,illlO Iiml«, com o
lJlEI tl'aIlSlllilti:;!r'; dl,a:'; cou-ultns Ii;il:r:, pelo mitor do In [nl'na!.o
do Gymuosic Miuciro. d()I'!nJ<J-\ OJ ([11'), ,l.r; U1U!JJlIOH estranho» :1

esse estabelecimou to, 8tJ devem "m' P,ullJittido, U,,,s exames de
promoção o:: que protondaui muuículur-sc Otn qualquer ilos
anuos do cur..o, de .iccór.lo COIII :, rC[(l'<l adup :l\11a no a viso de 4
deste mel. dÍl'igido ao dirce/oI' do Externato do Gvrunaaío Na
ciouul , ou o" quo ::l\ destinem UI'8 eursu, ISPOChll'.3 do - pburinacía,
i'gl'iJllOII~;nl':1,\ldOlllulugi:l, obstetricia o boll'l.'1 arte:, 1101' ['nem drs
pensados ,k exame do madureza, coutoruio d(damn ('Si () Minis
leria na circular dB ;,11 dI) Lt",-;oslo de lSUJ e ,'1lI nvi «. 'Ie J de Jl.
uclro do corrcuto uuno ,

Os exames do ClI1'8\l quo :).!Jr:l.ngl~I'olll " c-Lu-lo couiploto d,\
IILciplilHl. «qui valem aos cxtuues lilliWl1, qu.uulo 1111'011l Ih ostndos
p'!I')J t',tllt1idatoô àquellas Ill'lJ!j,..~;lJ';J Ul1 r"lo~; [1111''1110', dó estabe
!I'\:irn,'uto, "I>Rol....-ada 110,,1.0 cai", a dil'pusi':i'I.lI UI\ Jui IJ. flUO, rle JI
dfJ 1l"Z,'lIlitl'l) d" igVH, ([llud,,, il. ;/,Pl'l'lI\':II;;-i:t, UIII U,1l I'l'oprt1'alol'i,)
antcriur a o,: :;', d<ll.:l.

Sau lo " I'l\llol'llj'htrL. - "-'j,.la,"-o J ','.:8U((.- SI. li!'. Augelo
Veiga, tldeg:\'Iu ílsc.il junto ao lntornato do Gyruun.siu Mineuo.

SI.IJ,rc cn-amento de hrnzi lei ro com estrangeira, seus ilnpdllililelllo~ o
t.ra nsrn isaâc da n acioual idado á mulher c aos lilh,.s.

:\linis!erio da Justiça e Nogocios Iuter-iorcs-> Directoría da
Justiçu-« la Secção Capiti\I Ferler«l , 20 de abril do 1~IOO.

SI'. Ministro d,! Lf.ado das Relações Exterlores - Fura
nt tsn.ler ao pedido da L'gaç~io AIlo)llií sol ícitaes eru aviso n . 1:3
de J.1 de íeve rcirn l'Hjl1lu,yv~ íllF-'HLlJ f[U:'US [l~ autoridades coui-
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petentes no Brazil para attestar, de aecordo com as exigencias
do. lei prussiana, que o brazíleíro quo pretender contrahir ma
trlmonío naquelle paiz não tem impedimento alzum, segundo
as leis braz.ileiras, (IUe a isso se opponha, e tambem que, pelo
facto do casamento, não perde a sua nacionalidade, e, pelo con
trario, a transmitto il. sua mulher o filhos legitlmos ou legiti
mados por subsequente casamento.

Em resposta, cabe-mo declarar-vos que, segundo a Consti
tuição da Republica, os direitos do cidadão brazi leiro só se
perdem por naturalisação em paiz estrangeiro ou por acceitação
de emprego ou pensão de governo estrangeiro com licença. do
Poder Execut!vo Federal; e, assim, o brazllelro que casa com
estrangeira continúa no goso de sua nacionalidade, e, pelas
nossas leis, transmítte-a á sua mulher e filhos Iegitlmos ou le
I,;itimados por subsequeute matrunonío.

Para satisfazer a exigencia da lei IJl'USSÜll1a quanto ao at
testado, poder;\ est-, não estando a hypothese prevista em lei,
snl' passado pelo <lgente consular e authonticado pela Legação
Hrazileira.

Relutivameute ao documento cumprobatorlo .lo uão-lmpe
rlimeuto no Braz il , declaro-vos quo, applicadas ao caso as dis
posições dos arts. 4°, G" e 6" lia lei 11. 181 de 24 do janeiro de
1800, poderá ser a certidão respectiva, passada pelo official do
Registro Civil, onde por ultimo houver residido o nubente e tiver
sido feita a publicação do edital dos proclamas.

Saude e fraternidadc.- Epitocio Pcsson ,

N. ~~\J -- EM :'lI) DE ABRIL DE UJüO

Deddl'<\ qU8 uao cun veui uatucal izae i nd i viduos auaeutes da Repu

blica, ainda que «m seu serviço «m I·'\i:;o~ '~'8Ll':tngGil'08, Bem qlit3

hajam préviamento i-esr.lido 110 Bruz il .

Miuisterio da Justiça e Negooios Interiores - Directoria do
Interio r - I" Secção -- Capital FeUIJl'aI, ~W do abril de 1900.

Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores - Tendo,
em offlcío de 2 de março ultimo, Arnram casés, vlce-eonsul
honorario do Brazil em Marrocos, e actualmente encarregado
do respectivo Consulado, segundo declara, pedido ser natura
lizado cidadão braz ileiro rogo-vos providencieis no sentido de se
lhe communiear que não é posslvcl attender á pretonção, visto
não convir, na conformidade do aviso de 15 de maio de 189G,
dirigido a OSS() Miulsterin, nutur.rlizar indivíduos ausentes da.
Republica, aimla que em seu serviço em paízes estrangeiros,
sem que hajam préviamento residido no Brazil.

Saude o t'raterlllrlade.- Epitw'io Pesson ,



N. 30 - Im 1 DE '.IAIO DE 190:1

Sobre preccdenci a de olllci acs na Bl'ig"da Po l icia l.

Ministerio da Justiça. o Negados Interiores - Directoria da
Justiça. - 2" Secção- Capital Federal, 1 de maio de 1900.

Em resposta ao oíflcio n. 96 de 7 de abril ultimo, com que
transmittistes, acompanhada do vossa in formação :I, consulta
feita pelo cornmandaute do regirncnto de cava llaria, sobre pre
cedencia de otl1ciaes nessa Drig'ada, declaro-vos que a tal res
peito deve prevalecer o disposto no art. 12 do regulamento
anuexo ao decreto n , 1263 A, de !O de fevereiro de 1893, com
Linado com o art. 11 do mesmo regulamento.

Baude e fraternidade. - Epitacio Pcssô«, - SI'. Coronel
Commandante da Brigada Policial.

N. ;-1 - EM; DE MAIO llE 1(1 11)

Declara que o exame de gcographia prestado ua Escola Militar do Rio

Grande do Sul, sob o regulamento de 12 de abril do i8~)O. abrange
o estudo de corograph ia cio Dl'azil C d-vo PW i,~(\ SOl' aceito
para fi ma tr icula nas escolas superio re«.

Ministerio da Justiça e Negados In terioros - lnroctoria do
Iuterior - :2" Secção -- Capital Feileral , 7 de muio de 1900.

Atteudoudo ao que requereu João IlRI,li:ila Banoto Leite,
declaro-vos, para os devidos eüoitus, que o exurne (1.0 gtlograpltiü.
prestado pelo requer-ente IH, Escolu Mil i t.n.r Ih Rio ()ral1de do Sul,
sob o regulamento tIl) I'! df\ nIn'[ I do 18\10, ahl';11I~fl o pstnr\o d"
corographia do Brnzi l c deve )101' isao ser ~lc{'ib pura a ma
tricula, nas escolas super iores ,

xaudo o l','lItel'uitlltde.- g"itr'c'io 1'<"<""',-- SI'. nircctor da.
Faculdade Li VI'O de Sciencias Juridivus e S(1t'i(ws 110 l{ia de
Janeiro.



Orgun izo.~ilo e fuucclonamonto r1o~ cuuso llios ele quahücação e de

revisto. da Guarda Nacional, penas disciplinares a que silo pns

si veis e honras a que têm d lrei to os offlciae s.

:'.linisterio da Justiça e Negocias Interiores - Dlrectoria da
Justiça - I" Secção - Capital Federa l , 8 de maio de I!)(n.

Em referencia ao ofllcio n. 21 de 211 de março ultimo, em
que consultastes como deveis proceder relativamente ao processo
do qualificação Ile Ou:trd'ls Nacionaes nessa comarca, declaro-vos
qu e, em aviso de 15 de abril do auno proxuno passado, dirigido
ao Commandante Superior interino da GlIul'Ja Nacional, no Es
tado da Bahia. estilo explicadas a;; duvidas que possam surgir
na organização e tuuccionaineuto dos conselhos de qualífloação
e revista da Guarda Nacional; eon vínIo, portauto, qu \ obser
veis a esse respeito as (liSj.osiçiles contidas nos decretos ns. 72:~

de 25 outubro de IS.)O, e 11:i(l do 12 de março de 1853, com as
alterações constantes (lo citado aviso, u t lentu a modificação
por que passou a lei n , 1;02 de I ~l de setembro de 1850. em vir
tude dos decretos ns , IUI de 5 de dezembro de IS90, 141; de
18 [1.lJril de 1891, e 4:il de 14 de dezembro de 1891i.

Quanto á segunda parte do vosso oficio, declaro- vos que os
offlciaes efIecti vos, nggrega(los, avulsos ou reformados, são pas
siveis das penas disciplinares consignadas na lei n • GOZ de 19
de setembro de 18511. e respectivos regulamentos, só mente quando
em serviço, ou unlformizudos, infringirem as regras da disci
plina ou subordinação; ft'>I';t desses casos responderão no fôro
commum pelos delictos que cornmctterem.

Finalmente, gosaudo os offlciaes (la (;uarJa Nacional das
mesmas honras que competem aos do Exercito, não podem ser
recolhidos a prisões civis senão nos casos especificados no
art. 1~6 da referida lei n , (j'I"! de 18.)1), e depois de perderem os
postos, conforme declaram os a lisos de ~7 de junho de J8.')7 e
n. 31;u de 30 de novembro de 181il. Em qualquer outra hypo
these deverão ter por prisões os quatteis e fortalezas ou a
sala da Carnara ou Intendencia víunícipal, sendo para ahi con
(luzidos por autoridade civil ou oífloiul de igual posto, ú ordem
do juiz competente.

Saude e fraternidade. - Epitacio Pessê«, - Sr. Tenente-Co
ronel Commaudante íntorlno da. 4" Brigada de infanteria da
Guarda :'i,lcional da Comarca do Pacatuba, lI0 Estado do Ceará ,
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N. :n _. E\[ I DF: .TlJNHO DF: 1 !(H)

Declara que M casas de penhor estão comprouend idas , para todos O~

etfeltos, na dispos iç.io (lo (It'ereto n. 2m2 (1(' 11 (Ie novem 1>1'0

de isco.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria da
Justtça - la. Sllcção - Capital Federal, l de junho do 1900.

Em solução á vossa consulta do 28 (10 mez proximo findo,
relativamente aos estabelecimentos que, destinados a fins dl
versos dos das casas de penhor, fazem transaeções de empresti
mos sobre caução de cautelas, declaro-vos que os alludidos
estabelecimentos estão comprehendidos, para tod03 os effeltos,
lias disposições do decreto 11. 2G92 de H de novembro de IRGO,
porquanto a caução de títulos de credito pnssoal e movei, em
garantia do outro, é equipararia ao proprio pr-nhor,

Saude e fraternidaele.- Epitoci. J 'ro<s(/((. -~ SI'. Chefe de
Policia do Districto Federal.

N.34 - EM 8 DE JUNHO DE noo

Declara que, á vista do disposto no art. :15 !1 a do rrgulamento em
vigor, na 40 faltas, de quc rC91111a a per,h de rumo para os a lu
mnos, devem ser contadas tot.i.lmonto em cada uma das aulas o
não arldíclonadas ás que ["rem dadas em dltforentes aulas,

Ministerio rla .Justiça c Negocios Interiores - Directoria do
Interior - 2" Secção - Capital Federal, fi de jll11110 .10 1000.

Attendcndo ao que requereram Georges de Faria Leuxinger e
outros estudantes dessa Faculdade (") (10 accôrdo COm a vossa in
formação constante do oüleio de I de.i unho corrente, declaro-vos
que, á vista elo disposto no art , 35 § a do regulamento em
vigor, as ·11) fitltas, do qUI) resulta a. per.la de anm para os
alumnos, devem ser contada-r totnlrnonte em c.ula urna das aulas
e não addicionadas ás quo furem ,belas em dillcrentes aulas.

Sauele c fraternielade.- Epitacio Pe.~s(/a.- Sr. Direet.or da
Faculdade Livre de Sciencias Jurtdicas e Sociaes do Rio de
Janeiro,



N. 3" - EM ~n m; JUNHO [lI'; J!)II(}

:'>Iillistel'io da Justiça o NO~~'()ci()8 Interiores - Iiireetorin da
.Tllt1til:a - 1" Secção - Capital Federal, ~~~ 11e junho de Igl)l).

SI'. Ministro de Estado 110s Negoclos da Fazenda - Em
resposta ao aviso que me dirigistos u Ir> do corrente mez , nela
mando 1'1'oviclencÍ<ls para quo os f'uncciouarlos da justiça
Ie-lern.l habilitem as respectivas Delegucios Físcaes a supprí
rem-se de -ellos nnccssurioe :1 cobrança ria. taxa [udioiaria,
pondero-vos que, em j,l do janeiro e ,lO 110 junho do snno
passa-I», soltcitoi desse Minlst.er-io as convenientes ordens de
mola que as ditas rep"rtições pudessem vender os sellos ins
tírut.los pelo decreto n, 2219 dn 18 de janeiro de 18UG, e
rnnnda.Ios applic:,r o [ust içn federal 1'010 pal'ag'l'a]tlln uníeo do
;11'1. N.o do lI,) u , 3:ll.'~de 1711ejunho do W9!).

I)uanto à revisão <los processos tinl!'I;';, a quo tnmbom alludiá
em VOeSO a viso, (\ con u-aríu n 1'8"0 al vi t1'0 11 a rt , lG do citads
dccrcto n , ':::1'", cumprindo ;':s lJele.'~,'ci;,~ lli<cn()'~, em ('[\;':0 de
in ['1'; [\ 'l}:l.O, rcq uis! tar das a.uIoridades .i ud lct.uíus 1'8 OX,U1\C'S rlas
c!)ptidõr1;~ para procederem contra os intruct.u-os .

Piu.cluicutu, sobro :1 íalta 110 sello rospcctlvo, declaro que
csto l\lillblm'io, rlll accôrdo com o art , l O, paragraplro uníco,
do rlcr~l·eto n , 211,3 rio U 110 novem 1>1'0 de 1,"Di-" ]11" -vorulo a hy
POtllCSC, tom decidido que, om tal caso, o l'ag-amnnto se PlT(lctlle
por meio ,-I: guias passadas polo oscrivão 110 [u izo federal.

Salldc e f't'atel'nitlatlo. - F:Z,i/flCio Pcssô«,

N. 3G - EM r, nB~ JULHO!ll~ 1000

PeLllillE' n \l'anqito 11p voh icu los 1',rlio rV'l'Li>1 da Corôa , com destíno [lO

!:u'g" •1:1. Ca nc>Ih.

MinLt·,ri:> da Jusl.ie« o Ncgocios Interiores - Dlrectoria do
Intcrior - I" ~:ocç:lo - Capital Ferlern l, Ij de julho (1,) 1900.

Em rof'!l'Oncia ao vosso oíllcio dn:27 do junho próximo Iludo,
rcco.nrnen.lo providencieis n.tim de ser prolnbido o transito de
volneulos pelo porW.o da Coroa, COIII destino ao largo da Cancella
P:lI'., o quo empregareis, si tanto f,)1' preciso, o destacamento po
licial quo tcudes lt,j vO,S:\S o r.lou.v.

Sau.le () fl'at,wnill:vlo.-- !';}'iful'iJ Pes."'('.-- SI'. Director do
Museu Nncional .



N. :;7 ~- 10\! O 111'; ,j li LHO 1il'; 1',1;11)

Declara 'lue r.s ofllciaes avulsos da Guardn. Nacional não precisam rlo

i ice nçn pa rn u-atar ele Rua saude o do negocio::! tl0 sr-u illter;'.c:.~0.

Ministério da Justiça e Negocios interiores - Directoria ri;]
Jnstíça - 2" Secção - Capital Federal, O de julho de 1900.

Em solução de vosso ofllcio n. 3;)5 do ?3 de junho ultime,
e em additarnento ao aviso do 23 de j aneiro do corrente
anno, declaro-vos que os ofllciaes da Guarda Nacional que se
acham avulsos, em virtude de não terem Rido aproveitados na
reorganização da mesma rnilicla nos respectivos Estados, não
precisam igualmente requerer licença par,l, tratar do 1101"11eiOS
de seu interess«, visto .que 11'1" estão "hrigl'dos a qunlquer
serviço, ernquanto não f"rem rlo novo classiíl-ados .

Assim, pois, nada ha Que deferir sobre a l'lllÍ<,'110 que aCOIIl
pauhou o vosso citado offlcio n, :;;"0, o lia qual o tenente-coronel
Gonçalo de Athayde Pereira, ex-commandante do extincto '12,"
batalhão de ínfunterla du GUíl.!'(LI Nacional Ib comarca do
Lavras Diamantinas, nesse Estado, requer um :UIIlO de licença
para tratar de sua saudo tl negocios de seu interesse pai-ti
Jar.

Saude e fraternidade.- Epitacio P<Jssi)a,- Sr. Comman
dante Superior interino da Guarda Nacional do Estado da Bahia.

N. 38 - EM 7 DE AGOSTO J)J~ I UOO

ReCOmn1011l1a que ás licenças que os chefes da, 1'0p:tl'licõ"R est'lo au
torizados a conceder aos respecttvos 0mI1l'0g;l,lo~, pit!'a trn Imuonto

ce saude , preceda a necossarin inspCC{:;LO.

Ministerlo da Justiça e Negocies Interiores - Directoria do In
terior-I" Scc':1io - Clrcular>- Cupítil Feder'al,; do agosto de
1900.

Recornmendo-vos 1ue, sempre que, em vir-tude do fll'I.. :113 do
regul.uneuto dessa Re parttção, t iverdes de resot ver: sobro pedidos
de licença dos respectivos funccione.rios. para tratamento de
saúde, façaes subrnettel-os préviamente á nocessarla inspecção,
observado o disposto no aviso-circular de D do maio do anno
findo.

Ao Ministerio a meu cargo commuuicareís UH licenças que
cuncederdcs,

Saude e Iraternldadc.c- Epitacu: PessÍJII. - Sr. Director do
Museu Nacional.

Mutcais mutandis, aos demais I iirectores ,Ins repartícões suh
ordinadas it Directoria 110 Interior.



x. 39 - gM 7 DE AGOSTO DE J900

Declara '1'IC o aviso de ::l de agoBLo do Miuistevio da Guerra explica aq

con tinoucias a que L(,1Il direito as C01'l'0I':tçi,es militares entrc as

qunes se acham comprehendidns a f1l111r,la Nacional, Brigarla Po
Iinial c Corpo de Bornbeir os ,

Ministerio da, Justiça, e Negocies Interiores - Dlrectoría da
Justiça - 2" Secção - Capital Pederal, 7 de agcsto ele 1900.

Circular - Transmltto-vos, para vosso conhecimento e fins
convenientes, cópia do aviso que n /'~t·) Xlinistcr!o dirigiu o
da Guorra, em ,J do eOl'1'811te rnez, cxpltcatívo do que em 9 de
julho ultimo foi expedido no <heie (lo estado-maior do exercito,
l'e!ativ:ltl,{'nte:1s CO)'P01'i1<;UI1S militares com direito a contl
ueucias, entre as quaes se acham comprehendldos a Guarda
Nacional, a Brigada Policial desta Capital o o Corpo de Bom
beires, por serem corporações foderaes, com organização mílí
tal', e cujos ofllciaes tõrn as suas patentes asstgnadas pelo
Chefe da Nação.

Saude e fraternidade.- Epi!L!cio Pe~sôa,- Aos Comman
dantes Superiores da Guarda Nacional, da Brigada Policial e do
Corpo de Bombeiro].

N. 40 - El\l o DI~ AGOSTO m~ IÇiOO

ilubl'C II(,r"za dos iIlL('reBscP> da l l n i.io nOH procc';s09 intr-nta.los perrmte

a .i Ilsti,:n. r"llc·nti.

Mlnlsterlo da Justiça (\ Negocias Interiores - Directoria da
Justiça - Ia S'lCÇftO - Capital Federal, 9 de agosto de 1900.

Sr. Ministro dos Negocias da Fazenda - Tenho presente
vosso a viso n , ,,2 de 4 do corrente ruez, no qual alludindo ás
diligencias a que se procedeu por occasião do desfalque desco
berto no cofre da Delegacia Fiscal em Pernambuco e que oi-ízí
naram duvidas por parte do Procurador da lcepuhlica naquella
secção, no tocante ás suas attrtbutções em lace d;\s do lnspector
de Fazenda, allí em commís-ão, consultaas si ao Ministerio a
vosso cargo fallece autoridade para, pelo orgão de seus repre
sentantes nos Estados, suggerir aos procuradores seccionaes
quaesquer medidas tendentes a acautelar os interesses da Fa·
zenda e ao mesmo tempo solicitais que, no caso negativo, este
Ministetio tome a tal respeito as providencias convenientes,
sendo, na hypothese contraria, o da Fazenda forçado a promover
o restabelecimento dos antigos logares de procuradores flsoaos
e dos feito".



26

Em resposta, cabe-me declarar-vos qne :l, solução ele vossa
consulta se ficha explícltamonte da.la pfllo:~ lJI'oct'it.os contidos
nos arts. ;d (lo decreto n. RIR de 11 do outubro de
1890, 28, 29, ::2, :~3 fl 3") da, lei n , ~n de 20 do novembro de
18\)4, e 124 e seguintes do docroto 11. :~08! de G de novembro
de 18\)8, segundo os qunes, ao, membros do ministerio publico
incumbe, em geral, velar pela execução dns leis, decretos e 1'0
gulamentos que tenham (le ser applícados em todo o torrttorio
da Republica, promovendo 11 acção publica, onde ella couber,
a bem dos direitos da União; 0, ospccialmente, defender os da
Fazenda Nacional, em tudo em qae elh Iôr iuteress.ulu, cum
prindo nesse particular as ordens e instrucções que receberem
do Governo.

Sendo assim, ao l\1inisterio a V03S0 C'trg'O não fnllece auto
ridade para snggerh- aq tnedi.lns a que allndts : e , por Isso,
torna-se desnecessario o restabelecimento, pelo menos paI' ('8,(\
motivo, do, alltigos procura.lores ílseaes fl dOe; f('itm dll, Fa
zenda.

Cornmuuico-vos ai!1'h 'Tlln, ;111tü3 d~ I'Ocüjl:ll' 11 vosso citado
nvíso já me havia, sobro u assurnpto, dil'igido :'0 procurador .la
Republíca na secção do Pernambuco j o nesta data expeço cir
cutares aos demais procuradores, chamando a sua attencão para
a doutrina que decorre das disposições logHcs :1f~ili1:\ cita.las.

Saudn e f1'atorllidatle.--- l\j'ilaci" P""S"r,.

N. ,jJ --- EI\[ 0 DE ,\nOSTO m: 1~llliI

Os l\Iini8Ll'oS de 1o:5t:lllo, ,lir.'"laIllCnLG ou [l"l' i nl.n-rue.l in de scu s

rep resen tan Ie« nOA ~Hktr]():;. R:ll) entl1p('Lent>J~ p:ll'a qll?g(~l'ii' a()~ Id'O'"

em-adores ch, n,f'flllhlica, (j Ip1" 1"'11' a !J:1Jl dOl illl'-'I'(,':t:':: da l'ni:i:l.

Ministerío da Justlça e Negor-los [11 tetiores - Pirce/oria d:t
Justiça - la SCc,::'io - Capital FC111'I'nl, n do ng'o;to de I\JOO.

Circular - Tenlo ocnorrido .luvi.lus a respeito das :,ttl'i
buíções dos procuradores da Ropuhl ica n:18 SC('çi)r,s, quando 11,)
exercicio dI) :"11:1 funocão, em ns-umpto que dependa ele in,
strucções ou esclarecimentos do Govmni, rler.laro-vos qUG, em
virtude dos arts. ;~ l elo decreto fi. 818 do 11 de outubro
de 1890, 2f', 2~), :32, :33 e :rj da lvi n , 221 de 20 do novembro
de 18\)4. o I\!4 e seguintes do decreto n. 8084 do G de novembro
de 1898, qualquer dos Ministros rln Estado, directamente nu
por intermedio de representantes SOU8 nos Estados, é compe
tente para suggér-lr aos monclonados funcclonarlos o que JUr a
bem dos interesses da União e especialmonto da Fazenda N~I'

ciona.l.
Sa.ude e fraternidarle.- Epitacio Pe;s.J'I.-- Sr , !'I'ocUl'ador

da Republica , na Secção de ...



N. 4~ - E~r in DR ..\nO~T(I J)l~ 1000

Súlil't' lJ;),gam(lnlo <t""' il1lp:I~\ln l\...ln í ivo ;'\, l.l"~\I1::;('l'ipr;t(l d,1 urn titulo no
rl'::;i,trn (\0 hypothccns ,

Minlsterio ela Justiça o Negocios Interiores - Directoria da
Justiça - I" Secção - Capital Federal, lO de agnstc de H)I)I).

Tendo o ofllcial de rogistro do hypothocas do lo lJistl'icto
desta Capital consultado ao Mlnistcrlo rI;t Fazenda si, no caso de
permuta, em que ha duas trunseripcõvs , deve o respoctivo
Imposto ser cobrado do cada um dos permutantes ou si, eompa
recendo um somente. é este obl'igildo a p:ig:U' o imposto de
ambas, declaro-vos, arlm rio Ctzel'des constar ao mesmo o1licial
que, segundo puticlpon-rno nqucllo Miuísterio, em vista (\30
circular n. 18 de 30 de abril de 1881, de cada permutante não
se pôde exigir mais do que o imposto relativo n n-anscrí pç:Io de
sou titulo, embora um dellcs não compareça, pois 11. este I':erá.
appltcada a penalída.to do :11't. 2:n do regu\an:ellto n , :no de
2 de maio de 1890.

Saúde e fraternidade. - E(litr!cio P~ss,1(1,. - 81'. Prcsidoute
do Tribunal Civil e Criminal.

x. 43-- ElII 1·[ llE AGOSTO IJE iooo

Autorizll:t tranafcrrmcia de a lumno do I:ymna,;,) Fl"minenf<" para o

1';xl,ernaLo do (,ynmasio Nacionn l , /levellrlr), POI'él\l, o rci"ri,.1o

a l n mno exhí hi r , antes da lwcstcÇi'(o (10 oxn m e ,le Jlr()fno~:'n, cel'

ti,1;,o do numero de faltas 'lHe houver dn.lo n:\/l",'llc C:Yll1nasio

~ I,> ;', 11akl da t ransfercnciu ,

Míulster io da. Justiça () Negoci0,~ Iutcrioros - Directoria do
Iutorlor - 2" Secção - Capital Fed eral , I! (),e ugo~to do laOO.

Attendendo ;\0 quo requereu Cyprinno de Oliveira Costa,
qne solicita transferencia do seu filho Cypriano Amoroso Costn,
alumno do 3" anuo do Gyrnnasio Fluminense, doste estabeleci
mento para o Externato do Gym nasio Nacional , antorízo-vos a
adrntttít-o á. matrícula, devendo, porém, o refei-ído »lumno
exhibir, autos da prestação do exame de promoção, a certidão
do numero de fl!tas que houver dado no nymn3.sin Elumiuense
até ;\ data (la trausfercncia..

Sande e fraternirladc.- Epilacio Pess(j,r,.- SI'. jlircr.tor do
Externato do Gvmnasto Nneiona l.



N. 41 - EM li) DE A(:OSTO VE 191LÍ

Sello a qu" Ci'it,tll sujeitas as cúl'Lidlll' " P(~til~l')(~,,~ Pl'ü!..'ural:l·ll';; e cori

ll'aetl)s.

Mlnistcr!o da Justiça o Negocios Inter-iores -. Dírectorta da
Justíca - 1" Secção - Capital Federal, 13 de agosto de 1900.

Em resposta it consulta que flzestcs, em telegrarnmas de 18
de maio do corrente anuo, declaro-vos que, não se achando
compr ehendid as na. tabella B, 1" classe, § 1", do regulamento
u . 3554 de 22 de janeiro antecedente [\S petições apresentadas
it justiça l'lcal e as certidões a que vos referi'!', umas e outras
só ficam sujeitas ao sello federal quando Iorem annexadas R.
processos quo tenham d" correr rerante uutorklade adminis
trativa ou judioi.uí.i da União.

Ouan to, porém, ãs procurações e contractos de qualquer
natureza, e qU'3 são netos regulados por lei federal, devem ser
sellados em con íormidude do citado regulamento.

Soud·) e fmtei'l1idade.- Epitacio PasôiI.- Sr. Procurador da
Republica na Secção do Amazonas.

N. 45 - EJI 28 DE AGOSTO DE H/OO

C:>I,e a o Poder Judiciar-lo resolver ~.9 duvidns A"!>I'C intel'pr'>Lal,'iio de

lei ou rcrulamont« cuj.i execlI,iio se acha a seu C:II'gn.

Ministcrio da Justiça e Nezocios Inter-iores - Diroctor ia 119.
Just.içu -- I" Secção - capital Federal, ~!8 do agosto de laOO.

SI'. Presidente do Estulo do Rio de Janeiro - Tendo o oíllcial
do registro ci vil do munlcipio de S. Gonçalo, comarca de
7\ictheroy, consultado a este Mlnister io qual o modo pOI' quo rle
vem SOl' I'egi~trados os nascimentos de fllhos adulterinos, tem
assim qual" taxa, federal ou estaríoal , a que ostão sujeitos os
papeis para casamento, declaro-vos, para os fins convenientes,
quanto á primeira parte (à;t consulta, que cabe ao juiz resolvel-a,
visto tratar-se de lei cuja execução so acha a cargo do Poder
Judiciario, e, quanto á segun-la, que todos os processos, cuja
mataria é regulada por lei federal, devem ser sellados em con
íormidade do regulamento n , 3361 de"!2 de janeiro do corrente
anno ,

Saude e Ire.terní.lado. - Epítocio Pess:«,
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N. 4ô - Im io Dl~ SETEMBRO DE HlOl)

o decreto n . 8')::; de 8 de novembro de 1851 esl<i. em i n tr-iro vigor.

iIIinisterio da J ustiça e Negocio, Intertores - Dlrcctoria da.
Jusí lçn -I" SCCÇ;lO --Capital Federal, lU rle setembro de IUOO.

Sr. Presidente do I,:~ta-ro de S. Paulo - Em solução á con
sul ta da. Secretaria da Justiça desse Jo:st;tllo. constan te do offlclo
n. 6:ri de 31 do mez tlndo, cabe-mo declarar-voa que está em
inteiro vigor o decreto n. S5., '\0 M de novembro do 18",[, ragu
laudo as i:;ell~'t13s o uttt-ibuíções dos agentes oonsulares estrun
geiros quanta á arrecadação c a-lmiuistrução das herancas de
subdttos de suas nações, e pOl' isso a comuiunicação LU) talleci
mente do estraugeiro aqui domiciliado, quando no legar não
houver agente consular do paiz do fullecido, deve SOl' dirigida
ao Mloisterio das Relações I';l(tet'iores. de accórdo com o disposto
no art. 7" do mesmo decreto.

Saude e fraternidade. - E'pitacio Pessõa,

N, 4i - g:'l 15 DF. SETEMBIW DI; I!)()r)

Dccl.u-a que ('. administracão mun ici pnl do Distri to Fcilcrnl nitf) cabe

[1:1 ,,:U' as contribuicôes dos enfermos indigentes, naturaes dos Estados,

I' que, :tchamlo-sc no .l ito Dl stricto, não tenhnm, cutvcta nto, aqui o

<;1.'H dom ici l io,

;'Illltisterio (la Juslit;a e Negucios Intcrior.ss - Directoriu do
lutcrior - I~ Secr;ii,'J -- C,tpilal F'\liel':ti, l~> do setembro tiu lnnü.

Nao cabendo á aduuuistr.rçau ruunie ipal , :L VU;l cI,) disposto
no o.l't. ~l combinado com (l art. ',8,1" regu l.uuouto aunexo ao
der'l'éto n. ;;211, de 20 d,; llHH'ÇO de 18\):', pn ca.r ê.S contrtbu-çôcs
dos ~tlrerlllos iud igeutcs. naturaes dos E"t:uJo" e que, achu ndose
no Distrleto Feleral. não tenham, entretanto, aqui o ~e'l d.uui
«ll io, na presente data recommen.lo no chote do policia [l, expe
I\iÇitO (1-1'1 ordem; nceess.uias aü.n de quo, IM~ i:'llias com que
sã..) remetti.los p.u'a o pnvi lhão do ouservução desse Hospicio
indlviduos procedentes do referido Districto, S8 consi zue o fIl10 S()
houver voríüca-Io acerca ào mesmo dnrn ici lio ,

Qua.ndo a. esse respeito Iôr omisso o ;]1111111'.10 document o ,
-llllgenciareie, por vossa parte, obter o esclarecimento de que
;;'3 trata.

No caso de constar da. guia. ou de vos terdes certifícado de
que taes doentes estavam de passagem, apeuas, na Capital Fe
deral , me dareis disto conhecimento, afím de provldenciar na
couíormídade do preceito contido no segundo dos citados
artigos.

Saúde e Iraternidude r-e- Epitoc:» l','ssu<t,- Sr. Director do
Hospicío Nacional de Alienados.



30 DEr:rS(lE:'; no (;O\TIlNO

N. 48 - EM. 17 DE SgTEMBlW DE ]900

Declaru '1ual ti Ul1il'{)l'J1lt~ que den'Jll ll~~í.tL· o~ ollicia~~;:,; lLt l'e~erva da

Guanln N,u'ipn;d.

Ministerio rla Justiça e Negocias Interiores - Directorla da
JUstiça-- :~., Secção-i- capital Federal, 17 de setembro 110 1900.

Em resposta [\,0 ofllcio 11, :jgO d : ','i d.) agosto Iiu.lo, declaro
YOS, par,t os fins couveuíentcs :

l°, que os officiaes da reserva. devem usltl' dos 1lI0SIllOS uui
formes que os dos corpos do serviço acti vo, com as modiflcuções
constantes do respectivo plano, os qu.ies não se confundem com
os que foram outr'ora marcados para o estado-maíor das briga
das da reservn., pois estas ultimas fiC:\!',l111 ex tinctas pelo decreto
n. ::2(1) do'!R do janelro dt~ 18\)!);

;~", quo :1. tunica do f1uJl!:lla men.:[on:ld". \10 :1\ jf'<i 110 '; 11(>
m:1.1\'1) rio rumo l':I,SS:I.I]o faz pariu do uultorm«, 111:\9 o ·'.nu 11".0 ,.,',
P permitl.ido aos orneitV"'l da ncti vn., para. counnorlidade do SCI'
viço. nos quar lui.: l\ 11,)', r<ccrotal'i:.l5 do Conunando ~;uJlel'il)l' fi 11:1"

hl'igad<\s.

Saudc e fraternidade. - Epitacio L'essà«, -- SI'. Tenente
Coronel Commandunte Superior interino lla Guarda Nacional do
Estado da Bahia.

N. 4!1 -I':M l\l1J1~ ~;El'EMBIW DE lU!)I!

Deelal'a tl'le tI;, euutilkllciüS 11lilit~q.·;-.::) ~,'IJJleute s.i.o d e vid.is alJ;=l' oJli

di l." ;''; 111l:q!llu so i.ll~h;llJ\ ltlli!'_'llllir:;'·.lu::l.

Míuístei-lo d.i Ju~tiçl1. e Neglldos 1'\tIJl'ior".'i - Directorla da
JUStiÇit- ::" ::;el\'ÜO- Cu,pilal Fcdera.l , 1~1 de :joLerllbro tio 1900.

Tendo este Ministorio sido consultado pela Direotoria tia
Lcgiã» de Soccorros Mutuos aos Ofllciaes Ih Guarda Nacional
desse Estado, si os ofllcíaes a paizuna, mas trazendo qualquer
sígual indicativo dos seus postos, têm direito a continencias
militares, declaro-vos, para quo o Iuçaes constar á mesma Diro
ctoi-in., que essas contíuencias silo devidas somente quando os
oíllcíuos se acham unítormisados.

Saúde e Ir.itorníIade, - Epitacio Pcssàa , _.•Sr. Corouo I Com.
mandante Superior interino da Guar.la Nacional do Estudo
de Per-nambuco.
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N. 50 - EM 6 DE OUTUBRO DE 1\100

l).,cJ"l'éL 'IUO o' oíliciues du Guarda Nacluna l podem ser postos li. dis

}l'jf:i~,'t') tIo., (l(l\,Cl"!lu'1 cto;~ 14;:~j:vto~ q ua ul.. I"!" 85;leR ré\fluiRitado:;;.

Miuisterio da Justiça o Negociu:> lu tcriures - Directoria da
Justiça - 2' Secção - Capítul Feleral, 6 do ou tubro de 1900.

Em referenciu ao otllcio u ..!li de ,1 do agosto ultimo, de
Cbl'U'VOf', para os fins con veuientes, que os otflciacs da Guarda
Nacional podem ser postos ~t dispoaição dos Governos dos Es
tudos, quando por ellcs requisitados para desempouho.de com
missões ou cargos e.stadoaes, ficando dispensados de todo () ser
viço na milícia a q 110 portencom, ernq nauta esti verem nu
exercício das ditas CO111 missões.

Entretanto, como o ca pí tão, a quem Y(l~ J'crol'i~, não S(1 acha
ouu.ossado, nem reconhecido ofllciulmcute, por 11.10 tel' prestado
em tempo () nocessario comprorntsso, lIÚO podo elle, no caracter
de ('l1ichl da Guarda NU;JillUI, desempenhar funcção alguma
estadoal, por haVUI' i ncorrido na. pellit do pri vaçâo do posto, em
conforuudado do art. li5, § 1", da lei u . 1;1): de lU de setembro
de n:!50.

Sll.uds e frateruídade - Epl/,'ci9 Pessáa ;:« 8r. Coronel Com
muudaute superíor in teri IIU lht UIll\l'da Nacional do Estado do
.\lIWZLIIl:',~ •

N. SI - EM 13 DE UlJTUBlW m: 1"'1)(1

Decl.ir.. IJ"t~ ~l deHpe/,.1. Uilll () Ioruuci mnn l-r dfl Ii vrc- I ;1~·U. U cxpe

diellt~ tJos corpo« da Guar.l.i N:tcifJlliÜ deve correr por conta da
r'~'~llllêtí\'acaix;l, p d;"l provilloIH'jrl,:, ~~l)lJ1'p (I. Jlos-e d(l~ otlic iaea,

Ministct-io da Justiça c Nejrocios ln teriores - Irirectot-ía da
Just iça - ~~., Sccçíío - Capitu l Fcdora.l, IN de outubro de IUOO.

Em orllcio de 17 de agosto ultimo, t ransunt.lludo a reprc
soutação feita pelo secretario geral desse Oommando, contra U

facto de muitos otãcíaes se verem forçados a deixar de prestar
em tempo o respecti vo compromisso, ora porque os sccretarlos
dos corpos »llegnm não se acharem arregimentados e por isso
não comparecem nos legares iudícados pelos commandautes para
lavrar os necessarios termos, ora porque os proprioa comman
dantes se recusam á compra dos li vros precisos para tal fim,
cousultaes corno se deve proceder relativaraents ao assumpto,
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Respondendo ao dito oülcio, declaro-vos que, emquauto não
eposstvel, por defleisncla da verba orçamentaria, dar cumpri
mento ao disposto no § I" do art. 3l do decreto n. 1;132 de 18
de fevereiro de 1854, as despezas com o fornecimento de Iivros
para o expediente dos corpos da Guarda Nacional. devem correr
por conta da caixa respectiva, a qual se constituirá segundo o
disposto nos demais paragraphos do referido artigo j outrosim ,
que cumpre sejam upplicadas as penas estabelecidas no »rt , (!·1
e seguintes da lei n. 602 de 19 (le setembro de 1850, áqueIles
dos vossos com mandados que, sob qualquer pretexto, impedirem
a posse dos oillclaes , visto quo tal oill'ig-ação ó coneiderada
objecto de serviço lia ruiliciu ci víca em bor., não se ache ustit
aquartelada.

Saúde e fraternidade. - Epitaci» 1'C8,Ort. - Sr. Coronel Com
mandante Superior interino da Guarda Nacional do Estado do
Amazonas.

N. 52 - 1;\1 HI li:: OUTUBIW JI!.' lUGI)

Declara 'jue dons aluirmos nuLricnl~"lo' lia :?' srl'ic' mc.lica dc , em
ser dispensados do exame de ch im ica a naly tica e, portanto, (la

respectiva taxa, gap,'esentando os attc sta-los e ° documento a q'ie
se refere o a rt , 121 do regutttluento.

Miuisterio dn. Justiça e Negocies lu teiiores - l iircctorla do
Interior-2" Secção-Capital Fcderul, 19 de outubro da 1\1011.

Em resposta ao ofrlcío 11 • I Fi, de '2 do outubr. corrente, com
o qual tr.msmitti stea a petiçiio dos uluumos ut'c'sa Faculdade
Affonso (I" Castro Ta!lajlll"L <illhnarãcs e .Iu:;,; Cordeiro dos
~~antos Filho, sollcitan.Io dis[Ji·n;;'l do pagamcllto da taxa do
iuscripçã« (I,' «xnme da ::' s('rin trd'diC':l, declaro-vos que, achando
se os mesmos nlumuos rmtrtouludos nctualmonte na alludída
sério, denmr "q' dlspensn.los dt) e xruno dI' chimica unalytiea, e,
portanto, d.l respecí.tva taxa, :\pl"'~I'!lta.lldo os uttestados (' o
documen to a que "0 rofcro o m-t . ('!I (lo r()~ulll.ment().

8J.I1'In e f,·,l,VlPnidi1,lh.--" lI/Jí/(lril} P,'",}" ,- S1', lIiri'd,or 11:l.
F:lclillla"f\ ,le \ff'11icína da B"\lti:l.
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,N. 53 - EM ~5 DE: OUTUBRO DE IDOO

Dcclarn que ás v:i1lLagens do ql[o~ tl'atam os nrts. :l~ e 3') rio Corligo de

en s i no super-ior toem direito un icu me nte os membros e ílectl vos do

magister lo, polas obras que nesta quulí dalo tenham composto, não

podendo taes vantagens ser concedí das a um lente jubilado e por

um traha lho posto r-ior li dn t.a de sun jubilação.

Ministerio da. Justiça e Negocias Interiores -- Directot-ia do
Interior - "!a Secção - Capital Federal, 25 de outubro de IUOO.

No oficio de 8 do corrente mez, corumunicaes a este Minis
ter-o ter sido apreseutudu á C'Jl1g'l'o,'.(nção c por e lla approvada
uma proposta do Dr , Fruucisco Vulladaros, no sentido de serem
concedidas ao Ih'. Vicente Suboia , pela su t obra - Ci"tl1'gin con
ternporanea - as vantagens (lo q uo tratam os arts. 38 o ::9 do
Codigo de Ensino Supertor,

Ern resposta, declaro-vos que a taes vantagens teem direito
unicamente os meuinros ell':ctivo, do lllagi::lt !rio, pelas obras
que nesta qualidade tenham composto ; o estas condições não se
verifícam com o Dr. Vicente Sa.JJOia., que. jubilado, por decreto de
I de dezembro de 1880, deixou desde então de fazer parte do
corpo docente da Faculdade, o cujo trabalho e posterior à data
da sua jubilação.

Saudo e fraternidade. -Epitacio L'essà.i, - Sr. Director (la
Faculdade de Medicina 110 Rio de Janeiro,

));, iustrucçôe s p.u-a 0,3 a lu mnos do UYlllllasio :-.Iadollal e dos Institutos

a el le equiparados habilitarem-se, ate i9JJ, nas ma teriaa cxigid'18
quer para a. ma tricu ln IJ()~ Clll'SOS SII!IOl'ior0:5, quer para a ()ht~nção

do :;l'ÚO de bacliarcl ,

Ministerlo da Justiça e Negócios Iutoríoi e, - Direotoria do
Interior - !" Secção - Capital l<'c de 1';ti , 2G de outubro de [000.

No intuito rle resol ver .l uvi.Ius que se toem suscitado rola.
tlvamonte á intclligcucia do parngrapho unico do decreto n, 691.
do 1 de outubro corrente, duelara-vos que o citado decreto,
prorogando cm "cu art. I" o prazo p.uu a real lzação (le exames
preparatoi-ios it man-lcuta nus escolas suporiores I! adiando por
Isto mesmo a prestução dos (lo tnudure zr a 1]113 iam üc.u- obriga
dos todos os candidatos á referida tnat riculu , tc vo em vista, ao
tornar extensiva, no mencionado paragrapho , aquella disposição
aos alumnos do l;ymnasio Nacional, d ispcnsa l-os igualmente do

3-
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exame de madureza, dando validade, porém, aos exames reali
zados no respectivo curso, inclusivo 0R do ()" anno, de accôrdo
com o regulamento e progrnmma em vi.leOl" quo 0:'10 [111'a111
revogados.

Deve, portanto, entender-se quo :10fl ulnrnnos do Gymnasio
Nacional e por igualdade de f[lZÕ~'S ao~ dOR institutos li. ('11"
equiparados, é tacultado h'\\lilitLrem ·fI,] nas matetias exigidas,
quer para a matricnln nos 'IH'S"'; ~·np(':'iOl'P'l. quer l':\l'[l :lo'·lou
ção do giáo de bacluo cl, ob:'eJ·t·~11!1' :1S f'( ;!Uin t i8 l<'gr;I~:

I. a Os ai umnos (10 t:ynllw.sio N:1'JiolW I c estabelecimentos
equiparados são dispensados até 1904 tio exame dei madureza
para a matricula nos cursos superlores ou obtenção (lu titulo de
bacharel em sciencias e lettras.

2. a São comillerGllos «xnmos flnaos, valendo parn todos os
eífeítos os seguintes exames, prestados em conjuucto com a:; ma
terias de cada anno : aiithmetic.r, rIo'!'; {lcl'gr:lphio, e f'rancez,
do ::"; algebra, desenho, geometria e trigcnouieti-ín., portuguez
e inglez, do 4°; mecanica e astronomta, phycica e clrimicn, lils
torta, latim e allcmã«, (10 ;,,,; \ii,';\f)\'ia nnturul, l.tterntura,
hístoria tio Bruzü, logic:1 e grego, do (in.

::.' Os alumnos que não so dcstinarom ai) haclinrelado silo
dispensados das materlas facultativas ,lo quo tl'ala o art. :~(j 110
regulamento do Gymnasio Naciourvl, e das aulns ctn, revisão os
que não pretenderem prestar o exame do mudurezu .

4." Os alumnos de annos SUpOl lor.-s dl'8 eatabcleclmentos
equiparados que, em razão da úlloca em que a estes foi C(JllC(,

rlida a equiparação, não tiverem prestado exame .10 admissão
ao anno que frequentam, terão, de aceordo com o aviso de1 do
abril findo, de prercar, antes do exame ll".%o ::\11110, os ílnaos dos
annos anterias.

5." Os alunmos avulsos dos oslabeleeimontos equiparados
não poderão como taes prestar exames das Illalnr·i:ls do curso,
sem que primeiro regularisem f1, H1f1 situação, effcctuando :l
matricula em qualquer (los annos, rlo ::ccI'l'do com as disposic:{íe~

em vigor.
Saúdo e fraternitlallc.- h}'itacio Pcssi;«. - 81'. Dircctor do

Externato do Gymnasío Nacional.
- Identico aos IlsCHlS dos institutos conaencros oq:lipilrRdoi'l.



N. 55 - EM I Di<.; NOVEl\IBRO DE 1900

ilcclar:t qua o codificado de :tJlJll'ovaçiill na 1ll:tl'l'i~tS da sér-ie ante

rior, li que se rcfcH'c o § :1° elo arl , 212 (I" Cueligo ele cusino superior,

não deve ser exig ido elos al nmuos 'lU8 pretendam inscrever-se a

C'xaUlC;; du RÓl'i(~ 0111 qne cs t i ve roru matrirulrulo«,

Minísterío da Justiça e Nogocios In teriores - Directoria do
Interior - 2" Secção - Capital Fo leral, I do novembro de 1900.

Attendendo ao quo r'Florenm estudante..; dessa Faculdade
o conürman.lo nWII te[,):,'i';!Il1m \ de ::1 de outubro pro xirno findo,
det:!ar<l-\'()S que a :ll'l'Üsentr1.I;;I,U li" certtüc.oto de approvução nas
m.iterlus lia S:II'](\ anterior. u. qUJ se refere o "i :;" do al't.~12

do Código de 1~11"illO SlIpOl'ÍOI', não devo SOl' exigido dos alumnos
(1110 pretendam iuscrevcr-...c a exames da série em flue estiverem
rn.vtrioulu'Ios, porquau to, de "':::lJi'UO com o disposto no art. 186
li. I do citado Codlzo, o I'cl"Jriul) certitícudo devo ter sido apre
senta-lo por occasião de oífeetur r-so a matricula ,

A oxigeucla do mencionado >3 :J" deve entender-se como tendo
applícação <lOS alumuos 1l:"Í,O ruatrículudos e ~t estranhos.

Saúde e fratornídude. - Eoiiacio i'cssõ«, - Sr , Director da
Facnldado de Medicina da Buhin ,

N. 5(, -El\I 8 DE J\OVEMBIW DE IVOO

Declara 'jnc 1l11l n lumno mah-í cul:«lo lia Esco]a Po lytechn icn de ac
corrlo com as exigonci ae preparatorina dos estatutos do 25 de abril
de 18U deve, na [(Irma do dccrot» n , ·1:'1) ele i3 de outubro de

i89i', concluí r os seus estudos pelos d i l-is estatutos e assim prestar

o cxame de desenho, RCgUllcl<) o .l ispos to 110 a rt . ;'7.

Ministerio da Justiça e Ne~()ciof. Interiores - Directorla do
Interior -- 2' Secç';to -- Capital Fe'toral, 8 de novembro de 1000.

Em solução ao oficio n. 13V, de 19 do outubro ultimo, com
o qual transruittlstes o rcquei-imouto em 'lllo o alumno José
Pires Rabcllo pede ,';01' udrní ttl.Io a pl'cd,;rr exame de desenho, de
cuuroi-rnutade com o rcgulamlnto do 2:3 de j.ui-iro de 1896, de
claro-voa que trmdo C,SI~ al uruuo so iuutrículudo do accôrdo com
as exigeuci:J.'l l'l,,~pal'at()l'ia'i dos I';"LII,Ut",:, do 2;, do abril de 1874,
deve, 1111 t'OI'IU,1 ,Lo decreto u. ,1:)11, do 1:; riu outubro do W97, cou
e!nir o:> sons (Jéllurll)s pelos ,JHo:, EGLatutOil o assuu prestar o
exaure de desenho, segundo u disposto no art. 57.

Saude o fl'ate1'niuade.- fo:pill!cill j'css.'j" , - Sr. üireotoi- da
E~cula lolytechuica.
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N. 57- E~I o DE NOVEMBRO DE 1900

A éXCII~a de jurados L' .la cxclu-Ivn eonlp'LcneÍlt d» pl'csiclerllt • tlu

'I'rlbun al .10 ,TnI'Y.

Ministerio ih Justiça e Negocios Interiores - Irirectoria (1:\
Justiça. - I" Secção -~~ Capitnl FOt1aral, !l .1,) novembro de 1\100.

Sr. Ministro rla ln.lnstr!n Viação c Obras Publica, -- Em
resposta ao nv i-o qllCl m« .lil'igiste,c, em :;0 do mez findo, "e
lati vamento ao tucto do servirem no ,Jllry emprogudos da Admi
nistração dcs Cotrnios de Pernambuco com prejuízo do servíco,
cabe-me dedarar-vl\s que escapa no conhecimento deste Minis
terio a matoria dfl oxcusa doa ju rados, [\ qual é da oxclusiva
compotencia do ])J'(1:'ilIIJl\t() ,Iaf]nclle TI'ih\lIlal, scg uu..o dispocm
o art. :113 do Codigo do P,'oce,so, arí., IOt da lei n . ~ljl de 3
de dezembro do lRH e o urt . :~!)!) do l'l'glllalllento n . 1'1O de 31
de janeiro de 1842.

Sau.le e featerniclarle. - J~~uilaci() Pessô«,

N. G8 - E~I 12 1)1-; "iO\E~[BIW DE 1\)00

Declara 'l'lC clevr- rospo n-Ier per a nv o l'r,)") cri m inu l commum o 5ul

dado da Brigad<l Policial aceusn.lo do cri mo <I,. tentativa de

morte con tra () 2;) S:ll'~:(ln to (1:1. 111eRrl1:1. c(Irp()rar:ii.o.

Mlnisterlo ,h\ Justiçi O "~I'gocif)s Interiores - Directoria da.
Justiça - 2" Secção - Capital Federal, 12 de novembro de HJOO.

Em resposta á consulta. constaute do offlcio 11. 319 do 31
de outubro findo, declaro-vos que, nos ter-mos do art. 39J do
regulamento 11. 10,'222 de ;) .lo abril de 18~9. e, da contormidade
com a doutrina do aviso de ,1 de março de 18\J7, lLJVO responder
perante o íôro crimiun l comrnum o soldado dessa Brignda Boa
ventura de Oliveira Coimbra, accusa.lo do crime de tentativa
de morte con tra o 2° sargento, tam bem dessa corporacão, Daniel
de Hcllanda Cuv alcanti ,

sandc e featol'nirhde.- Epitacio Peseô« - SI'. GCllC'r;,1 Com
manüante lia Brig~lL\ Policiul .



N. 59 - EM 12 DI~ NOVEMBRO DE 1900

Doclaru 'luO devem ser accei tos para a matricula no 10 unno do CU1'S'J

fundamental da Escola de Minas os ex ames Iinaes LI", uiatheruatíca
prcsuulos no Coll cgt» ~lilital', d o acccrdo com o regulamento de

18'Ji, cumprí ndo, porém, ao candidato, para tornar efTectiva a ma

tvloula , completar pCl'ar,te co m m issâo de !ent"s da mesma EsC'ola

O~ exames de phys ica e ch i mica e h is to ri.i natural.

Ministerfo da Justiça e Nerrocíos Interiores - Dlrectoria do
Interior-2~ SnC(:i'ío- Capital Federal, 12 de novembro de lDOO.

Attml'!€ln,!o:lo quo requereu o ('stu,Janto Jo-é Viui ra ,111 Re
sende o Silva, o á vista '~a vossn i níortuacã«, constante do oficio
n, 1145, de 9 t1(~ outu hro I; n.lo dectarn- vos lJue (le\ PIIl ser aceeitos,
p,r", a ruut ricu la 110 JO anuo d.. cru SII fuuu.n-ntul, os «xam-s
fínaes d" IlH1lhHIn:lti<:a pelo r-q uerum.o pl'I'stadLJS no Coltegio
Militar, de nccordo com o T'HgulalllL'lltu de 18V-t; cumpr-indo-lhe,
porém, para tornar effecti vu a inatriouta, completar perante
commíssão de lentes desse estabelecimento os exumes que lho
faltam de physica e cliimica e historiá natural.

sau-íe e fraternidade.-Epitacio Pcssõa..-: SI', Dírcctor da Es
cola de Minas de Ouro Preto.

N. GO - E\I l4 DE NOVE\oIBIUJ DE 1900

Autol'i1.:l. a ad mias.io do 11m n.lumno <lo ;-'0 anuo do In t.orn ato do Oy

mnasio Nacional ao 0X:l.1l10 conju ncto de todas a' mater i as daquelle

an n o. i ncl us i vo OR onm plem entru-cs para o bichare lado, cujo CUI'SO

deixou rlc 80gllir 1'i11' m oti vo de molcsrin .

Ministerio da Justiça o "lügoci03 Interiores - Dh'ectoria do
IlIte-riol'-:'!" Secção-e-Capital Federal, 14 de novembro de 1900.

Attenrlendo ao que requereu Fl'ederico de Castro Meuezes
pae do alumno tio rio anuonesse Internado, AI varo Sá de Castro
Menezes, autorlzo-vos, de accôrdo com a vossa informação
constante do otllcio u. 123, de 8 do corrente mez, a admittír o
referido estudante ao exame conjuncto de todas as matérias
daquelle anno, ínclusive os complementares para o bachnrelado,
cujo curso deixou de seguir. como mntriculado, por motivo de
molestía devidamente provada em documento li 110 acompanha a
petição.

Saude e fraternidade.- Epttccio ])egs,Ja.- Sr. Dircctor do
Internato do Gymnasio Nacional.



N, 6J --- E~l 20 m; NOVE:\JBRO DE 1900

Deolnra ficar sem eIT"ilo a nu lorizaçiio I':lra [I. guia de mu.t.inça do

o Hlcial da Guarrlu Naci on al 'Iu~ n.io a solicitar 110 prazo de 30

dias, cout.ulo da data em que ti ver conhecimento o rl'speetivo

cornmando ,

Miulstcrio ,1[1, Justíça e NO';'oeios Inter-iores - Diroetoria ela
.Jt1oli~,t- ~" Sec<;lw- Capital Fed,'r,d, 20 de novembro do IVon.

Par« r'W11la.rirlatle do ser-viço 1J:l. m illcia civlca sob VOf-SO
commun.lo, roconunon.lo-vos que, ,Ie ora cru de:I,lItc, LO observo
o sozuinto :

1.7. O otllcial , que obtiver guia de mudanca, dov'.\I'ú. solici
tal-a no prazo do :~O di.is , conta-tos da data ('111 que disto tive)'
conhocl.nonío o rospectivu o-uumuu.Io, o a vaga ,,6 pOlkl'(t ser
prcenehulu rlepois da. expodie.ío d:l, mesma ;;ui,i. Si, porém, uão
iil" ostn ~:llkit<vh rI,':ltl'l) rio l'e!ei'i,l" prn.zo , tlcaru f'Cln «Ifcito fi,

llutoriz'lçfvl COJJC:Jdi<l,~ para uquclle üui, (J o oíllclul r-ontiuuarú
no sou logar ;

~. u Emrluallto cxistiretn otllciues ag g'r(jgildo~, ~:cl'<ll) cll<Ci:l
profer-idos VIra U~ vagts quo se .lerom <1.0 seus re'I',;cti vos
postos, de accordo com a ultirua parto do art. 51 (h lei 11. GO~

Ihl IHC,!) ; e, quando houver convouionnla parn () serviço em
serem prc-nchid.rs por promoção, não deverão nunca exceder
á metade das q118 forem occorrendo ,

Saude e fruternilhvlo.- Epitaci» L)essila.- Sr. Oencl'ul Com
mandante Superior da OU:lrlla Nacionul desta C:lpit:t1.

N. ()i~ -- E~l 2~ DE NOVEMBlW JiF- I!)I)'!

.\pproVlI li m od i íic.trâo i nrl icad a para a cnlçn do 2" uniforrn. ,lo., am
c iu-.s d:l GlI.ll·,ja ~aei(JIIaL

Miuistorio da Justíca e Negociol'J Interiores - Dir,'c;i,ori:l. da
Justiç« ---;~" sCl~l;rro-:~<:,pil<d Fed'.l1',d ,,"! dI) 1l0VCIUbro de I\)0 I.

Em referuucia ;\lI otlielo 11. l,,:jl) <lo 11) de. to IH"?', declaro
vos que npprovo a mn.litloação, qUI\ illdkaste;, quou!o ::'. calt):l de
li;;l;m encarnada, ou carmesim, 1102" uniforme dos oftlclaes dos-a
uulicia, ;l qual deverá ser substítuída provtsorinmcnto pela
adop/:ld,', 'JU In uuifor mo P,LI"t :L.~ difr'.'1'CIII.('; ,·I.l'WII." "e:la"os
m.riurcs .

Saurle e fl'ai.H'lllrtl'.l!u,-- Ejli(all:') 1'":,,,.) ',-- :.;", GOI"'l"! l:c1m
man.lanto Superlor ,L" Guitrda Nacional t1G,ta C'_'l'ib.1.



MINISl'EIUO DA ,JUSTIÇA E NEGüClOS I"TERIül{ES 3\1

::"i. 6:: - El\I 23 DE :'WVEMB!W DE 1900

1"'e1ar'l 'lUO n:iv po.Iom Rül'vil' li" ex a m in atlore s o, iud i viduos que ti

\'l~l'eln com 03 cxamiuaudos p~t'eutesco nté u 21
) grúo nas linhas al!J

coudente ou descendente 0'[ na linha trunsvernul , devendo SOl'

("1l1,Qilll'l';lc1oCj n ul los (J~ eX~l.Ilh'l1 }l1'l'<..:1.;trkR f'lll lal~" cOlldi<;.licH.

Ministorio 11a ,TllstiçÇl, o Negócios Intl'riorcs- Directot-ia do In
terior--<>' S':eção - Cupitu! Fedcrul , 2R de novembro do 1900.

I:onfirmalll\o o meu tck;';'l'UllUf':l, (~O k>jo d.itudo, em resposta
,1,', que 1Il0 (llri:~ist{)s em 21 do corrente m-z, dedl\ro-vo~, para os
Ilns cou veuiontos, filie 1l:i.O podem serv ir de exaruíuadores 08 indi
viduos quo ti verem com ('8 exumiuuud us pu rou t,L','eo ;d,') o ,'~u gt-áo
nas linhas ascendente ou d(:~e"nrllnt·) 1111 na Iinh.. transversat,
devendo S'.'1' eOll;;idet':ulo,,, nulloa (H .,:-:<1111(\:; Ill'l.'stadUf:! oin tues
condições.

Saude c fr11tcl'lIillado.- Ji/Jital.'il Pcssô«, SI'. Conego Vicente
Salo.z'lr da Cunha, commissario fl~e,d dos exames de proparntorlos
no Estado (lo Cea!';t.

,'L 61 - EM 5 DE IIEZEMBRO DE H(1)<i

lJlelara que os offlctncs nomeados para a Guarda Nacional de uma

comarca devem Ill'~"~'tl' o.nuprom lsso legal poruute os c onuuan
dantes dos rr,spectiv'lS corpos e CRt(';S, pCl'anLc~ r) d;), ln·ign.da. a que
]"'!'lrn:cl'em.

Minister-io (1:1 .Justiça c "egodos Iutcrloros - Directoria da
,TustiçJ.--:" S(\l'çi'to-C;t!?ital Fodetal , 5 d'] rlezcrnhro do 1900.

Em solução ;'L consulta que me dil'igi,tcs em offlcio de 23 de
outubro proximo passa.io, declaro-vos, para l'8 tlns convenientes:

1." Os oíliciacs nomeados [iam 11 Guarda Nuciuual de urna
comarca devem prestar com promisso l('~al pcr.uite (\8 comman
(!:tllto,; dos rcspcct i vos COl'P(); e estes, p -runte o da bl'ig:vla a
q uo peHoneei'crn, oorn pou:..lo ;\0 !:It.ilf!o LUH;<ll' o ctinip ra-se nas
J"'telltod d.iquollc« ofil,'i<lrs, PI'('ClwilÍlh c~l:t forrualtdade quanto
à:J dos cormuanrlnntos de IH'i:~-;"I,~ pelo cOPim:lllll<l,nte superior na
I"Ipil:,d do Ki!'cl,df!, OH quem SUJe; \"lZlê~ /il,f)i' ;

.:» L'", ollieiaes d'l <In tiV,f,1 UUlU'1 lél Nuciunu}, avl'u vcítulos IIOS
1IIeSIJlfJ3 [J.J:,tos 13!1I a 1I0Vll. orgallizel':iw, <10''-13111 reiuetter a esta
~;8C!'etal'ia do Esta-lo, dentro do praz« legal, as respectivas pa
t311 tes, para ser feita a nocessari a a postilla., afim de que possa m
ellcs entrar em cxerclclo, dcpois fI,) lt'iRi,';n:Hlo o termo de pro-



40 DECISÕES DO GO\EIli'(O

messa perante as autoridades acima indicadas c pelo mesmo
modo por que o fizerem os novos otllciaes , , . '

Quanto ás patentes a que vos referis no eltado ofllcio, cumpre
que sejam devolvídas para os devidos fins.

Saúde e fraternidade.- Epitacio PessrJa.-Sl'. Coronel Com
mandante da 51a Brigada de lnfautnrta da Guarda Nacional da
comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, no Estado de S. Paulo.

N. 65 - E~I 6 DE DEZE\IIHW DE l\JOO

Declara que os offlcín es nvu lsos da Gunrrla Nacir-uul n;t O l1l'.'"isam do
guia de mud auça pal'a tr,lnsfe rir sua r csul onvia ,

Ministér-io da .JlIstÍ('a e Netrocios Inter-iores - Dlreetoria (la,
Justiça - 2' Secção - Ca pit ,I Feduru l, G de dozemt.ro de 1901).

Tanjo o capitão d.t antiga Guar-du Na(~ion:ll da comaraca da
Ouro Preto, nesse I\sbdo, Manoel Alves de Oliveira Calão, que
se acha actualmente avulso, pedido licença afim do transfer-ir
sua residenoia para a Capital Federal, declaro-vcs, pura que o
façaes constar ao interessado, que os offloiaes avulsos não pre
cisam requerer a expedição rle guia (10 rnudanou, cabondo-lhos
unicamente solicitar, em tempo op por-tuno. a sua aggregação 011
inclusão em algum dos corpos da GUCl.I'da Nacional da localidade
em que estiverem residin'[o.

Snude e fratemidado.-E]Jitacio Pessüc.s-: Sr. Coronel Com
mandante Superior interino da Guarda Nacional elo Estado ele
Minas Geraes,

N. G6 - K\[ 6 DE DEZE~ItmO IIE 1!100

Declara quando deve entrar em vigor o plano de u n iforme ela D!'igada
Policial, npprovado pelo docrcto n , :3S:rj do 21 de novembro ultimo.

Mlnlstorío da Justiça e Negocias Interiores - Dlrcctoria da
Justiça-2a Secção-Capital Federal, Gde dezembro de 1000.

Declaro-vos, para os fins convenientes, que o plano do uni
forme, approvado pelo decreto n. 3N:35 elo 2,1 (10 novembro ul
timo, devo entrar em vigor a partir' de I de janeiro próximo
futuro, observando-se o seguinte:

I", as peças do novo furd.unento serão distribuidas ás praças
á proporção que se fór vencendo o tempo de duração das peças
correspondentes ao fardamento actual ;

2", os offlciaes poderão usar o actual unlforme, em serviços
Isolados, ató 3l rle dezembro de 1901.

Sauele e fruternidade.- E]JI:tilcio T'essõa, - SI'. General Com
mandante da Brigada Polieial .



N. 67 - EM ro D~ DEZI~\fRRO \DI'; ioon

Declara que o Governo não tem oornpoteucia par a decidí r S<lbl'eo provi
mento dos legares de lentes das Fnculdades e escolas equ í parndus
ás federnes, caben.l o-Iho apenas intorferh-, por in tcr-modio rle BeUB

delegados Ilscaca, no que respeita ao r,'gillleu do ensino, proceaso

dos cxamos , ~"cell~ão rlos pr()gl'ammnq e mnra li.l.vlo ,1,,3 institutos .

Mlnister-io da Justiça e Negócios Interiores - Dlrector-la rio
Int('l'iol'~- ç~, SCCÇ;t0 - Cupltul Fülht'nl, lO dI) d'lzclllbro dtl 1\)00.

Em oflleío n. 16, de :J de novembro findo. consultae.r qual o
processo de habilitação a que deve ser submcttido o engenheiro
Alfredo Carvalho, que, pua poder inscrever-se ao concurso
do lente da Escola de I<~llgonh;lri,t desse ES!:tdo, requereu o
exame prévio de que tr,t!;l o art. G7(lo Co,]ign de Eusiuo Supo
rior ,

Declaro- \TO~, em resposta quo o Governo não tem competencia
para decidir sobre o provimento dos legares de leutes das tucul
dados o escolas equiparudas ;Ls fe i\ erae3, cabendo-lhe apenas in
terferír, por lntermedio dos ,(,US delegados Ilscacs, no que respeita
ao regimen do ensino, processo dos exames, execução dos pro
gramrnas e moralidade dos institutos. Entretanto. rernetto-vos,
em cópia inclusa, o parecer emittido sobre a VOSSlt consulta pelo
director d:t Escola Polytechnica, do qual vereis corno SO PI'CCO

der-ia em caso identico neste estabelecimento federal. .
Saude e fratornidade.- Epitacio 1'(·SS"7..- Sr. Delegado Fiscal

do Governo junto á Escola. (lo I·:ng,mharia de Pernambuco,

N. G8 - Ey! I:) DE Dl~í:lülBRO DE I DUO

Declara quo o pamgrapho unico <lo art , 18 do r,';;'lllam01lto annexo :10

decreto n , 2224 d., ~\l de ja.neirn <le 1S9r, é especlal mcnte a ppl í cavc l

aos c'I)jtães Ilue forem coeolhi,lus para o c:-.rgo ,ie thosour.ví r«.

Mlni.iterio da Justic.i o Negócios Interiores - Dlrectorla dt
JUstiça-2~ Secçãc-c Capita l Federal, I;) di) dezembro de 1000.

Em referencia ao ofllcio n , 3GG do 10 deste moz declaro-vos
flue o parugrapho unieo .lo :01'1,. U~ do regulamento nnuoxo no
.lecreto n , 22;,4 de '!9 do janeiro do IR0S ,\ espeeialment , applt
cnvel aos capitães qUG forem escolht.Ios para () cargo do thesou
reiro, não podendo ser ampliado ao C:080 do capitão Frnncisco
Xavier Pereira Cairias, nomeado assistente pOI' dccreto , o quo
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cqul "ale a uma transfcrencia, quo deve conslnr, como todas as
a lteraçõ.s concernentes aos oílíciacs, (~,\S fés do ollieio de cada
um, urganizndas pelas ordens elo dia publica/las, como até hoje
::0 tem procedido, quer nesse COI'pO, quer na Brigada Policial.

Sautle e fraternitl:tde.-E}Jilacio Pcss.)« .-SI'. Coronel Com
mandante do Corpo de Bornbciros ,

Decltua tIne 0S oxn.m.:s tIa propnru tor i.is prcstulos ,·,1, a lis~aliz:l~ão de
um co mun vs.u-io c antes tio cl,,)ceetv 11. (;~)1, 1.1L~ ,1 (11) outubro de

jc~~)fJ, l'nlo-s cantlidai(l,,, Ú~ pl'()fis'J:j,1s de dl~nt;i,~t.a. phn.rm-rccnl.ico,

(lgrillH'In·:IJl.' e P[ll'ti'il'l), S,I,') valifln:"j p:.ll':t to Ic t o:} c1reilo~, UIlIa vez

(IUO teuh.un sido c1rl,etu:\tlo~ na (,olll'""",,'I(\:1,·\e ,h;; illstl'llc\()e~ do 21
do nO\T~l1I1Jl"O de 1805; oul.rosi m , (1I1'~ :l c-un miss.Io ele IU11 tlel()t;ad,)

li,c,d ju nto a UII1 inst i tuto p:tl'ticula ..· cIJ1tip1t1':l!lo se Iirn i ta á lisca

lização dcaso csbahelcc i mento, llO '11)/l1. 1"1' ser 1':U'tic1l1~,1', n:tl) podem

1'c.dizn r-ne oxa mos parce llnrlos.

Miníster!o Ih Justiça e Negocies Interiores - Directoria do
In terior - 'la Secção - Capita I Fcderal , 17 üe dezembro de 1900.

Confirmando o telogramma desta data, declaro-vos que.
tcn.lo o decreto n. GD-J, de I de outubro ultimo, prorogado até
1'JUi o prazo para a rcalisação dos oxn nFS parcella.los, sem a
exirrencia de prévia approvacão em nm preparutor-io , a qual
figurava na lei n , S60, de :~l de dezembro de 1898, o determinou
a ]'l'ovi:lnl1cia c.instante da clrcula.r Ull ;:') I\n ,'godo de 189'J, os
exames de prepn rntorlos ]'1'<\St ",](Y; SiJIl :1, vo-sa rlsoalisação o
antes rio citado d,'cf'el», pelo; canilllblto"l ás I'r()liS~õ:l8 de den
tista, pharmaceutieo, agrim-nscr e pl'rleir'o, são validos para
todos os efloitos, uuia vez que tenham sido effectua.los na confor
mi-lale da~ instrueçoes de ;21 de novembro do 18:15.

Outroslru, V0S declaro que ,', c.nunus-ão do Ui'. Alberto Au
glldo rio Mlg'llhi:i,(~'; GO!l]()S, 11011l1':\.. I'J dohg3.'!o ílsca.ljunto :10
l<.nul1nsio de Ouro Preto, S') lirnit» :i. tbc;dj,:l~':!n cli,;te estabele
cuncnto equipo.ta.lo, no qual, pil1' 8':1' par t.icula.r, não podem
rca lisar-se ex.unes parcellados ; estes, CUI virtude lia nutorização
constuuto do aviro do ,1 de dezembro do 189~, continunrao ti, 8"1'
plcsl;l'!los no cd i llcin (la Escolu de Minas, u,;cabdGcimenlo otllcial ,
peraute a:i me::n,,; oX:llnin:lllo!"I::;, quo r)l';·';\nis .r.los, 1l:1 qual idudo
de CU1nllli:'ê.U·io ii::: II IIt.H (X;l!l\P,'; r"I'n"" de IIJ'üpu'a,toI'luS 1J(',';8:\
ci ..I,d-,J'J.

Sautle (> Iraternldtule•.- fr,lJ'-'''r:i.. L'cssàa, - Sr. Engenheiro
Armando Brotas Hheriug, eUlllJlJi:';J'\l'il) li-,,;,] dos exames ger:lcs
de preparatorios em OI/l'O Preto.



N. 70 - EM 18 DE DEZ8MBRO DE I DOO

n~.,j:'ll':\ quo «s lentes das d isc ipl i nas Incul ta ri vns do r lymnasi o 01..
rional podam intervir nnR exames das mal er i as cujo en~in() é obrt

g:t!.orio, qucr ul'guin,lo o. canrl ldntos para o fim tnd ícado no art. ;ili
do l'pp'lllam01Jl,n, ([11Pl' COI}(~Ol'l'(\n(lo co m () ~~pn vnt,o par:t () I'P:~p('(·ti\,f)

julgamento.

Ministerio 110, Justiça o NpgOl'i'B Inter-iores - Dlroetoria do
Interior - 2a Secção - Capital Federal, ]8 de dezembro de !DCO

Refer-indo-vos ao art. 3" do re.rulamen to aI1IlO,O ao ri, ereto
n . 3'2,,1, <lo ~ 1\0 abril do !8!)\), COI1SIl] la,I"s, «m ofliclo 11. I:;ll, do
7 do corrente mez , SI. no jlllg:LlJlOot'l 1!l·S exames das matei-ias
obl'ig,ltorias do curso de estudos desse estubelccimcnto, tomam
parto os lentes (h~ di-clpl iuas {';l,cnltativ..s.

!~IJl J espostn , declaro-vos quo, em vista <lo disposto 110 art. II
do citado regulamento, não ha 1':I~áo para quo os ulludidos lentes
deixem de intervir nos exames d.is nratorias cujo ensino é obri
gatorio , quer arguindo «s candidatos para ° ilm Indicado no
art. :~r" 'lIJeL' concorrendo com o rcu voto para o rc-pcctívo ju l
gallJento.

Snude e fraternidade, - Epitaci.. Pcss/ia , - S1'. Director do
Internato do Gymnasio Nacional.

" 71 - E~I 19 DE DEZ[MBRO uH: 1~)O(1

Declara qu,', (endo sitio p"(lro,S'ac1o alé 1901 o prazo para a rcalis",;ilo

rl()~ exames pm-cell ados c sondo va lidos para a matricu l» !lOS Clll'~"S

uporiorr-s (J'i fjllP 03;1,0 prost.ulos n a l~scola Naval, dCVf~J11 sor ~tf'ceUa~)

,!s t'crl.i,luL's desses exames, aJlre~Ctltal!:ts para o fim ele que trn t a (l

ru-t , -l', ~ 2' 1, d~c; instl'lH~(~'()('S ;t.llnexas ao decreto n , ;)~1)1, de 1;) {h~

,lezembl'o el.~ H)OO.

Minlsterio Ih Justiça C '\cgocio8 Interiores - Dlrectoria do
Interior - 2' Secção - Capital Fo<1C1!'ul, Ig dI) dezembro r/Il J!)(jll.

Declaro-vos. para 0S de vi.Ios effcitcs, que, tendo o decreto
n. li04, do I rle outubro ultimo, prorogado até 100 I o prazo para
a reallsação dos exaures parcellados, e sendo valides p.ira a. ma
tricula lIOS cursos de instruccâo superior 03 que são prestados
na Escola Naval, deveis acccítar as certidões desses exames que
vos fôrem apresentadas paro. o fim de que trata o art. -lO, § 20,
das instrucções annexas ao decreto n , :lK6'1, de F, do corrente
rnez.

Saude e fra ternidado. - llpit,tcio Pcssã«, - 81'. Director do
Externato 110 uvmnasio Naclonal ,
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N. 72 - E\'l :)1 DE DEZEMBRO DE 1\:)0 I

Apprllv[t as tllsposlçúes que devem ser incm-pormla s ao regimento in.,

terno do Instttuto Nacional ele ~[I]~i"a, a que R" refere a portaria de
13 de maio do 1\)00.

Ministerio da Justiça e Negooios Interiores - Dlrectorla do
IuterIor - 2' Secção - ('apit"l Federu l , ,n de dezembro do WOo.

D)C]aro-voF', em resposta ao cfflcio n . 92, de 28 de novembro
ultimo, q ue approvo , para o fim do serem incorporadas ao re
gimento interno tio Instituto :'<ncional do Musica, a que se re
fere a portaria de I:; de maio do corrente ;\lI110, contarmo pro
puzestes, as seguintes dispostcõcs:

a) N" ultima semana de novembro, os alumuos dos cursos
de canto a solo e do instrumentos fornecerão ao Director uma
lista minuciosa dos exercícios, estudos e pec IS darias em ela-se
no correr do anno escolar. Carla uma tias listas será rubr-icada
pelo professor respectivo. Ü~ aluumos quo concluírem os mes
mos cursos a.presentarüo as lista, oito dias antes dos exames
ílnaes ,

ú) Será considerado vago o 10g:lr do alumno que até o dia.
2::' de março não houver entregado á Secretaria do Instituto o
recibo da. taxa de mntrícula .

Saúde o fraternidade. - ]<,'pi/f(c,'o Pess,he.- Sr. Dlrcctor do
Instituto Naeional de Musica ,
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MINISHRIO DAS R[LA~Ü[S HHRIORfS

N. I - E~1 19 DE B.NElRO DE 10,)0

Declara que um 2° secretarlo promovido e" poderá ~., considerado
como 10 depois que partir para o seu posto,

4' Secção - N. I - Rio de Janeiro - Ministerio das Rela
ções Exteriores, 19 de janeiro de 190J.

Sr. Delegado - TenIo-me comrnunioado o bacharel José Ma
noel Cardoso de Oliveira que, em virtude de sua prornocão a 1°
secretario, assumira em 18 de outubro ultimo o exercicio de seu
novo cargo em Berna. onde contínú i por ordem deste Miníste
rio na regencia da respectiva Legação e que opportunamente sa
caria contra essa Delegacia pelo acerescimo de seus vencimentos
e pela gratítlcaçâo com') encarregado de negocíos á razão de
8:000$ annuaes, declarei-lhe para seu conhecimento e devidcs
e1feitos que somente no dia em que partlr para o seu posto na
Bolívia. poderá. sec considerado como l° secretario, competindo
lhe até então os venclmeutos de 2' e aquella gratificação cal
culada á razão de 3:000$ annuaas, de aecordo com o art. 40
da Consolidação díplomattca ,

saúde e fraternidade. - OlyntllO de Magalhães.
Ao Sr. Delegado do Thesouro Federal em Londros,

N. 2- EM 25 DE .JANEIRO DE 1900

.\:S facturas devem ser a uthent icadas s6mente no porto de embarque

3" Secção - N. 3 -Circular-Rio de Janeiro- Ministerio das
Relações Exteriores, 25 de janeiro de 1900.

Referindo-me ao aviso circular, quo vos dirigi em 7 de de
zembro ultimo, communíeo-vos que, segundo declaração agora
rece bída do Ministerio da Fazenda, as duas facturas que os ex-



2 DECISÕES DO GOVEIU,O

portadores OU carregadores teem de apresentar dev ern ser au
thenticadus somente no porto de embarque pelo consul respe
ctívo, o qual exigirá dos mesmos exportadores ou carregado
res prova satísfactoria da origem da mercadoria.

Saúde e fraternidade.- Olyntho de MagrrlM'es.

Ao Sr. Consul ..•

N. 3 - E:l1 I DE FEVEREIRO DE I DJO

3' Secção - N. 4 - Circular - R;o de Janeiro - Míuisterio
das Relações Exteriores. I de fevereiro do IDOO_

A lei n , 01 de 22 de novembro ultimo, exigindo que de 1
de janeiro deste anno em deante as mercadorias de procedeu
cia estrangeira, importadas no paiz, sejam acompanhadas de
factura consular, veio fornecer elementos novos para o serviço
de estatística commercial, de cuja reorganísação foi o Governo
incumbido pelo art. 54, n. 4, da lei n. 560, de 31 de dezem
bro de 1898.

Para que esse importante serviço seja executado de modo
completo, e constitua base segura de informações para o es
tudo da nossa tarifa aduaneira, é necessaria a cooperação effi
eaz lias nossos Consulados, os quaes deverão adaptar um sys
tema uniforme.

Determino-vos, pois, a ereação de um livro de registro, con
forme o modelo annexo, em cujas folhas, numeradas segui
damente em uma só face, sejam transcriptas as declarações das
facturas avulsas apresentadas pelo carregador ou exportador,
organisadas de conformidade com os modelos A e B. .

Findo esse livro, convem que a primeira folha do que se se·
guír seja immediatamente superior em ordem numerica àquella
em que houver terminado o livro precedente.

Do mesmo modo se procederá em relação ás facturas, evi
tando-se a numeração dos livros de registro e a repetição dos
numeras das folhas destes e das facturas.

Oomprehende-se que o numero das folhas do livro de registro
(~ independente do numero das da factura. original, pois esta,
pela sua extensão e particularidades, póde occupar muitas fo
lhas daquella ,

O livro de registro, assim organisado, constitue um arehivo
fiel, do qual serão extrahidas certidões ou novas vias d3S Ia
cturas, no caso de extravio das primeiras.

Os modelos A e B, dos quaes deverão existir nos Consula
dos exemplares á disposição dos interessados, serão completados
com as respectivas. declarações. Ambas terão os mesmos di
zeres e a uníca dift"erença constituirá em um talão picotado
annexo [\0 primeiro.



Mri'\rSTERIQ DAS RELAÇÕES EXTERIORES 3

E' de toda a eonveniencia que os srs. eonsules observem a
maior exactidão nos dizeres relativos á origem, destino, va
101', etc., das mercadorias especificadas nos respeetivos mo
delos.

Ao valor declarado, que serã o que approximadamente cor
responder aos preços correntes das mercadorias no paiz de
origem ou embarque, se addicionarão a importancia do frete
e outras despezas até o porto do destino, de modo que !lo somma
resultante dessas a-Idíçõea constitua o preço do genero posto
no Brazil .

Como o valor da mercadoria será expresso em moeda do
paiz de procedencia e fica sujeito a variações cambiaes, para
a reducção á moeda brazileira., serei mister conhecer o cambio
á vista sobre Londres na praça de procedeucía.

O documento A, depois de preenchidas pelo exportador ou
carregador todas as formalidades legaes nos Consulados, será
annexado ao rnanífesto e remettido ao porto de destino, de
accordo com a citada lei ele 22 de novembro.

O talão picotado annexo a esse documento, depois de com
pletados os respectivos dizeres pelos empregados incumbidos
desse serviço nas Altandegas dos portos tio desembarque, será
destacado e rernettido S0m demora ao chefe de serviço de es
tatist'ca, de que trata o decreto n. ;l547, de 8 de janeiro pro
ximo passado, acompanhado das observações que se tomarem
precisas.

O modolo B, depois de registrado no livro consular, deverá
ser, com a maior brevidade, enviado ao dito chefe, acompa
nharia das observações que os Consulados entendam ser de uti
lidade para tão imp irtante ramo do serviço publico.

Recou.mendan.ío-vos que seja rigorosamente observado tudo
quanto fica exposto, peço-vos que rernettaes ao mencionado
chefe, sempre que vos parecer conveniente, listas dos preços cor
rentes nessa praça, dos generos de exportação para o Brazil,
e tambem estatisticas offlciaes. _

Do vosso zelo e interesse dependerá em grande parte a boa
orgauisação de um serviço tão util e indlspensavel a este paíz
e ao commercío internacional.

Saude e fraternidade.- Olynt11O de ;lIa(lalht(qs.
Ao Sr. Consul. .•
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... de. .... de 19

N. da Faclnra. Folhas do Registro consnlar

Exportador ou carregaddr' • • . • . .
Consigu. t .rio , . . . . . • . . . . • •
1\orne e nacionalidade do navio á vela .
Nome e nacíonalidade do navio a vapor.
Paiz de origem da rnercadorla.
Porto de embarque ••..
Porto de destino......•
Porto de destino com opção .
Porto de destino.•... em transito para
Valor declarado em moeda do paiz de procedencia.
Frete e despezas........•..•..•..
Cambio á vista sobre Londres do paiz de procedencia.

Descripção
comprehenctendo a

qualidade
e especie de volumes

e classifícação
das mercadprías

8
(!)

Observações
consulares
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Descripção
eomprehendendo a

qualidade
e especie de volumes

e classifloação
das mercadorias

8
~

o •

=~.Ê.2
~~
~

Observações
consulares



DECISÕES DO GOVER~O

Z
A- Para ser enviado á Alfandega, acompanhando oManifesto

F ACTURA CONSULAR BR AZILEIRA
N. da Factura.···· ..······ -Folhas (lo Registro consular.

('onsllladoent
DECLAnl"çi~O

Dcclar, • •solemneiilente que so , ••••. •das j/I ercadorias men
cionadas nesta [actura contidas nos • • •• volumes indicados; a qual J
exacta e »erdaâcira a todos os respeitos e unica, sendo essas mercado
"ias destinadas ao porto /l , • • • • • • • (1 o Bra zil .: con,i-
fJ.indas , • • • • • dê. • •

. (daH •

.......................... (as signatl0·a).

Exportador ou carregador • • , • • • •
Consignatario • . . . • • • . . . • . •
Nome e nacionalidade do navio á vela .•
Nome e nacionalidade do navio a vapor.
Paiz de origem da mercadoria. • • • • •
Porto de embarque.••........
Porto de destino. • .•.•...•••
Porto de destino com opção • • . . . •• ."
Porto de destino ..•.em transito para •• , •••.•••
Valor declarado da factura em moeda do paiz do procedencia ,
Frete e despezas. • • • , • . • . . . . • • . • . .
Cambio á vista sobre Londres do paiz de procedcneia .•.••

(F'rente)
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Descripção
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e classificação
das mercadorias

übservações
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B- Para m enviado P3lo Consulado á Djreclorja da Estatística CommerciaI

CAIXA DO CORREIO N. 215 RIO DE JANEIRO

F ACTURA CONSULAR 13RAZILEIRA

Consulado.

.. Folhas do Registro cilllsular .

.em ...

Declar , • • • • solemnemente que so. • • • • • • • • • /las
mel'cado/'ias íilencionadas nesta [actura contidas .ios , • , ••••
volumes indicados, a qual é exacta e verdadeira a todos os respeitos
e unica, sendo essas mercadorias destinadas ao porto tl , • ••
. • • . • • do Brazil e consiçnadns , • • • , , • • . fie, • • •

············(1a\a)•

........................ (a<..:-::igllat11I'a ).

'Visto,

Exportador ou carregador, . . • •
Oonsignatario , • . • . • . . • • . . .
Nome e nacionalidade do navio â. vela.•
Nome e nacionalidade do navio a vapor.
Paiz de origem da mercadoria • • • • .
Porto de embarque. • • • • • . • • . . •
Porto de destino. • • • . • . • . • • .
Porto de destino com opção • • • . . • • . .
Porto de destino..•••• em transito para.•••...•
Valor declarado da factura em moeda do paíz de proee Iencía.
Frete e despezas ••.•..•.••.•.•.•••.•••
Cambio á vista sobre Londres do paiz de procedencia . • • • •
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N. 4 - EM 11 DE FEVEREIIW DE 1~ld,)

Declara que os auxiliares dos Consulados não estão sujeitos ao paga
mento do imposto sobre vencimento.

4" Secção - N. 2 - Rio de Janeiro - Mínist-río das Rela
Çi:iBS Exteriores, 14 de fevereiro de 1000.

Tendo-se verificado que os auxiliares rlesso Consulado Geral
teem deduzido de sua gratificação o imposto sobro vencimentos
determinado pela lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, con
forme declaram em seus respectivos recibos, e que esse Consu
lado tem escripturado as referidas gratificações com os descontos
feitos, declaro-vos qne assim não se deve continuar a proceder,
porquanto os reter-idos impostos fazem parte da renda da União
e nada teem que ver com a despozn dos Consulados.

Outrosim, recornmendo-vos que susteís a deducção do referido
imposto das gratificações dos auxiliares, visto não entrarem
elles na categoria de empregados públicos, o que cs isenta do
pagamento do referido imposto, segundo o art. 2° § 3° do
decreto n. 2775, de 29 de dezembro de 18!17.

Reeomrnendo-vos que me envieis uma relação das quantias
descontadas por cada um, atlm de providenciar-se sobre a respe
ctiva restituição.

Saude e fraternidade.- Olyntho de Maçalliães,
Ao Sr. Domingos Azevedo, Consul geral em Montevídéo ,

N. 5 - EM 17 DE FEVEREIRO DE 1\100

Dec lu ra ll11e as cucom mondas postaes pn ra o Bl':lzil J1~0 são acomp a-

nhada s de fact-rras.

3' Secção - N. 5 - Circular - Rio de .Taneiro- Mínistcrlo
das Relações Exteriores, 17 de fevereiro de 1000.

Referindo-me ao meu telegramma desta data, declaro-vos que
as encommenda.s postaes para o Brazil não são acompanhadas
de facturas consulares, e estas não devem ser exigidas como
tem parecido a alguns consules,

Saude e fraternidade.- Oly»t11O de Ma[1 '17,,7es.

Sr. Consul ..•
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N. o - EM 20 DE FEVEREIRO DE 1900

D..clara 'lll~ os rclatoclos consulares devem ser mlnucioso s

15

3' Secç'io - N. O-Circular -Rio de Janeiro - Ministerio
das Relações Exteriores. 20 de fevereiro de 1900.

Ligando verdadeiro interesse as informações que os funccio
na rios consulares teem obrigação de remetter ao Governo e
foram objecto do decreto n , 4238. de 30 de setembro de 1808,
chamo para elIas a vossa attenção, lembrando-vos que os rela
torios, contendo essas informações, devem ser minuciosos e, como
perfeitamente sabeis, terão de cornprchender dous assumptos
importantes, os quaes são as tarifas de direitos de consumo e de
exportação. e os tratados de commercio, navegação e corres
pondencin postal.

O primeiro desses assumptos deve ser analysado na parte que
interessar ao comrnercio do Brazil, mostrando-se a sua influencia
sobre productos brazileiros, não devendo V08 limitar simples
mente a dar conhecimen to desses actos, corno geralmente tem
sido observado com prejuiso do serviço.

Os tratados de comrnercio e navegação e as convenções de
quaesquer especies, tamuern serão apreciados na parte da legis
lação íisca1.

Recommendovos, pois, não só quanto a essas materias, todo
o vosso cuidado, como também que presteis nesses relatorios as
apreciações que vos offerecerem, nesse paiz, os trabalhos relati
vos ao comrnercio, artes, industrla, navegação, colonísação e
lavoura.

Saúde e fraternidade.- Oryntho de 11I(1~/((lT!(7cs.

Ao Sr. Consul GeraI. ..

N. 7 - EM ee DE FEVEREIRO DE 1900

Fica suspenso até !!!teriar deliberação o registro do livro estabelecido
I>~lrl. clrculae n , ·1 de i de fevereiro do coerente anno ,

:1' Secção - N. 8 - Oircular - Rio de Janeiro - Ministerío
das Relações Exte"iores,~õ de fevereiro de 1900.

Pela circular n. 4, de 1 deste mes, que vos expedi de accordo
com um aviso do Ministerio da Fazenda, de?7 de janeiro ultimo,
o qual se acha publicado no Diado Official daqueI1e dia.
levei ao vosso conhecimento a resolução da creação de um livro
para registro das facturas consulares e sobre as respectivas
ínstrucçnss.
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Segundo, porém, um aviso do mesmo Mlnisterio, de 17 do
corrente, o alludido registro está suspenso até ulterior delibe
ração, por Ee ter considerado que em alguns casos não será
possível aos consules, por aflluencia de serviço, examinar detí
damente as íacturas submettidas ao - visto - consular p'l.ra
acompanharem as mercadorias exportadas para o Brazll , Em
taes casos, está resolvido que esses documentos recebam um
visto provisorio, devendo os exportadores apresentar em tempo
ao Consulado outros dous exemplares da íactura para terem
então o - visto - deflnitivo. Um desses exemplares será restt
tuído ao mesm;o exportador, afim de ser pelo consignatarío da
mercadoria entregue, dentro de trinta dias, á Alíandega do
porto ele destino, e o outro será enviado ao director do Serviço
de Estatistica. Commercial.

A falta de apresentação a Alfandega do novo exemplar da
factura importara em considerar-se a mercadoria como não
tendo sido acompanhada de factura, ficando assim sujeita a taxa
mais elevada da. tarifa, nos termos da lei n . 651, de 22 de
novembro de 1t-99.

Saude e fraternidade. - Ul!J!1tho de J,f(f,gal1u'cs.

Ao Sr. Consul ...

N. B - EM 2-3 DE FEVEREIRO DE 1900

Circular ás Legações e Consulados na Europa recommendando que sé>

expeçam telegrammas oíllciaes pela via - 'I'e nerf fle - Xoro nha ,

4' Secção - :'\. 1 - Circular - Rio de Janeiro - ~Iinisterio

das Relações Exteriores, ~8 de fevereiro de 1900.

O Ministerio da Industría, Viação e Obras Publicas commu
nicou a este Ministério que, apezar das providencias por elle
tomadas em 1895, vão as Legações, Consulados e commíssões
brazileiras na Europa deixando de declarar nos telegrammas
officiaes para o Brazil a via 'I'eueriffe - Noronha, o que não só
determina desfalque na renda dos nossos telegraphos, porque os
telegrammas seguem outras vias, que não estão em ligação com
as linhas brazileiras, mas tambem augmento,de despesa para o
Governo Federal, porque não tem aquelles tetegrammas o des
conto de 50 % que teriam si houvesse a indicação alludída,

Reitero-vos, pois, a recommendação da circular de 17 de se
tembro de 1895, aflm de que sempre que expedirdes para o
Brazil telegrammas ofílciaes lanceía no respectivo autographo a
seguinte declaração - Teneriffe - Noronha e declaro-vos que
d'ora em deante o funccionario deste Ministerio que desattender
a essa recommendação será obrigado a indemnizar os cofres
publicas do prejuizo causado pela flua falta.

Saude e fraternidade.- Olynlho de Magalhtíes.

Ao sr .•.
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N. 9 - EM 28 DE FEVEREIRO DE H)OO

17'

Dá a verdadeira intelligencia dos arts. 5° da lei n, 640, de 14 de no
vembro e 23 das inatrucçôes de 15 de dezembro de lS(l(l.

3" Secção - N. 9 - Circular - Rio de Janeiro - ~Iinisterio
das Relações Exteriores, 28 de fevereiro de 1900.

Communíco-vos que, em refereneia ás duvidas suscitadas
sobre a intelligencia dos arts. 5" da lei n , 640, de 14 da novem
bro e 23 das instrucções de 15 de dezembro do anno proxímo
passado, foi decidido, quanto ao primeiro artigo, conforme se vê
do offlcio de 8 do corrente mez, publicado no Diario Otficial do
dia 9. que a declaração a que se refere aquelle artigo e apropria
factura consular de que trata o art. l° da lei n, 651, de 22 de
novembro ultimo, e quanto ao segundo, que a factura em ques
tão deve ser visada ou authentícada pelo consul do porto de
embarque da mercadoria, o qual deverá, para esse fim, exigir
prova satísfactorla, guia ou outro documento da procedencia da
dita mercadoria.

Saude e fraternidade.- Olyntho de Magalht1es.
Ao Sr. Consul...

N. 10 - E~[ 12 DE MAnço DE 1001)

Approva nada se ter cobrado pela legalísação da declaração relativa
a facturas consulares.

4" Secção - N. 2 - Rio de Janeiro - Miuisterio das Relações
Exteriores, 12 de março de 1900.

Em resposta ao vosso officio n, 3, de 15 de janeiro ultimo,
declaro-vos que bem procedestes nada cobrando pela legalísação
da declaração que tem de Ser authenticada. por vós, .porquanto
essa declaração é apropria faetura, segundo já foi resolvido
pelo Ministerio da Fazenda e' consta da circula-r. da 3" Secção,
n , 9, de 28 de fevereiro,· da qualopportunamente recebereis
exemplares •

Saude e fraternidade.- Olyntho de Mag"lhães.
Ao Sr. Alcino Santos Silva, eonsul em La Pallice.

Exterior - Decisões de 1\)00 2-
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N. 11 - EM 19 DE MARÇO DE 1900

Circular ao Corpo Díplomntíco relativa ás Informaçôes sobro o Í,css(}31
diplomatico e consular ,

4" secção - N. 3 - Circula.r - Rio de Janeiro - Ministerlo
das Relações Exteriores, 19 de março de 1900.

Pelo art. 151 da Consolidação diplomat!ca sois obrigado a
prestar, em janeiro e julho de cada anuo, em orflcio reservado.
sem numero, informações francas e positivas sobre o procedi
mento offíeíal e particular, não só dos empregados dlplomatícos
que vos estão sujeitos, como tambem dos consules geraes e
demais agentes consulares.

Recommendo-vos expressamente a estrlcta observancia dessa
disposição, declarando-vos que as supracitadas informações de
verão versar sobre a capacidade e moralidade dos referidos
funccionarios e a lealdade com que servem á kepublíca , D'ora

em deante ficareis responsavel pela indulgencia com que prece
derdes neste assumpto,

Saude e fraternidade.- Ol!J1!tho dI' Magalhr1l's.

Ao Sr••••••

N. 12 - EM 24 DE MAR(O DE 1\)00

Fica em vigor a circulae n , 2, de 1" de janeiro de 18ll'J.

3" Secção - N. 10 - Olreular - Rio de Jnnelro-c-Mlnlsterio
das Relações Exteriores, 24 de março de IDOO.

Communico-vos que o Ministerio dos Negócios da Fazenda.
trouxe ao meu conhecimento em 21 deste mez, que cont lnúa
em vigor, até ordem em contrario, a circular n , 2, de 16 de
janeiro ultimo, em virtude da qual havia âeado suspensa a
execução do art. 23 das instrucções appr-ovadas pelo decreto
n, ml29, de I;:; de dezembro de 18'..9.

xaude e fraternidade. -Olyntlto de j}[fJgltllu''!s.

Ao Sr. consul •.•
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N. 18 - EM: 4 DE ABRIL D:': 1\)00

IJ

Declara que são acceitavels as facturas consulares do reglmen actual
ou simples conhecimentoa, contra a praxe anberior,

3" Secção - N. II - Circular - Rio de Janeiro - Minislerio
das Relações E:tteriores, 4 de abril de \!JOO.

Confirmando o meu telegramma desta data, communioo-vos
que pelo Ministerio da Fazenda foi declarado ás repartícões de
ma dependenoia que devem aceeitar íudifferentemente para os
despachos de mercadorias as íacturas consulares lia regímen
actual ou simples conhecimentos, conforme a praxe anterior.

Saude e fraternidade.- OlYl1tho de JIagalhlles.

Ao Sr .. "

N. 1 t - EM: 11) DE ABRIL DE 1900

De.iln r.; que não existe ob-ign.ção expr.issn. de serem as amostra s
incluldas nos manifestos.

4" Secção - N. 5 - Rio de Janeiro - Miuisterlo das Relações
Exteriores, IG de abril de 19)0,

Em additarnento ao meu despacho 11. 2, de 25 de janeiro ul
timo, communíco-vos que o Ministerio da Fazenda acaba de in
torrnar-me que, embora não exista obrigação expressa de serem,
como se deduz dos dispositivos dos arts. ::~)'! du Consolidação das
Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas e 48 das Preliminares da
Tarifa, as ti mostras incluidas nos manifestos, aquella medida en
contra justificativa no facto de escaparem muitas vezes ao pa
gamento de direitos a que estão sujeitos artigos que, como amos
tras sem valor ou de ínrímo valor, sanem das Alfandegas sem
deixar vestígios de sua passagem. Nada, porém, resolveu sobre
o assumpto.

Saude e fraternidade. - Olyntho de Magalhtie;.

AoS!', Pedro da Castro Pereira sodre, consul geral no Hvvre,
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N. 15 - EM GDE JUNHO DE WOO

Circu lar ao Corpo Consular ccntendo solução de d'lIidas sobre os

"seús venCimentos.

4" Secção - N. 4 - Cir~úlar - Rio de Janeiro - Ministerio
das Relações Exteriores, Gde junho de HJOO.

Tendo alguns funceionarios consulares entendido que. em
virtude do paragrapho unico do art. 3° do decreto n. 044, de li,
de novembro do anno proximo passado, competem-lhes no cor
rente exercicio os vencimentos estabelecidos pelo art. 9' do de
ereto n. 997 S, de II de novembro de 1890, declaro-vos que 80
deveis saccar pelas quantias consignadas no projecto de orça
mento annexo ao relatorio do primeiro referido anno, que foram
approvadas pelo art. 7" da lei n. 032, de 23 de novembro ul
timo.

Pelo supradíto paragrapho foram só restabelecidas as dispo
sições dos arts. 0" do decreto n. 997 A, de I1 de novembro de
1890 e I I do decreto n . 097 B, da mesma data, relativas a ajudas
de custo. As dos arts. I I do primeiro decreto e 9" do segundo
não precisavam ser restabelecírlas, porque nunca foram revo
gadas ; team sido apenas desattendirlas nas leis orçamentarías.
em consequencía das más condições financeiras do palz ,

Saude e fraternidade.- O!Yiltflo de 1IIogalh,,',.

N. lií - EM (I DE JUNHO DE 19111

Chama a at.tenção para a organisação do q uadro de Importação e ex
por tação ,

,)\ Secção - N. IG - Circular - Rio de Janeiro - Ministerio
as Relações Exteriores, ~I de junho de)900.

Recommendo-vos o maior cuidado e minuciosídade nos rela
torios consulares, quo considero defeituosos e deficientes como
te em sido remettidos a este Ministerio. Além de informações
detalhadas na parte relativa á exposição, convem que os quadros
que a acompanhem sejam completos e sobretudo veridicos.

Chamo especialmente a vossa attenção para a organísação de
um quadro geral, no qual esteja computado comparativamente
o periodo de tres annos de importação e exportação, devendo
nestas columnas constar, em detalhe e depois em somma, não só
a quantidade das mercadorias, como o seu valor, tanto em moeda
nacional como em moeda do paiz de origem. Podeis tomar por
modelos, completando-os, os quadros inclusos.

Só assim póde ser convenientemente apreciada a estatístíca de
importação e exportação entre o Brazil eos demais paizes.

Saude e fraternidade.- OlyntllO de Maaaltioes,

Ao Sr. Consul , .•• em ..•.
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MINISTERlO lIAS RELA~:ÕES t;XTERlORES

N. 17 - EM 9 DE JULH') DE 1900

23

Declara que a entrada em exercicio do successor de um funccionario
importa o desligamento deste, pela mcompa tihil ida.Ie da dual idud e
de funoçôes e falta de verba para remuneral-as.

4" Secção - N. 6 - Rio de Janeiro - Minister ío das Relações
Exteriores, 9 de julho de H100.

Aceuso o recebimento do offlcio n, 20, de 16 de maio ultimo,
pelo qual me communicaes ter o Sr. Abilio Borges a 7 do mesmo
deixado o exercício das fuucções de 2" secretario nessa Legação.

OSr. delegado do Thesouro Federal em Londres telegraphou
me a 5, perguntando si devia satisfazer os vencimentos inte
graes desse funecionarlo, ja tendo elle recebido a ajuda de custo
para as suas despezas de viagem e estabelecimento e já ha
vendo sido o Sr. Hyppolito de Araujo empossado a 2 daquelle
cargo.

Em resposta a essa consulta em data de 8 do referido mez
comrnuniquei-lhe telegraphicamente que devia pagar apenas o
ordenado ao Sr .....bilio e só depois da sua chegada a Assumpção,
em face dos UI'tS. 55 e 57 da Consolidação Díplomatíca.

Comobem pondera o referido delegado e:11 offlcio que mai"
tarde dirigiu-me sobre esse assumpto, a entrada em exercicio
do successor do Sr. Abilio importava o desligamento deste pela
incompatibilidade da dualidade de tuncçoes e falta de verba
para remuneral-as,

Saude e frn.ternidade.- Olyntho de Jlagall"res.
Ao Sr. Gabriel de Toledo Piza e Almeida, Enviado Extraordi

Dario e Ministro Plenipotenciario em Par'íz ,

N. 18 - EM 12 DE .JULHO DE 1\)00

l ie t-rmíua que os navios qU'J jl tiverem despachado manifestos no
porto de partida só devem pagar nus portos ín ter mediar-ios a metade

das taxas pagas no primeiro porto, quer pari I) primeiro, quer par",
os outros manifestos.

4' Secção - N. 2 - Rio de Janeiro - Minister-io das Relações
Exteriores, 1:' de julho de 1900.

),'0 exame a que se procedeu na relação dos navios despa
chados para esse Consulado no lo quartel do corrente anno
verificou-se que os manifestos de navios procedentes de outros
portos forarn cobrados de mais, por terJes repetido para o se.
gundo manifesto a mesma taxa cobrada para o primeiro, quando o
art. 2;)9 da Consolidação Consular diz que não se devem repetir
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integralmente os emolumentos tantas vezes quantos forem os
portos em que carregarem.

Assim, recommendo-vos que observeis a seguinte pratloa, Os
navios que já ti verem despachado manifesto no porto de par
tida, só devem pagar nos portos intermediarios a metade das
taxas pagas no lo porto, quer para o primeiro quer para os
outros manífestos,

Saude e fraternidade. - OlyntTlO de l1Iagalh<i's.

Ao Sr. Sully de Souza, consul em Bordáos,

N. io - EM 10 DE AGOSTO DE 19Qfl

Declara que os encarregados de negocias não estão autorizados a sacar
pnra o pavamonto dos porbeíros sem or.Iern de<te :\lini~tel'io,

4' Secção - N. II - Rio de Janeiro - Ministerio das Relações
Exteriores, !O de agosto de IDOO.

Sr. Delegado - Accuso o recebimento do otllcio n. 12, de 3
de maio ultimo, em que me communícaes haver o Sr. Manoel de
Oliveira Lima, encarregado de negocios nessa cidade, Incluído
nos seus vencimentos do mez anterior a quantia de ;t; 8 para a
despezn com o porteiro da respectiva Legação, informando-vos
que assim procedia em vista do meu despacho n, 8, de 7 de
maío de 1898. O referido despacho não o au torizava a isso;
entretanto, como se trata de um pagamento já effeetuado , de
claro-vos que resolvi approval-o ,

Respondendo á consulta que, a proposíto do caso em questão,
fazeís no citado offlcio, cabe-me dizer-vos que os encarregados
de negoclos não estão autorizados a sacar para o fim indicado
independentemente de autorização especial deste Minlsterio,
Portanto o abono de qualquer importancia para gratificação
aos porteiros só lhes deve ser feito mediante ordem do Minís
terio da Fazenda, por solicitação deste, a essa Delegacia.

Saude e fraternidade. - Olyntho de Ma[/(([lliies.

Ao Sr. Delegado do Thesouro Federal em Londres.
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N. .20 - EM 30 DE OUTUBRO DE 1900
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Circular a varia, Legações e Consulados estrangeiros sobre a equí
paeação de marinheiros estrangeiros a indigentes parn (\ fim de
serem isentos do imposto de passagens.

Ia Secção - N. 1 - Oírcular - Rio de Janeiro - Ministerio
das Relações Exteriores. 30 de outubro de 1900.

Tenho a honra de eommunícar ao Sr •••.• , que o Ministro da
Fazenda declarou, pela circular n , 58 expedida em 21 de se
tembro ultimo aos chefes das Repartições que lhe são subor
dínadas, que, para o etreito da isenção do imposto de passagem,
a que se refere o art. 6° da lei n. G40, de 14 de novembro de
1899, são equiparados a indigentes os marinheiros de navios
mercantes estrangeiros que; em consequencia de naufragio ou
de permanencia em hospital, ficarem abandonados em portos
do Brazil ,

Aproveito a occasíão para. renovar ao Sr.•... as seguranças
da minha ..•. consideração.i-- Olyntho de ],fagallu'cs.

A's Legações dos Estados Unidos da America, da Republica
Argentina, Oriental, do Chile, do Perú, da Allemanha, Bélgica,
Austria, França, Gran-Bretnnha, Hespauha, Italia , Japão, Por
tugal, Russla e aos Consulados Geraes da Grecia, Paízes Baixos,
Suecia e Noruega, Dinamarca e Turquia.

N. 21 - EM 14 DE NOVEMBRO DE 1900

Circular soln-e n execucã'o do regulamento das Iactura s consulares

4' Secção - N. 5 - Circular - Rio de Janeiro - Miuisterio
das Relações Exteriores, J.! de novembro de 1900.

Tendo de ser posto em execução no lo de janeiro próximo
futuro o Regulamento que baixou com o decreto n. 3732, de 7
de agosto do corrente anuo, para. o serviço das facturas consu
lares e foi publicado no Diario Official de 20 de outubro próximo
findo, recommendo-vos que observeis na parte que vos diz
respeito e mandeis publicar por editaes nos prlncipaeajornacs
do vosso districto o que for conveniente aos interessados.

Para o fornecimento das formulas das tacturas conforme
prescreve o art. 17 do supracitado regulamento, deveis mandar
imprimir quantidade sufficiente para o consumo de cada anno,
de accordo com o modelo de que vos remetto quatro exem
plares (dous de la via e dous de 2').

Todas as despezaa com o serviço das facturas deverão ser
feitas por conta da receita de emolumentos desse oousulado ,

Saude e fraternidade.- Oly;itho de Magalh,ies.
Ao Sr. Consul. ..
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N. 22 - El\[ 27 DE NOVEMBRO DE 1900

'S"rvi~o de lega1ieação doe manifestos e mais papais das embarcnçôes
, de longo curso que demandarem os por-tos braxileiros ,

3' Secção - N. 21 - Circular - Rio de Janeiro- Minister!o
das Relações Exteriores, 'D de novembro de 1900.

O Ministerio da Fazenda deu-me conhecimento de um ofücío,
que a Inspectoría da. Alfandega do Rio de Janeiro lhe dirigiu
acerca do serviço de legalísação dos manifestos e mais papeis das
embarcações de longo curso que demandam os portos brazileiros.

Desse offlcio consta que, em alguns Consulados e Agencias
consulares do Brazil, muito deixa a desejar o referido serviço,
pelas lacunas, faltas e irregularidades que se notam DOS mani
festos, os quaes, sendo a chave da fiscalização dos impostos de
importação, devem obedecer ás exígenclas e formalidades que
lhes impõe o regulamento aduaneiro, e de cuja preterição incal
eulaveís prejuizos podem advir aos interesses e boa marcha do
serviço.

Para prevenir taes prejuízos, muito vos recommendo que
exijaes dos capitães ou mestres dos navios, na parte que lhes
toca, a tlel observancia das disposições do Cap. 6° do Tlt. 7° da
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas, de q~
vos remetto dous exemplares, cabendo, de vossa 'parte, ter em
muita consideração a observancia dos seguintes preceitos:

I." Authenticar com a assignatura e com o sinete consular Oi!

manifestos para eSS3 tlm apresentados, nos termos do art. 342 e
seus paragraphos, recusando os que forem escriptos com tinta
roxa prohíbidú pelas leis braztleíras, e os que não conti verem os
requisitos do art. 341.

2. o Numerar e rubricar, dopois de riscados todos os brancos e
resalvadas todas as emendas, as diversas folhas do manifesto,
como exigem o paragrapho unico do art, 341 e o art. 34.').

3." Examinar minuciosamente si o manifesto e a relação fiel
de todos os conhecimentos com S3US respectivos dizeres, não
admittindo, em caso algum, que se fundam em um só conheci
mento consular todos os mais dos que cornpuzerem o manifesto ;
recusar os emendados e os escriptos a Inpts ou a tinta roxa,
atlm de evttar protelatorias transcripções a. tinta preta indelevel,
como manda a lei neste ultimo caso.

4." Exigir em ambas as vias dos conhecimentos as assigna
turas do carregador e do capitão ou mestre do na vío, ou de quem
as vezes deste fizer.

5." Ter o maior cuidado na cobrança do sello consular, o qual
deve sempre ser coIlado ao manifesto.

6." Finalmente, passar, sempre na ultima rolha do manifesto,
as certidões de que tratam os arts. :1 15 e ~;48, entregando-o ao
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respectivo capitão ou mestre, comas solemnidades prescríptas no
art. 345.

O Governo conta com o vosso zelo, e espera não ter occaslão
de ser obrigado a impôr-vos a multa. comminada nos arts. 348
e 358.

Saude e fraternidade. - Olyntho de MagllMes.
Ao Sr. Consul , •.

N. 23 - EM 20 DE DEZEMBRO DE 1000

Declara que as íacturas consulares reformadas devem ser visadas ou
au thenticadas grntultamen te.

3' Secção - N. 23 - Circular -:Rio de Janeiro - Ministerio
das Relações Exteriores, 20 de dezembro de 1900.

Levo ao vosso conhecirnanto, para os devidcs fins, que, con
forme acaba de declarar-me o Ministerio dos Negocios da Fazenda,
as tactaras consulares reformadas a que se refere o art. 2'~ do
Regulamento u . :n32, de 7 de agosto proximo passado, devem
ser visadas ou authenticadas gratuitamente, visto não estarem
sujeitas ao pagamento dos emolumentos de que trata o art. II
do dito regulamento.

Saude e fraternidade.- Olyntho de Moçalhãos ,

Ao Sr, Consul . ••

N. 2.1 - EM ':2 DE DEZEMBRO DE 1900

Circular ao Cerre, Díplomattco e Consular sobre pagamento de sello
pelas portarias de Iioençn ,

4" Secção - N. 6 - Circular - Rio de Janeiro - Minísterío
das Relações Exteriores,~2 de dezembro de 1900.

Communico-vos que d'ora em deante as port i rias de licenças
dos funccionarios díplomatícos e consulares serão remettidas á
Delegacia do Thesouro Federal em Londres ou á Recebedoria do
mesmo Thesouro nesta Capital, conforme forem cori cedidas para
ser gosadas no estrangeiro ou no Brazil, afim de que os ditos
fnnccionarios alli paguem o devido imposto de sello antes de
receber os vencimentos que lhes competem como licenciados.

Saude e fraternidade.- OI!!t1thode Magalhães.
Ao Sr ...•
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MINISTERIO DA MARINHA

N. l-AVISO DE 17 DE JANEIRO DE 19JQ

Appeova e manda que sejam observadas as lnstrucçôes para o pessoal e
serviço de phar0cs.

Mlnisterío dos Negocias da Ma.rinha - 3' Secção- N. 87
Capital Federal, 17 de janeiro de 1900.

Sr. Chefe da Repartição da Carta Marítima - Declaro-vos,
para os devidos eft'eitos, que, na presente data, resolvo, de
accordo com os pareceres do Conselho Naval emittidos em
consultas ns. 8250 e 8317, de 5 de setembro e 10 de novembro do
anno proximo passado, approvar e mandar que se observem as
ínstrueções para o pessoal e serviço de pharóes, organisadas pelo
capitão-tenente Raymundo Frederico Kiappe da Costo. Rubím, ás
quaes acompanharam TOSSO oflleio n , 254, de II de abril de
1899.

ssude e fraternidade. -José Pinto da Luz,

Instr'l1l:ções ooncernentes ao pessoal e serviço geral dos pharóes
da Republil:a d03 Estad.os t1nid.os do Brllzil

DOS PHAR6ES, SUA CLASSIFICAÇÃO E PESSOAL

1. Os pharóes do Brazil serão divididos em seis ordens,
segundo suas intensidades luminosas e a importancia de seus
apparelhoa de luz, como se vê da tabella A,
~. O pessoal encarregado do serviço dos pharóes terá a

denominação de pharoleiros e será dividido em tresclasses: l°,
2° e 3° pharoleiro.. I

3. A lotação dos pharoleiros para cada pbarol sera feita.
tendo em vista a ímportaneía tio apparelho de luz, .distancia da
Capitania. de sua. [urísdicção e seu isolamento no mar
(tabella A ).

DOS PHAROLEIROS, SUAS NOMEAÇÕES E OBRIGAÇÕES

4. Os pharolelros são nomeados pelo Director tIe Pharóes,
de accordo com o disposto no § 10 do art. 23 do Regul-rmnto
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que baixou com o decreto n, 1347, de 7 de abril de 1893, sob
proposta dos capitães de portos, e só poderão entrar para o
serviço na ultima classe.

::;. Para ser nomeado pharoleiro é preciso:
a) ser brazileiro e maior de 21 annos ;
b) não ter moléstia ou defeito physíco que o lncompatlbilise

com o serviço acti vo e dia.rio;
c ) apresentar attestado de bons costumes ;
d) saber ler escrever.
6. Terão preferencia a esses lozares as praças da Armada

que tenham tido baixa. por conclusao de tempo de serviço e que
prcvem com sua caderneta bom comportamento.

"'. As vagas que se derem nas classes superiores serão
preenchidas por accesso entre os pharoleíros do mesmo pharol,
tendo preferencía aquelle que tiver mostrado mais zelo e inter
esse pelo serviço. Em igualdade de círeumstancías terá a pre
fcrencín o mais antigo e no caso de suas nomeações serem da
mesma. data, será preferido o mais velho.

8. Os pharolcíros se substituirão, em suas faltas ou ímpe
dímentos, por ordem de suas classes e antiguidades ,

OBRIGAÇÕE:l

9. Diariamente e uma hora depois de apagada a luz do
pharol, todos OS pharolelros farão as limpezas do apparelho de
luz, das Iornpadas em serviço, passando a escova propria para
tirar a parte da mecha carbonisada, sendo-lhes prohibído fazer
esse trabalho com tesoura; desobstruirão depois as passagens do
ar com a escova de bico de lampadn, tendo o cuíilado de limpar
também 03 resíduos da mecha carbonísada que se depositarem
na bise das Iampsdas de reservatório inferior.

1.0. Farão a limpeza de todos os motaes com a massa propria,
que será fornecida pela Directoria de Pharóes, de accordo com
a tabella B, a qual será desmanchada em um pouco de oleo
mineral, ficando prohibido expressamente, por prejudiciaes aos
apparelhos, o uso de azeite doce, tijolo e lixa.

1.1.. Quan,lo acontecer que qualquer parte dos annoís cata
díoptríeos do apparelho de luz esteja manchada de oloo, limllarão
com um panno macio e limpo embebido em espírito de vGillo.

O me61I10 farão CJID relação aos vidros da lanterna do appa
relho de luz.
1~. Espanarão diariamente as lentes dos anneis catadioptricos

e vidros da lanterna do apparelho de luz, enxugando-os depois
com um p.mno limpo e macio.

13. Oouclulda a limpeza na camara de luz, eollocarão as
cortinas da lanterna e a capa do apparelho de luz em seus
Jogares.

lé1.. Varrerão e enxugarão todos os dias a IDeSa e galeria
de serviço, assim como a camara da lanterna.
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1:;. varrerão e espanarão diariamente com cuidado a. arreea
dação, toda a casa do residencia e as escadas do pbaral ,

10. Uivarão, uma vez por semana, as esca-las, os ladrilhos
e assoalhos, tanto da casa como do pharol ,

17'. Azeít-rão, uma vez por semana, os gonzos das dobra
diças, ferrolhos, tranquetes, trincos, fechaduras, etc" feitos do
ferro, de modo a prevenir SU:l. oxvdação.

113. No dia I" dos mezes de janeiro, março, maio, julho,
setembro e novembro lavarão com espirito de vinho a supertlcie
interna do apparelho leuticular, enxugando depois cada uma
das suas peças com uma toalha macia e limpa.

Uma vez (lar auno farão a mesma lírnpezu por meio tio rouçe,
19. Uma hora antes do p'ir do solos pharoleíros deverão

est,,1' em seus postos para o serviço tia noite, que será feito
por quartos.
~o. O accendimento dos pharóes deve ter Iogar um quarto

de hora antes do pór do sol com luz baixa, devendo ser ella
augmcutadu gra.lua.lmeute, para que o aquecimento da
chaminé se faça também g1'adualmenté\, de mola que a. luz
esteja. em todo o S"U vigor ao anoitecer .

.21. O pharoleiro 110 quarto é obr.gado a permanecer no
pharol durante t'J<1o elle , Si uma circurnstaneia cxtraordíuarla
exiglr o concurso dos outros puarolclros, todos serão obrigados
a attcnder ao chamado do plinr.ileu-o do quarto,

2,·~. Durante o dia o puaroleiro de serviço não poderá se .
ausentar do pharol, sob qualquer pretexto,
~3. Todos os pharoleiros são obrigados a morar nas casas

que lhes sfio destinadas para resid eucia e a zolnr pela sua
conservação o sob motivo algum poderão morar fora dellas ou
distante do phnrol .

2,1,. Fica prohibido aos pliarolsiros o emprego elo azeite doce
para Iubríüeação das macuinas dos apparelhos de rotação,
devendo empregar o oleo ele relojoeiro quo serã fornecido pela
Díroctoria de Püaróes trimestralmente,

2t';. Us pharoleiros não deixarão visitar á noite o pharol
por peso.i extranh t ao serviço. Só poderão admittir visítantos
quando o servlço de limpeza gorai do pharul estiver terminado
e até 1ll11lL hora antes di PÔl' 110 sol; devem acompanual-os
eonstante.nonte e não parmltttrão ontrar no interior rlos appa
relhos c nem mais de duas pessoas ao mesmo tempo na caruara
da Iantornu . O pharolelro de sorvlço dará ao phu-oleíro cncur
regado do pharol os nomes dos visitantes para este declarar no
livro do quartos. O plr.roleiro 110 serviço Sl)l';l rosponsavel
pelos rlarnnos que forem causados peles visitantes.

26. Os pharoleiros são obrigados a prestar todos os
soccorros a sou a Icanco aos navcgantes, assim como aos nau
fragos e a 11l'3s dar asylo, 0"1 ca'o do necesri/ladc , mas S':'IU
nunca interromper a vigilaucla da 111 ••

27. Os pharololros devem vig-iar na cousr-rvacão lh;{
objectos di'. !LlUrmg";os 4U":', n Pl".l' l~n':31' as Jirtó";i:llLJ;:,,)::>,; .10
phar.•l, eÜJlH~ni!'ic~~ndo i,n:;J.' li 1/'qnei~te Ú, CapiuliJi,; u') Porto.
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~s. Nenhum pharoleiro poderá se aus mtar do pharol sem
uma licença escrípta, dada pelo capitão do porto.
~9. Nos pharóes fiuctuantes e nos isolados no mar cuja.

lotação for de quatro pnaroleíros será. concedida por escala a
cada pbaroleiro uma. licença. de um mez , a qual não poderá ser
prorogada sob pretexto algum. O pharolelro, no gozo tia lícença
acima, que não se apresentar no pharol no dia em que ella se
findar, será considerado como tendo abandonado o lagar e,
portanto, suhstltuido.

30. Aos pharoleiros dos pharóes isolados no mar, ou si
tuados em pontos da costa distantes das Capitanias, e em legares
onde não possam ser encontrados recursos, serão abonadas, além
dos vencimentos, rações em generos iguaes ás que teem as
praças da Armada.

DO rn.\.r.OLElRO DE cr.xsse MAIS ELEVADA ou ENCARP.EGADO DO
1'1L\.RCr.

31. O pharoleíro de classe mais elevada de um pliarol será
o encarregado delle e como talos antros lhe devem obedíencia,
salvo recurso a Capitania e Directoria de Pharócs , pelo que
será responsável por to.lo o serviço.
3~. São deveres do pharo leiro encarregado do pharol, alem

das obrigações geraes:
(() Zelar a casa, pharol e todos os objectos LIa Fazenda Na

cional que lhe serão carregados em livro proprío, por inven
tario feito na occasião do ter posse e depois annualmente, Este
livro, rubricado pelo capitão do porto, ficara na Capitania
para nelle serem Iavrrulos os termos de objectos inutilisedos
no serviço, devendo o encarregado ter em seu poder uma via
desse inventario;

li) O pharoleiro terá tambem um livro no pharol, deno
minado livro de quartos, turnbern rubricado pelo capitão do
porto, para nelle escrtpturar todas as occurrencias do serviço,
outro para lançar diariamente as despezas ; no livro de quartos
fari1 notar a entrada de todas as remessas feitas ao pharol e bem
assim li. sahida dos artigos que houverem de ser entregues
]>01' inuteis á. Capitania e que precisem de substituição, que se
fará. só mediante a entrega do inutil ;

c) Quando se reconhecer, pelo inventario annual, a falta de
objeetos da Fazenda Nacional. o phsroleíro encarregado será
obrigado a. tndemnlzal-a por meio de descontos meusaes da quinta
parte dos seus vencimentos, si a falta não exceder a quinhentos
mil réis ( 500S ) ; si, porém, exceder, será demittido e processado
de accordo com as leis vigentes. Do mesmo modo se procederá
com relação ao pharoleiro substituído, si veriflcar-se a segunda.
parte do disposto na lettra e ;

ri) Receber e distribuir os oleos e mais artigos de consumo do
phnrol e enviar todos 03 trimestres i Clpitanillo o mappa de
consumo delles, extrahido do seu livro de despaza diaria ;
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e ) Fazer em tempo á Capitania do Porto o pedido de sobre
salentes necessarios ao pharol, de accordo com a tabells C, e
bem assím quaesquer communícações concernentes ao serviço;n Fiscalizar os quartos e o serviço dos outros pharoleiros e
fazer cumprir as disposições destas ínstruccões e as ordens que
lhes forem dadas, dando parte á Capitania das faltas que se
derem;

g) Fiscalizar, pelo menos, duas vezes durante a noite, a luz
do pharol, afim de verificar si ella conserva a mesma intensi
dade e si os apparelhos funccionam bem;

h) Notar, no livro de quartos, todas as observações, segundo
as notas que lhe forem dadas pelo pharoleíro de quarto, sobre
as diversas circumstancías do funccionamento do apparelho de
luz. apparencla de luzes que tenham á vista e quaesquer outras
occurrencias que se deem..\ extiuccão ou enfraquecimento da.
luz devem ser consignados no livro de quartos, com explicação
da co.usa, hora e duração. Este livrc, depois de cheio, será
remettido á Capitania. e por esta á Directoria de Pharóes para
ser orehivado ;

i) Receber o distribuir as rações nos pharóes em que houver
direi to a ellas ;

j ) Não poderá o pharoleiro encarregado fazer outros pedidos
que não sejam os marcados nas tabellas, será obrigado a pagar,
eonlunctamente com os demais pharoleiros, o excedente ao
maxímo de consumo estabelecido na tabella B para o pharol de
que estiver encarreg-ado ;

h) Concorrer com os demais pharoleiros ao serviço de quartos
á noite, ao de limpeza díaría do pharol e casa de resídeneía,
competíndo-Ihe especialmente a limpeza da machina de rotação.

PENALIDADES

33. Nos casos de negligencia no serviço, ou de actos repre
hensiveís e infracções nestas ínstrucções, os pharoleiros ficarão
sujeitos ás seguintes penalidades, conforme a gravidade da falta
que commetterem:

a) Desconto nos vencimentos de um a 15 dias;
b) Demissão do lagar.
34. A primeira pena será imposta pela Capitania do Porto

e a ultima pela Directoria de Pharóes, com autorização do
chefe da Carta, em vista. da parte que lhe tor dada por aquella
autoridade.

3õ. Si as cirenmstancíaa exigirem a prisão de um pharo
leiro, esta será pronunciada pelo encarregado ou pelo mais
graduado que estíver presente, devendo o encarregado com
municar immediatamente ao capitão do porto, para. providen
ciar no sentido de sua substituição; esta medida só será de
finitiva depois da approvação do capitão do porto e da Directoría
de Pharóes,



6 DECISÕES DO GOVERNO

PINTURA DIt PIIARÓES

313. Os pharões serão pintados ou caiados externamente
todos os annos e internamente do dous em dous annos.

A pintura, será feita por cont i da verba - Custeio e conser
vação dos pharóes - d<3 cada. Estado i e. quando essa quota não
saj!lo sufflcíente, as Capitanias em tempo farão o competente
orçamento e solieltarão da Dlrectoria de Pharóes o credito
necessario para leval-a a effeito,

3 f'. A côr para a pintura das torres dos pharões não poderá
ser atterad» e serit sempre feit:l de accordo com os « Avisos aos
Navegantes s publicados; naquollea, porém, que 53 forem con
struindo, serão observadas ai seguintes regras: os que se pro
jactarem em torra, escuras, a, torres serão sempre pin tadas de
branco; os que se project u-ern em areias brancas ou averrne
lhadas, as torres serão pinta/las com zarcão, quer seja a torre
de ferro ou alvenaria.

3 SI. O interior das carnaras de luz dos pharóes, inclusive a
superficie interna da eupola , s)rá em todos pintado de branco,
sendo essa pintura feita pelos pharolelros e ser a lavado, pelo
manos, dU1S vezes POl' semana.

39. Os pharões de 4'. 5~ e G' or.lens serão pintados pelos
respectivos pharoleiros, fornecendo a Capit'.\nia, para esse fim,
na. época marcada, os artigos necessarlos, ticando arbí trada uma
gratificação de 20$ a cada pharolelro, tirada da verba - Custeio
e conservação dos pharóes -, cono remuneração desse serviço
extraord ínaeío.

40. Para. 03 outros ph iróes, POl'ÚIU. de construcção maia
elevada, as Oapltmias cn rtractarão pessoal para esse fim,
devendo os pharoleiros auxiliar o serviço, percebendo a mesma.
gratilica.çií.o 110 § 39.

41. A pintura dos phtrôas para sua conservação será
sempre feita com duas mãos de tinta. A que S9 fizer logo depois
de Sua construcção será feita com tres mãos,
4~. O pharoleiro encarregado do pharol será. o âscal da

pintura e de qualquer trabalho que se âz sr no mesmo, e dafá
conhectmento li. Capitania. de qualquer faltll, que note no serviço
por parta do pessoal contraetado, afim della providenciar.



TABELLA A

Cla"AJflcaçiio dOlil pbarões e lIua lotnçião

~U)(ERO I
..-. DE PIL\UOLBIUOS

EST.\DOS ~0:'1IES DOS PIL\ROES '" OBSERV.\(:ÜES
'""' Io 1tJ~ 2°s :11)~

-- -- --
Amazonas . • Correnteza . . · (ja - 1 1

I Salinas. · ~~ - 1 2

\ ",'Hquo .
ri:). - 1 :!

Collares . fia - 1 1
Mamlihy . lia - 1 1
Capim. . (la - 1 1
Cotijuha . na - 1 1
Arrozal . (ja - 1 1
Camcleáo • tia - 1 1
Baiussú . · 5~ - 1 1 Xlont ado em sul.st ituicâo ao ele

Pará . Jacundá que foi supprim ido ,
Chapéo-ViraLlo . . . . · t)a - 1 1
Brnznnca . \ fi t tos { f,a 1 1 1
Taipa . ." uc uan c, . (}3 1 1 1 I \' LI - f .Macapá. . . . . • • · r>a - 1 1 , in a nao uncciona ,
'I'atuoca . . . . • . Ir - 1 1 » » »

Soure .• f,a -r-' 1 1
Simão Gr-ande 50. - 1

nIlha das Flechas: . 6" - 1 Adquír-idos pelo Governador do
, Ilha Machadinho . f,. - 1 Pará, devendo ser entrezucs

\ Canajó • (ja - 1 1i União, -dcpoís de montados.

~
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Ainda não c.,ta montado.

·\h~üa'; .

~nl'!Úl'~

Bahia.

1-;'1'irilu Sanlo

Hio .I~ -lauciro .

S. Paulo.

:lIa~('i" .

rl
COti ll!!lti ba • . • .
Rio Rí'al ..•..
S. Francisco dI) Xortc,

(

Itupuun . .
Santu .\n tuniu

. Santa Xlaria •
S. Paulo. • . . •

l
J Abrolhos. . . • •

I<'orte .10 Mur . • •
Belmontc ( actual ) . .
Ilha do Frade . . .
:'IIolTO de Pernambuco.

íj
s an ta Luzia
Il~la do Frunecz ,

) RIU Iloce. • .
\ Ponta da Rapozu

( ~. Th~n~é. • •
, Cabo I< 1'\0. • •

Raz a ( clec í rico )
) ~ • .J.~úo da Barra
\ Sa nt Anna. • .

('I :1100 la . . •
, Bom Aln-ic» .

:oi. xehast iao .

;ja

a::t
o"
4a

8"
la

\la Ila
llesara- 1
diante. 1oa

(la

na
3a

4<1..
.{:t

:.J:t
;)<\

1"
i"
"2;\
IY
4~l.

l'
lia
:3.'\

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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I
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NU:\IJ~RO

DE 1'1IAllOL~IR()S

F.8T.\DOS x(nn·;::; DOS Pfl.\nOES OBSF:HV.\Ç0ES

{OQ 2'-\9 :1l \ S

-- -- --

Paraná .{ Conchas • · · · · · · :~3. t 1 t. . . . Fortaleza • (j" - t t· · · · ·
Arvoredo. · . . . · · 2" t t t
S. Francisco do Sul • · · ()íl - t t
Anbato-mir-im · · · · · t);\ - t t

Santa Cathar-ina Imbituba • · · · · n:1 - t t. . Naufragados .• · · · 8" - 1 t
Santa :\IartlJa Grande. I Byp.r· i i 2. '1 radilnt.

r
Ilha da Pa0 • · · · · 4" - i 2 Ain.la não está montado.
Itajah y . • • · · · :-):1 - 1 1 » » )' »

\
Barra. • • • • · · · 2:1 1 1 1
Estreit« . . • • · · 8" - 1 '2
Mostal',lu,. . • • .1a 1 1 1

Rio Grande .lo Sul

.f
Bujurú, . . • • · 4" - 1 1
Capao .la Marca. • 4a - i i
Chi-ist ovâo Pereira. 4" - i i
Itapouu . . • • · · · (ja - 1 i

o

?ils::
(J'c.
re
(J>

8
Cls
'":::>>lo



OESERVAÇÕES

Nos ph;-n"')~~~; abníxo {l-:('.!l.l1'udl)S cx isl c nind8.. o :ii'g'ninft': pcs\~.o31 :

Raza

n ....ca-pha..ol de U ..agançn

Um ma chin ist a e clous fop'uista'O.

Um patrão e quatro remadores.

UIU patrão c quatro remadores.

Cabo F ..lo

Ab..olho.

1:'5
~

Ei
t;;l

:o
Õ
l:'
~

~
:>
:ll

2
;;;:

Um me-Ire. um patrão e 12 resiadorcs ,

Da"CR-phn..ol de Tnlpú

Qllatro remadores.

Arvo..edo

Um patrão e quatro remadores. --



TABELLA B
COD8Ulnn Inoxhno tOlel'odo 1'0.- trlme8t1-e do. ol-tlg08 remettldo8 pela Dlrectorlo

d~ Pbhróe8
r

OLEOS MECHAS -r. §2.:0;:

:t: :.. ;;;

xoxncs UOS PIL\HOES .. I ,.;

= ~ ": ~ ~
z ~

~J~
J. ...-:

';' IZ x. 1 N.2 N. :l :\. 4 N.5 ~. G s: ..-: :....- ~
... ,.:::; ::::

- --- ._- --- -- -- --- ----
Latas

COITellleza . ~II .0 - 1111 - - - - - 12
~ulillas -í:-l:-,.fl li jlll.O jlll.O 11l1,U - - - 1:!
Ihilif[Il(·. 1~2.0 .1 tIU.U llu.1I - - - - 12
1:0[1;(1'1'''' .• 111.11 - 'j1JlJI - -- - - - 12

""ndiJl\ . '.11.11 --- 1111 .0 - - - - - 12
I .apim . 111.; - 1111.0 ._- - - - - I:.'
1:"li.inl l " . !II.; -- 111l.o - - - -- - 12
.Vrruzul . !II.()I - llLl.n - - -- - - - 1:.'
I:"nwl<oúo !I1.0 - 1111.o -- -- - - - 12
Hoiusxú . 111, 11 - 1111.0 - _. - - - 12
Clldp,',o-Vil'U;lo: : : 1",:.',0 - i 1Il,fl 1IU,O - - - - 1:.'
Hl'''~allca I I 2:!7,;) - :lIJl.O - - - - - :24
Tnipú, -. í flue! uanl cs . í :2:27 ~~) - :-j1l1 1l 1 - -. - - - ~.~

'1:lpdCú. • • _ . !II.O .1 11Il - - - - - 12
Tatuoca. . • • . !)1,0 - l l H - - - - - J2
~oure !I1.0 - Im - - - - - 12
i"inúin (~l':lnd(' • 'I! .0 .1 flU - - - - - 12
[lha das FI''l'lws !11,0 - "1 111 - - - - - li
Jlha 'faciJadillho : - - 111,0 - 1H1 - -- - - - 12
I :LluajlJ - - . . . - . - - !II,O - { tu I - - - - - I:.'

~

tl
~
n

~I
cn

8
c:
Si
H
:ri

'"o



í"anL\nnJ · · ~~;..:~ U - -1 111 , 0 1111,0 111\.11 tll),1) - - j:.! I;
· · · · · · ·l laculourv · · · · ti,-':,Z ,~) , th l .! ) 111l .l ) 1111,0 11Jl,O -- I;! li

S. Joãu : · · · · · -í~);:),ll - 1111,U I lLl , O 1111,0 -- 12 .'
Alcanlaru · · (11,0 - t ll l .O - - 12 2

S. :\lal'co; · · 1~2,U tli1,U 11ll,U - - 12 -l.

Barra. o o · o o o · · o · · · UI,O - lIJi.U - 12 :2

rerlra ,lo Sal · · · · · · · · o · 182,0 - 1'''.0 1m,U - - - - 12 4

:\locuripo · · · · o · · · · · · 1,~2,O ~, 1m.O l m.O - 11 oi

Arucatv . · · · · o \11.0 -- 1\1\.11 - - 12 i :;;::

I .amocuu, · o · · · · · · o · o (II,U ,I 1111J) - - - U ·'i ~w
Reis Magos , (ll ,O tlll.!l 12 :.!

o-l

o · · · · · - - - R
:\1acao. . . · · 01,0 ;; l'd.O - U :!

Ponta do Mel · · · 4;,;),0 li illl,.U 11l1.O 1111.0 - 12 oi 5
Xlossor ó • · · o · · · (ll,O ;) 1111 , ; - - - 12 :! '=';;.

Pedra Secca

,

· · · · · · · · · · 182,01 d~ 1"'.0 {IU,O - - - - i2' ·i '"
~

r;
~

Barra. oio.o ~ 11 11,0 1"'.0 1111.U 1"'.0 1rn,0 12 7
Z

· · · o o · · · · · -

Olinda · o · 1,~2,O .. 1"'.lI 1"'J) - - - 12 Ii ;;
Santo ,\vostinho o o o o o \I!I),O - 1"'.0 1111JI 1'''.0 1"'J) im,O - 12 "j

Roccas (aclual) · · · · · \11,0 - 111' ,0 - - - - 12 :!

:\laceió . · · · · · · o · · · · 4;',3,0 li 1"'.0 l m,O 1'" I) - - - 12 ;:-1

Cotin ~uiba • · · · · · · · o o 4;,5,0 G 1"'.1) l lH,O {lIl,U - - -
12/

li

Rio Real. ll1,0 - - - - - I:l 2

S. Franciscorlo :\orto 182,0 - 1m,I) - - - - 12 -i ....
w
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OBSERV..l~.ç6ES

1.:\ O.::. rakulu~.; tlo ('Oll:--.anlu tluS ~1l'{i~o...; ttc,·,\;t t:lilC'lLl ~;-\Il ll;I,~:l'l'l(l(j>; nu .-; coC'llieicnlc:i apl'csc-n{;\11os pela F'ahrica
'~(ln~;:l·th',I()l'a d~\.":J L;'llllparl:.l~ c-ru usu uus pll~\l'Ul'~ (' r('iLo L11'pui:-; ilt' i u uuuurus (·~~l-'('l'il_\n('i~I:~. (,::ilantlu a luz ciu suu iuu ior
i ntcnsidu.lc ,

U ('(Hl:.;;n1l1 i j j'(IL c:llcnlndu pat'.'.l ;\:! (li~l<. t ruba lh.uu!o ~t.-; l.uup.ulu-. 12 hUi.,;t:.; pUl' llllilc. E' poriuuto, o J\la~~illlo, (lue
du (01'111:1 :IL~:lUil;\ ll('\"(' ;-:('1" ('scC'llldo.

:!>t Fica ,pl'o11i1JLllQ () "lIqJl'C"q dI) L('l'u·:rne nus plt<.ll·UC:-::, :,:~ü\"o (';)"SU de Calt8. .k olco nrincra l, podendo neste
t'a~u ~:Cl' u:"'J(lu :'!'!.IWlli.t~ Ih) pll<'ll'c: dI' .i', :,1 (' ,;.~ (,t'!k!1,~.

:: • .1. Fi"d. i,:ttl\_hny~.lll~ -Pl'ultiJJlLlu o u«: (lu azci lr, p() de í ijo lo (~ lixa pu!' pl'C,iuJ.i(i~~('6 aos arparcllros. devendo sr-r
(l:q.ll'('~"~lil() pal'a a lnJ)l'llÍl";\c;.;(l (lu;:; ;lpp;ll't'llH):~ (1(' l'(J{-;.lt:Úll U olco de: relulueiru e para a luupcz., a mnssu de Iimpar
unLacs com o pl'upl'iu ull~u nu ncrul c p.lh-s u-a.las de cunuu-cu , ..

•i.a ,\l0," elos "di,,'''' ,[e.;(a bJH'ila a llircctoricl dc Plwrócs suppr-i i-.i. aunualmcutc. para cad a um, o scrminl e:
.la:\S c,,~()\"as para bico do iampad'1s, uma rli ta para cb annnus, uma dita pal'a mechas, uma po l le ele camurça, JOO
~'l'anlnw.s ele ruu rc c UEl pince! pura rourc ,

S. Francisco do Sul.
Anhato-mirim •
Imbí tuba, •
:\"aufra(!arlos •
Santa ~Iartlla (,rande
!l!ta da Paz.
ltajuhy
H~llT"l.

E:itl'eito
:\Iostarclas
Bujurú .
Cupão da :"arca.
Christcvào Pcruiia
ltapoan •

9i,0 - im.O - - - - - i2 2
9i,0 - im,O - - - - - i2 2
91,0 - im,O - - - - - i2 2

iS2,0 li 1lU ,o im.O - - - - i2 ;'"l

i2iti,j S 1m , !"l 1'''.11 1\11,0 1111,0 11l1,O 1111,0 12 7
1ti2,0 ;) J III ~l) tHl~u - - - - 12 ;)

9i.0 r, i;".1I - - - - J2 :2
()Ki,:l '; )llll,ll 11H .l ) 1!lI,O 1111.0 - - 12 li

1;,2,0 - 1"',lI. i "'.lI - - - - i2 '!
.F);),O li Jlll,n 1"'.lI i'''.O - - - 12 ;::-l

3!3-i:,O - G~~l 11 '- - - - i8 ;)

iti2.U - llll.n 11!I,U - - - i2 ..
~3(-i4,U nnl.lI - - - - - itil

;)

1S2,0 - U,H,U - - I - - - 1~ 5

._._---
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~
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o
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TABELLA C O>

Artlgolil flue develn ser liluppridos pelas Capitanias de Portos
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TalJclla de vencimentos do Dessoal dos rharóc3
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RectrIlca ~Jtllm~s incol·r.'cc,ies, 'lue existe m no decreto TI. 2,):)0, .le 4
d e julho de 1,'iD~" referente a uniformes.

Ministerio dos Negados da Marinha - 2' Secção - N. i 4 
Capital Federal, H) de janeiro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior Oeneral da Armada - Veriü
can.lo-se que o plano de uniformes para o corpo da Armada e
classes cnnexas, mandado adoptar pelo decreto n ..:!O:](j, de 4 de
julho de 180'), foi puhllcndo com algumas íncorrecções, e
claro-vos, para os üns convenientes, que nessa publicação devem
ser feitas as seguintes rectifícações :

1." A sobrecasaca só deve eer abotoada alé o 4° botão, tanto
no segundo como no terceiro uniforme.

2.a As abas (h casaca devem ter o compr lmento de modo flue
o extremo tique distante ():n,iJSO da Curva da perna.

3." 03 punhos das mangas, tanto da casaca, como da
sobrecasaca, devem ter om,085 de altura e os botões de 0111,Ol3
de dlametro, que 03 guarnecem na costura da parte posterior,
devem guardar entre ,.i a distancia de ()"',028.

4." A fita de seja preta, que guarnece o Lonnet, (leve ter 0"',040
de largura.

5." Na descrlpção dessa peça. do uniforme, onde se lê:
« usar-se-há também calça. de bl'Wl b;'(I;:co », deve-se ler: «usar
se-ha tarnbern capa de brim branco »,

6." Na descripcão do capote, na alínea final, onde se lê: o
cabeção pode ser usvío com o capote ", deve-se 101': «o cabeção
póde ser usado sem o capote» .

Saude e fraternldadev-« Jose Pillto da Lu;;.

N. 3 - AVISO DE 22 DE .JANEIRO DE rooo

Manda que as formalidades do art. 103 do decreto n. ,1542 A. do 80
de junho de 1870. para o pagamento ,;s guar niçôes dos navios, sejam
adaptadas ás instrncções de :]) de novembro de lS\J4,

Mlnístor!o dos Negocias da Marinha - l' Secção - N. 132
- Capital Federal, 22 de janeiro de I!IOO.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo resol
vido que as formalidades constantes do art. 105 do regulamento
annexo ao decreto n , 4542 A, de 30 de junho de 1870, sejam
adaptadas em grande parte ás instrucções que baíxaram com o
aviso n , 2526, de 30 de novembro de 1894, recommendo-vos que
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nos pagamentos ás guarnições dos navios façaes cumprir fiel
mente as seguintes determinações:

I.'" Os pagamentos devem ser sempre feitos a bordo, em acto
de mostra e no dia precisamente designado i

2." A chamada deverá ser feita pelo livro de soccorros e a
identidade de pessoa pelo immediato do navio ;

3." O pagamento será em mão propria, e nunca de outro modo,
realizando-se o dos chefes e cornmandantes na camara e o dos
officiaes na praça d'armas ;

4. a O immediato lauçará na folha o signal - Pg , - no acto
do pagamento de caln praça. de marinhagem ou de pret, bem
como a nota de ausencia, por licença, deserção, moléstia ou
tallecimento;

5." Os offlciaes de qualquer classe darão quitação escripta por
seu próprio punho no lagar competente da respectiva folha;

6. a Depois de concluído o pagamento e feitas pelo commissario
as averbações no livro de soccorros, C9 accordo com as notas
exaradas nas folhas pelo immediato, conferirá o mesmo imme
diato as averbações com as folhas, e dessa conferencia fará de
claraç Io no fecho das ditas folhas i

7. a As praças ausentes só poderão receber pela. proxima folha
geral de pagamento.

Saude e fraternidade.- Jo,e Pinto da Lu;.

N. 4-AVISO DE 24 DE JANEIRO DE lGOO

Manda destacar successivamente, por seis mezes , para o commando
geral das torpedeí ras, cincoenta aprendizes marinheiros dos mais
intelligentes da escola da Capital Federal, afim de s ll i receberem a
ínstrucção pratica de torpedos, juntamente com a ela: lingua verna
cula Q da arte de marinheiro.

Minísterie dos Negocios da Marinha - N. 112 - 2' Secção
Capital Federal, 24 de janeiro de 19)0.

Sr. CheCe do Estado Maior General da Armada - Tendo
em vista dar ínstrucção pratica de torpedos aos aprendizes ma
rinheiros da escola da Capital Federl\l, afim de que, ao as
sentarem praça. no corpo de marinheiros nacionaes, já tenham
as habilitações precisas para servirem a bordo no manejo dessa
arma. ficando assim dentro de poucos annos aquelle corpo
com quasi todo o seu effectivo instruido em um apparelbo
de guerra cujo conhecimento e manejo ainda constituem uma
especialidade. recommendo-vos as providencias precisas para
que da supradíta escola destaquem cíncoenta aprendizes dos
mais intelligentes para o commando geral das torpedeíras,
onde se entregarão áquelle estudo e a outros, ficando o in
struetor de torpedos encarregado de Ieccíonal-oa nessa materia I'>
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dous offíciaes do comman.lo g-et'al de ensinar-lhes a lingua
vernacula e a arte de marinheiro, sendo responsa vel pela discl
plina o 2" commandante,

O destacamento será por sois mezes, findos os quaes serão os
aprendizes substituídos, depois rio submettidos a exame, p ir
outros, em igual numero. O muniolunento será feito pelo coiu
mando das torpedeiras, considerando-os praças maiores, e o pa
gamento de soldo e Iardamento correrá pelao escola de apren
dizes. O commandante geral (Ias torpedciras deverá provi
denciar para que taes aprendizes tenham alojamento svparado
das praças do corpo.

saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lus ,

N. 5 - AV1SO DE 20 DE JA::\ElRO DE 1900

aec1ara que não dão direito a pagamento em ouro, nem a vencimentos
de paiz estrangeiro, as licenças concedidas para tl'atamento de
saude fóra da Republica ,

Ministerio dos Negocios da Marinha - 2' Secção - N. 123
Capital Federal, 26 tle janeiro de 1900.

Sr. Contador da Marinha - Declaro-vos, para Oi! devidos
effeítos, que, na presente data, concedo ao capitão de mar e
guerra Joaquim t\larques Baptista de Leão seis mezes de li
cença, na fôrma tia lei, para tratar de sua. saude róra da Repu
hlica, devendo o mesmo offlcial constituir procurador para re
ceber seus vencimentos nesta Capital.

Por esta oceaslão declaro-vos que as licenças desta natureza
não dão direito a pagamento em ouro, nem a vencimentos de
p.iiz estrangeiro.

Saude e fraternidade. - José Pinto da Lus ,

N. 6 - A\lSO DE 29 [JE JANEIRO DE 1900

Recommenda a fiel observancí a do decreto n , 1833, de 27 de setembro
de 1895, sobre a via de tr ansrn issão de telegrammas officiaes da Eu
rapa para o Brazil.

Ministerio dos Ne.zocios da Marinha. - la Se~çi'l - N. IBJ
Capital Federal, 29 de janeiro de 1900.

Sr. capitão de frag-ah Duarte Huet de Bacellar Pinto GueIes,
fiscal da promptillcação do encouraçado Marec'la! Floriano - At
tendendo ao que solicitou o Mtnísterio da lndustria, Viação
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e Obras Publicas, recomn.er.do-vos a fiel cbservancin (10 aviso
11. 18:;5. ()I' ::7 "e 'f't~lllbn' de 18~ifí, ('e tel mimJl1 uo r.ue nos tele
grammas offlciacs da Europa para o Brazil se indique sempre
a via de transmissão- Teueriffe-Noronha .

sau.te c fcat<::rnidade.- José Pinto da Lus ,

N. 7 - AVIW DE :2 DE FEVEREIRO DE 1::00

Providencia sobre acqulsiçâo de artigos 'lue não ('-tivcrem compre
he nrl írloe nos co ntrnctos do Ar-senal de ~larillh:l. t' lwr\cncel'cm ao'
do Commissarraüo Geral da Armada, ..

Miuister!o dos Negocies da Marinha - I' Sec\.':to - N. ,'.'07-
- Capital Federal, :: de fevereiro de 190ft.

Sr. Inspector do Arsenal rlo Marinha da C:lpiill Pcderal c
Rccommendo-vos -lU:\. - empre l]110 tiverdes de a.lquirir no mer
cado artigos que não t:olivenlU comprebcndi.los nos contractos
desse estabelecimento e pertencerem [,OS do Ccrnmtasarlado,
mandeis compral-os, por ajuste, aos Iorneeedorcs dessa repar
tição, pelos pl't'çns l:CS r especttvos contraetos.

Saude o IhJ.t"rni,lade,- José Pinto da Lvz ,

N. ~~ - ,\ VFO DE 2 DE FEVEREIHO I!E I (lf:O

Obriga M fornccc.lorv s 00 Commi s sn r iado GEral ela Ar-mada a S1I1'
prirr m o Ar s-ru.l de Mar íuhn de:3~a C~1plt:J.l c vicc-vcrsa ,

Ministt r!o dos Nc!!ocios lIa Marinh« - I' Secr;ão - N. :20:-;
- Capi tu í Fftlen:l,c' rle revcr clro de i:'OO.

Sr. Contador tia :-'l(lJ'inhrr - Em sc lução a vosso cfllcio n , ,·:1,
2a SI'CÇii.'l, dI' 19 de [aneíro ultimo, decla ro-vcs que, de accordo
C0m IS a visos ,'e: O '!ü (~e2.eml,ro do a uro passa-lo, oir.g ido an
Oomrnisv.riado Geral da Arn alia, e C0m o que ora expeço ao
Arsenal rle Mariuha desta Capital, ücarn o!Jri,:!atlos O~ torne
cedores .iaqueü . rejnrttção a supprheu. a esteestabelecimento
e vlcc-vor-a , os artigos que lhe forem roqu isitados ; ccnside
ranuo-se os suppr-írnentr-s tomo realizados mediante ajuste. mas,
pr<w,""c,'ndo sr-nipro Oi' r.fe,,'''S <lu, ros pcct ivos contractos ,

S:lllllü l\ fl'"tnrllj,Li~]e.---Jose L'ir.t o d « I.H;.
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:"l. 0 - AV ISO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1900

Opina no sentido de não ser retirada dc s commauduutes d(., navios
de g uerra no ostrnncei ro a faculdade de saear EoIJ1'e!\. llelpgncin
do 'I'h eso iu-o em Londres as quantias n ecc esu rius I'~,ra as lespe
ctivns despesas.

Ministerlo dos No rccios da. Marlnha - la Secção - N. 21"!
Capital Federal, 5 de fevereiro de [900.

Sr. Ministro da Fazenda - Tenho presente o aviso n. J34 de
21 de novembro ultimo, em que eonsultaes minha opinião sobre
o quo vos expenucn [I, Delegacia do 'l'hesouro em Lr>1.11JCs, 110

officiu n. 25, (b 2:-: de setembro anteiíor-, relatlva-nrute ás re
quisicões, que fazem os cornrnandantes dos navios de gllena. no
estrangeiro, de diuheiro para ::LS respect ivns rlospezas, sem que
estejam previamente concedidos os respectivos credites.

Si bem que as considerações apresentadas peh Delegacia sejam
criteriosas, porquanto a concessão prévia de credítos daI'h logar
a melhor flscalizaçã» (las dospczas, evitando mesmo li busos, essa
pratica arenas poderá Sal' estabelecida no quo concerno a. von
cimentos de pessoal, que, marcados em talx llas, n50 po.lem
soffrer alteração.

O mesmo, porém, não é exequivel quanto ás rlespezas de
matertal , varíavels, como são, em vhtude de tautns círeumstan
cias especiaes, produzidas pelos azares da navegação.

Sem ma ior-es investígações recouhecer-se-ha qne, quanto a
viveres, é ímpossí vel calcular o custo da ração em cada um
dos portos de csca la ou cstnção, Nas mesmas condições se acha
o combustível, de preço variável, conforme o porto, tem como
todos os artigos de sobresalentes,

A concederem-se credites para taes despezas, dcvoriarn ser
calculados em folga, o que Viria. onerar as verbas destinadas aos
pagamentos no pai?" pcdendo ao mesmo tempo dar margem u
despezas desneceeaar-ius,

Penso, em vista. destas considerações, que não convém retí
rar dos commandantes dos navios de guerra no estrid!g .iro :t
faculdade que teem, de sacar sobre a Delegacia do Th -souro em
Londres as quantias necessarías para as respectivas despczus e
muito menos a obrigação da dita Delegacia de honrar ossos sa
ques, embora sem prévia concessão de credito.

Saude e Cl'aternidal1e.-Jose Pinto da Luz ,
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N. 10 - AVISO DE li Dl\ FEVE~cElRO DE 1"1}0

Manda contar como d" mngister i o , para todos os oIfei tns , o poriodo
em que o 10 tenente Narciao do Prarlo ,Cnn:dhn. [ente Ru"st~tlltO

da E~cola Naval, exer ceu () ClIl'Ç-O de: í nst ructor de navegaça0 0
1Iyclrogl'~li,~lia eru \"i~genl ele il1.'~tl'lí,~~~to~

Ministorio dos Negocias da Maiiuha - :J" Scc~':io - N. 266 -
l:al'ital Fedcrul, 14 de Ieverelro d'l I 'JOO.

Sr. Director rla EBCO\a Naval - De accordo com o parecer do
Conselho Naval enunciado em consulta n, 8:167, de 0 do corrente,
resolvo que ao lo tenento Narciso do Pra.lo Carvalho, lente sub
stituto dessa escola, seja contado como de magisterio para
todos os effeitos, oomorme requereu, o período de 15 de maic
a :23 de novembro de [897, em flue exerceu o cargo .lo instru
etor do navegação e hydrographla, em viDge~): di' instrucção da
turma dos guardas-marinha conârtuados em dezembro (lo U:j96.
F'ic.i assim respondido VGS,O offlcio n.:'O, d~ :26 de janeiro ul
timo.

SaurIe e fraternidade c-« las,] Pinto ria tu».

N. II - CIRCULAR DE Li DE FEVEllEmO DE 1\)00

ltccommenda ús Capitanias ela Portos que, de accordo com a, cori
venções con stau tas do quadro , 'lue foi approvado , para a t ra ns
missão, pnr telegramma, das observaçôes meteorologicus , corn
mun i quem diariamente" Carta Maríttrnn as que Ilzerern .

Ministetlo dos Nogocios da Mar-inha - 3" Secção - N. 26R 
Capital Federal, 15 de fevereiro de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Estado de ... - Tendo, na presente
data, approvado o incluso quadro confeccionado pela Repartição
da Carta Maritima, contendo convenções para fi, transmissão, por
telegramma, das observações meteorologlcas, atim de dar maior
desenvolvimento a esse serviço. recomrnendo-vos flue, com a
conveniente regularidade e exactidão, sejam communicadas dia
riamente áquella repartição as observações que flzerdes pela
fórma indicada no mesmo quadro, as quaes devorão ser regis
tradas em livro proprio ,

Saude e fraternidade.- José Pinto da Lus ,
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N. 12 - AVISO DE 17 DE FEVEkEIRO DE 1900

27

Declara C]\l~ cle,tino deve ser dad» ao' csnol ios das praças que fal
lecern no Ho-p ita l de Mariuha .

Mínisterlo dos Nogoclos da Marinha -:" Secção - N. 240
Capital Feueral, 17 de fevereiro tle 1900.

Sr. Director do Hospital de Marinha - Em solução á con
sulta que fizestes em offlcio li. 900, de 30 de novembro do
anuo passado, declaro-voa, para os devidos effeítos, que os
espolíos tias praças que lullecerem nesse hospital devem ser
remettidus para bordo tio navio de sua, prucedencia, quando
se achar neste farto, para dalli serem remettidos ao quartel do
corpo de marinheiros nacíonaes, juntamente com o que por
ventura ainda exista a bordo, de propriedade da praça e a
caderneta subsidiaria, afim de ter alli execução o que díspoern
os arts. 6ô e 67 do regulamento annexo DO decreto n. 073, de
21 de agosto de 1890. No caso de sabida do navio deste porto,
deve-se considerar a praça desernbarcada, sendo o espolio remeto
tido por esse hospital ao referido quartel.

saude e fraternirlatle.- Jose Pinto da Lu s ,

N, 13 - AVISO DE 19 DE FEVEREIRO DE 1900

Approva e manda executar o regulamento para o serviço da prati
cagem da foz e curso do rio S. Francisco até a cidarl. de I'enedo,
no Estado das Alag,jaB.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 3a Secção - N. 286 
Capital Federal, 19 de fevereiro de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Estado das Alagôas - Confor
mando-me com o parecer do Conselho Na' ai enunciaria em
consulta n , 835G, de 30 de janeiro ultimo, e tendo em vista
o decreto n , 79, de 23 de dezembro de 1889, resolvo approvar
e determinar que seja executado o regulamento annexo para
o serviço da pra ticagem da fuz e curso do rio S, Francisce,
até a cidade de Penedo, nesse Estado j o que vos declaro para
os devidos effeitos ,

Saude e fraternidade.- José Pinto da Lu z ,
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Regulamento prra o serviço da pr-a t.íca qem dr; foz e curso do
rio S. Francis',:o até a cidac!e ele Pcnedo , no Estado das
Alagó:1s

CAPITULO I

DO Pf>S'JAL

Art. 1." A praticagem (1;t barra e curso do rio S. Francisco
até a cidade de PEne lo será. exercida por uma associação de
pratícos, composta de um pratico-mór-, um ajudante U0 pratica
mór, dons praticas c dous praficantes.

Art. ·!.o O effectívo dos empregados ,la. associação constará de
um atalaiador e seis remadores.

Art. ~J.0 O serviço da praticagem ficará sob a iuspecção e fisca
lização da Cupitan iu do Porto das AlngÔ'IS, onde .loverão ser
matriculados não só C'5 praticas e pra ticantes como lambem 03
empregados da associação.

Art. 4.° O pra tíco-mór e seu ajudante serão nomeados pelo
Ministro da Marinha, sob proposta do capitão do porto.

Taes nomeações deverão recahir sobre os praticas do quadro
que mais se recommeudurern por seu comportamento, probidade,
zelo e proficiencia.

Art. 5." Ninguem poderá obter o titulo de pratico sem haver
provado:

l°, quo é cidudâo brazllolro e maior de 21 annos ;
:2°, que tem bom procedimento ;
3", que sabe ler, escrever e contar;
4", que satisfez os ex.unes de habilitação profissional pre

script s no presente regulamento.
Art. 0.° Os legares de pratico do quadro serão preenchidos

pelos praticantes que, !lOS tt-rmos do art , 10, se mostrarem ha
bilitados E-m exume.

Em identidade de circurnstanclus, terá preferencia o mais
antigo e, dada a mesma antiguidade. o mais velho.

Paragr apho uníco , ~ó na carencia absoluta de praticantes
cabalmente habilitados é quo poderão entrar para o quadro dos
praticas individuas extranho.., á nssociação, que satisfizerem as
condições estabelecidas no artigo antecedente,

Art. 7.° Ninguem será admlttido ao logar de praticante sem
haver provado:

l°, que é cidadão brazileiro e maior de 18 annos;
2°, que sabe ler, escrever e contar;
3°, que tem noções da arte de marinheiro;
4°, que conhece os rumos da agulha e bem assim a navegação

do rio desde a fuz até a cidade de PCIWrlO.
Em igualdade de condições entre os candidatos serão prefe

ridos:
lo, os moradorcs ;
2°, os filhos dos práticos ;
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3', os filhos da gente do mar em geral.
Art. N.o Ninguem poderá cxerccr o cargo 11c abbiador sem

provar que, além de saber lo:', escrever (J contar, conhece os si
gnaes peculiares lh praticagem, bem assi.n o; do Codigo Iuler
nacíoual, do modo que possa corresponder-so telcgraphícarneute
com 03 navlos que demandarem a barra,

Art. Q. ° Os praticas, praticantes e o utalaiudcr ECl'1v nomea
dos pela Capitania do Porti.

Art. lu. (Jl1élll:!O a renda tia pl'aticagJ~n o permlttir a aSSQ
<'[.\(;10 poderá aug.nentar o cífecti vo de seus empreg.idos com
um escrevente pa.ra se encarregar de todo e qualquer trabalho
de escripta , Esse escrevente será nomeado pela Capitania do
Porto.

Art. li. Os remadores deverão ter. além da robustez neces
saria para a vida. do mar, a precisa i loneidade e serão contra
ctados pelo praríco-mór com permíssão da rcspecti va Capi
tania.

Em igualdade de circumstancias, terão preferencia as ex-praças
da Armada.

Art , 12. O quadro dos praticas c praticantes, bem assim o
efíectlvo dos mais empregados só poderão ser alterados por acto
do Governo, mediante proposta tio pratico-mór o iuformação da
C;lpitania do Porto.

Art. 13. Haverá um livro rubricado, aberto e encerrado pelo
pratico-mor, onde se fará o assentamento dos praticas e mais
empregados da associação conformo o modelo n. 1.

C.\PITULO II

ltAS PRüYAS rARA A AD:'Ilsslo

Art , 14. Sempre que so der qualquer vaga de pratico ou
pruticante, o capitão (lo porto mandará Imme.liatamsnta, por
meio de annuucíos, fixar em 30 dias o prazo para inscripção dos
caudl.Iatos ao provimento do lagar.

Art. 15. Nenhum candidato poderá Inscrever-se ou ser consí
derado inseripto, sem que, em requer-imento dirigido ao capitão
IIJ porto. haja apresentado documento comprobatorío de sua
ldoneid-rde, nos termos dos arts. 5" e 7°.

Art. 16. Encerrtvla a inscrlpção, os c m.lídatos se apresentarão
em exame em dia designado pelo capitão do porto, perante uma
coinmis-ão prcsídida por es.a autoridade c composta do pratico
mór, ou, no seu unpe ítmento, do respecti vo ajudante o do um
pratico sorteado pnlo presidente, na prcsenc., dos candidatos.

O presidente da cornmissão po lerá. arguir os examlnandos e
tCl'lt voto no julgnmeuto,

Na carcncia de pratíeos, serão convidados para examinadores
ofll ciaes da marinua de guerra ou mercante que conheçam a
be, Iiu;de.
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Art, li. O exame para os candidatos ao lagar Ué! pratico se.á
oral c versará sobre os conhccuucntos a que se ref'ere a 4 1 CO.l
l1it;ão do art. 5°, a saber:

Apparelho em manobra dos navios, quer de vela, quer a vapor :
modo de fazer e desfazer as suas amarrações; precei tos para.
espi~.r um forro ou ancorote; meio mais vantajoso de deu' ou
receber um cabo de reboque;

Rumos da agulha, indicações barometricas e thormome
trícas ;

Signaes, tanto do Codlgo Internacional, como peculiares àa
praticagem;

Estabeleaimento das maré" direcção e velocidade das cor
rentes, quer na foz do rio, quer no SNl curso até a cidade de
Penedo, quer, finalmente, na parte (lo littora! comprehendida
entre a ponta do Peba e o rio Japaratubn ;

Dirccção e largura. dos canaes, tanto na CU7- como no interior;
sua. profundidade por oceasião rlas mais baixas marés de syzlgiaa
e das grandes vasantes do rio, natureza do sólo submarí no,
marcos, boins ou bal isas para guiar a na veração ;

Ventos reinantes, sua intensidade, duração relativa e influen
cia, sobre a direcção, largura e profundidale dos canaes ;

Bancos existentes na circumscrlpção di praticagem, sua po
sição, natureza, extensão e conãguração ; proíundldade d'agua
sobre elles, quer nas mais baixas marés de syzigias ou maiores
vasantes do rio, quer mesmo nas marés de quadra tura ou
vasantss ordtnarías ;

Tracto da costa comprehcudida entro o rio Jnparntuba o a
ponta do Peba,

Paragrapho unico. A prova referente ao conhecimento dos
canaes, bancos, etc, deverá, sempre que fôr possi vel, realizar-se
a bordo do cutter ou embarcação da praticagem, que então scrà
piloteada pelo examinando.

Art. 18. Terminado o acto, durante o qual cada oxamíuan.to
deverá ser arguido pelo espaço de 30 minutos, se procederá,
fora da presença do> candidatos, ao julgamento, e do resultado
se lavrará termo em livro proprio.

O termo será escrípto pelo mais molerno dos examinadores e
assignado pela commíssão .

Art. H), Si houver mais de um candidato approvado, se pas
sará ° competente titulo, pela Capitania do Porto, ao que tiver
obtido melhor classificação. nos termos do art. 6" ; si, porém,
nenhum dos concurrentes fôr julgado suftlcientemente habili
tado, se mandará abrir nova Iuscripção, não podendo o concur
rente reprovado entrar em outro exame senão tres mezes depois
de sua inhabilitação.

Art. 20. O exame para admissão ao Iogar de praticante
versará sobre os conhecimentos exigidos no art. ia e do resultado
se lavrará termo em livro proprio.

Si houver mais de um candidato habilitado, a nomeação serã
)1as,o.'.1<1o pela Capitania do Porto ao que, de accôrdo com este
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regulamento, exhibir melhores titules de prefcrencia ; si porém
nenhum dos ooncurrentes ror approvado, se mandará abrir nova
inscripção, não podendo o concurrente reprovado entrar em
exame sinão tres mezcs depois de sua iuhaullitação .

l'APITl'L0 nr

DO ~IATE:ruAL DA PRAT1CAGE:ll

Art. 21. O material para o serviço da praticagem con
stará de:

em cutter de coberta, com dimensões apropriadas ;t nave
gação peculiar dI 1'07, do rio ~. Francisco, competentemente
appa rclhado e podendo receber à bocca da escotilha uma ancora
de 7 a 9 quintaes métricos, com amarra correspoudente.

Este cutter servirá para prestar soccorroa de foz em fóra ,
saudar os cunaes e aquartelar os remadores,

Uma baleeira de quatro remos, armada de mastros e velas.
Uma jangada com mastro e competente vela.
Uma cauôa apropriada á navegação do rio, com capacidade

para receber qua tI'O pessoas.
Duas ancoras de 7 a \) quintaes metricos e amarras corre

spondentcs, dons ancorotes de poso apropriado, um virado!',
duas espias, uma estralhelra, duas talhas e dous busca-vidas.

Uma atalaia, composta de mastro e verga e coll ocada em
sitio bem visiveI, para poder satisfazer o fim a que se destina.

Dous regimentos de siguaes do Codigo Internacional, com os
I]vros correspondentes, sendo um para a atalaia e outro para o
cutter, quando em serviço foz em fóra.

Emblemas sernaphorleos (duas espheras de CÔl' preta de um
metro de diametro e duas pyramides de tamanho prcporcionado
ao das espheras e da mesma CUl' ) para 03 signaes da praticagem
nos canaes da barra, e dous oculos de alcance.

Um barometro, um thormornotro, nma escala de marés, pru
mos e "aras graduadas e la bóias de salvação,

Uma agulha de marear para o cutter.
Art. 22. O Governo fornecerá todo o material necessário para

montar-se o serviço da praticagem; mas a associação obrigar
se·ha a indemnizal-o do valor desse material gradualmente, na
razão de 10 o/0 da sua renda mensal, deduzidos os ordenados dos
pratlcos e mais empregados e a gratificação de 25$ ao praticante
incumbido do serviço de escripturação.

A quota destinada á amortização da divida deverá augmentar
logo que a renda da associação o perrnitta ,

Art. 23. A acqulsição do novo material para substituir o
quo estiver imprestavel ou melhor attender ás exígencías do
erviço, bem assim o custeio ou reparo do todo elle será feito
sexpensas do cofre da associação.

Art. 24. O Governo, sem embargo do disposto no artigo ante
caedente, poderã, sempre t;J ue 38 necessidades do serviço assim o
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acouselharem, fornecer novo material , meliante U1U[t In.lomní
zaçií".J 1'<17,08,velo ern pr-oporção Mil! ('5 r<3C ursos da associação.

Art. 25. 'ro.lo o rnaterí«l da associnção será carrega lo, em
li vro pr-oprio ( modelo n. '2 l, ao pratloo-mórquo, meuíinte re
lação en viada 1)'11 ofllcio explica ti vo ao c ipitão do porto,
obterá despem Il03 objectos perdidos O~I inutilisolos .

Art. 2G. U cutter o a baleeira serão pintados de anc vrnado e
usarão, como as dem ris embarcações, de uma bandeira também
encarnada, tendo no centro 11m «P» de CÔl' preta, bandeira que
sorví. lL do distinctivo da prat ícagem.

C.\.PITULO IV

DAS ATTRlflUIÇi'5Eô r. DL:\'ERES DO" Pr:..I.TCO' I: M.\.IS PEiSOAL

Art. 27. Ao pratico mor, como chefe c\J. associação e príncípal
responsável pelo serviço (h praticagem , cornpete :

I", detrlhar o serviço diarío dos práticos ü mais pessoal, tendo
em vista 11[0 retardar a. entrada ou s lh;d~ dos navios, cujos
capitães ou c:msignat:lrios requisitarem a prcseuca de 11m
pratico a b irdo para tr.mspor os can aes da barrn Oll (1$ ti) inte
rior do rio;

2>, providenciar para que, na eventualidade de perigo ou
sinistro, sejam prestados os soccorros que o C ISO exigir ou as
círcumstancías permittirern ;

3", ter as embarcações sempre promptas para serem utlizadas
em qualquer omergeucia, empregando-as do modo 1'01' que lhe
parecer mais conveniente;

4', fazer com que todo o pessoa t de promptidão se conserve
desde o romper do dia até o pôr do sol e sempre que fÔI' neces
sario, na estação do pontal ,h b Irra, e obrigar, em casos
urgentes, todos os empregados da assoclação a acu-iirem, sob
suas ordens, ou do seu ajudante, a q ualqunr sinistro qno se dê;

5°, manter todo o pessorl da praticagem no cumprimente
exacto (108 seus deveres, dando parte ao capitão do porto de
qualquer iufracção, falta ou delicto commettído pelos seus subor
dinados;

fi>, apontar diariamente, por si ou por seu ajudante, todo o
pessoal que comparecer para o sor viço, organizando uma relação
nominal, Q!l'3 servirá tio base para :J, feitura da folha de paga
mento;

7°, propor ao capitão tio porto qualquer medida qU'3 se lhe
aügure de utilidade para o servlc.i, tanto com referencia aos
pratico> e ma's empregados, como ao material ;

tio, pilotear os navios (h Armada quo tenham de transpor os
canaes <la b:11T,\ ;

~I", habilitar os praticantes no conhecimento da praticagem i
10, observar ou fazer observar amiudnilumente o estado dos

canaes na barra ou no íntertor do rio , bem assim dos bancos ou
escolhos que se formarão, nwxi,;IC depois elas mudanças dos
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ventos que muior íufluencla exercem sobre elles, nas occasioes
da. prêa-mor a baixa-mar das syzlgias () das grandes enchentes e
vasantes do rio, a lançar ou fazer lançar em livro proprio todas
as observações o.ilhidas com referencia aos ventos reinantes, a
dicecção, prof:'1'Uda'le ü J. largura dos canses e a sondagem dos
bancos. et ~. j

11, orzaniza. El remetter, mensalmente, ao capitão do porto,
não S0 o resultado das observacões que tiverem sido feitas, de
accordo com o modelo aunexo a este regulamento, como também
uma relação nominal de todos os navios que houverem entrado
ou sabido a barra j

I'!, Í<lzor registrar em livro especial o nome, a classe, o
calado d'aguJ, a tonelagem, a procedencia ou destino e a na
cionalidade dcs na vias q ue transpuzerern a barra j

1o, ter especial cuidado em que as baias, bulisas ou quaesquer
outras ma roas, que tenham sido collocadas para guiar a nave
;..:'ação n03 canues, conservem-se em suas respectivas posições;

14, designar o; Iogares do ancoradouro, em que deverão, com
segurança e segundo as prescrípções da Capitania do Porto e da
Altandega , fundear os navios que requisitarem o auxllto da
praticagem e accuseluar-Ihes remoção quando correrem risco de
ílcar l:etLlos pelo abaixamento do rio;

15, ín.onnar tiímensalmente <10 capitão do porto sobre o com
portamento, assiduidade, zelo e aptidão dos prat.cos e mais
pessoal da associoção j

I,j. verificar ou fazer verificar o cnlado d'água dos navios que
pretenderem sr..ldr á barra, afim de impedir que sejam auxiliados
pela praticagem aquelles que, por sobrecarregados, não puderem
transpor os canae. sem risco de encalhar ou bater j entender-se
com o inspector d:1 Alfandega do Penedo, quando lhe parecer que
a sahlda não deva realizar-se sem previo alijamento do navio;

li, prohibir que as embarcações da associação transportem
uessoas ou meroadorias que não estejam Iegulmonte desimpe
didas ou despachadas pela. Policia e Alfandoga ;

18, admínístr-ir a renda l!ll. praticagem e o seu material, sob
a ínspecção UJ capitão do porto,

Art. '2" Ao :ljwhnte do pratico-mór compete •
lo, coa.ljuvar o chefe da associação no desempenho das obriga

ções do seu cargo ;
,~o, substituil-o e:n suas faltas e írnpedímentos, sem que por

isso deixe de entrar na escala do serviço como os outros pra
ticos, salvo quanlo receln incumbencia especial .

Art. 2). ECl geral, a tolos os praticos compete:

I", comparecer na. estação da pratícagem, conforme o detalhe
feito pelo pratícc-mór, e, além disso, sempre que este os mando
chamar pare, objscto do serviço;

2°, dar a ccnveuiente direcção não só aos navios que qui
zerem entrar ou snhir á barra, observando os síguaes da. atalaia,
COcHO ta.nbert ~,~3 que requisitarem a presença de um pratico 11

l\l~L'illhu - r' ~~;~,~0.< (1,' L:I}U 3
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bordo, não o fazendo, porém, emquunto não reccnhocerem que
os sohreditos navios, attento o seu c 11a-Io, possam transpor os
canaes ;

3', aconselhar, por meio ele signaes, qualquer medida attíuente
(L segurnnça dos navios que, de momento, não possam entrar
á barra;

4°, dirigir a amarração e desamarração dos navios quo pilo
toarem no interior do rio;

5", dar cont-e ao prattco-mor das occurrenelas havidas durante)
o servico d') quo tenhun si-lo enc.u-regu-los ;

6°, auxiliar o prat ici-tnór ein tolos os misteres eh profissão,
cumprindo com o maior zelo as iustrucções flue receberem e con
correr com o seu contingente para n, instrucção dos prattcantes;

7°, esperar, no lagamar , os navios que entrarem guiado, pelas
indieacões (b at ilaia, uo intuito de dirigil-os. si os seus ser
viços forem solicitados para a navegação do interior do rio;

, 8°, permanecer nu pontal da ou-ra, promptos para o serviço
flue lhes tocar, nã» poloudo afastar-se dahi ou do logar que
lhes for indicado, sem prévia, licença do pratíco-mór ;

9", inquerir, antes de atracar a qualquer navio cIIIO tenha de
entrai', si elle traz carta ,1e saude limpa e si não tem a bordo mo
lestia contagiosa, afim de regularem o sou proco.ler rio aceordo
com as disposições quarentenarlas ;

la, in.lagar si o navio que quer ser piloteado no interior do i-ío
traz substancias explosivas ou inflarnmavels, em cujo caso as
deixará IlO ancoradouro rle fruuquia on no que, para esse tlm ,
estiver desiguado ,

Art. 30. São deveres dos praticantes :
lo, auxiliar os praticas nas operações de sondagem para c re

conhecimento dos canaes e dos bancos ou baixios, bem assim
de qualquer outro serviço de que elles sejam encarregados;

2°, pilotear os navios de pequeno porte, desde o pontal da
barra até o porto do Penedo;

3", osfot'ç ir-se não só p ira b~l1 cumprir as ordens dos seus
superiores. como também p.ira adquu-ir 0S conhecimentos indis
peusavcís Ú profissão a que se destinam.

Art. 31. O atala.iador e obr igado :

lo, a residir o mais perto possível da atala ia , onde deverá
subir frequentemente, destle o amanhecer até o pür 00 sol para
correr o horizonte e ver si ha on não algum na v io á vista;

2°, a dar pvrte, no C:18) afflrrnatívo, ao pratíco-mór ou a quem
o suhstituir, do resultado da sua observação, afim de que esta
provídenoíe sobre o auxilio qUI) a praticagem deve prestar;

3°, a ftzer todos os signaes da praticagem e do Codigo Inter
nacional, que lhe forem ordenados pelo pratico-mór ou pelo
pratico que estiver de serviço na occasião, bem como a traduzir
tudo quanto disserem os navios.

Art. 32. Ao escrevente, quando a associação o tiver, caberá
escriptural' (segundo os modelos os. I, 2,3,4 e 6) o livro dos as-
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sentamentos de todo o pessoal, o de carga ou tnventa-.o élo ma
terial, o de talão, o da receita e despeza e o do fundo ~e soe
corras, além das ordens (modelos ns. 7 e 8 ), do registro das en
tradas e sahidas dos navios, das folhas de pagamento ( modelo
n. \I), e de todo e qualquer trabalho de escrípta que lhe r.:'1' or
denado pelo pratico-rnór ,

Paragrapbo unico. Todos estes livros serão rubricado>', ]J)9rtos
e encerrados pelo pratlco-mór ,

Art. 33. Os remadores deverão não só guarnecer as embar
cações da praticagem, como dar cumprimento ás ordens que
receberem do pratrco-mór e mais praticas, com refers acia ao
. ervíço da associação.

CAPITULO V

DOS VE;';CIMENTOS DOS PitATIC03 E ,LU;; PESSOAL DA ASDC A)ÃO

Art. 34. 01 vencimentos dos praticos e mais pessoal dJ pra
ticagem serão pagos pela renda ela associação e constarão :'.e or
dena do e gratiflcação .

.\rt. :];,. Os ordenados serão, mensalmente:
O do pra.tico-mór.•.•.••
O do ajudante do pratieo-mór ,
O dos pratlcos , ca-ía um..
O (los praticantes, cada um. .
O do atalaíador.••• ' .•••
O dos remadores • • . • • . • •

Art. 36. A gratific::\Çito dependerá do valor da. l'(n:L znen
salmente arrecadada e será paga pelo molo indicado no 2ft. 50.

Art. 37. O escrevente, sendo empregado avulso, não poderá
receb u' outro vencimento sinão a gratiflcação de 7~C:: mensal
mente.

Art. 38. Nenhum pratico ou empregado da 3.SS0C:!:l;~lc') torá
direito a outras vantagens ou vencimentos, além dos co:,,:.:~lC','l<)s

no presente regulamento.

CAPITULO VI

DOS BIPEDDIENTOS ]C USENÇAS

Art. 39, O pratico que, por impossibilidade comprovc.le de
regressar ao pontal til barra, sahir para fora do EStUib no na
vio que pilotear ou ficar retido em qualquer ponto do interior
elo rio, continuará a perceber vencim -nto como si presente fôra,

Art. 40. Todo pratico, praticante ou empregado da associação
que, sem motivo justificado, deixar de comparecer ao serviço
ordínario, perderá o vencimento correspondente ao di;, TJ. dias
em quo faltar.
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Art. 41. Todo pratico, praticante ou empregado da associa
ção, que se achar impedido, por molestia comprovada, mas
curaveí, perceberá até 60 dias o ordenado ; si, porém, o impedi
mento provier de desastre oocorrido em acto de ser-viço e não
exceder de 20 dias, continuare a receber todo o vencimento.

Findo esse prazo, vencerá unicamente o ordenado .
.<\l't. 42. Salvo o caso de molestia, nenhum pratico, prati

cante ou empregado da associação polerá obter licença para au
sent-ir-se da eatação do pontal, sinão por motivo justificado.

Tal licença poderá. ser coneedida : até 15 dias pelo capitão do
porto, e por maior tempo pelo Ministro da. Marinha.

Art. 43. Por ausencia, excesso de licença ou quando esta for
concedida por maís de 15 dias, nada perceberão os membros .h.
associação ou qualquer dos seus empregados.

Art , H. Os pratieos e praticantes que, embora por molestia,
fícarern impedidos por mais de dous mczes, deverão, á requislção
do capitão do porto, ser ínspeccíonados por uma junta medico. mio
libr ou civil, afim de verificar si elles podem ou não permanecer
no eervíço da associação.

No caso afflrmatlvo, continuarão a fazer parte do respectivo
quadro, mas nada perceberão emquanto durar o imper\imento;
no caso contrarío, serão despedidos ou aposentados, conforme o
dl"po:;to a esse respeito no presente regulamcn to.

Art. 45. O atalalador c os remadores, quando doentes, po
derão ser despedidos: o primeiro, si a enfermidade prolongar-se
por mais de :10 diss ; os outros, nos termos dos seus contraotis
de engajamento, ou segundo as conveu íencias tio serviço.

CAPITCLO VIl

DA AP,ltECAU.\Ç:\O, DISTRIBUIÇÃO 8 CO"'L'l.BILlD.'l.DE DA RENDA DA

PItATICAGE)[

Art. 46. A receita da o.3S0C::l<,Jo constai-á do rendlmento d o
serviço da praticagem proprlamente dito, Li03 soceorros aos n.v
vios em perigo, do aluguel do seu material e das multas em qele'
incorrerem os contraventores d'13disposições deste regula meu tu.

j\ rt , 47. A retrtbuição de to-lo e qualquer serviço da prat.
cagem será regulada segundo as taxas especificadas 110 capitulo
IX, as quaes não po.l erão 5;;[' alteradas S3n1 autorização do Go
vorno.

Art. 4~i. Iluverâ um cofro com duas chaves, no qual se rCCQ
Ih- i'i; t'Jdo o rcndimen t) ,1,1 assoclação .

Art. 40. \)~lltre 03 pratieos ser.t escolhido 11m, á pluralidade
de Y0t()" para exercer o cargo da thesoureiro por espaço d3
Clt'\;; anno.

Art , CiO. O thesoueeiro e o I,;'atico·mór serão os clavicularlos
do ((,ft',:, el.lj.l. ílsc i lizaçfio fhu~ é1. CU'g0 deste ultimo.
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Art. 51. E' da. rigorosa obrig-ação do pratíco-mór fazer efte
diva a. cobrança de todos os pagamentos devidos li associação,
em troca dos serviços prestados pelos praticas e mais empregados.

Art. 52. Logo que qualquer pratico tiver concluido o serviço
da praticagem de um navio, quer dirigmdo direclamentc, quer
por meio dos signaes da atalaia. ou algum outro trabalho, cujo
producto faça parte do rendimento da associação, organizar-se
h:. a devida conta. que, depois de assiguada pelo dito pratico e
rubricada pelo pratico-mór, será debitada em livro próprio ao
a que se referir, com declaração do nome do commandante, ca
pitão ou mestre, armador ou consígnatarto, dia, mez e anno em
que o serviço for prestado, e, finalmente, a sua tonelagem c ca
lado em metros.

Art. 53. Nenhuma cobrança por serviço feito pela associação
será demorada além de tres dias, e, no caso de não se ter reali
zado nesse prazo, sem justo motivo, far-se-ha peremptoriamente,
por iuterrnedio da respectiva autorldade.

Si, porém, o navio for de guerra, ter-se-lia para com o com
mandante a devida attenção ,

Art. 54. O navio quo pretender sahír á barra pagará a taxa tia
praticagem antes do receber o auxilio da atalaia ou rio pratico,
que o deva pilotear j mas, sl fvr de guerra, poderá elfectuar o
pagamento na occasião em que o pratico retirar-se de bor Io ,

Art. 55. Feita a cobrança, creditar-se-ha o devedor, e, reco
lhendo-se o dinheiro ao cofre, se extrahírã do livro de talão (mo
delo n , 3) o competente conhecimento om fôrma e, ao mesmo
tempo, se lançara a quantia arrecadada. em carga ao thesou
reiro, para, servir de documento comprobatorlo da receita .

•\1'1. 56. A receita será ainda escripturada em livro especial
(modelo n , 4) rubricudo, aber-to e encerrado pelo pratico-mór,
onde tambem se lançará toda a dospeza da associação.

Art. 57. No dia 1 de cada mez se procederá á verificação do
estado do cofre e do resultado se lavrará um termo, conforme o
modelo n, 5, que será rubricado pelo pratico-mór o assígnado
não só pelo thesoureíro, como também por um outro pratico,
que deverá assistir ao acto.

Deste termo, que servirá de base paro. a distribuição a quo se
refere o artigo seguinte, lOe extrahirá cópia para ser presente
ao capitão do porto.

Art. 58. A distribuição mensal da rendo. do. associação será.
feita em tres partes, a saber:

10, ordenado ;
20 , gratificação;
3°, fundo de custeio e soccorro ,
Art. 59. A parte concernente ao ordenado será deduzida tio
ndimento total; o que restar depois do desconto de 10 D/. para.

amortização da divida do material subdivídír-se-ha em tres
quotas na razão seguinte: 00 %, 15 % e 25°'•.

A primeira para. distribuir pelo prattco-mõr, seu ajudante,
praticas e praticantes, como gratificação em partes proporeío
naes aos respectivos ordenados;
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A segunda para, simultaneamente, ser distribuida pelo ata
laíador e remadores;

A terceira para oecorrer ás despesas da associação, entrando
o resto para o fundo de uma caixa de soccorros em beneficio
dos pratícos que, por velhice, molestia adquirida no exercicio
das suas funcções ou desastre, em acto de serviço, ficarem ím
possíbtlltedos de continuar no trabalho da associação.

Art. 60. O quantum destluado ao fundo de soccorros será car
regado em livro proprio ao thesoureiro ( modelo n. 6) e, sempre
que for possível, recolhido a um estabelecimento do Governo,
para veucer o juro da loi.

Art. 61. No fim de cada anuo financeiro orgauizar-se-ha em
duplicata um balanço de todo o rendimento arrecadado e sua
distribuição, oom declaração da divida activa e passíva (si H
houver) e da quantia paga para amortizar a divida do material,
devendo um destes balanços ficar archivado e o outro ser remeto
-tido ao capitão rlo porto.

Art. 62. Alem deste balanço poder-se-na proceder a um re
censeamento no cofre da associação por occasíão das ínspeeções,
quer do capitão do porto, quer do official que para isso for com
missionado pelo Governo.

Do resultado se lavrará termo, que ficará archivado.
Art. 63. Toda a escripturação da praticagem, emquanto não

houver escrevente, poderá ser feita pejo praticante a quem 'I
pratico-mór incumbir desse serviço, arbitrando-lhe um alJeresci·
mCl de 25$ na gratificação mensal.

CAPITULO VIlI

DA.S CONTRIBUIÇÕES E INDEM:NIZA..;ÕES, APOSENTADORIAS E PBNSÕEil

Art. 64. Todo pratico que for admittido na. associação, quer
para substituir algum que tenha fallecído, quer em virtude dJ
angmento do respectivo quadro, deverá depositar no cofre da
praticagem ímportancla igual ao valor do material existente,
dividido pelo numero de pratícos antigos e mais um.

Si, porém, a associação ainda não tiver adquirido a proprie
dade desse material, a contribuição do novo pratico será igual á
somma com que a praticagem houver concorrido para índemnl
zar o Estado, divídída pelo numero dos mesmos praticas antigos
e mais um.

Art. 65. Em todo caso, o novo pratico entrará para o cofre
com a ímportancía da sua contribuição, no prazo de trinta dias.
ou sotrrerá mensalmente desconto correspondente a um terço da
gratificação que lhe competir, até completar aquella totalidade.

Art. 66. Acontecendo fallecer algum pratico ou empregado
da asscclação, será. entregue a seus Iegitimos herdeiros a parte
do vencimento que até então lhe caberia.

Além disto, o cofre da associação, si o fallecido for um pra
tico, índemnízará os herdeiros da quantia equivalente ao valor
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do material existente ou á somme despendida para sdqutrü-o,
dividida pelo numero de práticos que a constituem e mais o pro
prio fallecído .

Art. 67. Tal indemnização poderá ser feita integralmente
dentro de um mez, a partir da data do fallecimento ou em cinco
prestações mensaes e successlvas, comtanto que a primeira dessas
prestações se realize antes dos trinta dias que immediatarnente
se seguirem.

Art. 68. Para se conhecer a valor do material proceder-se-ha
a inventado por meio de peritos nomeados asl hoc pela Capitania
do Porto.

Art. Gg. Não havendo Iegitimos herdeiros, o quinhão do CI\I
lecido, seja elle pratico ou qualquer outro empregado, reverterá
em beneficio do fundo de soccorros.

Art. 70. O pratico que espontaneamente se retirar do serviço
não terá direito a outra índemnização sinão á concernente ao
vencimento.

Art. 71. O pratico que achar-se impossibilitado de continuar
no serviço da praticagem, por velhice ou molestia adquirida no
exercicio de suas funcções, será, aposentado, vencendo annual
mente uma quantia equivalente a tantas vezes 1 /25 do seu or
denado, quantos forem os annos que tiver de effecttvo serviço
na associação, de sorte que. si contar vinte e cinco annos com
pletos ou mais do que isso, terá jus ao ordenado por inteiro.

Art. 72. O pratico. praticante, atalaíador ou remador, que
üear Inutilizado por desastre occorrido em acto do serviço, e,
por motivo alheio á sua vontade, terá direito a uma pensão igual
ao ordenado, independentemente do numero de annos que tenha
servido na associação.

Art , 73. Nenhum dos favores a que se referem os dous ar
tigos antecedentes poderá ser concedido sem que preceda flvo
ravel opinião da junta medíc.... nomeada ud hoc pelo capitão do
porto.

Art. 74. Emquanto o rendimento do fundo de SOCCOl'ros não
puder fazer face ao pagamento das pensões, serão cllas suppri
das pela primeira quota da gratificação, si o prmaionista for pra
tico ou praticante, e peln segunda quota, si for atalaiador ou
tripulante.

Ar. 75. QUllndo o rendimento do fu.ndo capitalizado o per
míttír, se estenderá o benefício da pensão, no valor de metade
do ordenado, ás víuvas, filhas solteiras e filhos menores dos
pratieos, c, na falta desses herdeiros. tis mães o irmãs sol
teiras, que não dispuserem de outro amparo.

Si algum dos herdeiros fallecer, si passar á maioridade her
deiro varão e si casar alguma das víuvas, filhas ou irmãs sol
teiras, a quota que cada uma deveria perceber reverterá em
favor do fundo de I!IOCCOlfOS.
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CAPITULO IX

DA TAXA DA PRATiCAGEM

Art. i6. Todo navio, que entrar ou sahir J. barro. (10 rio
S. Francisco e cujo calado exceder de Im.5 de »gua, será obri
gado a receber o auxilio da associação, mediante o pagamento
da taxa correspondente á SUl, tonelagem.

§ I. o Aquelle que infringir esta díspoaição incorrerá em
multa (art. 98), salvo si provar, com documente nuth sntíco
Jirigido ao capitão do porto, que a entrada ou salilda foi moti
vada por força maior.

§ 2.° Os navios da Armada serão dispensados ,lo todo e qual
quer pagamento, por serviços que forem prestalos pela asse
ciação ,

Art. n. As embarcações, cujo calado f01' ig'Je.l ('1] menor do
quo 1"',5, quando se utilizarem rlo serviço da associação serão
ohrigadas ao pagamento da taxa estatuíd, r.es:l; capitule .

•\1 t. i8. O pagamento da taxa será regulado do ,e-?,uinte nado:

IRATICAGEM DA BARRA P0R MEIO DE S]GNAE8 I'A ATALAIA

Po r t onoladn
mottica de
n I'lr"C1r:~f)

Navios tle vap'li'

Entrada. ou sabida. •

.:Yados de vela

Entrada ou sahí.la ..

PELA PRE~ENI:'A DE UM FRAT1Cü A E«J~DO

Navios de V"P01"

Entrada ou sahida.•

Navios de vela

Entrada. ou sabida•.

400 réis

8')0 rói ~

500 réis

900 réis

§ 1.° Os navios de vela, que entrarem ou sahirem a reboque
de embarcação de vapor, serão considerados vapores.

§ 2.° O rebocador que entrar ou sahír á barra, pagnrã a taxa
correspondente á sua tonelagem, salva a disposição do art. 7r.,
011 s\ conduzir a bordo algum pratico que ,á pilotear qualquer
navio ou regresse dessa commissão,
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Art. 79. A praticagem do interior do rio é livre e como tal
poderá ser exercida, não só pelos pratícos da associação, quando
os seus serviços forem requisitados, como por quaesquer outros
que tenham o competente titulo.

Em todo caso, a taxa. ser:~ a seguinte:

l'RATICAGEM DO l:'lTERIOR DO RIO

Ncvios fie 'l'apol'

Do lagamar ao Penedo e "ice-versa, GOl) r(~ilS por tonelada
metrica de arqueação.

Do lagamar ao Penedo e vice-versa, 1$ por tonelada métrica
de arqueação,

SI. o Neste pagamento está incl uido o do serviço de amarra
ção e desamarraçâo dos navios.

§ 2.° O navio de vela, que subir ou descer a reboque de em
barcação de vapor, será considerado vapor.

Art. 80. Por qualquer serviço ex.traordinario ou de soccorro
receberá o pessoal da. praticagem, durante um dia ou fracção de
dia, o seguinte pagamento:

Pratieo-mór , • • , , •
Um pratico, .•. , •
Um praticante. • • • .
Um rema-ler ou matriculado.

, . 10$000
8$000
5$000
4$000

Na ú'!eriOI' do rio

Pratlco-mór , • • • • • • • . 7$500
Um pratico. . • , • , •• , . fi$OOO
Um praticante •.• , . . • • 3$500
Um remador ou matriculado. 2$300

Art. 81. O material da associação, quando utilisado em qual
quer serviço pelos particulares, vencera, por dia ou fracção de
dia, a seguinte taxa:

Fó,'a da úarra

o cutter guarnecido. . . • . • • • • • . • • • . ,
A baleeira guarnecida. • • • . . • • • • • • • . •
A jangada guarnecida. • • • • • • • • • • • • • •

25$000
&$000
5$OOl)
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Dentro do rio

o cutter guarnecido .
A baleeira guarnecida
A jangada guarnecida.

Ima anC(·1';1.
Um amarra.
Um vlrador ,
Uma espia .
Um ancorote •
Uma est ralheira

15:';000
5$000
2$500

10;;;1)00
10$000
508000
25$000
6$000

15$000

§ 1.0 Estes valores serão duplicados. si os objectos se per
derem ou se inutilizarem.

~ 2.° O dia sorá contado desde o momento em que o objscto
sahír do deposito até o da restí tnlção .

CAPITULO X

DAS PENAS A Ql"F FIrAM SUJEITeS os prlATICO~ E MAIS EMPREGADO
DA ASSOCIAÇÃO

Art. 82. Todos os praticas ou empregados da associação serão
responsavoís pelas faltas e delictos que commetterem no des
empenho (los seus deveres, assim como pelos erros de offlcio no
exercício das suas funcções.

As faltas serão punidas pelo capitão do porto, segundo as at
tr-ihuições que lhe «onterem o presente regulamento e o da sua
repartição;

Os delictos, petas autoridades competentes;
Os erros de offício ainda pelo capitão do porto, com recurso

para o Conselho da Capitania, seguindo-se processo análogo ao
estabelecido no titulo 7° do regulamento de 19 de maio de 1846.

Art. iB. Todo e qualquer pratico ou empregado da aESO
ciação que transgredir as disposições dos regulamentos da po
lícia naval, rlscal das Alfandegas e de sanidade, ficará sujeito.
além das multas ou penas estatuidas nos ditos regulamentos, á
suspensão do exercício por espaço de um a 15 dias, imposta pelo
capitão do porto j a, quando o delicto for grave, será demittído
por sentença do conselho da Capitania do Porto .

•\rt. 84, Todo e qualquer pratico ou empregado da associação
que, sem causa justiftcada. recusar- se ao serviço que lhe tenha
sido ordenado, serã punido: a primeira vez, com suspensão por
15 dias; o. segunda, ainda com suspensão por espaço de 30 dias;
a terceira, finalmente, com demissão, prece1endo julgamento
do Conselho do. Capitania do Porto, na fôrma do art. 82.
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Art. 83. O pratica ou praticante que se apresentar [\ bordo de
qualquer navio, para dírlgil-o estando embriagado, será punido
com a" mesmas penas do artigo antecedente.

Paragrapho unico. Identicas penas serão applicadas ao pr[\Y~o
ou praticante que maltratar de palavras o commandante, capitão
ou mestre do navio, ou fultar-Ihe com o devido respeito.

Si, porém, a offensa for physíca, será preso o dolinqueute e
entregue á autoridade competente, para punil-o, segundo a
gravidade do caso e conforme a legislação respectiva, em pre
sença do corpo de delicto e exame do sanidade.

Art. 86. O pratico ou praticante quo, estando incumbido (lo
dirigir qualquer navio. o encalhar ou perder, entrará em 11[0
cesso pela Capitania do Porto, afim \10 reconhecer-se:

1°, si o sinistro deu-se em consequencia do força maior 011
por lI:.:.tr;,s causas alheias á vontade do mesmo pratico ou pra
ticante;

2°, ~~ por erro de ofllcio ;
3", si (le proposito ou por outro qualquer motivo reprovado.
§ I. '> Provando-se, pelo processo, que o sinistro está compre-

hendido no primeiro caso, será o pratico ou praticante consi
derado como justificado e continuará no livre cxercicio de suas
funcções.

§ 2." Provando-se que as clrcumstancias determinativas do
sinistro recahem no dorninio do segundo caso, será o pratico ou
praticante sujeito á multa, prisão e mesmo demissão, pelo [ul
gamento do Couselho da Capitania; ttcando, além disso, o direito
salvo ás partes prejudicadas de haverem a indemnização, pelo
Juizo competente, do prejuízo soffrido .

- § 3.° Provando-se, finalmente, que 3, causa do sinistro é ai.
guma dos mencionadas no terceiro caso, será o pratico ou pr;;..
ticanto dernittido, proso e entregue Ú~ autoridades cruninaes,
para procederem na íórma da lei.

Art. 8i. Si algum navio encalhar ou perder-se sobre qual
quer dos bancos da foz do rio S. Francisco e provar-se que tal
encalhe ou perda proveio rle haver cessado o auxilio da prati
cagem, antes que o mesmo navio estivesse em posição couve
niente para poder navegar livre de perigo. submettor-se-ha a
processo, na fórma do artigo antecedente, o pratico qee o liou
ver pilxeado, quer dírectamente, quer por meio dos signaes da
atalaia.

Art. 88. DJ. mesma fôrma se procederá quando algum navio
encalhar, perder-se, depois que o pratico ou praticante o houver
fundeado, uma vez que se prove que o sinistro resultou da cir
cumstancla de ter esse navio ancorado ou sido collocado em
posição não conveniente, sem que para isso concorresse motivo
de força maior.

Ar1. 8'.1. A suspensão de qualquer membro ou empregado da
associação acarretará comaigo multa correspondente ao valor
da gratificação que lhe puder caber durante os dias em quo
estiver cumprindo a pena.
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c.\PlTULO xt

DOS DEvEHE3 DOS CONMANDANTI-:S, CAPITÃES OU MESTRES DOS NA
VIOS, QUE TIVEREM DE RECEBEI~ o AUXILIO DA I'RATICAGE~1

Art. 90. Todo commandantc, capitão ou mostre do qualquer
embarcação que demande a barra do rio S. Francisco, ao appro
xímar-se, fará mostrar em lagar bem víslvel, servindo-se dos
signaes telegraphicos do Codigo Internacional, o calado de agua
do seu navio expresso em decímetros. e só investira a mesma
barra sí a atalaia o chamar por meio de uma esphcra de côr
preta, içada no tópo do mastro. devendo, quanto a díreccão,
observar fielmente os sígnaes da praticagem.

Art. 91. O commandante, capitão (JU mestre quo, não 01J
stante as indicações da, atalaia, precisar do auxilio de um pra
tico para transpor os canaes rIa bana, o pedirá. por meio dos
sígnaes do Corligo Internacional.

Neste caso, logo que o pratico entrar a bordo, o mesmo com
mandante, capitão ou mestre deverá declarar-Iho , com a maior
publicidade, os decímetros rle agua que calar o navio.

Art. 9-2. Todo commandaute, capitão ou mestre é obrigado a
satisfazer a quaesquer rcquísições do pratico, tendentes ,t boa
díroccão e segurança do navio, bem como a ter saíos e promptos
o ancorote, virado!', ancoras, amarres, etc.

Art. 93. Nenhum commandante, capitão ou mestre poderá
maltratar a qualquer pratico; devendo, quando este se comporte
mal, dirigir ao capitão do porto urna queixa em regra, logo
que de fundo, pare, que o mesmo capitão do porto proceda DéL
rorma das disposições do regulamento das Capitanias e do
presente.

Art. 9L O commanl1ante, capitão ou mestre de qualquer na
via, oude so apresentar um pratico em estado de embriaguez, o
fará voltar pura a embarcação que o tiver conduzido e pedirá
novo pratico, cumprindo-lhe levar essa occurrencia ao conhe
cimento do capitão do porto.

Art. 95. Todo ccmmandante, capitão ou mestre que, por força
maior, levar eomsígo o pratico que o tiver piloteado, contrahirá
a obrigação de fazelo regressar, a expensas do dono ou con
signatario do navio, na primeira opportunídade que se offereça,
além do pagamento da gratificação díarla que lhe competir.

Art. 96. Nenhum comniandante, capitão ou mestre de qualquer
navio que demande mais de 110,5 de ngua poderá sahir á barra,
sem que prévíamante se tenha entendido com o pratíeo-mór,
declarando por escripto o cala-lo em que se acha a embarcação.

CAPITULO XII

DAS PENA'; A QUE FICAM SUJEITOS os COMMANDANTES, CAPITÃEll ou
MESTRES DOS NAVIOS, QUE: TIVERE~! DE RECEBER o AUXILIO DA
PRATICAGEM

Art. 97. Todo commandante, capitão ou mestre, que, ao ap
proxímar-se tia barra, não içar o sígnal indicativo do numero de
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decimetros de agua que calar o seu navio Ou o flzer sem ex
actulão, será multado em 100", além de tlcar responsavel pelos
.tamnos ou prejuizos que dnhí possam resultar.

Art. 118, Ü commandanto, capitão ou mestre oue, na entrada
ou sahida, investir a barro, sem que a atalaia o tenua chamado.
além de ser respousavel pelos prejuízos que causar, incorrerá
na mui ta. do 20 1$, salvo o caso previsto no art , 70, § 10.

Art. \)9. O commandante. capttão ou mestre, que ameaçar,
espancar ou maltratar por patavras , em neto de serviço, a qual
quer pratico, será, por ísso responsabiliza-lo, precedendo queixa
110 otfendido.

Art, 100, As multa. mencionadas neste capitulo serão im
postas pelo pratlco-mór, que é o udrninistrador da pratlcngom .

c.\prfCL0 XIlI

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. l O! , Só quem tiver nomeação de pratico poderá respon
sabitíznr-se pelo serviço d,L praticngcru na barra e curso do
rio S. Fraucisco,

Todo aquelle que, sem ter [1 competente nomeação, se anre
sentar a bordo de qualquer navio para desempenhar as fnilcçõl!s
de pratico, íucorrerá no crime de exercer místeres que lhe
são vedados.

Art. 102. Os pmtlcos usarão dos uniformes autot-izados no
plano annexo ao decreto n, 5268, de 2G de abril de 1873.

Paragrapho unico , ,\'0 pratico-mor, depois de cinco annos de
bons serviços, poder-se-lia conceder o uso das divisas de 2" te
nente da Armada.

Art. 103. E' prolribida a collocação de qualquer mastro :,,:1/,
proximidades da atalaia.

Art. 104, Por occasião de qualquer sinistro o pratlcc-mór
poderá chamar, de accordo com o commaadauto, capitão, mestre
ou consiguatario do navio aoccorr ído , os matr-iculados QUi3 tr)l"em
necessaríos para o serviço.

Art. 105. A associação deverá rocogar e suspender as ancoras
e amarras perdidas, quer na foz, quer no interior do rio; e si,
dentro de 15 dias, niuguem as reclamar ou si o reclamante não
a indemnizar das despezas que tiver feito core a suspensão,
taes ancoras e amarras ficarão para o serviço da mesma co
sociação ou serão vendidas e o seu producto recolhido ao cofre,
em beneficio da renda da praticagem.

Art. 106. As autoridades prestarão aos praticos toda a coadju
vação e auxilio que foI' nocessarlo, a bern do serviço publico,

Secretaria de Estado da. Mar iuha, lD de fevereiro ll,) 10(;'),
Jose Pinto d,( L'!;.
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MODELO N. 2
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MODELO N. 3
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MODELO N. 5
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MODELO N. 6
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MODELO N. 7
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MODELO N. 8
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N. 13 - AVISO DE 20 DE FE"ERElIW DE 1000

Altera os nomes de alguns navios da Armada

57

Ministerio dos Negocies da Marluha - za SocÇ':io - N. 252
Capital Federal, 20 de fevereiro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General d,t Armada - eon vindo
simplificar os nomes dos navios da Armada, declaro-vos, para os
fius convenientes.que de ora em deante os encouraçados Marechal
Deodoro e Marecha; Floriano devem chamar-se Deodoro e Fto
ri(mo. os cruzadores Almirante TamandLlré e Almirante Barroso
passarão a chamar-se Tamandan:i e Barroso, e o cruzador Quinze
de Novembro, Rcpublica.

Saude e fl'atel'11idado.-Josc Pinto de! Liu ,

N. 14 - AVISO DE 21 DE FEVERElRO DE 1000

Revoga O aviso de 23 de maio de 1899, qne restrlugia as Iice nçaa
a Inv.i.lidcs , para residirem fora do Asylo , aos cas ..s de tratamento
de saude, quando a Junta 1I1e dica o j ulgasse nccessario,

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2a Secção - N. 261 
Capital Federal, 21 de fevereiro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo
em vista. que o Thesouro lucra com as licenças aos invalidas
para residirem fóra do Asylo, pois, licenciados, só teem di
reito a soldo e ração, perdendo a diífercnça entre o valor
da ração e o da etapa, fardamento e rações para a familia e
filhos ligitimos, que o Asylo nbona, resolvi revoga r o aviso
n. 5i3, de 29 de abril de 1899, que retrlugiudo as licenças de
que se trata, só perrnittia a sua concessão para. tratamento de
saude, no caso em que a Junta Medica o julgasse necessario.
O que vos declaro para os devidos eííeitos.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da LH;.



58 DEcrsõES DO GOYEH:\O

N. J5 - AVISO DE 22 DE FE VER~=IRO DE HJOO

Declarn qu, C3 artigos sujeitos ao pagamento de selIo de consumo
deverão en tra r para ns deperidencias deste Ministerio ccmpetente
men te scllados.

Ministerio dos Negocias da Marinha. - I a Secção - N. 297 
Capital Pederal, 22 de fevereiro de 1900.

Sr. Contador da Marinha - Em solução a vosso ofllcio n. 4S,
~" secção, de ;-, do corrente, em que ccnsultaes sobre o modo por
que deve preceder essa Contadoria. na celebração de contractos
para fornecimento de diversos tecidos sujeitos ao pagamento de
sello de consumo, visto nas respsctívns propostas não haverem
os proponentes consignado a obrigação do mesmo pagamento;
declaro-vos, para cs devidos efíeitos, que, não podendo nenhum
commerciante vender fazenda alguma sem o sello de que trata
o decreto n . :3535, 11e 12 de dezembro de IS99, nos arts. l°, § 14
e 21, § 13, o.; supprimentos correspondentes r'everfío entrar
para o Ccmrnissariado Geral tia Armada e Arsenues de Marinha
competentemente sellados, sob pena de serem 03 íutractores sub
mettidos, pelos chefes dessas repartições, ao processo de que
trata o capitulo 60 do supracitado decreto.

Saúde e rratern'dadev-- Jose Pinto da Lu;.

N, ro - CIRCUL.\.R DE 2:3 DE FEVEREIRO DE H)OO

Recunmerula que as embarcações de calotagem estejam sempre mu
nidas do Co.íigo Internacional de Signaes e respectivo regimento
de ba nrlei rn,s.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3" Secção - N. 312
Capital Fede:al,?3 de fevereiro de 1900.

Sr. Capitão do Porto de Estado de ..• - Tendo chegado ao
conhecimento desta Secretaria de Estado que algumas embar
cações de cat otagem, em contravenção ao que manda observar
o art , 29 do regulamento annexo ao decreto n , 2304. d s 2 de
julho de lSgu, não se acham munidas do Codigo Internacional
de Signaes e respectivo regimento de bandeiras; recommendo
vos que providencíets afim de ser fielmente cumprlda essa
obrigação. que se acha comprehendida entre as de quo trata o
cita.to artigo.

Saudo e fraternit1ade.- Jose Pinto da Lu z ;



!li] l\;ISTEIUO tA MAP.INIIA

N. li - AVISO DE 28 DE FEVEREIRO DE 19GO

Classifica entre os navios de i' classe o h ia te Silcá .{,IJ·,,'im

59

Ministerio dos Negocias da. Marinha - 2' Secção - N. 2i4
Capital Federal, 28 de fevoreiro da 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo resol
vida que o hiate Stl-os Jardim seja classificado entro os navios
de primeira classe. ass'm vos declaro. ficando sem effeito, nessa
parte. o aviso de 3 do junho do anno passado,

Saude e fralernidade.- Jose PilitO da Lv»;

N. 18 - AVISO DE 9 DE MAR(]O DE 1000

;11 anda contar ao Dr , Affonso Pinto Gulmar.ies, lente da Escola Naval,
o per iodo liquido de tres mezes e drz dias em que foi membro d«
Assernbléa Legisla tiva Proviuc ia l do Pani,

Ministerio dos Negocias da Marinha - 3' Secção - N. 3il 
Capital Federal. 9 de março de 1900.

Sr. Director da Escola Naval - Tendo ouvido o Conselho
Naval ácerca do requerimento em que o Dr , Affonso Pinto Gui
marães, lente dessa Escola, pediu que se mandasse addíeionar,
para todos os etreitos da lei, ao exercício que tem no maglsterio
o tempo em que serviu como secretario da. Junta Oomrnercíal de
Belém e como deputado á Assembléa Legislativa Provincial do
Pará, declaro-vos, de accordo com o parecer do mesmo Conselho
exarado em consulta n, 83iO. (~e 23 de fevereiro ultimo. e em
solução ao otftcío n. 68, de 10 de abril de 1897. que, para a ju
bilação e accrescimo periodico de vencimentos dos docentes desse
estabelecimento, só pôde ser contado o tempo taxativamente in
dicado no ar t, 37 do Codigo de Ensino Superior, extensivo a
esse Instituto pela lei TI _ 652, de 23 de novembro de 1890, art. 11.
e não estando alli ccntemplado em termos precisos o de secre
tario das extinctas Juntas Commerciaes, não é possível contar-se
em favor do requerente o periodo de 1 de julho de 1877 a 7 de
janeiro de 1884, em que desempenhou o lagar de secretario da
Junta Commercíal de Belém, devendo. porém, ser-lhe abonado
o período liquido de tres mezos e dez dias. em que foi membro
da Aaaembléa Legislativa Provincial do Pará. á vista do que
preceitua o art , :li. § e-. do citado Codigo.

Saude e f'raternidnde. - Jo~d Pinto da Lus ;



(O

x , 19 - A\'ISO DE ..,3 DE MARl,'O DE 1900

Dcterrnilla que as l'((luis'l<:Gc~ de mntcriul sejnm cscrip~~!=) com cl.u-cza
e q u e os artigos rcquísuados sejam cem os nomes per que silo co
nheci los uo mercado, q uando não Ilg-uern na nome nclat.u-a ,

1\linisterio dos Negócios da Marinha - l " Secção - N. 431 
Capital Federal, 23 de março de 1900.

Sr. Chefe do K.,t1J.'10 Maior General da Armada - Recom
meado-vos expedição de ordem aos commandantes dos navios da
Arma/la, afim do exigirem dos respectivos com missa rios que as
requisições de material sejam escriptas com clareza, de modo a
evitar \Il 'da de tempo com a leitura, devendo os artlgos con
stantes ds s mesmas requisições ser indicados com 0S nomes por
que são couhecidos no mercado, quando não figurem na nomen
clatura.

Saude e fl'aternilbde,- José Pin:« "" LH~.

N. 20 - AVISO D1':'.'8 DE M, \RI,O DE IDOO

Mand.i que os pedi-los de f I rrlamen to pa I'n nprendizes marl uhei ros
sej a m restringidos ao stuictarncu to nccessnrio aos menores exis
tentes, de modo a nfio lia.vc r de pnsi t , si n.io para um nunero li
mi-n do de al istndos .

~lnbt}l'io dos Negocíos da Marinha- l' Secção - N. 4'2
capital Federal, 28 (1e março de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior (;encNI da Armada - Sendo muito
reduzi.la a verba destinada ús despesas de fardamento para as
Escolas dI) Aprendizes Marinheiros, recommendo-vos expedição
de ordem aos respectivos commandantes afim de que restrinjam
os pedi 103 ao que for strrctamente necessario aos menores exis
tentes, evitando o deposito de fardamento sinão para um numero
lll?litado Ucl alistados, cuja média póde ser calculada para um
trimestre, para que as peças dos mesmos fardamentos não se
inutilisem nos paióes.

SauIe e fl':tterniJade.-~ Jo,:e Pinto da LEs.
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~. 21- AVISO DE 2 DE ABRIL DE 1900

61

lleclaru [la capitã» do porto do Rio Grantl e do SIlI que a lei não per
milte abonar-lhe a gr:\tir,"u,:ão que ['cuiu pelo com man.lo do
\'~11K\r u;« Dual'te.

~Iilii~tel';o dos Negocies da Marinha _:Ja Secção - N. 41~O

Capital FCtleral, 2 de auril de 1900.

S1'. Cl'pitão do Podo do Estado do Rio Grande do Sul- Em
solução a vosso oíflcío n , 71, de 5 do mez passado, acompanhado
do requcruuento em que solicitaes uma. gratíücacão pelo com
mando do vapor Linia Ihuirt e, ao serviço dessa Capitania, de
claro-vos que deixo ele attender a esse podido, não só porque a
lei não p irrnítte o abono de venclmeutos superiores nos que
percebeis, mas tambem paro, evitar que os offíciaes que exer
cerem cargos identicos venham a reclamar a mesma grati
iiC:lrJ(o, visto também possuírem as demais Capitauias material
tluctuante, como Ianchas, rebocadores, etc.

:';,ru'IJ e fratornidaclc , - Jos.l Pinto do: Lu: ,

~. 22 - AVISO DE 3 DE ,\BRlL DE HJOO

1'",1-",:" (l\l~. da cxigemi[l, constante da circular n . 312, de 23 de Ceve
l,,'i1'O ,k IUO'), devem "'.'L· exceptun-Ias as cmharcações ri:t~ não ostâo
J,;t:~.~ :10 reg istro,

Ministerio dos Negocies da. Marinha - 3a Secçiio - N. 4Gô
Cl.lJibl Fe.leral, :1l!e abril de 1000.

SI', Capitão do Pei-to do Esta-lo das Aligô xs -- Em solução a
vosso offleio o. 2)7, tIJ 17 do mez lindo, declare-vos, para os
.levidos rins, que dJ. exigoucin constante do aviso-circular
n. 3\2, de :?-3 de fevereiro ultimo, devem ser exceptuadas as
embarcações que não estão sujeitas a l'og-lstl'o, C'))l10 reboca
rlores, brrcaçns, etc.

SJ,ule '3 Cl".t!lrnHvle. - lo 'J Pi.uo âa 1.1I:;.



N. 23 - AVISO DE II DE .\BRIL DE 190:'>

'\J'I'\'ÜVJ. n tabcIla dos uní íorrnes pa rn o sorv lç: d iario dos Corpos de
Marinheil'o.> Nacionacs e de Infantaria de Marinha.

Miuisterio dos Negocias da Marinha - 2" Secção - N. 40G
Capital Fc leral, 11 de abril de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General (la Armada - Tendo, na
presente data, resol vi.lo approvar a. tabella que veio annexa a
vossa offlcio, n. 231, de 31 do moz proximo passado, relativa
aos uniformes para °serviço dinrio dos Corpos de Marinheiros
Nacionaes e Infantaria de Marinha, assim vos declaro para os
devi-los elTcitos.

Saude e fratornidade.-Josd 1':,110 ria L'~::.



Ta.bella de uniformes para. 05 corpos da Armada, approvada pelo aviso de 11 de abril de 1900
f:ERVIÇO DIARIO

PAR.\ o CORPO DE MARI~HEIlWS ~AClONAES PARA o CORPO Dl': I:\FA1\TARIA DE ~L\RI:\II.\

'~I
~

DIAS DA SE~A:'\A l'EÇ~S DO c~'n'oItME DIAS DA SE:'>IA:"i.\
~;; PEÇ,\S DO l:~IFOlt:\U;
Q~, '"::>

Douiingo • 10 ToJ o branco , Domingo • tO Dolman 'Pardo, ca\f:a branca e pela.in as
brancas

Segunda-feira 20 Camisa ele tlanella e calça Segunda-feira. 20 Do lman g.lranc(', calça branca e 110"

bra.I1ea.. l a inns l'r(l~a'"

Terça » 3J To.lo me-cla , Terça » ;;0 Todo pard» e pol af na s lll·cl.:t:-:.
t,!ual'ta. v 4.1) » azul, Qua.rtu, » ~o Do lmnn g:l.l'ance, calça. 1'I'eta e l'0laio.:ls

brancas.
Quinta » jO Caurisa mescla e calca In-anca, Quinta » S') Do ímu n pardo , c3.lça branca e polainas

pretas.
~exh\. » . ti'J » . e » mescla. Sexta » . (\1) Todo par-do e polainas bt-aucus • .
~abbaJo ., 7') » » e » azul • Sal.JhaulJ • ~o l)t1hllau l' ..vrdo, cuiça pl'e~a e l'0lamas

I I
brn.ncas ,

UNJFOR:l1E DE GAL,\

PAR.\. O CO RI'O DE ~tARl~HEIRos ~AclO~AES

UNI~'ORMg DE GALA

PARA O CORPO DE t~I"A~TARIA DE ~lARI~HA

~

~
ro:.'..,
gs
Õ
t:'
~

~
~,

;Oz
~

Camisa. e l~:tlt:a de panno preto , polainas bruncas , capa./notman g-arancL', calça. IJl'0ta, polainas brancas , capuccto com capa.
branc ..t e tope. brauca e 111\"<1:3 brancas.

Observações

La Na. tabell:\ para os Marinheiro! Nacionaes fora.m levados em conta os dias da tabella do serviço dia r io , destinados a Iavugom
de roupa.

2.~ Na tabelln para o Corpo de Infauturia de Mar iuha foi marcado I) uniforme lodo pardo l,ara as terças e sextas-feh-a,s , I'or
serem estes dias de exercicio ,

R.t\ A capa branca de bo nnej ,~ell'A semprp usada com a. calçu branca. C>
W
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N. 24 - AVISO lJJ~ li DE ABRIL DE 1'JOO

Declara fI'IO os agente, consulares não devem dar passagem por conta
do Mintster io d:1. Marínha aos indi viduos que a elle'l recorrerem in
tltulandc-se desertores e pedindo repatr-íação ,

Ministerio dos Negv(lios da Marinha - 2' S rcção - N. 40'J 
Capital Federal, 11 de abril de 1000.

Sr. Consul do Brazll em Londres - Em solução ao offlcio
n. 1, de 26 de fevereiro do corrente anuo, no qual, referindo
V03 á. fuga. de dous individuas, a quem havíeis concedido pas
sagem, çor vos terem procurado, declarando-se desertores da
Armada e solicitando repatriação, consultaes como deveis pro
ceder em casos semelhantes; declaro-vos que, ordinariamente,
os desertores pedem repatriação por desejarem voltar ao Brazil ,
mas não ao serviço, resultando, obtida a passagem, a sua reti
rada, para a terra no chegarem ao paíz, sem se apresentarem
ás autoridades, continuando desertados. A' vista do exposto,
os agentes consulares não devem dar' passagem por conta deste
Mínísterio nos inlividuos que a elles recorrem, iutitulando-se
desertores da Armada. Quanto á indemnisação de .1: 2-0·0,
que solicitastes, aguardo pedido do Ministerio das Relações
Exteriores.

Saude e fraterní Iadc. - Jose Pinto da Lu z ,

I\. 2") - A\"ISO DE 28 DE /I.BRIL DE ElOO

AlIlwiz:t o commandaute do Corpo de Infantaria de Marinha a
montar uma alada na ilha das Cobras.

Mínisterio dos Negocies da. Marinhn -~" S'3'çfio - N. 478
Ci.tpitd Federal, 28 do ahril de l'JOO.

Sr. Chefe do Estado M<1iJl' General da Armnda - Tomando
em consíder.ição a exposição do l° tenente Alvaro Nunes de
Carvalho ácerca do proveito e economia que póIe alcançar este
Mlnlsterío com o trabalho dos sentenciados, estabelecendo-se
uma. olaria na parte SUdoStB da i lha das Cobras, com alguns
elementos dispersos em pr-oprlela-les dt Mtrinha, para a fa
bricação de tijolo, telha a ladrilhos, existindo a matéria prima
em abundancía e de excallente qualidada na. ilha do Gover
nador, reeommendo-vos QU9 dedareis ao commandante do
Corpo de Infantaria. de Marinha quo deve pedir o que for ueces
831':0 para montar a referida olaria, não oxceIendo a despeza
de quatro contos ele réis e apresentando as contas a esta Se
cretarls de Estado em tempo opportuno. Fica assim respon
dido vosso offleio n. 264, de 14 do corrente.

S:J.l'.:lo e fl,<\t')rniélade. -Jase Pinto da Lu s ,



llINISTEltIO DA. l\L\IU:';IlA.

N. 26 - AVISO DE 30 DE ABRIL D8 1900

65

Declara fiue as ordens em vigor sobre os d lapeud í os da 12' parte das
quotas distribuídas não podem ser str íct-un ente observadaa , quanto
aos que são fei tos com o pes soal ,

Ministerio dos Negocias da Marlnba - l~ Secção - X. 6!I
Capital Federal, 30 de abril de 1900.

Sr. Inspector da Alfandega da cidade do Rio Grande do S-il
- Havendo o Quartel General communícndo a estJ. Secretaria
de Estado que essa Alfandega recusa-se a pagar os vencimentos
devidos ao pessoal do vapor de guerra Jaquarão ; em virtude
de já terem as despezns excedido á li uodecima parte dos credltos
distríbuidos para o exercicio vigente, declaro-vos, para os de
vidos effeitos, que as ordens em vigor, quanto aos dispendios
pela duodécima parte das quotas distribuldas, não podem ser
strictamente observadas em relação ás despezas com o pessoal,
visto que, segundo as exígencías do serviço, póde existir em
cada estado maior ou menor numero de offíciaes. inferiores e
praças do que aquel1e que serviu de base para o calculo da
.listribulção .

Assim, cumpre que providencieis sobre os pagamentos devidos
á guarnição do supra citado navio e sobre a remessa, cpportu
namente, da neeessaria demonstração dos augmentos que forem
necessaríos ãs verbas Corpo da Armadft, Corpo da ilfal"in1teiros
.Vacionaes, Força Naval c Munições da boca.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lus ,

N. 27 -AVISO DE 2 DE MAIO DE 1900

Recommenda que por occaaião de ter baixa, por incapacidade physica,
algum mariuheiro nacional, soja lançada nos se us asscntamenbo
a declaraç.Io de desistcncín do Asylo dc Invnlidos ,

Ministerio dos Negocios da Marinha - 2' Secção - N. 495
Capital Federal, 2 de maio de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Reeommon
do-vos que determineis ao commandanto do Corpo do Mari
nheiros Nncionaes que, por oceasião de alguma praça ter baixa
por incapacidade physíca, faç3. lançar nos resnectivos assenta
mentos, como nota de encerramento, que se rapaseade para a
caderneta subsidiaria, a declaração de deslsteneia do Asvlo de
Invalides. .

Saude e fratel'uida'le.- José Pinto da Luz.

!\Indnho.-- Dcchüos d+') t!J)O
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N. 28 - AVISO DE 10 DE MAIO DE 1900

Torna extensivo" aviso de 6 de março de 1900, do Ministerio da
Guerra, aos ministros do Supremo Tribunal Militar pertencentes ti.
corporação da Armada.

Ministerio dos Negocios da.Marinha - I a Secção - N. 67-1 
Capital Federal, 10 de maio de 1900.

Sr. Contador da Marinha- Attendendo :í. reclamação do
almirante reformado Francisco Pereira Pinto contra. a re
ducção que soffre em seus vencimentos como ministro do Su
premo Tribunal Miltar, em virtude de descontos provenientes
do impostos votados no Orçamento da Receita, e tendo em vista
o documento que apresentou, comprovando que os ministros mi
litares da corporação do Exercito estão isentos desse onus, por
haver o Ministerio da Guerra, em aviso n, 21, de G de março
ultimo, mandado sustar os descontos de impostos sobre os re
spectivos vencimentos. de conformidade com o art. l°, n. 30, da
lei n. 640, de 14 de novembro de 1899, resolvo tornar exten
siva essa vantagem aos ministros militares pertencentes á cor
poração da Armada, devendo cessar essa cobrança do corrente
mez em deante.

E afim de restituir-se-lhes o que a igual titulo se lhes tem
descontado, autorizo-vos a orçar a despesa correspondente,
para ser tudo submettido ao competente registro no Tribunal
ae Contas.

saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lu a,

N. 29 - AVISO DE 14 DE MAIO DE 1900

Nega o pagamento de custas a um escrivão do Juizo de Orphãos, pela
apresentaçãc de menores para a Escola de Aprendizes l\larinheiro~
de Alagõan,

Ministerlo dos Negocios da. Marinha - la Secção - N. 1391
Capital Federal, 14 de maio de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Al'mada - Em solução
a vosso offlcio n. 245 - I" Secção - de 7 de abril ultimo,
referente ao facto de haver o Juiz de Orphãos de Maceió requi
sitado o pagamento de custas a. que julga ter direito o respe
ctivo escrivão pela. apresentação de menores para a Escola de
Aprendizes Marinheiros alli estabelecida; declaro-vos, para os
devidos etreitos, que, de conformidade com o parecer do Con
selho Naval, exarado em consulta. n. 8390, de 30 daquelle mez, o
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Governo, pelas leis em vigor, só está habilitado a satisfazer a
despesas de eonducção, viagem ou transporte dos menores desti
nados ás Escolas de Aprendizes e não ás de castas, premíos ou
gratificações.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lus ,

N. 30 - AVISO DE 22 DE MAIO DE 1000

Declara qual o prazo da validade dos passes para a sab ida de
qualquer embarcação.

Mínisterío dos Negocios da Marinha - 3' Secção - N. 688 
Capital Federal, 22 de maio de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Estado do Maranhão - Resolvend o a
consulta constante de vosso oãícío n. 13, de 6 de aoril ultimo,
declaro-vos que os passes para a partida de qualquer embar
cação devem ser concedidos por 24 horas, não perdendo, porém,
o seu valor, quer a embarcação transnra, por força maior, a
viagem, quer a sua sahida não Se effectue no domingo ou fe
riad'o, quando os passes sejam expedidos nas vesperaa desses
dias.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lu s ,

N. 31 - AVISO DE 22 DE MAIO DE 1900

Approva a proposta da Escola Naval para a rag enc ia em separado
das cadeiras de mecantca , astronomia e clectrtcidade , q ue tee m
de ser estudadas simultaneamente no :~o e 2" annos e da top Q
graphía , nesse ultimo e no 1°.

Ministevio dos Negocias da Marinha - 3' Secçrto - N. 6\)1 
Capital Federal, 22 de maio de 1900.

Sr. Director da Escola Naval - Tendo de ser estudadas, em
virtude do novo regulamento dessa escola, as cadeiras de meca
nica, astronomia e electricidade simultaneamente no 30 e no 2°
annos e a de topographia nesse ultimo e no r-, resolvo approvar
a proposta que flzestes em ofãcio n. 95, de \5 do corrente, para
serem ellas regidas separadamente pelos respectivos lentes e
substitutos, em cada um dos alludí dos annos, nos termos do
art. 222 do mesmo regulamento.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da LtlZ,
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N. 32 - AVISO DE 28 DE MAIO DE 1900

Prohibe a trnusferencia de residencía, do um Estado para outro, dos
Invalidns qne obtcun licença para ,'esi'li,' f óra do Asylo , permtt
tíndo que neste caso se recolham ao mesmo Asyl o ,

Ministedo dos Negocios da Marinha. _'2a Secção - N. 601 
Cüpital Federal, 28 de maio de l\J00.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo ve
rificado que os frequentes pedidos de transferencia, de uns paro,
outros Estados, que fazem os ínvalídos com licenca para residir
fôra do Asylo, auzmenaem o expediente das Reparttçõcs .leste
Ministerio, causando perturbação na dístríuu.ção dos recursos
orçatnentaríos, pela necessidade, que trazem. afim de effectua
remos) os respectivos pagamentos, do repetidas concessõea de
credito para uns Estados, ficando saldos em outros, resclvi não
conceder, d'ora em diante, mais permissão para semelhantes
transferencías de residencia e tão sómente permittir que se re
colham ao A"ylo. ficando nu lia a licença concedida; o que vos
declaro para os devidos effeitos, não devendo ter an-larueuto os
requerimentos quo não estí verem ele uccordo com esta. dispo
sição.

Saude e íraternldade.c-- José Pinto da L!!;;.

N. 33 - AVISO DE 20 DE ~IAlO DE 1900

Declara que póde ser feita por quaosquer pi-atícos a navegação das
pequenas embarcacôes, que viajam agnrra.tas il costa, de Santa
Carharina até o leio de Janeiro, si não depender de obse rvaçôes
aetrcnonucas , ca lculos ele pilotagem e marcação de cabo a cabo ,

Mic.isterio dos Negados da Marinha - 3' Secção - N. 720
Capltal Federal, 29 dI) maio de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Estado de Santa Catharina - Em
solução a vosso offlcio n . 23, ele !O de abril ultimo. em que
consultaes "i pode~s_con~entir que continuem a ser dirigidos
por mestres ou capttães, sem C3.1'ta de piloto, os pequenos navios
taes como hiates, que navegam agarrados á costa, em transporte
de mercadorias desse l~stado até Santos e Rio de Janel-o , de
claro-vos qua. s! a navegação a que vos referis não estiver no
caso de que trata o art. 3° do regulamento annero ao decreto
n , 2304, de 2 de julho de !8(),1, isto é, si não depender de obser
v::J.l,iÕCS astrcnomícas, calculo ele pilotagem i1 maeceção de cab« a.
cabo, pódo ser feita por capttãea, m",lll'G:J ,,'I qli;\l;l"qUO)' outros
nratícos, que não sejam ofílcíaes de nautlcu,

Saude e fmtol'uidade.- José Pinto da L1\;;.
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N. 34 - AVISO DE 14 DE JUNHO DE 1900

Manda desarmar o encouraçado Bahia

(jQ

Minísterlo dos Negocias da Marinha - 3' Secção - N. 787 
Capital Federal, 14 de junho de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo em
vista a informação prestada. em offlcío n , 7 de I do corrente,
pelas Drrectorias de Machinas e Constrncções Navaes do Arsena!
de Marinha desta Capital, que acompanhou o de n. 275, de 4 do
mesmo mez, do referido Arsenal, autorizo-vos a providenciar
para que seja desarmado o encouraçado B"hia da flotilha de
Matto Grosso, (le que vos oecupastes em offlcio n , :1(10, de :10 de
abril ultimo, não só porque com os concertos de (lue carece se
teria de gastar quantia superior ao seu custo primitivo, como
tambern por ser nullo o valor militar do mesmo encouraçado.

Saude e fraternidade.- José Pinto da Luz.

N. 35- AVISO DE 14 DE JUNHO DE 1900

Acceíta a proposta do lente da Escola Naval Dr, Agostinho Luiz da
Gama. approvada pela respectiva congregação, par-a ser feito o
CI\rSO de hydrographia, precedido do estudo índlspensavcl do gco
desia, em duas lições por semana, somente durante o armo
de 1900.

Ministerio dos Negocias da Marinha - ~;a Secção- N. i88
- Capital Federal, 14 de junho de 1900.

Sr. Director da Escola Naval - De aecordo com a iIllfor·
mação constante de vosso offlcío n. 108, de 30 do mez findo,
resolvo acceitar a proposta do lente dessa Escola, Dr. Agostinho
Luiz da Gama, approvada pela respectiva congregação, afim
de S3r feíto o curso de hydrographia, precedido do estudo in
dispensavel de geodesía, em duas Ilções por semana, somente
durante o corrente anuo,

Saude e fraternidade.- Jo~é Pil1to da La»,
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N. 36 - AVISO DE 18 DE JUNHO DE 1900

Acceíta a proposta para a distribuição de serviços entre os pharma
ceuücos do Hospital de lIIarinha.

Ministerio dos :Negocios da. Marinha. - 2' Secção - N. G81 
Capital Federal, 18 de junho de 1900.

S1'. Director do Hospital de Marinha - Attendendo ao que
expuzestes em ofâcio u. 436, de 22 de maio ultimo, resolvo
acéeltar o. vossa. proposta, para ser o pharmaceutico de I' classe
desse hospital encarregado da pho.rmacia, seu acondicionamento,
preparo do recettuarío do mesmo hospital, da direeção, emãm,
do serviço pharmacoutico hospitalar, ficando o pharmaceutico
chefe especialmente incumbido de receber os pedidos de medi
camentos, tíscaltzal-os e fazer o. respectivo. escrípturação,

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da LHZ.

N. 37 - AVISO DE 19 DE JUNHO DE 1900

De clara que as taxas de praticagem das embarcações de cabotagem
devem ser cobradas pela tonelada registrada e não pr-la total.

Mtuisterlo dos Negócios da Marinha - 3a Secção- N.8l0 
Capital Federal, H:J de junho de 1900.

Sr. Director da. Associação de Pratícoa das Barras do Estado
de S3rgipe - Em resposta a. vosso officio u, 26, de 15 de março
ultimo, declaro-vos por cópia inclusa a informação prestada
pela Capitania do Porto desta Capital em oíãcio n, 33, de 15
de maio findo, declarando-vos que as taxas de praticagem das
embarcações empregadas na navegação de cabotagem devem ser
cobradas pela tonelada. registrada e não pela total.

Saude e fraternidade.- José Pinto do. Ltu.

N. 38 - AVISO DE 21 DE JUNHO DE 1000

Apl'rove. a tabella de quantitativos que de.em ser abonados para O
euterramento dos officiaes inferiores e praças da. Armada.

Ministerio dos Negocios da. Marinha - 2a Secção - N. 699 
Capital Federal. 21 de junho de 1000.

Sr. Contador da Marinha - Em solução ao omcio n, 1~1.
de 4 do corrente. declaro-vos, para os devidos etreitos, que ap
provo a tabella, organizada pelo Hospital de Marinha. dos preços
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para enterramento dos offlcíaes, inferiores e praças que falle
cerem sem recursos.

Essa. tabella, cuja cópia inclusa vos envio, terá applícação
para os que fallecerem no mesmo hospital, no caso previsto no
art. 162do regulamento annexo ao decreto n, 429, de 29 de
maio de 1890.

Para o enterro dos que fallecerem em suas residencias, se
continuará a abonar os qnantitativos marcados pelos avisos
ns, 561 A, de 3 de abril de 1893 e 14W, de 18 de junho
de 1897.

Deixo de fixar quantitativo para enterramentos fóra desta
Capital, por não ser possível em vista da diversidade de preços.

Saude e fraternidade.- los(: Pinro dI( Lv»:

Tallella de quantitativos que devem su abonados para oenterra.
mento doa ofliciaes, inferiores e praças da Armada, que fal
lectlrem, sem recursos, no Hospita.l de Marinha da Capital Fe
deral, approvada pelo aviso de 21_ de junho de 1900.

POR. MAR

PARA O1''FlCIAES

Caixão de 2a classe.
Carneiro. • . •
Certidão de obito •

PARA INFERIORES

Caixão de 5; classe.
Sepultura rasa,
Certidão de obito

PARA. PRAÇAS DE PRET

Caixão de ia classe
Sepultura rasa. •
Certidão de obíto,

20°5250·OQO
I 451$000

41$600
14$000

1$000 1:6$600

14$000
6$000
1$000 21$000

POR. TERRA

PARA OFFICIABS

Ca.ixão de 2" classe.
Carneiro. • . •
Carro de 2" classe.
Certidão de obito .
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PARA INFERIOIU:S

Caixão de 5' classe
sepultura rasa. •
Carro do 5' classe
Certidão de obíto,

PARA PRAÇAS DE PRET

caíxão de 7a classe
Sepultura rasa. .
Carro de 7" classe.
Certidão de obrto ,

41$GOO
148000
17$000

1$000 103$006

14$000
6$000
8$200
1$000

N. 30 - AVl:::0 DE 29 DE .JUNHO IJE 1000

Declara 'IUC as cartas dos in divi.l uos , que p1'CSlG1'em exame de pi lo
tagem na Escola de Machínlstas e Pilotos do Pará, sem apre
sentação de derrota s , devem ser passadas com a declaração ex
pr-essa de 'l'le só poderão navegar no rio Amazo nas ,

Mlnisterio dos Negocies da Marinha - ;;., Secção - N, 859 
Capital Federal, 29 de junho de 1900.

Sr. Diret'tol' da Escola de Machinistas o Pilotos do Estado
do Pará - Tendo-se concedido, por diversas vezes, licença a
Indivíduos, quo se consideram habilitados, para tazer exame
de pilotagem nessa Escola, sem a exigencia de apresentação
de derrotas, de que trata o regulamento approvado pelo
decreto n , 1362, de 20 de abril de 1893, attendendo-se a que
os mesmos individuos a llegarn us conhecimentos de pilotagem
para navegar no rio Amazonas em qne pretendem exercer a
sua. profissão; declaro-vos, para os devidos offeitos, que as
cartas passadas nessas condições devem conter declaração ex
pressa de que os seus possuidores só poderão dellas servir-se
para navegação unicamente daquelle rio.

Saude e fraterniclade.- José Pinto da Lu z ,
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N. 40 - AVISO DE 30 DE JUNHO DE 1900

73

Recom menda a rigorosa obscrvan cia das disposições , contilas nos
arts. 25 e 62 do regulamento ann cxo ao decreto n , ,134..2 A, de 30 de
junho de 1870.

xliníslerio dos Negocies da Marinha - 1" Secção - N. \)63 
Capital Federal, 30 de junho de 190C).

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - A bem
da fiscalização e attendondo ao que solicitou a Contadoria da
Marinha, recommendo-vos a expedição de ordens terminantes
para que sejam rigorosamente observadas as disposições con
tidas nos arts. :25 e 62 do regulamento annexo ao decreto
n. 4542 A, de 30 de junho de 1870, evitando-se as corrigendas
a tinta encarnada, que ultimamente tem encontrado aRe·
partição Fiscal nos livros da. escrípturação dos responsavels da
Fazenda Nacional.

Saude e Iraternldadev-« Jose Pinto da Lu s ,

N. 41 - AVISO DE 7 DE JULHO DE 1900

Manda dar baíxa ao cruzador Pacnoh fbo: c no av iso Trhuttul«

Mínísterlo dos Negocios da Marinha- 3" Secção - N. 872
Capita.l Federal, 7 de julho de 1900.

Sr. Chefe do Estado 1lnior General da Armada - Tendo o
Arsenal de Marinha desta Capital informado a esta Secretaria
<la Estado em ofâcio n , 319, de 25 do moz findo, haver reco
nhecido, pelas vistorias procedidas no cruzador Parnahybu
e no aviso Trindade, cujos termos remetteu, por cópia,
annexa ao mesmo otflcío, que os concertos de que precisam
os cascos e as macuinas motoras desses uavlos importam em
quantia superior aos dons terços de seus valores, o que equi
vale a uma. verdadeira reconstrucção, que não seria com
pensada, por faltarem-Ihes os requisitos iudispensaveis a navios
de guerra modernos, autorizo-vos a mandar dar baixa aos mesmos
do quadro dos navios da Armada, ora recommendando ao
reforido Arsenal que providencie sobre a retirada do res
pectivo lastro, como de tudo mais que for aproveitavel, obser
vadas as formalidades legues.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da J.v.z.
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N. 43 - AVISO DE 11 DE JULHO DE 1900

Recommenda a maior fiscalização nas despezas , tanto a bordo dos na
víos , como nos quartels, afim 4e cessarem os acceeacímos, que ap
parecem nas liquidações das contas dos commíssartos.

Ministerio dos Negocies da Marinha - 1" Secção - N. 1030
Capital Federal, 11 de julho de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada -Havendo
a Contadoria de Marinha solicitado providencias que façam
cessar os excessivos accrescimos encontrados nas contas dos re
spousaveis, e que proveem de autorização de despezas supe
nores ás quantidades recebidas, como tem verificado aquella Re
partição no examo da escríptcração, o que é irregular e ex
prime falta de cuidado; recõmmendo-vos expedição de ordens
terminantes para que haja a maior fiscalização nas despesas,
tanto a bordo dos navios como nos quartéis, já tendo o Tri
bunal de Contas chamado, para semelhante facto, a attenção
da mesma Contadoria, á qual, entretanto, nenhuma responsa
bilidade cabe na questão, convindo, para evitar que continuem
a apparecer os alludídos aceresclmos, que os oílícíaes só deem
despeza do que for realmente despendido, sem se preoccupar
com o livro do paiol a cargo dos fieis, e prestando toda. a
attenção á pesagem. medida e contagem dos objectos.

Saude e fraternitlade.- José Pinto da Luz.

N. 43 - AVISO DE 25 DE JULHO DE UJOO

Declara conformar-se com o reconhecimento do direito da The Rio de
Janeiro Harbour and Doek COlllpany, Lilllítcd, ao uso e gozo dos
terrenos de marinha desoccupados da face sul da ilha das Cobras.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 3- Secção- N. 952
Capital Federal. 25 de julho de 1000.

Sr. Ministro da Industría, Viação e Obras Publicas - Tenho
presente o aviso que, sob n, no, vos dignastes de dirigir-me
em 16 do corrente, eommunicando que esse Ministerlo re
conhece á The Rio de Janeil'o Harbour and Dock Company, Li
miled, O direito ao uso e gozo dos terrenos de marinha das
oecupados na face sul da ilha das Cobras, em execução das clau
sulas 3' e 6& dos decretos ns. 9919 e 966, de l2 de julho de
1888 e 7 de novembro de 1890. relativas aos cães de Santos
e applicaveis á dita companhia por torça do art. 46 da lei
n. 560. de 31 de dezembro de 1898.
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Em respostn cabe-me declarar-vos que me conformo com
semelhante reconhecimento, que exclue os terrenos occupados
por este Ministerio.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lu»;

N. 44 - AVISO DE 25 DE JULHO DE 1900

Declara que as flotilhas foram creadas para protecção ás fronteiras,
e que não podem ser consideradas em missão especial ou extraordt
naria quando empregadas neste serviço, pelo que indefere um pedido
de gratificação do commandante da do Amazonas, quando em mis
são ao Acre.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 1" Secção - N. 1125
Capital Federal, 25 de julho de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - O capitão
de fragata José Ramos da Fonseca. aUegando ter ido em com
missão ao Acre. como commandante da flotilha do Amazonas,
pediu, no requerimento que transmittistes como officio n. 476
1a Secção - de lOdo corrente, o abono da gratificação de 460$.
relativa a 47 dias de viagem. na razão de 300$ mensaes, de
accordo com o decreto n, 890, de 18 de outubro de 1890.

Esse decreto, entretanto, não póde ser invocado em favor
do requerente. porque elle não manda abonar a gratificação
especial aos commandantes das flotilhas em movimento. e a
gratificação de 300$. no mesmo estabelecida, refere-se a. com
mandante de força 'Im viagem de instrucção de marinheiros, de
aspirantes ou de guardas-marinha.

Nem seria acertado fazer-se tal abono por analogia, por ter
o commandante da flotilha seguido viagem até á fronteira.
afim de pacíâcal-a ou não, porque, creadas as flotilhas para.
protecção á.s fronteiras, não podem ser consideradas em missão
especial ou extraordinaria, quando emprega.das nesse serviço.

Indefiro, pois, o supradíto requerimento. e assim vos de
claro para os devidos etreitos.

Saude e fraternidade. - José Pinto da Laz ,
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N. 43 - AVI~O DE 27 DE JULlIO DE 18J)

Declara-se que não devem ser contadns, para efle ito algv:n, as faltas
dadas pelo lente cathcdratico da Escola Naval Dr , Ag:Jatinhl) Luiz
da Gama, dur-ante o período em que esteve isolado em 8~E ;,·?sidencia.
por prosei-i I'ç ão da autoridade saní taria ,

Mínister io dos Negocias da Marinha - 3' Secção - N. 9G I 
(',tpital Federal, 2i de julho de HJOO.

Sr. Directcr da Escola Naval- De accorilo com n informação
constante do vosso ofücío n , 149, de 23 do corrente, decla
ro-vos que, constituindo impedimento legal o isolamento a que,
por prescripção da competente autoridade sanitaria., submet
teu-se o lente cathedratico dessa Escola, Dr. Agostinho Luiz da
Gama, em sua rosídoncia, durante o período de I (\, 10 deste
moz, não devem as faltas de comparecimento nesses dias, a
essa Escola, ser-lhe contadas para effeito algum em seu detri
mento, conforme requereu o mesmo.

Saude e fraternidade. - José Pinto da Lv.z ;

N. 4.6 - Aviso DE 28 DE JCLHO lJE 1\)00

Permítte , por equidn.le, q:le operarios ele 1" classe prnc rvidos a
contrn-mestres concor-ram para o montepio opsrm-io na clr sse em que
s: achavam antes de ser promovidos.

~Iini~terio dos Negocies da Marinha - 3' Secção - N. 0G5 
Capital Fe leral, 28 de julho de 1900.

Sr. Inspector do Arsenal de Marinlm da Capital Federal
Tenho presente YO~sO offieio n. 337, de G do corrente, em que
transmittlstes o requerimento dos contra-mestres desse Arsenal
Antonio Ribeiro de Menezes Parnplona 6 Francisco Roberto da.
Silva, da, offlcina de campinas e Elisiario Antonio de Oliveira,
da de calafates, pedindo não só a continuação do abono da gra
Wicação addícional de 20 % sobre seus vencimentos, quo per
cebiam como operarios, como tambem que lhes seja permittido
contrtbuírem para o montepio dos fuuccíonarlos publícos, anm
de gozarem as respectivas vantagens,

Em resposta declaro-vos, para os devidos flns, que a dispo
sição contida no a viso n , 2076, de 24 de novembro de 1806, se
oppõe a que esses funccionarios continuem a perceber o abono
da referida gratitlcação, como a do art. 37 da lei que acompanha
o decreto n, 400, de 16 de dezembro de 1897, que contribuam
para o montepio dos funccíonarlos publicos, sendo-lhes, entre
tanto, por equída-le, permlttido concorrer para o montepio
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dos operarias, na P classe em que :::e achavam antes de promo
vidos àquella cathegoria, por não ser justo que uma promoção,
que constitue recompensa de sorvlços. venha trazer prejuízos
dos que m~.is pesam, por dizerem respeito ao amparo da Iamílía.,

Saude e fraternidadev-> José Pinto d« Lus ,

I~, 47 - aIReVL \R DE 3i DE .JULHO DE 1900

Recomrr.enda que, sempre que forem recebidos volumes enviarlos pelo
Commis-r.r íado Geral <1a Armada, seja lnvrado um termo de rece
b i mentr.. -:0 qual se deverá remc t tor c,',ph Cl. Secretaria de l~"tado.

Minis:e;':c) dos Negocias da Marinhr, - I' Secção - N. 1l'16
Capital Federal, 3i de julho de 1900.

Sr .... - Attendendo ao que solicitou o Commissariado Geral da
Armad« e no interesse da. fiscalização, recommondo que, sempre
que ahl receberdes volumes enviados pela mesma Repartição,
mandels immediatamente lavrar um termo de recebimento, do
qual remettereis cópia a esta Secretaria de Estado, e em que se
declare si os volumes chegaram intactos ou não. e se indique
minuciosamente quacs os objectos nelles contidos, fazendo
menção dos que não estiverem em perfeito estado.

Saude e Irateruidadev-« Jose! Pinto tl« L,,;.

K. 48 - AVISO DE I DE AGOSTO DE 1900

Itecomm sndr, que, sendo a despeza com o pagamento das pensões do
montepio operario super lor á receita proveniente das respectivas
contr-il;ui..C:es e juros, sejam as mesmas pensões reduzidas, de modo
a não l.r.ver desequilibrio nas operações.

Ministerio dos Negocios da. Marinha - 3" Secção - N. DiG
Capital Federal, I de agosto de 190LJ.

Sr. Prestdente da Junta Directora do Montepio dos Operarias
do Arsenal de Marinha da Clpital Federal-e-Tendo-se verificado.
pelo relatorio da C mtadoria da Marinha. do corrente anno ,
que a despeza com o pagamento das pensões dos operarias excede
a receita proveniente das respectí vas contribuições e juros, o
que indica. G.'Je dentro em pouco tempo a Insufllclencia de fundos
não perrnittírá que esta instituição satisfaça os seus compro
missos, recomrnendo-vos que. de conformidade com a disposição
coutida no art. 15 do regulamento annexo ao decreto 11. ~flH),
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de 23 de fevereiro de 1898, providencieis para que, caso sub
sísta ainda o mesmo excesso, sejam reduzidas as pensões, de
modo a não haver desequilibrio nas operações de receita e des
pem do referido montepio.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da LHJ.

N. 40 - A\'ISO DE 7 DE AGOSTO DE 1900

Approva o Regimento interno da Escola :\a.val

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3" Secção> N. 1002
- Capital Federal, 7 de agosto de 1900.

Sr. Director da. Escola. Naval- Declaro-vos, para os devidos
effeítos, que resolvo approvar o Regimento interno dessaEscola,
que veio annexo a vosso offlcio n. 14'3, de 19 de julho ultimo.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lue ,

~. 50 - AYlSO DE 8 DE AGOSTO ns 1900

Declara q.ue os juizes seccionaes , por si ou a re-querimento dos inter
essados, teem competencia para mandar verificar avarias em em
barcações, por peritos de sua nomeação e sem prejuízo da vistoria
semestral de que trata o Regulamento da cabotagern ,

Ministerio dos Negocios da Marinha. - 3" Secção- N. 1007 
Capital Federal, 8 de agosto de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Estado do Maranhão - Resolvendo a
consulta de vosso offlcío n. 22 de 21 de junho ultimo, declaro-vos,
para os devidos fins, que os juizes seccionaes, por si ou a. reque
rimento dos interessados, teem competencia para mandar veri
ficar avarias em embarcações, no caso de abalroamento, encalhes,
etc., por peritos de sua nomeação, extranhos ás commissões de
vistorias das Capitanias de Portos e sem dependencia das mes
mas commíssõea, nem prejuizo da vistoria semestral de que
trata o Regulamento da cabotagem, ainda mesmo que a judicinl
haja tido logsr poucosdia.s antes da terminação daquello prazo.

Saude e fraternidade.- José Pinto da Lo«,
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Declara que as Capitanias de Portos não podem cobrar a rubrica dos
livros que servem a bordo das embarcações.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3' Secção - N. 1026
- Capital Federal, 11 de agosto de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Eetado do Rio Grande do Sul- Em
solução a vosso ofâcio n. 109, de 5 do mez findo, em que con
sultaes si, como nos Consulados e em Juizo, deve ser cobrada, por
essa Repartição, a rubrica dos livros que servem a bordo das
embarcações; declaro-vos que as Capitanias de Portos não podem
assim proceder, por não haver disposição alguma determinando
tal pagamento, que constituindo um imposto, só póde ter lagar
por acto do Poder Legislativo.

Baude e fraternidade.- Jose Pinto da LHz.

N. 52 - AVISO DE 24 DE AGOSTO DE 1DOO

Declara qlle não podem embarcar em navios nacíonaes pilotos com
carta estrangeira.

Ministerio dos Negoeíos da. Marinha - 3" Secção - N. 1076
- Capital Federal, 24 de agosto de 1900.

Sr. Capitão do Porto do Estado do Rio Grande do Sul - Em
solução ao ofâcío n. 102, de 31 de maio ultimo, em que consultaes
si os navios naeíonaes que se destinam ao estrangeiro, podem
levar, além do respectivo capitão, piloto com carta estrangeira,
visto exigir o Regulamento da cabotagem quo os navios nacío
naes sejam navegados por capitães com carta nacional. e terdes
duvida sobre a execução do aviso de 13 de outubro de 1862;
declaro-vos que, devendo todos os individuos que fizerem parte
das tripulações dos navios brasileiros ser matriculados nas Ca
pitanias de Portos, e só sendo adrnlttídos a essa matricula os
pilotos com carta nacional, conforme determinam os avisos de
23 de fevereiro de 1886 e 13 de setembro de 1888; claro fica que,
fóra dos casos previstos no citado aviso de 1862, não podem em
barcar em navios nacionaes pilotos com carta estrangeira.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lu s ,



x. 53 - AVISO DE 28 DE AGOSTO DE 1900

Eleva de :rint:J. por conto as taxas da pr.it icage m da barra de Cana nén,
em S. Paulo, marcadas na tabel!a a que se retere (J aviso u , 728.
de 2;) de março de iS92.

Minísterlo dos Negócios da Murinha - 3' Secção - N. 109:1
- Capital Federal, 28 de agosto de 1900.

Sr. Capitão do Parti) do Estado de S. Paulo - Accuso rece
bido "OSSO offlcío n , 8. de 18 do mez findo, que acompanhou o
requerimento dos praticas da barra Lle Cananéa, nesse Estado,
pedindo a elevação ao duplo das taxas actuaes da praticagem ou
a substituição da base-e.iládo - pela lotação dos navios, em meio
das dlfflculdades com que Iuctam para so manterem e desem
penharem os seus deveres com os vencimentos que lhes foram
ttxados em 1892, quando o meio circulante não estava tão des
valorizado, como na presente época.

Contorrnando-me com o parecer do Conselho Naval, emittido
em consulta n , 819, de 21 IlO corrente, sobre o assumpto, de
claro-vos, para os devidos fins, que o pedido dos referidos
praticas, no sentido de ser substituido pela. lotação dos navios.
para a cobrança da taxa de praticagem, a base do calado, não
está no caso de ser att -ndido, porrnittindo, entretanto, que sejam
elevadas a mais 30 % as taxas marcadas na tabella a que se
refere o aviso n. 728, de 25 de março de 189!, em virtude do que
dispõe o art. 100 do regulamento annexo ao decreto n. 7D, de
23 de dezembro de 1889.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto dCI Lg;.

N. 5i - AVISO DE 28 DE AGOSTO DE 1900

Approvr, e minda adoptar o modelo pnra os Lermos que se lavram ri
bordo dos nUYi03 da Arrnada ,

Ministerio dos Negocias da Marinha - 1a secção - N. 1309
- Capital Federal, 28 de agosto de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Approvando
o incluso modelo para os termos que se lavram a bordo dos
navios, afim de que guardem os mesmos a conveniente unifor
midade em semelhante serviço, autorizo-vos a mandar adoptal-o,
aceresceutando-se á nota explicativa F o art. 36 do regulamento
anuoxo ao decreto n. 45t2 A, de 30 de junho de 1870.

Fica assim respondido vosso otãcío n , ·102-l~ Secção - do
4 de julho ultimo.

Saude o fraternidade r-« Jose Pinto da !'113.
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MODELO APPROVADO PELO AVl30 N. 1309, DE 28 DE
AGOSTO DE 1\)00

Ao.'! .. , dias do mel: de.. ., do auno de ... na praça. d'armas.,.
llú .. (qu;didad.e, classe e nome do navio) em viagem do. " para
... na altura de... ou na latitude de ..• ou ancoradoura do
porto de .. , ou encalhado em ... reunidos ( na camara ou praça
u'arrnas ) os scs. ( posto), cornmandante ; \<' •• , de tal ( posto ) •
immediato F .• , de til e eu {posto ), ofllcíal de quarto F, .. d~
tal; foi pelo referido Sr. ( posto) commandante F... de tal decla
rada, que tendo o Sr ••. cirurgião (posto) F... de tal julgado
que ... (as qualidades dos generos) se achavam deteriorados e in
capazes de ser distribuídos li guarnição e poder ser conservados
nos paíóes por contaminarem os outros generos, além de outros
inconvenientes á boa hygiene, ordenara que, depois de pesados,
fossem lançados ao mar; o (IUO se praticou, sendo o peso de...
(Co denominação do genero ) tantos kilogrammas e o de ..• tantos
kllogrammss e fosse lavrado este termo, para despezs do
commíssarlo de", classe (posto) F.,. de tal embarcados neste
navio a quem estão os referidos generos carregados. E para
constar, eu F ... de tal (posto) orflcíal de quarto lavrei este
termo que assiguo com os demais ofilciaes nelle mencionados
e o referido cirurgião F... de tal ( posto) commandante F",
de tal (posto), immediato F ..• de tal (posto), offleial do quarto
F." de tal ( posto ), cirurgião.

Notas explicatiyas

Ai No caso de não haver outro otãcíal a bordo a não ser o
ímniedísto, lavrará este o termo declarando no texto esta eír
cumstancla,

B) Tratando-se de objectos perdtdos ou cahidos ao mar e
inuteís, a fórma variará apenas quanto ás explicações dos casos.

C) Quando os navios estiverem sob a jurisdicção do Quartel
General, ou commandante de forças, será mister preceder ao
lavramento do termo a ordem das respectivas autoridales, a
qual tambem será transcripta no texto (de conformidade com o
disposto no § lodo art. 100 do Reg, n , 4542 A, de 30 de junho
de 1870).

D ) As cópias dos termos serão estrahídas ip sis verbis do
respectivo livro, accrescentando-se-Ibes a data em que isso teve
lagar e mais a assignatura de quem a tiver extrahido, o con
fere do offícíal immediato e a rubrica do commandante do navio.

E) As tolhas do livro e as do papel que servirem para as
eopías serão dobradas em quatro partes, oceupando-se apenas
as duas eentraes, como indica o presente modelo.

r) Além dos casos previstos no presente modelo, deve-se ter
em vista as disposições dos §§ 2°, 3° e 40 do art. 100 já citado,
quando taes termos tenham com elles relação,

Marinha - Decisões ,I<, l~OO 6-



N. 5'> - ;\.Vl.,O DE 28 Di': AG03TO DE I;JOO

P,'c.)i,J. qual a g'·J.tili~it,10 'l'te corn pel- a'1S iuf'crior....S. que exercem
o C~tl'g'l ele mostro, nos u.i.vios, cuja rncstrança não compita excluo
si vamente a mestre.

Ministerlo dos No~ocios dt Martuha - la Secção - N. 1310
Capital Federal, 28 de agosto Lle 1900.

Se. Chefe do Estado Maior Gener,ll da Armada - Em solução
11 vossa offlcio n 53) - I' Secção - de 4 do corrente, relativo
j. consulta que 10Z o commandaute do patacho Caraoellus sobre
03 vencimentos, que devem ser abonados a um contra-mestre
do mesmo patacho ; declaro-vos que o termo «mestre» designado
:\ bor ..lo dos navios, e um emprego que e exercido não só pelos
mestres, mas também pelos contra-mestres e guardiães co Corpo
de Offlclaes marinheiros; os inferiores que occuparem esse cargo
nos navios, cuja mestrança não compete expressamente a
mestre pelas respectivas tabelllas de lotação, não podem, nem
devem ter gratificações como si mestres fossem, mas, sim as
correspondentes ás suas proprtas graduações,

Saude e fraternidade. - JOSI; Pinto dt Lu:.

N. 51\ - AVISO DE 31 DE .\GOST') DE 1900

1""a a gl·:tli!lG1Ç:i:o '1'18 compete ao, mvcb.i nistas uav aes de 2', 3" e '1'
CbSS~3, C01l1') chefes ele machinas ,

Ministerio dos Nogocios U:1 Marinha - l' S3cção - N. 1320"":
Capital Federal, 31 de agosto de 19:)0.

SI'. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tenho pre
sente o otllcia n. 309 - 3' Secção - de 13 de julho proximo prete
rito, em que íntorrmes sobre o requerimento do machínísta de
4' classe, 2° tenente, Francisco Braz de Cerqueíra e Souza., pe
dindo que, como chefe de machinas, lhe seja abonada. a gratifi
cação que compete aos mschinistas de 2" classe; e em resposta.
V03 declaro, para os devidos fins e de nceordo com o supracitado
offlclo, que muito embora as tabellas annexas aos decretos
ns, 885, de 12 de outubro de 1890 e 389, de 13 de junho de 1891,
eonsignem o abono requerido, não póde elle realizar-se por
estafem os dispositivos a esse respeito virtualmente deragado!
pela lei n. 4.0. de 2 de fevereiro de 1892, que alterou as classes
do Corpo de Machínístas Navaes, c~m.a creação de novos postas
e gl'<vluaçiJe:: superiores ás quo suosístíam no regímon dequellas
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tabellas, resultando, como principio ger,\l, que os macuínístas
de 2" 3a e 4" classes, como chefes de maehinas, só teem direito
á gratificação da classe immediatamente suparíor,

Em vista disto, pois, resol vo íudeferlr a supra,1ita. petição.
Saude e fraternidad.e.-Jose Pinto da Luz.

N. 57 - AVISO DE 6 DE SETEMBRO DE 1900

Declara que não pode ser contado como da viagem o período em que
um navio esteve fundeado fora de um porto, ern serviço qunrente
nario, Inoommunícavel coma terra.

Ministerio dos ~egocios da Marinha - 2& Secção - N. 936
- Capital Federal, (j de setembro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Em resposta,
ao oficio n, 579, de 29 do mez passado, com o qual enviastes os
papeis referentes ao pedido do commandante do cruzador An·
drada, para lhe ser contado e aos offlclaes respectivos como de
viagem, o período decorrido de 17 de outubro a 4 de novembro
do anno findo, durante o qual esteve esse navio fundeado fórll.
do porto de Santos, em serviço quarentenario e em completa
íucómmuntcabilidade com a terra; declaro- vos, para 03 devidos
effeitoll e de aceordo com o que informastes, que não pôde ser
attendida semelhante pretenção, visto que o dito cruzador
cheg-ou ao podo de santos, tendo portanto cessado a viagem e o
facto da íncommunlcabíltdade foi motivado pelo serviço quaren
tenarío, como, por causa congenere, estabeleceu-se a íncommu
nicabllidade de outros navios da. Armada, infeccionados de peste,
neste porto.

Saude e frateruidadec-« JosJ Pinto (la Luz.

N. 58 - AVISO DE 10 DI<; SErE~IBRO DE 19JO

Declara que não pó de ser cumprido o art. 20 ela lei n, 579, da 19 de
julho ele 1:399, 'lUanta ús gratificações dos marinheiros foguistas.

Míuisterio dos Nezoclcs da Marinha _l° Secção - N. 1:J62
- Capital Federal, 10 de setembro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior '3:eneral da Armada - Não tendo
sido consiguados recursos no orçamento em vigor, p,tra. se
attender ao disposto no art. 2' da. lei n. 579, de 19 de julho do
1899, quanto ,tS gratificações dos marinheiros foguistas, recom
me ndo-vos quo, em ordem do dia, dois scíencía á Armada, e
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por telegrammas communiqueis aos commandantes de navios
fóra deste porto, que não pode ser cumprida aquella disposição
da lei de fixação de torças para o corrente anno ,

Saude e fraternidade.- José Pinto da Lus ,

N. 5U - AVISO I'E 19 DE SETEMBRO DE 1900

Declara q'le o commandante do Corpo de Marluheí ros Nacionaes não
pôde usa,' a ínsigu ía de cornman do de força.

Ministerio dos Negocios da. Marinha - '!a Secção - N. 956 
Capital Federal, 19 de setembro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Em solução
ao ofâclo n , 599, de 6 do corrente, com o qual enviastes o do
eommandante geral do Corpo de Marinheiros Nacionaes, consul
tando si deve usar a ínsignta de comman!o de força, declaro-vos
que não estando em lei preceituado que o commando geral do
Corpo de Marinheiros Nacionaes ~ equivalente ao commando de
Divisão, não póde o referido commandante usar o pavilhão a que
se refere.

Saude e fraternidadev-« Jose Pinto d« Lu:;.

N. co - A VlSO DE 20 DE SETEMBRO DE 1900

Declara que ao Quartel General compete ~. nomeação do mestre, fiel,
guardião, enfermeiro, escrevente, etc., da Escola Naval ,

Minísterio dos Negócios da Marinha - 3' Secção - N. 1164
- Capital Federal, 20 de setembro de laDO.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Não tendo o
regulamento annexo ao decreto u. 3652, de'! de maio ultimo,
indicado qual a autoridade que deve nomear o mestre, fiel,
guardião, enfermeiro, escrevente, etc., da Escola. Naval; de
claro-vos, para os devidos fios, e em resposta a vosso alicio
n , 258, de 22 do mez findo. que a nomeação do alludido pessoal
cabe a essa Repartição, de conformidade C'HIl o CJ ue preceituam
03 arts. 9 § II do regulamento annexo ao d~c'otr: n , 430, de :?'J
da maio de 1890e 90 do reg ulumento quo ueompauha o decreto
n , 3234, de 17 de março de 1899.

sauõe e fraternidade.- Jose Pinto da Lu s ,
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Rccommcnda-ao ao Arsenal de Marinha da Capital Federal '[UO dê
posse ú Thc Rio ele Janeiro Ilarbour and Dock Campany Liniitcd;
dos terrenos de marinha desoccupados na face snl da ilha das
Cobras, 1\ cujo uso C gozo foi reconhecido o direito da mesma <'om
panh la .

Ministerio dos Negocios da. Marinha - :~, f'ecção - N. lliR
Capital Federal, 22 de setembro de 1900.

Sr. lnspector do Arsenal de Mariubn da Capital Federal 
Tendo por aviso de 25 do julho ultimo me conformado com o do
l\1inisterio da Iudustria Viação e Obras Publicas de 16 do dito
mez, que reconheceu à '1'1113 Rio de Joneiro Harbour anr( Dock.
Company Limiled o direito ao uso e gozo dos terrenos de ma
rinha desoccupados na face sul da ilha das Cobras, em execução
das cl ausulas 3~ e Ga dos decretos ns , 9979 e 9G6, de 12 de julho
de 188B e 7 do novembro de 1890, relativas ao caes de Sa:l~i)S e
applicaveis á dita companhia, por força do art. 46 da lei D. 560
de 31 de dezembro de 1808; e havendo os avisos ns. 9C7, d0, 28 do
supradito mez de julho, lüg~, de 28 de agosto e 1132, de G do
corrente, providenciado sobre a. demarcação dos ditos terrenos,
determinando claramente que el1a só poderia abranger os ter
renos da face sul da mencionada ilha, com excepção de toda e
qualquer extensão occupada por este Ministerio; recornmen
do-vos que mandeis com a possivel brevidade dar posse á su
pradita companhia dos alludidos terrenos, que. nos termos dos
avisos a que acima. me refiro, são os comprehendidos ua face
sul da ilha das Cobras, desde o muro que separa o edifício da
Escola de Aprendizes Mariuhciros, até o que limita a zona. (lo
serviço do Arsenal e em que se acham as suas offlcinas, com ex
clusão do edificio de resídencla de um dos ajudantes desse Ar
senal, actualmente occupado pelo commandante da. referida Es
cola, do caminho de servidão do mesmo edificio e da zona situada
entre esse caminho e as construcçõss superiores, devendo a com
panhia respeitar as muralhas da fortaleza e as do referido edi
rícío, de modo que as construcções que venha a fazer não distem
menos de 5 metros daquellas muralhas e de dous metros das do
edifício de resldencia do eommandante da Escola.

Para a effectividade da posse, nesta conformidade, deve ser
lavrado nesse Arsenal um termo em que tudo conste minuciosa
mente, de modo a não deixar duvidas futuras, salvaguardando-se
os direitos de terceiros que por ventura possam existir, bem como,
quando possivel, levantada uma planta dos terrenos entregues,
que, com o referido termo, ficará ahi archívada,

san íe e fraternidade.- Jose Pinto da u«.
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N. 62- AVISO DE 22 DE SETEMBRO DE HJOO

Providencia aflm de que sejam descontados de uma etapa os medlcos e
pharmaceuticos, quando permanecerem de serviço no hospital, ou
quando por qualquer motivo forem municiado, relo estabeleci
mento.

Ministerio dos Negocios da Marinha - l' Secção- N. 1420
- Capital Federal, 22 de setembro de 1900.

Sr. Direclor do Hospital de Marinha da Capital Federal 
Estando os medlcos e pharmaceuticos desse hospital, de accordo
com o disposto no art. 13 do regulamento annexo ao decreto
n. 429, de 29 de maio de 1890,sujeitos ao desconto de uma etapa
nos dias em qU(J permanecerem de serviço, ou quando, por qual
quer motivo. forem municiados pelo estahelecimento; rocom
mendo-vos expedição de ordens afim de que, DO resumo do ponto,
mensalmente enviado á Contadoria da Marinha, se façam as
indicações necessarias para tornar-se effectivo o alludido des
conto.

Saude e fraternidade.- José Pinto da Lu s ,

N. 63- AVISO DE 24 DE SETEMBRO DE 1900

Nega a permissão pedida por uma praça para mudar de nome

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2' Secção - N. 982
- Capital Federal, 24 de setembro de 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - De accordo
com o que informastes em ofãcio n. 583, de 31 do mez
passado, àcerca do requerimento do marinheiro nacional de
2" classe Alfredo da Fonseca Barros, pedindo permissão para
assíguar-se, de ora em diante, Alfredo Machado Magalhães.
resolvi não attender semelhante pedido, por não ter o petí
cionario justificado a necessidade dessa mudança de appellido e
convir evitar, tanto quanto for possível, semelhantes alterações
de nomes nas praças de pret, sal vo casos especíaes devidamente
motivados, em consequencia da. confusão que isso causa na es
cripturação dos respectivos assentamentos, sem vantagem para
aS mesmas, que, arregimentadas e obrigadas a andar sempre
uniformisadas, trazem comsigo o caracteristico da sua indivi
dualidade e não listão nas condições do simples cidadão, sujeito
a contíugenctas da vida social pela igualdade de nome.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da LH:.
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Autortza a trn nsferencia de pra~(ls de um para outro dos corpos da
Armada, sempre que a conve n lcncia do serviço °exigir.

Miuísterio dos Negocias da Marinha - 2" Secção - N. 1032
-- Capital Federal, 10 de outubro do 1900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada. - At ten
dendo ao que ponderastes em offleio n. 618, de 19 do mez pas
sa.lo, resolvi autorizar esse Quartel General a transferir de um
para outro dos corpos as praças da Armada sempre que a con
veniencia do serviço O exigir, devendo completar no corpo para
que passarem o tempo de serviço a que eram obrigadas pela
primeira praça; não sendo, porém, empregada em misteres es
pecíaes e alheios ao serviço do corpo a que pertencerem.

Saude e fraternhlade .- Jose Pinto da Lu«,

N. 05 - AVISO DE 13 DE OUTUBRO DE 1900

Declara que ao commandante do nado surto no porto desta Capital
falta competencia para rubricar os Inventarloa feitos por verificação,
por ser isso prerogaw ia especial do commlssario geral da Armada.

Ministerio dos Negocies da Marinha - 2' Secção - N. 104G
- Capital Federal, 13 de outubro de I\JOO.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Concordando
com as informações desse Quartel General em ofâcio n. 274, da
4" secção, de 28 rle agosto do corrente anno e da Contadoria no
de n, 301 A, de 29 do mez passado; declaro-vos, para os devídos
effeitos, que ao commandante do navio surto no porto desta
Capital falta competencia para rubricar os inventarios feitos por
verificação, porquanto é isso prerogatíva especial do com
mtssarío geral da Armada, já pelas disposições dos decretos
ns. 4542 A, de 30 de junho de 1870 e 703, de 30 de agosto de 1800,
já pelas do aviso de 13 de março de 1889, que privativamente
deu àquella autoridade essll. incumbencia, tanto mais que o § 2"
do art. 1'Z6 do referido decreto u, 4542 A, de 1870, manda. que,
na hypothese do art. 123, o commandante do navio faça a con
ferencía da la com a 2' via do inventario e as assigne, mas não
manda rubricai -as.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Luz.
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N. oe - AVISO DE 18 DE OCTLBllO ['J': 1900

Torna oxten s ivo :i Armada o aviso do Minivterl o da Guerr-a de 14 de
maio de HIOO, que marcou a data a par-tir da qua l deve a praça sen
tencind a so tlrer o desconto da metade do -oldo , hem ussim os ofll
ciaes cond. ninados a d ous annos ou menos de prisão ,

Mínisterío dos Negocios d,t Marinha - '2' Secção - N. ] ,)f,? 
Capital Federal, 18 de outubro de ]UOO.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Em aviso
n. ]002, de 14 de maio do corrente anno, declarou o Mínísterio da
Guerra ao Chefe do Estado Maior do Exercito que o Sr. Pre
sidente da Republica - conformando-se com o parecer do Su
premo Trihu-ial Militar, em consulta de 2 de abril anterior-,
relativa á rlata a partir da qual devo a praça sentenciaria S01ft'Cl'
o desconto da metade do soldo, em vista de um pedido de esclare
cimentos do capitão fiscal do 3\)0 batalhão de intantarta--- :·~sl)l·

vera, em II do referido mez de maio, que o desconto 11e me:o
sol-lo das praças de pret, submettldas a processo no fôro civi i ou
militai', deve ser effectuado da data da sentença em ult.ma
instancia , fazendo carga ás ditas praças para lhes ter descontada,
na for-ma da lei, da importancia do meio sol.lo que houverem
recebido desde a data da prisão pr.iven tiva que lhes i~ compu
tada para o cumprimento da sentenço , e que por i.Ienl idade de
razões se: deverá descontar aos offíciaes de patente, sentencirdos
a dons annos ou menos, o meio soldo qU8 se Ih'1S tiver ahlJ:Jado
durante o tempo de prisão preventiva, computado 110 cumpri
monto da sentença, attendendo ao que solicitastes em (,ffieio
n. 613, de 17 do corrente, resolvi tornar extensivo á Armada o
referido aviso. O que vos declaro para os devi.tos cffeitos ,

Saude o fraternidadev-> Jose Pinto da L11~.

N. 67 - AVISO DE 18 DE OUT1'BRO DE IcoI

Declara que Só pode te!' Iogar a ass ignatura do Dia rio OfJicial para as
associações de praticagem medianle pa gameato por parte das meninas.

Mlnister ío dos Negocias (la Marinha - I" Secção - N. 1551
- Capital Federal, 18 de outubro de 1900.

S,·. Director da Associação dos Praticas das Barr-as do Estado
de Sergipe - Respondendo a vosso offleio n , 60, de 3 do
corrente, no qual solicitastes uma assígnatura do Tsiario Official
para essa Associação, declaro-vos, para os devidos effcítos, que
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sendo as Associações de praticagem instituições particulares,
com economia propria, e apenas fiscalizadas pelo Governo, so
pó-lo ter logar a supradita assígnatura mediante pagamento.

Saude P frat03rnidade.-- Joec l'i71to â« 1.11:_

N. 68 - AVISO DE 20 DE NOVE"mRO DE 1soo

Manda adaptar o mappa para dístinctivo de mun iç ôes , armamento
p(lrtatil e arv-Iactos de guerra aos naví o« e es\a1,decimen\os de
~larinlln .

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2' Secção - ~. 1129
- Capital Federal, 20 de novembro (le ]~)OO.

SI'. Chefe do Estado ;\Iaiol' General da Arruada - De accordo
C'Jm o que informastes em ameia n , 711, de 10 do corrente,
resolvi mandar adaptar o mappa orp-ani,.a,ln pela Dircctor ia de
Arttlhnria do Arsenal de Marinha desta Capital, para distri
buição das munições, armamento portalil e .irtefactos de guerra
aos navios e estabelecimentos de Marinha. Junto remetto-vos
o dito mappa, que opportunamente devol vereis .

Saude e íratemídadev-- Jo<c I'ini« da Lu : ,

N. 69 - AVISO DE 21 DE NOVE}lB1W JlE 19ü()

Declara que as praças de prei incluidas na Companhia Ccrreccional
perdem, emqnanto ahi permanecerem, mel.arl e ,la :;ratif[(~n,ão cle \0

lun tor-ios , como perdem metade do soldo.

Ministerio dos Negocias da Marinha-c- 2 S·,,·,;·ã.o - N. : 144 
Capital Federal, 24 de novembro de ]900.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Resolvendo
;t consulta do commandante do cruzador Barroso, que enviastes
com o oíflcio n. 577, de 28 de agosto ultimo. e conformando-me
com o parecer do Conselho Naval em consulta n. 8467, de 13
do corrente; declaro-vos, para os devidos effeitos, que as praças
de pret Incluídas na Companhia Correccional perdem, emquanto
ahí permanecerem, metade da gratificação de voluntarios,
como perdem metade do soldo, a quo e equiparada tal grati
ficação, nos termos dos avisos de 7 de novembro de 1887 e 10
de setembro de 1891, expedidos pelo Ministério da GU(Jfl'B.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da LH c ,



90 DECIsões DO GOVERNO

N. iO - AVISO DE 28 DE NO VEMBRO DE 1900

Consideru como exclusivamente destinado á ínhumação de officiaes e
praças da Armada e classes aanexas o jazigo adquirido no Cemí
terio Central de Moutevidéo em 18131.

Minlsterlo dos Negocias da Marinha - I' Secção -N. 1695
Capital Federal, 28 de novembro de 1000.

Sr. Ministro da Guerra - De accordo com o que propuzestes
no aviso n, 58, de 9 do corrente, ora declaro ao nosso Consu
lado em Montevídéo que deve considerar como exclusivamente
destinado á ínhumação dos offlclaes e praças da Armada e
classes annexas, que alli fallecerem, o jazigo adquirido pelo
Governo, em 1864,no Cemiterio Central daquella cidade, ficando
o outro jazigo, tambem alli adquirido pelo Governo em 1865,
destinado aos offlcíaes e praças do Exercito.

Consequentemente autorizo o dito Consulado a levar á conta
da Marinha o total da despeza feita com os concertos do pri
meiro dos mesmos jazigos, dependendo de ordem vossa a reall
zação dos reparos de que precisa o segundo.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Lur ,

N. il - AVISO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1900

Declara que, no impedimento do commissar lo da Repartlção da
Carta Maritima, compete ao respectivo fiel assignar as folha. de
pagamento do pessoal e receber a ímportancía das mesmas na Paga
doria da Marfriha .

Ministerio dos Negocíos da Marinha _Ia Secção - N. 1714
Capital Federal, 30 da novembro de 1900.

Sr. Chefe da Repartição da Carta Martttma - Achando-se
impedido da comparecer ao serviço o commtssarlo dessa Repar
tição, declaro-vos, para. os devidos e1feitos, que compete ao
respectivo fiel asslgnar as folhas de pagamento do pessoal o
rcoe'ler a competente importancia na Pagadoria da Marinha.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Luz.
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Autoriza a entrega :\0 Mínisterto da In dustr ia. Vbção e Obras Publicas
dos edificios do extincto Arsenal de Marinha ele Pernambuco , não
occupados por esle Ministerio, bem ass im as machíu ae e ferramentas
da que aqnelle precisar.

Ministerio dos Negócios da Marínha - :;~ Secção - N. 1413
Capital Federal, 5 de dezembro de IgOO.

Sr. Capitão do Porto do Estado de Pernambuco - Autorizo
vos a entregar á pessoa que for designada pelo Ministerio da.
Industria, Vinção e Obras Publicas os edificios do extincto Ar·
senal de Marinha desse Estado, não cccupados por este Minis
terio, bem assim as machínas e ferramentas de que precisar,
cumprindo que envieis a esta. Secretaria urna relação do mate
rial existente no Almoxarifado que for requisitado e entregue,
declarando o "eu valor, afim de reclamar-se a competente
indcmnízação,

Saude e fra.ternidflde.- José Pinto da Lu;.

N. 73 - CIRCULAR DE 18 DE DEZEMBRO DE l!)OO

Fixa em oitocentos e ciucosnta kilog rammas por metro cul.íco a base
para o calculo do peso de carvão de pedra recebido p~r m-queacâo
nas dependencias da Marinha.

Ministerio dos Negocios da Marinha - I" Secção - N. 1781 
Capital Federal, 18 de dezembro do 1900.

Sr . • •- Convindo estabelecer-se uma base uniforme para o
calculo do peso do carvão de pedra recebido por arqueação nos
navios, corpos e estabelecimentos subordinados a este Mlnisterio,
declaro-vos, para os devidos etreitos, que, de accordo com o
que propoz a Inspectoria do Arsenal de Marinha desta Capital,
resol vi fixar semelhante base em oitocentos e cinccenta kilo
grammas por metro eubico,

Saude e fraternidade.- Jose Pinlo da Llc.



N. 74 - AVISO DE ':!-7 DE DEZt~MBRO DE 1900

Torna extensivo á Marinha o aviso do :lfinistrrio da (;uerra n . 60.
de 21 de novem hro de HJüO, acerca do modo de proceder com os de
sertores condemnados pelos tribunaes civis :L mais de seis annos dll
prisão , antes de processados e dcflnitivamcute jlllgados por crime de
rl.rserção •

Ministerio dos Negocios da :lfarinha - 2" Secção - N. ;234
Capital Federal, ~7 de dezembro de WliO.

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo o SI'.
Presidente da. Republica consultado o Supremo Tribunal Militar
.iccrca do mo.lo por que se devo proceder com os desertores
condemnados pelos tribunaes civis :1 mais di] seis annos de
prisão, antes de processados e dcflultivauientc julgados por
crime de deserção pelo mesmo Supremo 'I'ribuns.l, foi este de pa
recer, em consulta de 15 do outubro findo, que a praça que de
serta o-Ui sujeita á acção criminal, cuja extincção sti póde ser
decreta-!a pelos trtbunros mili tar-es de Recordo com o disposto
nos arts. 310 do Regul.unento Processual Crimlnal \,ilibl' e 02
,Ju Codigo Penal da Armada, e que, no cas» 111) que S'~ trata,
podem se apresentar tres hypotheses :

ou o desertor (, coudemnado pelos trlbuuaes civis por crime
commum á pena lI,) seis auuos ou mais de prisflo e requisitado
l'::mcumpril-:, ;

ou está sendo processado no Iôro ci vil por crime comrnum ;10
mesmo tempo que no 101'0 militar;

ou li condemnado no fôro civil por crime commum a pena
menor de seis Rimos de prisão e no róro militar á pena legal de
d eserçâo ,

N<1 prím-tra liypothese, ínrormad« a autoridade militar do
julgamento do desertor no fôro corumum , em virtude de requi
sição do j niz de oxecução cr-iminal, finá lançar nos B9US assen
tamentos as competentes notas, se.n prejuízo (10 andamento do
processo militar, até julgamento definitivo, depois do que,
cumprida a pena militar, si concluir P(Jl<1 condemnação do réo,
será elIe apresentado á autoridade civil requisitante para o
cumprimento da pena imposta no fôro commum e então ex
cluido definitivamente do estado effectivo .

Quanto á segunda hypothese, a marcha dos processas deve
se:' cncamínhada de modo que os juizes e ti-ibunaes civis e
militares possam Iunccion ar independentes uns dos outros, expe
didas as ordens con venieutes, proferindose. entretauto, o julga
monto da deserção no fUro militar pela acção preexistente desta
j urisdicção e prevalecendo a mesma conclusão relativamente á
hypothese anterior, no tocante á exclusão definitiva.

Finalmente, a terceira hypothese se resume no modo de effc
ctuar-se a exclusão definitiva, desde que a somma do tempo de
prisão, imposta no furo penal commum, com o tempo de prisão
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ímposta no íõro penal militar perfizer seis annos desta pena
pratica esta que deve ser observada, correndo por conta lias
departamentos almlnistrativos militar e civil os respectivos
onus correspondentes á execução de cada uma das penas, cujn
somma occasione a dita exclusão das fileiras do Exercito ou da
Armada.

O Sr. Presidente da, Republica resolveu, em 16 de novembro
ultimo, conformar-se com o referido parecer, seg-undo declarou o
Ministerio da Guerra, em aviso li. 60, de 21 do dito mez, que üca,
nesta data, extensivo á Marinha.

O que vos declaro para os devidos eüoítos.
saude c fraternidade. - Jose Pinto d" Lus .

N. 75 - .\VISO DE 28 DE DEZE\IBRO Dl': IOnO

Declara (lUe o commissario de 5' classe, logo que completa 10 annos
de serviço. tem d irc i to fi patente, n50 havendo necessidade da pro
mulgaç:-;,; de decre to para ser expedida.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2' S)cçãO - N. 12'35
- Capital Federal, 28 de dezembro de 1900.

Sr. Presidente <lo Supremo Tribunal Militar- O Sr. Presi
dente da Republíca, inteirado das ponderações constantes do
V05S0 otflcio de 14 do mez proximo passado, manda. declarar
ao Supremo Tribunal Militar ;

lO, que os cornmissaríos de 5" classe teem direito á patente, logo
que completam 10 annos de serviço, em virtude do disposto no.
lettra b, § 6°, art. 2", da lei n. 4'), de 2 de fevereiro de 1892.
combinado com o disposto no art. 2° do regulamento anuexo ao
decreto n , 703, de 30 de agosto de 1890, agora applicavel unica
mente a essa classe de commissnrios, de accordo com a propría
lei 11. 40, que ás outras classes concedeu patentes;

2°, que não ba necessidade de decreto especial, concedendo pa
tente aos commtssarlos de 5& classe, quanlo completam o in
tersticio de 10 annos de serviço, visto j<t estar isso determinado
no cítado ar 1. 2" do regulamento annexo ao decreto n, 703,
de 30 de agosto de 1890, com as expressões: 4: só lhe! será passada
a patente das respectivas graduações Oll postos, quando comple
tarem 10 annos da serviço s ,

Quer na vigencía plena desse art. '~'J, quer na vlgencía de
disposição identica do regulamento anterior de 1868, nunca
houve necessidade de decreto para conceder patente ao commís
sario ou ofâcial de fazenda que completar 10 annos de serviço e
posteriormente á lei 11. 40 não houve tambem acto algum da
terminaudo semelhante formalidade, Uma opinião nesse sentido
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manifestada pala Conselho Naval, em consulta n. 833'?, de 5 de
dezembro de 1808, não teve approvação do Governo,

O decreto n. 776, de 22 de março de 1892, como se evidencia
das suas claras expressões, só se refere aos guardas-marlnha da
Escola. Naval, quando começam a fazer parte do Corpo da Ar
mada, no seu primeiro posto.

Nessa conformidade, o mesmo Se. Presidente da Republica
manda reiterar a portaria de 23 de outubro ultimo, solicitando
ao Supremo Tribunal Militar a expedição da patente de gu,u'da·
marinha, commíssarío de 5' classe, para Alfredo de Alvím,

Saude e fraternidade. - José Pi.i lo ela LI!J.
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de guerra não ficam constituidos sem a presença de
todos os juizcs. • . • • • , . . . . .

X. 23 - Aviso de 19 de maio de 1\100 - Sobre 09 prazos de que
tratam os arls , 11. e 118 do Codigo Penal da Armada
para a clasaiflcaçâo .lo crime de descrçiio ,

\ 21- Portaria de 21 de maio de 1\)00 - Declara que a d í s
poaição do decreto n , 529, de 2 de dezembro de 1898,
(Iue manda indemnisar das vantagens perdidas durante
o processo no fóro militar, no caso de absolvição, os
oltíoiaes e praças do exercito, é extensiva aos que
respondem no furo civil

\. 23 - Aviso de 31 de maio de 1900 - Manda observar nas fOI'·
talezas e quarteis de artilharia do exerciu , nos dias de
testa nacional, em relação ás salvas, a Iabel la de em
ba ndeirame nto e salvas adaptada no Míniaterio da
Marinha, pelo aviso n. 1391, de 31 de outubro de li<a,••
sendo a moío-púo o embundelrnmento no (lia 2 de
novembro •

\. ?I, - Aviso de ·1 de junho de H'OO - Declara que a tro nsfe
rencia dos 2°' tenentes de artilharia para as armas não
scicnt iücas, de aecordo com o art. 23 do regulamento
de 81 de março de 1851, sú pód e realizar-se quaudo
estiverem elles inhibidos de pros"!::uit· nos estudes.

:\. _, Aviso de 22 de jnnho de 1aJO - Declara que os com
mandantes das escolas do exercito teem attrtbuições
propriaa para convocai' os conselhos de invest igação e
de guerra, e organ íznr as escalas de seus oílí clues para
servirem de juizes.

N. 28 Aviso de 11 de junho de 1900 - Declara que o tempo
passado nas escolas do exercito, sem aproveitamento,
não n ífccta a antiguidade do posto, mas somente o
tempo e-' -ido para o intersticio, reforma, demissão
e baixa do serviço .•

:'lo 2\1 - Aviso de 12 de junho de 1900 - Declara (1!IO só podem
ser consideradas engajadas as praças quo, terminado
o tempo de serviço, continuam nas ílleirns , sem ínt-c
rupção, e nesse entretanto se engcjam ; aquel las, porém,
que se alistam depois do ha.verem ohtido baixn 8(,
podem ser conaidr-radns vc1untal'ias. . • • . •

"'. 30 - Aviso de 22 d« junho 1e 1900 - Declara que os corri
mandantes de d lstr-íctos m í l i t ares estão subordinados
ao chefe do estado maior do exercito e delle recebem
ordens, embora sejam mais graduados ou mais antigos,
e qne O sub-chefe, no impedimen lo do referido chefe,
assume todas as suas attr ihuiçôes •
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.( !:'iDlCE DAS DECISÕES

N. 3/ - Avia·) de 2 de julho d" 1('00 - ,\ PPI'..V,l o fcch.i mento
do Lnboratorío I'yrotech nico deMnlto Grosao, por falta
de recur-sos para o seu funccinnnmento. .

?I. :12 - Aviso de 9 de julho de 1900 - E:l:p!icn o decreto
n , tOO, de 2 rle ahr il de IS0/, que r,,/;ula as coutl
neuclas militares

N. 33 - Aviso de 11 rle julho de H'OO - Declara que os ofllclaes
do exercito não podem annuncinr ou manter esta.he
Ieclmontos rle í ns t r-ucçâo particular ('U !,u1..Jicn: mas ,
podem lpcciona r pa rticnlarme n [e, sern prE'j u izo (10

serviço mí llta r ; e em que condições lhes é p'·rmiltido
asstgnar seus nomes nntell,)ntlo o titulo de h3.1 hare] •

N. 34 - Aviso de 17 de julho de l\lOO - Manda p~'S:ll' :l ag'
gregado-;, sem venclmon to de an l ig uidndo, d í vc rso-'.
ton ontes <le infantaria t r a nsferidos como 2'" tenentes
de artilharia rara aquella arma, IJe nccor.io com °
art. 25 (lo regulamento de SI de marco dr- 1~::;1. 'Fwndo
não est:1VDm i n h ibl.Ics de proseg uh- nos cst n.los •

N. 3;; - Aviso d"20tI,, [u lho rle 1\'00 - Suhre n. appl>nçitotIos
saldos dns economias licitas dos conselhr-s eco
norn icos dos bcspf tacs e enf"rmari<l9 milit:ll'n

?I ..?6 - Avleo doe 21 de julho rle 1900 - Providenci.t p11'a qn"
haja escripturação especial para torlos os netos que
impor!em em receita para o JIinisterio da. Gue rra
emanados de a ccor-do com o disposto no decrrt·) n , C,::i8,
de 20 de novem bro de ISUg •

X, 37 - Portaria de 30 de julho de H'O:) - Declara 1]'1<' o ru-t , 8°
do decreto n , tU3 A, d . 80 de janeiro de 18,10, não
aproveita, para o abono d o soldo integral da ]la lente,
ao ofllcial que, niio tendo 2:> ann'. de serv iço , «ctioito.
reforma por ter attingido u idade pa ra a reforma "0
Junta ria

N. 38 - Aviso de 30 de julho de lVOO - Declara '(u,> a prn
visão do 5 de setembro de 181::; e aviso d~::; de
setem b-o de 1885, sobre os traslados dos jJl'OéeS50S que
devem ücrn- nos corp-is , não foram r,·vog~'.los 11<'10 re
gula men ro processia l criminal militar e s í m revigo
rados pelo art. 233 do me, mo regulamento. . • •

N. SU - Portaria de 1 de ~ gosto de 1('()0 - Dcrlarn que o
ollieial tI" esercito que já consignou parte elo 8,1,10, por
qualquer rnr.tivo , ou já ~(>jrl'Cl' descon lo 1"11"'1 pnga
menta de divida á Fazenda Naclonal. FÓ nó-Ie co nslgnar'
a parte que faltar rara prcfnzer a tI ta lidado '10 soldo,

?I. 40 - Aviso da 3 de agosto ,Ia 1(100 - Explica o 0.',1s" de g
de julho deste an no, sobro coutl nencias m il i tares ,

N. -í I - Aviso lIe 20 rle agosto de lU)O - Manda a hon nr ao
porteiro do hospital m il itn r do And arahy a alimen
tação de que trata o art. el8 UO re.:;"u!amellto da
Irireoção Gorai de Saudc ,

N, 42 - A'fiso de 27 de agosto de 1000 - Declara que aos al
fere~ graduados compete a gl'ntificaçito de exerci cio de
subalterno de corpo a pé ou montado, no qual servirem.

44

44

113

,,[

55

;'7



MINISTERIO DA Gl.:ERRA

N.n - Aviso de 22 de setembro de 10ÚO - Declara que corre
por conta dos cofres publicos n despcza com o onter
ramento das praças reformada, do exercito ou asyladaa
que residirem nos Estados e da~ etlectlvas que se
acharem com licença para tratamento de saude • .

N. 4! - Olrcular de 25 de setembro de H)OO - Prohíbe que os
ofliciaes do exercito sejam postos li dlsposlcão dos pre
s íd entes e governadores dos Estados para servirem
nas forças estadoaes•.

N. 45 - Aviso de 25 de setembro de 1000 - Declara como
deve ser preenchido o locar de torceiro membro
dos conselhos economicos <1.)S !:,'spil;,es ll1ilit;l-l'~" nn
falta de I'c'30al merl ico

:'lo 4il - Aviso de \' de outubro de J\)OO - A!ltoriza o CO'11man
dante do 20 d lstrlcto m il itm- a mandar desligar d,.s
corpos do mesmo d istr'icto , r.os quaes se acham
add ídos , c ~ olIiciaes reformados e hou-rarlos, 'lu e, ill
cluídos no Asylo dos In valírlos da J'a'l'ia, tcem lice nça
rar<1. residir nos Estados. • , . . • . . . •

N. 47 - Aviso de 8 de novembro de [aJO - Declara que os
t~legr:lrLislas do estado mcaoi- dos batalhões de en
genharia. dcve m ter gl'adtltl.,,:Lo de l')~ sargentos

:'lo 48 - Aviso de il) de novembro do J000 - Declara 'l"e oi
infer-iores graduados em al tercs pela lei de 0 do de
zembro de 1805, convenientemente habilitados com o
curso theorico e pratico exigido na lei, devem con
correr com os outros i nfar iores, também conventcnte
mente habil itados , para a promoção de accordo com
o d isposto do decreto legi,lalivo n . (,(la, de 8 de agosto
ultimo.

N. 40 - Aviso de 20 de novembro de I ao:] - Declara qu,? a
indernntaaçâo do meio soldo '\l~ a s )lra~as sen ren
ciadas receberam durante a pr-isão, deve começa!' no
primeiro pagnmento que seguir-se li intimação da
sentença •

N. 50 - Aviso de 21 de novembro de HlOO ltesolve a con-
salta qne faz o commandante do 2) districto militar
sobre " maneira de se proceder relati va meu le DOS

desertores condemnados pelos tcibuuaes cívís a mais
de seis armos de pr-isão, POI' crime da competencia
lestes tribunaes , antes ele proceseados e definitiva

mente julgados por crime do deserção, pelo Supremo
Tribunal Militar

N, 51 - Aviso de 11 de dezembro de 1\J00 - Declara qual a
norma da conduota militar que deve ter um pharma
ceutico de ·l' classe, encarregado de uma pharmacia,
no caso de assumir a chefia da referida enferrn arin
um medico adjunto;

N. 52 - Aviso ele 12 de dezembro de 1\)00 - Declara os ven
cimentos que devem perceber o major graduado
do corpo de engenheiros Antonio José Dias de Ol i
vel ra, que, sendo lente em disl'(mibili(l~dc, foi nO-
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ti r1\nICE TIAS DECISÕES

meuüo Iiscal do 10 bn talhão de engcnlrarta, e o 10 te
ucnto João Baptista da Conceição Monte, a quem se
permiltiu prestar serviços como coadjuvante elo ensino
na Escola Prepa rator ia e de 'radica do Realengo, sem
prejuizo das Iuncçôes que Ihc competem naqnelle
iJakl.lhão. • • • • . • • • . • .

~,~,:1 A víso de 2.~ de dezembro de 1900 - Declara que aos
n lum nos que concl uírem o curso de engenharia, e
aos quo completarem o dito CUl'SO, possuindo já titulo
de bacharel em sc iencias, dcverú ser conferido o titulo
de bacharel em mathemntícas c scie ncias physíeas .
ex igindo-so o 'IHC preceitua o art. 25-. do regulamento
do 1874 • . • • • • • • • • • • • • •

~. 51 - :\viso de 3l de .lezemb-o de laOO - Declara 'lHe a
irnportaucin obtida pela venda em hasta publica do in
strumcntal da banda de musica , qne fôr julgado inser
vlvel , deve ser recolh ida ar) cofre do conselho eco
nomtco ,

~,5:; Avlso de:a de dezembro de laOO - Declara que a
anüguidado do capitão pharmaceutico de 3a classe do
exercito Eugenio José Ferreira Baptista, neste posto,
elevo R~r conta/Ia ele 1 de maio ele 18QO. . • • •
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MINISTERIO DA GUERRA

N. 1 - AVISO DE :1 DE .JANEIRO DE 1(100

Declara que os alumnos das escolas do exercito inhabilítados em todas
as materias por terem obtido nota - zero - em uma dellas devem
ser submettldos na 2' quinzena de março a exame de ponto de
todas as mateeias que cursaram durante o a nno lectivo,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1900
- N. lO.

Sr. Chefedo Estado Maior do Exercito - O commandante da
escola preparatoria e de tactica do Rio Pardo, em telegramma
de 27 de dezembro findo, consulta si aos alumnos daquella es
cola. que por occasiãodos segundos exames parciaes foram, pelo
conselho de instrucção, julgados inhabilitados em todas as ma
terias por terem obtido - zero - em uma dellas, deve ser
applicada a penalidade do art. 123 do regulamento vigente.

Em acíução a essa consulta, vos declaro, para que o façaes
constar ao mesmo commandante, que os alumnos em taes con
dições devem ser submettidos, na segunda quinzena de março
deste anno, a exame de ponto de todas as materias que CUf
saram no presente anno lectivo e em cujo segundo exame
parcial foram inhabilitados, pois que o adiamento para a segunda
época, embora legal, não obriga os alumnos a exame vago de
materias em que houve frequencia effectlva, applicando-se,
então, a penalidade do art. 123, aos que, sendo então reprs
vados, incorrerem nesse artigo.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Ma1let.



N. 2- AVISO DE 5 DE .J.l.NEIRO DE 1000

Resolve diversas duvidas apresentadas pel» d i rec lor da co lon ia militai'

junto ~, foz .lo Igua~sú com rclaçâ o ao s tel'reno~ cLt mc smr, col.uu a

Ministor io Ih Guerra e- Rlo de .lannir», 5 de [aneiro (18 lDOU
- N. '!9.

Sr. Chefe do l'::;t30110 Maior de Exercito - O director (la \30
lonia mllitar junto á toz UO Iguassú, declaruudo que, por OCCft

sião de dispor de uma área d.l) terreno. allognram os compe
tentes procuradores que o respectivo quar teir.io pertouc.: ao
tenen te Edmundo Fruncisco Xavier de Barros, consulta:

I." Si a administração deve reconhecer como le-gal a proprío
dade de Iuncciouarios militares da mesma colonia relatí vumcnte
a bens immov-Is silos na sede 01.1 zona colonial;

2." Si nn !'l1f.Jl'lda ~é<l1J P. l icit a a propriedade p:,r-t;culal' de ter
renos sem edilicacão ;

3." Si deixa de ser propriedade (la administração o terreno que
circumda den tI'O de cerca as casas editlc.uln s na sede da colou ia.

Em 801uç::Lo a, e85U consulta, que acompanhou o ofllcio que o
comma nüante do 5° districto milita» dirigiu a essa repartição
em 2íl de julho do anno findo, sob li. :!O 18, declarao ao mesmo
commanôaute, para que o íuç \ constar áquclle director:

Quant.o ao primeiro quesito, que qualquer propriedade e legal
desde que legaes são seus titulos ;

Quanto ao segundo. que nos regulamentos pelos qnaes teem
sido regi.las as colonias militares, nenhuma. obrigação se impõe
ao colono de edificar casa para sua habitação no prourio lote que
aultivar, podendo, pois, elle residir em um lote e cultivar um ou
mais. o que, desde que adquira posse legal de qualquer dos lotes
que culti var em bora residindo em outro, não póile Este facto an
nullar o direito de sua propriedade;

Quanto ao terceiro, que querer-se conservar os quiutaes das
casas dos colonos elitlcadas na sede colonial, circumdados de
cerca, seria obrigar os moradores a não dispor de um palmo de
terreno fora do perimetro de suas habitações, tanto mais que se
trat"" de edificações raríssimas dentro de uma extensão enorme
de terreno deshabitado, não podendo ser arrasadas as casas e
plantações, que constituem bem feitorias, e cabendo ao prejudi
cado haver' judicialmente indernnlzação do darnuo causado, sem
responsabilidade do Governo, que não autorizou tal excesso.

Outrosim vos declaro, para os fins convenientes, que não pórle
ser approvarla a deliberação que tomon o mencionado director
relatí vamente :l. áreu ,In terreno em questão.

8:1ul18 e Iraternidude . - J. ~Y. ,Ia Jldc,iros ~lIa!ld.



MI:-iISTERlO DA GUERRA

N. 3 -- AVISO DE 15 DE JANEIRO DE 1900

3

Decl u-a como devem ser consldern.los para a pr.nnoçào llO exercito O~

servicos r elcv antcs ,

Ministerio <11 Guerra. :- lUa ,le Janelro, 15 de janeiro de 19tH
-N. 21.

SI'. Corrnnamlaute 1]'1 Escola Pl'epitrat0ría e d'1 'radica ,b
Realenuo .- O major do corpo ele estado 111:1\01' de artililarilt
JOS) de Sá Enr-p, aiudaute do m:tleri:ll ,les":l pscola, consulta
~i ()S s.n-viçis prestados em tempo de paz e cousiderndos pele)
(;0\'or!10 corno relevantes srio idenhcos aos actos de bravura em
tempo de guerra, e si aquelles serviços dil'> direito á promoção
em talta destes actos.

Em solução a essa consulta, que acompanhou vosso ofllcio
n , 601, de 13 de setembro do anuo rindo, vos declaro, para os fins
convenientes, que serviços relevantes não dão direito :i pro
moção, por não oonsigua.l-os com tal effeito o decreto n , I. ::l:JI ,
.le 7 rle Ievereiro de 1891 ; entretanto. oontribuem pira reforçar
de modo preponderante o quinto grupamento (l'J qualidades que
constituem o merecimento rnllitnr e que estão cspecifl iatlos no
art. 10 do cita/lo decreto; pois, si entre taes qualidades se acham
os bons ser viços prestados na paz e na. guerr<l. nestes se 11 e vem
incluir' os serviços relevantes, visto ser a qualificação de que se
trata a expeessão da. excellencia do scrvíço prestado,

Snude e fraternldade. - J. N. -te Medeiro» Mollet ;

N. 4 - AVISa DE?5 DE JA1\EIRO DE 1900

Declara que a despeza feit a C01'1 a public<:.ç'to de'cditaes chamando
omci~cs ausentes nor C:;CeSSO de lic-rica corri' 1'(>1' conta dos mesmos

ottlcia-s .

Míuísterto da. Guerra - Rio de Janeil'o,'.'::, rle janeiro -le 1900
- N. 1813.

Sr. Chefe do Estado ~iaiol' do Exercito - Consultando o com
mandante do 33° batalhão de infantaria, em oficio de 12 de
dezembro ultimo, que vos foi transmitt ido p 'lo commandante do
:lo distrrcto militar com o de n , 37G3, de l'J do dito mez , si as
despesas provenientes de editaes que mandou publicar em jornaes
da cidade do Maceió, referentes li.ausencla , iO!' excesso de licenca ,



DECISÕES DO GOVERNO

de dous orüelaes do dito corpo, devem correr por conta da caixa
do conselho economico ou si serão índemnizadas pelos referidos
officiaes, vos declaro, para que íacaes constar àquelle comman
dante, que essa dospez« deve correr por conta dos alludidos
ofüclaes, porque não só foi por elles occasionada, como porque,
nos termos do art. 5° do regulamento approvado pelo decreto
n. 221:1, de 9 de janeiro de 189ô, as economias licitas deverão
ser appllc idas ao que for conveniente ao bem estar das praças e
ao arranjo interno dos corpos, a juizo e deliberação do conselho.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet.

N. 5 - AVISO DE '20 DE JANEIRO DE 190)

Dcclara qual o venci mente que deve ser tirado em folha dos officiaes
q ue estiverem em tratamento nas enfermarias militares, e como devem
ser ellas iurlemniza.lns das despezas feitas com os mesmos offlciaes ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 19iJO
-N.198.

Sr. Chefe do Estado Mnior do Exercito - O chefe do serviço sa~
nítar:o na guarnição do Estado das Alagôas, consulta:

l°, si todos os vencimentos dos officiaes em tratamento na en
fermaria são tirados na respectiva folha pelo batalhão e remet
tidos ao conselho economico, excepto o meio-soldo, que deve ser
pago ao offlcial ;

'20, si deve a Delegacia Fiscal pagar sómente o meio-soldo e
que tem direito o official, ficandoos demais vencimentos no cofra
da referida delegacia;

3", si no caso negativo fica o conselho economico da enfer
maria prejudicado com a falta do recebimento das despezas feitas
com o tratamento do orücíal ,

Em solução a essa consulta, que acompanhou o ameia n . 3272,
que, em 19 de outubro ultimo vos dirigiu o commandante do 3°
dístrícto militar, declaras a este commandante, para os devidos
etreitos, que nas folhas dos offlciaes só deve ser tirado, durante
o tempo em que elles estiverem em tratamento na enfermaria
militar, o meio-soldo, unlco vencimento a que ficam reduzidos ;
e que a importancia da outra metade do soldo e da respectiva
etapa, relativa a esse tempo, deverá ser entregue pela Delegacia
Fiscal ao conselho economíco da mesma enfermaria.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet.



loflNISTBRIO DA GUERRA

N, 6 - AVISO DE 26 DE JANEIRO DE 1900

5

Declara. que os offlclaes do exercito 'lue estivcrcr, em dispoulbilirla.le
por fazerem parte do Congresso Nacional SI') podem, terminando o
mandato, apresentar-se ás respecti vas autoridades depois do reco
nhecimento dos cldadãos eleitos para preencherem as suas vagas.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, :?6 de janeiro de 1900
- N. 201.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Iieclarae ao directar
geral de saudo, em resposta ao seu ameia n. 18, de 3 do corrente,
dirigido a essa repartição, que a apresenta-ão do major-medico
de 3" classe do exercito Dr. Joaquim Antonio da Cruz sú deverá
ter lagar depois de preenchida 110 Congresso Nacional a sua ca
deira de senador pelo Estado do Piauhy, pois que até o reconhe
cimento do cidadão eleito para preencher a sua vaga no Senado
está elle prompto para o exerci cio de suas funcçõesordínarias ou
extraordinartas, sendo até então considerado em disponibilidade,
como preceitua. a lei n, 26, de 30 de dezembro de 1891.

saude e rraternidade.- J. N. cle Medeiros MalM.

N. 7 - AVISO DE 31 DE JANEIRO DE iooo

Declara. que o official inferior que por ho.ver ell'ectundo ma n-icula em
alguma das escolas do exerci to perdeu a. graduação, si é desligado
da escola e volta ao corpo a que pertencia, de",. percorrer a escara
hierarchica, embora baja vaga do p isto que tinlra ,

Ministerioda Guerra - Rio de Janeiro, ,)J de janeiro de l\!on
- N. 250.

Sr. Chefe do Estado l~aior do Exercito - O capitão do 30° ba
talhão de infantaria Gonçalo Muniz Telles consulta si a praça.
graduada que, de conformidade com o disposto no art. 213 do
regulamento para os institutos militares do ensino, perde a
graduação por haver etTectuado matricula, deve novamente
correr os postos ou ler logo elevada ao posto que occupava,
si for desligada no mesmo anno da matricula e novamente
incluída no batalhão e companhia a que anteriormente per
tencia, havendo vaga do posto que tinha.

Em solução a esta consulta, que acompanhou o offíelo n , 873,
que em 30 de agosto ultimo vos dirigiu o commandante I,C)



DECISC'E, ro lõOYE!U\O

(jo districto militar, vos declaro, para os fins convenientes, que
os oílíclaes inferiores que perdem seus postos por etreito de ma
tricula, de accordo com o citado regulamento, não constituindo
uma. classe com direitos espeeíaes, devem, quando regressam aos
corpos, percorrer a escala hierarchíca, de conformidade com o
que dispoem o referido artigo e o art. 38 dos regulamentos
para o serviço interno dos corpos arregimentados.

Saude e frater!Jülvle.- J. ;1'. de Medeiro» Matlet ,

N. 8 - AVISO DI!: 14 DE FEVEREIRO DE 1000

Dec lar-a '1"e não devem SCI' cl.ama.l:s, 'para completarjuntas de saude ,
medicas reformados mais g rud ua.tos (Pc o, effectivos ; mas quando ,
ror força maior, semelhante facto se der devem ;111uelIes ass ig nar

acima destes si forem mais g raduados ,

Minisi.erio da Ouorr.r - leio de Janoiro , 14 de fevereiro de
laOO-N. ::75.

Sr. Chefe do i';stailo Maior do E-l'ercito - O delegado da (li
recção gorai de saúde, junto ao commando elo 7" dísteícto mí
Iitar , consulta:

l°, si pólio um medico de 5' classe dirigir um hospital militar,
sendo seu coadjuvante 11111 medico de 3' classe retormado ;

~o, quando por força maior forem chamados, para completar rt
junta. de ínspecção militar, medicas reformados. a quem cabe as
sígnar em primeiro logar ,

Em solução a essa consulta, que por cópia acompanhou o
offlcio n , 75. de 30 de maio ultimo, do commaudante do 7" dís
tricto militar, vos declaro, para os fins convenientes, que deve
reeommendar-se que não sejam chamados ao serviço merlicos re
formados mais graduados que os effectivos no exercicio e quanto
a 2a parte, que compete ao medico reformado, quando mais gra
duado, assignar acima do eífectivo.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medell'os Mallet ,
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N. I) - AVISO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1000

Declara que o, eRli\felns encarregados lh on lreg'" de telegrammas
pavticularcs, "fi pontos r\ist:mIM da" rcspect iv.is estações, Icem d i

reito de recebei' do'! dcati natarios a impo etanc in das despezas do seu

trunsporte : não, porém, quando 53 tratar de telegrnrnmaa offlciaes ,

"111 cujo caso a despczi COI'l'e por conta dos mesmos estafebas.

Mínisterio da. Guerra - Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de
1000 - N. 31)8.

Sr. Chefe do Estario Maior do Exercito - TenrIo o comman
dan te (lo 15" batalbão de ínfantnria consultado si o destinatario
L1e um telegramrna é obrigado a pagar ao estafeta encarregado
L1e sua entrega alguma quantia por este trabalho, declaras ao
communrlante do lo districto militar, em solução a tal consulta,
que acompanhou seu ofllcio n , 10.409, de 1'! de dezembro ultimo,
Itirigi,lo a essa repartição, que o Miuisterlo da Industria,
Viaçio e Obras Publicas Informa que, tratando-se deentrega
de telcgrammas particulares em pontos distantes das estações
telagrnphicas, os destínatarios são obrigados a pagar (t despeza
com o trnusporto dos estafetas; não, porem, quanto aos telegram
ma" officiaes, em cujo caso os encarregados de sua .entrega,
ou toem de viajar a pé, ou pague á sua custa o respectivo
transporte, sendo flue o director geral dos te legraphos oro
denou ao encarregado lIa estação telegraphíea de Belém que re
clame do cornmandante 110 districto militar uma praça montada
para diariamente fazer a entrega dos telegrammas oíítciaes,

Saúde e Iraternidade, - J . •V. dê McdeirJs Mr1llel.

N. 10 - AVISO DE ?1 DF FEVEREllW DE rooo

Manda ô.lJlIUr a um offiuial trunsfer ido da ar-ma de arttlhai-ia para o
COl'pO de estado m.uor a huportaucia cornespon.len te a tres mezes
de Boldo para indern niaar dentr-o do exercício ,

Mlnlsterio da Guerr-a - Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de
1900 - N. 18.

SI'. Director da Contadoria Geral da Guerra - O n , 1 do
art. 10 das iustrucções que aeompanbaram o decreto n. 916 A
de I de novembro de 1890, só autoriza adiantamento aos otIlclae~
quando promovidos e não tenham carga, mediante indemnização
por descontos mensaes da quinta parte do soldo.



8 IlEClSÕES no GOVERNe.

Considerando, porem, que os officiaes transferidos de umas
pura outras armas ou corpos especíaes, forçadamente terão de

. mudar de uniformes, em vista do disposto no decreto n , 2.367,
de 22 de outubro de 1896, o que não acontece fi muitos daquelles
que sendo promovidos na mesma arma, continuam pelo menos
com o mosmo fardamento e gozam dos favores do decreto citado
n. 946 A;

Considerando tambem que nas condições dos transferidos de
arma se acha o tenente Melehisedek de Albuquerque Lima, que
sendo da arma de artilharia foi transferido para .1 corpo de
~stado·maior, mandae abonar ao mesmo tenente, para occorrer
as despezas com a mudança de seus uniformes, a quantia
correspondente a tres mezes de soldo, de cuja importancia
índemnízará os cofres publicos dentro do corrente exerclcio ,

Saudoe fr.\teroi1ade.-J. N. deJIerlei)'os Mtllet.

N. 11 - AVISO DE 26 DE FEVEREIRO DE 190ü

Declara que não podem ser annaxados aos conselhos de i nvcatigação

papeis estranhos á formação da culpa e que o art. 192 do regula

mento 'process tal criminal militar é extensivo a tacs conselhos
quan-to nomeadosa pe lido.

Mínisterio da Guerra - Rio de Janeiro, "6 de fevereiro de
IDO:) - N. 50:J,

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - O tenente do 40"
batalhão de infantaria Candido Borges Castello Branco, em re
querlmento que me dirigiu, consulta:

l°, si ao conselho de in vestigação a que responde podem ser
annexados papeis estranhos i\ sua formação de culpa;

2°, si o art. 192 do regulamento processual criminal militar
é extensivo a taes conselhos de investigação nomeados a pedido.

De accordo com o que informaes a respeito, declaro-vos, para
cs fins convenientes, e em solução à referiJa consulta, que a au
toridade nomeante do conselho de investigação tem competencia
para ministrar a este todos os esclarecimentos, comtanto que
tenham relação com o facto que constitue a base da aceusação e
sejam ministrados antes da audiencia do accusado e que, quanto
a segunda parte, o art. 192 e applicavel aos conselhos de in
vestigação, quando a pedido, uma vez que os esclarecimentos
sejam anteriores á audiencia do justitlcante e se relacionem com
o facto que lhe e attribuido e do qual pretende justificar-se.

Saude e fraternidade.- J. N. de .lfedei1·os u-u«.
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N. 12-AVISQ DE 5DE MARÇ) DE H100

Declara que os ministros do Supremo Trilmnal Militar são juizes fe
deraes e, portanto, isentos de imposto sobre vencimentos.

Miniaterto da Guerra - Rio de Janeiro, 5 de março de 1900
- N. 21.

Sr. Director da Contadoria Geral da Guerra - Sendo extensiva
&03 ministros do Supremo Tribunal Militar a decisão do Minis
terío da Fazenda de 25 de março do anno proximo passado, que
isentou os juizes f~deraes, civis, do imposto sobre vencimentos
e depois mandou restituir-lhes o que lhes fôra cobrado sob esse
titulo, visto que os ministros daquelle tribunal são também
juizes federaes e cousequenternente estão comprehendidos na dis
posição do art. 57, § l°, da Constituição Federal, providenciae
para que os bacharéis Antonio Augusto Cardoso de Castro e José
Novaes de Souza Carvalho, ministros togados do referido tri
bunal, que reclamam contra a reducção de seus vencimentos,
por meio desse imposto, selam isentos delle, de conformidade com
o disposto no art. l°, n. :JO, da lei n , G-!O, de 14 de novembro de
18!J9, restituiudo-se-Ihes o que a igual titulo se lhes tem doscon
tado nos respectivos vencimentos, para o que se fará o calculo
desta despesa, afim de S!3r tudo presente ao Tribunal de Contas
para o competente registro.

Saude e fraternidade.- J. N. de ~Iedeiro$ Jf(1l1et.

N. 13 - :\ VISO DE 13 DE MARÇO DE 19UO

Declar. (lue os commandos de guarnição não teem secretarlos especlaos
e quem eleve exercer este Iogar .

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 1:1 de março de 1900
- N. 636.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Tendo o commnndante
do 6° distrioto militar consultado, em telegramma enviado a essa
repartição em 13 do mez findo, si a portaria de 5 de setembro de
1899,dirigida a Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Espírito
Santo, não approvando o abono de gratificação de commando de
guarnição ao alferes commandante do contingente estacionado no
dito Estado, por só lhe cabal' a do exercicio de commando de
contingente, se applica aos secretarios dos commandantes das
fronteiras do Rio Grande do Sul e guarnições, declame ao refe
rido commandante, para os fins convenientes, que não existe o
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lagar especial de secretario nas guarnições e frouteiras deste
Estado, com a respectiva remuneração fixa/la nos orçamen tos,
devendo tnes fuucções ser accumuladas pelo secretario de um dos
corpos, sem maior vantagem. ou exercidas por um oíllcial subal
terno, tirado para esse fim de algum dos referidos corpos, per
cabendo ° vencimento de subalterno, como já se acha resolvido.

Saúde e fraternidlide.- J. N. de Medeiros u-u«.

:.'-T. li...;..AVIS') D:~ 26 DI': jvIARÇO DE 1000

D3c1aJ'a (Ine o fardamento qne 8.3 fornece ao, ulu rnnos, pl"a~as de

pr et , (las e scolas do exercito é gl"atuito.

',Iinist"ri'l da Guerra - Rio de Jaue.ro , 2" d·) março de 1000
-N.IGG.

Sr. Commandante da Escola Militar do Rrazil- Em vista das
ponderações que fazeis em vosso ollieio n. 1U4. de 14 do
corrente. vos declaro que não se deve fazer carga do fardamento
que receberam como praças de pret os alumnos ui tunamonte
nomeados alferes-alurnnos, por isso que tal fardamento ó con
siderado gratuito.

Sau-Ie e frateruidade.- J. N. de 1Verleiros Molle«,

N. 15 - AVISO DE G D~ ABRIL DE I'JOO

Declara (111e nenhum o Iflclal do cxercito pó.Ie ('xel'cel' «mprego «u CO!11

mi s tâo estranha ú HC'partição da (~l1crra sem lií_~enl,·rt previa do re

spectivo ministro.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, G de abril de 1('00
- N. 8Z6.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Não sendo pro
cedentes as razões apresentadas pelo tenente-coronel do corpo de
eng-enheiros Antonio Vieira Areias Junior, professor do Collegio
Militar, no offícío que acompanhou o de n , 1587, de 27 do mez
proximo findo, do commandaute desse estabelecimento, e que
submettestes à minha consideração, para aeceitar a nomeação de
engenheiro dos theatros, feita pelo chefe de policia. desta Ca
pital, vos declaro, para que o façaes constar ao mesmo tenente
coronel, que nenhum offícíal do exercito pódo exercer qualquer
cargo em commissão estranha â Repartição da Guerra, embora
a aceumulação seja. permittida por lei, sem licença. prévia deste
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Mlntsterío. unico competente para conhecer da sua eon:enienc~a
como foi declarado em portaria. de 5 de agosto de 189<>. publi
cada na. ordem do dia n. G58. da extincta Repartição t',e AJu
dante General, e qus fareis reproduzír nas (la repartição a vosso
cargo, recommen-íauuo a sua. fie l observaucia ,

sau le c frat-ruldvte. - J. N. de Medeiros Mal/ti.

N. 16- PORTARIA DE 18 DE ABRIL DE 1900

Declnra que as familias dos medico" c pharrnuceuticos-udju-itos do
exer-cito nã~ t sem '.lil'l'ito ao a1)')\10 de quau r itn tivo para d,'spcz:,'

de en terra-nento .

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 18 de abril U0 1\)00
- N. I.

O Sr. Presidente ,[30 Republ íca manda. por esta Secre taria do
Estado, declarar ao Sr. deleg.ulo nscal do Thesouro Federal, no
Estado da P,lrahylm do Norte, para os fins convenientes e em
solução ao seu otfícío n . 3. de 15 ele março fin.to, que bem pro
cedeu aquella Delegacia. negando á farnllia do pharrnuceutieo
adjunto do exercito Jesuino Egypeiaco de Lima e Moura o abono
de quantitativo para despesas de enterrarncnto desse pharma
ceutíco, por isso que tal abono só se faz quando se trata de otã
ciaes do exercito e os adjuntos no serviço sunitario toem :\penas
graduações militare" -- J. N. de Medeiros Mltl1d.

N. 17 - AVISO DE 12 DE MAI0 DE 1000

Declara que a menagem concedida [lOS offlci.ies do exercito no
quartel de sua residcncia deye ser considerada prisão preventiva \~

como tal levada em con ta no cnmpi-ímento (h sentença.

Minister-io da Guerra - Rio do Janeiro, 12 dt' maio de 1900
- N. !JD4.

Sr. Chefe tio Estado Maior do Exercito - 1en<10 o alferes
do 8') regimento do cavatlaría Ivo Leite de Salles consul
tado si a meuagem concedida ao ofâcial no quartel de SIlU.
residencia, de accordo com o disposto na lettra a do art, 130
do regulamento processual criminal militar, deve ser con
tada como prisão preventiva e consequentemento levada em
conta no cumprimento da pena. vos declaro, parn os fins
convenientes, que o Sr. Presidente da Repnblica, confor
mando-se com o parecer do Supremo 'I'ribun.ü Mili tar, exarado
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em consulta de 2 do mez findo resolveu, em 11 do corrente, '"
que a. menagern concedida. ao offtcial do exercito no quartel
de sua residencia deve ser considerada prisão preventiva. e
como tal levada. em conta no cumprimento da sentença,

Saude e fI'atel'nida.lie.- Joao Thomaz Canluaria •

• Sr. Presidente da Renublica - Xlaudastes trausmíttir em \) do
janeiro ultimo, por aviso do Min isterio da Guerra , a este tribunal,
para em i ttir seu parecer sobre os inclusos papeis relativos ao alferes
do 80 "egimento de cavallar ía Ivo Leite de Sa Iles , consultando si a
monagem concedida ao otllcial no quartel do sua residencia deve ser
contada como prisão preventiva o nestas condições levada em conta
no cumprimento da pena, visto que o paragrapho un ico do art. 2-1')
do regnlamento processual criminal militar nada diz a respeltc.

O general chefe do estado maior tIo cxerci to , tendo em vista as
informações da 4" secção e tIa nud ítoría da g ucrra , junto ao mesmo
estado maior, diz o seg uin tc :

« A' cerca da consulta '1"'3 nos Inclusos papeis dirige ao Sr. Min istro
o alferes do 8" reg i mento de cavallnr í a /1'0 Leite de xa lles , penso
que: si a menagem concedida nas cidades e acampamentos não o
computada como prisão preventiva para o tempo total ( pru-agrapho
unico do art , 243 do regulamento processual militar), e si (art. 130
do dito regulamento) a menagem pód e ser concedida ao offlcinl na
sua propria casa, no quartel do corpo, na praça, acampamento, ci
dade ou lognr em que se achar, parece claro que a menagem no
quartel de sua residencia. deve ser, por exclusão de partes , conside
rada prisão preventiva e levada em conta no eumprimento da sen
tença. A secção de exame da Secretaria da Guerra exprime-se da
seguinte maneira;

~i a menagem concedida nas cidarles c acampamentos não é com
putada como prisão preventiva para o tempo total da sentença
(paragrapho unico do art. 2t3 do regulamento processual) e si
(art. 130 do dito regulam-rito ) a menacem póde ser concedida ao
officíal na sua propria casn , no quartel do eorpo, na praça. acampa
mento, cidade ou lng ar em que se achar, parece claro que a menagem
em sua propria casa deve, por exclusão de partes, ser constdornda
pr isâo preventiva, e levada em conta 110 cumprimento da sentença.

Onde a lei não distingue ninguem pôde distinguir,
Dem.us , aohar-se COOl menagern em casa (\ )n1tta{i.~ jlllltandi~, estar

preso ern casa.
Estou, assim, de aceordo com a secção. "
O Su premo Tri buna I Mí li tal' es Lá ae accordo com as opiniões do

general chefe do estado maior e da secção de exame da Secretar-ia da
Guerra, sendo de parecer que;

A menagem concedida ao oíflcial do exercito no quartel de sua resi
dencia deve ser considerada prisão preventiva e levada em conta no
cumprimento da sentença.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1900.- E. Itarbosa.s-« R. Galcãos-«
T'ude Neica.:-: C. Niel11eyer,- .T. Thol11lJ,:I Cantuaria.

Foram votos os Srs , m i nistroa Miranda Reis, Ne to e Moura.

RESOLVÇ~\O

Como parece, 11 de maio de l~lOO.- CD!POS SALI,!':S.- João Thomaz
Cantuaria.
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N. 18 - AVISO DE 12 DE MAIO DE 1900
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Declara que a remissão das di vidas dos ofliciaes e praças, de que trata
o decreto n , 611, de 2~~ de sltembn de 1899, comprehende tanto os
que morreram em cnnb vte COIU) os que falleceram em consequencla
G.~ molsst ias ad jui ridas na campanha ele Canudos.

Ministerlo da. Guerra - Rio de Janeiro, 1-: de maio de 1900
N.32.

Sr, Director da Contadoria Geral da Guerra - Tendo o Sr. Pre
sidente da República se conformado, em 11 do corrente, com o
parecer do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de 2
de abril findo ., sobre o requerimento de D. Isabel Georgina Pires

• Sr. Presidente da Hepublica-Por aviso do Mluist.svio da Guerra,
de :1 de janeiro do corrente anno , mandastes remetter ao Supremo 'I'r i
Luua l lIIilitar, para consultar com seu parecer, o requeL'imento e mais
papeis juntos relativos ao pedido de D. Isabel Georgina Pires de Mello,
viuva do alferes elo exercito Manoel Zuzarte [de Mello, para ser-lhe
rastituida a importancia deduzida do espolio de seu fallecido marido,
a ti tu lo de índemnizaçâo á Fazenda Nacioua l pela divida contrnhlda
\,or elle, visto julgar-se comprshenrlida 110 dei-reto n , 611, de 20 de
s-ternbro do anno passado.

A respeito informa a Contadoria Geral da Guerra que em 5 de ou
t:1',ro de 1897 foi recolhida áextíuc ta caixa militar da Bahia a quantia
de 1:120", ancon trada em poder elo alferes Zuzarte de Mello, após seu
LdlccimenLo em Monte-Santo ; e que, tendo sido a mesma importancia
requerida posteriormente pela referida viuva, o chefe da mencionada
caixa opinou qne lhe fosse entregue a d í ílerença entre a qua nt iu acima
de i:720S e a de P20$, divida '1ne tinhn para com a Fnze uda Nacíonal
c' fallecido alferes.

Despachando o então :\Iinislro da Guerra de accordo com esta opinião
foi entregue á viuva a quantia de 800.$001).

Informa mais a citada Contadoria que , em vist a ela in speeção de
saudo a flue foi sutunettído , em Canudos, a :; ,I" setembro de 1807,
obteve o alferes Zuzarte de Mellq quatro mezes de licença. fallecendo
em Monte-Santo sete dias depois ele sua chegada, e que o art. 1° do de
ereto n. Gl1, citado pela requerente, mandando remir as dividas dos
ofticiaes e praças Iallecldos em Canudos, não parece comprehe nder os
<}lI' pereceram nas praças de guerra, ,devido a causas diversas: pen
sando pelo exposto a mesma Conta doria flue a citada disposição não
po de aproveitar á requerente.

A víuva do alferes Zuzurte ele Mello allega em seu requerimento
que elle fulleceu em consequencla de molesua adquirida na campanha
de Canudos, e parece.

A Contadoria Geral da Guer-ra diz, em sua in formação que, o, dia
poaicão do decreto n. 611 não pôde aproveitar á requerente, mas assím
não pensa este trlbunal, por ter fallecido o alferes Zuzarte de Mello
em Monte San to, theatro das operuções da campanha de Canudos,
e por molestia adquirtda nella, como allega a sua viuva ,
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de Mello, viuva do alferes Manoel zuzarte de MeilD, fallecido em
cousequencia de molestía adquu-lIa na campanha. de Canudos,
mandae restituir ;[ mesma viuva a quantia de 920$, que foi de
duzida do espolio daquelle ofâcial para indemuização da divida
que tinha. para com [l, Fazenda Nacional.

Saude e fraternidade.- Jsao Thomaz Ca,,(tlaril(.

o arb , 10 do ci tnlo dccreto mau-lo r.un ir as diviL1as d..s um" ines e
praças que pereceram ua e~rnp::\'!l1:a de Can uIos (~ lJ':.'J -;,ment,c ('t11

Ire n le ,'" suas trinchei vas ,
Derna.is, consta da in íor macâo da mesma contaleria que o refori do

alteres Zlz~rt·~ de ~Iello obteve quatro iuezcs de lic.'n'·~ ern v is t» ,h
inspeccfio de s arule a q'''~ foi sulnnett ido e111 Cauu.los blkc"'"L!o dias
,Iepoi~ de ler cb egado ;1 Monte S,. 11 to,

Onde a lei não <Iistinguc n.i.o se devo (\iüin:rnir o 'jll~ elh la lvez
n ão c:l;';'it()u; e n em [1" l(>llJ'a~ nem n e,pil'it r) df'lIa ~2 rl1'l~.~La (1, Ín
lerpr~ta('ã') (i11c, lhe f'JÍ .lada , r'rc.illdh'~Il(lo as s i m :'l .,i'1Y:l dc' um
offlcl.i l, ,I, ,["em estava auscu te , SUr'l'l'tlnl1o ol l> as a ,'un;; (1" 11111:1.
c.uupnn ha como fui (l, de Canudos, onde expun ha n s u . vi.la em ti
ro te ios o combatcs : assim, o Supre mo 'I'r ihunn l :1l;]i'~I' .i cha que ,;
de justiça o que requer a viúva do alferes Manoel ZI1/.:cr\; d., "Idla,
JI'Jr achar-se seu f'allecido marido comprehc nd ido no d- cre to n. Gl1,
do 2\1de setembro do anuo paseado , dcve ruln-se indcl1\II'Clr a rcteridn.
vi u va da quantia que lhe foi descontada da imporl::n,",l. encnntrada
110 espolio de S'U fal lccido marido.

Rio ,Ie Janeiro, 2 de abril de 1000.-1:'. Harl.oo,»: It . Ua!I·'(o.
-Tud.: ~Y~iva.-C..Yiciilt:!}e,".-J. T11'J!Jiaz t'urit va rio,

Foram vo tos 'n .<;1'1;. m i n istros :>Iir:lnda Reis. '\clo " 'hUl'a.

Como parice, II de maio de I~'I l. - C."lP.)" S.\IT.L' ,- J.'.C, T /toma;
C(Pltllal"(l.
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Irecluva 'llIe n.ío estão sujeitos ,ís rn ul tas os fornocérlores que excedcm

os praz'), ílxadu pnr-.l.. cl1~,reg,t ele artrgos e(lmpn1.'lo') por nj"lsLc iH'e'"

via, e portant. sem c.m tracto esc r i p'.o .

Miuisterio da Guer ra - Rio ,1G .Ianeiro, 11 ,h\ mnio til) I(I ,(I

- N. 1~!U.

Sr. Intendente Geral da Guerra, - Declaro, em resposta ao
V03sa ameia n . 1410, (18 19 do abril findo, 1\ em a-ld itnmento ao
aviso u , \')8, de U do mesmo mez. com rcla-ão li multa imposta
aOS foru-ccdores Fonsocn Santos & Comp., 'I fie não podem ser
classificados corno incursos no urt , ~'8 do regulamento de I9 de
outubro de 1872 os fornecedores que houverem excedido o prazo
lixado para a entrega de artigos cujas compras se fizerem por
ajuste prévio, por isso que a disposição do referido artigv consti
tue uma das clausulas de contractos asslguados por ambas as
partes com obrigações mutuas.

Declaro-vos, outrosim , que não estão sujeites :t multa de
'20 % os negocinutes Azevedo Alves & Carvalho e Cesar Gomes
& Comp., aos quaes vos ref'erí s no supracitado offlcio, e cujas
contas com ao nota - sem coutracto - foram apresentadas a
Contadoria para o respectivo processo. visto que se acham elles
em condições ideut icas 1Is de Fonseca Santos L(;,; Comp., sendo que
a Contadoria si não' impugnon as mui tas que lhes foram impos
tas ó porque aguardava solução deste Min isterio , dada no men
cionado aviso de 1·1 de abr íl com relação ao primeiro dos ditos
fornecedores.

Saude o frateruidadev-« 10'10 Tlio.n os Cc/nlnal·ia.

N. 20 - A\'ISO DE 14 DE MAIO DE 19011

Declara que 08 ajuda a bes das colon ia s mi!i lares tscui d l re i to á grat i

ficnç.io de oxercici o de suba lte-no do corro a cl'.\e pertencerem.

Ministerio da Guerra - Rio lle Janeiro, II de metia de 1900 _
N. 098.

Sr. Chefe do K;fa.do Maior do Exercito - Tendo o rlirector da.
colouia militar do Chopim , no Estado do Paraná, consultado
em telegramma dirigido ;i Contadoria Geral da Guerra, em 28 de
dezembro ultimo, sobre a grati ticação que deve ser abonada nos
ajudantes das colonías, declaro-vos, para ql1e o Iuçaes constar
ao command.mte do 5" dístricto müítar. que, si naquolla colonia
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é necessarlo haver um ajudante e no desempenho desse lagar
se acha um otllcial, deverá este perceber gratificação de exer
cicio de subalterno do corpo a que pertencer.

sau le e fraternidade.- Jol1o Thomas Cantuaria.

N. 21 - AVBO DE 14 DE MAIO DE 1900

Sobre o desconto da metade do soldo aos offíciaes e praças do exerci to
sentenciados no fôro civil ou_militar.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 14 de maio de 1900 
.N, 10(·2.

Sr. Chete do Estado Maior do Exercito - Declaro-vos, para os
fins convenientes, que o Sr. Presidente da Republlca, confor
mando se com o parecer do Supremo Tribunall\lilitar, exarado
em consulta de 2 de abril tlndo *, relativa á data, a partir da qual
deve a praça sentenciada sotfrer o desconto da metade do soldo,
assumpto sobre o qual pediu esclarecimentos o capitão fiscal do
39' batalhão de infantaria, resolveu, em )) do corrente, que o
desconto de meio-soldo das praças de pret, submettidas a processo
no fôro civil ou militar, deve ser effectuado da data da sentença

• Sr. Presldente da Republica - Mandastes, por aviso do Min isterlo
lia Guprra n , 174, de 11 de dezembro do anno proxímo findo, remetter
a este tribunal, para consultar com seu parecer, os inclusos papeis
em que o capitão do 3~) batalhão de infantaria Antonio Gonçalves
Pereira consulta desde quando deve a praça senteuciada soffrer odes.
conto da metade do soldo: si da dat i d.i sentença ou daquella em que
fôr presa e sujeita a processo, lima vez que no cu mpri mento da pena
se leva em conta o tempo de prisão preventiva.

O chefe do estado maior do exercito pensa que se deve proceder em
relação ás praças de pret como se procede com os oíllciaea submettldos
a processo.

A quarta secção do estado maior do exercito enteude que, caso não
haja embargo, deve ser da data da intimação da sentença o desconto
de metade do soldo, fazendo-se, porém, carga á praça sentenciada da
metade do soldo recebido durante o tempo em que ainda não era
conhecida a sentença, mas qne faz parte do cumprimento da mesma
sentença.

O Supremo 'I'ribunal , tendo estudado com a devida attençâo a questão
ora sujeita á sua consideração, passa a expor o que pensa a respeito.

A tabella n , 2, que acompanhou a lei n. 247, de f5 de dezembro de
f SOl, marcando os vencimentos do exercito e da armada, diz que as
praças presas, não fazendo serviço, perderão as gratlücaç.les e as sen
tenciadas só receberão metade do soldo,

Em virtude dessa disposição, é evidente que o soldo das praças só
poderá ser reduzido li. metade, depois da sentença em ultima instancia ,
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em liltilua iustancía, füzentlo-se car~ ás ditas praças pat'.l lhes
ser descontada, na forma da lei, da import-mcla do meio soldo
que houverem recebido desde a data da prisão preveuti va, que
lhe é computada para o cumprimento lia. sentença, 'l que por
identidade de razões se deverá descontar dGS offlciaes de patente,
sentenciudos a dons annos ou menos, o meio soldo quo se lhe
tiver abonado dur.mte o tempo da prisão preventiva, compu
tado no cumprimento da sentença.

Saude e fratel'nidade.- Jo'l:o Thoma s Carlllw,·ia.

Como, porém, por lei posterior (n. 419, de li de outubro de 1897)
80 mandas se contar no cumprimen to da pena o tempo de prisão pre
veuti va, e sendo a reducção de vcncimcn tos um accessor-io á accã» penal,
pensa o tr ibuna l que estas disposições se conciliam perfeltamente abo
nando-se meio soldo ás praças sentenciadas sómen te da data da sen
tpnça em ultima instuncia , tazendo-u i-Ihes carg,\ para o desconto, na
r",rllla da lei, da í mportancin correspondente " outrn 1ll9ta'l" do soldo
que recehe ra durante a pl'isio preventiva.

Este modo de proceder está de accorIo com o 'I'le se pratica com os
olfieiaeg de pateute, presos para responder a pr-ocesso no rõro militar ou
civil, 'pu ,ó ficam re.luzi dos a meio sol.lo depoi s de sentenciados em
ul iirn a instancia, s~gLll1do dispne o decreto li. [\\(j A, de I de novembro
de IS\\O, mandarlo continuar em vigcll:' pela citada lei n . 217, de 15 de
dez"mIH'o de IS:l4, na ~rte não alterada por ella.

Em vista (lo exposto, é o Supremo Tribunal Wlitar de parecer que
a·' pracas ele pret, submett.idaa a processo no f,)ro militar ali civil, só
derem so fl'rer a rcdueção de meio soldo depris de sentenciar/as em ultima
i nstanc ia , indemnizando, porém, a Fazemla Nacion.i l, na fórma lia lei,
da importn nc!a correspondente á outra metade do sol-lo que recebera
durante a prí são pr-event i va , computada no cumprimento da sent~nça.

Pensa tambem I) tr ibunnl que, por identidade de razões, se deverá
(l'~"cl)ntardos ofliciaes de patente, sentenciados h a .lo us annos ou menos,
" meio soldo tI'le se lhes abonou durante o tempo de' prisão preventiva,
cnmpllt,vlo no cnmprt mcnto da santençn ,

Vós , porém, Sr. Preairlente , mandareis I) melhor,
ltio de Janeiro, 2 de abr i! de HJOG.- E. Rarbosrr,- n. Galdo.

T'ude ;,\,eiva.- C. Niem'yCl'.- .T. T'lunna s Cantllrll'ia.
Foram votos os Srs , m i n iatros Miranda Reis, Neto e Moura ,

RESOLUÇÃO

Como parêce.- Rio, I I de maio de i',)')G.- M. FERRA': DB CAJll'J9
S.\LL~S,- J0:]0 Th0l1la~ C'1.ntua"ia.
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N. 2Z - AVISO DE 14 DE M,\IO DE 1900

Declara qne os con selhoe de guerra não ficam constituidos sem a pre

sença de todos os juizes.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 14 do maio de
1900 - N. 1005.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declaro-voa, para
os fins convenientes, que o Sr. Presidente da República,
conformando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar,
exarado em consulta de 2 do mez findo', relativo á proposta
que faz o commandante do 4° districto militar, em officio
n , 3227. de 3 de julho ultimo, para que se dê a faculdade
de se reunirem os conselhos de guerra com a maioria ab-

• Sr. Presidente da Republica - Por i nterrnedio elo Mi n isterio da
Guerra , em aviso de 18 de julho ultimo, mandastes a este tribunal,
para ser tomado em consíderação, o ofücío n. 3227, 'lue em 3 deste
mez dirigiu o commandaute do 4'1 dístrlcto mtlnar ao chefe do estado
maior do exercito propondo, para ev it a r demora no andamento dos
processos , a faculdade ele se reunirern os conselhos de guerra com a
maioria absoluta de seus membros.

O officio a 'lue al lude o aviso supra está expresso nestes termos:
« Existindo na auditoria deste dístricto crescido numero de pro

cessos, cujo andamento tem sido demorado por cansas di versas, ügu
rando com frequencia entre el las a falta ele cornparecl ment» de um
de seus membros, para ser adiada a sessão , dando causa a constantes
i nfracções do disposto no art. 296, do regulamento processual cri
minal militar, que csti bslece o prazo de 60 dias para sua terminação,
salvo força maior comprovada, venho propor-vos, como medida capaz
de sanar o mal apontado, si não no todo , ao menos em grande parte,
a facul.Ia.Ie ele reunir-se o mesmo conselho ele guerra com a maioria
absoluta de seus membros.

A' sessão in icial e á final do julgamento é obclgator-i o o compareci
mento de todos os membros do conselho, ás outras. porem, em que se
trata de inquirição de testemunhas e d ll igencius .iudiciaes podem ser
realizadas com a metade e mais um dos respecti vos membros, sendo o
presidente o interrogante e o auditor obrigados a todas, complcbando-se
o quarto membro com um dos juizes que comparecer ú hora marcada.
Todos os corpos col lectí vos deliberam com a metade e mais um da
totalidade de seus membros e os tr í buuaes cri mi naes não fazem ex
cepçâo a esta regra..

E como no regulamento pro cesau a l criminal mil i ta.r nãc. venha
taxativamente disposta a exigencia de f.unccionar o conselho de guerra
com a totalidade dos seus membros, póde-se , em beneficio dos ré os,
adaptar a praxe geralmente s'guida, a té no proprIo Supremo 'I'ri
buna l Mílit-i r, de const itu í r-se para deliberar e julgar COlll a maioria
de seus membros.

Ora, desde q'le a respeito não Ilcou claramente eatatuida no r<,,'u
lamento regr~ alguma, e dispondo o art. 31') que nos casos omi;-sos
se COIlSUIt, a ju rispr-u-Ien ofa elo Supremo Tribunal Mil í t ar, pensa ser
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soluta de seus membros, aflm de evitar-se demora no anua
mento dos processos, resolveu. em 11 do corrente, não mandar
adoptar a provídeneia indicada, porque o regulamento pro
cessual criminal militar. não dispondo que os conselhos de

este um dos casos cogitados no citado artigo: i-esolvereís, entretan to,
Sr. general, o que vos parecer, em baneficio da justiça militar, mais
acertado ....

O Supremo Tribunal Militar, tomando eUI cr naidernçâo o coutc-to
do ofllcio do general couunandante do 4' .l is l c'le00, passa a dizcr«
que pensa a respel lo:

Desde que foram estabelec idos os conselhos de guerra no ltraz il ,
teem sido sete os seus membros ad ills(a~ do '1ae se praticava em
Portugal, e Jamais se permittiu que funcctoua-sern Sem a presencn
de todos os juizes.

O regulamento processual crlnrlnal militar. publicado em obc
diencia á lei n , :1.49, de 1d de julho de 18\1:3, couser vou o numero de
sete juizes, e não dispondo em nenhum artigo que OB conselhos tio
guerra podem funccionar sem algum dos seus n.arubros , eatatue, hu
pllcitamente , que esses conselhos não ü cnrn const ituidos sem a !ll'e
sença de todos os juizes.

As sentencas devem ser dadas pelos juizes qu~ t euham assisti, lo a
todos os tramites do processo no conselho de guerra , salvo casos ea
peciaes, como o de molestia, em que to rna-ae í ndíspeusavet a su h
stdtuíção de algum delles.

O Supremo Tribunal Mil í tar fica coast í tuido pora julgar sem a pre
sença da totalidade de seus ministros, como di: o comrnandanto do
4" districlo, pôde funceionar com oito miniatros , quando for appli
cavei a pena de 30 annos de prisão e com sete llC:l outros casos por-j uo
assim o dispõe taxativamente a respectiva lei crg a n ica ,

Mas esses juizes, para poderem julgar, devem o.ssistir á leitura CO'H
pleta do re ln.torio dos autos, isto é, devem assi:;~ü' a todo o proccss»
no tribunal.

Para q'le os conselhos de guerra pudessem funccionar sem a pre
sença de todos os juizes para ellcs nomeados, :;2,·ja preciso tambClll
dispositivo expresso no regulamento,

Os juizes que comparecessem sóme n te á sessâc inicial e {, do julga
mento perderiam o ensejo de formula" perguntas ás testemunhas para
se esclarecerem , porque taes perguntas derem ser feitas em seguida á
inquirição de cada testemunha e antes de dada a palavra ao réo (J,ll''I

contestal-a como preceitua o art. 2'J2.
O regulamento processual criminal militar procurou obviar, qua nt»

posai vel, o inconveniente da substituição de juizes dispondo quo «o ser
viço judiciarIo prefere a qualquer cutro .. art. 2Si. e para impedi!'
frequentes faltas de comparecimento de juizes ÚS re un iões de conselhos
de guerrn , o que occaaiona adiamenlo da s vntenca . mandou «respnu
subilisar criminalmente todo aque lle que der causo. í rnmediatn o li,'"
su1Hcientemente justificada para adiar-se o julgamento ... art. 28S,

Pelos fundamentos que acaba de ex pen der , ;) Supremo 'I'r-ibuu a.l
Militar não póde concordar com a propo sta rlo F,'ncl'o.l co mmauduu r ,
do .1 0 distl'icto militar,

O m in istro marechal Tudo Neiva deu o "'f"uirlte vo t o :
Dl ap-iudo o r egulameuto processual c r i m i un l r.-.ilitflJ", nos art s , 12

e 13, que os conselhos de guerl"c' s e corn ponlar.: dê ,;(Ie juizes, )\:ll:t
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guerra poderão rUIlCc~o.lI' sem algum de seus membros, es
tatue implicitamente q ue esses conselhos não ficam con
stltuldos sem a presença de todos o, juizes, além de estabelecer
no art. 2.'\8 qU3 será responsablllsado criminalmente o que
der causa Imrnedlata e não sutâcientemente [ustltlcada ao
adiamento do julgamento.

Saneie e fraternidade. - Jo.io Tl'01)Ia~ Or,ltuaJ·;·a.

N. n - AVISO DE io DE MAIO DE 19:)J

81)""" O~ prazos d o que trata m os arts. 117 e 118 do Cod igo Pena I

Ih Ar-ruadn par.\ a clvss iflca çtio do cr i m e de rles0r,ão.

Miaisterio ela Guerra - Rio de Janeiro, lD de maio ele 1!'00
-N.IOD.

Sr. Chefe elo Estado Maior do Exercito - O comman íanúe do
4" dtstricto mllitar consultou, em offlcio n. 1047 que vos

6siste que prohib.i o Junccíonnmento desses conselhos com a maioria
necessar-ia, confoi-m- as atkihuiçõs8 pecul iares a cad a um dos juizes.
a não ser a praxe a~I: agora segu ida de e~igir-sc a presença d ~ 10
ta li-í ade dos mesmos juizes em todas as sessões.

Si, pois, a exper i euciu tem demonstrado que semelha ute praxe oc
csaion a o retardamento ela marcha na adm iu istt-aç.io da j ust iça como
affirma o commanllante do 4° d iatric to militar, e si " sua alleraçúo
pôde ao cou trar lo ['avfJrec"r este publico serviço, com van tig-m para
a BUJ'te dos accusulos I",,'allte üs Lribuu aes judiciarios m i iit.arr-s, é de
bom consel ho altera" a mesma pr.ix e , iu d ica ndo-se e rcz ula ndo-e e
um a ta! pi-a tica. U

Assim, s-iu de pal'"cer que na; sessões d e in8tl'llc,ã'), em 'lua se
tive" de Inquh-ir tostemunhns ou processar d i l ig encla , i nrlependcn tc s
do intnr-rogat-u-lo elo r é» e seu julgamento, lima vez que se achem na
séle da circumacrtp.jüo juItclal m il itur respectiva t"c!os os jrizes de
um conselho de gllc.rJ'a, qnamlo naquel lrs sessões se de!' a falta de
comparecimento at.: de tl'el juizes, pó Ie o mesmo conselho fuuccíoua r
com o presulente , inter rogante , auditor e elos outr.is quatro juizes,
pratica estn que 110:>l';1 rasalvad a com o disposto nos arts. 209 e 2] 1
d,)referitlo r~gu!arnellto e esti de accordo com o que se procede em
t.oIos os trí bunaes ela 11.~publiea, ofa, pode:n legalmente Iuncc iona r
com a maioria a l.soluta de seus mam hrcs,

Rio de Janeiro. 2 d» abr í l d~ .l9JO.- It, Barb isa>« I:. Galcõo c-«

TIMe ,Yeira,- C, Ni,'.ncljcr.- J. Thmlao Cu nt uarta,
Fnraru votos os SI'S, millistros Mira nda Reis, Neto e Moura,

ItEROLUÇÃO

Como parece, H ele maio cl~ ]()OO.- lI!. FERP.U DE CDIPOS S,\LI.ES,

- Jo<!o Thomo.z Cantua,·"((.
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dirigiu em 14 de outubro ultimo, como devem proceder de ora
em dían te os corpos do exercito para qualificar a dosorção das
praças, visto que o co.ugo Penal da Armada, em vigor no
mesmo exercito. não marco. no art. 117, ns. :; c 4, prazo para a
quallãcação da ausencia ou da deserção, ao contrario do que se
verifica nos ns. I, 2 e 5 do citado artigo, em que se fixa prazo
para esse fim.

O commandante do l° regimento de cavallaria consultou:
lo, como devem ser julgadas as praças que estão actualmente

desertadas quando capturadas ou quando se apresentarem, uma
vez que commettcram o crime sob a vigoncia da Ordenança de

Sr. Pre sideute da Republ ica - Por aviso di' :\linisterio da Guerra.

de 21; de outubro do o.nno prox ímo pnasado, mnndastes l'emelt"" a estp
tr-ibunal, para couaul tar com o seu parecer. 03 ille1USOS papeis relu
tivos á exec.ição no exercito do Codigo Penal da Armada ampliado a
este pela lei n , 612, de 29 de setembro de 1809, o qual no n , B do
art In não marca prazo para ser qua líücnda a a usencía , como faz
em relação aos n , 1. 2 e 5 elo citado artigo, ,

Deu Ioga,' a esta consulta o offlc io n , lun do cr-mmando doi" dís
tricto militar ao chefe do estudo maior do exo rc i to , pedindo que se
digne ordenar como devem os corpos preceder de ora em de ante para.
qualificar a deserção de suas praças, visto ter a citada lei appro vado
e amplíudo ao exercito o Codigo Penal da Armada, promulgado pelo
decreto n , 18, de 7 de março de 1f\~11.

Diz o general commandante do 4° d is tricto que a especie era regu
lada pelas ordenanças de 9 de abril de 1805, que taxa.tivamen tc exi
giam o prazo de oito dias de faltas consecutivas ao quartel, para ser
a praça exc luida do corpo pelo crime de deserção: que o novo codigo ,
porém, tratando desse crime, manda considerar desertor, em seu
art. 117. us , 3 e 4. o que sem causa justificado. au seutar-se ele borrlo ,
dOR quarte is e est a be lecimentes do marinha onde sorvir : e ']1\0, sem
caus t justificada, communicada incontinente, não se achar a bordo,
ou no lagar onde Alta presenca se torne neces:;:,~u'ia CIU razão rlr) ser
viço, no momento de partir o navio, ou força, l'~H'a viagem ou COI\l
in issão ordenada.

Não se marca, portanto, prazo para ser qualificada a auseuci a c
muito menos a dcserçào , quando aliás os ns , 1, 2 e :; do dito artigo
consideram prazo para esse e ílei to .

Na hypothese tratada no n , 8 do alludido artigo é pere ruptor ia a
pliraae. por não admittir duvidas, por tratar-se de momentos cri sicos
em 'lU' as forçns estão dea nte do inimigo:- c individuo fi ue na:
acudir a qualquer chamada ou revista é consi derado desertor ,- Aqui
não se fa l la em ausencia, ao contrario do n , 3 que emprega esla pa
lavra, mas ainda neste caso para ver íflca.I-a ",tO precisos decocrer
24 horas depois de faltar a praça ao quai-tel , como mandavam as
antigas ordenanças e ficou consignado no a rt . 16B do regulamento
processual ct-iraí nal militar de 16 de julho de 18\15, publicado em
ordem do dia do exercito n. 660, de 215 de agosto desse anno,

Fazendo ainda outras considerações conc lus o cornmandante do 4"
distr-ícto o seu citado offlcío dizendo: " Ao terminal', devo informar a
V, Ex, que emquanto não receber or-dem j'lll co ntr.uio mandarei preo
B~guir a respeito dos crimes de deserção e a usencia na 1'1':1'ic:! '1110
a'é hoje se tem seguido. ~
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Dde abril de 1805 e fOl'a111 classificadas de conformidade com esta
ordenança;

2°, si continúa em vigor a citada ordenança, na parte relativa
11 faltas maiores de :; dias e menores de 8, conforme o titulo 2°;

~lo, si subsistem as disposições que mandam punir tres au
saneias maiores de tres dias commettidas dentro de um anno como
uma deserção.

O Sr. Presidente da Republioa , tendo ouvido a tal respeito o
Supremo Tribunall\Iilitar, resolveu em 18 do corrente, confor
mando-se eom o parecer do mesmo tribunal exarado em consultas

Ouvido o auditor de guerrn do estado maior do exercito, diz serem
jnrljctosí ssimas as conaíderacões apresentadas pe lo general comrnan
dpnte do 4° dlstrtcto milttar , e opina para que se adopte o alvitre por
"lIo apontado.

O Supremo 'I'r-i buna! Militar, ostudando com a maxi ma attenção o
assu mpto da preRen~e consulta e tendi) reconhecido que os esclnreci
mr-n tos perl idos )1010 s-enf'ral commandante do ,jO districto militar são
d:, a lcarta da justica .n i l ita r. aguardou opportu nidad« para resolver
c,rr, especie a 'lnestão verteut o ; e tendo el la se oil'crecido com o pro
cesso de concelho de guerra a que rospondeu o réo Pompeu Gomes de
Ca rva llio, clarim d» \l' i-egimcnto de cavaIlarin, cuja sentença foi
proferida em eessão de just lça p0r aco.u-dão de 1ti do corrente rnez ,
o tribunal vos rem~'.te, S,', Presidente, cópia do referido nccordão
quo r-esolveu as du vi.ln.s suscitadas pelo genel':ll commandante do 4')
d ist ricto militar em 14 d,· outubro de' 1899, ( •• )

lt io de Janeiro, ;?:3 de abril de 1\100.- Pereiro. Pillto.- Miro.nâa
Rcis.- E, Ilarbosa >« lt, Galviio.- T'ude Xciw.- C. Xcto.- It ,
Y(i"que,'.- J. L'hovnu: Call111aria..

P,ESOLl"ÇÃO

Como parece, 18 de maio de 1900.- CAMPOS SALLE9.- Jotto Thoina s
Gantua.,·ia.

,;1'. Presidente da Repull ica - Com aviao do Ministerio d;l Guerra,
fi. :lJ!, de 9 ele março ult imo , mandastes rernetter a este tribunal,
para poderem ser tomados na consideração que merecerem, os inclusos
papeis em que o comma ndan tc do 10 regimento de cavallaria pede
mfo r mncões sobre o r.iodo do interpretar diversas disposições do Co
digo Penal da Ar-mada ampliado ao exercito.

Diz esse comrnando em oíficio n , 817, de 16 de outubro de 1899,
que a lei n , 612, de 29 do mez anterior, ampliou ao exercito o refe
rirlo codigo e, havoudo revogado as disposições em contrario, con
clue-ss que não EÓ os artigos de guerra de 1763, ainão tambem a or
denança de !J de abril de 1805, que regulava a classificação e penali
dades para os "rimes de deserção, não podem mais ter applicação,
rlevendo taes crimes ser julgados e punidos de accordo com as dispo
sições do mesmo cod ígo ,

Como, porém, estabeleça el le penalidades differentes das da indicada
ordenança , consulta sobre o modo por que devem ser julgadas as
praças que se acham actualmente desertadas, quando forem captu-
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de?3 do mez findo e 7 do corrente *. que a verificação do crime
de deserção depende do prazo de ausencia nos casos do art. 117,

vadas ou se apresentarem , porquanto seus cr irues foram commettldcs
na vigencia dessa ordenança e segundo ella class í ücados ,

Consulta, igualmente, si cont.inüa em vigor a dita ordenança de
1805, na parte referente a faltas maiores de tres dias e menores de
oito, conforme o titulo 2°, e si subsiste a disposição que manda pun ir
tres ousencias maiores de tres dias commottidas dentro de um anno
corno uma de .•erção ,

Ouvido o cornmando do 4° dístrtcto militar. diz. em informação
lançada nesse offlcio , 'lue, no endereçado por el le , sob n . 1017 de
14 do indicado mez de outubro, tratando do assumpto , não cog-itara
do caso das tres ausencina para constituir crime de deserção, e, qnanto
ao iulgamento dos crime. praticados anteriormente, o art. 2° do co
digo resolve a questão.

Ü chefe do estado mai.n- do exerci to, por sua vez, doclarn , em
oflicio I., 2502, de 27 d, novembro de 18(\9, haver, r-emet terulo o de
n , 1047, elo cornmando do rlistricto; opinado em ou vír-se este tr ibu
na l sobre o modo de interpretar diversas disp1sições do mesmo codico.

As duvidas suscitadas pelo com mando de cava llar ia estão resolvidas
em accordão deste tribunal, de 17 de abril proxirno findo, proferido no
IH'oCl'''O do conselho de gu crra fi '1ue respondera o clarim do n" regi
mento dessa armn , Pompeu (:omes do Carvalho, :,ceu.nelo rle pri meu-a
desel'~ão [lggrava(la, accordâo a \'()S rerue tl.id o , por cI:lpi:). com a consulta
de 30 desse mez, Rntisfnzendo o de\ermiuado em av iso do l\linisterio e13
(;nerra ,10 2G do a lludido rnez de outubro, co nsu lt a com a qual, r cstr
tuindo-n" os pap'is np pensos a esse aviso, considera resolvidas, pelo
citado accord ão, as dllvida_ concernentes ao proceder que de ora em
deante devem os corpos adoj-tar para qualitlcui- a deserção de suas praças,
visto haver a já mencionada lei approvado e ampliado ao exercito o
Co.lig.i Pcn al da Aem a.Ia, promulga.Io pelo decreto n , 18, de 7 de mn rço
ele 1Slll. lteport'~-se, consegnin\ementc, este tribunal a essa consulta.

O ministro marechal Nierneyer , um dos diverl'elltes da maior in. que
opinara por esslt resolução (accoruão de 18 do rpfel'ido n1"Z de abril l,
f\ssignara-<;:;e vencido, por pensar que tendo o 1'é1), cuj« processo originara
o dito accordão , praticado o crime de deserção na ":geneia da Ol'clc
rwnça de 9 d~ abril de 1805 e não "tl do Cotlig., Penal r/a Armada,
c"m apIJ7icoçõ" ao eacrcito, e sendo a. penas daq uel la ordenança mais
brltUll:1s, deveria SH condem nado segundo essa or-dcnn nça. Accree(~endo

haver o réo commet\ido tres ausencias maiores de t res dias, dentro de
um anno, con tadas. cada uma, da primeira f",lln, o 'lue constitue crimc
de desercão de couformida-Ie com o art. 4" da referida or.ieoanca , entre
tanto qu- . pelo citado codigo. cada uma dessas aus-ncia s ,; cr i me de
clese rc âo ,

A ausancia , por mais ele oit» d ias, só li precisa para constituir crime
de deserção nos casos expressos nos ns , t e 2 elo a r t . 117 do a llu dido
codigo, isto é, no de excesso de licença, ou 111 d~ ser esta cassada ou
revogada.

Os regulamentos d isci pl inn res do exercito e da armada não cogi
taram do prazo de oito dias, e quando assí m não procedessem,
achar-se-hiam, nesta parte, annulla-Ios pelo citado codígo . O rcgu
lamento disciplinar do exercito trata da ausenc ia sem licença. por
prazo que não constitua. deserção e do que não se apresenrn r finda a
licença, §§ 21 e 24 elo art . 50.
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ns. 1,2, e 5, do Codigo Penal da Armada, independe , porém,
delle na cas i do art. 118, sendo taxativo e expresso nos CfiSOS do

o regulamento disciplinar para a armada cogita das ansencias de
bordo, et'~., que não constituam deserção e do excesso de Iicença que
tam bem não constitua deserção, §§ 4,' e 24 do art. 10.

Assim, quer o re~ularnento do exercito, quer o da arrnada , não fi·
xaram prazos, por 1990 que taas prazos se achavam estabeleoldos por
outras leis e podiam ser modificados como foram, pelo Codigo Penal
da Armada.

Pensa ainda o mesmo ministro marechal Ni ornever:
A prevalece!' a doutr-ina do accord ão, o Codigo rião revogou as leis

anteriores sobre 09 prazos para consi itu ir deserção.
As ausencí as , sem licença. menores de tres dias, punidas correccio

na lme nte , inlspe ndem de processo, consí.ituem nctual mente as unicas
faltas disciplinares a que se referem os re~ulamentos disctpl inares
para o exercito e armada, de har.n oní a com a resoluç.io de 17 de ja
neiro ele 18R().

As outras ausene ias maicres 'de tres dias e menores de oito, as
quaes or-o m punid ns por um oonselh o de disciplina, constttuern actual
mente crimes, por força do art. 117 n , 3 do J;í citado Codigo
Penal da Armada.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1\100. - Pereira Finto, - R.
Galcã», - C. •VicmcycI-.- C. .'\"clo.- B, Vasqucs. - F . ..I. de Xl oura,

RESOLUÇÃO

Como parece.- Rio de Janetro, 18 de maio ele 1000. - CA~lros

SALLES. - Jo'io Thoum : cantuaria•

.. C6pia- Capital FeduaJ-Pompeu Gomes de Ca rval lio, clarim do
!P regi men to de ca vallarta , accusado de primeira deserç.i o "g~ ra vada.
- Sentença do Supremo Tribunal Militar: Vistos os autos, etc.,
mostra-se e delles consta que o réo Pompeu GIJIlJ('S de Carvalho,
clarim do 9° reg imento de ca val larta , tendo faltado trcs vez' s, dentro
d o mesmo an no, contado do dia da primeira falta e em cada uma
tendo estalo ause n te POI' ,nai" de t rcs c mcnos de oito dias, foi no
respeefivo termo de 11. 5, li vista dos autos do conselho disc íplrnar ,
verificada a sua deserção e esta quallflcada aggravacla, de accord»
com o art. 4°, titulo 40 da rubrica - Primeira dese rção simples
e u nicn do meamc titulo da rubrica - Deserç,jcR ~ggrantdas por ci r
enmsmncms - da Ordenança de (J de abrJ/ de ISO", elU cons-quencia
do 'lue, apresentandn-se voluntariamente, s ubmctbido a conselho de
guerra, foi condemnac1o a oito meze s de prisão e mais castigos. Sem
apreciar a regularidade na applicação dessa pena, o Supremo 'I'r-i
bunal Militar:

Considerando que, pela lei n , 612, dc 29 de setembro de 1899, foi
ampliado ao exercito o Codigo Penal da Armada , e que" as contra
venções de policia commettidas a bordo dos navios da armada ou
das embarcações sujeitas ao mesmo rrgimen , nas fortalezas. quarleis
e estabelecimentos navaas, e as infracções eles regulamentes disci
plinares» não estão comprehendidas no citado codigo (Cüdigo Penal
da .Arma'la, art. 4° a e b);
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art. 117, us. 4,6 e 8 j que este artigo quando prevê nos p.a. 3 e
7 a ausencía independentemente de licença, embora nao fixe

Conaiderando que no exercito, pelo reglllamento disciplinar do S da
marco de lbi5 a ausencia sem licença. ",as 1l'tO l'or tempo qflc DOn
st ituo. de e,.';llo é transgressão díscrpltnar (regn amento drecípl inar
do exercito citado , art. 5", § 2~):

Considerando que as 1!l1.,eneiás mcnc,·cs de t res <lias são punidas
pelos chefes dos corpos, nos termos do regulamento disciplinar citado.
arts. 7" e 30, § 4°, e que as a usencio« mcno)"es de oito dia» (' Hlo,io,"e~

llc t.ree são julgadas a punidas por sentença ele um conselho disciplinar
regimental, conforme a resolução de i7 110 junho de 1880, sol.re COI\

sul ta de 31 de maio do mesmo anno, de accordo com 0S arts. 2" e 3"
do i itulo 3" da Ordenança citada; considerando qlle o me nc íonado
coriselhn regimental nã'l faz parte ,Ia r,rg;miza~ão jurliciarla propvia
me nc d ita, já porrtue não está invlu ido entre os conselhos encarregados
da administração da justiça militar, i nst ituidos no reglllanlPnto pro
cessual militar, já porque, pelo disposto no art 3li do citado regu
lamento processual loi explicitamente excluida da allud ida orgnni
zacão [udiclaria ; considerando que o prazo de auscnc ia independente
de licença fixada na legislação criminal do exercito, em vigor ao tempo
da promulgação da citada lei n , 6t2, para a verificação da desercâo
em t"mll" de paz era de oito dias com pletos , cons ider aurlo que o
prazo de aus -ncí a , elementar do cruue de deserção no caso de excesso
de l icença era de 30 dias, contados prec isarnen to d aquel!e em (pie o
excesso corn-çava ; considerando que, além desses dou> modos, o
crime de deserção se co natituia quando o nccusado Ialtasse Ires vezes
dentro do mesmo anno , contado do dia dn primeira 1';l1to., e em cada
uma estivesse ausente por mais de tres d ias e menos rie oi to; con
siderando, portanto, que no exercito, respeitadas as dis\)[J,içúes do
ar t • 4" do Cudigo Pena I citado, a ause ncla menor de oito dias, fosse
1'0" excesso de licença, Iosse i ndepsn deute de licença, contituindo. tra n
sg ressão disciplinar, não podia strnultnn-umente constituir crime de
d-se rcão; considerando que, pelo Cod igo disciplinar da arruada, art. t",
n , 2!, o excesso de Iicençn i po.: tempo 'lue não r'onstífua dcsci',ii'), está
previsto como transgressão disciplinar; considerando 'lue, definidos o,
casos de deserção no Codigo Penal c í tado, a verificaçúo de crime depende
do prazi de ausencí a nos casos do art. i17, ns. 1,2 e 'j e sótuente de modo
taxativo e e xpresao nos ca80S cios ns , ~,G e 8 e no art. 118 irulepen rleu te
de prazo; considerando que o art. 117 do Codigo Penal citndo, ns. 3 e 7,
quando prevê a ause ncia imlependenbe de licença.• em bora não lixe o prazo
p.i rn constituir-se o crime de descrção , desde que o estn lielece para os
casos semelhantes dos ns , 1 e 2 do mesmo lJ.rl1go, autoriza a conclusão,
pelo exame de todos os casos em especie , de que o prazo do n. :\ in filie
e extensivo a..e ns , 3 c 7; cons ideran do que con trnr inmen te [I, esta in,
terpretacão, indica dn pelo principio juridieo [acorabitio I' '" jJlianrlo adio-a,
rcstrirujenda., tornar-se-hia necessar-ia a ndopcão ele procedimento
diverso entre individuas ao serviço do exercito e ao sevvi ço da armada
sujeitos a um só Codigo Penal e a respo ito de um mesmo crime, sem
que motivo de ordem especial nem as co nveníe ncias da disciplina em
particular de uma ou de outra corporação reclamem essa desigualdade,
e quando em todos os demais casos dos acts , 1i7 e H8 do cilada Co
digo Penal um só procedimento p6de Ser adoptado; consíderanlo que,
pelos 3:tS. i17 e H9 do citado Codigo Penal, as ausencias maiores de
trea dli\.s e menores de oito não constituem crime de deserção, ainda
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prazo para constituir-se o crime de deserção, autoriza. a conclusão
de que o estabelecido nono I é extensivo aos casos dos IIS. 3 e 7.

,)ue em numero maior de tres , dentro do espiço de um anno : oonsí
der-ando que o citado Codigo Penal ampliado ao ~xercito, consagra
no art. 2·), o principio de não retroaclividade da lei penal, exceptuando
o facto anterior: a} si não é qual iflcado crime; IJ) s i fôr punido
com pena menos rigorosa: absolve o ré, da accusaçâo qlJe lhe foi in
tentada, e manda que seja elie posto em liberdade si por al não estiver
preso. Corno instruccão recommenda ()ue, pa ra a veri íica çâo c q ua li
tlcaçâ» da deserção no tocante aos pr;1Z0S para a conati turcão deste
crime, em o bservan cia dos ar ls . 166 n 17;] do regulamento processual
m i li tal', tenham-se em vista os casos classiücados nos arts. 117 e 118 do
Codifo Penal citado. E assim, nos casos dos ns , 1, 2,3 e 7 do
art. d7, serão organizadas as peças iniciaes do processo, e que serv,'m
de base 00 conselho de [luo'r" alli indicadas, depois de oito dias de au
seucia , nos oasos dos ns. -í , 6 e 8 e no do art , 118, depois de 24 horas:
no caso do n , 5 do mesmo art. 117, depois de seis mezes. Rio. 18 de
abril de 1900.- Jliranda Reis.- E. Ba rbosa .»:« Ii , GalV!lo.- T'u dc
Net ca.c-« C..Yiemc!!cr, vencido.- C. .\'elo, ven ci dov-« H. Vc squee,
- J. T'tiomo r Cantuo.ri... - A. A. Cardos» de Cast'·'i.-A,·,/nrlino V.
.l c J[agal;','ie.', vencido, quanto,' ln tcrpro tnção no tocante ~o· prazo qn ..
se dou ao n . 3 do art. 117 do COlligo Penal da Armadn i -« José Sara,"
de Souza Carcallio, vencido: Votei pela Iórm a dn sento nra do con
selho de gucrrn para ser o réo condemnado a sei, niezes de pr isâo e
mars castigos referidos no àrt . ia da rubrica - primeira deserção
simples - t i tu io 4" da Ordcnanr« de 9 de abril de 180:>, porque o facto
u ttr rbu i.Io ao réo , Já pela disposiçâo citada, já pelo Codiuo Penal da
Arrnada , consbi tue um delicto; portanto, estando feita a prova da
culpabilidade do dito réo, não podia ser ue fórma alguma al.solvído ,
como foi. .

E ~ço appl ic açâo ao róo daquel l.t Orden« nça e não o referido Co
digo, porque o facto, tendo occortido no regimen ela prí me ira Ie i ,
contém esta dispos ição mais brandu , attendendo a que eIlo não foi
acompanhado de oh-cumatanci as aggravantos nem auenuantes ,

O citado Co.llgo só tem efrei to ret roact ivo nos dous unicos casos me n
cíonados no art. 20 , lettras " e b , isto é, quando o facto an lerior não
f"r qualificado crime, ou no caso de ser pun ido com pena menos ri
gorosa , Em nenhum destes acha-se i ncl uido o facto em 'l0CSl:io. O
réo é nccusa-!o de haver cimmettido tres ausenc ias , cada uma deltas
maior de tres dias, dentro do mesmo anno , contado do dia da primeira
rultu , e Isto constitue crime de doaerçâo pelo sobredito art. 4° da
OJ'dena"~a - pelo codigo citado qualquer das ause ncins maiores de
tres dias constitue por si só um crime cnpitu lauo no n , 3 (1.0 art. 11,

Esta díspostção é concebida ne,t'9 termos:
« Art. 117. E' considerado dese rtor : ... 3. 0 O qne, [em causa

justificada, ausentar-se de bordo, dos quar tels e estabelecimentos da
marinha, onde Servir. Tal ausencia, pois, não depende do prazo de
oito d ias para ser qualificada deserção, sendo que a doutrina, ora Iir
mada POl' est» julgamento, contraria tal disposição. ~

A ausencia por mais de oito dias sé, é precisa para constl tuir de
serção, nos casos expressos nos ns , 1 e 2 do mesmo art. fi7, isto é.
no de excesso de licença ou 110 de ser esta cassada ou revogada. Con
fundir-se estes dons casos com o ele auaencia sem causa justificada, é
confundir casos d illerentes , que o legislador expressamente distinguiu



MINISTERlO DA, GUERRA 2i

o mesmo Sr. Presidente, de aecordo com o referido tribunal,
manda recommendar que, na verificação e qualtãcação da de
serção, se tenham em vista, no tocante aos prazos para a consti
tuição deste crime, os casos classificados nos arts. 117 e 118 do
Codigo Penal da Armada, organlsandose as reças iuiciaes do

estabelecendo prazos diversos, como na anterlor legisl açâo , erubor a
mais reduz idos pela actual , 03 regulamentos disciplinares dn armada
e do exercito não podiam autorizar sernelhnnte ín terpre taçâo porque,
al.irn de não mencionar t:t\ pruzo de oito dias, accresce fino quando
o fizesse, estar-iam nesta parte revogados pelo codtgo citado, lei pos
terior. O regulamento disciplinar pru-a f, exercito, a pprovado polo de
creto n , 5884, de 8 de março ele 18,,), et respeito do caso qucst ionndo
d ispôo o s.'guinte:

«Art. "'" São transgressões da discipl inn militar: § 2:L Au senbar--se
"em licença, mas não por tempo que constitua deserção . § 24. Não se
apresentar linda a licença ou depois de saber f[ne foi revogada, nã o
tendo ainda decorrido ° tempo necessario para ser a falti quallücada
corno deserção. »

O regulamento disciplinar pa rn a nrmn.la. a ppt-o vad» 1'"1,) docreto
": 511\J, ele 21 de ju nh o el" 1,:\~\O. prcscvcvo o se,zuiutc sobro casos
identicos :

~ Ai-t, 1." Siio cOIItl'avençõ"s ll:t ,Ii".'iplinft militar:!." ,\use:lt:l,l'-S~

de bordo, ele t")~talJclecimellto ou eln1>.'ll'Caç;-tO m iuda , {lnIJt' se achnr,
sr.m Iicenca, uma vez que tal auscncin não constitua deserção; 21
Exceder a l iconca por t,'mpo que constitua .lescrção .» Y,~-se, po ís, 'lue
nas dispoeicúes tvauscriptas não ha prazne üxados : est .." esta va m f'S
tnleleci dos em f>utl'as leis e podiam se,' mod i llcados , como effectiva
mcnte fornm 1"'10 citado codigo. Assim, a ausencia POI' excosao de
licença lw\:l. lo i :lllterior a este, S) era qunllficada dcserçâo, depois de
trinta dias contados daquelle em qne principiou ° excesso, e a au
scncia sem licença sõ o era. após oito dias , A pro vn lece r a doutrina
deste julgamento. o codigo não revogou as leis anteriol'es sobre os
casos para constituir a desercão, continuando a sev contado, rs de um
lllCZ e oito d ias , conforme tratar-se do auaancia P0l' excesso ele licenç.i
e i-evognção desta, ou de auscncla Sem causa justtücada , o que não
se p,',de adnri tti r-. Sondo as ausenc ias , sem Iicença , menores de tres
dias punidas ccrreccional mcn te, independentemente cle processos, con
stituem actualmente as u n icas faltas disciplinares de qne t ra tarn os
regulamentos acima, conforme a inlelligencia dada pela reso l uçâo 110

17 de jnnho de 1880, pulilicnda lia or.Icm do dia cio exercito
n. 1530, As outras aussncias maiores tle tres d ias e men-u-e: de oito,
'lue oram punidas por um conselho de d isclpl i na e não a arbitr io dos
commandantes dos corpos, estas constitu em nctual me n te crimes por
força ,10 nrt , 117, n. 3, acima tra nscripto . ~ú assim p'J,Je s e r s em
absurdo ccncíl íuda esta dispoúção com o preceito exarado no art. '1°,
lettl'[\, b, do cilada codigo, isto é, que este niio comprehenele as in
trncções dos reglli(\mer.tos disciplinares. Esta í nterpretn c.io , além de
estar ele accord o com a resolucão ci t.ada , appros imn -se mais elos co
digos militares do outros pa izea, com o moderno Codigo Penal ela
Repnblica Argentina, que .llspõe o seguinte:

« Art. 184, Cometen el delito de desercion las classes 6 iu di viduos
rle tropa:

Lo ~uando fa ltaren a.rbitrru-iamento á las listas, .. .le l lugar ela
"11 destino por más tres dias o-msecutivoa ;
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processo depois de oito dias de ausencía, mencionados nos ns, 1,
2, :: e 7 do art. 117; depois de 24 horas nos de us. 4, li e 8 deste
ar-tlgo e no do art , 118 j e, depois de seis mezes, no caso n . 5 do
ai tado art. 1I7. .

Saude e fraternidade, - 1010 Thomaz Calltuaria.

N. :24 - PORTARIA DE 21 DE MAIO DE IUIIO

Declara 'lue :t d í spo sição do decreto n , 529 de 2 de dezembro (\e 1898,

que manda indcm nisar das vantagens perdidas durante o processo

no [('1'0 militar, no C:\50 de'absolvíção, os ofllciaos e pracns (1" exer

cito, c e,lc'lsiva aos 'lac respondem no 1"\1'0 ci vil ,

Minísterio da (;n~rra - Rio de Janeiro, 21 do maio de 1900
- N. 3,

O Sr. Presidente da República manda, por esta secretaria de
estado, declarar &0 Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal
no Ceará que, conformando-se com o parecer do Supremo Tri
bunal Militar, exarado em consulta de 'i do corrente, sobro o
pedido, feito pelo alferes do 2° batalhão de infantaria Fructuoso

2.0 Cuando estando com l iconc ia temporal I" en marcha de uno punto
á outro, no se presentaron i sus jefes en el lugar' <le 'li destino " a
Ias autoridades militares en Sl1 casa, después de transc.u-ridcs cinco
dias contados desde que deban hacer su presentacion ,»

O Codigo Penal da Armada, appro vado e amj.liodo ao exercito pela
lei n , 012, de 29 de setembro da 189G, revogou trda a legiRln,ão em
contrario. de fôrma que, hoje o exercito e armada estilo sujeitos a
um só e mesmo Cod igo Penal. lIa quem pense que, tendo a ci lada lei
declarado s implesmeu tc ficar ampliado ao exercito nacional o citado
codigo I foi pensamento do legislador que elle fosse estenrlic!o áquel le
apenas nos casos omissos da lei penal appl icave l ao di to exercito.
E' isso en::ano manifesto. A lei em questào , n , 1!12, foi o resultado
de uma omenda substitutiva apresentada pela Cornmissâo de ~larinha

e Guerra ao projecto que mandava upprov ar simplesmente o Codigo
Penal da Armada, em terceira discussão, na Camara dos Dejeu tados ,
emenda que foi apresentada c justtflcada pelo deputado Barb sa Lima,
na sessâo de 28 de ag. sto do anno passado, o qual rematou o seu
discurso pela maneira s~guinte:

« Pareceu-nos que não bastava, entretanto, mandar n ppt-cva e este
Ccd igo Penal, sinâo qne conviria - e é este o intuito da erue nda que
envio á ~Ie6a - estendel-o , ao menos provisoriamente, ao exercito
nacíoual , de modo que um e outro ramo da força publica estivessem
de ora em donnte sob o imperio da mesma legtslação c-« Conforme.
Americo Cincinato Lopes o!lfcial da secretaria, no Impedimento do
coronel secretario.- Confere -1'1. de Lima,
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da Rocha Passos, de pagamento das, vantagens não recebidas
durante o temp i em que respondeu a processo no fôro civil,
nllegando haver sido absol vidd no referido processo, resol veu,
em 18 deste rnez ,jf , fazer extensivas aos militares que res
pondem a processo no Iôro civil as dispostçõos do decreto le-

• ~l', Pres itlente da Repuhlica - POl' a víso do Mi n ister io da
(;'lCl'l'c\ n. lD, de 21 de janeivo do corran te a n no , mandastes remetter
:1.este u-ít.unat, para consultar com o S~II parecer, o in c luso r-eqner í msntn
,~ rnais papeis em que o alferes do 2" batllbã'J de infantaria Frllctnoso
da Rocha Passos, a llegando haver sitio absolvido uo processo a que
resuondeu no f(Jro civil no Estado da Bahla , pe.le pngnrnento das
vantagens não recebidas durante o mesmo p:IJCeR,O e relativas aos
mezes Cid abril a agosto de iti\),; e de selemuco a d?z~mbro de 1807.

O geI18l·.tl conuuanrl anto do 2" d istr icto milita', intcrmundo , julg-a
co nven ie nte ser ouvida a delegacia Ilscal no I~~taúo da Ilah ia , a íim
.Ie se poder saber qual o direito que assiste ao patlciounrio ,

O cormuandaute do 2·) batalhão de infantaria acha coherente a
prelençüo do pettcionario , depuis de ser ouvida a delegacia Iisca l no
í':stado da Bahia.

SemI,) ouvula a delegacia fiscal no Estado do Cear:',. diz el la fal
lecer co rn petencia a reconhecer a divido. quo requer o all ud ido olferes,
l'''i' lhe l'alt~rem os necessar íos meios, o, 'luaes ~:) pod"l'ii) ser [c,rne
cidos pela del"gacia fiscal ela Bahla,

f\. Co ntarlor-ia G,eral da Guerra. diz que os c!ec,'etos ns , 4\', de H de
junho de l8Q2, e 520, de 2 de dezcmuvo de ISQ3, só autor isrun a in
.Iemnisnção de vantigeus perdidus durante o processo 1\0 rt'I~'O mil ítar,
e O req ucreute respondeu ll. processo no fú,'o civil, não l.av eudo d.ia
posir~j:) (Jue nesse caso autorise o pagamento do vantagens de exercicio,
da da a al,s .lv içúo : parece, pois, ,i mesma Con l.a.Iorin não puder ser
aI tend ido o peticionario.

A SOCÇiLO l1e exame da Secretarín de Estudo da Guerrn diz: filie o
decreto legislativ,) n , 40, de 11 cloju u ho de lS!I:2, man.ln i n.l nuu i sn r os
olâciaes e praças, 'lua forem unau ímemonte alisol vido- e m conselho de
guecr.i , das vantagens pecu nla rias 'In' t iverern perdi.lo ; qu: o decreto
leg íslat ivo n , 52Q, de 2 de dezembro de li'?S, manda que to.lo militar
que for sulnneí.tl do a c msel ho de g.re rrn e olrtiver absolviçâo seja
mdem nisn.lo das vantagens pecuninr ias q'le, c:lJ-Ú do pr ocess», h ou
ve r perdido; que , em vista destas dispo,i,ües, a socç.Io est:', de ac
('~l'do eo111 o parecer da Contador-ia Uer,d da t;nerra.

Consi lcraudo, porém, que o mi lit.u-, respondendo a prueessc, n.
("1)1'0 c i vi l , fka, com rdaçitl) a sons venciuie n tos , egnal:ulo aos (lue
respon lem a processo no !',·,ro militar (aviso de 29 d" d ezcrub.:o de
18\19, junto por copia);

Consule rnndo que a resilucão de 22 dt' d eze mbro do VC\'.l, tomada
siln-e consulta do S"prerno Tribunal ~Jilitar, prohibi nd» que se
o.bonern vencimentos ao militar desde flue tenha conhec irnento de
se ntença dada no 1""1'0 civil, parrnittc tacitamente q,ue tenha elle veu
cimentes durante o processo e estes não podem ser sinão os quo corn
petem aos olliciaes presos par/l. responderem a co nse l ho ( a viso de 23
,le agosto de 1899, junto por copia) ;

Considerando, linalmente, qne, em vista destas o1isposiç,jes, o üf
Ilci a.l respondendo a processo no fôro civil está nas mesmas con
diç"e, do. o llicial respondendo a processo no fôro militar, não pare
coado justo 'llle, lima vez absolvi-to no 1"'1'0 c i vi] não üque taml,c'1l
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~jslalivon, 52;), de 2 de dezembro de 1898, que autorísa a
Indsmnísação de vantagens perdidas durante o processo
do lôro militar, n1S casos de absolvição, e deferir a
pretenção daquelle orflcíal, si porventura tiver sido unaníme a
sua absolvição, por isso que, quando elle respondeu a processo
e foi julgado, vigorava o decreto legislativo n , 40, de II de
julho de 180.2, que só autorísava a lndemnlsação de vantagens
perdidas durante o processo nas absolvíções unanímes .- Joã»
Thomaz Cantuaria.

nas mesmas condíçôes dos absolvidos no 1'''''0 militai' : pensa também
a secção de toda oquidade , si não de justiça, que pelo poder com
petente se fuçam extensivas aos militares que respondem a processo
no 1'''1'0 civil as disposições do ci tado decreto n , 529, de 2 de dezembro
de i898, porquanto a absolvição demonstra a innocencia do accusarlo
no crime que lhe é imputado.

O di rector da refertda Secretar-la da Guerra, informando, diz; é
regra invariavel de direito que, onde ha a mesma razão, applíca-se a
mesma disposição e não se pude por isso deixar de equiparar as con
diçôes dos militares envolvidos em processo criminal no íóro civil,
como na hypothese em questão.

Accresce mais que o principio j m-idíco da ampliação das disposições
favoraveis aos í ndrviduos collocados em determinadas civcumsta ncias,
como no caso de que se trata, tem nelIe todo cablrnento ,

Termina sua Informação concor.Ia ndo com o parecer da secção de
exame.

O Supremo Tribunal l\Iilitar está de accordo com a secção de exame
e com o director da Secretaria da Guerra, reconhece que não hn
disposição imperativa que autor lse iuderuni saçâo de vantagens pel'
didas dn rante o processo no r"I'O civil, no cago de absolvição, como
expressamente determ ina o decreto legisla tivo n , 52", de 2 de de
zembro de 189a, para o caso de absolvição no f,iro~ militar; mas en
tende o tribanal que, demonstrando as absolvições a innocencia dos
accusados e achando-se os olficiaes que respondem a pruoesso no lôro
civil nas mesmas condições daquelles que respondem no foro militar,
é de parecer que por eqüidade se façam extenaivas aos militares que
respondem a processo no 1">1'0 civil as benelicas disposições do al lu
dido decreto n , 529, de 2 de dezembro de 1898, devendo neste caso
ser at t-nd ido o requerente. si porventura a sua absolvição tiver sido
u nnn írne, por isso que, qnn ndo respondeu a processo e foi julgado, vi
gorava o decreto Iegialati vo n . 49, ele 11 de junho de IS!)2, que só au
tor isn va indemnísação de vantn gens perd idns durante o processo nas
absol viçôes u nauimes .

O tribunal noti a falta de Infor mações ela delegacia fiscal no
Estado da Bahia, por onde o requerente percebia vencimentos durante
o processo a qlle respondeu naquell e Estado; assim, só depois dessns
informações se poderá ao certa verificar a quantia a í ndemn isa l-o .

E' esta a opinião deste tribuna!; vós, porém, Sr. Presidente, re
sol vereís o melhor.

Rio de Janeiro, 7 de ma ío de 1\:101.- Pereira Pil1I0.- R. Galv'í,?
- T'ude Neira >« C. Sirmcyel'.- C. -\'elo.- It . Vasqucs.- F..1.
dc Moura;

RESOLUl.'ÃO

Como parece.- 18 de maio de i900.- C.Dlf'OS SALI,E~.- JQJo
Thomes Ca/ltuaria.
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Manda observar nas fortalezaa e quarteis de artilharia do exercito
nos dias de festa nacional, em relação ás Raivas, a tal ..ella de em

bandeiramento e salvas atloptada no Ministerio da Marinha pelo
aviso n , 1391, de 31 de outubro de :l89j, sendo a meio-páo o em
bandeiramento no dia 2 de novembro.

Minlslerio da Guerra - Rio de Janeiro, 31 de maio de 1900
- N. 1119.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declaro-vos que, de
conformidade com as ponderações que Caz o commandante da
fortaleza. de S. João, em offício n . 92, de 17 de outubro ultimo,
dirigido ao commandante do 4° distrícto militar, deve a tabella
de embandelramento e salvas, mandada adoptar no Ministerio da
Marinha por aviso n. 1391, de 31 de outubro de 1896, ser
observada no Ministerio da Guerra, nas fortalezas e quartéis de
artilharia, nos dias de festa nacional, em relação ás salvas,
sendo a melo-páo o embandeiramento no dia 2 do novembro.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros usu«.

N. 26 - AVISO DE 4 DE JCNHO DE 1900

Declara que a transferencía dos 2üs tenentes de artilharia para as
armas não scientilicas, de accordo com o art. 25 do regulamento de
31 de março de :1851, só pude rcalizar-se quando e st.iverem elles in

hlbidos de prosegulr ROS estudes.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 4 de junho de 1900
- N.339.

Sr. Chefedo Estado Maior do Exercito - Commuuico-vos, para
os fins convenientes, que o Sr. Presidente da Republíca, confor
mando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar, exarado
em consulta de 14 de maio findo *, resolveu em I do corrente

• Sr. Presidente da Republica - Por intcrmcd io do Ml nis ter ío
da Guerra em aviso de 13 de março ulvimo , sob n , 32, mandastes
remetter a este tribunal, para consultar com seu parecer, os papeis
referentes á reclamação do alferes do 28' hata lhão de infu.n iar ia
João Carlos FormeI contra os prejuízos que diz estar sollrendo em
consequencia da classtücaçâo que teem n a arma de infantaria alguns
alferes, ex-a-gundos tcnentes, procedentes da arma de artilharia.

Por esses papeis se veriflca que O alferes FormeI fez, além do me
morial que vos dir-igiu em 23 de jaueí ro ultimo, duas psticõcs no
mesmo sentido, uma em agosto e outra em outubro do anno pro
xí mo findo,
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declarar que os 20 ' tenentes Manoel da Cunha Moraes, Aristides
Olympio <ia Sampaio, J08e Ignaclo da Cunha Rasgado, Vital da
Silva Cardoso o Manoel Leonel Coelho Borges e outros em iden
ticas condições, transferidos pal'a a arma de infantaria, nos

:\~ m a is <Iel,'nvoldcla das infOl'ma,,jcs prestadas pela 4' secção do
estado maior do exercito, que transcrovo a op i niú» do conunanda nt o
do!" d istricto militar, le-se o segl'.ill te:

« João Carlos FormeI, alferes do 280 batalhão de Infu nturia, requer
reparacão ao prejuizo que estú sotl'rendo pela tra nsfercncla da arma
de artilharia para a. de i nfan t-i r-ia , na con torm i.l arle da segunda parte
do art , Z> do regulamento de 31 de março de 1;;;:;1, d~ diversos se
gundos tonenles, ent re OR quaes B~ acham Manoel da Cunha Moraes,
Aris tides Olympio de Snm paio , Jose Ig nacio da Cunha Itasg a.lo,
"ital da Silva Cardozo e Mnn )el Leonel Coelho Borges,

AIIe;a que estes ofllciaes, embora n.ío t -nham o eUl'SO de arma, não
estio iuha riilí t ados de a dquiri l-o, pois que o primeiro tem o 10 e 30

.m nos do curso geral pelo regu lam-n to de IS00 e os d- m a i s o curso de
í nfun taria e caval la rta : aen.lo que em taes condições não tinham di
reito á n-ansfe renc ín de arma, appl ica ndo-ae-d hes a d ispos i ção do ar
t igo acima citado, que ampar.i sôuien te os segundos t.in-ute s impos
aibi lit.ulos Il,' a.lq u ir-lr o curso , tlnto mais quanto ell.« soiir.itn rmn
essa l r:. nsforenc in , a qUI I c' l.in-Ihes 11:( fl',('m" I!J. lei n , ti 13,
de 18Gl. .

O couunaurlante do 28) a cha quo o requerente es~ú no caso ele ser
a ttend ido, pois qlle pelo allud ido art . 25 serão transferidos para as
armas de cava llar-la e infu ntar ia 0S :l'" t me ntes de artilharia que sc
acha rem impossibilitados ,le a.l quiri r o respectivo curso de SI1.1 arma,
casoíem 'l'le nâo estio os olTIciaes designados, tendo um del les até
so li c talo a sua tr-a nsfere nc ia ,

O cormuaudantc do 4" d is tr ict o militar diz '](1", em vi r Lude do
mesmo artigo", '}IIO declara: s~rão t ransfc ri.Io s p.u-a as .u-mn s de in
fantada e "" vallaria os olllcin es do estatln-rnn ior d- 2" classe que se
acharem em c i rcu rnstanc ías d~ prestar scrvicos nellrs e bem assim
pas sa rLo par ( aquel las nrmis os alferes e 2'" tenentes que, perten
cendo ús s iientittcas. não conclu i rern o respect iv J curso , é CIUI'O que,
podendo ser transferidos os otüciacs das armas so í enkiflcas , q "e não
cnncl u i rem os re specti vos cursos. estão neste eMO os 2<" tenentes
transfer ídos , p iia q ue , além de não terem conclu ido o c-u-so de arti
Ih a r i a, estavam arredado, da escola , prestando scr vi eos nos corpos.

Q'IC o dito artigo n50 se l'et'ero á in hnbl Iitnç.io para adquirirem o
curso, C0nlIJ er radam en te ~!lrpi)~ o rec ln m an te , tn.Ivez para dar mais
forca {t, Sita. argumentac;ão e concluí r que o a(~Lo do U,n-erno lesou
d ire i tos de outrem.

(".!C, acc n tt a hypot lrasc de cogitar-se lIa i nha hi l i taçLo 0:1 íncapa
cidade para co oc lu ir o su eso , a in la assi m o act» é legal, roig não
se 'istabelecentlo no reg ulamcn to, nem em actos posteriures , o meto
de provar a allu li di ínhabl l í tacão, quan.lo a lloga la pcl. interessado
lia t r an sfer-enc in , ao Governo cabe jnlgul-o pt'ocrdrn t.e ou não, e por
isso não houve infraeção de ld e, portanto, não h a direito ofl'endido
ou posterg.rdo ,

A seeçâo tem a diz n- que, pcl » ar!. 23 d i re..(llJa'nen~o de 31 de
marco de 1S51, passarão para as armas de caval l.u-ru e de í nfa ntar-ia
os a lf-re s e 2'" tenentes qu~, pel'tencendo ás sc i e n tific as , não con
c luu-c:n os respectivos cur s ,0
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termos da 2' parte do art. 25 do regulamento d~ 31 de março
de 1851, si não estuvam inhilJidos de prosegurr nos estudos
devem ser considerados transferidos, de accordo com o art. 6°

]i; desde que essa d laposlção está em vigor , como e vi.lencla-sa da
consulta d~ 2'} de abril de 1896, sul.r e a '1'131 houve a resolução de
11 de setembr. de 1897, put.Iicada no Diario O/fieiai de 2 de outubro
deste -anno, podiam ser tra naferidos, como foram, os ofllciaes a que
alIude o requerente, visto não terem, conforme então reconbeceu o
Governo, concluido os seus estudos na arma de artilharia c, portanto
parece não ter fundamento a presente reclnmacão , " '

O lr ibuua l , tendo estudado ccn ven ieu temente o assumpto em questão
passa a dizer o que pensa a respeito. '

O art. 25 do regulamento a ppr ovndo pelo decreto de 31 de março
de 1851 estú concebido nestes termos:

«Serão transferidos para as armas de cava llnrí a e infantaria os
olllciaes do estado maior de 2,' classe que se acharem em circumstancias
de prestar servicos nellas, e bem assim passarão para aquellas armas
os alferes e 2°' tenentes que, pertencendo ás scientilicas, não cou
cluirem os respectivos cursoa.»

Esta disposição refere-se aos 2°' tenentes, que, por terem incidido em
certas disposições regulamentares, taes como exclusão definitiva da es
cola 1'01' determinado numero de faltas de compa.recimento i,s aulas, 011
inhnbi litaçâo nos exames, por duas vezes, no mesmo anuo do curso
licam impossibilitados de concluil-o e aos quo, por ter excedido a idad;
regulamentar, não podem effectuav matricula, e não aos que, podendo
matr'icul ar-se ou proeeguir nos respeclivos estudos. d ei xnm de fazel-o
espontuieameute e requerem trnnsfe reuc í a pe ra a i nf'an la r'ia ou cava I
In r ia por interessa proprio.

A estes é applicavel a lei n . 1143. de 11 de setembro de 1861, e não
o art , 25 do regulamento approvarlo pelo decreto n , 772, de 31 de março
de 1t151.

Este reg'ulamen t" manda rassar para as armas de i nfantar-la e ca
vallaria os 20 ' tenentes de artilharia que não c01!clui"<:ll1 o respectivo
curso,

Portanto, o Governo deve, independentemente de requerimento, trans
ferir para as armas de infantaria e cava!laria todos os 2-' tenentes
que se acharem nessas condições.

J<; só se podem afllrmar que um offlcial não ocncluu-á o curso , si elIe
tiver incorrido em alguma rlas d ispoaições citadas,

O regulamento de 1R51manda transferir 032' tenentes que não cori
cluirem o respectivo curso, e 01l transferidos não perdem a ntigu ida de
(resolução de 29de outubrode1881);a lei de 1861 não manda, a utorisri
a transferencia dos ofllciaes no primeiro posto, que a re'lunrcl'em, ainda
quCJ estejam nas condições de concluir os estudos, mas licando conside
rados os mais modernos da arma para que passarem,

"i o Governo tivesse a faculdade de transferir de accordo com a s~·

gunda parte do art. 25 do regulamento citado, i ndist.i nct aman ta, os
2" tenentes que não pudessem concluir o curso e os que estivessem nas
condições de concluir, a lei de 1861 não teria razão de ser.

Assim. sempre se tem entendido; só aos 2°' tenentes impossibilitados
de adquirir o curso se tem dado tra nsfe reucia na fôrma do disposto no
regulamento de 1851.

Assim o entendeu a Secção de marinha e guerra do extinclo Conselho
de I~Btado que, eonaultada sobre pod- r o Governo, :í. vi~ta da segunda

Guer ri - Ii-cisões de igOr 3
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da lei n , 1143, do 11 do setembro de 1861, deferindo assim a
reclamação do alferes do 280 batalhão de infantaria João Carlos
FormeI, contra as alludidas transferencias.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros suai«.

parte do art. 25 do regulamento de 11 de março de 1851, transferir para
a arma de infantaria e caval lar ia os 2°' tenentes de artilharia, que
não tendo o curso scie ntiflco, se achavam impossibilitados de o concluir,
respondeu em 11 de dezembro de 1865:
« •

.A segunda parte citada se exprime da maneira seguinte: e bem assim
passarão para aquellas armas \ cavallaria e infantaria) os alferes e 2'" te
nentes que. pertencendo ás scientificas, não concluírem os respectivos
estudos. Esta disposição. comquanto se ache inserida em um regula
mento do Governo, tem força de lei, pois a de n, 611, de 21 de agosto de
1851, em seu art. 8" expressamente a approvou. Si a lei, pois. ordena
que os olflciaes das armas sclentiflcas, a cuja classe pertence a artilharia,
(iue não tiverem e não puderem concluir o respectivo curso, sejam t.rans
Ieridos p.i ra a cavallaeta nu i nta ntaria, evidente parece que o Governo
não só pôde, mas deve fazer tal transferencia, salvo com ludo a hypo
these do art , 37 de regulamento acima citado; e como os 5J se,;undos
tenentes de artilhnria. a que se refere o aviso de \) do correu te; se acham
pela leg ialacão vi:;ente impossibilitados de adquirir o curso da arma e
si tiverem sido promovidos depois de 11 de março de 1851, nenhuma
duvida pensa a secção que pólo t~r o Governo de 08 d i str ibuir , con
forme suas aptidões, pelas armas não scientiftcaa .»

Assim o entendeu tambem este tribunal, qne em seu parecer dado na
consulta de 20 de abril de 1896 sobre a reclamação do alferes Luiz Vieira
Ferreira Sobrinho, contra as tvansferenclna de alguns 2°' tenentes de
artilharia para as armas de cavallaria e í nfantavin , disse (jue «as
tr ansferencias desses offlciaes si estavam el les iuhibi-los de c01'clui,' "
respectivo curso, foram feitas legalmente».

O Sr. Presidente da Republica se conformou com este pn recer em 11
de setembro de 1897.

Pelo exposto, o Snpremo Tribunall\Iilitar, mantendo a opinião emil
titla em 20 .le abril de 1897, é de parecer que os ofl1ciaes mencionados
pelo reclamante, si não estavam in híbídos de proseguir nos estudos, como
a llega, só podiam ser transferidos para a arma de infantaria de accordo
com o art. 6° da lei n, 1143, de li de setemhro de 18M, c, portanto, a
reclamação está. no caso de s?r attendida.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1900.- Pereira Pinto.- E. fia "bosa •
-- T'ude Neiva i-« C. Neto.i-s It , Vasques c-« F. A. de J,1101/1"a.

Foi voto o Sr. ministro Rufino Galvão ,

RESOLUÇÃO

Como parece.- 1 de junho de 190::>.- CA!wlP.)S S.\LLE-;.- Mn'tet ,
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Declara. que os cornmandantes das escolas do exercito teem attribuições
proprias para convocar os conselhos de Investtgação e de guerra, e

organizar as escalas de seus officiaes para servirem de juizes.

Ministerio da Guerra - Rio de Janelro, 4 de junho de 1900 -
N. 341.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Tendo o comman
Jante do 60 districto militar consultado no offleío n. 1142, que
vos dirigiu em 28 de outubro ultimo, a quem compete nomear
conselhos de investigação e de guerra, no caso do ser indiciado
e réo um offlcial de qualquer das escolas preparatorias e de
tactica, qual a interpretação a dar-se ao disposto no art. 304 do
regulamento processual criminal militar, relativo á eseala dos
offleiaes para o serviço dos referidos conselhos, isto é, si essa
escala é cornmum á guarnição e á escola, como se devem
eífectuar aquellas nomeações, no caso afflrmativo, vos declaro
que o Sr. Presidente da Republíca , conformando-se com o pa
recer do Supremo Tribunal Militar. exarado em consulta de 14
do mez findo, • resolveu em I (10 corrente que os comrnandnntes

• S,". Presidente da Republica - Mandaetes, pir aviso do Minis
terio da Guerra , de 28 de novembro ultimo, remettel' a este tribunal,
para consult ar com seu parecer, os papeis relativos á consulta que faz o
commandante do 6" districto militar sobre a autoridade a quem compete
nomear conselhos de investigação e de guen'a, sendo indiciado e réo
um oüícíal de qualquer das escolas preparatoi-ias e ,le bacticn, a inter
pretação a dar-se ao disposto no art. 304 do regulamento processual
criminal militar e o modo como se eleve eflectuar aq uel la norneação ,
no caso de ser a escala respectiva commum {,S d itas escolas e ás
guarnições competentes.

Constam os papeis a que se refere o aviso, de dous ollicios- O pri
meiro, de 23 de outubro do anno proximo passado, do general ele bri
gada commandante do 60 districto militar, e o outro, de 21 de novembro
do dito anno, do chefe do estado maior do exercito.

Naquel le, depois ele expor as razões que occasí onaram as suas du
vidas, consulta o comrnanda.nte do referido districto:

<J. f. o Funccionando a escola preparatoria e de tactica, como sue
cedia, na cidade de Porto Alegre, e não estando a escola subordinada
ao commando daquvlla guarn ição , como não estava a guarnição su
bordinada ao com mando da escola (p0rtaria de 3 de setembro de
1896 e aviso de 25 de fevereiro de 1897) a quem competia proceder a
nomeação dos conselhos de investigação e de guerra, em que era indi
ciado e depois réo um official daquelle estabelecimento?

2.° Si essa competencia é dada ao commandante da escola (arts. 20,
lettra g, e 15 do regulamento processual) como interpretar o art. 304
do citado regulamento?

A escala é uma, commum à guarnição e á escola, mesmo indepen
dentes entre si como eram os respectivos commandos j
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das escolas militares teem attrihuições proprias para convocar
os conselhos de qU'3 se trata e organizar as escalas de seus

Ou a expressão - círcumscrtpcão militar - desse artig-o refere-se ;i

guarnição sem prejuizo da escala que eleve presidir na escola á no
meação elos conselhos con vocadcs pelo respec iv o com.naudante , 01).
servadas as disposições do art , J05 I

3.° J-: si ~, escala ti uma" com m um Ú, escola e á guarmçao , mas
pertencente a osta , e nao tendo absolutamente a guarnição [u r i s
dicção sobre a escola, C0ll10 proceder ú nomeação d!)3 conselhos (IUO
forem convocados uaquelle estabelecimento! »

O chefe do estado maior do exercito, íuformando, diz:
« Parece-me qlle, sendo a escola preparatorín e de tactica do Rio

Pardo independente do commando da guarnlcão dessa cidade, corno
se verifica da portaria de 3 de setembr. de lS96 e aviso de 25 de fe
vereiro de lS9i, comjete ao seu commandnnte, em virtude dos arts. 2".
lettra g, e I:; do regulamento processual criminal militar, j:J.·ocede,'
á nomeação dos conselhos do i nveatiuaçâ o e de gu-rrn servindo. para
o eíl'ei to da escala de seus officiaes, a '{lI; Se rel'er'l o art , 304, por
constituir uma circumscripção militar, tcndo esta para limite o rn io
de acçâo da autoridade exercida pelo respectí vo chefe.

Dcvem , pois, fel' d ifferen tes a escala da escola ~ da guarnição, pel a
razão da indepeudencia judlciul dos respectivos chefes, observando.
porém, cada uma dessas autoridades o preceito est atu ido no art. 305,
quando tiverem de nomear conselhos de investigação ou de guerra .

Quanto :í terceira parte, a expressão « ch-cumscripçâo militar» d»
art. 301 "efere·se a toda aggremiação militar, como já acima foi
dito, dirigida p-n- um chefe que sobre el la exrrça autoridade de Ilnida ,
em cuia cas. está a escola, em virtude da podaria e aviso acima
citados,

E não Se comprehende como duas autoridades autonornas tenham.
attrlbuicões que, para serem exercidas, dependam do concurso d i recto
e obrigatorio da outra; tal seria a necesaidade de pedir a essa outra
a designação de olftciaes para comporem os conselhos, cuja nomeação
pertence-lhe exclusivamente pela autonomia que lhe conferem os re
gulamentos na repressão lle crimes, processo para desobr ignl-os e
meios de punir os culpados.

Doutrina CO I! t rar ia não se compadece com os preceitos regulamen
tares, e assim convem definir o que seja c circumscripção judicial
mí litar » de que trata o ar t; 304 do codigo processual, para que as
autoridades refer-idas no art. 20 possam <exercitar Iívremente suas
attr ibulções ,

O Supremo Tribnnal lIIilitar, tendo examinado a questão de que
tratam os papeis a que se refere o citado aviso do Minister-io da Guerra.
está de perfeito accordo com a informação do chefe do estado maior
do exercito.

Com eífeito, es tu dando-se com alguma attenção o regulamento
processual criminal militar, vê-se que em sua elaboração houve o
mais escrupuloso cuidado em evitar tudo quanto pudesse suscitar
duvida, e i ntsr-pretaçôes erroneas em prejuízo do andamento dos
processos de conselhos de investigação e de guerra, embaraçando-se
assim a accão da justiça em seus beneflcos efleitoa.

As suas disposições, por demais claras e posilivas, encadeiam-se e
harmonizam-se de modo tão completo, que não se encontra alli con
tradição, omissão ou lacuna que dê azo a vaci l taçôes em sua execução.
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officiaes para servirem de juizes, segundo .e veríüca do pre
ceituado nos arts. 2°; 4', 9", 15 e 28 do citado regulamento.

Saude e fraternidade. - J. N. de Medeiros Mul/d,

o art. 2' do referido regulamento, eixo á roda do 'lua] giram todas
a, disposições concernentes á Io rrnaçâo dos conselhos ue investi r ação
e de guerra, diz:

« Conforme as ex igencias da ju-tica m ilibar , serão convocados con-
selhos de investigação :

li ) p-Io chefe do quartel general do exercito e arma,h ;
/) ) pelos cemmanda ntes de rlistrictos m i i i tares ;
c ) pelos commandantes de esquadra , dív ísão naval, esqu ulri lhn ,

tlotilha e navio solto;
d ) pelo comrnandante de tropa reun ida para exerckio, manobras,

observação ou outro qualquer fim;
c ) pelos cornrnandantes de divisão, brigada, ou 1'01''''- operando

isoladamente;
() pelos Inspectores de arsenaes de rnnr inha e directores ,Ie arsenaes

de guerra ;
fJ ) pelos commandantes das escolas m il itnres ;
" ) pelos com mandantes dos corpos arucg imentadas ,.lo exercito p

;~ i-muda ;
i ) pelos commandantes de Iortalezaa de 1- ordem. »
Em face, pois, de tão terminante rlisposição, nenhuma duvida pôde

haver sobre a competencia exclusiva destas autoridades para convocar
conselhos de inveatigacão, limitadu , porvm , esta attrí i.uicão , pelo
art, 3" dos crimes em que forem iruliciados os seus re specttvos jur is
.licclonados .

O art , 4- diz: ~ O conselb i d- investigação se comporá de trcs offi
ciaca de paten te , nomeados á vista da escala prév.ia mente o,'g~.niza<la,
etc, »

A 'l'le autoridade cabe por este artigo a ol'g-.lniw.ção Ll" escala!
A esta interrogação responde do seguin ta moclo o a rt , ,,)" : « Quanlo

a autoridade, a quem comp atlr a convocação d0 c.inse lho de investi
gação, não puder dispor de offlciaes effe3tivos, retormidos , etc .. na
tórma do artigo anter-ior, 05 r equtaltará da aut n-idrd- competente
mais proxlrna , "

Segue-se daqui que a attr ibuicIo de organizar as es-ala s a que se
refere o art , 4" é pr i vat ivo das autoridades a quem competir con
vocai' conselhos de investigação, ohservado , porem, o prece ito do
art. 3\.

Ora, desde que sómente as autoridades mencionadas no art. 2' teern
o direito de convocai' conselhos de investigação sobre crimes em que
forem indiciados os seus jur-lsdiccionudos , necessartam ente cabe-lhes a
tu neção de organizar as escalas dos officiaes que tivercm de f'unccionar
nos re ferldos conselhos,

Isto quanto aos conselhos de investigação.
Quanto aos conselhos de guerra, diz o arb , 15:« As regras prescri

ptas para a composição dos eon selhos de investigação e mencionadas
nos arts. 2°,3°,4",5°,7",8",90 , 10" e í t» serão app l icaveis á campo
siçâo dos conselhos de guerra, "

Este art.igo , como se vê, confere ás mencionadas aut.or idades , em
relação aos conselhos de guerra, identicas l'rerogativas ,le que j;1 gc
zarurn el lrs relativamente aos conselhos d,; iIl\"e,tl8'a'~~.]; "~crescenl1o
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N. 28 -- AVISO DE II DE JUNHO DE 1900

Declara que o tempo passado nas escolas do e xercito, sem aproveita

mento, não a tfecta a antiguidade de posto, mas somente o tempo
exigido para o interstício, reforma, demissão e baixa do serviço.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 11 de junho de 1900
- N. 1385.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O alferes do l° regi
mento de cavallarla Jeronymo da Costa Leite, alumno da Es
cola Militar do Brazil , consultou si a resolução de 18 de março
de 1882, tomada sobre consulta do extincto Conselho Supremo
Militar, está revogada em face do disposto no art. 242 do regula
menta que baixou com o decreto n. 2881, de 18 de abril de 1898,
e, no caso afflrmativo, si a expressão - inteiramente perdido 
de que trata o citado artigo, importa prejuizo total para o mio
litar ou affecta a perda de antiguidade de praça ou a perda do
exercicio exigido para o interstício de um a outro posto, ou
refere-se unicamente aos effeitos da reforma.

que, pelo art. 28 dilatou-lhes o regulamento a esphe ra de accão,
dando-lhes a faculdade de submetterem a conselho de gue rra os í ndi
ciados, quando não conformarem-se com a despronuncia deste pro
ferida pelo conselho de investigação.

A' vista do exposto, claro está que são privativas das autoridades
designadas pelo ar t., 20 do regulamento processual criminal militar
as attr íbuiçóe s de con vocar conselhos de investigação e de guerra sobro
crimes em que forem indiciados os seus respectivos jurisdiccionados ,
e organizar as escalas de que tratam os arta. 4° e 804, sem intervenção
de autoridades estranhas ás mesmas jurlsdlcçôes, salvo o caso previs
to no art. (10 e, portanto, un íoos responsaveis pela observancia do
disposto nos arts. 305 e 306 do mesmo regulamento; claro está tambem
que a expresBiia- circumscripção militar judicial - do art. 30í foi
adoptada para designar as jurisdicções mili tares, cujos chefes, na
fórma dos arts. 20 e 150 do mesmo regulamento, ínt ervcem directa
mente na administração da justiça militar, organízundo os conselhos
el,> investigação e ele guerra.

Assim , pensa o Supremo Tribunal Militar, que os oommandantes das
escolas militares teem attribuições propr-ias para convocarem conselhos
de investigação e de guerra e orgunlzar-am as escalas de seus offlciaes
para servirem de juizes nos mesmos conselhos.

E' este o parecer deste tribunal.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1POO.- Pereira Pinto c-« Miranda

Reis.- E. Itarbosa c-« T'ude Xeiva.- F. A. de .~foum.- J.
TllO?J)03 Contu aria..

RESOLr:ÇÃO

Como parece ..-1 de junho de 1900.- CcU!PO.i SAI.I.ES.- M'alle«,
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Em solução a tal consulta, que acompanhou o offlcío n , 2901,
de 23 de novembro ultimo, do commandante da referida escola,
vos declaro, para os fins convenientes, que o Sr. Presidente da
Republica, conformando-se com o parecer do Supremo Tribunal
Militar, exarado em consulta de :!I do mez findo, resolveu, em
8 do corrente' e disso se deu conhecimento áquelle comman
dante, mandar declarar que a dita resolução não esta. revogada,
e que, referindo-se ella ao dispositivo do art. 218 do regula-

, Sr. Presidente da Republ ica - Por intermedio do Minister.ío (la
Guerra , em aviso n , 9, de 17 de janeiro ultimo , mandastes a este
tribunal, para emittir parecer, a consulta que faz o alumno da Es
cola Militar do Braztl, alferes do 10 regimento de cav al laria Jeronymo
da Cost a Leite', sobre o segllÍlüe:

1. o Si em face do que preceitua o art . 2·12 do regulamento a qllc
se refere o decreto n , 2S8l, de 18 de abril de 189,~, está revogada n
resolução de 18 de março de 1882, tomada sobre consulta du Con
selho Supremo Mililar;

2. o Si na h ypobhese de estar revogada a citada resolução, a expressão
- in te i r am an te per-dulo - de que trata o referido artigo, importa
prejuízo totaI no tempo de praça do militar que incidir nesse dispo
sitivo, ou si all'ecta apenas a antiguidade dessa mesma praça ou do
posto que tiver o o íficial , ou o intersticio para o accesso de um a outro
posto. on fina.lmen te, o tempo uti l de serviço para a reforma,

'\0 impedimento do chefe do estado maior do exercito, o general
de bri gada sub-chefe informa o seguinte:

" O art. 242 do regulamento promulgado pelo decreto n , 2.331, de
18 de abril de 1B98, couun i na a perda de tempo de serviço para os mi
litares que incidirem em suas disposições, ao passo que a resolução
de 1B de março de 1882, arloptada a pvoposta do disposto no art. 218
do reg-ulamento de 17 de janeiro de lSi'!, que contem preceito analog»
ao daquel le, estatue (I modo como deve ser appl icidn a r-ferlda pena.

Seg'undo a doutr-ina desta resolução, revigorada aliás pela reso
lução pcesldencial de 4 de se te mhro de 1.897, a perda do tempo em
questão ver i ílcac-se-ha mediante o desconto no tempo de serviço tomado
englobadamente, mas, nunca no tempo de praça e muito menos, nn
antiguidade de posto. A deducçâo affectn r á, portanto, o computo do
tempo relativo a todos os per-iodos flxos , a que na fó rma da legislação
em vigor, o militar haja de satisfazer para diversos effeítos , taes como
os r-eferentes a in ter-sbicícs para promoção, reforma, demissão e baixa
do serviço. Isto posto, vê-se que não ha incompatibilidade alguma.
entre o preceito do ar t , 242 do regulamento vigente e a resolução de
18 de marco de 1682; ao contrario, são disposições que se completam,
porquanto a dita resolução, tomada para lixar a norma, segunlo a
qual deve ser praticada a commlnação do art. 218 do regulamento de
1.874, tem inteira e judiciosa applicaçâo aos preceitos airnilares dos
regulamentos posteriores ipso [cc!» ao de 18 de abril de 1898.

Fica assim respondido negntí vamente o 10 quesito da presente con
sulta e explícado O 2'.»

O Supremo Tribunal Militar, de inteh-o accordo com o estado maior
do exercito, é de parecer que a resolucão de 18 de março de 1882,
tomada sobre consulta do antigo Couselho Supremo 'I'ribunal Militar,
confirmada pela de 4 de setembro de 1891, tomada sobre consulta
dest0 trill\lnt\I, nEío foi revogada e referindo-se ellu aos d ispos iti vos
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mento de 1874. o qual é analogo ao do art. 242 do regulamente
de 1898, o desconto a fazer-se aos militares que incidirem neste
artigo não deve lJ1ft'ctara autiguldade de posto, mas somente o
tempo exigido para o interstício , reforma, demissão ebalxa do
serviço.

Saude e fra.ternidade.- J. N. de MtJeiros Jlallet.

N. 29 - AVISO DE 12 DE JUNHO DE 1900
Declara que Só polem ser considerados engajadas as praçasque , ter

minado o tempo de serviço, continuam nas fl lelras , sem f nt-rrupçâo,

e nesse entretanto se engajam; aquel las, porém, que se alistam depois
de haverem obtido baixa só podem ser consideradas voluntan·as.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, '12 de junho tle 1900
N. 13{6.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declaro-vos, para. os
fins c.mveníentes, que o Sr. Presidente da República resolveu,
em 8 do corrente. conformando-se com o parecer da minoria do
Supremo Tribunal Militar, exarado em consulta de 7 de maio
findo, • indeferir o requerimento em que o soldado do 28' bata-

do art. 218 do regulamento de 1874, que ê analogo ao do ai-t . 242,
do regulamento de 1898, o desconto a fazer-se aos militares, que
mcídirem neste artigo, não deve atreclar a antiguidade de posto, mas
sómente o tempo exigido para o intersticio, reforma, domtssão c baixa
do serviço.

O art , 218 do regulamento de 1874 commí nava a perda de tempo
ar s alumu os que- não obtivessem approvaçâo em qualquer cadeira ou
aula e o art. 242, do de 1~()8, impõe igual pena aos que forem repro
vades em mais de metade das cadeiras em qlle estiverem mau-ícu lados.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1900.- Pereira Pinto.- E. Bar
bora.- T'ude Neiva.- C. Neto.- F. . l. de Mour«,

Foi voto o Sr. ministro Vasques.

RESOLt:ÇÃO

Como parece.-8 de j uuho de 1900.- CUIPOS SALl.ES.- Jlall.:t •

• Sr. Presidente da República - Com o aviso de ! de fevereiro do
corrente anno, do Ministerio da Guerra, mandastes remetter a este
tribunal, para consultar com seu parecer. os papeis juntos relativos
ao reque rjmen to do soldado do 28° batalhão de Infantaria Antonio
Ferreira Lima, pedindo para ser considerado como engajado, visto
~er obtido baIxa e de novo se alistado no e.ltercíto.
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Ihão de infantaria Antonio Ferreira Lima. allegando ter con
cluído o tempo de serviço a ~8 de dezembro do 1898 e se alistado
novamente a 27 de fevereiI'o de IS99,nediu ser considerado en
gajado, por isso que a lei estabelece difT -rença entre estas praças

o f;eneral comrnanda n te do 4" districto militar não está de accordo
com o chefe do pessoal, que acha que a petição do refe rido soldado
está no caso de ser deferida, por entender que o aviso de 16 de no
vembro de 1881, citado por aquelle chefe do pessoal, está revogado
pelo art. 5" da lei de fixação de forças para o corrente anuo, infor
mau do mais o referido general commandante do 40 distr-icto militar
não haver disposição alguma contraria a ser computado á meneio
nada praça o tempo de serviço de SIU primelra praça para outros
etle itos ,

O chefe d[\·lO secção do estado maior do exercito julga, com o
che íe do pessoal do 40 districto mí lítar, que o requerente está no caso
de ser attendldo,

Ouvida a respeilo a Contadoria Geral da Guerra , disse a 3& seecão
que o cilada aviso declarou que os alistados pela segunda ve z no
exercito seriam considerados engajados, desde que provassem com
suas escusas terem concluído o tempo a que se obri;;aram a servir
como voluntarios ou recrutados, o que declarou tambem o aviso de
22 de abril de 1884, quanto aos que ccmpletassem o tempo de serviço
na armada e de novo se a Iiatnsaem no exet'cito e vice-versa. Conti
nuando a secção, disse ainda, que as citadas disposicôes foram sempre
observadas, embora diversas leis de fixação de forças não determinem
de modo expresso, e finalmente entende , como o chefe da secção do
estado maior do exercito, não haver razão p Ira julgar-se revogados
os referidos avisos , parecendo-lhe attendivel o pedido do requerente.

Com esta informação concordou o chefe da Contadoria Geral da
Guerra.

O Supremo Tribunal Militar, tendo em visLa as referidas informa
ções. pensn que não devem ser considerados re vo, arlos os avisos
de 1G de novembro de 1880 e de 22 de abril de 1834, e é de pa
recer:

Que o requerimento do soldado do 28' b.italhão de infantaria An
tonio Ferreira Lima eatá no caso de ser deferido, sendo considerado
engajado por tres annos e contando-se-lhe o per iorlo decorrido de 24
de agosto de 1393 a 28 de dezembro de 1893, tempo em que serviu no
exercito.

Os ministros marechaes Tude Neivn , Camada Niemeyer e almirante
Coelho Neto, divergindo da maioria de seus collcgns, deram o seguinte
vot'): Entendemos que a lei estabelece dlfferença quanto ao abono de
grattflcaçã r de engajado entre as praças que, tendo concluido o tempo
por que se alistaram, continuam, sem íutoerupção , a servir com ou
sem engajamento, e as que, terminado aquelle tempo, obteem baixa do
serviço e voltam mais tarde a novo alistamento.

A lei n. 247, de 15 de dezembro de 189:í, r"glllando o soldo e a etapa
dos offlclaes eflectivos e praças do exorcito e armada, consigna na
obser vacão da tabella n , :?, que a acompanhou, o seguinte: « As praças
que, findo o seu tempo de serviço, continuarem nas fileiras, com ou
sem engajamento, perceberão uma gratiflcação diar i a de duzentos e
cincoenta réis .•

Por esta disposição, o leglalalor só cogitou do abono da reff'rida
gratifioação ás praças que, concluindo o sou primeiro tempo de serviço,
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e as que, concluido o tempo de serviço, continuam; sem inter
rupção, com engajamento ou sem elle,

Saúde e fraternidade.- J. N. de Medeii'os suai«.

nelle continuam sem ínterr rpção , A lei n , 530, de 2 de dezemlrro de
1898, sob cuja vigencia o reclamante voltou ao serviço do exercito,
consigna:

« Art. 4.° As praças e ex-praças que se engajarem por rm ís de tres
annos e em seguida por dous, pelo menos, terão direito em cada en
gajamento ao valor, recebido em dinheiro, das peças de fardamento
ratuitaroente distribuidas aos recrutas.

Art. 5. 0 Os volunta.ríos e as praças que, findo o sou tempo de ser
viço, continuarem nas fileiras, com ou sem engajamento, perceberão
a gl"atilicação estipulada na lei n. 247, de 15 de novembro de 1894, e
quando forem escusas do serviço se lhes co ncederú , nas col on ias d a
União. um prazo de terra de 1.089 ares ,»

Do disposto no supracitado art. 40 resulta. que as ex-praças, isto é,
os individuas que findo o seu tempo de serviço desl igarn-se das íllciras ,
mas voltam posteriormente a ellas , não teem direito sin ão a van
tagem pecun iur la igual á importancia das peças de fardamento dís
tribuidas gratuitamente aos recrutas, vantagem especial, un ica flue
lhes confere a lei, caso se engajem por mais de Ires annos ,

Quanto ao vencimento diar-ío , só lhes cabe, alérn do soldo e etapa,
a gratificação de voluntario quo a lei concede a todos os soldados do
exercito, resal vada apenas a excepção do art. 5" em seu parugrapho
unico (perda da gratificação, etc-vi de sentença formulada de accordo
com a legislação vigente).

Abonar-Ihes gratilicação maior será ir regul ar-, poi s é principio cor
rente que, ninguem p6de pagar ou receber vencimentos q ue não es
tejarn expressamente estipulados em lei.

Entretanto, as praçna que, terminando o seu tempo de serviço, con
tinuam sem interrupção nas fileiras, CJm ou sem enga.jament0, terão
direíto , af'óra o soldo e a etapa:

a) na hypothese de engajamento, ao qu r ntitativo estipulado no
art. 4° e á gratificação estipulada no art. 5°, ist» é , 250 réis diarios ;

b) na hypothese de não engajamento, sé mente á gratificação do
art. 5'}.

Do confronto das disposições citadas, se vê que aos indivíduos que
servem no exercito dous ou mais periodos sem solução de continui
dade, a lei offerece maiores vantagens do que a todos quantos, findo
o seu tempo de serv iço, abandonam as filei ras, mas de novo se alistam
posteriormente, tendo interrompido a condição militar com prejuízo
manifesto dos predicados então adquiridos com relação aos costumes,
li ordem, á disciplina e á pratica do serviço das armas.

O legislador teve em vista, sem duvida, proporcional' incentivos ca-·
pazes de assegur-ar li. permanencia no exercito de individuos com a
educação militar já feita, o que, sob todos os aspectos, é de incon tes
tavel vantagem para o serviço.

O chefe da 4a secção procura reforçar seu parecer com a materia do
aviso de 1G de novembro de 188i e tambem com o disposto no art. 30

da. lei n , 530, d~ dezembro de 1898; mas, quando mesmo aquelle
<,lVISO ~u~esse subeisttr hojo , elIe e o citado art. 30 apenas referem-se
li. condição de praça e tempo de serviço do individuo nada absoluta
mente dizem com relação a abonos de gratificações. '
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N. 30 - AVISO DE 22 DE JUNHO DE 1900
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Doclara '{lI e os eonuna ndn ntee de districtos mil itarcs estio sul.ordi
nados ao chefe do estado maior do exercito e delle recebem ordens,
embora sejam mais graduados ou mais antigos, e que o sub-chefe, no
itup edi meu to .lo ",>feri'lo chefr-, assume todas as suas attribllições.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 2:! de junho de
I900 - N. 1454.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - O commandante do
7" districto militar. em telegramma de 12 do mez findo, com
municando que o chefe do estado maior interino, em termos
de autoridade superior, determinou-lhe a baixa por incapa
cidade physica de um soldado do I9~ batalhão de infantaria,
consulta:

1°, os commandantes de districtos estão subordinados ao chefe
do estado maior 1

2°, póde elle em seu nome dar ordens aos commandantes dos
districtos, embora sejam estes mais graduados ou antigos?

Em solução, vos declaro, para os devidos effr-itos. que f s res
postas aos dous quesitos são affírmativus, por isso que as attri
buíções que vos são conferidas só podem ser cabalmente exer
cidas com a respectiva autoridade sobre os commandantes de
distríctos, o que aliás se conclue das disposições do art. 3° e dos
§§ 2°, 30 e 21 do art , 7°do regulamento approvado pelo decreto
n, :~189, de 6 de janeiro de 1899, e dos arts. 2', 3° e 8° do dos
commandos de dístríctos militares, corroborando tal conclusão
o aviso de 6 de fevereiro de 1894, que revigora o de 15 de se
tembro de 1885, expedido de accordo com o parecer exarado em
consulta de 8 de agosto anterior, do Conselho Supremo Militar
de Justiça.

Outrosím, V05 declaro que, sendo o sub-chefe dessa ropartição
vosso substituto legal, conforme taxativamente preceitua o § l'
do art. 8° do regulamento do estado maior do exercito, assu
mirá por isso, quando substituir-vos, todas as vossas attribuíções
definidas neste regulamento.

Saude e fraternidade. - J. N. de Medeiros Maüet ,

Rio de Janeiro, 7 de m,Ü0 de H100.-1'C:i'ci,'(( PiHlo.- J.'. Uolplo.
-Tude NciVlt.-C . .\"k(,~,;yCl·,-C, Ncto.- B, ra.~qllc.<.-F ..1.
de .!\[o!wa.

RESOLUÇÃO

Como parece {\ mínoriuv-s- S de junho de 1000.- CA;Il'O<; :).I.LLE<; ,.
-Mallc:t.
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N. 31-AVISO DE 2 DE JULHO DE IÇOO

Approva o fechamento do Labovatorio Pyrolechnico de Matlo Gro~so

por falta de recucsos para o seu funcclonamen to

Ministerio da Guerra, - Rio de Janeiro, 2 de julho de 1\)00
- N. 283.

Sr. Intendente Geral da. Guerra - Derlarae ao commandante
do 7° districto militar que approvo a deliberação que tomou, se
gundo consta de seu telegramma de 28 do mez findo, de mandar
fechar o Laboratcrlo Pyrotechuíco do Estado 'de Matto Grosso,
por faltarem recursos indíspensaveis ao funccionamento do
mesmo Iaboratorío, recolhendo-se ao corpo a que pertence o
·otllcial que delle se achava encarregado.

Saude e fraterniuaIJe.- J. N. de Medeiros Moltet ,

N. 32 - AVISO DE 9 DE JCLHO DE 1000"

Explica o decreto n , 100, de2 de abril d~ 1891, que regula as cont\

nenclas militares.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, P de julho do 1900
- N. ]548.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - O eommandaute da.
guarnição do Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
consulta, no otllcio que acompanhou o de n , ~28, que vos dirigiu
em 14 de fevereiro ultimo o commandanto do 60 distrl-to militar,
-sobre o modo como deve ser interpretado o aviso de 23 de no
vem bro de 1896 acerca de continencias militares com relação aos
otllciaes honoraríos do exercito, guarda. nacional, corpos de po
Iicía e do bombeiros, em vista das faltas que neste sentido são
eommettidas uaquella guarnição entre offlclaes n praças do exer
cito e de policia e vice-versa.

O Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer
·da minoria do Supremo Tribunal Militar, exarado em consulta
de 18 do mez ãn ío, "'* resolveu em 6 do corrente que, sendo as

• V. aviso n , 165! de 3 de agosto deste anno .
•• SI', Presidente da Republ ica - Com aviso do Mlnistei-ío tia Guerra

n , 47, de 7 de maio ulLimo, foram por vossa ordem presentes a este
.Supremo Trrbunal, para consultar, os papeis relativos á duvida que
tem o com mando da guarnição de POI'to Alegl'e, no Estado do IUo
Grande do Sul, sobre o modo de proceder a respeito das continencias
entre olliciaes e praças do exercito e da br-igada militar do I';slado.
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eontinenci '.s militares devidas c recíprocas entre offlciaes e
praças flue pertençam aos corpos militarmente organizados, isto
é, aos que se regem por disposições dos poderes federaes e estão
sujeitos ao Governo da União, de accordo com [\, legislação mi
litar; e extensivas aos offlclaes c praças das potencias estran
geiras, de conformidade com o uso a.doptado entre li.'! nações, e
sendo as disposições do decreto n. 100, do 2 <lo abril de 1891, q..ue
re.iula ties con tinencias, applicaveis unicamente a instítuiçõea
ou funccionarios aos quaes por lei são cabiveis, não podem as
corporações dependentes da Prefeitura do Dístrlcto Federal e a
policia dos Estados, creadas para funcçõesque lhes são inherentes
4) quaesquer outras que porventura existam ou venham !lo existir

o cornmandante da guarnição de Porto Alegre, no seu otllcio
n , 182, de 7 de fevereiro ultimo, dirlgtdo ao comma ndante do Go dis
tricto militar, e-pecia.lisa a duvida que tem de interpretar o aviso de
2g de noverntn-o de 1893, puulicado na ordem do dia u , 7\13, de 14 da
dezembro do mesmo anno, relati vo ás continencias entre officiaes e
praças do exercito e da brigada militar e pergunta corno deve pro
ceder. em vis ta das faltas que constantemente se dão nas contincneins
respectivas.

A repart icão do astado maior, dirigindo ao Ministerio da Guerra
os papeis que ao assurnpto se referem, faz juntar outra consulta,
feita em 23 de junho de 1809, pelo então tenente Candido Borges
Castello Branco, e, na informação que sobre ambas adduz, diz que
às duvidas por el las suscitadas tem o Governo procurado por diversos
actos, motlva.los 1'0[' consultas anber íores , dar sattsfactortns soluçôes ,
regulamentando a especie.

Estudando-se, porém, essas resolucõca, carece ainda o assumpto
de um aresto completo, claro e pratico.

Que a lei de 18:i9, reg ulando a procedencia , abrange a primeira.
linha, honorar-íos ; a segnnda linha, permanentes e pedestres.

A tahella annexa ao decreto de 2 de abril de 1891, em vez de per
manentes e pedestre s , falla em COI'POS de policia, bombeiros e olficiaes
estrangeiros.

A portaria de n de dezembro de 1896 determina que seja cumprido>
o art. 12 da tabella de 18!H em relação á guarda nacional, policia
e bombeiros, quando forem estes militarmente organizados.

A resil ução de 21 de janeiro de 18!J7, tomada sobre o parecer do
Supremo 'Tribunal Militar de 20 de agosto de 1891, menciona 09
corpos de policia militarmente organizados e cujos offlciaes sejam
nomeados por decreto do chefe da Nação.

Tende-se em vista o corpo de doutrina, con tinüa a informação do
estado maior, que se contém nas d isposiçdes supra, parece fazer-se
mister definir clara e terminantemente o que se deve entender por
corpo militarmente 'organizado; não esquecendo a con.l icão exigida
pela resolução de 21 de janeiro de 1897, qual a de selO o decreto de
nomeação assig nado pelo chefe da Nação.

A consulta que, em 1899, fez o então tenente Castello Bra nco , posto
que tenha semelhança com a duvida opposta pelo commandante da
guarnição de Porto Alegre, não é, entretanto, da mesma especie, pois
que, tvatando este com mando simplesmente do mo-lo de interpretar
o aviso de 23 de noveml.ro de 1896, relativo às continencias reci
procas de oüíciaes e praças do exercito e da brigada militar do Es
tado, est enrle-xa o tenente Castell» Branco sobre procedencias quo
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não previstas nas disposições contidas nos ns. 4 e 5 do art. 48
da Constituição Federal, ser equiparadas ao exercito e armada,
que são instituições permanentes, na fórma estabelecida no
art. 14 da mesma Constituição e, portanto, não lhes competem
as continencias militares prescriptas nos regulamentos do 00"
verno Federal, uma vez que não lhes é pormíttído o uso de uni
formes e distinctivos marcados no plano para o exercito e para
a armada; o que vos declaro, para os fins convenientes.

Saude e traternidade.- J. N. de Medeiros Maltet.

devem ser observadas entre officiaes do exerci .o e do, corpos ele po
licia e bombeiros, etc.

Este Supremo Tribunal l irnita o seu parecer ,i. .luvida apresentada
pelo commando da guar.nição de Porto Alegre, por'lue julga que as
apresentadas pelo tenente Castello Branco já estão resolvidas de fôrma
ilO.tisfactoria pela resolução deste tribunal de 20 .le ag',.sto de i804.

E assim, (. de parecer rlue. sanrl» tão claros e positivos os termos
em flue esl0 concebido ° av i so de 2:3 de n ovemln-o, put.l icado na
úrdolll do dia n , 'ié13, de 14 de dezembro, tu.lo d,' IHélli, ucnh uma du
vida pódo haver na sua observancia , devendo ser feitas com recipro
cidade as conüncucias entre offlciaes e praça s do excrc i t o e rIos corpos
estaduaes, quau.lo mí lí tarmente organizados, (\;) mesma f,'I'mrt por 'lue
procedem entre si ofllciaes c praça~ do exerc ito, ,

E' este o parecer do Supremo Tribunal que o SI'. Preai den te da
I1epulJlica tomará na cous ideraçâo que lhe merece r ,

Os ministros alnirant- Elysirtrio Barbosa e marechal Nierneyer
deram o seguinte voto:

As continencias militares são devidas e recíprocas. partindo sempre
do inferior para o superior e quando da mesma patente ou graduação,
do mais moderno pa ra o mais antigo e, no cnso de não ser reco
nhecida essa clr cumstancia, será íntcíada pelo flue lHlI'('ça SOl' mais
moço.

Essas continencias são devidas e reciprocas en tr« ofllciaes e praças
que pert}nçam aos corpos militarmente o rganiza. los. entendendo-se
como t~es os 'lue se regulam por dispoal ções lias porl,>res federaes e
estão sujeitos ao Governo da União, de ae cord» com a legislação mi
litar.

'I'aes continen~ias devem se este~cler MS offlc iaes e praças lias 1'0
tencías estrallg811'aS, de conformidade com o uso adoptado entre as
nações.

As disposiçDes contidas no decreto n , 100, de 2 de abril de i80i
que regula as eon tíncncias militares, são unicamen t~ appl ica veis ~
instituições ou funccícnaclos a quem pir lei possam caber.

As corporações dependentes ela Prefeitura do Districto Federal e a
policia dos Estados, creadas para fuucçôes que lhes são inherentes, e
quaesquer outras que, porventura, existam ou venham a existir, não
praviatas nas disposições contidas nos ns . 4 e 5 do art. 48 da Consti
tuição de 2 t de feve~eiro de i89L, não podem sei' equiparadas ao ex
arcito e á armada, que são instituições nacionaes permanentes na
fórma estabelecida no art. H da mesma Constituição; e como não 'lhes
seja permittido usar de uniformes nem distincti V08 marcados no plano
para o exercito (decreto de 4 de janeiro de 1890, ordem do dia da Reparo
tiç~o de Ajudante General, sob o n. 21, de 11 d~ mesmo mez e anno),
assim como 08 referentes á armada, segue-se 'lue nao lhes competem, ip'o



MINISTERIO DA GUERRA

N. 33 - AVISO DE II DE .JULHO DE HlOO

47

Declara que os officiaes do exercito não podem annunciar ou n: anter
estabelecimentos de Insbrucçâo particular ou publica; mas, podem
leccionar particularmente sem prejuízo do serviço militar; e em que
condições lhes é permHtido asslgnar seus nomes anbeponIo o titulo
de l.achn rel ,

Minísterio da Guorra - Rio de Janeiro, l l do julho de IDOO.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declarae ao com
mandante do 6" Districto Militar, em solução á consulta feita
pelo major do 30· batalhão de infantaria Braz Odorico Alves
Teixeira e de que trata. aquelle commandante no ofllcio n. 384,
que vos dirigiu em 5 de março ultimo, que, de accordo com o que
informa a 4" secção da repartição a vosso cargo, pode qualquer
offlcial arregimentado que tenha o curso de engenharia militar
e o titulo de bacharel em sclencias, assignar qualquer papel,
ainda mesmo o de caracter puramente administrativo, antepondo
:10 seu nome o titulo de bacharel, uma vez que mencione o posto
que tem no exercito e qual o exercício, visto não haver dispo
sição alguma que tal prouiba, não sendo permitttdo ao ofllcial
com essas habil itacões ou sem ellas, aununciar ou manter esta
belecimentos de instrucção particular ou publica, nos termos do
disposto nus arts •.2°e 3" do capo lo da lei n. 5;)6, de:!5 de junho
de 1N5ü, rlesde que seji\ considerado ramo de commercio a ge
rencia de taes estabelecimentos.

Declarae, outrostm, quanto à ultima parte da consulta, que
qualquer ameia I poderá leccionar particularmente, quando disso
não resulte prejuízo para o serviço militar, cabendo ao respe
ctivo commandante providenciar sobre as faltas commettidas no
mesmo serviço.

Saude e rraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet.

(acto, as continencias militares prescrtptas nos reg ulamon tos do Go
verno Federal.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1900. - E. Barboso.,-« R. Galci'o.
C. Niemeyer.-C. Neto.-B. Vasques.- F', A. de ,1l.Jltm.

Foi voto o Sr. ministro Tude Neiva ,

RESOLUÇÃO

Como parece â mlnori[\.- 6 de julho de 1900.-CA:dPos SALLEB.
siou«.
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N, ::-t - AVISO DE li DE JULHO DE 1900

Manda passai' a aggregados sem vencimento de antiguidade, diversa
tenentes de í nfan t u-Ia transferidos como 2°' tenentes de artilhliria
para aquella arma, de accordo com o art. 25 do regulamento de 31
de março de 18:>1, quando não estavam inhibidos de proseguir
no, estudos.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 17 de julho de 1900
N,1584.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O Sr. Presidente da
Republica, conformando-se com o parecer do Supremo Tribunal
Militar, exarado em consulta de 2 do corrente li' relati vo ao reque
rimento em que o alferes do 17° batalhão de infantaria Paulo
Emílio da Silva Souto reclama contra a preterição que allega
haver soffrklo com a promoção, ao posto de tenente, dos alferes
Manoel Leonel Coelho Borges, Aristides OJympio Sampaio,

• SI', Presidente da Republ ica - Porvossa ordem, constante do aviso
do Ministerio da Guerra, de 17 de abril ultimo sob n , 43, veio a este
tribunal para co nsu! tal' com o seu parecer o r-equer-imento com os
papeis a elle referentes, no qual o alferes do 17· batalhão de infantaria
Paulo Ern.llo da Silva Souto reclama novamente contra a preterição que
allega haver soflrrdo com a promoção do alferes Manoel Leonel Coelho
Borges ao posto d« tenente.

Por esses papeis se vê que aq uelle aI feres recla m ru co nIra a pro
moção de Coelho Borges, al legàndo que a traneferencla deste offlcia l
realizada no posto de alferes para a arma de infantaria, em julho de
1898, só podia ter logar nos termos da lei de 11 de setem bro ele i86i,
visto não se acuar elle impossibilitado ele proseg uir nos estudos para
concluir o curso de artilharia,

Tendo sido indeferida a reclamacão , o peticionario no requerimento
agora sujeito a consulta do tr-Ibunal pede reconaídoração do despacho
e reclama mais contra as promoções dos alferes Aristides Olympio
Sampaio, José Ignacio da Cunha Rasgado" Vital da Silva Cardoso.

O commaudan te do 17· batalhão de infantaria informa fuvoi-ave l
mente.

O commandante da escola preparatorfn e de tactica do Rio Pardo
julga indeferivel a petição, pJrlJ.ue « O 2° tcnentc Borges estava de
facto impossibilitaria de proseguu' em sc/.s cst utios , (Í »ist a do disposto
no art, 91 do rcqulamcrüo de 18 de abril de 1898, pOl'quanto é
certo haver nascido em 186..J »,

A 4a secção do estado maior do exercito, resumindo o contexto do
requerimento e das informações dos comma ndos do 17° batalhão e da
escola do Rio Pardo, transcreve a al legaçâo do peticionario de que o
despacho de 20 de setembro de 189g ao r equerimento do 2° tenente
Hilario Francisco Dias esclarece as leis vigentes sobre lransferencias
de arma e fundamenta a sua pretenção ,

A 4a secção accrescen ta: • o 20 tenente Hilario Francisco Dias, q.ue
requereu em agosto ultimo transferencia pa ra a arma de í nf'antaria ,
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José Ignacio da Cunha Rasgado e Vital Cardoso. transferidos para
a dita arma. nos termos da 2" parte do art. 23 do regulamento
de 31 de março de 1851, quando o deveriam ser de accordo com
o art. 6° da. lei n, 1143, de 11 de setembro de 1861, tornada
permanente pelo de n , 1220. de 20 de julho de 1864, por isso
que não estavam inhibidos de proseguir nos estudos. resolveu,
em 13 deste mez, que, verificado não estarem os tenentes acima
referidos impossibilitados de proseguir nos estudos, devem elles

teve o seguinte despacho: « Indeferido, visto não estarem ugolados os
,'ecw'sOs que tem o requerente pelo ,'cqulamentn das escolas pa,'", tira,-
o Cttl'SO, ..ópodendo se,' atteruiiüo pcla lá de J J de 'etemb,'o rle t8UJ.»

Embora o 20 tenente, hoje tenente, Manoel Leonel Coelho 13orge~,

e assim lambemos outros indicados pelo requerente, t ivesse m as suas
transferencias a pedido, como consta das ordens tio dia da Reparti
ção de Ajudante General, foram estas concedidas pelo art. 25 do re
gulamento approvado pelo decreto n. 772, de 3i de março de 1851, e,
como por isso nada perderam de sua antiguidade, t i verum de ser col
locados nas posições que, pela mesma antiguidade, lhes compet í arn
na arma para que foram transferidos.

Collocado Manoel Leonel Coelho Borges no Alrn anak, segundo sua
antiguidade, por força do disposto no dito artigo, ficon acíma do re
querente ,e por decreto de 7 de outubro do an no proximo passado,
tendo att ing ido o n , i por estudos, foi promovido por e~le principio.

Julga, portanto, a secção 'lue a presente preterição não tem razão
de ser, visto, em face do que occorreu, não haver direito postergado
pela dita promocão ,»

O Supremo 'I'r ibunal Militar julga que a pretençào do a'fere s Paulo
Emilio da Silva S0utO esta amparada pela resoluçâo presidencial de
i de jnn ho ultimo, tomada sobra consulta deste tribunal, de 14 de
maio e expressa no aviso do Ministerio da Guerra, de 4 do mesmo
mez de junho, dirigido ao chefe do estado maior, do ter.r seguinte:

" Cornmunico-vos para os fins convenientes, que o Sr. Presiden te
da Republica , conformando-se com o parecer do Supremo Tribunal
Militar exarado em consulta de 14 de maio findo, resolveu, em 1 do
corrente, declarar que os 2°s tenentes Manoel da Cunha Moraes, Ar is
tidos Olympio de Sampaio, José Ig nacio da Cunha Rasgado, Vital da
Silva Cardoso, Manoel Leonel Coelho Borges e outros em í de n ticas
condições, transferidos para a arma de infantaria, nos termos da
2" parte do art. 25 do regulamen to de 31 de março de 1851, si não
estavam inhibidos de prossgutr nos estudos, devem ser considerudos
transferidos de accordo com o art. 60 da lei n. 1143, de H de se
tembro de 1861, deferindo assim a reclamação do alferes do 28" ba
talhão de infantaria João Caulos Formei contra as alludídns traria
fer-encias;»

O com mandante da escola pre paratoría e de tacüca do Rio Pardo
entende que o tenente Coelho Borges, quando foi transferido pai-a a
infantaria, não po f ia pr-oseguir nos estudos, á vista do art. 9i do
regulamento das escolas militares. -

Este artigo exige idade menor de 30 armes aos offlciaes que pre
tenderem matricular-se no curso geral.

Tal exigencia, porém, refere -se, evídentemen te, aos officiaes que
tiverem de iniciar os estudos na Escola Militar do Braz.il e não aOB que
já tendo o CUl'SO de infantaria e cavallaria e, porlanto, approvação,

Guerra - Decisões dt' i~03 t
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passar a aggregsdos sem vencimento de antiguidade no posto,
até que leg-almente lhes toque promoção, sendo preenchidas por
quem de direito as vagas que deixarem; o que vos declaro para
os fins convenientes.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet ,

N. ::5 - AVISO DE 20 DE JULHO DE I~JOII

Sobre ;'. applicação dos saldos das economias Iicitas dos conselhos
economi cos dos hoapltaes e enfermarias militares.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 20 de julho de 1\)00
- N. 1:-,97.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Tendo havido duo
vidas sobre a interpretação do art. 88 do regulamento appro
vado pelo decreto u. :J220, de 7 de março de 1890, versando
sobre a. applíoação dos saldos das economias licitas dos conselhos
economícos dos hospitaes e enfermarias militares, em face ela
doutrina do art. 5° do regulamento que baixou com o decreto
n , 2213, de 9 de janeiro de 1896. declarae aos commandantes
dos districtos militares que as dospezas com dietas e adven
tíoíos, consignados na 9a observação das publicadas na ordem do
dia n, 976, de 25 de novembro de 1898 da Repartição de Ajudante
General, serão satisfeHas pela fonte de receita dos conselhos

em muitas das mater ias que constituem o curso geral, tiverem ele COIl
tinuar os estudos.

Neste caso estão OS acl uaes tenentes de infantaria indicados pelo
j-ebicion ar-io ; a el les não póde attingir o disposíttvo do citado ar t, 01.

Assim, o Supremo T'ríbu na l Militar, li vista da resolução de 1 de
junho ultimo, é de parecer que, ver i ücado não estarem os tenentes
Manoel Leonel Coelho Borgsa, Ar is ti des ülympio de Sampaio, José
Ignacio da Cunha Rasgn.do c Vital da Silva Cardoso impossibilitados
de proseguir nos estudos, quando, em julho de 1898, foram transferidos
como alferes para a" arma de infantaria, devem elles passar a ag-
gregados, sem vencimento de antiguidade no posto, até que legalmente
lhes toque promoção, sendo preenchidas por quem de direito as
vagas que de i xarem .

Rio de Janeiro. 2 de julho da laOO. - Pereira. Pinto.- E. Bar
bosa. - R. Galv;;o.- Tu de Neii:a , - C. Neto. - B. Vasqucs.
F .•1. de ]JI&Ul·a.

Foi voto o Sr. ministro Miranda Reis,

RESOLl'ÇÃO

Como parece.- EII113 de julho de 1000.- CAMPOS SALLES.- Mollet ,
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economícos, e as que estiverem comprehendídas no art , 5° do
citado regulamento de 1896 só poderão ser pagas por essa fonte,
quando não houver consignação especial de verba, na tabella
explicativa do orçamento geral deste Ministerio, para os res
pectivos artigos ou serviços ou quando não caiba o fornecimento
desses artigos a outros estabelecimentos militares.

Nos casos urgentes, porem, ou quando falte verba, pOI' insuf·
ficiencia de dotação crçamentaria, poderão ser realizadas as·
despezas acima excluidas, si não excederem üe 100$, devendo
ser precedidas de autorização deste Mlrrísterlo, solicitada por
telegramma, si forem supertores a essa quantia.

Os saldos das referidas economias, verificados no fim de
cada armo, pelo respectivo balancete deverão ser recolhidos a
repartição competente, conforme o estabelecido pelo alludido
art. 88.

Saúdo e fraternidade.- J. X. de Medeiros Malleí ,

N. 36 - AYISO DE 27 DE JULHO DE IQliO

Provi.lenc ia para que haja lscl'ipllll'aç:io espcc ial para todos os netos
que importem em receita para o Mín ister!o da Guerra emanados de
accor.lo com o disp csto no decreto D. 6;;8. do 2lJ de novembr-o de
lS'J~l.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 27 de julho de 1900
- N. fi\.

Sr. Director da. Contadoria Geral da Guerra - Providenciae
para que essa repartição tenha. uma escripturação especial para
todos os actos que importem em receita para o Ministerio da
Guerra, emanados de uecordo com o disposto no decreto legis
lativo n. G58, de 28 de novembro de 1899, a começar desta data,
para que se possa, em qualquer occasião, conhecer quaes os
recursos em deposito no Thesouro Federal ou nas delegacüu!·
tlseaes, escripturados conforme aqueIle decreto. -

Saude e fraternidade. - J. X. de Medeiros MI111et.
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N. 37 - P0RTARlA DE 30 DE JULHO DE 1903

Declara que o ~rt. 30 do decreto n , 193 A, d : 30 de janeiro de 1890,
não aproveita, para o abono do soldo integral da patente, ao o ffl
cial que, não te ud i 25 a nnos de serviço , solicito reforma por ter
aLtillgido a idade para a reforma vclun tarla ,

Minlster!u da Guerra - Rio de Janeiro, 3CJ de julho de 1900.
N.111:.'.

O Sr. Presi.lento (la Republici maula, flor esta Seoretaría de
Estado. declarar ao Snpremo Tríbunal Militar, para os fins con
veníent is, que em 27 do c irrente resolveu. conformando-se com
o parecer do mesmo tribunal exarado em consulta de 10 (leste
mez, * in'leCel'ir o requ-runento em que o capitão Luiz Fran
cisco da Cost i, ref'rrrnado a seu pedi-lo, de accordo com o disposto
no aI't. I" do decreto u , la3 A. de 30 de janeiro de 18::JJ. soli
citou que essa reforma fosse considerada com 0801,10 pOI' inteiro,
em vista do preceituado no art. :~., do cita-lo decretov-« J. N.
âe Medeiros Mallet .

• Sr. Presi.leute .la Re publ ica - Com aviso do Min ls ter ío da Guerr-a
de 18 de junho ultimo mandastes rem et ter a este tribuur l , para con
sultar COIll seu parecer , o rcqnerimcn to e mais pa pei s em qne o ca
pitão reformado do exercito Luiz Francisco da CORta pede que a sua
reforma seja considcruda com o soldo por inteiro.

AIlega o requerente que, tendo sido reformado, a seu ped ido , de
accordo com o art. 10 do decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890,
por ter a ttf ng ulo á idade para reforma cornpulsor ia Vil) unt i r-ia, compe
te-lhe o soldo por inteiro e não o proporcional ao tempo quc serviu
nas fileiras do exercito.

O chele da 4a secção da r ep u,tição do chefe do rstallo maior, infor
mando, diz que o requerente, reformado, como foi, em vil tude do
art. 10 do decreto n . 193 A, tem direi to ao soldo por inteiro do posto
de capitão. visto o art. 3° do mesmo decreto declarar q'le cs offlciaes
que, em vi rtude desse decreto, tiverem de ser reformados e não con
t arem ainda 25 atinas de serviço, perceberão o soldo integral das
respecti vas patentes ,

Estudada e discutida a questão, passa o u-íbum l a emittir sua opi
nião a respeito:

O requerente foi reformado a seu peIido em 18 de julho de 1895, de
accordo com o art. 10 do decreto n , 193 A, de 30 de j anei ro de lRIlO.
por ter então 47 annos de idade, sendi-Ihe arbitradas por este tribunal
vinte e tros vlgealrnas quln trs partes do Boldo pela tahella n , 1 da
lei n . 247, de 15 de dezembro de 1894, visto contar na occastâo de sua
reforma :t3 a n nos e quatro mezes de serviço.

O art. 3° do citado decreto, a que se SJCCOrre o peticionario para
lhe ReI' abonado o soldo por inteiro, parece ao tribunal que só aproveita
áqualle s offlciaes que. POI' f,rça do alIudido decreto n , 193 A, foram
compelltdos á reforma por haverem attl ng ido á idade maxima que lhes
p,rmitte continuarem no quaIro acti vo e não áqnel l is que voluntar ia-
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N. 38 - AVISO DE 30 DE JULHO DE 1900

53

Declara que a provisao de 5 de setembro de 1.81::; e aviso de 5 de se-o
tembro de 1.885, sobre os traslados dos processos que devem ficar nos
corpos, não foram revogados pelo regulamento processual criminal

militar e sim revigorados pelo art. 213 do mesmo regulamento.

Ministerlo da Guorra - Rio de Janeiro, 10 de julho de 1000
- N. 1635.

Sr. Chefe do Estado Mnior do Exercito - Communico-vos, para
os fins cunvonientes, que u SI'. Presidente da Repuhlica contor
meu-se, em ',â do corrente, com o parecer do Supremo Trtbunal
Militar, exarado em consulta de 16 deste rnez , ,. declarando, em
solução á. do commandante do 4° batalhão de infantaria, sobre

mente dc ixa m o serviço acki vo pela I'Jculdade q"c lhes dú o mesmo
decreto,

Releva ponder-ar que os ofllclaes do exercito qll'~ por I. sões ou mo
lesttas í ncuraveis se Inhahí litarem de cont inuur a servir, si não tiverem
25 annos completos de serviço, serâ» ref'orrnndos com tantas vlgestmns
quintas IJ:lJ'tes do respectivo soldo quantos forem ('8 annos de ser r iço ,
conforme dispõe a lei n , G48, de 18 de agosto de 1.852, ainda em vigor,

Não parece, pois, justo que os offlciaes nestas clroumstanciaw, que
são forçados a deixar o quadro activo por causas independentes de sua
vontade, fiquem em peiores condições do que aquelles, como o reque
rente, que se retirarem da actividade ror seu motu pr opr io , são,
vigorosos e robustos , sórnonte por terem attíug ido á ida le m in ima que
lhes faculta a lnactivídade .

Interpretado assim o art. 3" do decreto n . 193 A. ele 30 de janeiro
de 1890, parece a este ti-í bunal que a pro tencâo do req uere nte carece
de fundamento legal.

Rio de Janeiro, lG de julho de 190),- Pereira Pinto.-E. Bar
bo"a.- R, Oaloõo.s-: Tude Xeira; -« C, ,'\'cto.- F. A. de .Moura.
- J. Thomaz Cantlla.-ia.

Foram votos os 81'S. rnin latros Miranda Reis e Niemeyer.

R E:SfJLUÇÃO

Como parece.- 27 de julho de 1.9UO.- CAMPOS S.\LI.ES.- J[aUet .

• 81'. Presidente da Republica - Por intarmedío cio Ministerio da
Guerra, em aviso de 3 do corrente, sol/ n . 86, mandastes a este
tribunal para emi ttlr parecer üB papeis relativos á consulta que faz o
commandante do 4° batalhão de infantaria, si, não obstante a lettra
do art. 241. do regulamento processual criminal militar, e, tendo
ac tualmente cada processo de conselho de guerra o sen escrivão es
pecial, deve ser ainda observada a dlspostcão do aviso do Minisber-ie
da Guerra de 5 de setembro de 1.885.
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traslados de processos de conselhos de guerra, que devem ficar
no archivo dos corpos, que a provisão de "de setembro di) 1815

o auditor de guerra junto ao estado maior, ouvirlo a respei lo, diz:
« As considerações feitas pelo Sr. coronel I\lanoel Prcscll iano de

Oliveira Valladão , commandante do 4' batalhão de infantaria, a 1'1'1)

posito da sua consulta sobre traslados de autos de couselhos de
guerra, são, sem duvida alguma, assaz judiciosas.

Si porventura se tratasse da reforma do nosso cocligo p rocessunl ,
nesta parte, é bem certo que cstariamos de nccor.lo com as idéns ex
planadas.

Tratando-se, porém, de consulta sobre a lntcrpret icão a dar-se ao
direito vigente, entendemos que a praxe adoptada a lé hoje é a unica
'lue se coaduna com o nosso syatema procosaual . Essa praxe F.Ó poder-ia
ser desprezada si o Exm . Sr. :\Iinistro da Guerra entender que COlwem
alterar a pratica estabelecida pela provisão de 5 de setem bro de 1815.

Ernquanto, porém, isto nã» se der, é o caso de dizermos -le,c;em
liabcrnus . »

O chefe do estado mu i»r (h exercito, i nforruanIn , oxprcssn-se no
se-guint~s tc r inns:

« Parece-me cpe nem o fado d" ter actualrnen le cada conselho (le
gllel'l'a seu escr-ivã» especial. nem (iio pouco o rli spos to no n rt . 2.Jf dfl
regulamento pi-oce ssnnl cri m innl m i l i t n r, são in coin pnti .... cic; com a
pvuv isâo da 5 de setembro de 181;). revigorn.la pele) .iviso do ~Iini5

écrio da Glerra de 5 de se tem bro de 188".
c\'luolla alteração no funccionamento do conselho de 8'ucl'l'a, de

orIe m puramente mat-r ia.l, teve apenas em vista. r-xonern r 0 auditor
d mister de eseriptru-ario, coJIf'cando-o em conrlir'r-,'s identicas aos
demais mcrnbros no concernente á calma e retlexâo necessa rin s a u m
juiz, aliás o trgado. Qua nto ,10 art , 241, a phrase - ]og'o que for pro.
Ierid» - tem eviIeu teme n t- um va lor re la ti vo e não pôde. ao 'l'le su p
pomos. ser tomada ao pé da lettra; de\·er·<e-ha sul.e nt.-udcr - pr"·
onch idas as formalidades Ieznes ,

O preceituado no paragral'ho uu ico do arl . 2,)4 do ,li Lo regulamento
I'l"'Cessu11 criminal militar, determinando qlle:t e,ll';lcçilo de tr..s-,
lados dos autos dos processos organ iz.ul os na Capital Ferleral , ou no
Estado do Rio de Ja ueh-o, poderá ser d ispcns.ida - vem ai uda 1'0
Lu s Iecer a perfeita compnt i hil í rlnrle , lcttras otrús affirlll:lrla. »

() Su preruo 'I'r ibu nal )!ilital' eSI;, de inleiro accorrlo com ° "!,efe do
-stado ma ioi- do exercito.

A provi sâo de 5 de seternlno de 181" e ° aviso de fi de sebem bvo de
1885, determínnud o que nos archivos dos COl'POS fiquem trasl acloa dos
processos que não forem de deser-ção, sendo as cóp i as t.iradn s pelos
secretarias, auxil iados por subalter-nos , conferidas e coucertutlas pelo
auditor, 'lue as authonticará com a sua assig natura. n ão foram revo
gadas pelo regulamento processual criminal m i l i tal', foram sim, re
vogadas por este regulamento no art. 233, pelo qual é dispensada
apenas a ctctracção de t raslcuios dos autos dos P"occssos Ol'ga,tli.'crtlos lia
Capital Federal, ou no Esta/lo do Rio de Janeiro;

O commandante do 4" batalhão de infantaria no seu o íllclo de \1 de
janeiro, dirigido ao com mando da guarnição e fronteira de Bagé, diz
parecer-lhe que o art. 23l refere-se aos traslados que tenham de ser
tirados, quando afparecerem protestos e aggravoa, casos em que ao
Supremo 'I'r ibuua Milita r assiste o direito de tomar logo conheci
mento do incidente.
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e o aviso de;) de setembro de 1885 não foram revogados pelo re
gulamento processual criminal militar e sim rovigorados pelo
art. 233 do mesmo regulamento.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros usu«.

N. 39 - PORTARIA DE 1 DE AGOSTO DE 1000

Declm-a que a offícial cio) exercito que já conaiguou parte éh soldo, por
qualquer motivo, ou já sofl'rer desconto para pagameuto de divida á

Fazenda Nacional, só pôde consignar a parte <jue fal tn r ram prcfnzer

a totali Jade do soldo.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, I de agosto de 1000·

Tendo o delegado fiscal rio Thesouro Veloral na Parahyba do
Norte solicitado esclarecimentos que ouabilit nn ao cumprimento
da circular de?3 de junho findo, que recommenda stricta obser
vancia do art. 13 das instruccões annexas ao decreto n . \146 A,
de 1 de novembro de 1890, por isso que entra em duvida si, 1'01'
totalidade do soldo que o offlcia! pó.le consignai' nos termos do
artigo referido, deve entender-se o soldo integral, embora suo
jeito aos descontos de montepio. divida aos cofres publicas, etc.,
ou o soldo liquido de todos esses descontos, o Sr. Presidente da
Republica manda. por esta Secretaria de Estado, declarar ao
menc'onado Sr. delerrado fiscal que, si pelo citaria artigo só é
permitticlo ao aliciai consignar até a totalidade do seu soldo, se
gue·se que, si elle tiver divida para com a Fazenda Nacional e
cooperativas é porque já consignou parte do soldo para paga
mento dessas dividas, restando-lhe somente o direito de consi
gnar a outra parte e bem assim que esta disposição teve em
vista evitar que o offlcial fique sem perceber mensalmente uma
certa quantia. para seu sustento e representação, isto e, etapa
e gratificação.- J. N. de 11Iedeiros Ma/let.

Ha equívocos. Por occasião de protestos ou aggravo no correr <lo
I' i-ocesso do conselho de guerra não ha traslados a tirar.

O Supremo Tribunal 1\lilitar só aprecia taes protestos ou nggravos ,
como preliminar, quando sobem a seu julgamento com os autos em
g ráo de appel lação ,

Os traslados de que trata o art. 234 do regulamento processual cri
minal militar são, pois, os referidos na provisão de G da setembro
,le 1815 e no aviso do Ministerio da Guerra de [; de setembro de 1885.

E' este o parecer que o tribunal subme tte ú vossa constdcração ,
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N. 40 - AVBO DE 3 DE AGOSTO DE 190'

Explica o aliso de ti de julho deste anuo sobre contíuonciaa mili

tares.

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1000 
N. 1634.

Sr. Chefe do Estado Muior do Exercito - Tendo o Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores communícado em aviso de 30
de junho findo que a doutrina do que vos dlrlg'í e n 9 do
dito mez esta sendo mal comprehendida por ofllciaes e praças
da jruamição desta Capital, que teem recusado as contineucias
devidas a otllciaes da guarda nacional, brigada policial e corpo de
bombeu'os , vos declaro, para os fins convenientes, que deve-se
tornar bem claro que o citado aviso de 9 de julho não li con
traria ao que esta determinado no art , 22 da tabella de eonü
nencías em vigor e teve por fim evidenciar que só te em direito
a taes continancías os officíaes das diversas corporações Iederaes
de organização mllitar, com patentes assignadas pelo chefe da
Nação.

Saúde e f~aternid:lde.- J. N. de Medeiros Mallct ,

N. 41 - AVISO DE 20 DE AGOSTO DE IQÜO

Man la abonar ao porteiro do hospital militar do An darahy a ali
mentacão de qne trata o art. 48 do regulamento da IJjrecçiio

Geral de Saude ,

Minlsterío da Guerra - Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1900
-N.88.

Sr. Director Geral de Saude - Declare-vos que ao tenente
honorario do exercito José Dias de Almeida, porteiro do hospital

Rio de Janeiro, 16 de junho de 1900.- Pereira Pinto.-E. Bar
bosa c-« R. GaZ,Jiío.- rude Neiea c-« C. Neto.- P. A. de Moura 
João Thomaz Cantuaria.

Foram votos os Srs , ministros Miranda Reis e Niemeyer.

RESOLUÇÃO

Como parece.- 27 de julho de 1900.- CDIPOS SALLEs.-lIfallet .

• V. aviso n , 1518 de 9 de julho deste a n no .
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mili lar provisório do Andaraby, deve ser fornecida a alimentação
a que re refere °art. 48 do regulamento dessa Dírecção, a exem
plo do que se pratica em relação ao medico e pharmaeeutico de
dia. visto não ter o mesmo porteiro substituto a auxiliai o, e..
portanto, ser inseparavel do estabelecimento.

saude e fraternidade.-J. N. de MedeiJ'os Mallei ,

N. 42 - AVISO DE 27 r E AGOSTO DE 1900

Declara filie :l03 a lferes graduados cornpete a gr:\lilica';ão de exercicio·
dc subalterno de COlOPO a pé 0'1 mo ntado, no qual servirem.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro. 27 de agosto de 1900
- N. 1760.

Sr. Chefe do Estado Maior tio Exercito - Em solução á eon
sulta que acompanhou o ofllcio n. 2153, dirigido em 8 do cor
rente pelo commanduute do 4" districto militar á Contadoria
Geral da Guerra, feita pelo alferes j;radun.fJo, servindo no 5° re
gimento de arttlhar ía, JliSÕ de Araripe Macedo, vos declaro,
para os fins convenientes, que não tendo os alteres graduados
do exercito classificação de arma e pertencendo clles aos corpos,
em que forem mandados servil', de aceordo com o disposto na.
portaria do 31 de outubro de 1898, compete-lhes o abono de.
exercício de subalterno de corpo a pé ou montado no qual ser-
virem. '

Sau-Ie o Iraternidade r-c- J. N. de ilIedeil'os Malte/.

N. 43 - AVISO DE 22 DE SETEMB:W DE 1900

Declara que corre por conta dos cofres públicos a desp -za com o en
terramento das praças reformadas do exercito 011 asylalas que re
sidirem nos Estados e das etl'ecti vas que se acharem com l ice nça..
para tratamento de saude,

Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro, 22 de setembro da 19JO,
- N. 1898.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declarae ao comman··
dante do 2° districto militar, em solução ao ofíício que dirigiu
ao director da Contadoria Geral .1a Guerra em 31 de ag-osto,
findo, sob n , 3133, que a despesa com oenterramento das praças-
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reformadas ou asyladas, que residirem nos Estados e das effe
ctivas, que se acharem com licença para tratamento de saude,
devera correr por conta dos cofres publícos, por isso que estas
não perdem a sua qualidade de praças do exercito e áqueIlas é de
eqüidade fazer-se tal despeza,

Saude e fraternidadev-« J. N. de llIedcil'os suai«.

N. 41 - CIRCULAR DE 25 DI~ SETEMBRO DE 1\)00

Pl'i>hi1.e fjUe os olllclaes do exercí ti sejam postos à disposição dos pre
sirIent es e goverll[tdores elos Estados para sel'vil'eJ1l n as fol'\'~s esta
(Loaes.

Miuísterlo ela Guerra - Rio de Jan -iro , :'>5 de setembro ele
1900.

SI'. Presidente ou Governador do Estado de... - Considerando
que a instrucção e disciplina da força armada só podem sei' e1ll
cazmente garantidas quando forem sempre dirigidus c prepa
radas pelos respectivos ofllciaos , principalmente quando esses
officiaes são os cornmandantes, majores e capitães, constituindo
um dos maiores factores para areallzação daquelle duplo intuito
o conhecimento reciproco entre chefes e subordinados;

Que com prejuízo dos mais importantes interesses do exercito,
desfalcando e desorganizando rI, composição de suas unidades e o
seu conveniente preparo, muitos dos seus olIlciaes acham-se a
disposição dos Governos estadoaes para o desempenho de cargos
nas r.'spectivas forças, com preter-ição, porém, d<ls leis foleraes
e das necessidades do seu serviço, desorpanizan.lo os corpos do
exercito em proveito exclusivo destas forças;

E que ha insufflciencia dos quadros para comportar o afas
tamsnto de officiaes em serviços alheios a este ~Iin:sterio;

Resolveu o Sr. Presidente da Republica não permit tir mais
que officiaes do exercito sejam postos li disposição dos Governos
dos Estados, para servirem nas forças estadoaes, o que vos com
munico, rogando-vos, de ordem do mesmo Sr , Presidente, que
vos digneis providenciar sobre a substituição dos officiaes que se
acham ao serviço de vosso Governo, afim de opportunamente os
dispensardes dos cargos que actualmente exercem.

SHlde e fraternidade.- J. N. de Medeiros ilI'lllel.
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N. 45 - AVISO DE 25 DE ssra.mno DE IDOO

5\l

Declar-a com) deve ser peeenchido o lorar ele berceir 1 m-.n \)['0 .l lS conse
lhos eC0l10miC03 dos hospitaas mi litnres na falta de p8".5 ral med ico ,

Ministerio na Guerra - Rio de Janeiro. '!5 de setemtrro de
1\)110 - ;\'. IDIO.

Sr. Chofe do Estado Maior do Exercito - Em resposta ao tele
gramma que vos dirigiu em 18 do mez findo o commandante do
7° districto militar e em que communica haver m-mrlado preen
cher por um offlcial da guarnição de Cuyabá, no EstarIa de
Matto Grosso, o logar de terceiro membro do conselho eco
nornico do hospital militar da dita cidade, por falta de pessoal
medico, declarae ao referido comrnandante que do mesmo modo
que se pratica. em relação as enfermarias militares, autonomas,
deve, na falta de terceiro membro do referido conselho, ser
chamado o encarregado (la pharmacia, não podendo haver du
vidas quanto á precedencia, porquanto o deleg.ido d: Direcção
Geral de Saude, junto ao mencionado commandante, ao qual está
subordlnado aquelle encarregado, é tambem director do hospital ,

S:\ude e fraternhlale.- J. X. de Medeiros Jlfjliel.

N. 41', - AVISO DE \) DE OUTUBRO DE Isoo

Au lorisa o commandante do 20 d isl.ricto militar ~. "1:in Ler' ,\%\i"a1' ,lus

corpos do mesmo .l í stt-icto , ao> quae s se acham ~,ll1id"B, os olli

ci a es roformarlos e ho norar íos , que, incl uí.los no .\~;;: I dos l n val i-Ios
.la I'a tr í a, teem licença para res i.l ir nos 1~s~ad()8.

Minístei-io da Guerra - Rio do .lanch-o, D ,l,~ outubro dn
1000 - N. 1786.

SI'. Chefe do Estado Maior do Exercito - Em vista .lo que
o~~õ9 o commandante do 2° dísü-ícto militar no oílício 'pIe vos
dirigiu em ;!2 do agosto ultímo , sob n , ::I)ü:!, antorísaa.o a
mandar de,sligar dos c~rpos do mesmo dlsu-icto, aos quaes se.
~Cll'1.I~l addidos, os offlciaos roforrnndos 011 hou.mu-íos, quo,
ino luidos no Asylo dos Invalidos da Patría, teem licença para
residir nos Estados, visto ser dlspensavcl essa forrn.rlidado para.
o fim de receberem os seus vencimentos.

Saúde o fratül'Didade.-J. N. de Medeiros si-u«,
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N. 47 - AVISO DE 8 DE NOVEMBRO DE 19CO

Declara flue os telegrnph istaa do estado menor dos batalhões de en
genharia derem ter graduação de i 08 sargentos.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 8 de novembro de
1900 - N. 1957.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Em additamento ao
aviso n. 1968. de 6 do mez findo, declaro-vos que os telegra
phistns do estado menor dos batalhões de engenharia devem ter
a graduação de Irs sargentos. usando as divisas no braço direito,
porquanto é manifesta a omissão destas praças no § 2°do 0.1'1. 2odo

decreto n, 10.015. de 18 de agosto de 1888, visto que se as inclue
no estado menor do quadro daquelles batalhões, conjuntamente
com o artífice de fogo. correeiro, armeiro, serralheiro, ferrador o
corneta-mór, que, pelo dito paragrapho, devem ter aquella gra
duação com o uso das divisas do mesmo lado,

Accresce que na lei n . 247, de 15 de dezembro de 1894, é
marcado o soldo de dous mil réis para aque!les telegraphistas,
emquanto que os outros los sargentos do estado menor daquelles
batalhões teem soldo inferior e seria uma iniquidade não dar
lhes as di visas alludidus, pois seus serviços exigem conhecimentos
mais considerados.

saude e fraternidade.- J . .Y. de Medeiros Malte/.

N. 48 - A\'ISO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1000

Declara que Oi infei-iore s graduados em alferes pela lei de a de de
zembro de 189;;, convenientemente habilitados com o curso theorico
e pratico exigido na lei, devem concorrer com os outros infer lores ,
também convenientemente hnbilttados , parn a promoção de aceordo
com o disposto do decreto legislativo n . ,,50 de 8 de agosto ultimo.

Miuistei-lo da Guerra - Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1900 - N. 2015.

Sr. Chefe do Estado Maiur do Exercito - Declaro-vos, para
os fins convenientes, que o Sr. Presidente da Republica, conter
mando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar, exarado
em consulta de 29 de outubro findo, resolveu, em 16 do corrente '"

•

• Sr. Presidente da Republíca - Mandastes, pelo aviso do Minls-.
terio da Guerra. n , f24, de 9 de outubro corrente, que este tribunal
consulte com seu parecer o requerimento em que o alferes graduado
Antonio Miguel B arboaa Lisboa pede ser confirmado no posto em que
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que os inferiores graduados em alferes pela lei de 9 da dezembro
L1e 1895, convenientemente habilitados com o curso theoríco e a
pratica exigi,jo. na. lei, devem concorrer com os outros ínfe-

-égraduido, em vista do dispash no decreto legislativo n , (;6<1, de 8
de agosto ultimo e as consultas que fazem ° alferes, ta!lluem gra
duido, José Araripe de Macedo e o a lferes-ulunmo Octavio Franctsco
da Itocha , aquelle- si os alferes graduados com 08 requisitos theor iccs
e pcat icos para a promoção do primeiro posto <levem concorrer no
preenchimento do terço das vagas de que trat:t o citado decreto, e
este, si as vagas devem ser preenob idas por alferes-alumnos.

Sobre o req uer ímento do aHeres graduado Antonio Miguel Barbosa
Lisboa diz o comma ndante da Escola Militar do Br az il :

« -
Encontra a [resente pretcncão seu fundamento 110 decreto legisla

tivo n , 61j~1, de 8 de 'agosto do corrente an no, determinando que um
terço das vagas de alferes que se derem seja preenchido por inferiores
que se acharem nas condições exigldas pela lei de promoções, em
quanto houver offlcíaes desse posto nggrvgndos aos res pecfivos
quadros,

A simples graduação de posto de alferev, que tem o requerente, não
lhe dá outro caracter que não o de um í níeriqr assim galardoado; o,
pois, parece applicavel ao seu caso o dispositivo citrdo, tanto mais
quando preenche as condicõe s exigidas pela lei de pro moçôe« a que se
al lude naquelle decreto legtslatívo ,

« •

Sobre a consulta do alferes-alumno Octavio Francisco <la Rocha
informa nos seguintes termos a mesma autoridade:
({ .

Det-rmí nando o alludido decreto que, emquanto houver offlcíaes
do primeiro posto das armas ele i nf'autar ia e cavallarta , aggregados
aos quadros respectivos, um terço di s vagas q ue se derem será pre
enchido por í nfer ior-es nas c m.lic ões exigidas pela lei de promoções
em vigor; e, sendo certo não existirem prese n tem en te pr aças da
pret dessa cathegovia com as habll í tações precisas para neltas se ve
r i licar aquel le dispositivo, quando por outro lado, por força do
art. 4° da citada lei de promoções, são os alferes-alumnos concur
rentes ao provimento das vagas ao primeiro posto, so lícrta o consul
tante ser resolvido si, em taes ch-cumst i ncia.s deverá caber aos de
ma classe proverem o terço das vugas a que allule o recente neto
legtslatlvo ,

Limito-me a addit ar ao que fica expendido que parece se acharem
os alferes-alum nos e os alferes graduados , devidamente habll itados
com o curso das armas, naturalmente indicados para proverem, na
ordem das respectivas antiguidades, o terço das vagas de que cogit::t
o decreto legislativo n , 669, de 8 de agosh, uma vez q U3 não haja
inferiores nas condições exigidas para que nelles se veritique aquelle
d í spoaltivo .»

O coronel do 50 regimento de artilharia de campanha, remettendo
ao comrnandante do 4" districto militar a consulta do alferes graduado
José de Arar-ipe Macedo, diz que, existindo alferes gr-aduados com o
curso da. tres arma~,. inclispe!,savel para a promoção ao primeiro
posto, além dos requíaítos pvaticos teem elles desse modo satialeí to M
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ríores, também convenientemente habilitados. para a pro
moção, de accordo com o disposto do decreto legislativo n. 6(\0
de 8 de agosto ultimo.
Sau~e e Iraternlda.le. - J. N. de Medeiros Mallct.

exigenclas da lei que regula as promoções no exercito; e, como nã o
são alferes effectivos e sim gradrarlos nesse posto , parece que lhes
assiste o direito rlc COIlCOI·t'er,'m :i promocão ao referido posto, sendo
contemplados no terço da, vagas de que tl"alD. a lei n , l'r,0.

O general de d í visão com ma n.l a n te do .!U districto militar discor.In
da opi n iâo do c·,ron,,! do ,,0 regimento, por p:II'ecer-lI", qllc a dispo
sição da lei n , GG0 n.io deve se entender com os alferes graduados ,
[.01' não serem elles considerados oíllciaes ínferí ores ,

O marechal chefe do estado maior 110 exercito exprcasa-se soln-e
cada uma das tres prctenções , nestes t~rmos:

« O objecto que visa a presente pretenção não encontra apoio no
decreto legislativo n , G'W, de 8 de agosto ultimo, que manda dar o
terço das vagas d,:, primeiro posto aos inferiores que Se acharem n a s
condições da lei de rromo<"ões.

"\s condições rios alferes graduados e nlfores-u lum nos com o curso
das tres armas, pilo na verdade muito precarias ; mas, onele a lei
não distingue não se póde distinguir,"

O Supremo Tribu nal Militar passa a dize,' o que pensa sobre o
aesumpto .

A questão 2.. el uridar , é: si os alferes g-ra.eluarlo~ actu.i lmen te ex is
ton tes e os alIe re s alum nos e s tiio comprc heu.l idos na le i n , l)rJJ, ele
8 de agosto de 1900.

A lei 1\ j)G~) manda preencher um terço das vagas Ile .ilferes (Jue
se dere ,n no exercito por infer-iores. que sat l sfaçam as co ntl ic.ies
exigidas na lei de pro moçóes , emqunnt o houver o íllci ae s desse posto
ac "regados aos l'I'spccti vos quadros.

Os alferes gi-a.luudos , em virtudo da lei de (l de dezembro de 189.:;,
tiveram esta graduação em geral, na quati.lade de ofllc iaes in fer iores
(lue eram ; e, como tnas , não podem ue ixru- de scr consi.Iern.Ios , eJ11
quanto não tiverem a effectividade do posto em qu" s:I.O "penas gra·
duados : portanto, destes a lfor-es graduados. os q1le pveench ero m
todas as co nrí içôes exigillas na lei de pr.imoções, í nc lnsi ve O curso
theor ico , que ri r equ isuo essencial (decreto n , 13'51, de 7 de fe ve
r"il"o de IScll. art . 3" I, não podem de i xar de estar co mprehcndtdos
na lei n , G(jl) ,

Nem seria justo que, satisfazendo as condições da lei de promo
ções em vigor, .le í xnssem de ter accesso pelo facto ,]" to r--se-Jhes
dado, como premio por SeUS serviços de guerrn, a g1'aeluar;ã,' ele of
ücial ,

Assim, o tríbunal é ele parecer que os inferiores graduados em al
feres pela lei de \l de dezembro de 189:;, con ven i ente men te habilitados
com o curso theorico e a pratica exigida na lei, devem concor-rer
com os outros inferiores, também convenientemente habilitados para
a promocão de accordo com o d isposto no decreto legislativo n . 6',9.

Quanlo aos a Iferes-alumnos, é Ióra de duvida 'lue a lei n , 1369, de
8 de agosto ultimo, não os ampara, visto que não são inferiores,

Os alferes-alumnos constituem uma classe milito especial de o íll
ciaes do exercito.

O posto de a lferes-nlumno foi creado como ince n tivo ; elle é dado
por premio ÚS praç a.s alum nn s da Escola Militar q11e o1Jteem appro-
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N. 49 - AVISO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1900

63

Declara que a indemnização do meio soldo q'19 as praças scntenciada s
receberam durante a prisão deve co meçar no primeiro pagamcn';"
que seguir-se á intimação da sentença.

Míntsterío da Guerra -Rio de .laneiro , 20 de no',.. ,], !'O de
1900 - N. 201N.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Tendo o comman
dante do lo districto militar consultado no telegrammn que vos
dirigiu em 25 de julho ultimo si, em face da resolução de li de
maio deste anno, tomada sobre consulta do Supremo Tribunal
Militar, o desconto do meio soldo que as praças sentenciadas
receberam durante a prisão preventiva deve começar após a
intimação da sentença ou si deve aguardar-se a terminação
desta para ser iniciado, vos declaro, para os fins convenientes,
que o Sr. Presidente da República, conformando-se com opa·
recer do mesmo tribunal, exarado em constrita de 10de setembro

VrtÇ')l', plenas nos exn mes das materías , quel' theo r lcas. rl'1.'\' p"a
t icas , de dons 1Inl1OS do curso.

Ent\'etanto, a si tuação desses olflciaes , que já não pod iu m ter ac
cesso, Hem ao menos a confirmação no primeiro posto, por ha re r
grande e xcesso do segundos tenentes e alferes nos quadros, tornou
se muito prccaria com a promulzacão dn lei n , liüO.

O premio que lhes foi conferido por sua appl lcação aos ostudcs .
longe de trazer-lhes vantagens , ser-Ihes-Iia prejudicial.

Fossem elles simples inferiores, poderiam concorrer para o terç.,
das vagas do primeiro posto nas armas de. infantaria e cavallarí« :
como nlfercs-ulumnos , terão de ospern r flue clesappareça o ultimo d,,~

muitos nggregn.dos existentes actualmente e sejam promovidos inie
riorcs em numero igual ao terço do total desses aggregados ,

O Supremo Tribunal Militar pensa flue seria de justiça e muito
conveuient.: ao serviço publico, que se ampliasse a disposição da lei
n . 6G\) aos alteres-alnmnos , assim como aos alferes graduados que ,
quando tiveram a graduação, não eram inferiores. comtanto que sa
t isfaçom ~ todas as exigencias para o accesso ao primeiro posto; en
tendendo-se que essas promoções, para o preenchimento do terço das
vagas, devem ser realizadas por ordem ele an tiguidade , ele nccorrl
com a regrrt geral estabelecida no ar] •.10 elo decreto n , 13~1, de
7 de feve reiro de 1891.

Rio ele Janeiro, 29 de outubro de Hí:)O.- Pereira Pinfo.- E, It«v
bosa.- U. (;all',ío,- T'ude Xci1'a.- G..Viemcyet'.- C, .Yclo.- F. A. dc
111 ou }~(I •

RESOLUÇÁO

Como parece.- Capital, 16 de novembro di 1\100.- C,DIPO; S ALLES.
-Mallet.
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.seguinte" resolveu, em IG do corrente, que essa indemnização
deverá começar no primeiro pagamento que se seguir a tal in

-tunação, determinando-se, por equidade, que até o expirar da
sentença o rererido desconto seja íguul à quinta parte do meio
soldo que realmente o preso recebe e passando a descontar se
este do dia em que terminara prisão em diante até a com
pleta indemnização á Fazenda Nacional.

Saude e frateruidade. - J. N. de Medeiros Molle: •

• Sr. Presidente da Republtea - Com o aviso do Ministerto da Guerra
·de 1l do mez findo, mandastes remeLter ao Supremo 'l'dbunall\Iilitar,
para consultar com o seu parecer, os inclusos papeis em que o com
mandante do i o districto militar pede que se declare si da metade do
soldo a que ficam reduzidas as praç.vs sentenciadas deve-se fazer o des
conto do que de mn is receberam durante a prisão preventiva, de ac
cordo com a resolução de 11 de maio do corrente an no ,

O mar-chat chefe do estado maior do exercito pensa que essa in
demnizacão deverá principiar no primeiro pagamento que se seguir ÍL
intimação. parecendo poder-se, por equidade, determinar que até o
expirar da sentença seja esse desconto igual {, metade do meio soldo
que realmente o preso recehe, passando a descontar o nu-in soldo do
dia em que terminar a prisão em diante até a completa Indernnização á
'Fazenda Nacional.

Assim pensa, por achar iniquo, tendo o preso depois de intimada a
sentença somente direito a meio soldo, - fazer-se o desconto deste
deixando a praça inteiramente sem nenhum vencimento de soldo.

O coronel chefe da 4" secção do estado maior rio exercito Julga que,
á vista da resolução de il de maio. tomada sobre consulta deste tri
hunal , de 2 de abril, tudo do corren te anno, deve o doscon to do meio
soldo que de mais recebeu a praça durante ° tempo de prisão preven
tiva começar a ser feito da data em que a mesma praça fl,r intimada
da respectiva sentença, embora o mesmo desconto tenha de proceder
se sobre a metade do soldo a que fica ella reduzida.

O tribunal está de accordo com a opinião do marechal chefe do es
tado maior, d iacordando apenas quanto ao desco nto durante o tempo
do cumprimento ria pena, qne deve ser pela quinta parte do meio soldo
e não pela metade; vós, porem, fareis o que julgardes mais acertado.

Rio de Janeiro, iO de setembro de 1900.-.1liJ·allda Reis ,- E. Bar
b03a.- Tude Neicac-« J, Thomaz Cantvo.ria ,

Foram votos os Srs. mtníetros Pereira Pinto e Ruf no Galvão ,

RESOLUÇÃO

-Corno parece.- 16 de novembro de 1900,- CAMros SALLES.- Mcllct-
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N. 50 - AVlSO DE 21 DE NOVE?I!81W DE 1900

(5

Resolvo a cousnl l.a qne Irtz o commn.nrla.nte <10 2<1 d í str icto m il i tar

sobre a m anci ra de se pruceder reblivamenle aos descrtores co u

demnados pelos tL'ilJl\naes civis a mais .le se ls an nos de pr isáo "01'

crime d a co m pe teucia destes u-ihu naes , an~es <1e proceseados e de

Il uibi v.uuo n le jlllgadus por crirne dn lh'scrl::lll 114,10 ~11]1I'cnlfJ Tr i

bun a l Milit"r.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, '!I do novembro do
1\)00 - N. 20:n.

Sr. Chefe do Estallo Maior do Exercito -- O couimandante do
2" districto militar consulton corno se devo proceder relativa
mente aos desertores coudcmnados pelos tribunaes civis a mais
de seis aunos de prisão por crime da cornpetencia destes tri
IHlLl<lCS, antes de PfOCCSS:t<!os e dl;linitivnmente julgaüos J:0I'
ctirne de .íesercão nu Supremo Tribunal Militar.

Ouvido o Supremo Trihuna.I Militar, foi este do parecer, em
consulta de IG de outubro lindo', que 11 praça quo deserta está
sujeita. a acção criminal, cuja ex í incção só pôde ser cffectuada
pelos tribunaes militares, do accordo com o disposto nos
arts. 310 do regulamento processual criminal militar e 6::. do
Codigo Penal da Armada e quo no caso de que se t!'ata podem
se apresentar tres hypotheses: ou o desertor é condemnado pelos

• Sr. Previdente da ItepuLlica- Em a viso de :1 de setcmln-o ultimo,
do Miu is terio da Guerra, conaul taes este t.ri buna l a respeito ,I" pro
cedimento que se deve aIoptar cum os desertores do exercito conrleiu
nados pelos tr i bunaes civis a ma is de seis a nuns de prisáo, nnl.es dn
processados e definitivamente julgados pelo Supremo 'I'ríbuu a l Militar,

A. hypo hese s formuladas pe!o conunan.lo d» 2<1 di strícto mi líta r,
'1ue provoca em consu lí.n ao estado maior <10 cxe,cito ", sulllç:'o das
u uv idns em 'lu" labora , reaidein em urua supr )Mta col lisão daR JUR
ti<.~1.' criminal commum e cri m i na l m i Ii tar , e ainda na pl'cs:lIupção
ve lada de 'lue a praça desert ada 'luo c0Il1111elk cri ma alheio aos corligor
m i iitares , uma vez julg..ida pelos tri hunaes reRpectivos, imposta a
pona que i mpl íquo a OXeLtlR;J.o definitiva do sor v iço , nâo Illilis I!sL:t s u
j,~ i til nj ulgame nto no fl'l'O rn i li Lar pelo cr ims de deR'_)l't;iio, p'll'ecendo
trunbcm a esse com mando fine a ai mulbaueldade da:-; acçôe s, al iáa
sobre factos ,I iversos e d e com pctcncias d i ílereu tcs , produz choques
en tre um e oulro f()ro em prejuiz<) da integcidadc rle qualqus i- d el les ,

AR du vílas u lludí das , SI', Prcs i.l entc, co n tee m materia ele dctn.lhc
administrativo.

(")IH e lleito, a prn ca '1l1e deserL~, vcritlcndo '1"" s".i" o crime 1I0S
terrnoq do ar t , Hil) do regll1alnenlo process-ra l m í l i tar e ,la ju ri...
p rudeue i a deste tri buu a l eOllsi~nada na rr-sol uçâo ,lI' Z:; ele ap:'lstn rle
l:o()7, puhlicada ua ur.Ie m elo di a da oxLinotn Itepnrtiç;'" ,lo Ajudante
Gencrnl 11, 873, de 11 de setembro do meSIH') '11111°, PRI" sujr-i ta
Ú aCt;5.o cri minal , cuja e x t i ncçuo só pó'tc ser deel't~t_lda pelos tri

Guerra - Dccísões de i'JOll 5
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tribunaes civis por crime commurn á pena de sois annos ou
mais de prisão e requisitado para cumprimento lia pena, ou
está. sendo processado no fóro civil por crime commum ao
mesmo tempo que no íóro militar, ou é condemnado no tôro
civil, por crime commum, a pena menor de seis annos de prisão
e no lôro militar á pena legal de deserção.

Nc\ primeira hypothese, ipforrnada a antori~larie militar ~,)
julgamento do desertor no foro eorntnum , em virtude de requi
sição do juiz da execução criminal, fará lançar nos seus assen
tamentos as competentes notas, sem prejuízo do andamento do
processo militar até [ulgamsnto dcünitivo, depois do que,
cumprida a pena militar, si concluir pela condernnação do réo,
será olle apreseatado á autoridade civil requisitante para o
cumprimento da pena imposta no fôro commum e então ex
C\U ido defini tivamente do estado eifectivo.

Na, segunda hypothese, a marcha dos processos deve ser en
caminhada de modo que os juizes e tribunaes civis e militare
possam fuuccionar independentes uns dos outros, expedidas a

huuaes militares competentes, conforme precoí tua m II art , :IlO do
citado regulamento prooessua] e art. G2 do Codigo Penal da A rmad a ,

Si, pois, no porio.lo U:l deserção pratica ella crimes pelos quaes
deve respouuer perante a Justiça cr-ímí n:•.l commum , icualmerite a
acção criminal desta não fica. preterida e tambem só se exting-ue nos
termos do art. 71 do Codigo Penal Commum, -

Resumidas as hypothe ses sugger idas temas:

ia, O accusa.lo desertor commetteu crime cornm um durante a de
sercâo , é comlem nado pelos tri bunavs civis á pena de s- ls an ncs o
mais e requ isí ta da para cumprimeuto da mesma pena;

2", o accusado desertor, lendo com rne tti.lo cr-ime commum está
~endo precessado no foro criminal militai', ao nh'sll1'! tempo que no
Iô ro criminal commum ;

J', o desertor commelte o cr-ime durante a deserção, é coudern nado
a peua menor de sers anuos, e, processado ejulgado no foro militar,
coudemnado a pena legal de deserção.

Em face do pri ncip i o já enunciado sobre os modos de exti nccão da
acção criminal, a duvida da primeira hypot.hese não subs iate : e
assim, i nforma.la a aut-r idade militar do julgamento do desertor 'no
fôro oom mum em vi rtu de de requis ição do juiz de execução criminal
fará lançar nos seus assentnmen tos as competentes notas, sem pre~
juizo do andamento do processo militar até julgamento d-flnit ivo
depois do que. ctrnpr ida a pena militar, si co nol.r rr pela condem:
n açã- do r-éo, ser;, elle remet t ido á auro r idade civil req uisitau te ,
para o cumurimen to da pena imposta no fóro cornmu m, e então ex
cluido definitivamente do estado elfectivo, trocada para tal fim a ne
cassaria ciJrresp[)n1iencia official.

Qltanto á seg nnda bypothese, fignrada. sob o ponto de vista pratico,
a marcha dos processos deve ser e nou mi nb adn de mo do que os juizes
" trihunaeq civil e milhares possam funeeionnr in.Iependentes uris dos
outros, expedidas as ordens conventeutes , prefer-indo, entretanto, 9
julgamento) da deserção no foro militar pela acção preexistente desta
jnrtsdíccão, convindo notar que a mesma conclusão r-elativa áby-
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ordens convenientes, preferindo-se, entretanto, o julgamento
da deserção no íôro militar pela ncção preexistente desta juns
dicção o prevalecendo a mesma conclusão relativamente á hypo
these anterior no tocante a exclusão definitiva.

Na terceira hypothese, esta se resume no modo de errectua~-§e
a exclusão definitiva, desde que a sornma do tempo de prisao
imposta no íôro penal commum com o tempo de prisão imposta
no Iôro penal militar prefízer seis aunos desta pena, pratica
esta que deve ser observada, correndo por conta (10s departa
mentos administrativos militar e oivil os respectivos onus
correspondentes a execução de cada uma das penas cuja somma
occasione a dita exclusão das üíeíras do exercito ou da armada.

O Sr. Presidente da República resolveu, em 16 do corrente,
conformar-se com o reterhlo parecer; o que vos declaro para
vosso conhecimento.

Saude e fraternldade.- J. N. de 1Ilcdeil'os lIla/let.

N. 51 - AVISO DE li DE DEZEMBRO Dg 1900

Declara qual a norma de couduota militar que deve ter um pharrna
ceutico de 4a classe. encarregado de uma pharmacia, no cago c.1e
assumir a chefia da referida enfermaria um medico adjunto,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
19()(\ - N.~172.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - O pharmaceutico
de 4" classe do exercito Bernardo Floriano Corrêa. de Brito con
sulta:

1.° Si, estabelecendo o regulamento das enfermarias que o
chefe de uma enfermaria é o fiscal e o principal responsável por
todo o serviço desta, pó.le um medico a-ljunto, que não é offlcial
de patente e mais moderno no serviço do que UIO pharrnaceutleo
de 4" classe, flscalizar actos deste seu superior híerarchico e
mesmo dar-lhe ordens em materia de serviço'

2.° Si, não se tratando de fuueções diversas, pois que 0'\ qua
lidade de chefe 110 estabelecimento o me.hco-udjunto tem inter
tereueia na pharmacíu a cargo do tenente pharuuiceutico, poderá
aquelle medico rubricar rnappas, visar pedidos e demais papeis 1

3, ° Si, estando resolvido que nas asstgnaturas dos membros
dos conselhos economícos se observem os legares que lhes com-

potheso anterior no tocante ti exclusão definitiva prcvalecs nesta se
g unda hypothese.

Fj nal mou te , a Lercel rn hypot heao se resume no modo ,le ell'octua.e-se
a exel nsâo tle linili vn, desde que a somma d" telllpO <le I'l'iA:t() im-
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l'efirl'l1I pelo, -('li'; PI1StOS, pó lo um me Iico a.lj unto 8'11' prcsl
dente do conselho ('c'JnO'llICO sondo rncmbro um pharmaceutico
li e 4,' ela sse '!

,1.0Tendo si.lo resolvido pelo Supremo Tribunal Militar que
o medico-adjunto precede ao phu-maceutico de 5' classe, naja
resol vendo sobre 03 pharmaceuticos das demais classes, qUI1l a
norma de conducta militar quo devo ter um ph.u-muceutico
de 4' classe, encarrngado de urna pharmncta, nu caso ele assumir
a chefia da respectiva enr,'rmlria um rnedicr-a-ljunto ~

I':ITI solução a tu l consulta que acompanhou o otllcio do Colll
man.lin t« do liO districto militai', n . 150:\, dJ:l de outubro findo,
dirigido a essa repar ttcào, vos declaro, para os tlns convenientes
e de accordo com as- informações dn Direcção Geral do Saude e da
4' SCCÇãil tla rep.u-tição a VOi'SO cargo, que:

Quanto no I" II ~o quesitos, havendo f"l[:'. de me licos do quadro
em uma guarnição, e cabendo por isso ao medico-adjunto mais
antigo , si houver IlIais de um, assumir a chefla da enfermaria,
ain.l« nL'srno que soja encarrega.lo da pha rmuci.; um pharrna
ceutico de I" dnsw,.devo o dito medico desempcnh.rr-se de todos
o'! devores de chefe da on ícrmnria., espcciflcados no art , 8' do
regulamento approvauo pelo decreto 11. 11. 1:-;3. de ~7 do de
zembro do 1892, observada a ultima p.u-te da disposiçilo contida
no paragrapho unico do art. ::8 do regulamento p:tl'<t o serviço
sanítano (lo exercito.

(~l1a,nto ;10 :1", pódo o medico adjunto, no exert-icio de chefe
da enlcrnuu-ia, presidir o respectivo cons-lho eoonomico, pois
que j.i tem a pr iorida.lo nas assignaturas das actas de ínspecção
do saud«. COlIlO se veri ílcn do aviso de I;) de setembro de 188~).

Quauto ai) I", tlnalmento, embora o medico-adjunto tenha
apenas as honras do posto de tenente do exercito, desde que
eventualmente exerce o cargo) de chefe do uma enlerrnaria , que
não po.le ser pl'oenchiltlJ pelo phnrmacautlco, é obtiga.lo a des
empenhar-se de todas as Iuncções iuhorcntcs ao caruo, sruar
dados, to.In vin , pua. C'JilI seus superiores hierarchicos todos
ns principias de respeito e -lcIerencla exigi,los pela disciplina.

Outrosim, vos declaro '1110 devo sei' ovítado, por meio de pro
vklenclas immodiutas, que um phar-mrccu tíco 11Iai" grar! [lado
tiqUfl sob a procadencia de 11m medico adjunto.

Salllle o Irnterni.lade . - J. N. de Medeiros Mattct ,

p,,~La no r,'>l'O penal commum corn O tcmpo de P"'S:tO imposta no f'óro
pe n a I 111 i I i ta r preíizer Reis a n nos desta pe na, prut ica esta que deve
se r o hs-rvad a , correud» por conta dos de partamr nt.os :u.1l1linistl'a
t ivo s m il i Inrcs e civil os respectivos ouus corrus p l!HL'nl(l~ :t cx ccuc.Io
de carla IIII.a d.i s penas, cuja som m a occns icuc a d it.i e xc lu sâ o das
fíle.iras do exercit" ou da armada.

Não obstante, rcsolvere ls COlHO f/)(' llLliA co nfo rmo o VOSRn j u izo ,
Rio de Janeiro, 15 de OlltUUI'O de 1~JOO.- E. JJaJ'l){)sa.- Tuâc

.Yei,·n.- C. '\';""'"11"".- C. .Veto.-lJ. T"asj1l(s.- F. ,1. de "'fo/ll'a.
- Foi voto (1 Sr. Jllillio;ll'O Cantnrtl'i:l.
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N. ,2 - A\"lSO DE 12 DE IlEZEM131W DE lOGO

6\)

Dcciar a o~ vendment')~ '! ue devem perceber o major gralhlarlo do
corpo de engenhei ros An tonio J o~é Dias de Olí velra, que, sendo
lente em d í spon iull idade , foi nomeado fiscal do iO batalhão de en
genharia, e o i O tenente João lhpti8t(l da Conceição Monte, a quem
BC parrnittiu presl.ar ~cl'viço~ como coadjuvante do onaino na escola
pl'op:\ratoria e de l.acl.i ca do Realengo, sem pi-eju izo das Iuncções

que lhe competem naquel le lJOllo.lhão.

Mlnisterio da Guot-rn - Rio de Jnnetro, 12 do dezembro
do 190) - N. 2185.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - O commandante do
1" bat ilhão ,Ie engenhariac onsulta em offlcto n. 2257, de 19 de
novembro ultimo, dirigido ao comman-lanto do 4° districto mio
litar, com relação ao major graduado (10 corpo de engenheiros
Antonio .1o'é Dias de Oliveira, que, SQJl(10 lente em dtsponibili
da-te, foi nomeado fiscal do mesmo batalhão, e ao l° tenente
João H'\ptistn, da Conceição Monte a quem se permittiu prestar
serviços como coa-ljuvante do ensino na escola, preparatorla e
de tactica do Rsalengo, som prejuízo das funeções que lhe com
petem naquelle corpo, si deve-se tirar na respecti va folha de pa
gamento de veucímeutos a gratificação que cabe a cada um da
q uelles ofllciaes, tendo-se em vista o disposto no al't. 73 da Con
st.itulção Fedcral ,

Em solução a tal consulta, vos declaro, para os fins couve
níentes, que ú primeiro dos citados ofllcines, no exercic.o de
flscn l do referido corpo, não accumula () desempenho de cargo8
publ i-os, pois se acha em disponibil ida-le como lente, e assim
cotnpetorn-Ihe os v.sncimentos da fiscilliz:lÇ:10 do corpo; e que ao
segundo, q ue uccumulv os exorcicios de subalterno de corpo e
con.ljuv.mt« do ensino, duplo des rmpenho de funcções de ordem
dl ff'ercnte, a que não aproveita a ,lisposição rlo art. 2° da lei
n, 44 B, de 2 de Junho .le 18\)2, competem os vencimentos de
commissã» acl.iva como coadjuvante do ensino.

Sau-le e (l'aternidatie.-J. N. de Merle;,·os Maltet.

Corno pal'ece.- Capital Fo.ler a l , !ti ele novembro de i900,-C,,,pos
8.LLLI,R.- Maltct ,
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N. 53 - AVISO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1900

Declara que nos alumnos que concluirem o CUL'SO de engenharia, e
aos que completarem o di lo curso, possuindo já Ululo dc hachcrcl em
sclencias, deverú ser conferido o titulo de bacharel em mn them atica
e seiencias physicas, exigindo-so o que preceitua o art. 25ô do re
gulamento de 1874,

Ministerio da Guerra-Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1900
- N.344.

Sr. Cotnmandante da Escola Mllilar do Brazil- Em solução
á consulta que fazeis em otIlcio n , 344, de 19 do corrente, sobre
a concessão aos alumnos que concluírem o curso de engenharia
dos mesmos titulos scientiticos conferidos aos que o âzerarn pelo
regulamen to que baixou com o decreto n , 5529, de 17 de ja
neiro de 1874, e bem assim si aos que completarem o dito CUlSO,
possuindo já o titulo de bacharel em scíencias pelo regulamento
approvado pelo de n. 330, de 12 de abril de 1890, devera SOl'
conferido o titulo de bacharel em mathematica e sciencias phy
sícas , vos declaro, para os fins convenientes, que, em ambos Oi!
casos, deverá ser conferido o titulo de bacharel em mathematica
e sciencias physícas, exigindo-se o que preceitua o arte 2GB do
regulamento de 1874.

Saude é íraternídade.i--z. N. de Medeiros uou«.

N. 54 - Aviso DE 31 DE DEZEMBRO DE 1900

Declara que a importancia obtida pe.la venda em hasta publica do ins
h-umenta l da banda de rnustca , que fuI' julgado Inse r vlvel , deve ser
recolhida ao cofre do conselho economico.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1900 - N. 600.

Sr. Intendente Geral da Guerra-Declarae ao commandante do
3° dlstrícto militar, para que o laça constar ao commandante do
33° batalhão de infantaria, em solução li consulta que faz e que
acompanhou o vosso offlcio n. 4338, de 13 do corrente, que a.
importancia obtida pela venda em hasta publica do ínstrumental
da banda de musica que fôr julgado inservivel, deve ser re
colhida ao cofre do conselho ecouomlo i, ao qual pertence, visto
que por conta do mesmo cofre tem de se adquirir novo instruo
mental,

Sa\lfle e frateruidade.-J. N. de lIIedei)'os u-u«.
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Declara que a auttgui-IaIo do capitiio pharmaceu tico de 3' classe do

exercito Eugenio José Ferre ira Baptist'\ neste posto deve ser corr
t.ula de I de maio de 1890 '.

Ministario da Guerra. - Rio de Janelro; 31 de dezembro de
1900 - N. 2303.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exeréito Declaro-vos, para 08
fins convenientes, que o Sr. Presidente da Republica, coufor-

• Sr. Presidente da Republ i ca - 1'01' in torrne.l io do Ministerío da
Guerra, em aviso de 21 de outubro ultimo, sob n , 129, mandastes re
mdter a este tr-ibuna l, para consu lta r com seu parecer, o requeri
monto a papeis a ulle referentos, no qual o capitão pharmaceulico de
:l' classe do exercito Eugenio .losé Ferreira Baptista, promovido a este
posto por decreto de 24 de ma io ultimo, pede que sua antiguidade seja
cont.ui a 'le 1 de maio 110 1890, em 'I ue foi promovido a capitão pharm a
ccntico <1e igu~1 classe Anisio Mu niz Gomes, mais moderno que ell e ,

O rcqu.u-euto declara clesis t ir dos vencimentos atrazados a que venha
ter direito.

Informando a pre bençjio , diz o chefe da 3' secção da Dirncção
Ger-al de Saude que o requerente Anisio Mnniz Gomes a antros foram
nomeados alferes pharrnaceutioos por decreto de 28 de julho de 1883,
tendo todos verificado pr.iça em i de agosto desse a nno e que, sendo
o rC'I'l<lrente mais velho do que Anisio, prestou juramento em pri
meiro lorrar e foi c lassifleado e considerado nos almanaks militares
de 1~81 a 188\) como o mais antigo dos seu, cotl-gas nomeados na
mesma data:

Que dos seus assentamentos consta ter o peticionaria sitio transfe
r id o pari' a 2' classe, por decreto rlo 5 de março de 1890 e ter sido cal.
locado no al manak abaixo do pharmaceutico Isaías, em virtude tia
portaria de 2:~ de maio tern hs m de 1890, por ter estc pharmaceutico
mais tr-mpo dn serviço como co ntracado ;

Que 11 2 de junho, a in.la do mesmo anno de 189ll , reverteu D. 1" classe,
sendo clnssiücndo como tenente pharmaceu tico de '1& classe;

Que, de.~r)nhecendo as razões determ in a ti vas da transferencia do
peticionaria para a 2' classe e parecendo-lhe, em face da circular de
:3 de junho de 1864 e da resolução de 17 de janeiro de 1880, que a
contagem do tempo de serviço de paisano só aproveita ao orncial pal;ll
a sua reforma e tcndo sido a sua antiguidade de tenente contada de
27 de março de 1890, em virtude da resolução presidencial tornada sobre
parecer do Conselho Supremo Militar, t,'ndo assim reivindicado o
requerente o direi to que lhe cabia a 1 de maio de 1890, parece que
a eol locação do peticionario acima de Anisio Muniz Gomes é um acto
de merecida justiça.

O d ircctor g-eral de saúde discorda deste parecer.
Diz esta autoridade lI"e o requerente, í ndev idarnen la co ilocado no

Almanak, desde 1884 até 188~1, como ma is antigo do que Anisio é Isain s
Pinto (la Silva, foi p-ir portaria de 2,~ de maio de 11'90 mandado col
locar abaixo deste ultimo, por contar como tempo de serviço o per-iodo
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mando-se com o parecer do Supremo Tribunal Militar, exarado
em consulta de 2G de novembro findo, resul veu, em ::8 do cor-

de t8 de março de 1~82 a 23 de julho de 18S:l, quando Isiia s contava
o seu tempo de serviço de 2 de janeiro a 28 de julho do mesmo an no ,

Diz a indu o director geral de saudo 'lHe esse ,,('to do Goyerno, in
tsu-amente leg,,1 em face do nr s, lI) do regnlanwn\o de :H ,te março
,10 18:'1, rornou An is i o e Isa ias como alferes ma i s antigos qlle o peLi-
cio n a r io , porque, tendo todos servido cOIll.l'al',Lat1uf; c n onre.ulos }101'

decretos da mesma data, contando o primeiro dOHR aunos, seis I1lQZCS

e 28 dias, o segundo um an no , seis meze s e 2G dias, c o peticiona rio
11m a nno, quatro mezes e i7 dias, a au tiguidadc para nccesso devia
tocar-lhe depois dos dous primeiros: assim (l facto de ser o pct icio
nario mais velho não lhe di direito a uu l.iguldu.le de l'''slo 1'''1'<1 ser
col loc.ulo acima do Anisio.

Ter-rn ina o dircctor geral d e saudc opl nando p"la col locncâo do 1','
querente logo abaixo dI) cn pi tâo phurmnceut io.i Alfredo -losé .Ybra n tes ,
contando" ntigllida':'3 de 11 de mo rço de lK\i2, ('01 qu« roi graduado o
actual capitão ph nrrnnceu t ico lIen riq ne Affonso B"Vdllo.

A 4' secção e o chefe do estado maior do exerci to coucor la m com a
inforrnaçâo supra.

O Supremo 'I'r-ihuna.l , tendo esturl.ulo ,Ielillamrnle a queatü», passa
a oxpend er o seu Juiz') a respeito.

Os pharmaceut icoa l~ngcnio J,;só Ferreira Baptis ta , Anisio Muu iz
Gomes e OUtl'OS foram nomeados aJre,"('S pharmn ceu l.icos do corpo de
saude do cxercito, por decretos d" 28 d" julho de 1~~'H, tendo todos
verificado praça em tO de agosto seguinte.

E como o pharmaceu t ico Bap tista era .lo irlacle ma ior do que os
outros, prestou juramento em primeiro lognr o foi clnssi ticado ncima
dos seus collegas nomeados na mesma data, de accordo com as dis
posições vigenles.

E assim ügurou nos Almanaks do Ministerio tia Guerra de 1881 a
1889,

Por decreto de 5 de mar ço de 1890 foi o pet ic iouar i o tr-ansferido
para. a 2" classe do exercito, sr-ru moti vo <\cohrado.

Por decreto de 2 de juubo t ambern de 18'JI) r,'verteu " I" classe, se n.lo
cl asalti cado ° ultimo dos tenen tcs ,

Dnr an te sua permauencia na 2,' classe deram-se as promoções de
27 de março e de 1 de maio, na primeira foram co n tem pln rlr.s Anisio
Gomes c outros, que ti vecam acce sso ai) posto (In LCllente , e na de 1
de maio ascendel'am ao posto de c.ipitão o mesmo Anisio pelo principio
de antiguidade e lsa ias Pinto da Si lva o Alft-e rlo Jo sé Abrantes por
merecimento, de accordo com as dispo~dt.·õ(·s, ent:lO em vigor, dos arts ,
t2 e i9 dos decretos de :22 de março e \) de a bri l ,I" P;êi(), exped idos
pelo Governo Provisorio.

Si o peticionario rui o ostive-se então na 2;\ d·\RFj(~ trria accesso a
tenente a 27 de março e a 1 de maio seria I'lle e não ,\nisio o [11'0
movido por antiguidade.

Tendo mandado a resolução de 18 de maio ul ttrn o qlle ao peticio
nado se contasse a nntigui.lnde de telwnte Ile -n ,1(" marco de 1~\J0,

não se púde negar quo lhe asaisbe o direito ti? con tru- a de eapitiio da
data (l° de maio de 1890) em que a este prsto roi prornovidn [101' a n
tiguidade Anisio, que era mais moder no do quo el Ie e tivora acce sso
a tenea te a 27 do março.

O director geral de saude do exerci to diz, em sua informação, que o
rellnerenle ligurou indevidamente no Al ma nak do l\linislerio da Ciuel'ra
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rente, que a antiguidade do capitão pharmaceutico de 3"classe
do exercito Eugenio José Ferreira Baptista neste posto seja con-

durante os annos de 1884 a 1889 como alferes pharmaceutico, acima
dos seus companheiros Anisio Muniz Gomes e Isaías Pinto, mas em
vn-tude de ordem contida na portar-ta do l\1inislerlo da Guerra de 23 de
maio de 1890 teve collocnção abaixo de Isaías por contar elle mal. tempo
de serviço como pharmaceutico civil contraclado, e accrescenta o di
rector geral que este acto do Governo foi inteiramente legal, em
face do art. 18 do regulamento de 31 de março de 1851.

Mas, () ar tigo que o director geral menciona refere-se ao modo de
contar a antiguidade para o accesso e não a antiguidade da praça.

E si não se refere ao tempo de serviço prestado anteriormente ao
assentamento de praça, este de modo algum póde influir para as
promoções.

Não ha disposição de lei sobre contagem do tempo, em que medicas
e pliarmaceuticos serviram como contraclados antes de entrarem para
o quadro do exercito.

E' si certo, porém, que, em virtude de varias imperiaes resoluções,
se mandou, a requerimentos dos interessados, addicionar ao tempo
do servico de nlguns officiaes do 1'01'1'0 de saude o em que estiveram
con trnctados como civis.

Esse tempo, porém, só tem sido computado para a reforma.
Nem era justo que os contractados gozassem de vantagens superiores

ás de que gozavam os pensionistas dos hospitaes militares, que eram
obr-igados, depois de concluidos os cursos medico ou phnrmaceutico ,
a servil' no corpo de saude , O art , 158 do regulamento de 7 de março
de 1857 mandava contar-lhes para a reforma o tempo que serviram
na qnalidade de pensionistas.

Tambem aos olííciaes e praças de pret do exercito se mandava contar
como tempo de serviço o período em que como paisanos frequentavam
com aproveitamento a antiga escola militar, e por este facto não se
lhe modificava a data do assentamento de praça, nem se contava esse
tempo como antiguidade para a promoção.

Esclaeece vem o assumpto a resolução de 6 do março de 18~,8. que
estabeleceu regra a respeito. Esta resolução mandou que fosse contado
ao tenente-coronel cirurgião-mór de divisão Dr. Joaquim Vicente Torres
Homem, para a slla,'cfo'ma, todo o tempo que serviu como primeiro
medico do hospital militar, e que semelhantemente se praticasse com
todos os inâiciâuos em identicas ciccumstancias ,

Demais, a portaria do lIlinisterio da Guerra, de 23 de maio de L800,
que mandou col1ocar o requerente abaixo do pharmaceutico Isaias,
alterando assim a antiguidade de sua praça e consequentemenle a do
primeiro posto, porque esta, no corpo de saude é contada da data do
juramento, não póde deixar de ser considerada nu lia. á vista do avis o
de 19 de agosto do mesmo anno, pelo qual o generali"simo chefe do
Governo Pro visorio declnrou que é matei-ia de decreto a contagem de
antiguidade de posto anterior á data do decreto de promoção e de
terminou que só nesta conforvnidade devem l"'oduzir cni:itos os actos
nesse senti.lo expedidos posteriormente á proclamação da Repuhlica.

Portanto, o requeronte não estava indevidamente collocado nos AI·
manaks de 18'34 a 1889; indevidamente passou elle atei' col locacão
abaixo de Isaias ,

Pelo exposto, o Supremo 'I'r ibunal Militar é de parecer que ao
capitão pharmaceutico de 3' classe Eugenio José Ferreira Baptista,
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tada de I de maio de I890,collocando-se aquelIe offlcial no AI·
manak do Ministerio da Guerra, acima. do pharmaceutíco de
igual classe Anisio Muniz Gomes.

Saude e fraternida.de.-J. N. de Medeiro3 J.1Iallet.

cuja antiguidade no posto de tenente é contada de 21 de março de
18(10, em virtude da resolução de 18 de maio ultimo, cabe o direi to
de contar antiguidade do posto de capitão, ao qual foi elevado por
decreto de 24 do mesmo mez, desde o dia 1 de maio de 1890, sendo co1
locado no Almanak do Ministerio da Guerra acima do pharmaceutle o
Anisio Muniz Gomes, que, mais moderno que elle , foi promovido a
capitão nessa data,

Iüo de Janeiro, 2G de novembro de 1900.- Pereira Piruo »-« M'i-«
"anda Rcis.- E. Barbosae-« R. Galvâo.- Tude Ncim.-lJ. Vaequce,
- J. Thomaz C(1ntnaria.

Foi voto o Sr. minislro marechal Moura .

RESOLUÇÃO

Corno parece.·- 28 de dezembro de 1900.- CA:'IPOS SA!,l.ES.- Xlallct,
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entre as administrações dos Telegraphos do Uruguay
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phos. 8

N. 17 - Faculta a entrega dos documentos, relativos ás terras
publicas, ao Governo do !tio Grande do Sul, por parte
do l\.lIUlsterio ua Fazenda, exclurndo os referentes ás
terras adquu-idas por compra pela União, ainda mesmo
para 011 fins da cotonisaçao 8

N. 18 - Sobre o modo de aellar as contas de fornecimentos, bem
como q uaesquer documentos • 9

N. 19 - Providencia sobre a matricula da «Compagnie Fran-
çaise de Câbles 'l'élegraphlqlles". • •. •• 9

N. 20 - Declara ter stdo concedida autorisação ás Companhias
<South Amerrcan CabJe" e « Western 'l'el<lgrapll "
para procederem a excavaçôes nas proximidades da
fortaleza do Brum , no ~stado de Pernambuco. 10

N. 21 Considera como ortícíaes os telegrammas sobre serviço
publico apresentados pelos cbetes de secções da Admr
nissração dos Correios de Araca,jú, bem como dos
demais tunecíonarroe de que trata o art. 460, do 1(.egu
lamento Postal VIgente, sobretudo nos casos gravell
e urgentes. iO

N. 22 - Põe á disposição do Ministerio da Fazenda a fa-
zenda deuomínada do Pinheiro. U

N. 23 - Declara não conhecer este Mmrster ío, como seu credor,
o 2" escripturario da Detegacra Fiscal de S. Paulo
Antonio Benedrcto da Veiga Jardim. U

N. 24 - Sobre o modo de indemnísacáo do desfalque de 12:500$,
veriücado na Reparuçao Geral dos Correros , pelo qual
foram responeatunsauos os clavícularroa abarxo meu-
cíonauos 12

N. 25 - Sobre a retirada de documentos referentes ás medíçõea
e legítlmaçóes de terra. no .l!:stadode Santa lJatharllla
eXlslenles no Archi vo Pubhco i2

N. 26 - Nega. á Companhia Oolon íaação e Industria de Santa
Catharina a muemuísação requerida 13

N. :n - Autorisa a. Directoria Geral dos Correios a cobrar
lIómente o porte de 20 réis por 100 grammas ou Iracção,
na remessa. de livros por parte da Secretaria das Fi-
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nançae do Estado de Minas Geraes ás suas collectorias
ou agencias de arrecadação . i4

N. 28 - Declara livre de porte o BOletim âe AgricultUl'o, da
Secretaria de Ag-ricultura de S. Paulo U

N. 29 - Estabelece certas forrnalidndes para a validade das
contas, afim de serem observadas pela Repartição
Geral dos Correios , 15

N. 30 - Manda respaita r-ae o disposto no art. 433, n , 1, da
Couol idnção das Leis das Alfandegas e Mesas de
Rendas, levando-se em conta, na cornparacão dos
preços de concurrencla., o imposto a que estão sujeitas
as mercadorias importadas. . . • . • . • .' 15

N. 31 - Isenta de porte os pacotes contendo sementes desti
nadas aos lavradores do Estudo do Rio de Janeiro
e que forem apresentados a despacho pela referida
secretaria • 16

N. 32 - Abre ao Ministér-io da Industr-ia, Viação e Obras Pu
blicas o credito de 308:825$121, para ser applf-ado á
Iiq uidaeâo das contas da receita de 1899, pertencentes
ás companhias estrangeiras de cabos telegraphicos em
trafeg-o rnutuo com a Repartiçiio Geral dos Tele-
graphos . • 16

N. 33 Abre ao Ministerio da Industrla, Viação e Obras Pu
blicas o credito especial de 1.829:000.$, para liquidação
definitiva dos compromissos contrahldos para com as
companhias de navegação que transportaram Immi
grantes da Europa para o paiz, nos termos do de-
ereto n. 528, de 28 de julho de 1890 17

;'.;:. :H - Declara a incompatibilidade entre os cargos postaes
nas administrações e sub-administrações e quaesquer
outros pu blicos ou particulares. 17

N. 35 - Mantem o despacho constante do aviso n , 98, de 1 de
agosto de 1900 18

:'lo 3G - Auloriza o transporte das aobras da consignação
Pernoite aos oorreius ambulantes. da verba 6", art. 21
da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, até a
quantia de 90:000$, pat-a a consignação da mesma
verba "Gratificação ao pessoal dos correios ambu
lantes, de mar e outros ,. do regulamen to postal
vigente . . . . . . . . . . . . . .' 18

;'\. :n - Declara ter adherido á convenção telegraphica de
S. Petersburgo a « Western Telegraph Compan y »,
providenciando sobre a notiflcação deste acto do Go
verno do Imperio austro-hungaro e da' demais nações
integrantes da União Telegraphica. . . . . ., H)

:'lo 3(; - Manda pagar a Estevão Cunha a importancia deterraa
de sua propriedade, em que foram localizados immi-
grantes na ex-colonia Brusque . 1~)

:\.:)rJ Abre ao Ministerio da Industr ia, Viação e Obras
Publicas os creditos de francos 220.555 para paga
mento do saldo á Administração do Telegrapho Ori
ental, proveniente do ajuste de contas desrle abr-il de
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1892 a 1 de julho de 1897, e de francos 11.792 como
indemnizaçào â mesma administração, em virtude da
con strucção da linha telegrapbica de Santa Vtctorta
do Palmar ao Chuy , no Rio Grande do Sul. . .• 20

N. 40 - Approva a planta e orçamento para a construcçâo
da parada dos Afogados, no kilometro 3, da Estrada
de Ferro Central de Pernambuco, e estabelece os
preços das respectivas passagens 20

N. 41 - Annulia a concurrencia aberta por edital de 17 de
abril de 1899, para o arrenclamento da Estrada de
Ferro de Paulo Affonso. 21

N. 42 - Autoriza a Directoria da Estrada de Ferro Centra I do
Brazi I a red uaír os preços das passagens, nos trens
de suburbios, de ida e voHa, em la e 2a classes, e a
cmittir cadernetas para uma e outra. 21

N. 43 - Nega o direito á aposentadoria solicitada por
UI1l funccionario da Flstr-ada de Ferro Ccn tra I do
Brazil. 22

;\;.45 -

N. 413-

~. 47-

",.48 -

N.í!J-

N.:')O -

N. 51 -

N.:')3 -

Extingue a seccâo lla pag adoriu da Estrada do
Ferro Central do Brazil, e fixa o quadro e venci
mentos do pessoal da thesourur-in e pagalloria. .
Providencia sobre o transporte do c.ifé pela Estrada
de Ferro Central do Bi-aail , para o entreposto do
mesmo produc to
Approva a substituição do bico aetualmente empre
gado no serviço da illuminação publica desta Capital,
pelo bico Auer. • . • . . . . . . . . .
Desannexa a Esn-ada de Ferro do Rio do Ouro da Ins
pecçâo Geral das Obras Publicas, estabelece inst r uc
ções para os respectívos serviços e fixa o quadro do
pessoal e respectivos vencimentos. • . . • . .
Determina que o tel~grapho sómente seja ut i lisa.lo
em casos de urgoncia, (lcando o exporhtor respcn
sa vel pelos ab usos commettidos. . . . •
Approva diversas aHerações nas i nstrucções regula
mentares e pautas e tarifas da Estrada de Ferro do
S. Francisco

Declara ficar abolida a pratica dos chefes de serviços,
que não teem substitutos leg aes, delecarem aos seus
subalternos a ineumheneia de assignar comm un i
caçoes e aetos offieiaes
Annulia a concurrencia aberta por edital de li de
abril de 1899 para o andamento ila I'~strada rlc Ferro
Sul de Pernambuco . . . .
Designa para o serviço d" iliuminação eloctrica
desta cidade os limites das fluas zona, ind ic.rdas
na respectiva planta.
Autoriza a Companhia arrendataria ria Estrada de
Ferro de Porto Alegre a Urnguayana a distribuir,
á razão de 20 oro e por exereicio, as despeaas extr-aor-

22

2·i

2·í

28

2!J

33
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dinarias com a reconstrucção do leito (la estrada
entre S. Pedro e Umbú . 34

N. 54 - Torna extensivo ás praças do Corpo de Bombeiros,
quando em servico, o favor de que f'ozam as da
Brigada Policial, de viajarem ~ratuitamenic nos
carros de 2" classe da Estrudn do Forro Centrai do
Brazil. 34

N. 55 - Manda abonar toO$ mensaes aos inspectores de tracçâo
da Estrada de Ferro Central do Brazil, que residirem
em localidades, em que a mesma estrada não tivor
casa destinada para tal fim. ;1:'

N. ;;6 - Concede uma diaria de 6$, excluidos os ui as feriados,
aos tres sub-inspeetores do Telegrapho da Estrada de
Ferro Central (lo Brazil . . . . . . . .. 35

N. 57 - Approva a tabeIla dos preços para as obras privi
legiadas da derivação e de assentamento de medi
dores para i lluminacâo particular por gaz corrente,
para servir em 1900. . . . . . . . . ., 36

N. 58 - Declara que os contractos que tiverem de ser cele
brados pelas Repartições subordinadas a este Minis
torio e cuja execução dependa de rogistro no Tribunal
de Contas, deverão ser previamente submottidos á
approvação do mesmo l\linisterio , :J8

N. 59 - Approva provisoriamente nova pauta e instrucções
regulamentares para vigorar na Estr-ada de Ferro do
Porto Alegre a Uruguayana. . . . . . . .. .'JS

N. 60 Autoriza a rcduccão de dez por cento nas tres pri
meiras classes da tarifa n. 3, em vigor na Estrada do
Ferro Central do Brazil. . . . . , :;8

N. IH Declara sujeitos ao seIlo ostadoal os papeis que forem
processados em repartições estadoaes. . . . .. 30

X. t\2 Autoriza, na Estrada de Ferro Central do Hrazil, di
versas reduccões no frete do café destinado ás es-
tações desta Capital . :W

N. 63 - Declara correr por conta dos consunridores a des
peza com o gaz consumido nos proprios nacionaes
onde residem eml2regados de repartições subord ina.lus
a este Ministerio , 40

"'. 64 - AnnuIla fara os effeitos legaes a concnrrcncia aberta
por edita de 18 de janeiro de 1899, para co ns truccão
das obras do trecho entre Cal'voracye Alegj'ete, do
prolongamento da Estrada de Ferro de Porto Alegre
a Urugnayana . ·\0

N. G5 - Declara gue o empregado (ta Estrada de Ferro Central
do Hraxil que tiver comp leta do vinte annos de effec
tivo oxer-cicio tem direito a perceber, a contar do dia
seguinte ao da terminação do dito I2razo, o accrescimo
da quinta parte do respectivo vencimento 41

N. G6 - Regnla o processo de concessão de licença aos funccio-
narios <la Estra<la de FeITO Central do Brazil . ., 41
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N. 67 - Declara não ter direito á gratificação especial para
despesas de viagem o sub-inspector do trafego da Es
trada de Ferro Central do Brazil, que estiver ser-
vindo no Jury • ~

N. 68 - Declara que a isenção do imposto de transporte con
signada no art. 5° do decreto n , 2791, de 11 de janeiro
de 1898, sómente e apylicavel ás estradas de ferro
construídas pela Uuiâo e administradas pelo Go-
verno. 42

N. 69 - Modilica provisoriamente diversas tarifas da Estrada
de Ferro do S. Francisco. . . . . • . .. 43

N. 70 - Autoriza a ser despachado, provisoriamente, na
Estrada de Ferro Central do Brazil, o mel de cascas
para cortume: .pela 5a .~lasse d,~ tarifa n. 3, sob as
bases de 160 reis, 100 reis e 50 reis. • • • .• 43

APPENDICE

Resolve a consulta quanto ao pessoal commum ás Estradas de
Ferro Porto Alegre a Urug uayana e Santa Maria
ao Uruguay. 45

Regula o uso do telegrapho. 45
Sobre despeza de seguro contra fogo dos ediflcios da Estrada

de Ferro Central de Alagôas. 46
Declara que a Companhia" Rio de Janeiro City Improvemonts »

está isenta do usodo hydrometro , 46
Sobre contractos que dependam do registro do Tribunal ele

Contas 47
Declara que a E,t.'ada d,) Ferro do Paraná não está sujeita

a o imposto ele atcriç âo de balanças, Iançado pela
Camara Municipal de Paranaguá. . . . .. 47

Declara 'Iue Ilcarn extensivas á Estrada de Ferro do Norte as
tarifas approvadas pelo decreto n , 3875, de 1 de
outubro de 1900 . , . . . . . . . . .. 47

Deula ra ficar aberto para a navegação o canal do ba ixio do
'I'a bolci ro no porto de Santa Catharina 48

Dccl ara já se ter providenciado para a entrega á. Commissão
de Melhoramentos do Porto de Pernambuco, dos
edificios do ex ti neto Arsenal de Marinha. 48
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N. 1 - EM 8 DE J ANEIIW DE \!)OO

lsen la ,tc Irnnquia postal a correspoudeucia do Centro da Lavoura
de Café do llrazil.

Miuisterto da Inc1ustria, Viação e Obrrrs Publicas - Directot-ia
(\()r,11 tia Industt-iu - 2" Secção - N, 1 - Icio da Janeiro, 8 de
j;i.nciro de 1:100,

Attemlondo ao pedido Ioito pelo Centro da Lavoura do Café
.lo HI':J.zil () Ih accor.Io com o YOSHO parecer em ofllcio n . 0<)32,
do 27 do moz proximo 110,lo, íícaes autotisudo a dispensar a
franquia postal para a correspondeucía (lo referido centro.

Saude e frnternirla/lev-> Al{l'eflo Moia i -« Sr. Director Geral
dos Correios.

N. 2 - EM 23 DE JANEIRO DE 1900

Au tori sn o chefe <lo se rviro to1,'gl'apidco n asslgn.u- o t~rm() do ac

cov.lo com os Governos dos l~RL'HloR do Amazonas o tio Pari" rel al.ivo

'" consu-uccã o da. Ii nha t'~lcg"aphica ,lcRLinadn a ligar Belém o
:'>1:<n,·,ns.

Ministorio <In, lndustrla, Viação e Obras Publicas -Directoria
Geral dn. Iudustria-« 2" Ser,çã.o- Ns , 2 e :1-lUo de Janeiro, '!3
fie janoiro de 1900.

Aos 81'S. Governadores dos Estado!'lllo Amazonas e do Pará 
Envlnndo-vos, por cópia, o ofllcio em que o director geral dos
Telezruphos refere-so Ú construcção da linha telom-apuíca
destinaria a 1igt1l' Bell\m o xluiáos, com recursos fornecidos
I)plo vo-s:o Estru!o () o do 1'D.r'ú, tenho a honrn de comrnu
n icar-vos que autor isoi aquello chefe üo serviço [\ assignar o
termo (lfl accordo com os Goveruos (los dou:'! referidos Estados
no sentido da sua exposição cont ida 11.1 supra referido offloio,

Saúde e f'ratetnidude. - Alfretio Maia,
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N. 3 - EM 2ii DE JANElRO Im [DOa

Sobre a cxpel icão <lo titulo do propi-ied.ulo , depois ele prcen ch ida a

f)l'maLillacle legal, á Companhia Nort s Mi noi ra .lo I"~ t"l'l'iLol'ÍIJ, já
medido e demarcado.

Ministerio da Industrla , Viação e Obras Publicas -Directoria
Geral da Industrla - 2" Secção - N. 4 - Rio de Janeiro, 2ti de
janeiro de HJOO.

Sr. Governador do Estado da Bahia - Passando ás vossas mãos
os documentos que a osto acompanham, constantes de uma
plauta , uma caderneta de campo o rn-murtal descri pti vo da
inediçiio e demarcação do 4" territorio da. Companhia Norto
Mineira, effect uadn em virtude dos contractos de quo ú cessio
narla, rogo-vos, de accordo com o que proceítúa o decreto
n. 781. de '25 Ufl setembro de 1890, rnanIers expedir a referida
companhla o respectivo titulo de propriedade, depois de 1'0
colludu á Alfandeg,t desta Capilal, como ren.Ia eventual da
União, a impor-tancia correspondente ao valor do mesmo ter
rltorío,

Saude o fraternidade. - .11{,·crlo 11[(1,;((,

N. 4 - E'l 3 DE FEVEREIRO DE 1900

Manda vigorar as t~bdla~ de <Jla~,ilica~:i,o das ag,'nci:ls pn~tucs ele 1F!)~

a I(lOO cmquant» não forem appi-ovadns as de laliO e de\(lOI.

Ministerio da Inrlustria., Viação e O!J;'il.S Publicas - Directorin
Geral da Iudustrta - 2' Secção - N. 20 - IUo de Janeiro, 3 de
fevereiro de JUOO,

Declaro-vcs, para os fins con venientes, (111e as t'l bellus de
classlâcaçâo elas ugenelns postaes, a quo se refere o art. 27
da lei n, 560, do '·H de dezembro de 1898, para O l.ienuío
de 1900 a 1901, foram submettidas n03 termos tia disposi
ção citada á approvação do Congresso Nacional, que aliás
não se pronunciou a respeito, vigorundo, portanto, as tabellas
do bienuio anterlor ,

Saude e fra ternidadev-e- Al(rcdu 11Iaia.- Sr. Director Geral
dos Correios.
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N. 5 - E~l 22 DE FEVEREIRO DE 1900

'I'rnnsfcre a linha t"le~raphicl1. <lo I~~ta<lo lI.. C,~;\l'r.. ao dorni nío da

União.

Mtnisterio da Industrla, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral da ludustriu - 2" Secção - N. II - Rio de Janeiro, 22
de fevereiro de lUOO.

Sr. Presidente do Estado do Ceará. - Tenho a honra de sei
entiflcat-vos com relação ao assumpto constante do vosso
oüícío n. ImO, de 22 de novembro do anuo proximo findo, que
a, 16 tio corrente f,'i celebrado o contracto de transfarencia da
linha tolegraphica desse Estado para a Unuío 1113 conformídarle
com a minuta firmada com o representante do vosso Governo,
Dr , Francisco de S(t.

Saúde e fraterllid,~(lo.- 11Z{redo Maia.

N. 6 -EM io m; MARÇO DE 1900

Sobre a remessa ao Governo do E~t[\d(l de Santa Catharina de um cai
xote COn tendo d iversos autoa e tcnslnrlos d e mcd icões e legitima

ções de posse de tm'ra~ no mesmo E~tatlo.

Ministerio da Industría, Viação e Obras Publicas - Dire
toria Geral da Industria - 2" Secção - N. 1:1- Rio de .Taneiro,
l0 de março de 1000.

Sr. Governador do E~ta<lo de Santa. Catharina - Tenho a
honra de onnununicar-vos. para os tins con veuíentes, que, por
ínterrnedio da Compn.nhia Lloyd Hrazileiro, rcmetto-vos ma
caixote contendo di versos autos c traslados do medições e le
gitimações de posse de terras nosse E:lt:ldo, constantes da.
relação junta. 03 quaes foram encontrados no archivo da
fiscalização do contracto de núcleos colouiaes da Companhia
Metro poli tana ,

Saude e fraternidade. - Al{l'erln Maia.

N. 7 - EM 21 DE MARÇO DE 1900

So1J"d a Iig açâc dos municipios de CUl'ytibanos c Campos Novos á. rêde
telegr apuic« tIa União.

Miuistorlo da Indústria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral da Industr-ia - :2" Secção - N. 14 - Rio de Janeiro, 21
de março dei 901).

Sr. Govcrundor do Estado de Santa Catharina - Respondendo
\'OSS08 otfleios ns. ~) I, lle 15!le dez.nnbro o :l, de 8 de fevereiro,
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u lümos solicitando a comt.rucção de uma linha telegraphica
Iig:,ndo' Oi; municípios IIe Cur-ityba.uos e Campos Novos à rêde
tclegl':ll'hi cn. da Uniii.o,_tenho a honra IIH dC0.l:1rar-vos. que a r('
ftJrida IInh:I, na extensão dI) :.'(1) k í lometros, irupor-tn.rá oru cerca
IÜ\ ;,0:000$ e lJu(J~ at.t.endendo-sn. á falta de l'f\0urso~ or.-amcn
taríos, não poderá sua eoustrucçao ser levada a effeito presen
temente, apezar do Governo desse Estado oomprmuetter-sc a
auxillal-a com o fOl'nceimento do postes ,;r~ marlcua e casas para
as estações.

Swde e frnteruidadc , - Al{,'crlo Maia.

N. 8 - E\I O DE AIJIUL DE 1'100

Pr oclnma o direito da Uniào sobro o ctliliciu .le nom í nndo Alojamento

de Tuliiií!JJ'aílu.'s, s i í.un.lo om (~alllpilla8, !lO J'>t:ldn 11(' S. Paulo .

Miuisterio da Industríu, víacão e Obras Publícax - Dlrectoría
Geral rla Indllst.ria - 2" Secção - N. 4G - lUa tio Janeiro, 9 do
abril de 1900.

Sr. Ministro dos Negocios da Paznnda - Satisfazendo it
!'oquisição constante do vosso aviso n. 41, do I9 (lo mez pro
ximo passado, relativamente 11O dírclto rla União sobre o cdi
flcío douominado Alojamento de Imvniqrantes ; situado em Cam
pinas, tenho a. honra de passar ás VOSS:lS mãos as inclusas copias
dos netos deste Ministerio concernentes á entrega daquello
proprio nacional ao Estado de S. Paulo o á annullação desse aeto.

SalHle e fl'aternidade.- Alfredo Maia.

N. o - E~1 ] I Dl~ ABl~IL J)f;; IUOO

Ministor-io rla Iudustrla, Vinção OObras Publicas - Dlrector-la
Geral da Indústria - :2" SOO(;[10 - N. ,,(j-- IUo de Janeiro, I I
do abril de 1900.

Respondendo á consulta. que flzestes em offlcio resorvado,
sob n. 163/:2, de 29 do mez proximo ilndo, acerca de con
signações feitas por empregados dessa repar-tição a pnrticulares,
declaro-vos, á vista das consrderações que adduzistos, que,
satisfeitas as consignações existentes, não sejam mais pro
rogadas, flenndo assim e desde já revogado o disposto no a viso
n , 80, de 19 de agosto de 1897.

saudo e fraternidade. - Alfredo Maia ,- Sr. Director Geral
dos Correios.
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N. 10 - EM 24 DE ABRIL DE 1900

Sobre o modo lh llil'eclorh Gcr al dos COl'rCiOR receber as íormulaa

de Irauquia requisitada (, Casa ti:, Mocrla , Prov irlencia tambeiu

Ruhro a cm issâo ele 11m milhão de ReJ[u8 da taxa rlc ;~200,

Ministerío da lndustría, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria Geral do. Iudustria - 2" Secção - N. 51 - Rio de Ja
nciro, 21 de abril de lImO.

Sr. Ministro dos Negoeios da l'\,zentia - Tendo o director
interino da Casa da Moeda pedido ao director geral dos
Correios que as formulas de franquia requisitadas àquelle
estabelccunento sejam ali i rccouidas pelo tuesoureiro Ol! seu
represontnute, mediante recibo passa.lo no proprío cilício da I'e
quisição e não convindo alterar assim :1 praxe até agora ~e·

gui'h, pelas razões longamente expostas nu o1licio do director
gnral dos Correios, data-lo 110 12 (lo corrente o incluso por
c,,',pi:1, rogo-vos deis sobre isso as or.teus ueco-snrias ,

Outrosim, o mui especiutmeute, peço-vos que rocomruon
lki~:"l CIl.~U, (b Moeda a ~:lthr:\(;iio do pedido do um milhão de
sel lo« da taxa (le ~:!()(), cuja falta, segundo voreis do dito ollicio
incluso, acar retarà seríos embaraços ao serviço postal.

Comquanto :t remessa solicitada pareça depender da udopção
do quo propõe a Casa (\;1 Moeda, 6 todavia certo que a urgencía
do caso exige satisfação immetliata do pedido, feito em I de
março, ameaçada como so acha a Repartição dos Corroias dl1
não ter aquelias formulas para :t venda ao publico.

S,1U(lo e Cl\\ternidade.- Alfrcdo Mrr,irt.

N.II-E\I 8 DEM,\IO DE isoo

1'1"Jllib'J o desconto :\ particul ares ondc não haja estabelecimentos de
cre.l i to no gcncro do Bane() dos Fuicc ionnrios Puul icos .

Mlnister io da Industria, Viação e Obras Publicas - Dírectoi-ía
Geral da Imlustría -:;l' Secção - N. 05 - Rio de Jancí ro 8
de mnío do 1900. '

Declaro-vos, em resposta ao vosso ofllcio n. H1ô/, (r,osor
vado ) de ~?! do mez próximo findo, que a solução é a constante
do aviso n. 55, de II tambem (lo referido moz, que vos dirigi,
é que se não permitta o desconto a particulares, ainda. nos
E:itados onde não Il-lj,\ estabeloclmontos de crerli to nu genero elo
Banco dos Funceionarios Publlcos,

Saúde e fl'<ltel'1lidarl'J.- A/fi"celo .1Taia.- Sr. Director Geral
dos Correios.



6 DECI8ÕE3 DO GOVEHNO

N. 12 - EM 30 DE MAIO DE 1900

Proclama o direito 'lue assiste aos Eslauos na cobrança de div ld.rs
(los colonos.

Mtnlsterío da Iudustria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral LIa Industria - 2a Secção - N. 58 - Rio de Janeiro, 31) de
maio de IDOO.

Sr. Ministro dos Negocios d,t Fazenda - Em resposta ao vosso
aviso n. 73, de 18 1I0 corrente, relativamente á consulta íeitu
por diversos colonos estabelecidos em terras situadas em Santa
Harbara., municipio de Pnlmeiro, no Estado do Parand., si as
dividas coloniaes a que são obrigados devam ser pagas ao Go
verno Federal 011 si ao referido Estudo, conforme tem sido por
este exigido, tenho a honra de decl.irnr-vos quo pelo art. 4·
LIa lei n. 3:l9;;, de 21 de novembro de 1888, foi cedido tLS antigas
provínoias, hoje Estados, () prod ucto da cobrança. rias dividas
dos culonas e não tendo sido revogada a citada disposição tem
o Estado direito de proceder á cobrança.

Saude e fraternidade.c- Alfredo Mai«,

N. 13 -EM 7 DE JUNHO 'IE )(100

Ma nda pagar ao Banco União do S. Paulo a q uau í ia de 2;-)0:OOU~, o
ao engenheiro Francisco de Almeida '1'01'1'08 a de 40U:000$, dcv id.ia
pela rescisão d08 respectivos contractos de burgos agTicolas.

l\1inisterio da Industria , Viação e Obras Publicas - Di
rectoria Geral da Industria - 2a Secção - N. 05 - Rio de Ju
neíro, 7 de junho de 1000.

Sr. l\Iinistro dos Negócios da Fazenda - Digune-vos de
ordenar que, pelo Thesouro sejam pagas, ao Banco União de
S. Paulo, a quantia de duzentos e cincoenta contos de réis
(.250:000,i;), o ao engenheiro Frnnciseo de Almeida Torres,
a d~ _quatrocentos contos de réis (400:000$), devidas pela
resersao dos respectivos contractos de núcleos coloniaes, con
forme os termos firmados neste Ministerio em l l do mcz
proximo passado, correndo a despeza por conta do credito es
pecial aberto a este Mínisterío pelo decreto n , 3t',7'!, de 4 do
corrente mez.

Saurle e 1'raternidade.- Alfredo Maia.



N. 11- Ey! 13 DE JUNHO DE 1900

I'rovi.lonc.ia sobre a n sig natura cio convenio approvado entre as adrnt
ni8tr;u:õe~ ,108 '1'el"graph"8 do Uruguay c do Ilr azil ,

Miuistcrio d,t lndustria, Viação e Obras Publicas - Directorta
Geral Ih Illdnstrla- Gabinete - Rio de Janeiro, 13 de junho
de isoo.

Sr. Ministro dos Neg-ncios do Ex letior - ni~nae-vos de au
10riS<1r, com urgcncin, o Ministro (10 Brazil na Repuhlica
Oriental do UI'Ug uav para. que assigue, em nome da Repartição
Gel"" dos Tel cgraphos, com o deleg.ulo expressamente desi
gnado I'cla, Diredori:t da Emproza do Télegl'l,pho Oriental, o
convento approvado entre as duas admíniatracões, de couíor
mulado com o estatuído no prearnoulo do projeclo definitivo
das lJas'~s conveucionadas em Montovidêo a 2U de abril de 1899

,aude e frt~tcl'llidade. - AI(rc,10 Maia ,

~. 15 - EM 13 DE JUNHO DI~ WOO

An nu lla a dccis.io deste Mi nis ter io constante do aviso u , 1:;7, de ,1
d,' scto m1"'0 de li")).

Ministerio da Iudustria, Viação e Obras Publicas - Dire
toria Geral da. Indnstria - 2' Secção - N. ()7 - Rio de Janeiro,
J:l de jnnho de 1900"

Sr. Ministro dos Negócios da Fazenda - Em rosposta ao vosso
aviso 11. 195, de :.!G de outubro ultimo, relativamente ao
desfalque de 12:300$ pelo qual foram responsabilisados os ela
vicularios da Repartição Gorai dos correios, Aureliano Murtins
de Azambuja Meirellcs, Antonio Mclreifil, de Oliveira e Si! va.
e Antonio de Souza M,\rtim, tenho a hour.i de declarar-vos
que, attentas as ponderações constantes do citado aviso, resolvi
armull rr a decisão desse Ministerío constante do de n. 157,
de 4 do setembro do anuo proximo passado, sobre a indem
nisação do mesmo desfalque.

Saude e traternldarlo , - AlIl"er·lo lIJaia.



N. 16 - E\[ 2:; nE JUNHO nP~ 1!IOO

l'rovi,lellcia SObl'C inuti lisaçâo de sollo nas conta« dI' [orneCilll('lltos <\

ltepartiç'lo Geral dos TeI('~ral'hos,

Ministorio (\;\ Induetr ia, Viação e Obras Publicas - Dire
toria Geral da In.lustrt« - 2~ Secção - N. 101 - lUa rle Janeiro,
23 de junho do 1900.

Atteudondo ao quo mo solicitou o Tt-ihnnu l de Contas em
oíficio do ti do corrente, recoIl1IlJelJdo-Yo, providencieis p Ira
que o sello das contas de fornecimentos :t essa lZeplutição soja
devidamente Inutilisado ; obser vando-sc, a rcvpeito, ,IS dispo
sições dos nrts, 10 o ;,0 do (hercto n. 3;-'IH, do '2,'~ (le janeiro
do corrente auno ,

Saude e Iraternidadc. - ;lI,"l'crlo Mairr.- SI'. Dircctor Geral
d(!~ Telcgraphcs.

N. 17 -- m\I 23 DE .!U0lHO DE l!11lr)

Faculta a enll'eg-a. dos doeunientos, rol:üi\"o;'1 ;'v~ V~rl'as ]I111Jlicas, ~ln

Governo lI,) Rio Grande do Snl, !")l' l';\rk do ~[illisterio LI", Fuzcnda ,

excluinc!o os refei-en tes :,.s terras aurllliri,las 1"'1' comjir: peja

Un iiio , ainda mesmo }I:LI';\ 08 íln s (b c"Jollisa~"o.

Ministarlo da. Industr-ia, Viação (3 Ü!JI'IlS Publicns - Diro
ctoria Geral da. lndustrla - 2' f:b~ç'.ií,o - N. 7:) -- IUl) Ih J'I
neiro, ~Z5 de junho de lUOO.

Sr. Ministro dos Nczocios 11a FIl~ondét - 1<:111 r-spostu no
"OSSO aviso n , \i,~, tio 21 tio COITOJlI'~, consultando si (\GVOItl SOl'

entregues á Secretaria das OI!!':J.s Publicas do Estudo do Rio
Grande do SnI, pela Delegacia Fiscal em l-orto Alegre, os
documentos relativos ás terras publicas, conforuie solicitou °
respectivo Governador, tenho a honra' de dG~Jaré\!'-YOS que
nenhum inconveniente haverá em attoudcr aernelhante requisi
ção, uma vez que o domínio sobro terrns dllvn!uLt;; pa5SOIl,
pelo preceito constltueional, aos Jo:;;t>l,lo;i em que el!,," , se acham
situadas, cabendo apenas !ICCI'O:íC lut:1r q uo devem ~.\[' excl uldos
os documentos referentes ás tefl'as lJ,1!I!tlÍriclas paI' compra
pelo Governo, uin.Iu mesmo para os fins du colouls acfío, porquo
sendo, tues immovois consklor.uloa i'I'oPl'i('S uuciouaes, derlll1l
rícur a cargo desto j\linic;t"l'io, 1\" :IV")'·]" ('''11\ :,,' disl'0,ições
vigentes .

:"aude e !ratr)rni<!'vle.- Alfredo i1JiJic,.



~lINISTElUO DA INDCSTI<lA, YUt)cU b OBlL\S l'UIlLICAS n

N. 18 - EM 30 m~ JUNHO DE \900

::;,)br'lo modo de ~dl~r as contas de toruccimcutos, bom COlHI) 'llla"~'lller

ducumcn Los.

Miuisterio da Iu.lusu-in , Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral tia Iudustria _.~, Secção -- N. 94 - IUo de Janeiro,
30 de junho tio 1900.

Cornmunico-vos, para os devidos fins, que, em resposta fi.

lima consulta que lhe foz este Ministcrio, declarou o da Fa
zenda, em aviso 11e lfí tio co-rente, qUI) i1S contas tio Iorne
cimentos, bem como quucsquor dU~l1m()nto:, '1,~.I/()1ll ser soll:l(hs
prévinruentc \lOS termos do n.rt, :)7, n. \l, tio tle':retl) n. 3fJG4,
de 22 tio janeiro do clrl"'I1to :1.1111". incorrendo orn multa o chefe
(lit Repar-tição publica ou outro tuncoionurio quo lhes (leI'
andamento sem que as mesmas «outns tenha.m pago ou o so110
fixo de $300, na Iórrn« da tahalla B, § [0, n , :J, annexa áquclle
decreto, ou o proporcioua l, C;tSO se voriüque n liypothose 110
urt . 4", n. 17.

Saudo e íraternldade. - AI/i-do Mai,'.- Sr. Director Oel',d
dos Telcg raphos,

N. 19 - mI 30 DE .JUNHO li\<; 1000

Pro,·il.teneia ..uln-c a inntricula da (Conlpagnie 1"1'~n':;li!-'/J de C,;'lhl~s

Ttql;gr;llllJ i(rH~~l »).

Ministerio da Industria , Via~'iio o Obr.ix Publ icns -- Ui
rectoriu Gor:ll lia Iudustria - ;~" :-l,'t'ç~o - N. 7~) - Rio 110 .1:1
110i1'0, ao do junho de 1\.100.

sr , Ministro do, Negócios da Fazcu.Iu -- Ju'g.uido procedentes
as razões apresenta.Ias pela «Compagnie Françalse de C<l,bltl,
Télégraphiques », afim de ser Ilntricui ada , na con íormidado
110 art. 4-29 dn Consolidação das Leis das Alfau-lezas, 1'o"'o-YOS
digneis de conceder autnrisacão para aquello tlin, de~de quo
vos satisfaçam os documentos que acompanham o meu aviso
de V do agosto ultimo.

S;\lllle e fratorni<\:1!!O.- .H("",To Mui".



\O

N. :20 - nxr 30 DE JUN [In DE 1900

Declara lêl' s irlo coucodicla nu lorisnç.io às C'Jlllpanhi:ls "Solllh .\nH'rican

Cable ~ e « Wostern Tcleg,'aph » para procederem a cxcavaçôes nas

prox imld.ules ela fort.vlczn do Ilr u m , no li;sta,t .. de Pernambuco.

vlinlster io da lndnstrin. Viação e ObraR Puhlicas -lJircctori'l,
Geral ,la lndustrta - 2' Sec;ão - N. 82 - Rio de Janeiro, ,lO
de junho de 190'J.

Sr. Ministro dos Negócios (Ia Guerra - Tenho a honra de COIll
munícar-vos, em resposta 110 vosso aviso n. 27. de 4 de maio
ultimo, que das in-Iarrações procedidas pela Repartição Geral
rlcs Telegrnphos resulta, como se vô das cópias juntas. que as
Companhias «South ,\ mer io.m Cahle » e « Western Telegraph »
t,ivllI'<lm a n 'c"~s!lJ'ia nutorlsação para procederem ás excnva
çoes fi, que vos rcfer istes no ei l.ulo nviso nas proxirnidarles da
Iorta leza do Iírum, no Estado do Pern.unbuco .

Saule o fra ter 11ullI: I :l. - 'u(rdo Mai!!.

N, 21 - EM ao DE JUNIIO D[~ HJuil

Consi-lcrn cuuu l,llleiac,c::. os (cl('gt'alllma~ sobre fPrvil;o publico 3pl"~

sentado, pelos chefes ela s'~C\,iJ0S da Admi n istrucão (los Correios de

Ar acajú , bem como elos demais funcclonnr ios de 'jlw trata o art.1f>O,

do Regulameuto I'ostal vigente, sobretudo nos casos ~Tal'eS e ur

genló,g.

Minlsterio da Iudust rin, Viução e Obras Publicas - Directoria
Geral da Industria - 2- Secção - N, 91 - Rio de Janeiro, 30 de
junho de 1900.

Atton.lendo ;i, considerações feitas p310 Sr. director g-eral dos
Correios, autor-iso-vos a providencial' no sentido de que sejam
uccoitos como ofllciaes os telegrammas sobre serviço publico
apresentados pelos chefes de secções da Administração dos
Correios de Aracajú , bem como dos demais Cunccionarios de que
trata o art. 460 do ltegulamento Postal vigente; sobretudo nos
casos graves e urgentes.

SalI'!1 e fraterni,hdü.- .slfrclo Mui(1.• - Sr. liirootor Geral
dos Tcl".;r;q,\to'i.



MI,,;lSTEIllO IH rxuusrui.v, Yl.\l;.\.\J E OI\l'(AS I'UBLICAS H

N. 22 - Im 30 DE JUNHO DE 1900

Põe {, lliRpoRiçii:o do l\Iinisterio (b Faz~nd'\ a fazenda denom inadr

d" Pi nhciro.

Ministerio da Industrin, Viação e Obras Publicas - Directoria
GPl':d l\;t Iudustvia -- ;2" Secçáo - N. 80 - Rio de Janeiro, 30 de
junho de 1900.

Sr. Ministro dos Negocias da Fazenda - Resolvendo nesta
Ih ta pôr h dispoaição desse Ministerio, conforme requisítastes
no fluul .lo V()~80 aviso n . flZ, de :lU do mez proximo passado,
li, fazenda donornina.la do Pinhr-iro, c.n.le se :wlut a antiga hos
llr.rJal'ia de iunutg ruutcs, assim vel-o declaro, p issando ás vossas
lldios a inclusa cópia do contracto de arrondumeuto , feito com
o ci-ladã o José Autouio da Rocha, de uma casa e pastos allí
oxisten tcs,

Exist '1Il nin l1a outros occupnutes, como meeiros, cujos
nome" valor ela terrn em seu poIer, bemfeitorias, etc., so po
derão ser conhecidos pelo tombamento all l feito ultlmumente
por ordem do Minister!o da Guerra, o qual oecupa, para aquar
tellar tropas, a referida hospedaria de immigrantes e uma parte
(lQS terrenos d:, mesma fazenda.

Santlc e fr(llet'llidarie.- Alfredo Mlia.

N. :23 -- E~i 7 Dl~ .JULHO DI'; 1900

D'~di.l.rd. não conhecer este 1'IIinistcl'io, COlHO fil~n cccrlov, o 2Ll e.scríptu

rario lb Dclegaci a Fiscal em S. Paulo Allt)llio Benedicto da
Yciga Jo.rdi m ,

Ministerio da Industrla. VÍ;,ç[o e Obras Publicas - Díre
ctoria Geral d., Iudustrla - N. 85 - Rio de Janeiro, 7 de julho
de 1900.

SI'. Ministro rios Negocias da Fazenda - Em resposta ao
vosso aviso n. 78, de 25 de maio ultimo, cousultundo si este
Minísterio reconhooo o 2" escripturur!o da Deícgacia Fiscal em
S. Paulo como S}II credor da quantia de 1:500$, cabe-me
declarar-vos quo este Minislel'io não reconhece como seu credor
o al lud ido íuuccionario Antonio Beuedicto da Veiga Jardim.

Saudc e frutcruidade . - Al/i"edo Mot«,



12 l>El:rsõES no GOn:n1'iO

N, 24 - F:M 18 DE JULHO Im 1900

Sobre o modo de i ndcm nisn ção do dosfulquo lle 12:50!)::~, verificado

na Repartlção Geral dos Correios, pelo '1nal !'ell';1J1l rosponsubi l i

sa dos 08 claviculartos a haixo ruoucion.nlos .

Minlsterio da Industrin., Viução e Obras Publicas - Dire
ctorla Geral da Industria -- 2' Sce;~ilo - N. !)'! ,- Rio de Janeiro,
18 tle julho do 1900.

SI'. Ministro dos Nozocios da Fazcndu - C"bJ-1lI0 a honra do
declarar-vos, em refr:rencia ás ponderações constunt.s tio
vosso avisou. 195, do 26 de outubro ultimo, ~()IJro o modo de
iudernnisação do desfalque do 1:2:;:)00$, palo quo>! Iorurn l'espou
sabilísados o" clavicularios tia R"pal'til;i:ío (1"5 Cor reios, Aure
liano Martins <1<) Az.unbuja Meirelles. Au ton io Moreira de
Oliveira o Silva o Antouin do Souza r,rilrtiIL', quo já provi
dencioi para que o ptimeu o d,';; allw!i,llIi ('l1IjJn'!~;lcloS entre
do uma só vez com a quota (]IH) 1110 cabo nu )';J"i'Ot1,abifie1a,lo
do referido .lc-Iulque ; quanto uos OUll'll3 rluu«, \1;tO l'ül'clJhelJllo
mais vencunoutos pelo Cotroi«, Ill:J8 lendo [) ml.os üançn de
positadu no Thesouro Federal. sórnente de"ta po k)';\ ser 11l's
contada a importuncia 1'01' que são responsu voís ,

Suude e Iraternidude , - Al{re'!o Maia;

N. -!5 - EI\I :30 l>E JULHO DE HIIJO

Sobre a retirada de documento> refero ntes ús lIlot!iço"c, o legililllaçõ"s

th~ t-rrus no l~6lad(l li,' Sun ta CatlWl'illil l'xi~tf'l1 !cc.; lIO Arr h i vo Pu
blico.

Miuislcrio da Iudustrla, VÍ<If;ão u (I1'i'lS Publicas - lJil'lctol'h
Geral da Industrín - ;!' Soe(~;(o - N. 17 - Itio <lo Ju.noiro, ::0
de julho do 1900. .

Sr. Governador do Esta-lo di) Sa,nta Cal,l,lal'Üll1 - Em rcs
posta ao vosso orflcio 11. l", de:W do maio ultimo, sol icitau.lo
3. remessa. ,los docurnentoa referentes ás medições o legi trrnacões
de terras nesse Estado, declaro-vos que, tendo ~i<1o recolhidos
ao Archivo Publico tuas documentos, ludo.s antcnores ao actual
regimen o devendo ser nll i conserva-los na contorrnidade do
art. 4, 11. XI, tio regulamento auuexo ao decreto u. 1,,80, do
:1I de outubro d'l 1>l\J3, não é possi vel rotlral-o t1a,lli, CIIUt'Ul'1ll0

declarou o Mintstcr!o .la Just ica c N,"!u"i'c'S lI" !"!t:1'ÍlJl' em
aviso n. 577,11>] 19 do I'OI'l'I.'llle. ' ,

Saúde e fra tel'nida>!l'. -- .4.1[rcdo ,)1(( i«,
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N. 26 - }i~M 1 DE AGOSTO DE 1900

~<er.r(t [1. Companhia Colnn isn çâo e Industr i« do f;anta. Cathm-ina a in..

tlcmni~~ç'lo requcr id a .

'\Iini:;t,'rio ,h Indn':tl'h, Vinção o Oilraq Publicas - Direetmin
(i,'r:11 da Indn::tl'in. -- ;',' fj'J>'(;'(.o -- N. \18 - l:i" (lo Jnneiro , 1 de
af~oc;t!) do tooo.

:"1'. Mintst.ro de Estado li.'s Relações Extcrioros - Em resposta
ao vosso aviso 11. 30, dn ,lO do junho ultimo, relativo ao mc
muraurlltm que recouestcs da l"'g·aç~.o I'rauceza e ora () restituo,
ürmnrlo p«l» SI', ,J. Pn yssés, no qual SI) trata dI) unia líquulação
d0 contas entre o GOY()1'no Ferleral o a, Comp')llhia Colonisação
o In.ln-tria de s,mta C,l tharuia, cat.o-me dcelrunr-vos qUB o
J'Cd<1.11FIUt.O nada teve ]101',u1t.n este Ministerto ácorca <lo as
sumpto constante do referirlo 1JJCnWi'((1J!l,/,/)I, c bom assim que o
Astado rla altu.lkla questão ó, em o resumo, o seguinte:

li Companhia Colonisacão o Inrlustr ia de Sanüt Catharina ~

cessionar!a dos contraetos c(dobrado, entro o Ooverno Provi
sruio o Cnvlos Nn.poleão Ponta, Gustavo Richard , Emilio Islutn,
em lO de :;otembl'o, 4 do outubro n ri rle r1"í.emhl'o rle 1890, para
a fundação do núcleos coloniues d" Estado (lo Santa Cutharina,
pOI' termos Ilrrnados neste l\Iinisterio em 11 o Ir, de maio de
18:)1 (15 de julho de 1895.

Como outros muitos ccncesslonnrtos , acha-se com a execução
dos seus contractos suspensa em conscquencia da rescisão do
contracto dn, Compnnhl» Metropolitana pal'a íntrodneção de i m
III igr3.1lircs.

!!i'io ohstnn t», porem, o no-.;prno, á vistu (lo decreto n . 3:l'iG,
rlo 21 (I,' agosto dI' IHan, eOlltl':lclrll1 eo.n el)u, em:1O desse mesmo
mez , a introduccão d,.,.; i11lmigTiI n te,; Iw(~ps,aJ'ios a"!'l nucleos
quo tiuhn do fun.I.u-, Iixn.rulo no \''';;pl'dívo coutracro:

11) qn" 0110 (coutracto) era Ioito (U/ r,:(erenrf"nt do Congresso;
11) qnc, si o Congresso não approvusse n r-ont r.io!o o prcfovisse

d(·tnrlllillar (I. irnmodiu tn l'oscis;-w ,Ie~ses eontrnctos, a compauhin
P'·OPIHI!IH.-Sn [l. receber om :let" do :IC(>(1]'.\O, como íu-lonuúsnção ,
e em moeda cor rente, :t quantia do tros mil contos do réis
(;).000:000$000) .

Submettido o contracto á approvnção do Congresso, deixou
este do pronu nciar-se a seu resp«i to, estabelecendo, entretan to,
na lei do orçamento vigente uma nutorísação para o Governo
ré-cindir os con traetos rI;) ],urg'os ag'l'i'~olas mo.l iante accor.lo com
os ooucesslonarios .

A' vista ,Iess;t autoclsacão, pediu a companhia pagamento <la
índemntsacão ,In trcs mil contos rll) reis fixaria, o.d. referendum; al
legn.n.lo que o Go vcrno estava a isso o!Jl'iga<lo pelo citado con
tracto rle :10 de agnstn do IRGP, doutrina que absolutamente não
reconheço.

Saude e fl\Üernidflde.- Al{l-erlo lI1aia.
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N. 27 - EM 2 DE AGOSTO DE 1000

Autor isa a Directoria Gaé\[ dos Corro ios a coln-ar s(lllwnLe o porte de

20 réis por 100 gl'ammas ali fracçâ», na ,'e:llC":1. .lo li nos por parte
da Secretaria das Ftnancas do l';st:Hlo do ivlil1:ts (:~l'''eq ÚS SlI:tR col

Iector las Oll llgencíaq de arrccrul nç.ío ,

Ministerio da Industrin., Viação e Obras Publicas -Diredol'ia
Geral da lndustria - 2' Secção - N. J 8 - Rio do Janeiro, .! do
agosto de 1900.

Sr. Presidente do Estado de Minas Geraos - Tenho a honra
de communicar-vos quo, attendeudo ao que mo expoz o so
cretario <las Finanças desse Estado em otlicio n , ElO, de I I
de junho ultime, autoriseí a Repartição Geral dos Correios a
cobrar somente o porte de 20 róis por 100 gl'ammas ou Iraceão ,
pelos livros que nquolla secretarin romettet- aos seus collc
etores ou agentes do al'l'er~ad<\ç':10, cou-idoruu.lo-se taes livros
como <l impressão »,

Saude e fraternidade.- Al/i'f'!la Maio,

N. 28 -EM 14 DE AGOSTO DE 1000

Declara livre de porte o BOletim de .lgr-i"1titIU'(! da Secretaria de
Agr-icultu-a dt~ s. P~\nll).

Ministerio ela Iudustt-ía, Viaoílo () Obras Publicas - Direetorla
Geral da Industrin - 2" Secç'ito - N. 108- IUo de Janeiro, l4
de agosto de 1000.

Declaro-vos, em resposta ao vosso otllclo u , ;:)18;" ele G do
corrente. que approvo oneto pelo qual concedestes it' Secretar-la
de Agricultura de S. Paulo permissão para enviar pelo Cor
reio. livre de porte, o Rolcttn, :11' ,1f/l'if'all/ I )' / I , coufurtne foi
solicitado pelu referida SI'PI'ot.lLI'ia.

Saude e fl'at'lrniuadc,- Alfredo Maia,-- Sr. Iiirector Gel'ul
dos Correios.
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N. 2J - Et-,l '!8 \)\~ AGOSTO DE 1900

Estabelece certas formali.la-Ics p:ll'a a vn.li.ludc .Ias contas, alim de
serem o bs crvadns pela. ltf~prll·ti\~(tO U'?l'al do~ Correios.

Ministarío da Iudustrio., Viaçi\.o c Obras Publicas - Diroctoria
Geral da lndustt-iu - 2" Secçãq - N, llH - Rio de hneiro,28
de ages to de 1\)00.

Em solução li consulta que fizo ste: em vosso oüleio n. 30~), (\,1
20 de julho tiudo, declaro-vos:

I", quo as conta, devem levar a declar.ição ,le que -« foi
plgO no respectivo eoutracto, sobr.i o sou valor total de 1'5 ••• ,.
o sei lo proporcional na importancia de l'i..,., - ou de q uo
-« por dcsoouuecimeuto ,10 valor l.otal , 11'\0 lui pago 1\0 respe
ctivo contraoto o sello pruporcloua l. 'In') 1\051,\ conta e cobrado
proviamente, em vir-tude do aviso n . OCl, do 15 ,.I e junho de
\900, (lo Mluisterio da Fazenda» ;

"20, que ns duas lrypotheses f.rrrnulndas estão previstas nos
31·t3, 4°, paragrapbo uníco, e 40 do regulamento nnnexo no
decreto n, 35tH, de 2:! de janeiro deste anuo.

saude e featerniJade.- .1l{l'cdo M(tia.- Sr. Direetor Ger"l
L103 Correios.

N. :10 -- EM 4 DE SETE\!BRü DI~ 1000

Manda r~'peH:\t'-se o .lisposto no at'l. 4:\:), n . 1, da Consol ulncico da~

Leis da s Alfandogns e Mesas de lten<\aR, levando-se em cr.ntn., na
compn-ação dOA preços de coucurreuciu., o impo;;to:t fll\C estão

sijaitas as mercador-ias i mpnrl.ulns,

Minlsterlo da Iudustría, Viação e Obras Publicas-c- Dircctoria
Geral da Industria -:2~ Secção - Gubinete - Aviso circular
- Rio de Janeiro, ·1 de setembro L1e 1900.

Recornmendo-vos que nos contractos de Iorneeimento a essa
Repnrtição, sempre que haja mercadoria similar nas fabricas (lo
paiz , seja attondldu esta eircumst.mcia de accordo com o disposto
no art. 433, n. I, <h Cousolidaçâo das Leis dus Altandegas e
Mesas de Rendas, convindo levar em conta na cornparução dos
preços de concurreucia o írnpoato a que estão sujeitas as mer
cadorias importadas.

Saude e tratcrnidadev->- A.l(l'etlo J!uia.
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N. 31 - EM 6 DE SETEl\lBnO DI~ 190()

IS(1I1[.[\ d. pode OR p:\CoteR contendo aüml1nteR IlüRtinadaR ao', lavra-

dol'c~ <lo ERt:Hln do Rio de .la ne i rn o 4[111\ I'nl"'lll apl'(l~('nt~vlo~ a

dr:1p:lc1l0 pr-la refcrida p,,'crrl.:wia.

Miulstcrio <la In.lustria, Viaç,:o I) 01'1'as Publicas - O iroctoria
Gcrul U11, Iudustriu - :!' Secçiio -- N. '!I - IUo de Janeiro, ()
<lo Sl'tOlll!Jl'l) du 1,:00.

SI'. l'r"sidcnto dol~slailo (lo Rio no Janeiro - Tenho a honra
<lo comniunicar-vos. para 03 üns con venientes, q 110, a ttendendo
ao quo rue solicitou a :)cCl'eLll'ia (!UH ubl'a,,; Publicas c lndus
trius do vosso Governo , 110 seu ollicio n, ~Gl), de iH 110 junho
ultuuo, providencio, por aviso desta .lutu, P:l.I',I. quo ~ejnm acceitos
pelo Cor-reio, li \TI'S de porto, os p:rc,'tes contendo sementes des
t inndas aos II vr.rdorca dcs.o E" L'I,do " quo rorem a proscn ta dos
a despacho pela referida secretaria.

Saude o Ir atcrn í.Iadev-> Alfrc lo Maia.

N. 32 - EM 12 DE OUTUBRO DI~ 1900

Ahre ao ,\lini,tcrio lla Irulnstrin., Yi:lÇ;tll c Obras Puhl ions o cr.-rh to ele

308:82:;;,121, para SOl' applhvlo á Iiqu idacão rlu.s contas da receita

de i899, pertencontcs ás companhias osu-angeu-as de cabos tclcgra
j.hicns em tl'af'I:\g'o rnu tuo co m :l nep::tdi\.'âo Geral (los 'l'clogruphos •

\filliRterio da Iurlustria, Viação c Obras Publicas - Dlrectoi-la
Gorai dn Industrin - ~Z' Secção - N. 175 - Rio de J;1I1oiI'0, I:!
de outubro de I !.l00.

Sr, l° Secretar-io do Sei lado - Tenho a honra de rcmotter-vos,
par.i 0:-:1 üns convcuíentcs, a inclusa. mcnsaaem (lo ::>1'. Pre
sidente da Republicu, concernente ú resolução do Congresso
Naciona.l, que autorisa o Poder Executivo a ubri r u este Mi
nisterio o credito de 303:825$12 I, para SeI' appl icrulo á. liquidação
das contas da receita de 18\)9, pertenc.mtes ás companhias
estrangeiras de cabos telegraphicos em tr'afogo mutuo com
a Repartição Geral dos 'l'elegrapnos ,

Saúde e fl'atcl'nidade.- .1/fre1Io ;l["i'l.
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N. 33 - EM 16 DE OUTUBRO DE 1900

.\hre ao l\Iinisterio da Industrla, Viação e Obras Publicas o credito

especial de 1.020:000S. para liquidação defin it ivn do, compromissos
contrahidos para com as companhias de navegação que transpor

taram Immim-antcs da Europa para o paiz. nos termos do decreto

n , ;'28, (lc28 de junho de 1890.

Mlnister!o da Industría, Viação e Obras Publicas - Dírectoría
Gual da Industria - 2" Secção - N. 139 - Rio de Janeiro,
lô do outubr-o de 1900.

Se. Secretario do Senado Federal -De ordem do Sr. Pre
sidente da Repuulica, vos envio a mensagem junta, do m-smo
Sr. Presi-lentc ao do Senado Federal, restituindo dous dos
autographos da resolução do Congresso Nacional, que autoriza
o Poder Executivo a aurrr ao Mtuisterío :1 meu C,.,T'gO o ores
dito especial (le 1.020:000$, para Iiquídoção definitiva do
compromissoscontrahi-loa para com as companhias de navegação
quo transportaram ímmígrantes da Euro .a para o paiz, nos
termos do decreto n , 528, de 28 de junho de 1890.

Saudo e fratemidadev-e- Alfredo Jfai'!.

N. 34 - EM 26 DE OUTUBRO DE 1900

Declara a incompatibilidade entre os cargos postaes nas administrações
'3 snb-adrn i nisbr-açôes e quacsquer ou.r os publlcos Oll particulares.

:\Iinisterio da Industrla, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral da Inrlustria - 2" Secção - N. 1-17 - Rio de Janeiro, 26
de outubro de 1900.

Em resposta á consulta que fizestes no vosso otllcío n. 442/2
']0 16 do corrente, sobro si existe íuccmpatíblüdade entre os
cargos postaes na administração e os de professores, mesmo
que tenham estes exercício á noite, afim de. podendo resolver
sobre o caso dos empregados da Administração dos Correios das
Alagoas nomeados pelo respectivo Governador para professores
do Lyceu de Artes o Offlcios, a\li, declaro-vos que, á vista das
disposições constantes dos artigos do reaulame ntc dessa repar
tição, citados no vosso m snctonado officio, não resta du vida
sobre a existeucia de tucompattbilidade entre os cargos postaes
nas administrações e aub-adrninistrações de quaesquer outros,
publicos ou particulares.

saude e fraternidade. - Al(I'edo H,ria. - SI'. Director Geral
dos Correios.

l nd ust r ia 2
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N. 35 - EM 31 DE OUTUBRO DE 1900

vrantem o despacho constante do aviso n. 98, de 1 de agosto de 1900

Minister-ío da Indust ria. Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral da Industria - 2-' secção - N. 137 - Rio de Janeiro, 3l
de outubro de 191)0.

Sr. Ministro das Relações Exteriores - Tenho de necusar
recebido o vosso aviso de 15 do corrente, a que acompanhou
cúpia de um apontamento que a Legação vos ontregou, relati vo
á liquidação de contas entre o Governo Federal e a Companhia
Colonização e Indústria de Santa Cathnrina, Examinado o re
ferido apontamento, e reconhecido que não contém materia
nova, rogo-vos declareis áquella Legação que este Ministerio
mantem o despacho constante do aviso n, 98, de 1 de agosto
ultimo.

Saude e fraternidade.- Al(,'edo Mai«;

N. 3ii - E'II 29 DE NOYEMBRO DE 1900

Autortza o transporte das sobras de constgnação - Pernoite aos cor
reios ambulantes, da verba 6" art. 21 da lei n . 1);;2. de 23 de
novembro de 1893, até a. quantia de 90:000::;, para a consignação
da mesma verba « Gru tiflcação ao pessoal cios correios ambulantes,
ele mar e outros" do regulamento postal vigento ,

Ministerio da Indústria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral da Industria - 2a Secção - N. 163 - Rio de Janeiro,
2g de novembro de 1900.

SI'. l° Secretario da Camara dos Deputados - Em nome do
Sr. Presidente da Republica, tenho a honra de enviar-vos, para
os fins convenientes. a inclusa mensagem do SI'. Presidente,
dirigida ao dessa Camara, devolvendo, devidamente sanccionados,
dous dos autographos da resolução do Congresso Nacional au
torizanrlo o Poder Exe;lutivo a transportar as sobras da consí
gnação - Pernoite aos correios ambulantes, da verba 6" do
art. 21 da lei n, 052, de 23 de novembro de 1899, até a quantia
de 90:000.'3, para. c. consignação da mesma verba « Gratificação
ao pessoal dos correios ambulantes de mar c outros» do regu
lamento respectivo em vigor.

Saude e fraternirl:tde.- .1l{i"cdo Maia.
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N. 37 - EM 30 DE NOVE~lBRO DE HlOO

Declnra tel' adherido (, convcnç.io telcgritphic/l. de S. l'e.tersburgo a

« Western 'l'elcgraph Company », providenciuurlo subre ;t uottflcaçâo

deste acto elo Governo do Imperio austro-hungnr» e d~ s dema is
lla~;)e3 integrantes da. l~ni:io Telegrauh.ca .

Miuístorlo elaIudustt-l». Vinçiio e obras Publ icns - Dil'edol'ia
Geral .l:.t Iudustr-ía - ;:, Secção - 1'J. 148 - Rio de .laneiro, 30 de
novembro de 1900.

Sr. Ministro das Relações Exteriores - De accordo com o § 3"
do art. 8(i do regulamento internacional executorio da Convenção
telegr» phicade S. I'etet'dlmrgo. foiolwigada a « Western Telegraph
Cornpauy », denominação qne tornaram as Compan hia") «Brasüieu
Submarine Telegrapu» e «Western Brasiliau 'I'etegraph », run
didas por autorização do decreto n . 3307, Ile li ri" junho de 1899,
a adherir á dita convenção telegraphtca, sendo-lhe assegurados
os respectivos beneficios, nos termos dos referldos artigo e para
grapho. Assim, rogo-vos notifiqueis ao Sr. Ministro do Imperio
austro-hungaro u adhesão da « Western Telegraph Company »,
para as devidas communicações ao Governo daquelle Imperio e
das demais nações integrantes da Untão Tetegraphica .

Saude e fraternidade. - Alfredo Maia.

N. 38 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 1900

eJ:anda pagar a Estevão Cunha a impor-tancia das terra" de SIlIt prcpríe-:
dad-, em que foram localizados lmmigro ntes na ex-colo nia Ilrusque ,

'Ministeria da Industria, Viação e Obras Publicas - Directori&
Geral da Industria -~" Secção - N. 11'5- Rio de Janeiro, 31 de
dezembro de 1900.

Sr. I· Secretario do Senado Federal - Tenho a bonra de
remetter-vos, para os fins couveuíentes, a incl usa tnensagem
do ::>1'. Presidente da Re.rublíca, concernente 3. resolução
do Congresso Nacional que autortzu o Poder Executivo I~ pagar
a Estováo Cunha :lo ímportancia das terras de sua propriedade,
em que foram Iocalizados immígrantes, no. ex-colonia Brusque ,

Saude e fraternídadc . - Epiticio L'essõa ,
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N. 3~) - EM 31 DE DEZEMBRO DE 1900

.\hre ao _'Iinisterio da In dustr in , Viação e Obra s Publicas os creditas

de francos 220.;:;55 para pagamento do saldo á Ad m iu lstruç.ío do Te

legrapho Oriental, proveniente do ajuste de contas deste abri l de
1892 a 1 de julho de 1897 e de francos 1L7()2 como Iudcrnnizaçâo á
mesma administração em vit·tude da consrruccão ela linha telegra

phica de Santa Victoria do Palmar ao Chuy , no Rio Grande do SIl!.

Ministério da Industrín, Viação e Obras Publicas - Directoría
Geral da Industria - 2' Secção - N, 187 - IUo de Janeiro,
31 de dezembro de 1900.

Sr. l° Secretario do Senado Fe.lerul - Tenho a honra de
remetter-vos, pura os fins convenientes, a inclu-a mensagem
do SI'. Presidente da Repu blica. cor cernento á resolução do
Conzresso Nacional, que autoriza o Poder Executivo a :>!Jfir ao
Ministerio a meu cargo os eredi tos de franco" 220.555 para.
pagamento do saldo á Admin istrrçâo do TI·lelnapho Oriental,
proveniente tio ajuste de contas desde »bril de 1892 a I de
julho de 1897, e de francos 11.792 e.r. o indennuzação da
construcção da linha tell3gr.·phie,' de SAnta Victor-ia do Palmar
ao Chuy, no Rio Grande do Sul, devida á I!.esma administração.

Saude e fraternídadev-« Epitacio Pessõa ,

N. 40 - PORTARIA DE 13 DE JA~EHW DE 1900

Approva a planta r' orçamento p"ra a consh-uccão d a p.uada dos
Afogados, no kil ome l.ro :1, da Eslrudu de Ferro Central de Per
nambuco, e (\:::;Label(~ce Oi; preços das rC:'l'C'diY;Js p:JSS~lg(~IlS.

O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras
Publicas, em nome do Presidente d» Repuhlica .

Attsndendo ao que requereu o arrcu.latar-io da Estrada de
Ferro Central de Pernambuco, sobre o (IUQ informou o respe
cti vo eugenheiro-rlsoal, resot ve upprovar- a plun t, e orç. mentos
para a construcção da parada dos Afogadas no k ilometr-o 3, cor
rendo a despeza de 3: 506$315 por conta de varíos morador-os do
referido legar e do allu 1",0 arrendatario. que assim O propu
zeram, sendo a mesma parada ineorporada ao proprío nacional
de que se trata, como propríe.tade da União e I1cando o arren
datario autorizado a cobrar as segui ntes passagens:

200 réis passagens simples de la classe.
150 » » »» 2" »
400 » :. duplas» I" »
300 » » ;,>>> 2" »

Capital Federal, 13 de janeiro de 1900.- Severino l'iei;'a.
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N. 41 - PORTARIA DE ~0 DE JANEIRO DE 1900

Annu lla a coucurrcncia aberta por edital de 17 de abril de 18\lD, para

o arr('lHlnmcnto (la l~stt'alb elo Ferro de Paulo Affonso ,

O Ministro de Estado dos Negodos da Industrla, Viação o
Obras Put.licas, em nome do Presidente da Republica:

Conslderundo que na eoncurrencia aberta por edital (la 17
de abril de IS99 para o arrenda.n -nto da Estrada de Ferro de
Paulo Affonso nenhuma. das propostas apresentadas corres
ponde :lC'S I1n" da lei n. 427 do a, decreto n. 2.(13 de 2H de
dezembro de IS9') e disposições mantidas pelo art. 3' n , S (\a
lei n , 55\) de :11 de dezembro de 1898;

Coust JJI'ando que. não obstante a faculdade derivada, da cla
usula XIl do ref ;I':do edital. as alludidas propostas não devem
ser acceitas porque. ao ernvez da IdEl't que presidiu à decretação
dos actos acima indica-los, qualquer dellus acarretará onus aos
cofres da União, o que ficou ela. amente demonstrado dos es
tudos a que f,l"a.m submettidas taes propostas:

Resul ve aunullar a ruencicnada concurrencia com relação á
dita. Estrada de Paulo Affonso.

Capital Federal, 26 U'3 janeiro de 1900.- Secerino Vieir,t.

x. ·12 - A VISO DE 20 DE JANl'IRO DE 1900

.vutorixa ~t Direcloria (la E:-:ll'::Hla de Ferro (:r'nlr:,l 111) I~r:t7:1 :t 1'('

lluzir 0,, prC'ç'<)ç; da.:;:, pns:.;,;ag'cns, n os trens de suhurhios, de ijln ('

\"0110.., C':!\ 1" (',?1. c lasscs, (' a ornit.t ir C'::lllci'llClo.s p:11'a uma c' outra •

Mínistcr'Io ,la I rulustría, Viacão e Obras Publica,s - Gabinete
-- Rio Ut, Janeiro, 20 de janeiro d 3 1900.

Conformando-me com o que propuzestes P. este Min istcrio a
respeito (\,,,s pass geus IIOS tr"ns ele suburuios, autorizo-vos a re
duzir a é,OI) rei>; os preços das passa reus de ida e volta em 1a

classe ; :i facu ttar igu ces passagens por preço ele 300 reis aos
pnssugeu-os de 2-' classe; e 11I'!lI assim a ernittir ca.ter-notas com
SO passagens aos preços d" 1-.'$ para a 1" classe e de 7$ para a 2".

Saúde e íratemí.ta-Ie.c-- Se'llel'ino Vicira.- Sr. Director da.
Estrada do Ferro Central do Brazil ,
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N. '13 - POIlTARIA DE 31 DE JANEIRO Df<: isoo

~~lla (I dil'i'it" :'t :lposentrtlloria :,olici!a,Ll ]1'11' u iu :'lll1l'l'il);l~ll'» da

1>1:';1';" d" F''I'I'(I i:,nit';tl ,]" j;i':Io:il.

Mínisterio da Industria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras o Ytacão - 1" Secção - Circular - N. 1 A
IUo de Janeiro, :H de janeiro de 1~IOO.

Ao requerhuento em que um funccionario da Estrada de
Ferro Central do Hrazil peite reconsideração do despacho que lhe
negou a aposentadoria, estando o peticionado invalido, segundo
o laudo da DirectorIa Geral de Saúde Publica. dtu este Minis
:erio o seguinte despacho em 25 do corrente, que levo ao vosso
conhecimento: - A providencia de caracter transitorio contida
no art. :38 da lei n , 652 de 23 de novembro de 18D\) poder-á ser
applioav«l á ultima parto do u. li do art , 10 da lei n. 4~O de
113 de dezembro de lb97. jamais deverá se!' entendida com a
suspensão pai' tempo certo (na vigencia. do actual exerclcio
üuanceu'o ) da dctluacão cathegorlca intercala-la no numero
citado, e forruulada nos seguinte" termos: .( O~ empregados
em SIH'VÍÇJl\ custeados pela União não são os Iuneoionarios pu
blicos de que trata o art. 75 da Coustituição, não tendo, por
tanto, direito ú aposentadoria nNU ao montepio ,»

Desde que o legislador posití vamento declurou que esse
empregados, que são os ci<ls estradas dB Clrro, e ele outros em
pregos lulustrinos custeados pelo Governo Federal, não estão
comprohond idos no dispositi vo constitucional citado, não
gozam do elifeito de aposenlaçiia, ainda verificado o caso de
lnvali,lez,- e claro que, além de Iameutavel coutrasenso, fôra
infringir de frente o preceito constitucioual prescrever que DS
mesmos empregados pudessem tão sórnento no decurso de tempo
elo actual exercicio gozar 11e regillias que a mesma Constituição
positivamente 1I1es negara.

Por absurda, pois, e inconstitucional, não eleve ser admit
tida semelhante interpretação,

Saúde e fraternida.de.- Alfrc-!» Jlaia.- SI'. Dircctor da Es
trada de FeI'I'O Central do Brazil.

~ .14 - PORTARIA DE 31 DE J.\.NEHW DE 1900

J-:xlill~\l>" " q'('ciio <la pa~a<1oria <la E"tl':\c\:1 ,1<' Ferro {>ntral do

Bruz i l r' ii xa () (1'l:ll.11'O (' Y('ll('illlt'nt(l~ dlllll"-:-:'J:l1 d;\ f};('~:I;uI':ll'i;t

(' p:lç'adol'i:l.

o Ministro ele Estado dos Negocios da ludustria, Viação e
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica ; Atten
denli.o ao que propoz a Directoria da Estrada ele Ferro Central
do Brazil relativamente á inutilidade da secção da pagadoria
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que alli funcciona sob a dlrecção de um pagador, mórmente
agora que o pagamento das contas do material consumido pela
mesma estrada acha-se centra lizado no Thesouro Ferieral, po
dendo ficar reunidos na Thcsouraria daquella ferro-via os dous
serviços de arrecadação da. renda e pagamento do pessoal, e
attendendo ainda a que a extincção da referida secção da.
pazadoria importa em considerável economia para os cofres
puhlicos, sem prejuízo da marcha regular dos serviços,- re
solve, em caracter provísorío, até quo o Congresso Nacional defi
nitivamente delibere:

Art. l.0 Fica extíncta a secção da pagadorta da Estrada de
Ferro Central do Brazil e dispensado o respectivo pessoal.

Art. 2." Será promovido um dos fieis da thesouraria a fiel
pagador, mediante a fiança de :20:00(1$ devidamente prestada.

Art. :1.0 O quadro da thesouraria e pagadoria daquella
estrada ficará assim constituído : um thesourctro com 12:0lln,~.

um escrivão com 5:400$, um fiel pagador com 7:200$, seis fieis
com 27:00(1$, cinco ajudantes de fiel com 19:500$. dous ajudantes
de escrivães com 8:400$, tres 4°' escripturartos com 8: 100;;;, dous
continuas com 3:000$, um servente com 1:460$ - 92:6r'O$OOO.

Art. 4." Os §~ 2" e 3° do art. 8°, hem como do art. lU
e seus pnragrapnos do regulamento de 28 de dezembro de 1891:,
ficam alterados do seguiu te modo:

Do art. 8" § 2°: « entregar ao 'I'hesouro por ordem do
director, a renda da estrada, a importancia cobrada dos direitos
e imposto, c, em geral, tudo quanto for pela mesma estrada
arrecadado »,

§ 3°: «faze!' por si ou P01' SQUS auxiliares devidamente
autorizados o pagamento do pessoal e das despezas miúdas da
estrada, precedendo ordem do director ».

Art. 10: « A pagadoria ficará a cargo do thesoureiro, que
distribuirá pelo fiel pagador e mais auxiliares o serviço de
pagamento do pessoal na Capital e no interior».

Capital Federal, 31 de janeiro de 1900.- Al/,i'edo Maia.

N. 4;) - AVISO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1900

Provi dcncia sobre o ll'all'pOl'lc '.1.) "al'", pda E,ll'aJa de Ferro Ccnll':\\

do Drnúl. para o cnll'cpo>lu .10 m.smo pro<luelo.

Ministerio da Industria , Viação e Obras Publicas - Díreetorín
Geral de Obras e Viação - la Secção - N. lG - Rio de Janeiro,
3 de fevereiro de 1900.

oommuníco, para vosso conhecimento e necessaríos effeítes,
haver este Ministerio deferido o requerimento em que os repre
sentantes do commercio de commíssões de café nesta praça,
expondo os inconvenientes resultantes da creação do entreposto,
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que f'uncciona nesta Capital, pediram se determine que todo o
café transportado por essa estrada, de qualquer procedencia,
não seja conduzí.ío ao dito entreposto sem solicitação expressa
dos respectivos desttnataríos, devendo a entrega do genero, desde
que não exista tal solicitação de modo claro e preciso, continuar
a ser feita como até agora nas próprias estações da Central do
Brazil, assurnpto sobre que informou a Directoria dessa estrada
por oílíelo n. ô6, de 20 de janeiro findo.

Saude e fraternidarie.- Alfredo Ma;!!. - Sr , Director da Es
trada de Ferro Central do Brazil ,

K. 46 - AVISO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1900

Approva a subst it.uic.io do hico actun lmc n to l~lnpl'o,Q':ttIIJ no sorvlço da

i l luiu i nn c.i.. pulJlic.'! desta f::lpil:tl, pelo 1);('11 .llfl'í'.

Ministerio da Industr!a, Viaoão o Obras Publicas -- Dírectoria
Geral de Obras e Viação - l' Secção - N, 1 - ltio de Janeiro.
G de fevereiro do 1000.

A' vista do qno propuzostos em offleio n. 7 de 2:~ de janeiro
findo, approvo a substttuicão '10 bico actualmento empreg-ado no
serviço da í llurntnação publici desta Capital pelo bico ,lHe!', que,
segundo declara ossa Iuspectoriu, é o unico que satíara ra a"
condições exízt-ías pela clausula XV do termo .ie ínnovacão do
contracto de 14 de setembro do anuo próximo passado, celebrado
com a Sociedade Anonyrna do Gaz do RIO de Janeiro, sutsütuição
que opportuuameute deverá realízor-se de confo.unidade com a
clausula citada e XVII do alludido contracto ,

sauee e Craterllidacle.- Alfredo Maia.- Sr. Inspcctor Geral
da il luminação,

:;.1 ~ - j'OIt'L\RI,,- DE W DE FEVEREIRO DI~ 190(J

Desaunox a ;lE::iIl'~~da (~e Ferro do Hill do Our« d~l In:.;pecçiio Geral da ..,

Obras I'uhlicas estabelec" in sl rur-cões [':\I'a 0" roxpr-cfivo sc rvico .
e ftxa n flao.lh'(j 11fl pr.,-;saal e respectivos vcnc imont os ,

o Ministro da Industrla, Viação e Obras Publicas, em nome
do Presidente da Republica :

Visto O art. 31 da lei n. (;52, de 23 de novembro de 1899;
Attendendo a que os serviços de conservação dos encanamentos

e da via permanente da Estrada de Ferro do Ri>,] do Ouro não
foram dotados naquella lei com verbas dlstinctas e especiaes,
mas ante' continuam a cargo de um só e mesmo pessoal :
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K. .20 - EM 30 DE OUTUBRO DE 1900

Circular a varias Legações e Consulados estrangeiros sobre a equi
paração de marinheiros estrangeiros a indigentes para o fim de
serem isentos do imposto de 'passagens ,

I" Secção -::'l. I - Circular - Rio de Janeiro - Ministerio
das Relações Exteriores, 30 de outubro de 1900.

Tenho a honra de communicar ao Sr •••.• , que o Ministro da
Fazenda decJ.arou,pelll, ejrcJ1la,r.ll. 68.eue<.Üda "'~ f;ll de se
tembro ultimo aos chefes das Re~rtições que lhe são subor
dinadas, que, para o effeito da isenção do imposto de passagem,
a que se refere o art. 6° da lei n. 640, de 14 de novembro de
1899, são equiparados a indigentes OS marinheiros de navios
mercantes estrangeiros que, em consequencla de naufragío ou
de permanencia em hospital, ficarem abandonados em portos
do Brazil ,

Aproveito 11 occasião para renovar ao Sr, •...' as seguranças
da minha ..•. consideração.- Olyrilho da Magalhães.

A's Legações dos Estados Unidos da Ameríca, da Republíca
Argentina, Oriental, do Chile, do Peru, da Allemanha, Belgíca,
Austria, França, Gran·Bretanha, Hespanha, Italía , Japão., Por
tugal, Russia e aos Consulados Geraes da Grécia, Pa.lzes ~os,
Suécia e Noruega, Dinamarca e Turquia.

N. 21 - EM 14 DE ?,OVEMBRO DE 1900

Circular 801)1'e a execução do regulamento das facturas consulares

4" Secção - "'. 5 - Circular - Rio de Janeiro - Ministerio
das Relações Exteriores, 14 de novembro de 1900.

Tendo de ser posto em execução no lo de janeiro proxímo
futuro o Regulamento que baixou com o decreto n , 3732, de 7
de agosto do corrente anuo, para o serviço das factur8ll consu
lares e foi publicado no Diario Offieial de 20 de outubro proximo
findo, recommendo-vos que observeis na. parte que vos diz
respeito e mandeis publicar por ewta~ !1DspriJ:iQiJlQ.llBjorna,s
do vosso dlstricto o que for convenienteaos interessados.

Para o fornecimento das formulas das facturas conforme
prescreve o art. 17 do supracitado regulamento, deveis I1l@I1I)Ar
imprimir quantidade sutliciente para o cousumo de esda sano,
de accordo com o modelo de que vos remetto.lI:ua.tçp lIBi1D
piares (dous de I" via e dous de 2').

Todas as despezas com o Serviço das. facturas devllJ'ão ser
feitas por conta da receita de eiaoíumentcs delSll ~UlIula1Q.

Saude e fraternidade. - Olyntho de MagalhlJies".

Ao Sr. consul. ..
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illli,Jr~ 110 IlNllal e mllcdilQs \~llI:illlt1l!OS ('(1111 ill1lililÇão ,L:s ;mpOll:tUci;,~:t

IQl:tilas 1\;\ I'igente lei 110 Qfçammto S\lU a fllLrica - }Iate:ia\ -\1:\1':\ :t

Esíralhl I!C li'crro ilo Rio 110 0111'0, a tlHe se rrfm a llortari:\ Utsb 11ab

Escripto)'io

Pessoal:
I director .
I guanla-Iivros,
L thesoureiro .
I almoxai-ife ...
I primeiro esci'ipturario ,
I segundo dito.
1 amanuense . . .

liiaria de I;$;W director

~L~terial :
()ljedos üe esci-iptorio ,

I'essoal de estações:

1 agente, .
conferente .
telegvaphísta. . . . . . . . . .

t maclrinista para o ~uiudaste, diaria 6(;fJOO.
"? vigias noctumos, idem ::$500
! guarda-chaves. ulern :3:-;5011 •
I feitor, idem 4S000. .,
G trabalhadores, idem 3:;5110 •

agente telegrnphista de I' classe.
guarda-chave, diaria 38500 •

n:OI :OSOI 10
G:OOOS;O()O
'!: 800S0011

4:800$11011
4::.'00;--:000
:1:GOO;o:OOll
:3 :000$0110
~: 19U5IIOli

31:J00~OCO

I :OOOS'~I'O

s.GOO$OII(1
'::OOOSOOO
I : ROO$OOU
2:1\10:-':01'1(1
:2 :5::5~OO: I

:2:5:,7J~OOO

] :,1603000
~:6135~noo

:2: 400~OIIlI
I : Di:<:í'lO

BOI(1,(ogo - Cl~ntl'o tclegj"(lJlhico e tcleplio.i.cn

agunte telegraphistn de I' classe .
guarda-chave, diaria 3;-:;500 . • •

Josl! Bulhões c Tteljort ROJ:n

2 agentes telcgraphístas de 2" classe a 2:I:OO~

2 guarda-chaves. diaria ::;$500. • • • •

2:000$000
1:27i~500

4:000,';(100
2: 5:-)5~1J1 .o



12 guarda-chave s incumbidos das paradas 11e
S. Francisco, rua. Bella, Bemflca, praia. Pe
quena, Vicente de Ourvalbo, Figueira, Rio
do Ouro, S. Pedro, Iguassú, 'I'inguà, En
genho do Matto, 11'1lja, diaría 3$500.

Linhas telephonica e teleqraphica

encarregado da conservação das linhas, diaria
ü$Oou. • • • • • •

3 trabalhadores, idem 3$500 .

Pessoal do movimento

3 chefes do trens, incumbidos tarnbern das ba
gagens, a 2:000::';000. •

12 guardas-freios, dlarla 3~500

Material:
Alugueis de casas para estação, paradas, mate

rial p ira os trens e objectos de expediente,
material telegraphico e telephonico.

LocoJJl O':,"o

I'essoal da tracçâo :
1 encarregado geral, diária s,:;OOO. •
~ mach.nistas de la classe, idem 7:;:000
2 ruachinistas de 2" classe, idem 6$000
2 foguistas de I" classe, idem 4$000
2 foguistas de 2" classe, idem :3,-::;500
:2 graxeiros, idem 3:':;000 • "

O(ficinas

1 ajustador, diária 6$000
2. limadores, idem 5:';000 •
1 torneiro, idem ."
1 fundido!', idem . .
1 ajudante, idem 5$000
2 carpinteiros, idem. •
I ferreiro, idem 7$000 • •
:!, mnlhadores, idem 4$000

15:3308000

2: 1~}O::;OOO
3: 832$ClOO

G:U228500

6:000::;000
15:3308°00

21:::30$000

12:0008000

2:920$000
3: 5 lU,'1;OOO
i ::iSO$OOO
2:92(1$000
2: 555$llOO
:2:1!JO$OOO

:.?0:47:J$OOO

1:800::;000
3:600$000
1:80o;i;ooo
1:800$000
1:500$000
3:000$000
2: 100~000
!:4008000

18:000$000
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Material:
Combustlvel, lubrificantes, estopas, etc , , para a

tracção e as ofllclnas • . .
Material para a officina ( concertos)
Acquisição de pranchas.

110:000$000
20:000$000
75: OOO:ciOOO

205:000$000

Viu pcrn.ancntc c ccnscl'vaç,To da picada das cncanamCI?(os

Pessoal:
I mostre geral, dlaria 8$000.
8 feitores, idem 4$00 I. •

00 trabalhadores. idem 3"000.
2 pedreiros, idem 5$000
:2 serventes, idem ;J~F)UO

2:92f$000

11:680$000
65:700$000
3:(ifl08000
2:;);)5'-":000

86:505$000

55: 001'$000

15: (JüO$OOO
3:1 O(J~OOO

~~ : 001 )~()OO

76:000.<000

Capital Federal, 10 .lo fvereiro de 190r - AI/i'cdo J1[,ó,.

Material:
Dormentes
Tl'Jlh.." e -obresalentes. . •
Conservação rle edifícios, etc.
Eventunes,

K. L!'": - AVISO DE 10 DE FEVEH EIRO DE I:JOO

])('inl'mill.'t (1IU' fi trl(',,!T':lplro só mon t« f::(ja Iltlli':ldn Clll (':l~ns (10- u r-

b'cnci:l, fil~:lfld(l () c xpr-.l il nr l'r;,,:p(Jll~a\'cl pelos ahu sos COU1Illc'l titios.

Minister io da Ind-tstria. Viação o ubr s Publi 'as - Dil'<;ctr1l'ia
Gera I de ()bras e Viação - I" Secção - Circular - N. :l, - Rio
.Io Janeíro, 10 ri" f"vereil'o rle IDOO.

Não convin.ío que o telcgr.•pho continue a ser utllis ido sinão
em c-so de urg-e.,cia e u'aqueIas em que a via postal, p()r
mais demorada. possa acarretar prejutzo ao set-v rço publí ro ,
tende por' muito reuommen.iarla a ousorvancía ela circular u. 8
de 18 de novernnro de 18\,)3, anm de que só nas voudiçõ-s acima
previstas \"GS co.nmutuqueis com «ste Miuhter'lO pelo tele
grapho, prefer-inío sempre razel-o por ottício, o que mais apro
veíts a clara exposição a pedertrL informação do assumpto ,

Pelos abusos oummr-ttidos contra esta recommendaçao ficará
rcsp-n. avel (I oxpe.htor- do teleg-!·alllm:t. o qual será re.nettído á
Itopnrtlção Ger'id dos Telegruphos para a respectiva cobrança.

Saúde e Iraternídade.c-- Alfredo Maia.- A's estradas de ferro.
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N. 4a - PORTARIA DE 17 DE FEVEREIRO DE 1900

Approva diversas allcrncõcs nas instr ucc.lcs re gulmneut arr-s " pautas

e tar ifus da Estrada d" 1""\'1'0 ,to S. Fr'\ll,·i,co.

O Ministro de Estado <los Negocias da Industris , Viação o
Obras Publicas, em nome do Presídeuto ua Republica, atten
deodo ao que requereu o eng-nueíro Mig uel ue Teive e Ar
gotl«, arron,latario da Estrada de Ferro do S. Francisco, e de
accordo com a dí-posícão da clau-ula X VI do decreto n. :3565,
de 16 dejanerro proximo pnssa!o, re-olv- nppi-ovat- »s a.ltcracões
nas in-truccões regulamentares e pautas e ra rrfas da referida
estrada de ferro, segundo lIS in 'Icaçõ. s quo COIU esta baixam,
assí nadas pelo direetor ger.vl de Obras e Vi.çãu deda Secre·
taría de Estado,

Capit.il Feleral, t7 do fevereiro de 190'. - .tl·i"C'~'1 .1I(li,·.

Alterações feitas nas ínstruccõ IS reg'l1lanvmtal'es da E-tl'alia
de F·,rro do S, Francisco, ás quaes se refere a [la tula d"8(;J,
data:

Art. 12, alínea Ill. Os passageiros só poderão fazer t ans
portar gratuítament« corno ba/(:lgelll os votun.es que puder-m
ser a -cornmodados debaixo dos lagares a qu- uerem d irerto seus
bilbetes.

Art. 57. O frete minino d- 11m trem e'pe('ild sem volta é
fixado em 6$ por kilt.rnetr-o, e nun-a ,,·rá inferior a 120$000.

Art. 137, P ·10 transj ortA de~sps volumes ,e "oh],'rá o frete
da tarifa. 5 e mais, como 1'1 gist ro , uma ta.x.. de ~ 0/" do valor
dcelurado .

Art, 258. Os remettentes e os víaraut-s teern a f,eul.Jade do
segurar na propria e-tr-adu a sua fazenda, {j..p,lar;.. nlo nu aeto
do despacho, o valor sf'gundo c qual '11lEII'CTn ,(~r illl!e!( niz;\ ias
em «a-o de perda (li aVarIa, não excod-u:o do I:' 0',:)000.

Nesse C;oSO cobrar-se- ha, »Iém ti" ['rete e dt1lU:dS ta xus, uma
taxa de seguI", de 2 "/0 -obre () valor t!echll'i.!o.

O rmni mo {Ia íu-p ,rIa nCI . etc.
Art. 313. As r.ar-ifas 5, 6 e lu serão auzruent.ulus .Ie 2:> «t.,
Art. 314. O sal p.ussara a ser trausportado pel r hrifl 9, CJm

augrnento de 10 0/'"

Il

Alterações feitas nas tarifa..; da R,traia da Ferro do S. Fran
cisco, ás quaes se refere a portaria desta dat»:

Serão inscriptos na tarifa 6:
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A

Abanes de palha.
Açafates e semelhan tos.
Aduélas ,
~\guas mineraes e medícínaes do piiz ,
Alcool nacional.
Algodão não imprensado.
Ancoretas vasias ,
Aníagern remettida do interior.
Arados 3. vapor.

B

Balaios vastos,
Banha de porco.
Barricas vasias.
Barriguda nãotrnprensada ,
B'Il'I'is vastos.
Brunidores de café.

c

Carrinhos de mão.
Carrocinhas de mão feitas no paiz.
Carroças desmontadas.
Carros de bois, desmontados.
Cautchou em obra não classificada.
Cerveja nacional.
Cestos vasios ,
Charruas.
Charutos.
Cognac nacional.
Colchões de palha, capim, etc.
Conservas nacionaes em latas ou vidros.
Cubos para distiltações. engenho, etc.
Cubos, pinos e raios para rodas.

E

Escadas de mão ou para armador.
E:-5C<1das para edHicio ( desmontadas ).

F

Fazendas nacionaes despachadas em estação do interior.
Fios de algodão, lã, linho ou sêda ,
Fornos para assucar,
Fcrnalha para engenho.
Fouees ,
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G

Gamellas de pão.
Gigos vastos.

J

Jacàs vastos.

L

Ladrithos de marrncre ou louça, azulejos.
Licores nacionaes.
Louça em barricas, caixas ou gigos.
Louza em lagos.

~lachados.
Maclunes de fazer farinha e suas pertenças.
Machinas metallurgicas ou mineiras.
~lalas vasias,
Mica.
Moendas para engenho e pertenças.
Moinhos para lavoura.
~Iós.

P

1'anellas ordinairas de Cerro ou panellas (lo raiz, de qualqU8r
qualidade.

Panno despachado de estação do interior.
Páos para tamancos.
Peças de engenho de assuear ou café ,
Pinos para rodas.
Prensas para algodão e outras.

R

Rapé.
Reservatorio de ferro ou madeira.

s
Saccos vastos.
Surrões vastos.

T

Taches para o fabrico de assucar ou farinha.
Tachos de cobre ou ferro para outros misteres.
Tarntores para engenho.
Tanques de mel.
Tanques de madeira ou metal para engenhos.
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Tecidos de fabricas nacionaes despachados em es tação do inte
rior.

Tinas vasias.
Tripas.

Serão ínscríptus na tarifa 7 :

A
Algodão imprensado ,
Azeite de côco, mo mona, caroço de algodiIu, etc.

B
Brigas de mamona ou de zlmbro,
Barr-iguda imrensada..

c
Café em grão ou em côco.
Café moido.
Canella em pó ou em casca.
Canharno bruto.
Capoeiras vastas.
Cantchou bruto.
Chif;,ps em bruto.
Colza ( grãos de ).

Mamona em bagas.
Mamona (oleo de ).
Manufacturas naeíonaes despachadas do interior.

u
Unhas de anírnaes.

Serão inscriptos na tarIta 7, com !O 0/" tIo nugrnonto :

A

Aguardente de mel.
Aguilrus,nte ele canna do paiz ,

Serão lnscriptos na tarifa 8 :
G

Grades de f rro ou madeira.
Gradis para sepultura.

Serão inscriptos na tarifa p.
M

Mineríos de chumbo, cobre, ferro, zinco e outros.
Directoria Geral de Obras e Viação, 17 de fevereiro de l'JoO.

- C. Casar da Campos.



N, 50 - AVISO Dg 6 Dg MARÇO Dg 1\:)00

l icrlura licar a ho lida a pral ic;) dos ellde.s d,' SI'nicos, <[ue lÜ(() IC"lI1

suhsl i í u los Ieg:ap~, de1l-g'al'l'IH :lo."; :'i1~llS sllh:llll'I'IlIlS :l i ncnm hr-ucia

de a:-,~ig-Ilal' I'Ull1llltllliea(~('H'S e ac!",') ol1i('i:H'''.

Miulaterlo da. Iudustria , Viação e Obras Publicas-e- Direcloria
Geral de Obras e VLtção- la Sec<;iio-N. 5- ltlo do .raneíro, I.
de março de WOO.

Convindo que os chefes do serviços subordinados a este Minis
terlo , que não tiverem substitutos legaes previstos nos respo
ctivos regulamentos, não deleguem [to» seus subalternos a
incurnbencía de assiguar comniunicaçõos ofllciacs ou quaesquer
aetos peculiares ás suas attt-ibulcões, declaro, para vosso co
nhecimento c devidos cffeitos, (]IW fica abolida semelhante
pratica.

S!l.udc e fraternidade. - ,ll(i'udo Jlaia. - Srs, Directorcs do
Observatório, Estradas (lo Ferro Paulo Affonso e Rio do Ouro,

Anuu lla a cuncurrcnr-in :<1'cl'la 1'0" edital ,Ie 17 de ulu-i l ,k lS~ln

p;lra o audumcnt o da Edrada de FeITO Sul de l'rTllallll!Ucu.

O Ministro de Estado dos Negocies da Iudustrla, Viação e
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica ;

Considerando que nenhuma dns propostas apresentadas para
o arrendamento du Estrada de Ferro Sul de Pernambuco foi
julgada bastante vantajosa, resolve annullar para todos os
effeitos a concurrencía aberta pelo edital de 17 de abril do
auno proximo tindo.

Capital Federal , lG de março de HJUO.-,lf(I'crlu Maia.

:N. ;,;2 - POR'URIA DE 16 DE M.\RÇO DE 1900

Ik,.... i,::U:l P;!l';l o :--cni(lI da il lum inar.io ('lfTlrica d('~la ('ilhtd(~. (l~

l im i í c...; d;.t:-: .luus Zull;l:-: ill~li(';1(I:l", na n':-;pl'c!iY:l p l.m í a ,

o Xliuístro do Estado dos Negócios da Iudustría, Viação o
obras Publicas, em 1I0me do Presidente da Republica., e á vistLt
do quo estabelece a clausula 2a do contracto de 14 de setembro
rlfl lH99, P'All'hl'arlo eom a i'o('if'rlarlA Annnyma do n:1Z rIo Hin (lI'

11I1IilL 1~1
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Janeiro. e do que propoz ao Inspectoria GoraI tio Illuminação da
Capital Federal, resolve:

Artigo umco. Ficam designados para o serviço da Illumiuacão
eleetrica desta cidade os limites das (luas zonas indicadas na
planta que com esta baixa devidamente approvada e assignada
pelo Director Geral de Obras o Viação da respectiva Secretaria
de Estado.

Capital Federal, 16 de março de I~JUU.-M(I·c(lo ,l/,/ia.

N. 5:\ - AYi~O DE 2:; DE ABRIL DE I\lU:)

.Ault)L'il.~l a COlllp:lnllia :lrt'('ntinl:Jl'ia da E:~ll';_\da di' 1:('1'1'0 d(~ I'ul'il'

..'\1~'8TI' a Cl'll~'llaY;'\J}a a di ..;fl'ibuil·,;t 1';IZ;IO 4[(';!1I 'I Il (' 1'1l]' ('.\.l'lTi('i(J,

:\s dr:-;przas r-x t rnor.l iu.uias ('l)lll a ]'('cou:-;!ru('(:;tq clu Iri l« (1;1 ('':i-

l rrul n cn l rr: S. 1"',]]'0 " t'1lI)'ú.

Mlnisterio da Industria, Viação o obras Publicas 1rlrectori»
Oeral de Obras e Viacão -- I" SecI,..-ío I\. 5 Rio do Janeuo,
em 2·'; de abril de 1901).

"\' vista do que requereu a ,·Comp",p:niIJ Auxil iai ro 11,'s Chciulus
rlo fel' au Brésil», para. que sejam distribuidus }Jl\Ju3 oxoreicios
Í11tufOS à razão de 2U "/0 por exercício, as despczus cxtraordi
narras que tcem do correr pai' conta tio trafego com :L recou
struoção do leito da estrau« entro S. Pedro e Urnbú II das
antigas pontes om máo estado. assurnpto do que tratam os
vossos ameias ns. 101 de ::'li UO fevereiro do IS~U 0·53 de 1:;
do dito mez do corrente anno, declaro pura vosso conhecimento
e necessários oüeítos que resolvo deforir ;LrttlOlla protenção,

Saude e íratemidude.v- .1lli'criu Maia.- t't'. Engenheiro
Fiscal da Estratla de Feno de Podo ,Uegl'o a Uruguayana .

N. :>1 .\ \1:)0 !)E 11 DE 1\L\IO 111'; l~IOU

'rol'na ('~d(ill~~i\"u ;;:-; pl'a(~as tlu (:ul'pn 11e nUlll1J('il'o~, q un n.l» ('111 .... ('l·\'jc~ll,

t.I 1';1\"01' (Il~ (1t1~ ~uzaln as da nrip'at1a Policin l , d(~ viaj.u-oiu ;~T;dltila

11I1'n\1' nu, c.uro-, lte"!' cl assc lia E,ll'a.l" ,\<, Fr-rro 1:"ntl'"I.lo 1\1'"zil.

Ministerio da Industrla, Viação e auras Publicas - Directoria
Geral de Obras o Viação - 1"Secção - N. 53 A-Rio de Janeiro,
14 do maio de 190U.

X 'Vista. do que expuzestes em oíllcio de 4 do corrente mez,
~o'J n . .\';5, e contorrne requisitou o cctntnaudauts do Corpo de



Bombeiros autorizo-vos a tornardes extensivo ás praças daquolle
corpo, qudndo em serviço, o fa.VOI' de flue gozam as (la Brig-alia
Policial de viajarem gratuitamente nos carros de 2" classe
dessa estrada.

Saude e fraternidade. - Al(redo lIIaia.- Sr. Director da Es
trada de Ferro Central do Brazil ,

N. 5;, - AVISO DE [5 DE MAIO VE }9UO

J\!:mda alJulWI' 100$ JlJ('nq(', nus in'I'",',I"I'(',,,; di' I,';II'C;;" d:l 1':.,.;II':ld:1

tl(: Frrr« CcnfTal !lu lhaz i l , qtl(~ l"e:-;idil'l'1I1 ('1\1 lq(':i1id:ull''', ('IH

Il\ll~ a IlH'>i111:l (':-,ll'ada nuo tiver (':1",;1 t!r'slin;\d;t ]';[r:t la1 Iiru •

Ministorio da Industria, Viação e Obras Publicas -. Directoria
OI'raI de Obras e Viação - 1a Secção - N. 54 - Rio de Janoiro,
15 de maio de 1900.

A' vista, do flue propuzestes em otlicio n , 114, de 7 de
íevoreiro ultimo, resolvo autorizar-vos a mandar abonar rnen
salrncnto a quantia de cem mil róis para uluguel do casa
;t,ns íuspectores de tracção que houverem do residir em loca
lida.los CII! que cssu (l,tra',b não tiver CV,S;~ destinada IFI.ra
tal fim.

saudo o Irutoruidadev-« t17fi'cdo J1[ltia.- SI'. Iiirector da I~~·

truda de Ferro Central do Brazil ,

N. ;;0 -AViSO IlE 1G DE MAIo PE I!JOO

I :ul}f~('dl~ unja .l i.nin do li~, «xclni.lns os dias f(~l'iadl);~. aus 11'(':";

,'lIll-ill:~p('t'I,o)'('S do Tf'II'~T;lpIH) da Ji;~ll';1!J:t de Fr-rr« (;rnll'al do

1:1'''zi I.

Minísterio da Indústria, Viaçã,o e Obras Publicas - DircctorIa
Geral de Obras e VIação - 1" Secçáo - N. 5(; - Rio de Janeiro,
lG de maio do I!IOO.

A' vista das razões expostas no vosso oíllcio n. 339, de 5
do corrente, autorizo-vos a conceder uma diaria de seis mil
réis. excluídos os dias feriados, aos tres sub-inspectores do
Telegrapho dessa Estrada, a contar de janeiro deste anno
em diante, visto não ter a consignação respectiva marcado-lhes
ajuda de custo. quando, pela natureza do cargo que exercem,
;;110 obrigados a viajar e a percorrer as estações o districtos
UO:iS,t via íerrea ,

Saudo o fraternidade.- :llf'reJo il[rÚ",.- Sr. Dlrector da Es
trada de Ferro Central do Brazil.
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N. 57 - PURTARL\. DE 26 DE MAIO Ug HiOO

;\pl'l'O\'a a ""],011'1 do, preço, para a, ohrus pri\·ilc~iatl,\." da ,k

rivur.âo c do as-cutnmcn í o UC incdi.luros pata iUl1111iIl~J("'ÜO plH'

í iculru- por ~az corrente, para sr rvi r oui 1\100.

o Ministro da Industrla., Viação e Obras Publicas, em nome
do Presidente da Republiea, á vista. do que informou a In
spectoria Geral de Illuminação da Capital Federal, em ofllcio
de 7 do corrente, resolve approvar a tabella de preços, pro
posta pela Sociedade Anonyrna do Gaz do Rio de Janeiro,
para as obras privilegiadas da derivação e de assentamento
de medidores para. iltumínacão particular por gaz corrente,
nos termos da clausula XXVI do contracto de 14 de se
tembro de 181i9, para servir no anno de HiOO; tabollu que com
a presente baixa, assignada pelo director geral de Obras e
Viação, desta Secretaria de Estado.

Capital Federal, 2G de maio de 1900.- .1lf'rerlo Mai«,

Tabe113 a que co refere a portaria annexa

CLh.SSE I a

l iiauict r..«

o.mOI:~

, (I mOI ri
Canos de ferro gaLvanisados entre os limites (1''''0:>:'

das propriedades e os respectivos medid?les,. O:"'(J~'~
comprehende,ndO: tubos, peças espeClaeS,?' O '''O''S
collocação, mão de obra, etc., por metro lí- 0;"'0:;1
near, de tubo de 0,"'07(;

\ O."'IOo~

CL.\SSE ~a

)

0,"'1113

C d 1 1 '0.0 fi . t () '''OH)anos t~ c iumno para l/<a,:ao: omecunen o O''''02fí
e nssontamento, o~em .'O/dlt o por metro Iincar o:"'o:,r~

rle tubo do 0,'''o3R
0,"'051

CLASSE 3"

PI'eQo~

:~:i;SOO

4$600
5$700
Q:';SOO
1':-;400
9':;200

1:3:-;800
20$100

:?$:'OO
38800
4:-;:;00
G.';3(jO
li$'500

lOS700

~;goa

1:-;2011
1:-;600
l:::;\JOO
-!~KOO
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Torneiras do latão com enviões ; forneci- \
mento e ligação ao encanamento. )
Cada uma para o diametro do (

CLASSE 5'

Valvulas de ferro fundido; fornecimento e
eollocação, sendo.

O,1II01~

0,1II01!!
O,'H02;J
0,"'1)32
0,mO:l8
0,111051

O,H'07ti
0. 111 402

9:1;000
I::$OIJO
17$000
~2,-;Ollll

~7:'iOOO

4?$000

80~OOIl

95$000

O,''''I!': a 1.,',
o,'"1:11 2$~'()0

Assentamento de medidores, comprehen-
dendosómente a collocaçãce nivelamento:

Por medidor de 2 ou 3 luzes.
Idem idem de 5 ditas.
Idem idem de 10 ditas . .
Idem idem de 15 a 20 ditas
Idem idem de ::1) ditas •
Idem idem do 50 ditas .
Idem idem de 80 ditas .
Idem idem de 100 ditas.
Idem idem de 1',0 ditas.
Idem idem de 200 dltus.
Idem idem de ::00 ditas.
Idem idem de 500 ditas.
Idem idem de 1.000 ditas . . . . . . . . •
O transporte dos medidores é Iivre . Os medidores

veem acompanhados dos respectivos « unions »; Bit
fulta o fornecimento tambern ú livre,

CL.\SS!·: 7:\

Pl'l,rlll'aç:i.o n reconst ruccão de p:ll'l,jl,q, quand» n ~'Pl"

vioo rOI' ordenndo pelo consumido]':

1'01' metro li near, par:t os diametros.

3$400
4:-:400
6$:~00

8$900
10!Í;9110
14$100
]7$800
:!OsOOO
24$5l)O
2R$200
::4$600
44~700

G3::;'!OO

Observações

As canalisações comprehendidas entre as entradas dos predioa
o o~ respectivos medidores serão assentadas a descoberto: classe
XXXII - ;;.. período do coutracto cio 14 (lo setembro cio 180,).

liirectoria nora1 (lo Obras o Viação, 2G de maio de 1aoo. - C.
CfSIt)" de Campos, director ger:ll.
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N. ss -- AVISO DE"!7 DE .JUNHO DE I DOO

])"eI~l'~ qu" os cout r.utos ([U" liY"I'''lIl 11" 0"'1' 1',·jf'll]·:1I11lS prlas n,··
l':ll'ti""ill's :-,ullol'tlin:ldas a (':·dl~ ::\Iíni:..;l4'l'ÍO n ('u,ia (''\:I't'lH';lll Ikpnlda

ele l'('~·i:..;ll·D no 'I'rilumul d(~ Conta.s, dn\"p)';in ~:f'l' Pl'("\-i:lll11'lllt, ~1l11

!l1l'11it!o:-, :i :1 PP1'CIY;JC';lU tIl) llH':-:ll]() \1 i 11isl ('rio.

"\Tinistol'io da In.tustrla, Viação o Obrns Publicas - Ililw:t.nria
GOl'aI de Obras o Vio,,:ii.o - la S('CÇ';tO -- (~irclilal' 11. ~ - ltio dI)
.laneiro, 27 de junho de l!10{).

Reeommendo-vos quo. rl'ora avante, nos contractos quo ti
verdes do celebrar e cuja execução dependa do registro 110 Tr-i
bunal de Contas, haja clausula expressa decl.rr.uulo fic.rr ello
dependente de approvação deste Miuistorlo ,

Sau-lo c fraternidade - Alfredo Maia.
A's Estradas de Ferro Contrai do Brazil o (lo IUo (lo Ouro, fls

;ws da Sul de Peruambuco e Paulo Alfonso o dil'l'ct(lj' <lo ()hs~r.

cat or!o dI) Rio di' Janeiro,

N. ;,!J - PORTA:UA !IE 'i m: .JULHO 1lP, ID()O

j\pPl'O\':l pl'o':i~ol'i:l111f'lll(' 110\':1 p:lnla t' in"';[I'llCl'~li':-; l""':111:11Ilt'III:11'('~

II:lJ';1 v i. «r.u- ll~' !'~...;11':ld:l di' 1-\'1'1'11 lk I)cfl'lll .\Iq:'l't.:t I i"ll"'U:l::lll:l.

() Min istr'o .lc Est.ulo dos Nf1gocios 11:1. Indush-la, Viaciio e Obras
Puhlicn.s, em nome <lo Presidente da KcpuhllC:l, ;t vi.sta tio quo
j'OQIWl'CU a «Comn.uru io Auxf liatr-o rlos Cherntns de !'PI':lU 1:I'I'sil".
:l.rJ'ondat<ll'ia <I:L Estrada, do Fu:'l'o de Pruto A!I';;Tü ;1. UI'lIglla-y
n.na, s,Jbl'e o (11Ie inl'u:'mou o respcct ivo (;n.gl~llltl)il'll 1i~cJ.L por
otflcio li. 29'!. ti,· :!: :lu maio deste :LIl!lO. rn~olv() approv.u
nrovls.n-l.uuente a 1'W\'iJ, pauta. o in'trill'{:';C~ j'egnhll1l'111;;tl'es '1110
acompanharam (I oíllcio a.llndirlo .

C;Jpit:ll Fe.loral, 7 di' julho de 1900.- Alfi'crln ;1[i(;It.

N. 60 - ,\ YISO DE 10 DE .JULHO m: HJOO

.\uln]'iz:l :1 1'1'ilu('l'i1n d,' dez prn- (.'('1110 n;l:-; 1I-,'." pl'illli'il':l,"'; ('1[1< ('Ç; 11.'1

I:ll'ir~l 11. ~~. t']ll \i!"(lJ' na 1<."\1':\"a d(' 1"('1']'1) CI'JlII';l! do LI':\; il,

Miulsturio da Inúustrla, Viacão e Obras Publicas - Directorru
Gemi (I" Obras c Vhç:"\o- la S,'cçi'io - N. 82 - Rio rle .lnncíro,
10 de julho tio l!IOU •

.\' '-::;ta (lo que "Xl1l17.('~;;e>: cm otllcio (lr:: do corron!c, 11, 7~\1,

"H' q'~ \:, r l, \ 11~,' :í ' l1. l ': ," !\11' ~. ,\1.' ) P'\"; :. ",'''; 1\l'il:1l,i~':,1' t'1'):-:;,rs



l\1I:'\I~l'ElllO DA INDC51'HIA, YIAÇÃO }; OBRAS PUBLICAS 39

da tarint n , :1, em vigor nessa estrada, a contar ,Ia presente
data, visto achar-se o cambio a I L1 dinheiros por 1$, tomando-se
para. aquel la reduccão a média fio ultimo de cada mcz, con
íorrne ficou expresso lia portaria de Gdo setembro de 1892, a
quo alludis.

Saude e fratern i,lude,- Al[,'ed,) Ma ia. - Sr. Director da Es
trurla de Ferro Central do Brazil ,

N. I; I - AVISO DE .n DI'~ .JL1LHO DE 1900

I)('cl.'11';l :,u.il'itn-:: ,':0 ,'.:('11n rs\t\llo:l.1 ()~; pal"(lj:.:. qur> f'i)}'('lll pl'n('(1~~nllos rIU

l'I'parl Í/:C-l(':':' ('>l :ldl);l(':-:.

Ministerlo ria In-lustria , Viação e Obras Puulicas-e-Directoría
Geral de Obras e Vial,'ã,j-l a Secção-c-N, lU-lUo de Janeiro, :H
de julho do lDUO.

Em oíllcio 11. 316 de 26 de junho ün-lo. consultastes este
Miniaterío sobre ~t legalidade da. ex iguncia, feita pelo Thesouro
(\(>,;,;P Estado, do estampilha estadoal nas contas e documentos
apresentados poln Cornpnnhia arrenrlatn.rla dessa vin-Ierrea e
qlIO terão de pr-oduztr- 03 necess.u-ios ctleitos uaquella repar
I i f ", o /isc·;l,1.

1';11\ l'oluçiio, de-Iaro qUI) os papels quo [t'I1I11 tIl) ser preces
sa.lo:; nus repar tições esl;uluaps recebam I! solto estudoal ,

suudo e fra.t,r.l'nilhde.- Al[I'M,) 111([1,'. - Sr. Engenheiro ftscnl
da 1'~st1'lvla .Io Feno do Porto Alegre :t Urujruayana ,

N. G? -- AVISO DE 2:1 DE AGOSTO DE 1900

.\nl'IJ'i/:l. na 1'~::II':lda I~(' 1"I'I'I'll (>IlII':J1 d!l nl·:l~~il. di'·i'l"':"l.;; l'l'd\\('(.'I-IPS

11:1 rl'"L· do t':\I"(', d1.':,.lina<1o ;'l:-: 1':..-1:1(·1·](' .....; d('~l:l t:;lpll:ll.

Minístcr!o ll,\ Industria , Viação e Obras Puhl ica-; - Directoria
Geral de Obras n Via~':io-l' ,secl;üo-N. \.J1l-R!O de Janeiro,
:!:; de agosto de WOO.

A' vista do que ex poz essa Dircctorla em offlclo n. 901 de 7
de em-rente, resol vo autor-izar. iudepeu.iente das duas reduccões
de 10 "/.. em vizcr, uiai« 11" segou mtes para o c:l{ú destillad~ ás
est:lç'Õ')~ desta Capital: 'J ''/'' de C:lça.l,ava, 15 c de S. José dos
Campos e 20 o/n de Jacarehy ,

Satule e fraternidade. - Alfredo Maia. - SI'. Dlrector da
E~tratl;l, fIe Ferro Central do Brazíl.
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N. I:) - .\ VIRO DF. :; 01\ RF.TF.MnI~() DE 100)

Dcclnru cOl'l'rl' POl' conta (los consum irlores n dl~;-;pn7.a GOl}} o gaz

consu mi.Io nos pr-opr io s n ncionarv- on.l« rcsi.Ir-m ('!llpl'c"p'a,los ao
1'1-'p:l1'Ijt~t~)f\,"'; ~llIIOI'dill~l(tas a (>-..:Ip ~Iilli,...;lt'l·if).

Ministerio dos Np,gocio~ da, Industria , Vil10iio e Obras Publicas
- Dlrectorla Geral do Ob1'33 e Viar:;to _o I" ::>ec(:;O(o - Circular
n. D- leio de Janeiro, 5 de setembro de 1900.

Para. 03 devidos effeitos, declaro-vos que a despoza com o
gaz consumido nos proprios nacionaes onde residem ernpre
ga.dos dessa. repartição correrá por conta. dos consumidores.

Ondo íôr necessarlo. se ftrit assentar medidor especial papa
separar o consumo do g-az rio natureza privada rio consumo
pnblico, o quo correrá por conta rIo Estado.

saudo e l'J·atl:rnidade.---AlfrerJ() Maia,:« Aos Di roctores (Ias Es
tradas de Ferro Central do f:1';lzil () IUo rln Ouro, Ohl-lérvatorio,
Inspectoria (te Illurninação () J:l'pa,rtil:á,) Píseal da «Cif'y Impro
vements»,

N. ()1- POltTARIA IlE 15 DE SETE~rBlW DE 1!)OO

.vn nn l lu 1':11':1 (l:-: l'/l'(·jlll:-: 11':~':Il'''; ;1 ('lIl1('IlI'j'j'llt'.i:1 :lift'I'la PO)' (·dilal dl~ 1.')
dn .ianl'l)'O dl~ L~q~~. l':lJ':l run:..dl·lH·,c~.;lu das olll':H do h·(~(·llt. «n u:e

(',fl'''Ol'(l.(',!J n .1l(',fJ1~(·ff'. do lH'(.1oIl,!..!'::lIIIl'lllo lIa j'>'dratla dp )'c'I'I'O rle

j'"r[n J\Iv~T~ a Ur upua ynnu ,

o Ministro da Industria , Viação e Obras Publicas, em
nome do Presidente da Republica: Considerando que a uníca
proposta. apreseutarla para a construcção das obras do trecho
entre Carooracs) e Aleqreie, do prolongamento da. Estvada de
Ferro de Porto ,\leg-re a Uruguayana, não foi j Illg-ad:~ bastante
vantajosa:

1:'1'~()lve aunullnr p.rr.i t:)I\O': I>S nff~ito':1 coucurr-cncla :1I,pl't:~

p01' editul do 18 ,tl1 juneirn proximo p.iss.ulo .

Capital Fel\eral, F, de setembro de 10IJO.--Al;'n~,I) J/"';<I,



MINISl'EltlO IH lNDUSl'ItIA, VIAÇÃO ]<; OImAS PUBLICAS 41

N. li:' - AVISO 1)8 ~~7 DE ~r.'I'I':MRI~O llr. InOO

necl~l'~ '1111' n "Il'P"".0',"1o .1:1 l';,ll'~.la d" \>"",,'" (>nl,'~l do n"~zil

'Iul' í.ivcr coiuplotudo vinte an nos tio plredivo oxereieio tom d ircit.o a
1','rpej,l'r, a couí ar rlo di a se:-;lIinte ao tia termin~~"" do dito prnzo,

fi ~H'el't~~ciIHO ela quinta parí o 110 r« ....;peeth·o vr.nc irucnl o .

Minlsterio da Industria, Viação e Obras Publieas-c-Dlrectorin
Geral de Obras e Viação - 1" Secção - N. 106 -- Rio de Janeiro,
27 de setembro de 1900.

Em offlclo u, 991 de 12 de julho proximo passado consul
tastes sobre o modo de tornar-se effecttva, em relação aos em
pregados dessa estrada, a disposição constante da ta obser-vação
g-eral das que acompanham o Regulamento approvado pelo
decreto n, Hl7 de 21 de dezembro de 189(i,

Em resposta, declaro para os necessarlos e ffeitos, que o
empregado dessa estrada que tiver completado vinte annos de
effeetivo exercício, competentemente demonstrado, terá direito a
perceber desde então o uccrescimo da quinta parte do respectivo
vencimento, nos termos da disposição citada.

A demora do respectivo processo não prejudica o tempo em
que o direito se realizar por expiração do prazo estatuído no
Regulamento, e, reconhecido o direito por despacho final,
deve-lho ser abonado o accrescimo a contar do dia seguinte ao
da terminação do dito prazo em elfectivo exercicio; obser
vando-se, entretanto, na apuração do tempo, () que dispõe o
n . 8 da circular do Ministerio dos Negócios da Fazenda n , li
de :!li de janeiro de 1894.

Saude e fraternida.de.- Alfredo lt1aia.- Sr. Dírector da Es
trada de Ferro Central do Brazil ,

N. lili -- AVISO DE 2 DE OUTUBRO DE H)<10

H('!""'1l1:1 () Pl'lH't"SO dl~ c()ne(~S';;lO dI' lic('ll(:a nn:-: l'lllh'cion:q'io:.:.; tl:J E-d.l':ub.

dI' FI'ITn Ct'llll'al dI. I:l';!i'il.

Ministut-ln da lndustría.. Vi:t.ç:"io n Obl'J.!i Pllloli{'~I'~ - Dil'entm'ia
(oer,'l .le Ohra'1 e Viaç:lo - I" Sccç'ão - N. 107 --ltio de Janeir-o,
.'! de outubro de 191HI.

Para rozularIsar o processo de concessão de licença a05 func
cionarios dessa, estrada, no que eoncerne it inspecção pela lli
rectoría Geral ,lo Saúde Publica. eOIlVOIl1 que os que solicitarem
taes liceuças tenham em vista as reg-I'.\S estabe-lecidas por este
Ministerio na circular n , 8 de 11 de agosto de 18U2 o nu aviso
n , 18 de-.'(j do fevereiro de 1897.

Sallde e fraternidade.- Alfredo Maia.- Sr. Director da E'l
traria de Ferro Contral do Ilrazil.
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N. m - AVISO DE c D!~ OUTunlW DE 1!)OO

Drclar:111ilo ((Ir .l i rri l o Ü gTalif'I('il.~il() ('~~p:'('i:l1 pal':t dr'~p,)?:ll: dn yj:1~)'()ln

n ~Hll-in~p('('I(l}1 do 11'i1rl\~..'.'n 11;1 1,:~;ll':~d:l d!' VI'I'I'il (:l';l!l':l1 do nl':l/:I,

qlll' 1,:..;1 j, ('J' C:l·j','illt!.. 1111 .! I1J')'.

Minister!o dos Nnzocios da lndustrln, Viaçií.o P. OhrD.S Publicas
--- Dlrectoria Ger:>.1 do Ohrns n Via(:ii,o--·l" S('(~':ií.o-N. IO~ -Rio
de .Iunoí ro, (i do outuhro de Elon.

Consultou essa llirl'doria, :1 VU:l ,la, fll1vida f,"ggcricl:t ])['1:1
Di visão do Trafego, si deve on não abonar ao rnb-mspeetrn- do
1" districto, Auzusto JOfl' Teixehu, que se achu 110 .Iut-y, a gra·
tíflcação especial pura despezas do viag -m ,

Declaro. em resposta, para os necessaríos elf8itr·s. que, sendo a
~Tatific'\ç:lo alludida destinada ao fim "xf'I'CS~O d,) rlespezis de
viagem, devo SO[' abonuda a qUO!H RlliJst.iCllit' o suh-inspector 110

1" districto durante a penuan-ncia do mesmo !lOS trubn lhos do
.lury ,

saudo e f'rateruidade , - AI/fI',T' i1;'li,(. - :,1'. lriroctor da Es
trada de Ferro Central do Braail.

N. (i~ ,\VISO flr,:1' IlE Ol1TI'I:R" DI·: [!IIII)

l r r-rlm-n (111(':l i-':('nc;lll .l» illl!l(I;;líl de' 11':111 ll!ll'll\ t'on.;i:_"1l.'111:lno :11'1. :--,d

do dl'l'l't'ln 1l.::'~!)1. dI' II dI' ,i:lllt'i]'1) di' 1>;~l;~. ~1"1111'1I1!' I"' :lPldi"::\I'1

l'c' 11';111 :1"; \ Ii' 1'1'1'1'11 ('nll',l ru i 11:1 1H'!:1 I' I; j:!, 1 l' :I;! !II j 11i \ 1':111:1 ]li 111

1:;J\I'I'jll).

Minis.truio (lOS Negocies (1n, lndustr in, Vhçiio o Oh:':lS Publicas
- Directoria Geral de Obras e \ hr)o -- N. :-]·i-l:io do .Iunnn-o,
31 ele outubro de l!lOO.

Como vereis Ih cópia junta, () Ministerlo dos l\'p,g-ncios (la FJ.
zenda. resol vendo sobro a consulta q uo tlzestes por' oíllcii n, 15';,
fle 13 do corrente, declarou que a isenção dn imposto flO trn ns
porte eonstgnada no art. 5° do decreto n. :2791, de II de juuei ro
do 18!J8. I' applicavel ás estradas de C,H"'O cou-tru i.Ias pela União
o admiutstra.tns pelo GOVI'1'IlO, de\"ollflo S'.lI' a, que flscul izaes
I qu ip.u-adn às estr.ulus coustr-uidus por' p.u-tlcu lar-os, sem sub
venção ,

Saúde e f'raternidadcv-e- Al/~'c(l() Jl!ail1.- Sr. Eilç:enheiro fiscal
da Est.rada de Ferro de Porto Alngl'e:l U!'ugua,y:tlw..
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N. (\!I - AVISO DE 29 DE DEZEMI3RO DE 1DOO

\fndilk:l Pl'(l\'j"'ll'i:llllf'lllfl dirl'l';-;a:-; l:\l'i(';l~ 11:1 1':-:11':ll1a dI' 1'\'1'1'0 dll
~~. I" r-n m: i Sl' I) •

Mil!istorio dos Negocios da Irulustrin, Vincão o Obras Publicas
- nirectoria Geral do Obras o Viação - N. li - Rio di' Janeiro,
2~) de dezembro üo ]\)00.

A' vista do quo solicitou o arroudatar!o ,]N;sa ('~tr:lda o das
iníormnoões que sobre o assurupto prestastes em otlício IlS.·,'{; o
:~l, do :!, de outubro e 3 de novembro lindos. resolvo (l'W Fcjam
prov ísmiurnente mo.li (lcadas as tarí Ias dessa ['1\1'1'0-vi a do segu in to
modo:

Para classificar na tarifa i" o kerosene quando for despachado
em partidas de 200 ou mais caixas. na tarifa 8" as ferrag-ens,
artigos de ferro. louça, co.uestívels , bebidas ulcoolieas o fazendas
nacionaes, e para facultar aos pvssazelros o direito de fazerem
tra.nsportar livre de frete uma bagagem. cujo peso não exceda .10
50 kilogrammas.

Rocommendo-vos, finalmente, que, decorrido o periodo de sois
mezes, me habiliteis com uma estntistica compnrada n, resol ver
.lpfinitiva.mente sobre ft adopcão das mencionadas altel':lr,'õrs.

S:tutle e frntornídadev-« F:1Jito"in Pesst)«, - Sr. RIl.':·f',i1lpi I o
ti.~('al da Estrada. rlo Fm'J'n do S. ,,'raneisro.

Aut orizn :l S;'l' dl':"P:ll'll:ldn, pl·()d,~'()ri:Hnpnlr. n n E-Il';\d:1 il(~ Ft,l'J'()

(>nll'nl do nl';\zil, () IlH'1 de' (':\~:ca~ ll~ll'a ('01'1 UHI('. P\'l~l ~I' ('1:1'--":(' da

I:l!'il':\ 11. :~. :-'1)11 :1:-' ]f;\-;l'S Ih·llilll·("i:~. -100 l'('~i:--; f' :')0 }'!',j;-;.

Ministerio da Industrta, Viaçiio () Obras Publicas -- Dirr-ctorin
Geral de Obras o Viação - N. Ui - Rio de Janeiro, 2~1 do de
zembro de 1\JOO•

.\' vista uo que oxpuzcstos em ofllcio (l(l 8 do correnta, n. 14~i,

autorizo, provisoriamente. o alvitre proposto no mesmo ofii(~i(\.

do ser despachado nessa ost.rarl;t o mel de casca" para cortumo
pela 5" classe lh tarifa n • ::, sob as bases de $lliO, :!;IOO e :-·;;'00.

83,u(10 e frutcmidnde r-« Ellitario PCSSiJ(I. - Sr. Ditector (la
Estrada de Ferro Central tio Braz il .





AFPENDICE

AVISO DI<; 1:: DI<; JANEIRO Dl~ lVOO

RC:-:flIH~ a cousul l.a ({uan(o ao pes,,,qal counuum as E;..; ( I"lllas de Fen'o
Porlu .\'(',:.::I·I~ a Ul"n:",:'u.'~·;IIl;1 (' ~allla :'dal'ia ao l]ru:1'uay.

Ministerio dos Negocies da Iu.lustt-la, Yi;tç!to e Obras Publicas
-- Rio de Janoi ro , 12 de janeiro de HJOO.

Em solução ao vosso oíllcio n. 157, de 28 de outubro ultimo,
em que consultaes a este Ministerio si, em face da clausula
XXXV, § 3', do decreto n. 19::;3 A, de 7 de março de 189;-;, não
ê ;~ Compaqnic des Chemin« de Fcr Siul-Gucs! Brésilien» obrr
gada a apresentar ti. approvução do Governo um novo quadro
de pessoal e tabella dos respectivos vencimentos, discriminando
o pessoal commum ás duas estradas das exclusivamente a essa.
pertencentes, declaro, para vosso conhecimento c fins conve
nientes, que não ha absolutamente modificação no pessoal; lia,
sim, reducção nos vencimentos do pessoal commum ás duas es
tradas, e reducção esta que deveis observar por occasíão da
tornada de contas.

Saude e fraternidade.- Sevel'ino Vicira.- Sr. Engenheiro
fiscal da Estrada de Sautu Maria ao Uruguay ,

AYlSO-CIRCU LAR DE 10 DE FEVEREIRO DE 1900

Ministerio dos Negocies da Industria. Viação e Obras Publicas
- Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de IDOO.

Não convindo que o telegrapho contínuo a ser utilizado sinão
em casos de urgencía e naquelles em quo a via postal, por mais
demorada, possa acarretar prejuizo ao serviço publico, tende por
muito recornmendada a observancia da circular n. ;-:, de 18 de no
vernbro de 189:3, afim de que só na- condições acima previstas
vos cornmuniqueis com este Mínisterío pelo telegrapho, prefe-
rindo sempre fazel-o POl' offlcio, o que mais aproveita ;l clar
('xpoRiç;io (l perfr-itn Informação dOR nssumptos,



Pelos abusos commottídos contra esta recommcndaçao ficará
respcnsavol o «xpcdídor do tcleg rarruua, o qual ser.t remcrtldo
<L Repartição Geral dos Tulcgraphus para a rcspoctiva cobrança.

::iaude c Iratcmídadc.c- l1l/rcdu Naia.- Aos chefes do serviço,

AVI::iO 1)I<; IN IlE ABRIL m: 1\)1)0

SUlft'l~ c!l,,--p,'za ltl~ ~T~'Ul'lI cunh'a ro~'" dos f'dilklo:-:: da E ...- lrnd a de
'Fe\'\'o Cenll'a! 'de ;\I:l~'<Jas.

Ministcrlo dos Negocies da Industr-ia, Vi<J.'Jio e Obras Publ icas
- Rio de Junciro , 10 do abril de [UOO.

Attcndcndo ao que requereu et « Alagôa» Railwav Company,
Llmited » e de accordo com o laudo arbitral proferido cm 2:; do
janeiro de ISU4, declaro-vos, para os devidos elfeitos, que nao
pód: ser glozadu a importaucía correspondeutc ,[O seguro contra
fogo dos cdificios (I;t respectiva est.l'adet, visto tratar..so de urna
dcspeza do custeio nel:ess;I,ria, con termo ficou dccid ido pelo re
spectivo Iaudo.

Saudc o ü'a.L\)l'lIillade.- Alfredo M,!i".- ::ir. [J\llcg!l'\u do 'I'ho
souro brazilciru em Londres.

AVISO DI<; 10 DE ABlUL /ll~ [!)I)I)

Dl"'1;tl'a q'll' ~\. COlllpanllia« Hill de .1;1lH' i 1'0 C11." 111IIHUVI'Hlt'uf·,- "~I c"t<.i
i-..;r'lllil do ll~ll dq II~dl'UllJl'!l'U.

Ministorio dos Negócios da Iudusteia, Viação e Obras Pul-lícas
-1"io de Janeiro, í0 de abril de 1!loO.

Attendcndo ;i, roclarnação feita pela Companhia « Rio do Ja
neiro City Improvements» ácerca da oxigoncia quo tízestos para
collocar hydrornetros na sua casa de machínas, em Botuíbgo,
declaro, para vossa intelligencia e fins convenientes, que ;1 vista
do regímen até hoje mantido em relação ao pagamento de pena
d'agua o em attenção á natureza do serviço que lhe incumbe,
acha-se ella isenta daquella obrigação, imposta aos estabeleci
mentes inrlustrtaes.

:-iaude e rraternjd;[d.l,~.- ..· ,I{/rc,ll)l/"i".·-:--:1'. In:·:pcd()l' Uel';\l
das Obras Publicas.



AVIso-cmCULAIt DE e: DE JUNlIO DE 1900

Miulster-lo dos Nogocios da, Industria, Vi,I,~';:i,o e uhrus Publicas
- Rio de Janeiro, :.:7 de junho de 1000.

Rocommondo-vos que, de ora avante, nos coutraetos quo ti
verdes de celebrar e cuja execução dependor de registro no
Tribunal de contas. haja clausula expressa declarando ficar ello
dependendo de approvação deste Ministerio.

S:lUdc e Iraternídadc.c- Alf'redo JJllia.- Aos Chefes de serviço.

AVISO 1m 10 UI<; JULHO IJE lUOO

DI'l·Lll'a que ;1 }:,d.I"\1la ll,~ FCl'I'!) .l» l':tranú n;lll (':-lú ~'~n.it'ila .1:' i m .
pll~~ln .1(' :ll'f.~l·i(:;-If) de JI;(1:IIH::I:-;, 1:1)!I':ldl, pl'!a (;:llll;ll'a l\lILlIic·jp;d
111' pC! rnn.rru.i .

Ministerio do" NI~;~ociu:: tlCI, llldu.;i,l'i:", Vi<l,,:iIu I: Ullj';l:: plll.1il~a::

. lt.io de Janeiro, [I/ d'~ julho tle I\IIIIJ.

Ni~o PI)SSO oxpcdlr ao cllgf~1)heiro lisc:t,[ oi:!. Esl.t'ada tle FI'I'I.'O

dl) Parunú a urdem que solicitustcs em ollicio Ilo!J 110 maio 11\
í.imo paru quo a dita estrada pugue o imposto de atet-ição tio
bal;~n':as éL Camara Municipal do Paranagu.l, porquanto o
.ut . 10 rlé1 Constituição da. Repuhlica veda aos ESI.::1dos lançar
impostos sobro os bens e rondas fedcracs. e aquclla estrada, que
tem íuvorcs ,lct parte da Uníão, ti considerada como um serviço
rl(\~t<~.

Neste sentido j,t o Ministério a meu Ca.1'::;0 expediu avisos aos
Governos Estu.doaes de S. Paulo e do Río de .lauoiro no mel tiL!
dezembro ultimo.

Saudo o íratemldadov-> ill(n:ilo 1I1éa.- Sr. Prefeito do Mu
uiclpio do Parunagua ,

AVISO lJ]<; ;!5 Dl~ OUTUB[W I)E lUOO

1)1·\·1;'}'(1 (1\1(' {'I(',1111 ('~:I:'lhi\':I:-; ;\ E:-;l.l'.lda ti(' Ff'lTO do ;\lll'l(' :l,~ f:lri"a:-:
~\PJll'()Y~lda<.; pc:lo dorrr!o n , ~1'·rj;), d(~ 1 d(~ ou lu Iu:o de: 1Uoo.

Ministerio dos Negocias da Industr-ía Viação o Obras Publicas
-- Rio de Janeiro, 25 de outubro (1<J 1900.

Iicclaro, rura vosso conhecimento o devidos cíloí tos, que Ilcain
extensivas á estrada sou VOSS,t flscalizaçáo, mesmo quanto aos
trens de suburbios, as iustruoçõcs regulamentares e tarífns é~p-



,,',.,)

provadas pelo decreto li. 3~75, do Ltio corrente me», com as ;tl
tllt'a<:ul's constantes <lu mCSlIlO decreto, cumo ped« Tlte ID'l,ol
di na Nail,wiJ COJIIlhmiJ, cossiouaria da. mesma. ostruda ,

Saude e fratcrnidade.- Al(redo Naia.- Sr. Engenheiro Fiscal
da Estrada. de Ferro do Norte .

•\ "ISO DE ::') fiE NOVEMBRU DE 1!1IJi)

lkdal'a fio: i r ;I;.(~l'll) P;II':I :l lI;t\-t':";[I';-ío 11 foall;.J "li Jf;li\in do T~tlH.J

II'iJ'u nu purll) 1[1' :--:;lllla (::llll:ll'ill:l.

Ministerio (los Negocias da lndustría Viaçãu e Obl'~tS Publicas
-IUu de Janeiro, :JUde novembro de J!)()O.

Em solução ao assumpto de vosso ollicio n. .tO, <lo I de agosto
ultimo, declaro-vos, para os devidos eITeitos, quo pelo decreto
n. 3839, de 26 deste mez , fica aborto desde já ;i, navegação dos
navios mercantes de todas as nações o canal do baixio do Tabo
leiro, cumprindo-vos. porém, encaminhar da melhor forma
essa navogução, emquantca paiticularhlade do cana! não se
tornar bem conhecida.

Saude e fraternidado.- J\l(rcdo Maiav-« Sr. Chefe da Com
missão de Melhoramento do Porto de Santa Catharina,

,\ VISO IJ)'; 13 DE DEZL<:M8JW IJE IUOO

})I'('!:II';' ."1;'1 :-:;1' /1'1" pl'o\"id('lll'iad'l P;II';I a ('Illl'l'~'a ;i f:fllllllli~ ....;;io do
:\J('IJIlII':tJllf'llto do Po!"!() ,k P('l'Jl~111I"tH'lJ du~ t'dil"lt'io.'" du r-x l i ucf.o

.\ 1""11:0\ ,i<' :\1;,,'; 1111".

\[ini~tel'i() dos Negocias da lnrlustrlu, Vi;t,;ão e Obras Puhlieas
-- Riu de ,J,tIWÍI'O, ]:; do dezembro de HlOo.

Commuuico-vos, para. os íins convenientes, que o Ministeiio
dos Negócios da Marinha já providenciou para que vos sejam
ontregucsoe cditicios do extíncto Arsenal de Marinha, não oc
cupados, o bem assim os machinismos o fcrrameutas do que pre
cisardes, devendo o referido Mlnísterio SUl' índemnizado do ma
terial quo for consumido nos serviços da commlssão a vosso
~argo,

saudo e fruternidadev-> .ll(reJo J[ai~.- SI'. Chefe da Com
missão de xteíhoramento do Porto de Pernambuco.



INDICE DAS DECISOES
DO

MINI8TERIO DA FAZENDA

"'. I - Os bancos não estão sujeitos ao deposito de 100:000$000
para operarem em camhiaos

N. :2 '- Os 3'" e 40 0 cscviptut-ar-ios não podem razcr parte das
commissõos arhi traes , . . . .' . • o • • •

"o 3 - O recurso para a com missão do arbitramento e ca
bivel em todos os casos de qualificação ou classifi-
cação de mercadorias. :2

~. ·1 -- Nas Alfaudcgas em que não houver mais de quatro
to, escriptur-ar ios serão designados dous supplentes
tirados da classe immediatamentc infer-ior para as
cornmissões de tarifa , :1

" .:; OS ~O, escr íptur-ar-ios das Al raudsgas não podem fazer
parte das commissões arbitraes. • • • o :1

:'i. ti Manda observar ri!rorosamcnte as circulares ns , 2
e 47, do 16 de janeiro e 8 do maio de 1899, sobre ex
pedição d e guias para o pagamento do sel lo o (Ia>;
patentes da Guarda Nacional o • o o • o • o ·1

~. 7 O sel lo dos cont ractos de compra e venda de cambiaes
d evc seI" inutilizado pelas partes contraét.antes nas
pI'aças onde não haja correctores o ·i

:-;. R - Trata do modo como devem ser' const itu id as as com-
missões de concurso para empregos de Fazenda . ·i

;.; o () - A factu ra corisular não d evo ser ex ip id a para as
mercadorias exportadas pa,'a o Brazil corno eu co m-
menda s postaes o ;;

;.;. 1lI - Aposentadoria como r-xtr-ao rrl i n a r i a a ornp rcgudo da
Repa rl icào Geral dos 'I'clegruphos só pód« ser correr
d ida si (lo tArmo (Ia ínspeccão de saude const m
tr-r el le se i uvu lularlo em conse(lu..ncia de motcsi ia
ud qu ii-ula no serviço d o ca l'g'o. ti

:'\. li - As facturas que os consu les , por aflluencia de serviço,
não possam attentamente examinar serão provisoria
mente visadas sob condição de em tempo serem apre
sentados pelo export.ador ou t ros dous exemplares para
i-ccchcrem o Visto dcüni t ivo ; c d ispeusa até ulterior
(lelihel'ação o registro das tactu i-ns o • • o •• ti



2 lIIINISTEIUO DA FAZENDA

Pags ,

N. 12 - A dcsignacâo dos empregados para a couuuissâo da
Tarifa compete aos delegados liscacs. 7

N" 13 - A falta de pagamento das mensalidades por descontos
em folha, resultante de negligencia ou erro das re
partições, não i nval id a o direito dos herdeiros do
contribuinte do montepio á pensão • • • . " 7

N. 14 - 0,, termos de inspecção de saude a que são submettidos
o, empregados puhl icos devem ser enviados ao
'I'hcsou ro em original ou por certidão 8

N. 15 - Decla ra que as carcassas ou cascos para chapéus de se
n horus nãu pagam i mposto de eOnSUI110, e prov ídeuciu
xo hre o modo da sellagem dos chapéos de mola, deno
minados clacks ; e hem assim que os empregados de
ca sa s couuu e rc i aes en.-a rrpga1ios da veud a de merca
d o rias suje i t as ao imposto de consumo estão isou ti)";

do registru (tnHtt~ (PIf' 3::; merc.nluri u» pOl'tt~ll'_:aIU ;.[....:
casas de lue os llW:--:HlO:-i elllpl'ep:ad(J:') [":I'l.t~JIl pal'!.(· . 0

:\. lt) - Os dl~posilo.-; foit os u a (:aix;1 J~~t'onolnil~a {'Ill u m I;~:-;-

t ad« II~O podelll SI~1' 1";llui["I'rido,...; par;! ;1 dl':·.;!a l:a-
pital !I

:\. I; - _\ nju d n do custo, como diaria, a hon arl a aos chefe-s
de srrvi co da Estl';lda do FeITo Centl'al do Bruz i l
pa"a a;; dr-spoxas de viag-I'1ll está sujeita ao se ll o da
ta h-I la A, § 711 , do l'r.g:nlanwnlo (Iue huixou COIJI o
d ccrct» 11. ;;""";3, de :l de agostu de 18\J:1. 1.,

);" lf! - Df'l'lal"a o modo como rlove se r cobradu o imposto de
t,'an;;porle pf'!as companhias eslrangei,'as .l« 11:1\'('-

g~H:flo • lO

1\, I!I Provid cuci a ~()IIJ'n o ex a me c (l~spacho .Ias m a n l eiva»
«st r« lq:l'i ra-. .
Drcl a ru que ;·,flo ('(JJI:..;idf'l'ad()~ pequr.llos i'aill'il':JlIlí'.<
ti lwgociaute d« (;<J lcado lIue e)npl"(~~;.lI· op(~l'a I'io:-:
u u i ca mcní.e para l'eparo:-; e prompt.iücac ão (Ir t'JlI'IHll

rue nd as pa r t.icula rcs " o fa ln-icant« que sóiueu le I i-a
ha lhu r pal'a as llf'cn.:-:sillaue"i do ~{~U co m unrvi « a
ret a l ho

11

II

:\'.21 .\s ru u l Iax i m posl a-. {'III vi rt ud e da dpcis;ÚI .r rl.ilr.il
só potlt~lll :--0" 1'(·eeiJilla ....; }leIo,,, ('Jnpt'(\goad"s Ikp11i...;
llup as \lu('slüc~s rol't'IH julgadas PI:]t) 'I'Iu-sour» I"!

~. 2:2 -- Pl'llridt'ncia a l'CSpCi!ll Ilo:-, papeis e (1<WUIllf'Uto .... qU('

[lJl'alll sel ladus com o sel lo estadual, a n les da lei
iiue cslalwl~eeureg-rasp:u'a a d i sc ri un nacâo das taxu s
qne a União e os Estudos podem decretar I:!

1\. 2:1 -- Nas Ict ras saccadas em mais de uma via o sello deve
ser applicado na terceira l~\

N" 24 As p ruc uracõe-. al'ud acttt estão xuje i l.os ao 8(-110

rlo 1$000 1:l

N, 2,1 - As íia nç as dos responsnveis por valores portcn
contes á União devem ser prestadas no Thesouro
Federal ou nas Repartições de Fazenda nos Estados,
e su hme tt idns ao exam o e appruvac ão do 'I'rihun a l
de Contas 13



INDICE DAS lJ8CISÕES 3

Pags.

N. 26 - Estão sujeitos ao sello fixo de 300 róis os recibos
de pagamento de premias de seguros. 1.4

N. Z7 - As mulheres não podem exercer empregos de Fazenda. H

N. 28 - Declara que as contas de fornecimento ou quaes(luer
documentos devem S1" se lla d os p i-óviameutc , i nco r
""1\(10 em multa o uholo da l"'l'a,'ti~ão pu hl ica ou
outro funccíouar io 'lue lhes der audu nicuto i5

N. 2fl - O~ peculios .los aprendizes marinhei r os que , por
serem ülhos de estrungei ros , houverem sido ou
vierem a ser desl ig ados das escolas, em virtude de
i-ocl amncõos consu la rcs , devem sei- recolhidos tlo~

cufre. das Delegacias Fiscacs i5
N. :10 - Providencia para 'lue os ílsca es dos impostos de con

sumo, no fim de ca.l a trimestre, apresente á Repar
partição em 'lIH' ,,,tiv"l'om subo rd inados um mappa
domonst r at.ivo das i n traccôes verificadas na sua ci r-
curnscripcão , e dá outr-os escla recimeutos iG

K. :11 - Declara que os documentos não comprehendidos na
tabella B, ia classe, § io do regulamento aunexo ao
decreto n . 3564, de 22 de janeiro de i900, só estão
sujeitos ao seIlo federal quando forem juntos a pro
cessos que tenham de correr perante as autoridades
da União, e que as procuracões, quer do proprio
punho quer passadas em notas de tabellião, bem
como os contractos, pagam o dito sello, qualquer
que seja o fim a que se destinem. . . . . " i 7

N. :12 . - Declara que a taxa do brada de 300 réis só é devida
quando o requerimento fôr feito cm papel que medir
mais de 34 centimetros 17

:\. :1.\ - Estão sujeitos ao imposto do transporte os co nsu les
de carreira . 18

...., ;; i A.s Alfandegas não (levem na cl assi ílcaçâo de merca
dorias afastar-se da verdudci ru applicucão da Turila,
desprezando qualquer circumstuncia que pareça in-
dicar applicação differente . i8

:'. ;,r, - As notas de entrega aos arrematantes de object.os
verul idos em leilão. cstão sujeitas ao Selia fixo de
:lOO réis e as contas .lo a r-remut aeáo ao proporcional
sobre o procluc!o l iquido , • , . . . . . .. In

"'. ;\(i ~ Determina o mo.lo corno devem ser escripturados nos
balanços os saldos recolhidos aos cofres e os suppr í

mento.s f~itus por in tcrmorl io dos engenheiros-chefes
dos distr ictos te leg ruph icos , in

N. :17 - Os marinheiros de navios mercantes que em canse
quencia de naufragio ou pcrmanencia em hospital fi
carem abandonados em portos do Brazil, gosarão da
isenção de imposto de pa:;sagem 20

01. :\8 - As estampilhas de se llo federal oollarlas em papeis
encaminhado pelos Governos dos Estados pudem ser
inutil isadas por meio de cari iu hos , 20

N. ;\(l. - A isenção do imposto de transporte consignada
00 art.. 50 do door-eto n. Z7\lt. de 1t de janeiro de
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Papa.

18\)8, só se applica ás estradas de ferro cnusl.ru id ns
pela União e administradas pelo Governo. . .. Zl

". ,jO - Declara que não é licito uma repartição puhlica cn
carregar-se de promover o funeral de seus emprecadns,
nem constituir-se cobradora de dividas particulares. ~I

N. 4l ~ Os papeis relativos ao registro Torrens e aos casa
mentos, nascimentos e ohitos estão sujeitos ao sello
federa I. :!Z

:\'. 12 -- Os vales-ouro emit tidos pelos Bancos c' r"('<'hido;;
nas Alfandegas em pagamento .11' direitos não (·,tão
sujeitos ao imposto do sello , . :2:2

". 41 - Os bilhetes de quaesquer loterias, quer reg istru.las
nesta Capital, para serem nella vendidas ou extra
hidas, quer não registradas, mas expostos á venda
em qualquer outra parte do territorio hrazileiro
estão sujeitos ao pagamento do sello . 2,1

N. 44 - Declara ser indebita a interferencia do procururlor
da Republica nos processos relativos á imposição de
multas por infracção dos regulamentos dos impostos
de consumo. 21

:\'. 4~) - As nomeações para examinadores no concurso de 1"
e 2a entrancia podem recahir em pessoas ext r-an has á
classe dos empregados de Fazenda . . . . " 24

N. 4G - Becommenda a fiel observancia do regulamento do
sello, afim de que sejam devidamente inutilizadas
as estampilhas colladas em documentos e processos
que correm pelas Repartições de Fazenda. 2,1

:\'. n - O reconhecimento dos filhos naturues feito pelo paI'
no acto de registrar o nascimento destes. deve ser
considerado legal , 2~)

N. 48 - Trata da contagem do prazo para a cohrança d"
se] lo (los conhecimentos de caru a 2"
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N. 1 - E1I1 IG DE JANEIRO Dl~ I!H)

0,-) 1):1J1('1)~ n acionncs 1l;\!) n;(;ln ~\l.if~ilC)i ao df'lI(j~ilo 11p ll)\):f)'):)" para

tlp(~l'al't'lll cm t·allt!li;\f':.;.

Directoriu do Expediente do Thesouro Pcdor.il - Rio de Ja
nciro, I'j de janeiro de 1900.

Em resposta ao vosso «Illcio n , W, do :: de junho ultimo,
no qual eommunícaes haver iut.imulo aos Iktlleos n.iciouaes,
ahi estabelecidos, c aos nogoclantcs José Pedro Ribeiro & Comp.
o Heury Atrllo & Comp , p:l1';~ eífoctunrern o deposito de
100 :000;;;. ,le que tratam o art; I\) da lei n. 55~, de 31 do dezem
bro de IP~8, f) a circular n ,':0, do G de maio do armo próximo
passa-lo, (hdaro-vos, para os devidos effeitos e de accordo
com o <lH;plcno do SI', Ministro, .10 27 de dezembro proximo
fln-Io, que 03 ditos Bancos não estão sujeitos ao mesmo deposito,
i1 vista tio disposto no 111't. 1n do decreto legislativo n , 589,
de 12 de agosto findo, e que quanto aOS negociantes convem
averiguar si elles operam orn curnblaes por conta propria
ou por conta de terceiro, para satisfazerem compromissos alheios,
pois neste caso ficam incursos no primeiro dos citados artigos.

Incluso vos devolvo os estatutos e relatorlos que acom
panharam o alludído ameia, atlm de ser cobrado com revall
dação o sello a que estão obrigados como documentos.i-- Pedro
Teixeira Soares.

SI'. Delegado Flscal no EsLivlo do Maranhão.

N. 2 - EM 18 1H~ JANEIRO DE 1900

OS ~'J~ o Í'l't (',,,wI'ipl urru-ios (la~ ,\ll'<-tllLlq;:ls não PlJ1l l ' 11l C.lt.\'l' P~\I'(l~ tla~:;

('I)lll111 i:-.::-:Úl':-' nrhit rncs ,

Diroctorta do Expediente do ThCSDUl'O Federal - Rio do Ja
neiro, 18 do janeiro de 1900.

Declaro-vos que o Sr. Ministro, por despacho de 20 de dezembro
proxirno findo, exarado em vosso offlclo n , 61, dl'.4 rio mesmo



moz , rcsol vou não approvur a lista dos menJ1Jl'OS Cl no (levem
c()lUpúr as cornmlssõss erhitraes de que trata a lct tra a, n , G, do
!:l .~, do art , 5° llií lei n. MO, de 14 de novembro do anno pas
830110, por haverdes nelln incluido 3's e 4"s osci-ípturnt-ios, os
quacs, não podendo ser encarregados do serviço de conferencia
de mercadorias, conforme estabelece a regra III do n. 6 (10 artigo
citado, excepto em casos especiaes, não devem fazer partl~ das
ditas commissões, á vista do disposto no art. 11 da lei n . 489,
de 1;') de dezembro de ISU7 j convindo, pois, que organisois nova
lista, substituiudo aquelles escripturarlos por outros íunocio
narios, de accordo com as alludidns dísposiçõos. - Pedro Tet
~o'él'a Soares.

se. Delegado Fisc,(l,l no Esta-lo do Maranhão.

N. ~1 - EM 18 DE ,JANEIRO DE IUOO

0]'('[',11]',." pa]'a U '''''llmi""" .Io nrhi l r.uu outo i, c,tl,i,'('l em lo/1'J3 os
('~l~;(h lil: lln~dili(·:.l(~;i1J ou ('t\:-::-;ili('~l(J\U 11(' IIIf·lT:JdlJl,j:J-':.

Dircctoria. do Expediente do Thesouro Federal - Rio do Ja
neiro, 18 de janeiro de 1900.

Em resposta ao ofllelo 11. 53, de 7 do novembro do armo pro
xímo lindo, em que trouxestes ao conhecimento do sr. Mintstro
o facto de só acceitar o ínspector da Alfaudega dessa Estado
recurso para a commíssão de arbitramento quando as questões
estão fóra de sua alçada. apozar do haverdes decidido que tal
recurso é cabível em todos os casos de qnalificação ou classi
ficação de mercadorlas, estejam ou não dentro da alçnda das
repartições em que 50 suscitarem, declaro-vos, pena os de
vidos efleitos, flue ° Se. Ministro, por despacho de ti do cor
rente mez, resolveu recommcndar-vos qUJ fuçacs sentir àquelle
inspsctor a necessidade ,le proceder sempre na conformidade l1<\

vossa decisão, que está do accordo com a legislação em vigor e
especialmente com o disposto na la parte do art. iW do decreto
n. ~807, de :~l de janeiro de ltJ98.- Pedro Teixeira Soares,

Sr. Delegado Fisc"l no gstado do Maranhão,



MINISTJI!UO DA FAZENDA

N. 4 - E1II 19 DE JANEIRO DE 1900

3

Ka~ All'awh'gas CIII ,PI<) n.io lu.uvr-r Ill"is .lc '1'1;\11'1) 1'" osorlpturarios

,cr:il) ,\C'sig'un,\os <IU\l'; suppkul cs tiradl)s <la classe iunuedia
lnuu-u lc iu ü-rior P8.1':\ 3::-; ('onlllli~~ú(l:-; de l31'it'a.

Ministerio dos Negocies da Fazenda - Capital Federal, lI)
de janeiro de 1900.

Recommendo aos S1's. lnspectores das AIfanJegas, em quo
não houver mais do quatro I'" escripturarios, que designem
deus supplontes tirados da classe ímmedíutameuto inferior, para
quo possa nessas repartições ter fiel execução o disposto no
art. 5", n , 6, regra XVII, da lei n , 640, de 14 do novembro
do anno próximo findo.- Joaqaim Murtinlio ;

N. 5 - E1II ::'2 DE JANEIRO DE HII)l)

Ü' :;" e,eripllll',\l'il)s das All'an,legas não \)!J,1elll I';lZC1' parto ,Ias 0010

llli~~l-;f'-;'; :ll'l,ilra('~~.

ülrcctoria do Expediente do Thesouro Federal, Rio de Ja
neiro, 22 de janeiro de 1!IOIl.

Em resposta ao vosso ofllcio n, 103, de G de dezembro
ultimo, declaro-vos, para os devidos eíleitos, que o Sr. Ministro,
por despacho do 9 do corrente mez, resolveu approvar a lista
enviada com o mesmo ofllcio, dos membros que devem compôr
as commissões arbitraes de que trata a lettm n, n. 5, do § 20

do art. 5" da lei n. 640, de 14 de novembro do anno passado,
com exclusão, porém, do 3" escripturario que nella ügura, visto
que, não podendo os empregados dessa catnegoríu ser encarre
gados do serviço de conferencla de mercadoria, sínão em casos
especíaes, conforme estabelece a regra. Ill do artigo citado, não
deve aquelle fazer parte das ditas commissões, á vista do dis
posto no art. 11 da lei n , 489, de l5 de dezembro de 1897.
Pedro Teixeira Soares.

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Ceará,
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N. o- E~[ 20 DE JANEmO DE H)IIII

Mau.la oh:-:cq'V;\l' l'igol'os:1Jllellto ;\:-' cll'cuLIl'e..: n-: , ":2 (~ '11, 110 ll) rlo ja ...
nciro c H .lo mn io .lo H~!Y), s.ilu-o oxpc.l ic.io 11e guias pura o

png-nlllcllio Ih) _',"lo c ,las palenl", da Oll:ll',!a ";""ional.

Mtnisterlo dos Negocias da Fuzenda - C.\pilal Fedel'al, .?O de
janeiro de 1soo.

Teu-lo o Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores trazido
ao meu conhecimentn, em aviso n . 30\8, de 12 de dezembro
ultimo, que, por <11~-umas rcpartiçõaa íiscaes e ospeciahuen te
pelas Collectorias de rendas continuam a ser expelidas guias
para pagamento do sello das patentes da GUinda Nacional, em
completo desaccordo com os termos da circular deste Ministerio
n. 2, lle IG de j.uu-iro do auno lindo, e sem os requisitos da de
11. 47, de 8 do muio (10 mesmo anuo, chamo a attenção dos
Srs. chefes das alludldas repartições para o disposto nas
mesmas circulares, a,,; quaes elevem ser rigorosamente obser
vadas. - Joaqv i.n Jllurlin/w.

N. 7 -I:~I 27 Dl; JA~~[RO Dl~ lUOO

o sello llu" CUllLl'aellJ.-j (t(' CUllllH';\ e V\.~ll1la ll,~ C~\lll1tiar~ ...; .lcvr- :-'\'1' í n uli l i

zado peLIS pJ.rt(·:~ c.ullll';tctall{';~ n;.\~ PI';H.',:\') undc' n:lO 1l;\.i~l l'uJ'

rr.í o rc «.

Ministerlo d03 Negocies tia Fazenda- Capilul Federal, 27
de janeiro de 1900.

Declaro 8003 Srs. delegados ftscaes nos Estados, em conflr
mação 3.0 meu teleg eamma-circular de 2:~ do correute mez,
que o sello dos cont racto s de compra e veu Ia de cambiaos, a que
se refere o art. 4°, § l°, U'1 lei n , G1O, de 14 ds novembro de
1899, deve ser inutilizado p J1'l~ partes coutractantes nas praças
onde não h:tj.t corretorca.i-- ha'luill! lIIlH'linho.

N. 8 - 1\\1 31 DE: JA.Nlmw Im IUOO

Trata (lo iuo.l» COlHO d ovcru ser cousl.itui.lns as c.iunu is-õns (1(~ (',1)11"

c ur.:o pal'il eillpl"\_~'IJ-; tll1 Faz e n da ,

Directoria do Expc Iioutc (lo TlHl'lOUl'O Folers.l - Rio de Ja
neiro, 31 de janeiro de 1900.

Em solução á. consulta feita eui vosso oüício 11. 71, do I:J
do fl'~f.(1l11ltro ,lo ann» proximo Pi1.';'~id", t1ecl:~l'o-v()~, P-II',\ o_~ ,In.
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vidos eífeitos, e de aceordo com o despacho do 81'. Ministro de
20 do corrente mez:

10, qno as comrulssões de concurso para preench imento
dos empregos cle Fazenda podem ser constituídns, indifferon
temente, com chefes de secção da Alfuudega, ou 1°8 eseriptu
rnrios. quer da Alfandega, quer da Delegacia, de conforrnldade
com o art. 8° cio decreto n, 1651, de 13 de janeiro de 1~94, não
devendo ser admittidos 2'8 eseripturarios de qualquer das ditas
repartições, desde quo se verifique a oxistencía daquelles, salvo
o caso excepcional do quo trata o paragrapho unico do artigo
citado, em virtude do qual podem as mesmas cornmissões ser
compostas de pessoal diverso, mediante approvação do Sr ..Mi
nistro :

2°, quo póde ser nomeado um só examinador para duas ou
mais matérias, com tanto que seju observado o disposto no art. 9"
do mesmo decreto;

3°, finalmente, que as nomeações do examinadores podem
recahir em pessoa oxtranha, visto quo a recommendação feita
na circular n. ;;5, de '21 de maio de 1897, Dão é imperativa, de
vendo. todavia, ser preferido o pessoal do quadro, sempre que
fôr possivel.- Pedro l'eixeim Soares;

Sr. Delegado Fiscal no Maranhão.

N. 9 - E~I 111 DE FEVEREllW DE 1900

A f"lelul'3. consular não devo ser exig'illa p~\l'a as morca.lot-ias O'X.

]"'rlatlas para o Brazil como (,IlCOlllllll'llc!a, posl ae»,

Ministerio dos Negocios da Fi\zend'.l -- Capital Federal, lô
de fevereiro de 1900.

lreclaro aos Srs. chefes das Repartições aduaneiras, para
seu conhecimento e fins convenientes, que nesta data peço ao
Ministro das Relações Exteriores f';lça constar por teleg ramma
aos nossos consules que a factura consular, a que se refere a
lei n. 651, de .'22 de novembro ultimo, não deve ser exigida em
relação ás mercadorias exportadas para o l trazi l como oncom
mondas postues.- Joaquim Mw,tiilho.
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N. io - EM 28 DE I"fWF.fU:mO DE 1900

Aposentadoria corno os Irnor.l iuaria a cmpl'l'f«\llo da n"I'Jl'lição Geral
.Ios 'I'elegruphos só pótl" ~('l' concc.Ii.l a ,'i do torruo da iuspecção
.le saudo constar lar cllo se i nval idrulo 011\ con"'(l'ICIl<'ia do niolest ia

ad quir ida no SCl'Yil: f ) do C:tl'gO.

Ministerio dos Negócios da Fazenda - Capital Federal, 28
de fevereiro de 1000.

Sr. Miuístro da Industria, Viação e Obras Publicas - Com
relação á aposentadoria do telegraphista do 2' classe da Re
partíção Geral dos Telegraphos, Julião Jose de Barcellos, a quem
se refere o aviso desse Ministerio, n. :,1 de 23 (13 dezembro (lo
anuo proximo passado, cabe-mo doclarnr-vos que, não constando
do termo da inspeccão de sau.le, a que fui sunmettl.lo lJ mesmo
funcclonarlo, ter ello so invalidado em cousequcncia de moléstia
adquirida no serviço do cargo, não devia n alludída aposenta
doria ser-lhe concedida como cxtrnordinaría, nos termos do
art , -181, n. 2, do regulamento que baixou com o decreto
n, lôG3, de 30 de j.mclro de 18(H, de aecOT'110 com o urt. 480 do
regulamento citado.

Saurle e fraternid,vle.- Joaquim Murtiuh»,

N. 11- EM 1 DE MArrçO DE 1900

.1\:-; facf.uras quo os consulrs, poe afllur-n ci a 110 sr-rvico, nijl) po~:-;anl

at tcnt amcntc cx auu nn r Sr1'<10 l)j·ol)i.'wJ·ütUL'nf,': -ri,";Il!la·s :-;0)) con

dição de em tempo serem ilpI'CSl'lllé\llo,; 1"'10 cs port ador outros

dons exemplares para. r0c(,hcrelll o Visto dcün it i.» j c dí"lwn
sa ai (.} ulterior .lc l iherução o }'('flisrJ'f) d:1'-i f;tel urn s ,

Minísterio dos Negocios LIa Fazenda - Capital Federal, 1 de
março de 1900.

Declaro aos Sra. chefes das Repartições aduaneiras, para.
seu conhecimento e devidos effeitos, que este Ministerio, atton
dendo a que em alguns casos não podem os conaules, por ufílu
encía de serviço, examinar detidamente as íacturas sul> meto
tidas ao seu visto, resolveu que em taes casos recebam esses
documentos um visto provisorto, mediante a condição de serem
om tempo apresentados pelo exportador outros dons exemplares
da factura para serem visados definitivamente - exemplares
esses, dos quaes um será. enviado ao director do SCrVlçJ do
Estatistica Commercíal, para os fins convenientes, e o outro
restttuído ao exportador afim lle ser pelo consignntarto da.
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mercador-ia, n quo so referlr esse novo exemplar, entregue à
Alfundoga rlo porto do destino dentro do 1ll':1Z0 de 30 dias, sou
pena do ser a mesma mercadoria considera/la como não aeom
panliada 110 Iactura cousulur e, portanto, sujeita á taxa mais
elevada da Tarifa, 1l0~ termos da loíu , li51, do 22 do novembro,
do auno proxirno ündo ,

Outroslm, deduro aos mesmos Srs. chefes que ato ulterior
delibcraçã.o flca d ispeusa lo o registro ,bs Iacturas no livro quo
para tal fim devo existir nos Consulados, conforme foi esta
beleci.lo no aviso n . .'j dirigldo por este Ministério ao das Re
lações ExtOl'iorcs em :27 de [anoiro ultimo e publicado no Dial'io
U(ficiul de I de fevereiro proxímo passado, - Joaqvin: lIiurtinho.

N. 18 - EM 7 DE MAn(:O DE 1000

A (l",i~'n~\;"o dos cmpl'l'g',ulos 1'0.1'0. o. couuu issáo <lo. Turifu cCJllIprln
~\O;; delegarIos li ~ca(',c.;.

Directorla do Expedionto do Thesouro Federal - Rio de Ja~

neíro, 7 do março de 1900.
Em resposta ao vosso offleio n, 2, de 9 de janeiro ultimo,

declaro-vos, do ordem elo Sr. Ministro, que não havia necessí
dado do ser auumettldo ao conhecimento do Thesouro o vosso
acto, designando os empregados para a commissão da Tarifa que
tem de fuueciouar na Alfandega desse Estaria durante o corrente
anno , visto competir tal designação aos delegados físcaes, do
uccordo com as disposições em vigor.

outrosírn, chamo a vossa attenção para o art , 39 pura
grapho uníco do decreto n. 3529, de 15 de dezembro elo anno pro
ximo findo, onde vem especificados qunos os substitutos legues
dos membros da mesma commissão.- Pedro Teiseira Soares,

sr. Deleg-ado Flscal no Estado do Maranhão.

N. 13 - E:\I 10 DE MARÇO DE 191)0

A J;,j I" ,lu pagan1llnlo ,las incusalidu.los pur ,l"sconlos r-ui Iulha , re
sultante de nrgligcncia ou erro das rcpart içocs, n.i o invuli.la o d i
1"'il" <Ius hl'l',j,·it'''s ti" contrihuintc <lo uioutopio à pcnsão ,

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, l O do
março de 1900.

Sr. Ministro ela Guerra - Em resposta ao aviso 11. 3, do 4
rio janeiro ultimo, com o qual trnnsmittistes os papeis, quo in
cluso vos restituo, relativos não só ao pagamento de quantí-
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tativo para funeral ou luto a D. Carlota de Azevedo, víuva do
porteiro aposentado do Arsenal do Guerra desta Capital. An
tonio Alves de Azevedo, mas também á expedição de titulo de
montepio á mesma v iuva e a suas filhas, cabo-me declarar-vos,
para os fins con veniontes, que a falta do pagamento das men
salidades por descontos em folha, resultante de negligencia ou
erro das repartições, uão inva lida o direito dcs herdeiros do
contribuinte á pensão : ücando porém, estes obr-igados a in
demnizar a Fazenda Nacional da importancia em debito pela
fórma estabelecida no art. 18, § 2", do decreto n. 94"? A, de
31 de outubro de 1890, como já roi resolvido.

Saude e fraternidade.- Joaquim Murtinho ,

N. 11 - EM II DE MARÇO DE 1900

Os tU)'1)10;:; llr jJl~p('c(~ilo lifo ~<lllrlt':l (JlH' ~:IO ~Ul.lllf'llidusos ('llIpl'(~gfltlOS

puhl icos <10.\"('))\ ~~f'r cnviu.los ;-1(.1 TIH':-:'OllI'O r-ru ()l'i,~'iIWI «u por ('.('1'

li,lüo.

Ministerio dos Nogocios LIa. F"Z(J11 la - Capital Federal, 14 de
março do 1000.

Declaro aos srs. chefes das ltcpart.ições do 1,'azclHla, para os
devidos eífeítos, flue, á vista da resolução do Tribunal de Contas
de ;) de maio do anno passado, os termos de ínspecção elo saúde,
a que são subrnetttdos os empregados pnblicos, devem ser en
viados ao Thesouro em original ou por cer-tidão, visto como taes
documentos não podem ser acceitos quando apresentados por
cópla.i-- Joaquim "Mu1'tinho.

N. 13 ~ E\1 17 DE !IIAlV,~O DE lDOO

1)('('1..11';1 que a-i C/Ll'('(lS,SOS oH ('Ij..<.'('()S para ('h.::qH··O~ du S('llilol'US nâo

pap:nlll im po-t o eLc' ('Oll~111ll0, (, p,'ovilkll('ia sulJ1'e o m or!o da ~(·ll;lg·Clll

elos chapúos de mola d ono rui undo., "[((,,1<"; o hem ass im 'Ille os

clllpJ'egotlos de C[li;:JS couuncrciucs CIlCal'l'cg':.utus da vcn.lu lIo IHe!'

cnd orius sujrit as ao imposto de consumo cst ào iscn tos (lo l'egistI·o
desde quo (1:-; in ci-cndorius pCl'len<:::llll ú:--; ":L'cils de (lun ()"; JllPSIIlO:-:; em

l'l'l'g'ados fazem parí e ,

Ministerio dos Negocíos da F<1Z6nUa - Capltu! Fedor ai, 17 do
março de 1900.

Declaro aos 81'S. cuefos das Repartiçõos subordiuadas a este
Ministerio, para seu conhecimento o devidos elfeitos, que as
fôrmas, cascos ou carcassas de palha. ou de qualquer outra. ma-
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teria destinados â. confecção de cbapéos de senhoras, ficam isen
tos do pagamento do imposto de consumo; que nos chapéos de
molas, denominados clachs, o sello deverá ser, por excepção,
cosido na fita interna do forro e íuutilizndo pelo negociante na
occasião de eüeetuar a venda ; que os empregados das casas
cou.mercíaes írn portauoras e varejistas , encarregados da venda
de mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, íóra do estabele
cimento, não, stão sujeitos ao pngumento do registro corno mer
cadores umbulantes, desde que as vendas sejam r~itas por conta
das casas de que os mesmos empregados fazem parte.- Joaquim
M1trtinho.

N. 16 - EM 20 DE MAIlÇO DI~ 1900

Os ,1"po,;los feitos na Caixa E,'ollollli('a em 1Illl J<>larl .. não p011<'1I\ ser

l rnnsfcridus para a dost n Capital.

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - - Rio de .Ta
neíro, 20 do março de I\)~)O.

Em resposta ao vosso ofllcio n. 338, de 20 de novembro do anno
próximo passado, em que pedis autorização para escrlpturar em
balanço dessa Delegacia, em receita sob () titulo-Movimento da
fundos- remessa, recebida. fícticiamente do Thesouro e em dos
peza como pagamento (lo deposito da Caixa. Economica desse
Estado, a quantia de 4: 154$274, constante da caderneta n. 1426,
pertencente a O. Marbt da Assumpção Gomes da Silva Belfort,
afim de se effectuar a transferencia desse deposito da referida
Caixa Economica para a desta Capital, de conformidade com o
disposto no art. ,1" (la lei n. 5;-;9, de ,li do dezembro de 18\.18, de
claro-vos, para os devidos fins, o de aceordo com o despacho do
Sr. Ministro, de 13 de fevereiro proxuno flndo. que não vos
póde ser concedida a autorização solicitada, não só porque
aquel le dispositivo ainda não está regulamentado, como tam
bem porque essas tr.msfcrcnclas por meio de oscr ipturução em
Movimentos de fundos -apresentarão, além de outros inconve
nientes, grandes embaraços na liquidação desta conta por oc
easião do encerramento do exorcicio.- Pedro Tei.ceira Soares;

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Maranhão,



lO

N. 17 -- EM 20 DE MAnO!) DF. I!l iO

A ajudo} de c u-Io, COlll,) .liui.v, abonn.la :lOS ('hl~rl':-; dI' ,·C'l'\'ii.'ll d:l

Eslrada (In Fnl'l'o (:(~n!l'al. (11) Ilraz i l p.un as tl(':-;lh':~;l:-\ <lt~ \'i;l~':"(~lIl

está sujeita ao ",':lo.la t ulxl ln .\, § 'j", <lo ]'ept1;"llel1t,) '111" J,aixuu

COiU o cteel'(·to n , 2~)J:~, i1(., ~ !lu ~lgos1o cln t~~~n.

Ministerio 110s Neg'ocios li" FClZOlllla, - Capital Federal, lU de
março de 1900.

Sr. Ministro da In.lustrla, Viação e Obras Publicas - Em
solução â. consulta feita em vosso a viso 11. ~O'l4, de ~ I do 110
vemlJro do anno prox lmo passado, caueme declarar-vos, para os
fins oonvonientes, tIue a ajuda (lo cus lo, (]ue, como diai-ia, em
abonada a05 chores de SPf<vi('.1] da Estl';l(la do Ferro Coutrnl d,)
Brnztl, para ns deSl'lcl.as d!) Vi:lgCJn, C'~t;i, sujeita :11] scllo de que
trata a tabclla A, § 'l0, do nt~ul::mGnto que baixou cem o uc
ereto n. 257:3, de 3 de :JfjO~,to!lo J.s~J:l. visto que, toudo \'áS$ul1o a
ser abonada mcnsahncut-, Iuz parto dos vencuucntos dos respe
ctivos empregados.

Sm-le e frM,;')l'uid;l.'l" -- JO"'ll(im Jlurlinho.

N. 18 - E~r 31 DE l\1A!~ÇO Dl~ ioco

Declar-a U moilo COlHO <.h~V8 S(~l~ elJlll';\,111 o illlpu::iln (L~ (l';l11-podc~

pl·las ccmp.mhia« e:;\l'~llle'l'll';l:) (k Jl;I\'f'l..";H.':I'J.

Minísterio rios Nogocios (h Fazen.ln - C.ipittl F:JI1el'al, 31 '.\0
março do WOO.

Declaro aos Srs. (lclega<lo.'l (lscaes <lu Til osouro Fo.lera! nos
Estados, para sou conhecimento o devi-los ell'oitos, quo o im
posto de transporto arrecadado pelas cornpan hias estmugoira,
de navegação, na razão de 30$ llarn, as passagens de la classe,
20$ para as de 2" o 5.;; para as de 3,', (lo aecordo CO'l1 o art. 6"
da lei n. 640, do 14 de novembro do nnno proxiruo lindo, deverá
ser cobrado proporcionalmente ás diversas cspecies em que se
subdividem aqucllas classes - inteiras, moias , q na1't03 de pas
sagem - isto é, cobrar-se-ha por passagem iutolr.i a totalidade
da respectiva taxa, por meia passagem a meta.le, e assim por
deaute , fícaudo isentas de imposto as passagens gratnit:ts, cou
cedidas ás crianças menores rio :~ aIlIlOS.- JOl/l]!':m Murtinha,
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N. io - F.\[ 23 UE ABRIL DE IDOr)
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Mlnisterio d03 Negocios da Fazenda - Capital Federal, 23 do,
abril de 1900.

Recommendo aos Sr3. chefes das Repartições subordinadas
a este Ministerio que provklencíem para quo das manteigas
estrangeiras submettidas a despacho e ainda não examinadas
pelo Laboratorio Nacional de Analyses, sejam enviadas amos
tras áquelle estabelecimento, afim de lhes ser dada, á vista do
resultado do exame a. que so proceder, a competente olo.ssifl
cação, nos termos da lei n. 051, de 22 (lo novembro do anuo
proximo passudo ; ücando, entretanto, os mesmos 81'S. ('hd,s
autorizados a pcrmittir o despacho das mcre.idorius nas condi
ções alludidas, cobrando-se a taxa de 1:';200, devida. pelas mano
teigas de leite, mediante termo de responsabilidade l,ela dltíe
reuça de direitos, C,\SO tenha de ser applícada a taxa (\(1 2.$400,
dcvid.i pela, (le mnrg.u-ina e substitnto".-· JO'!QHim .I1(1l"li.11Io.

N. 20 - EM 4 DE 11.\10 DE 1901

Docltu-a que são consldcrndos poquenos fa1Jl'ican!<'s o nr:joci"n!o

d o calçado que cmpngur operarios unicaurcnl o pura 1'('[""'os e
prorupt iücaçâc de onconnucudas pnrt.icularcs o o íuln-ican lo '1'1.0
~('lIunnln t mhnllu.r l):ll'íl ~lS ll(~{'~~-.::-:id:1dr''i tl() ::-:I'\l Cll!llllH·!'l·jq ;t rc

1,,1110.

Mlnisterío UOS Negocíoa tia. Fazenda - Capital Federal, ,I Ué
maio de 1900.

Declaro aos 81'S. chefes das Repartições encarrega-tas da ar
roca.lução do imposto de consumo, para seu conhecimento e
devidos efleitos, que o negociante de calçado que empregar
operarias unicamente para reparos e promptificação de encorn
mendas particulares e o fabricante que preparar calçado para
satisfazer apenas as necessidades do seu commercio a retalho
devem ser eonsUerados pequenos fabricantes, para pagarem a
taxa de 20-; estipulada no art. l l , lettr.\ .1/. do regulamento do
26 de maio ultimo, S3m PI'OjllÍZO cia que fô~ por aquolles devida
pelo registro de seus estauelecimon tos.

Ficam assim mo.litlcados os despachos deste Minister-io constan
tes das ordens da Directorla do l~xpediente. ns. 13, de 27 de março
ultimo, expedida á Delegacia Fiscal no Paraná, e 3t, de UJ de
abril subsequente, ao exactor das rcndns redoraos de S. Frun
cisco de Paulav-> J{)(!I)Him 11ft/rtin/w.
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N. :21 - EM 7 DE MAIO I)E 1000

As mult as iiupo-Ius em virtude d" <Icei""" a rlu l rn l ,,', po,lél1l SG\'

]'(l(l'llit1:-lfl 1)('111s ('lnpl'f'gadn'; !lf,\,nh qltro ít.". qll(':I~-Jl'-' l'nl'enl .1\11 ..
glld:l.-l p(do TIH',"':OHl'O.

Ministério dos Negocio"§ da Fazenda - Capltal Federnl, 7 do
maio de 1900.

Declaro aos 81'S. chefes das Repartições subordinadas a este
Ministerio, para. sou conhecimento o devidos effeitos, que a.
decisão da cornmissão arbitral nas questões que tenham de SOl'
submettídas ao 'I'hesouro , na tórma do art. 50 das instrucções
approvadas pelo decreto n . 3529, de 15 de dezembro do anuo
proximo passado, não dá aos empregados que houverem levan
tado as mesmas questões o direito de receberem desde logo 3S
multas impostas em virtudo daquella ueci,ão.- Joaquim Mur
tinha.

N. 22 - E:\l 10 DE MAII) DE 1900

Provi.lcn c ia a l'c''';l)(~ilo (los p::tp(l.i-.; n (l\)(~\llllnnto.') (pie foram sol lado.s

com o s-l lo ost a.lual untes da lui que c,labelccclI rcgras para a
di .scrim i naçúo <la~ l nxas (lHe a Uu i.io r os Estallqs pOtlf'lll dccrr-tur,

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capíta l Federal, 10 de
maio de 1\)00.

Tendo-ao suscitado duvidas sobre si [lOS papeis e documentos
passados depois do I de julho tio 19U9 c quo na auseucla da
lei n. 535, de 31 de julho daquelle anno, que estabeleceu
regras para a discriminação das taxas que a. União e os Es
ta-íos po tem decretar, foram sellados com o seUo estadual, é
applicavel o disposto nos arts. 50, § 3", lettra c, e 51 do re
gutamento expedido com o decreto u , 3561, de 22 de janeiro
tio correu te anuo, declaro aos S1's. chefes das Repartições sub
ordinadas a este Minister!o que, toudo sido regulamentada
por este ultimo decreto a lei n . 535 citada, os papeis e do
cumentos em questão, quando passados de I de julho de 189!J
até n data. du publicação do regulamento de 22 de janeiro, não
Incidem nas disposições dos reforidos arts. 50, § 30, lettra c,
e 51, mas ficam, para produzir effeito, sujeitos ao sello federal
que deveriam pagar si fossem passados IH. vígencia do actual
regulamento c-e- Joaquini lIItt1'linlw.
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N. 23 - EM 11 DE MAIO DE IVO:)
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Nas Ictru« sac.ulas em m a is (In uma vi.i n s,~11<) rlovo S."L' :.lpplit';.lllo
na l ()1'I'(' i 1';1.

Ministerlo dos Negados da Fazenda - Capital Federal, 11 do
maio de IIJOO. •

Declaro aos srs, chefes das Roparflções subor.linadas a csto
Ministér-io, para seu conhecimen to e devidos eíleitos, que das
letras sacadas em mais de urna via o ás quaes se retere o
art. (iO n. 3 do regulamento approvado pelo decreto n. 3564,
de 2'~ de janeiro do corrente anno, deve ser sellala a terceira
o não a prlmelra, como fui publicado. - Joaqivin: ,1l!lrlinho.

N. 21 - EM zs DE MAIO DE I~IOO

Miulstorlo dos Negocies da Fazcl1'la - Capi tal 1'81181' <11, :'28 de
maio de 1900.

Tendo-se suscitado duvida sobre o sello fJ1Hl devem pagar as
procurações apiul acla; por não cogitar dellas o regulamento
aunexo ao decreto n. 3504, de 22 de [nueiro rio corrente unno,
declaro aos Srs. chefes das Repartiçõas suborIinadas a este
Miníster'io quo aquellas procurações estão sujeitas ao scllo lixo
de mil réis ( 1$000) exigido pelas passadas em nota publica ou
por punho partíeular, ás quaes são equiparndas por produz irem
os mesmos eif'litos e gozarem de iguaes prtvllcgios. - JOlujnim
lIfurtinho.

N.25 - E\l 29 DE l\IAlO DE lIJ!I!)

J\,";' 1i~111('~\."; (In:') l'('",;pt)n:~a\'('i." por \'~tll)l·c.:,; I)(·rt('ll('('lll('~ ;.i Ulli;ú, d'-'Yl'lll

~~('l' pl'P,,:daL1a:-5 no TJIC~lJllL'o Ferli~1':11 ou na~~ HI'pal'iil~I',('~ (L· V;tz('wla

no:-; J1:...;lado ....; (' ~nhlll\'llid;l" ar> ('s::lII1'''; (~ ;lPPI'll""'.1<:;-\() do Tl'i111l1l:11 d0

C(lllla:-:.

Miuistcrio dos Negocias da FaZúlllh -- Rio do Janeiro. 2V do
maio de IIJOO.

E51'. Ministro da ludustria., Viação o (iIH'as Publicasv->- Tendo :t
Delecyach Fiscal no Estado do Minai Gerues trazido ao conhe
cime~lto deste Ministerio, oru oflicio 1\. 19, de [; (10 maio corrente,
ter a Uircctoria Geral dos Corroias rleteruríuado, em circular
n , ~'?, (1,~ ::1) dI' :\(;(,:::to ultimo, (1110 as 1if\ll r:as tine; ,1.Zl!ntri' do
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Correio fossem prestadas perante as rospectivas Administra
ções, e constando ,Í, mesma Deleg,tcia que tal pratica tem sido já
adoptada pela Administração dos Correios daquelle Estado, rogo
vos digneis de tomar as providencias que o CMO reclama, Visto
como, em virtude do disposto no art. lO, paragrapho unico,
<10 decreto n. 2230, de 10 de fevereiro de 1896, as fianças dos
responsaveis por valores pertencentes á União devem ser pres
tadas no Thesouro Federal ou nas Repartições de Fazenda nos
Estados e submettidas ao exame e approvação do Tribunal de
Contas.

Saude e fraternidadev-> Joaquim Murtinho.

N. 26 - EM 8 DE JUNHO DE 1900

E,\;,,, é'l'.ir.il<l' or, "'110 fixo ,I" :JOO róis os rcc ihos ,10 paglllllen{o ,la
Pl'Üll110S de ~q.!.·ln~os.

Ministerio 110s Negócios da Fazenda - Rio de Janeiro, 8 de
junho de 1900.

Suscitando-se duvida sobre si os recibos de pagamento de
premias de seguros estão isentos de sello como as letras de pre
mios de que trata o § lv, n. 5, do art. 19 do regulamento
approvado pelo decreto n. 35G4, de 2Z de janeiro do corrente
anuo, declaro aos srs. chefes das Repartições subordinadas a
este Ministerio que a isenção concedida ás letras de premio foi
motivada pelo facto de já ser cobrado das apolices de seguro o
solto proporcional ao VIJ10l' pelas mesmas letras representado
-o que nua se verifica em relação aos ditos recibos, qne são
sujeitos ao ~B110 fixo de 30() réis, na fórme do § 40 da tabella B
annexa áquello rC\g'ulamcnto, quer sejam de pag-ttmonto de
letras quer não. -- Joa'1H1:m Miirlinh»;

N ,'n - EM 14 DE JUNHO DE lUOO

,\.' iuulhcrrs n ão podem exercer empregos do Fuzcn.la

Directoriu do Expediente 0.0 Thesouro Federal- Rio de ,T,t
nelro, 14de junho da IUOO.

Em resposta ao VOS10 otflclo n. 32, do l:i de abril ultimo, com
a qual transmlttistes a petição em que Manoel Noguoira Gomes,
thesoureíro dessa Delegacia, pede permissão para nomear Seu
fiel a sua esposa D. Phtlomena Belfort Nogueira Gomes, declara
vas, para os devidos fins, quo o Sr. Minístro, por despacho de
29 de maio proxirno findo, resolveu que, emquanto não fôr o
assumpto regulado por lei, não poderá permíttír que os em
pregos de Fazenda sejam exercidos por mulheres. - Pedro
Teixeira Soares;

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Maranhão,
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N. 28 - EM 15 DE JUNHO DE 1900
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llcdal'a '[118 as contas do forucr iuu-nl o 011 ,[U<lI'Sfluer documentos

devem ;;"1' se1lal!os previamente, incorrendo cru multa o chefe da

rr'p"l'li,iío pul.lica 011 011[1'0 fu nr cionn r io 'lHe lhes ,101' nrulamonl o ,

Ministerio dos Negocias da Fasenda - Capital Federal, 15 da
junho do 1900,

Sr. Ministro (la Industrla, Vlução e Obras Publicas - Em
solução (t consulta constante de vosso aviso n , 47, de 28 de
fevereiro ultimo, cabe-me declarar-vos qne ns contas de for
necimento, como quaesquer documentos, devem ser' sellndos
préviamen te, nos termos do art. 37, n , 9, do decreto n , 3564,
de .\'2 de janeiro do corrente anuo, incorrendo em multa o chefe
de repartição publica ou outro funcclonario que lhes der anda
mento sem que as mesmas contas tenham pago, ou o sello fixo
de 300 réis, na fórrna (la tabella B § l° n. 5, annexa áquelle
decreto, ou o proporcional, caso se vcriflque <1, hypothese do
art , tio,n. 17.

Saudo e frateruldado . -Joaquim lIIurtinho.

N. 29 - E~I 28 Dl~ JUNHO DE 1~IOI)

o~ 1'(~Cll]jOS .los npl'nn,liz,'s nuui nlrci ros '[11(" 1'01' serem filhos de

('si l'aIl~(·it'o~, houvr-rr-m - i.lo OH viorr-iu a ser desligado.'; das

(':-;l'ola~, 0)11 virl ud o tI(' ]'('('!3JlJ,'l(Ji(,s ('nn~\ll~ll'('~~, 11('\'('111 sor )'0,(':0"

lhi.l.»: al),'; Cl,rl'('~ .Ias })('1(1!..!':l.ci:-ls 1,'isc:1(\~;.

Minísterio dos Negocias da Fazenda -~ Capital Federal, 28 de
junho de 1900.

A' vista. do que sollcltou o Ministerio da Marinha em aviso
n, 1893, de 30 de setembro de 1893, recornmendo aos Srs, de
legados Iiscaes nos Estados quo providenciem 110 sentido de
serem recclludos aos cofres das Ropartíçõus a seu cargo os pe
culíos dos aprendizes nmríuheiros quo, por serem filhos de es
trangeiros, houverem sido ou vi-rem a ser desligados das es
colas, em virtude de reclamações consulares, para o que ficam
os respectivos commissarios autorizados a liquidar as oader
netas relativas a taes peoulios, quando estes se acharem
depositados nus Caixas Economícas da Republícaa--- Joaquim
Jlw'tinho.
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N. :YJ - E\l ~I i»: .IlJLllO uE I ~'!')

PrQvid"l1l,ja p:l}';j 'l '!" q...; H-:(';u') dq:s illll"J-,!"-} d 1"1)11 11111'1, 11 ') Iuu d(~

ci.la tl·illl!~..;IJ"·, apl'l·...;rnl,'Hl Ú Hep:.ll'li(;:l') a ([lU' ('~lin'rl'1I1 ~uIHJI'

11 ina.los um lnappa l1f',lnnnslralivo (las inrJ'~H'(:t;,::') Y('l'ilk~ll~,." na

sua CiPClllll"';l;l'ipç:ll) n (Li. out rus e.'-:icLll'C('illlf'ulo.;.

Ministerio elos Negocias lht Fazenda --- Capital Fedora.l, 9 do
julho de 1900.

Convindo que este ~linistel'io tenha immediato conuccimeuto
do modo por que são enteudllas o executndns as disposições
do decreto n. 3622, de 2fJ de março do lUUO, que regula. a
arrecadação dos impostos do consumo, rccornrnendo aOS Srs. cheft's
das Repartlçõos ílscaes que observem o seguinte:

l'

O" flscaes dos impostos .10 consumo deverão, no fim .10 cada
trimestre, apresentar á ltepartleão a que estiverem subordi
nados um mappa dcmonstratl vo das iufracções ver-íflcadas, men
cionando nome, residencla o profissão do lulcactor , numero do
registro, natureza da íuíracção, da do auto, Ih respectiva
entrega. e da iutlmação, e mais esclarecimentos que julgarem
necesearlos.

Entregues osles mappas, as Reparbicões deverão enviai-os ao
Thesouro dentro do I" dias, acornpauhados de miuuciosn infor
mação sobro o andamento dos proces .sos e sobro as decisões
proferidas, cujos Iundameutos deverão ser doclurudos todas as
vezes que as mesmas decisões forem Favoráveis as partes.

As Estações flscacs nos Estn.dos onde houver Delegacias farão,
por intermedio destas Repar-tições, a remessa ao 'l'hosouro ,

4°
A' Directorla das Rendas Publicas incumbe examinar o as

sumpto e propôr as providencias que lho parecerem cou voníontes,
cumprindo dar conhecimento a. este ~linisterio da falta de
observaucia desta circular.

Os mappas o as competentes informações deverão SOl' remeto
tidos ao '1'11<3:=;0111'0 dentro dos seguintes prazo..;:

De 15 ltiO" pen';t :1 lVJccuedorin., All'.l,n,I"g'<l ti') ~hc:\h6 o A" .n-
elas do E~tlt'10 110 Rio lLJ Jaueiro ; '. D

De 31J ,li"s para as Delcgrcius 01'3 :-:. Paulo, l'c'l':\;\l~, Rlo
Grande do Sul, Sau tu Cathurlua o Espi rit» ~,I!lt\);

Dn 1',1) 11Lts P:11'[I, nl':l demais ]lü!r;i<::ri:\s.- J';"7"i,il JV,o-tillho.
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N. 31 - EM 3 DE AGOSTO DE 1900

De clnrn qn o OR dor-umcnt os n.io eOlllprr'llen,]i,]os 1111 i ~,l>el1[\ Tt,

l:l classe, § in do l'CgutllllClIlo au n oxo ~ttl decreto 11. :~~)(;·í, tlt' 2,".!

do janeiro d o H'OO, "" ['f,\"o "n,ieilps ao sr-llo fL'<l['J'II] quando ío
rcm juntos li proccssos que í cn lia m <lo correr prrnnto 118 aulori
[]a,]e, da Un ião e quP- ao procurr-cõc-. (jt]('J' ']0 proprio punho

quer pns-adns em notas ele t ahr-Il iâo , hom corn o os cont rnctos.,

papam o dito "0110, qunlqucr quo '''.ia" fim a 'P'" 1'0 dcsl inrtu ,

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, :1 de
agosto de ]900.

Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores - Em res
posta ao aviso n , 660, de 22 de maio ultimo, no qual solici
tastes o parecer deste Ministerio sobre a consulta que vos
dirigiu o procurador seccional no Amazonas no sentido de
saber si estão sujeitos ao scllo Iedei al as petições relativas
a p i ocossos que correm perante a justiça locnlv as procurações
e suusta.beleclmentos, quer por Instrumento publico quer 110 pro
prio punho, para os mesmos processes e I,am receber dinheiro
do Thesouro ou em outras R"I'artiçüe3 Lstadnues, as certidões
extrahidas de autos Ol! notas rk: tabell iã« () Oil contractos de
honorurios de advogado ou quaesquer outros contraetos civis
não especificados no regulamento :UlIICXO no decreto n , 35G4,
do 22 de janeiro do corrente anuo-c-cubc-rue declarar-vos que
aquellas petições e certidões, não se achando comprehenutdas na
tabella B, la classe, § 1" do regulamento citado, não estão su
j eitas ao sello federal, salvo quando forem juntas como do
cumentos a processos que tenham de correr perante autoridade
administrativa ou judieinria da União, e que as procurações
quer do proprio punho quer em notas do tabeltião, bem como
os contractos qualquer que s+t o fim para que forem passados
e lavrados, estão sujeitos ao dito sello, por serem actos rogu
lados por lei federal.

Saude e fraternidade. -Joaquim Mw'linho.

N. 32 - EM D DE AGOSTO DE J900

Declara ([ue a taxa d olu-adn ele 800 ri'is BI') .., rlovirl a quando o raqtlo
rim cn í o j'"r foito em papel que medir mais de ~l\ ccn timetr-o:s ,

Minister io dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, D da
agosto de 1900.

Sr. Ministro da Justiça e Negocies Interiores - Respondendo
ao aviso n . 5G2, de 16 de julho ultimo, em que, a pro
posito de um requerimento em papel que mede mais de

Decis õe~ da FIL7.en<1:l. 2-
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33 e menos de 34 centímetros de comprimento e no qual
foi eollada uma estampilha de :300 réis, consultastes si o
pagamento do dobro da taxa de que trata a primeira obser
vação da tabolla B annexa ao regulamento approvsdo pelo do
ereto n. 3564. de 22 de janeiro do corrente anuo, só tem legar
no caso de exceder o papel em um centlmetro ou mais qualquer
das medidas estabelecidas na citada observação, cabe-me decla
rar vos que de facto, em 'lista da decisão deste Ministerio,
u , 335, de 187(;, somente nesta hypothose ó devida a taxa
dobrada.

Saude e fraternidade. - Jooquira Murtinlco .

N. 33 - EM 15 Dl~ AGOSTO DE lDOO

Est~o sujoil os ao impo-t o (10 fr[ll1spol'lc I)~ ('on:-;lll('~ dn c~rr('il'a

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda - Capital Federal, 15 do
agosto de 1900.

Suscitando-se duvidas sobre si os consules de carreira estão
isentos de pagamento do imposto de transporte, á vista do
disposto no art. (jo da lei n. G40, de 14 de novembro de
lR9Y, communíco aos SI'S. chefes das Repartições subordinadas
a este Ministerio que, não podendo aqueIles funccionaríos ser
Incluídos, como declarou o Ministerío das Relações gxteriores,
em aviso n , lO, de 7 dr) abril ultimo, entre os membros do
Corpo Diplomatico, não lhes é extensiva a isenção a estes conce
dida. pela mencionada disposição. - Joaquim J11urtinho.

N. 34 - EM 23 DE AGOSTO DE 1900

As Alfandegas não devem na das:-;ilic~ção de mcrcadoi-ia-, afastar-se da

ver-dadoira applic~ção da Tarifa, dcsprozn nd o f[lWlr[llCl' circum

sí.ancia flue pareça inrl icar applieação d i lfer cn lc .

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 23 de
agosto de 1900.

Tendo-se verificado que na Alfandega do Rio de Janeiro se
importava punno de lã em córtes simulando cobertores ordína
rios, para como tal pagar os respectivos direitos, quando, en
tretanto, o mesmo pauno era desuna-to á. confecção rle capotes e,
portanto, sujeito ti, taxa de 4$200 por küozramma, do art. 517,
la parte, da Tarifa, recommendo aos Srs. chefes da- Repar
tições aduaneiras que para a classificação de mercadorias,
em casos identicos, tenham em vista a verdadeira appllcaçãu
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que lhes é destinada, desprezando qualquer circumstancia que
pareça indicar applicação dilferente, conforme resolveu este
Mínisterío em relação ao caso de que trata a ordem expedida
àquella Alfandega por offlcio da Directoria do Expediente do
Thesouro Federal, n. 201, de ~l do corrente mez.- Joaquim
Mttrtinho.

N. 35 - EM 29 DE AGOSTO DE 1900

As notas do entrega aos nrrrnnnl an tcs ele objccl.os vundi.los em leilão

estão sujeitas ao se llo fixo do ~()() reis e as contas do arrmuatueão no

proporcional solno o prn.lucto l iquirlo .

Ministério dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 29 de
agosto de 1900.

Tendo-se suscitado duvidas sobre si as notas de entrega aos
arrematantes de objectos vendidos em leilão devem ser sujeitos
ao pagamento de sello , quando já o são as contas de arrematação
fornecidas pelos leiloeiros aos seus commíttentes, declaro aos
Srs, chefes das Repartições subordinadas a este Ministerio que
as referidas notas, constituindo um recibo em devida fôrma pas
sado por pessoa competente, que no caso tem te de ofllcial publico
( Codigo do Oomrnercío, art. 70). estão sujeitas ao sello fixo de
300 réis, na fôrma do § 4' da tabella 13 annexa ao regulamento
approvado pelo decreto n. 3504, de 22 de janeiro do corrente
anuo, e que em relação àquel las contas deve ser cobrado o seIlo
proporcional ao producto liquido, na fórma do art. 4', n . 21,
e § l° da tabella A annexa ao mesmo regulamento.- Joaquim
Jlurtinho.

N. 3G- EM 14 DE SETEMBRO DE 1900

Determina o modo como devem SOl' cscr-ipturados nos balanços os saldos

recolhidos aos cofres c os suppi-imcntos feitos por intcrmcdio dos

cngenheiros-chercs dos d is l.r ict os lelegraphico.'i.

Mínisterio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 14 de
setembro de 1900.

Attendendo ás considerações feitas pela Repartição Geral
dos Telegraphos. em offlcio n , 828, dirigido á. Directoria de Con
tabilidade do Th esouro Federal em 31 de julho ultimo, recom
mendo aos Srs , delegados físcaes nos Estados que façam eseri
pturar sob o titulo - Movimento de fundos - nos respectivos
balanços, como remessas recebidas no Thesouro, os saldos reco
lhidos aos cofres das Delegacias, Alfandegas, Mesas de Rendas e
colleetorías por intermedio dos engenheiros-chefes dos diversos
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dístríctos telezrnphicox e como - Saques pagos - os suppri
mentes feitos aos mesmos engenheiros; cumprindo que, no fim
de cada mez, s-ja dnrlo conhecimento tanto da importancia dos
saldos recebidos como da dos supprtmentos feitos a mencionada
Repartição, por meio de telegramrnas -xpedídos por conta da
mesma, que opportunamente enviara ás Delegacias Fiscaes bro
churas proprlas para esses telegrummas.

Outrosim, declaro aos mesmos Srs , delegados flscaes que
as importancias dos referidos saldos recolhidas desde janeiro do
corrente armo até a data em que fôr recebida esta circular e
que tenham sido escripturadas como - Renda dos Telezraphos
Electricos - deverão ser aunulladas dessa verba da receita e
escríptura.ías pela fórma acima indicada ; o que, feito, será tam
bem communicado á Repartição Geral dos Tolegrn phos.-Joaquim.
Murtinho.

N. 37 - EM 21 DE SETEMBRO [JE 1900

Os marinheiros do navios mercantes e1'to em conseqnoncia de naufrngio

ou permancncia em hospital flcarem abandonai los em portos do
Br<lzil, gosar~o da i~CllÇÜO de imposto de passagClll.

Minlsterlo dos Negocias da Fazenda -- Capital Federal, 21 de
setembro de 1900.

Declaro aos 81'S. chefes das Repart.ições subordinadas a este
Ministerio que para o elfeito da isenção do imposto de passagem,
de que trata o art. 6° da lei u. 640, de 14 de novembro de
1899, são equiparados a indigentes os marinheiros de navios
mercantes estrangeiros que, em consequenoia de naufragio ou de
permanencia em hospital, ficarom abandonados em portos do
Brazil , - Joaquim Muriinho ,

N. 38 - EM 6 DE OUTUBRO DE 1900

As estampilhas de se110 federal colladas em papeis encaminhados

pelos Governos dos Estados podem ser iuutilisadns por meio de ca
rimbos.

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 6 da
outubro de 1900.

Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores - Em resposta
ao aviso n. 555, de 12 de julho ultimo, em que consultastes
sobre o procedimento a aloptar-se na Secretar!a de Estudo desse
Ministerio com relação ao facto de serem inutilizadas por meio
de carimbos das Repartições Estaduaes as estampilhas do sello
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federal colladas a papeis encaminhados pelos Governos dos Es
tados a despacho desse mesmo Ministerio , cabo-mo declarar-vos
quo nenhuma razão ha para impedir-se aq ucllo meio de inutilí
zação do sello, desde que esta soja completa, de modo a evitar
que as ostampilhas possam de novo ser aproveitadas.

Saude e fraternidade.- Joaquim Murtinho.

N. 39 - EM 13 DE OUTUBRO DE iooo

A isençâo .10 imposto l1e l ra nsporlo "oIlSi:,'ll:!lla 110 nrl , :1° 110
,Icereto 11. 2iDl,.lo I l rlo janeiro .lo 1,~!1,~, S,') SI> ~lppliea :'<s ,'sir:olas

.In forro coustruidas pela Un i.io ad m i ni sl r.ulus IH'J" Govr-rno ,

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 13 de
outubro de 1900.

Sr. Ministro da Indústria. Viação c Obras Publicas - Em
resposta ao aviso n. 77, de 10 do mez proxímo finde, no qual
soltcitnstes esclarecímeutos que vos habilitassem a resolver a
consulta feita a esse Ministerio pelo enzenbeiro fiscal da Es
trada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, no sentido de
saber si aproveitava á mesma estrada a isenção oo imposto de
transporte consignada no art. 5° do decreto n. 2i9 I, de II do
janeiro de 1898, cabe-me declarar-vos que essa isenção applíca-se
ás estradas de ferro construídas pela União, administradas pelo
Governo, devendo ser a de que se trata equiparada ~tS estradas
construidas por particulares, sem subvenção.

Saude e fraternidade.- Joaquim Murtinlco ,

N. 40 - EM 25 DE OUTUBRO DE ]\)00

Declara que não é licito uma repartição publica cncacrcgnr-ss do
promover o funeral do seus empregados, nem cousti tuir-so cohrn

dora do dividas particulares.

Ministerlo dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 25 de
outubro de 1900.

Sr. Ministro da Industrla , Viação e Obras Publicas - Em
resposta ao vosso aviso n. 29, de I de setembro ultimo,
em que consultaes si a Repartlcão, a que pertencer um funccio
narío que, f"llecend'l no effcctivo exercício de seu carg-o, quite
da [ola e contribuições para o montepio, não tenha familia ou
pessoa interessada que se incumba do seu euterramento, pôde
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ser autorizada a mandar fazer o seu funeral por conta da quota
de 200$000, de que trata o art. 47 do regulamento que baixou
com o decreto n , 942 A, de 31 de outubro de 1890; cabe-me
declarar-vos, para os fins convenientes, que semelhante quantia,
que compete exclusivamente á família do contribuinte, só
poderá ser abonada, corno indemnízação, a qualquer de seus
membros que tiver feito as despezas do enterro, não sendo licito
a urna repartição publica encarregar-se de promover o funeral
dos seus empregados, sem haver disposição de lei que o auto
rize, nem constituir-se eobradora de dividas particulares, por
meio de retenções, também sem fundamento legal.

Saude e fraternidade. - Joaquim Murtinho .

N. 41 - EM 25 DE OUTUBRO DE ElOO

Os papois rclat ivos ao rcgistro Torrens (' :\os "3Sa1\1I'l1tos, nasci.

mcnt os c ohil.os estão sujeitos ao sollo Icdcrul ,

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 25 de
outubro de lUOO.

Tendo o delegado fiscal no Estado do Rio Grande do Sul con
sultado em officio n. \:17, de 25 de junho ultimo, si os papeis
relativos ao registro Torrens e aos de casamentos, nascimentos
e obitos devem pagar sello federal, apezar de estarem aquelles
serviços a cargo de autoridades estauuaes, declaro aos srs. chefes
daí! Repartições subordinadas a este Mruíster-io, para seu conhe
cimento o devidos elfeitos, que, comquanto tivesse havido
omissão dos mesmos papeis no § l° da tabella B do regulamento
approvado pelo decreto n. 3564, de 22 de janeiro do corrente
anuo, estão elles sujeitos ao sello federal, nos termos do § 2° do
art. 2° do dito regulamento.-Jow]uim 1IJurtin7w.

N. 42 - EM 31 DE OUTUBRO DE 1900

Os vales-ouro cm i l.tid os pelos Bancos e recehido.-; nas Alfandcuas
em pag3Jllcnlo de rlircit os uiio e,tão ,ujliil,g ao imposto do scllo ,

Directoria do Expediente do Thesouro Federal- Rio de Ja
neiro, 31 de outubro de 1900.

De accordo com o despacho do Sr. Ministro, do 23 do corrente,
proferido sobre o vosso o1licio n. 3G, de 24 de abrtl ultimo, sub
mettendo iÍ approvaçao do mesmo Sr, Ministro a decisão pela
qual, em solução á consulta do Banco Commercial, coustderaates
sujeitos ao imposto do seIlo, ex-vi do n. 26 da tabella A § l°
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do vig-ente regulamento, os vales-ouro omittídos pe~o. referido
Banco e recebidos na Alf'andega em pagamento de direitos, de
claro-voa, para os devidos eifeitos, que sendo os ditos vales-ouro
titulas provisorios destínados a ser substituídos por letras de
cambio, das quaes é devido sello proporcional, não estão sujeitos
ao pagamento (leste nem do sello fixo.- Pedro Tcitreirii Soares.

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Maranhão.

N. 43 - EM 12 DE NOVEMBlW DE l!JOO

Os l.ilhctcs .]" '1uars'1urr lol ctias, q unr 1',,~i:;ll'atlasnr-sl a Cnpitnl, para

scrern nr-lln vcnd i.l as ou r-xlru h i.lns, 'lu"r não rcgi~lratla", mas ex

postos :i vorul a em quulqur r outra pari" ,lo lrrritorio l.ruzilcu-o,

.'sliio sujeitos ao p;l~an"'lllo do sr llo ,

Directoria do Expediente do 'I'hesouro Federal - Rio de Ja
neiro, 12 de novembro de HlOO.

Em resposta ao V()SSO ameia n, 110. de 18 de outubro próximo
findo, declaro-vos. para os devidos effeítos, que o Sr. Ministro,
por despacho de 31 do mesmo mez, resolveu approvar o acto
pelo qual mandastes sujeitar ao pagamento do sello de que
tratam o art. l°, n , 29, e 8" (la lei n. 64iJ, de 14 de novembro do
anno passado e a tabella A § 4° annexa ao decreto n , 3564, de
2~ de janeiro do corrente anno, os bilhetes de quaesquer loterias,
quer registradas nesta Capital, para serem nella vendidas e ex
trahidas , quer não registradas, mas expostos á venda em
qualquer outra part« do territorio brazileiro.- Pedro Teixeira
Soares,

Sr. Delegado Fiscal no Estado da Bahia.

N. 44 - EM 21 DE NOVEMBRO DE 1900

Declara ser indebit.a a i n lcrfur onc i a rlo procururlor da HqmlJlien

nos processos relativos :í imposição -lo m n lt as por inf,'",,,:,,,) dos r.'.
g1l1anH'ntos <los impostos de, con su mo ,

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de .la
noíro, 21 de novembro de 1900.

Em resposta ao vosso ofílcio n , 88, de 17 de setembro ultimo
communicando haverdes estabelecido a pratica de sujeitar a~
parec,er do, proc~r~dor da Republíca nesse Estado os processos
relatívos a imposiçao de multas por infracção dos regulamentos
dos impostos de consumo, para depois resolver essa Delegacia
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s01)1'e a proccdencia ou Jmproccdencta dos respectivos autos, (le
claro-vos, dI" accurdo com o despacho do Sr. Ministro, de 14 do
cor-rente, que não deveis proseguir nessa pratica, porquanto, em
face das disposições claras dos regulamentos em vigor, é indebita
a interferencia do procurador da Rupublice nos mencionados pro
cessos.- Pedro 'l'ci.reira Soar.:s ,

Sr. Delegado Ftseal no Estado de S. Paulo.

N. 4:1 - EM 2:) DE NOVEMBRO DE 1000

A:; llrnHf':1('il('s p:1l':l rxruu i nn.lorr-s 110 ('()l1CUl':;:O df~ 1:1 o 2:1 «ntrnn

(',ia rOdl"H ]'('('al1i.l' ('!lI lH":SP:l:, ('Xll':UJll~\S .i ch:..:::-:n dos l~lllpl'C~:Hlos

dn FaZ(·lld:~.

Directoria cio Expediente do Thesonro Federal- Rio de
.Jalleiro,'!3 UO novembro do lDIJO.

Em obedienr ia ao despacho rIo Sr. Ministro, de 10 do corrente
mez, declaro-vos, pn,rn. os devi-los eIfeitos , qno , ;, vista do
motivo exposto em vosso ofllcio li. 33, de 27 de outubro
ultimo, podeis fazer rcca h ir em pessoas extranhas ,í classe
dos empregados d(J Fuzenda as nomeações de examinadores
no concurso do I" c 2' cntranoía a quo brevemente tereis de
proceder, comtan to quo a respecti va despoza não exceda de
500$ü()!).- Pedro Teixeira Soares.

Sr. Delegado Fisl'al no Estado do Espírito Santo.

N. ,j(j - EM 18 DE DEZEMBRO DE 1900

n('Cm)lnl('l1d~) a fi"l (jJL~I'I·\·.'llH';;1 110 ]'('r~'1I1:1Jl\l'nlo ,dI) ~('ll(), afun dn
(PW ;:('j:llll d('\'jd:IIIH'lllp i nu í i l iv.ul as ;1:'> 1':-:.I:lllljlilll:l:-1 col l.ulns (\lll

dOl'llIlH'It!(),"': (' pl'()C\'~.',I):; 1[1I1~ \'pl"l'vJll p('lns U(·p:ll'li(üc:..:. d(~ F:\znnd:l.

Ministério dos Nego-los da Fazenda - Capital Federal, 18 de
dezembro de 19UO.

Sendo frequente em certidões e outros documentos passados
por diversas Repartições publicas c juntos a processos submet
tidos ú. considerucüo do Minlsterío a meu cargo não se acharem
devidamente inutilizadas as estampilhas aos mesmos colladas
para pagamento do respectivo sello - o que sujeita os interes
sados no andamento duq uellcs processos á exigencia da revali
dação; e convindo evitar que os efleitos rle tal irregularidade
pesem sobre pessoas que para el la não concorreram: chamo
para o fado a attençâo dos SI'S. chefes das Repar-tições subor
dinarlas ,t est.e Ministério, recornmendando-Ihes <l. fiel observan
cia do disposto no art. 19 do regulamento approvado pelo
decreto n. 3;)6,1, de 2'! do janeiro do corrente anno.- Joaquim.
.Mnrtinho.
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o 1'0conl1ccilllonlo cl(l~ fIl li o" nn lu rnr-s fi-il.o 1'010 p~o no nr-Lo (10

r(lg·i~dl'~ll· o nnsri nu-nl o dcslrs, (lcn~ H'r Cllllsi(lfll':l.do lr.g-al.

Mlnlster-io dos Negocies da Fazenda - Capital Federal, 21 do
dezembro de 1\)00.

Sr. Ministro dOR Negocies da Marinha - Devolvendo-vos o
incluso requerimento de Arnbroztna Maria da Conceição pedindo
para sua tilha natural Deolinda o montepio deixado pelo finado
macliinista de 4" classe da Armada 2" tenente Aurelio Bernardo
da Silva, quo perante o ofllclal do Registro Civil da parochla de
SantAnna, nesta Capital, declarou ser pae daquella menor,
e bem assim a certidão que com o meSIJlO requerimento foi
transrnlttldn a este Ministério com o vosso aviso n , II 16, de 16
de novembro proximo findo, cabe-me communíear-vos que,
devendo ser considerado legal, para produzir todos os seus
elfeitos, o reconhecimento dos filhos naturaes feito pelo pae
no acto de reg ístrn r o nascímen to destes, " menor Deolinda
está no caso de habilitar-se nos termos do decreto n. ,\607, de la
de fevereiro de 18li6, para per-ceber, conjunctnrneute com seus
Irmãos nnscidos de leg'itimo matnímouío, si houver o montepio
instituido pelo referido ofílcial, de accordo com G preceito do
art. 19, n. 2, do decreto n. 6D5. de 28 de agosto de 1890, combi
nado com o art. l° da lei n , ~88, de () de agosto de 1895.

Saude e fraternídadcv-c- Joaquim i1!urr{l1ho.

N. 48 - EM 22 DE DEZEMBRO DE 1900
'I'rn! a d a ('()!ll ~'2'Clll do prazo rara a cobrnncn dI) ,0110 dos con hr-ci

1I1t'n(0.'; fIe rarç'.1.

Dlrcctoría do Expediente do Thesouro Feder,il- Rio de
Janeiro, 22 de dezembro de 1900.

Em' resposta ao vosso ofllcio n , 3Z, de 27 de outubro ultimo,
declaro-vos que o Sr. l\Iinistro, por despacho de 29 do mez
próximo findo, resolveu approvar o neto pejo qual, em solução
;i, consulta da Alfaudegu desse Estado sobre a interpretação do
art , :37, n. G, do regulamonto annexo ao decreto n, 3564, de 22
de janeiro do corrente anno relativamente á contagem do prazo
para a cobrança do sel lo dos conhecimentos de earva, decidistes
flue o prazo de oito dias estipulado nuquolle artigo fosse contado
da data da ex.pedição para os conhecimentos de cnrcas proce
dentes de portos naclonaes, de conforrnídode com a cilada dispo
sicfio, e que, em relação aos uxpelidos em portos estrangelros,
se eftsctuasso n" cobrança de accordo com o dispo-to no art. :10,
n , 4, tio mesmo regnlamentu.i-- Pedro Tcixcirn S,f1rl".

Sr. Delegado Fi~c91 no Estado do Espirito Santo.
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