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MINlsnRIO DA JUSTI~A f NfGOCIOS I1IHRIORfS

Pags.

N, 1 - Declara que aos delegados do Governo junto aos Gym
nasios Estaduacs c.ju i pa rarlos ao Nacional cab.un , no
caso de se acharem impedidos ou a useut.es os coru m i s
sarios fiscaes de exames pa rccl lados , as a tt ri hui çóes
lixadas nas i nst rucç ões de 23 de no vem hro de 1001 •

N. 2 - Dccla ra que a p rop.ist a , feita pelo Conselho Escolar
da Escola Nacional de Bal las-Ar tes de um pru'osso r
para a regencia c Ifec t i va de uma cadeira da mesma
Escola, não pode Ser a pp rovad a , por não constar que
o dito professor sc leuha naturalisado cidadão hraz i-
leiro • • • • • . , • . • . • • • " 2

N. 3 - Appr-ova o acto pel o 'lua I foi negaria i nscripcâo para
os exames de Ph ysica , Chi mi ca e IIistoria Natur-a! a
um ostudanto que a lteuava haver prestado os de Ari
thmetica, Algebra, Gemn c t ri a e Trigonometria na
Esco!a de Engenharia de Porto-Alegre. • • ., 2

N. 4 - Derl ar-a que, á vista do art. 10 da lei n. :~OlS, dc 5
de novembro de lSS0, nã» pódo o Gove r no faze r con
tra l.o algum por tempo oxccd.m tc do anuo ílua n-
cei ro • 3

N. 5 - Declara que, á vista do art. 30 do Codigo vigente, não
podem se,' pag'os a um subslituto os vencimentos in-
tegraes da cadeira que regeu. 3

N. 6 - Dvclara 'lu' não serão processados pela Secretaria de
Estad" do Mini ster-io da Justiça e Negocias Interiores
requerimentos relativos a assumptos dos estabeleci
mentos de ensino, sem que venham encatni nhadoa e
informados pelas Directorias dos mesmos estabeleci-
mentos. 4

N. 7 - Declara que não subsiste a doutrina em cuja confor
midade perde o direito á congrua mantida pelo de
creto n , 119 A, de 7 de janeiro de lS90, o pensionista
que f~r provido em cargo ou dignidade de categoria
superIOr . 4



4 DECISÕES DO GOYEI\NO

N. 8 - Declara que não compele á administração do Districto
Federal tomar á sua conta o tratamento dos loucos
que, achando-se no mesmo Districto, não tenham, en-
tretanto, neste o seu domicilio. • . • • . •• 6

N. 9 - Declara qual a interpretação a dar-se ao disposto no
art. 62 das instrucções de 23 de novembro de 191H,
no caso de não poder o estudante continuar uma das
provas do exame, por moti vo de molestra repeli tina. 6

N. 10 - Declara que os bacharets por um dos antigos eursoa de
sciencias sociaes e sciencias jur ídicas do regimen rle
1891 sómente podem oLter, indepen:lente do que já
possuem, o diploma que é actualmente conferido pe las
Faculdades de Direito, sendo-lhes perrnitt ido prestar
de uma só vez e em qualquer das épocas regula
mentares, os exames das matert as que lhes fa ltcrn para
completar o curso eactual , 1

N. 11 - Declara que os dous terços dos vot '5 exigidos pelo art. ::15
do Codgo de Ensino deve entender-se, não dos leutes
presentes á Congregação, mas deduz idos da totali lade
dos membros de que ae compuzer a mesma Congre-
gação . 8

N. 12 - Declara que as represen taçôes ou recursos dos lentes
estão isentas do pagamento de sello sómento quando
tratarem de simples aasu mp to de expediente de serviço
publico e não de interesse pessoal ou particular. 8

N. 13 - Declara que: os a lumnos, que não frequentaram as
aulas de revisão, podem receber o gráo de bacharel
em sciencias e lettras ; não devem ser obrigados a
novo exame fina I de fr ancez os estudantes que já o
fizeram pelo regulamento de 1899; os a lumnos, que
antes da circular que ordenou a cobrança de 5$500
por inscripção em cada exame final do curso, foram
approvados em exames finaes, são obrigados a pagar
aqueIla taxa ao requererem os certificados . 9

N. 14 - Declara qu'l as Inatrucçôes organizadas na conformi-
dade do art. 141 do Codigo de Enai no independem de
approvação do Governo 10

N. 15 - Declara que aos alumuos de que trata o art , 35 do
Regulameuto do Gymnasio Nacional é extensivo o
disposto no art. 125, § 20, do Codigo de Ensino, na
conformidade do qual tem direito ao i-espeot i vo di-
ploma independentemente de emolumentos . . .. 10

N. 16 - Resolve as consultas relativas a dispensa de exames,
frequencia das aulas de revisão e cobrança de taxa,
em estabelecimento equiparado ao Gymnasto ~a-

cíonal , • " . • • • • • • . • . . •• 11

N. 17 - Declara que os arts. 52 e 64 do Codigo de Ensino são
appl lcaveis aos concursos para os Iogares de lente do
Gymnasio Nacional. • • . • • • . 11

N. 18 - Sobre funcções que competem ao almoxarife do Hos-
picio Nacional de Alienados. • • . • . 12



MINLSTERIO DA JUSTIÇA E NEt;OClOS INTERIOREi:l 5

N. 19 - Declara que os exames da 2' época devem effectuar-se
no mesmo estabelectmento em que houverem os alumnos
cursado o anno lectrvo, e sómente depois é permittida
a trnnsfereucia destes.upprovados ou reprovados, para
outros estabelecimentos . 13

N, 20 - Declara que, constítuíndo o E'dernato e o Internato
secções de um mesmo estabelecimento, a" decisões re
lativas ao regírnen do ensíuo de uma dol las deve pre-
valecer para a outra . 1.'1

N. 21 - Declara que, havendo o Governo reconhecido aos Es-
lados o direito de cobrar taxas de i nscr ipçâo de exames
preparatoríos , não devem ser passadas as respectivas
certidões s~m que os interessados mostrem ter satis
feito as alludidas taxas, si não tiverem sido cobradas
no acto da inscr-ipçào . H

l'\. n - Declara que aos alumnos que estão em trabalhos de
exames prolonzados, por motivo de força maior, pôde
ser appl ica.la a disposição do paragrapbo unico do
art. 116 do Codízo de Enstno, entendendo-se , p -rérn ,
para cada anno do curso, como data da abertura dos
trabalhos, a data verificada da termtnação dos exames
do anno anterior, 1:;

N. 23 - Declara que a disposição do art. 77 do rezularnento
das Faculdades de Medicina deve ser interpretada, não
litteralmente. mas de accorrlo com o art. 411 do regu
lamento de 1884, en tendendo-se a palavra diploma
eomo equivalente a gráo, 1G

N. 21 - Declara qlle não figura entre aR attribuíções da Con
gregação dos Institutos de Ensino a de apreciar e
discutir a int -rpretaçã . dada pelo Governo ás dispo-
siçôes dos regulamentos. li;

N. 2:; - Declara qtle um professor em d lsponi bil idnde do Ins t i
tut» Benjamin Cunstantpóde, nos termos da la dispo
sição trausitoria do acrual regulamento, se,' provido
em uma cadeira vaga, mas que, sendo essa disposição
de caracter facultativo. deve o mesmo profeasor ser
consultado, p-rquanro pôde recusar-se, no c.iso de não
se julgar competente para a resp- ctrva regencia. 17

N. 2G - Declara que deve ser mantida a g-ratuidade de matri
cula a um a.lumno do Internato do Gymnasio Nacional,
porquanto, tendo sido admittrdo de accordo com o que
dispunha o § 10 do art. 34 do regdamento de 30 de
março de 189i:l, não lhe porlia ser applícada a disposlção
do art. 35 do regulamento de 19U1 • . . . •• 18

N . 27 - Declara que não pôrle ser provida interinamente e por
contrato a cadeira de piano e canto do Instituto Ben
jamin Constant, por não cogitar o respectivo regula
mento de taes interin idades e contractos, devendo ser
aberta tnsc-ípeão para o concurso, na fôrma do art. 75
do mesmo regulamento • • . • • • . • •• 18

N. 28 - Sobre a internação, , no Hospicio Nacional de Alie-
nados, de enfermos vindos dos Estados • 19
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N. 29-

N.30
N. 31

N. 32-

N. 33-

N. 34-

N. 35-

N. 3li-

N. 37-

1'\. :3R-

N, 411-

N. 11 -

DECISÜES DO GOVEUNO

Declara flue " l ici t o aos csl.nbolec imento , equiparados
crear aulas dc d iscipli nas estranhas ao programma
ollle ial, com a re stri -ção de que esse aupment o de es
tu los não .ionst i tu : sobrecarga pura os a lurn nos, com
prejuízo da sua hygiene mental .

Sobre dcspezas com o serviço eleitoral .
Declara que as funcções de substituto não porlorn ser
exercidas, sem quebra do p ri nci pio de h iet-a rch i a
est.ahel eci do no Corligo de Ensino, pelos lentes, os
quaes, na hypothese do ar!. 336, sâo s í m plcsmcnto
chamados á regencia das cadeiras • • . . . .
Declara que ao commissar io fiscal que estiver em excr
cicio cabe cont inua r a suppri r o, deveres de seu an
tecessor, competindo-lhe igualmente extrahir ou leg-a
lisar os certilicados de exames rca lizados em épocas
anteriores

Declara que a pena da suspensão .I" esturlos impo.,t a
a um alumno de uma faculdade equipa rada tem a ppl i
cação em todos os estahe loo im m tos fe.lorucs ou equi
parados, aos qll:te" devem ser feitas as nl'ce"arias
communicações .

Declara q 10, nos concursos para provimento do logar
de lente, um dos membros da cotn m issâo examina
dora deve s.ir incumbido da residcncia do, trabalhos
respectivos e nessa qualidade lhe é racultado arguir
os candidatos, quando o julgar conveniente, no caso
do art. 72, § 2 0 do mesmo Codigo, • . • . • .

Declara que o facto da "'Iuiparação não exclue ,Ie
modo algum a flsca lisação que pôde c dovo exercer ()
Governo estadoal, na p,,,'tc 'lue lho eompct'. sobre os
institutos de ensino situados em sou tcr'ritorio , •

Declara que não é permittida a um alumno a matri
cula no 60 anno do curso g ymnasial com dopcndcncía

de um exame do 5". . • • • . • • • . . •
Inda ere o requerimento em que varias alumnos tia Fa
culdade de Medicina da Bahia pedem s~r relevados
das faltas que derem ás aulas nos dias em que "e
acharem em trabalhos do hospital. . . . . . •
Mantem a declsão do aviso de 22 de maio deste anno,
que declarou incompati vets as funcções de lente e de
substituto interino.
Declara que devem SOl' dadas alternadamente as aulas
dos 4' e 5° annos da Faculdade de Direito de S. Paulo.
Declara que, analogamente ao que preceitua o art. 49
do Regulamento das Faculda les de Medicina, sobre
curso de anatomia, deve ser feito o de phyaiologia em
aulas separadas para cada uma lÍa~ partes da cadeira.

Declara que nos institutos de inatruccâo secundaria
equip!\ra~08, são de e,tricta observancia as regras esta
beleci~8 no Regulamento do Gymnasio Nacional,
quanto..L. execução dos programmas . • . . • •

Pags.
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MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 7

N. 42 - Torna extensivo á Faculdade Livre de Sciencias Juri
dicas e Soclaes do Rio de Janeiro o aviso dirigido á
Fauldade de Direito de S. Paulo. em 31 de julho deste
an no, que autorisou fossem dadas a lternarl.unc nto as
aulas do 4" e 5° an nos , 28

N. 43 - Declara que aum lente da Faculdade de Direito de
S. Paulo e membro do Senado estadoai não é appl i
caveI a d isposicão do ar] 25 da Convtituicão, que in
eompatibilisa o exerci cio do mandato legislativo com o
ex-releio de qualquer outra fUIICÇ:10 durante as sessões
do Congresso Federal; nem ainda se lhe pôde applícar
a disposição do art. 73, ut lei n , 44 B, de2de j un ho
de 1892, que veda as aecumulacôes remnneradas, á vista
do Accorrlão rio Supremo Tribunal Federal, de i9 de
agosto de 1899 • 29

;\;. 4·í - Torna extensivo á Faculdade Livre de Direi to do Es
tado de Minas Geraes o aviso I1.lrigido á Faculdade de
Díretto de S. Paulo. em 3i dejulho deste ann o, autori
san.io que fo sem dadas alternadamente as aulas do
40 e 5° an nos :~o

N. 4'> - Declara que, em relação aos cursos de anatomia obste
trica e de anatomia da bocca, se deve proceder i.lenti
camame ao determinada em aviso de 3i do julho deste
anno, quanto ao curso de physiologia 30

N. 46 - Sobr-e r-esponsnhil ida de com relação ao pagamento" as
eon t.ri huiçõcs .le «normos recolhidos ao Hospício N a-
cionai de Al ien a.los . 31

N. 47 - Declara que, de accordo com o art. 3:38 do Codirro de
Ensino. devem ser unicamente contadas as falias que
se verifioarem do não comparecimento dos membros
do mag isterio á. aulas ou a08 actos escolares de pre
sença obrigatoria, entendendo-se, portanto, revogado
o aviso de 24 de abril de 1899. • _ . . . .. 31

"I. 4R - Sohre as funcçúes do medico do pavilhão de observa-
ção no Hospi cio Nacional .lo Alienarias o .lo phar-
maceutico do mesmo esbabolecimento . • • •. 32

N. 49 - Declara que, pelas i nstruccões vÍ!renteR, foi implicita
mente revogado o disp isto no art. 6°, § 2°, das instruo
ÇÕM de i~ de dezembro de 1900, relativamente á
dependenoia entre as materias dos exa rnes parcel ladna
de preparatorios, suhsi.tin'lo apenas a exigencia de
appeovacão em ar í thmadca para os candidatos ao
exame de álgebra . • • . . • • • . . ., 33

N. 50 - Sobre o uso da ass ig nn t u ra ,Ie chanoell a em do-
cumentos offlcínss . 33

N. 51 Declara que devem ser prestalos nos 60 e 7° annos do
curso os exames de cltn ioas a que se refere o art. i5,
§§ to e 2', do regulamento annexo ao decreto n , 3902
de 12 de janeiro de 1901 . 34

N. 52 - Declara que, entre os livros adaptados para os exunes
parcellados de preparatorios,deveser incluida a Selecta
íngleza do Dr , Guilherme Pereira Rebello . 34
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N. ,)3 - Sobre a assignatura de documentos por enfermos re-
colhidos ao lIospicio Nacional de Auenados 35

N. ;'1 - Declara qne os profesor-os 110 Inst ituto llenjamin
Constant não são ubrigados a snrvi r de examinadores
em concursos 3~,

N. 55 - Sobre o desconto qne illegaJmente sotfrou em seus
veneimentos uma professora do Instituto Benjamin
Constant . 3/Y

N. w - Sohrr- o forneeimenlo de mcdalhu de disl incuão para
substituir a que foi cxtruviada , . • • . • •• 36

N. 57 - Declara que a disposição do art. 186 do Codigo de
Ensino só é applicavel a exames flaaes, e que os exames
de promoção apenas são validos quando esta se torna
effecríva, isto é, no caso de approvação em todas as
díscipllnaa do anuo. :17

N. ;;8 - Declara que a nenhum alumno, quaesquer que sejam
as suas condições, é par-mrtttdo matricular-se simul-
taneamente em mais de um anno do curso. ,1'7

N. 5~ - Declara quo não podem ser oxercidas cumulativa
mente (unccõos do Vereador e d" Escrivão de Collo-
ctoria Federal . 38

N. 60 - Manda adoptar na Faculdade de Medicina da Bahia, no
anno proxirno vindour-o, a decisão constante do Aviso
de 31 rle julho do corrente anno , relat iva ao modo pOl'
que deve ser leito o curso de pbysiologia na Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro • 38

iii. 61 - Declara a quem estão suborrlina.Ins os empregado~

subalternos da aula de clinica psychintr ica e de mo
Iest.ias nervosas da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro 3U

N. 62 - Declara Incornpa t iveis as funccões de sub-secretario
e de preparador interino da Fuculdado de Medicina
do nio de Janciro . 39

N. 63 - Declara que aos a lum nos que, f.enrlo feito os t res
primeiros annos do curso do ('ngenharia civil pelo
regulamento anterior ao que vigora ac tualmen te , se
adaptaram a este, prestando o exame de r osistencí a
dos materiaes e grapho-statica, deve ser confer-ido
o titulo de engenheiro geographo, e que, indepen
dentemente de adaptação ao novo regulamento, oslo
di roito lhes é garantido /;leio disposto no art. 1 0 ,lu
decreto n , !l08 A, de t.l rle novembro de 1902.. 40

N. 64 - Declara que a um estudante, que interr-ompeu em 1889
seus estudos no 40 a nno do ensino jiu-idico , " porm i
ttido continuar os mesmos estudos pelo rl'gimen em
vigor, fazendo, na época propria, "de nccõrrlo com
as disposições do Codigo de Ens ino, quanto ao pa
gamonto das taxas, exames da 3a cadeira do 30 anno
e da cadeira do 4°, com exeepção da 3a• 40

N. 65 - Declara que os cursos complementares das secções
não comprehcndidus na primeira parte do art. 60
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Pags ,

do regulamento de 12 de janeiro de 11101 podem ser
uutorisados pela Con~rogação em qualquer "'poca e
em virtude de requisição do lente da cadcira ,

N. 66 - Declara que a observaneia do qU(J dispõem os art.s. 362,
n , IH, e 371 do Cod igo de Ensino sobre rcgimeu,
pI'ogrammas c exames constitue condição essencial
para que os inst.i tut.os equiparados con t i nnem no
gozo da eqniparação ,

N. 67 - Recommenda a oh-erva ncia do aviso cirr ulm- de 4 de
janeiro de l!JOl, segundo o qual os e~tabcleciment!:ls

equiparados aos eongeneres federaes somente poderao
dirigir-se ao Ministerio da Justiça e Negoc ios Int.o
riores POI' intermedio dos deI "gados flscaes do Go
v"rno ,

X. 68 - Declara qne, nas provas cscr íptas de Iinguas, é pcrmit
lida aos examinandos, consulta á commissão exami
nadora, e que nos actos oraes de francez , inglez e al
lcmâo li lambem permitt ida a consulta ao diccionario,
na propria mesa da commissão de exames.

N, ao - Sobre pagamento de serviços eleitoraes.
N. 70 - Declara que independe de approvação do Miniaterío da.

Justiça e Negocios Interiores a oeganíaacão de bancas
de exames preparatorios, na época marcada no art. 60

das instrueeôes de 1901, e que é de natureza gratuita.
a íuncção de commissario fiscal.

N. 71 - Declara, em solução a uma consulta sobre exames dos
candidatos á matricula na Escola Militar, Escola
Naval e á carreira de telegraphia, que as ínstruccões
de 23 de novembro de 1901 sómente providenciaram
sobre a organisacão de mesas de exames para a matrt
cula de estudante. que se destinem aos cursos depen
dentes do Ministerio da Justiça e Negocios Iuteriores,
unicos de que podia cogitar.

N. 72 - Declara que não censtituem regra que aproveite a
novos candidatos, as concessões anteriormente feitas,
de valíIade de exames preparatórios para 11 admissão
á matricula nos diversos annos dos cursos dos institutos
de ensino secundario. equiparados ao Gymnasio Na-
cional. • • • . • . . . • . • • • • .

K. n - Declara que a citação ou notificação pelo escrivão só
póde ser feita por ordem do juiz ou a requerimento da
parte •

N. 7·1 - Declara que não ha incompatibilidade entr-o o juiz
federal e o seu substituto

N. 7;; - Numero e composição dos conselhos de qualificação e
revista da guarda nacional nas comarcas dos Estados.

N. 76 - Devem requerer dispensa do lapso de tempo decorrido
para assignar o respectivo termo de promessa e entrar
em exercício de seus postos os officiaes da guarda na
cional que o não fizerem dentro do prazo legal • •

41
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47
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48
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N 77 OH livros do r"g'istr<l de orl i í.nes "d,> cus.uucu tos não
g'ozam .la isenção .lo Helio !',,,lu1'al 4i'

N. 71' - Declara que a rect.iflcacfio de U!l\ casamento só póde
ser Ioita por m aud.ulo judicin i , .lcpnis de provados
os factos allegados e m just.ilcaçâo d,ula perante a
autoridade competente . . . . . . . • " 49

N. 79 Prestação de com prom ísso n exe r c icio de um capitão
da g uard a n a oiouul no Estado <lo Piauhy. 49

". 1'0 - Cancellamento de annotacõos inrlevidamnnte feitas
nas patentes de o lflciaes uo uioud os para a gltal'rla na-
cional no Estado do Rio ,Ie .lanci r o. ,,0

". i'L - Os hotões-insignias não d áo d irnito a cont.inouci as
militares, só servem para os ofllci aes da guarda na
cional razorom-so rnconheccr em qua lquru- nmp,rgcncia
por seus superiores ou intorioros 50

N. 82 - Alem dos recibos nas 2" "ias das guias de pagamento
de sello das patentes dos oOieiaes da g'llarda nacional
deverão os in teressad os exh i hi r na Secretaria da J us
tiça f) Nejroc íos In í.nr iires os couh cci men tos uu
pressas dovi.l anicnt.o leg.l1isa(los, cnt.ref!llf~s pr-l as re-
partições arr-ecaludor.s , ;'1

K. ,~:l Declara que os livros uulns do reg'istro civil deVP111
ser recolfiídos 110 archivo das cu maras municipaes.. ,,J

N. 1'4 Declara guo em caso ,In i m ped i iu on tu dos supple ntes
(lo unia circumscripc áo devo ru SOl' ch a mados os da cír-
cumscripçiio mais visinha <>2

"'. 8<> - Qualquer offlcial da guarda nacional pódo exercer,
em com missão, igualou superior posto nos corpos
policiaes dos Estados , Jl1'ecodenuo licença do Minis
terio da Just.iça . O ofllcí a l do policia, poréiu , esta
in hi hirlo de ser nomeado para qua lquer posto da m i-
licia ci vica • . . • . . . . . . . . .• G3

N. 86 - Declara que as cortidõcs ex trahirlas dos livros de
registro de nascimentos e obi t os estão sujeitas ao sel Io
terler-a l, e que o pr-ocesso pnr a a cohrança das multas,
por infraeção d o art. !'iO fio decreto 11.9il86, rle 7 de
março de 188il, d ove correr perante o Juizo Federal. 54

N. 87 Infor macôcs sobro algumas pe',a8 do uniforme dos
otflci aes da cua rda n ae ionu l , . 54

N. 88 O prazo para a exh i hiçúo dos conitecilllenlos do paga
mento do se ll o d as patentes dos offic iaes .l a p-uarda
naciunal leve ser co nt.a.Io da rlata em 'luO a respectiva
repartição :lrreca,la,lora t.iver' scicnoia da circular do
Ministeria da Fazenda, de 22 ,lo aeosto ultimo.. 55

N. 1'9 ~ Compete aos respoct ivos ser-ventuarios a acquísição
.lo: livros para o registro d o nascimentos, casamentos
e ohitos 56

~. 90 Declara que a expressão - co m m er-cia n tos - c r és-
tricta aos que fazem da mercancia p rofi ssâo habitual. 56

N. 91 Declar-a quo compete aos pr-ocuradores da Repuhliea
ou aos seus ajudantes nas eircumscripções funccionar
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lIUS processcs p:ll'a a c.,dJranca d« multus F"or in
ú-accao <lo art. 50 do rcgulamento n. U886 , do 7 do
março de 1888 , 57

:\. !':! --- Heso lve duvidas sobre a perda dos postos dos oíliciacs
da guarlLa nacioual cundcmnados a mais de dous
annos . 57

;-.;. fi:; -- Declai-n flue os Estados não podem estabelecer taxas
para o registro civil, .le aeeôrdo com o art. 10 da Con-
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MINISHRIO DA JUSTI~A [ NfGOCIOS INHRIORfS

N. 1 - E:\I :l DE MNEllW DE 1\)1I~

Declara quo aus dele<~auu>; rIo (JOU'l'110 j n u Lo aos GYllllla:-;iu:-: Esl a-

,lo:JCS cqu i pa rudos no ~;H',iúIl;d ('alJ('llt, n o caso (l~' .....:1' ~ll'llal'('rll iIll}lt"

diclo:-: ou ausentes us COIllWissal'loS ri:...:cac';.; de (':;.<tllle~ pa rccl ludus ,

u- at t ri l.u ir ocs lixada,,, ll;\,'; IIL.:L!'lI/'(:úc~ ,1(':!:~ (L· lllJ\CJJJ!l1'U (L' l!)ol.

Miuisterio (h Justiça O Negocias In toriore: --- Directoria do
Interlori- 2" Secção ~ Capital Fedcrnl , :l de [aucíro de 190·~.

Respondendo ao vosso oíilcio de r;~ do dezembro findo,
declaro que aos delegados do Governo junto acs Gymnasios esta
doaes equiparados ao Nacional cabem, no caso do so acharem
impedidos ou ausentes os corumíssarios fiscacs de exames par
eellad os. as attribuições fixadas nas instrucções de 23 de no
vembro ultimo. Relativamente, porém, :is certidões do exames
prestados nessa capital em dezembro de l()()ü o anteriormente,
'ás quaes se refere o supracitado oíllcio, toma-se dcsnccessaría
a vossa íntorferencia, por jct ter sido nomeado o novo com
missarío, ao qual incumbe continua!' a supprir os deveres tio
sou antecessor.

Saude e fraternidade.- Sabino Barroso Junior i-« Sr. DI'.
José Joaquim dos Santos Werneck, delegado rlseal junto ao
Gymnasío Fluminense.
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N. 2 - EM o DE .JANEIRO DE 190'~

DncLJ1';1 IIlU' a pl·iJp()~·d,a, C'ila p(dIJ l;qJl~(·IIH) Escol:ll' da E'~~'l)la ~a

c iou-i l rlo n~'ltas-~\l"lp", de um pl'Orl'~:-'~H' para a l't'!.!,"l'llci:t ('íf('Cli\c,1

de uiua ('HtL'iL';t Ih l\1':-,lna E ....,e"l:l, 11;-\0 púd(_~ :-:'1'1' nppl'I)\-;ld,\, pll'

I\;-l'l cun-d.ar que li dil',\ pr·)I·(· ....;.;·I]· !"llil'l u.i lnr .. di.<:l1lu ('iILHLllJ lua

zi l ci ro,

Minister io da Justiça, e Ncgocios Intcl'j'Jl'e, - Ilil'cctol'i;t dI)
Interior - ;2~ Secção - Captt.il Feder-al. G de janeiro de l!JO~.

Em resposta ao oíllcio n. 1:l3. de \'2 rle dezembro tlndo,
doolaro-vus, para os fins convenientes, que. núo constando tenha
o professor August.: Girar<1oj; se uaturu.Iisado cid.ulào braz iloiro ,
afim de poder ser nomeado para it regoncia eífectiva da cadeira
de gravura de medalhas e pedras pi-cciosus, dei x;, de ser appro
vada a proposta do Conselho Escolar, por-quanto a nomcacão <lo
que trata o art. 32 do Regulamento deve recahír em a.rtista
nacional de reconhecida competencia. O professor ,\Ugustcl Gi
rardet, somente por contrato, como :tté agora, poderá continuar
na regencía daquella cadeira.

Saude e fraternidade. - Sabino Barroso ,hmiol". - Sr. Dirn
etor da Escola Nacional de Bellas ,\rtes.

N. :l -- EM U lJE .JANEiRO lJE lU02

Appruva () ací.o pdu 'lual ((li w~,'!ada i nscri prii» p:tl'a 1):; ('·x.alll"S d e

Ph y-ica , Chillliea n Ili~t~Ii'Ül ~allll';tl a UJIl ('si ~\(talllu ,[tU' alle~·t)va

h avcr pl'e,.... tutlu (l~ (ti', .Yri tluuc l.icn . .;\1f.!:c I l l' il , Uf'lllll"ll'i,'1 I' ~rl'i~'Ull('

mot.riu 11;). l~~:-ic(~la {h~ J;~llgnnhal'ill de }>()l'h-l-.\lc,:""!'P..

Ministerio da .tustiça e Negocios Interiores - Direetorio do
Interior - 2" Secção - Capital Federal, 9 de janeiro de 1902.

Em resposta ao offleio de 9 do mcz próximo passado, de
claro-vos que approvo o ~ct? pelo qual ne'~astes a inscrípção
a exames de PhYS1Ci1 e Ohiruíca e 1IIstol'ia ~\lOtll['a[ i-cquerlda
por Fausto Lucas da Veiga, que ;dlogal'l' te:' prestado os de
Aríuhmettca, Algebra, Geometrta o 'I'riuouumetriu na Escola
Livre de Ellgcnharia dessa C .pitul. EssacEscob roi reconhecida
como instituição de ensino super-ior e não tem competencía para
proceder a exames de preparatoríos, não sendo, portanto, validos,
como taes, os exames referidos.

Saude e fraternidade.- Sabino Barroeo .hlnírn'.- SI'. Dr , Ma
noel Pacheco Prates, Cornrníssarin fiscal dos exames prepa
ratoríos em Porto Alegre.



MINISTERIO liA J[;"TI~'A E NEGOClOS INTERIORES 3

N. 4 - EM 15 DE JAi'iEIRü DE IU02

j)edlua que. Ú vi.'I.'1 d" III'i. 1~) da Lei u , :lO[K ,I" ,., ,I" "'Ivem!>!'ü ,lo

1~80. não púd(~ o nOVt'!'110 !';IZ(~!' rr,r1nl/'alq :.ll'_!'lllll por t.m po ox cc

dl'dl,.-'. tIn ;1111111 ~·lll:lll(·(~il'l).

Miuisterio da .Justi<;a e Nq!>JL:io; llltCl'iol·'.\,>- Directori» do
IntoriI)I'-~' :SocI;ão-C:Lpital Fedur.i l, J5 de janeiro de 1!IiJ~.

Em resposta ao oflicio u . I, de 9 ti", janei ['O corrente, c em
a.ldí turnonto ao ,\ viso UC' 6 do mosmo nl()1" declaro-vos. para os
fins convenientes, que, em vista do art. 19 da Lei n , 30IR de
5 de novembro de 1880, não pôde o Govorno ftzilr contrato
alzum por tempo excedente do anno tlnunceiro, não sendo, por
tanto, applicavel ao prOÜJSSOl' AUg-usto Gir.rrdot o disposto no
art , 32 do Itegulamento vig-ente dessa Escola.

Saude e fraternidade.- Sabino Barroso Junior. - SI'. Dire
ctor da Escola Nacional de Bellas-Ar-tes.

N. 5 - EM 15 DE J.\NEIIW JJI<; 1902

]le(,llll'a quo. ,i visf.n do "I'I..:W do t:o(li'-:o \ i:O"'IlI.('. n.i» 1'0.10111 S<'"

p;l~'OS ,'t Ulll suh ..s l i l.u !: 0:-; \'ollcillU'lllo:-; iilll';'~'I'al'~ da C;lficil':l IJU(:

1·(':'.:·('U.

Minister-io da. Justiça e "íegocios lntlJri')l'e, - Directoria .lo
Interior - 2' Soccào - Capital Federal. 15 de junoiro de !V'2.

Em resposta ao "oíílcio n . 47. de 21 de dezembro findo,
com o qual transurlttístos o requerimento do substituto DI'. Vir
ginio Marques de Leão, solicítmdo pagamento (los vencimentos
integraes da cadoiru do Plillosopnia do Irireito, quo regeu
durante o anno lecti vo findo, declaro-vos, para 0-; nns convo
níentes, que, tendo si-to l'ev()!!,',d,~ <1 disposição do art , 33 do
Codigo de 18:12 e reguhnrlo ti, mutoria o disposto no art. :10
(lo Codig-o vigente. lÚO pt'Jir SOl' att"mrli,!o o requerimento
daquelle substituto.

Saude e rraternídadc. - 8abino lJalTOSO JU1Ii01' - Sr. Diro
etor da Faculdade ue Direito do Recífe ,



DECISÕES DO (;OVEI\!'iO

N. 6 - EM 15 DE FEVEREmO DE 19m

Declara que não serão processados pela S<:cl'etaria do Estado do Mi
nisterio da Justiça e Nr-goclos Interiores requerimentos relativos
a assumptos dos estabelecimentos de ensino, sem que venham enca
mínhades e informados pelas Dircctoriae dos mesmos estabeleci.
mentos.

Ministorio da Justlça e Negócios Interiores - Directoria
do Interior - ~, Secção - Capital Federal, If) do fevereiro de
1902.

Circular - Declaro-vos, para os devidos etleitos e coo hu
cimento dos interessados, que pela Sec]'etal'ia do Estado deste
Ministerio não será de ora em diante processado nenhum reque
rimento relativo a. assumpto desse estabelecimento, sem que
venha encaminhado e úevidamente in formado por essa Dire
ctoría, na conformidade do que dispõe o att , ;;0, n , ::l, do Codigo
de Ensino em vigor. Como assuiupto da VOS"t compe tencia,
entende-se, para <lo appltcação do citado artigo, tudo qual! I,u
dispõe o todigo, nos capttulos Vil-XI, solm- lIlat1'ÍL:u!:Is e (lXU
mas; cabendo-vos, por consequencia, dcspuchar as petições dos
alumnos, de accordo com os regulamentos vigentes o decisões do
Governo constantes do lJirwio 0l!ieiol o do avisos expedidos ,L
essa Directoria.

Saude e fra.ternidade. - Sabino Barroso Junior. -- SI'. Diru
etor da Faculdade de Medicina do Rio de .lauei ro ,

Identtco aos demais ínstitu tos subor-diuudos a, este Mí
nlstcrio,

N. 7 - EM 27 DE FEVEREIRO DE lVfJ2

Declara (lUe não sub-istr. a tluull'in:.l rrn cuja c"llt'ol'll1id'i<la perlle "

direi lo á co ncruu mantida pelo tllOcrelo n . Il') A, tl.. 7 de jn nr i ro
de 18\10, o pcnsionisl a 'luC 1'01' p rovi do em cnru o ou tli:"llil\,ule l\e

cale~orü~ supcrior.

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Dil'cetoria
de Contabilidade - Ia Secção - Capital Federal, :27 de fevereiro
da 1002.

Sr. Miuistro rle Estado da Fazenda - 10m o unidu n . 7, de
J I de setembro do anno findo, a Delegacia Fisca! do 'I'hesouro
Federal no Estado de Minas GOI':WS enviou ao Ministeriu ;L

meu cargo o requerimento em que D. Silverio Gumes Pimenta,
bispo de Marianna, pede providencias no sentido de lhe serem
a\w!1:1d:ts as congruas, quo porcr-hia como arcipresto do <'ahido



da. Cathodral, vígarío geral e provísor da respectiva Diocese
o que foram suspensas pela mesma Delegacia desde 16 de maio
de 1897, data em que o requerente tomou posse do cargo de
bispo.

ScguIlllo informou a Delegacia, a suspensão do pagamento
das congruas baseou-se, entre outras decisões, no despacho
proferido sobre o requerimento de D. José Lourenço da Costa
Aguiar, bispo do Amazonas, e publicado no Diario Official de
-!3 ele novembro do W9fi.

Examinando a questão, convenci- me 'de que não póde sub
sistir a doutrina em cuja, conformidade perde o direito .t COII
grua mantida pelo decreto n. 119 A. do 7 tio janeiro de 1890,
() prnsioni-t« que 1"'1' provido em carg» ou dignldade de cate
gOl'ia suporior ,

O citado decreto não garantiu a. sustentação da congrua
aos funccíonarios t'cclpsiasticos a que el le se refere, nem como
aposentados, nem como proprietartos vitahcios de cargos ex
tinctos.

A essa operação oppunha-se virtualmente o acto da. pro
clamação da Ropublica e concurrcnte separação da igreja do
gsta.do.

Lei de oxcepcão, acto exclusivo de muniflcencia, no pleno
oxeroíeio da soberania, o decreto n. 119 A instituiu em beneficio
dos indivíduos ahi cornprehorultdos urna PiJOS;lO nos termos ri
gorosos do direito, sem coudiçõos, corno um favor pessoal,
portanto immune de ligações com a legislação anter-ior •

.\ssim, nenhuma appucacão tem ao caso o principio da.
renuncia taeíta do beneficio menor por acceítacão de beneficio
maior, applicacâo esl,;~ que só teria cabimento tratando-se de
I'lme'/Jcs acti vas não accumulaveis, n.io só por motivo de imo
pe.lirnonto htor-ar'chico, mas tnmhern por prohlbíção Inga!, o
'll1e ooccrr-ln quer n:r, IrJgisl!l.ção ecclesiastica, quer na civil.

Havendo deforido, POI' esses tundamentos, o requerimento
do Revm. bispo de Marianna , rogo-vos providencieis afim
de que, pelo credito do n , 31 do art. :.'3 da. lei n, 834 de
30 de dezembro de 1901. se pague na Delegacia Fiscal do
Thesouro Federal, no Estado de Mina'! Geraes, ao rofer ido bispo,
a quantia de 4:714$214. impnrtancía da congrua que 1111' com
peto, na razão 1111 I: ClOO;j;OOO annnaes, relatí va ao período de
I(i de maio de 1897 a 31 de dezembro do 1\100; classíflcando-se
fi, despeza na. verba - SHrventuarios do Culto Catholico-,
sendo : 814$2'14 no exercício de 1897, e 1:300$000 em cada um
dos do IR98, 18;)!J e I!JOIJ,:to qual deixou sobras nesses exer
cicios.

Sa11l1e IJ !raternirlflflr.-- Snlrinn Rm'ro,o Juuinr,



DECISÕES no I;OYE[\1'\1I

N. 8 - EM 6 DE MARl;O DE lD02

Dr-cln rn qnr n:to ('nlllJ)f~lf~" :Ul11lilli:-.:11';lI'iío do })i-·;I,rit'tt'. F(~d('l'<ll to m a r

Ú sun ('lInfa I) ll':ll;llllfllll.n II(J~~ Inu('{)~ qnf', :lrll:lIll!ll-Si' no Ill,~slllrJ

llislricto, níio l r-n hn ru , cu l rof nu lo , llc~tl' (J ;.:cn IIIJ!lIi(;ilio.

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores - Directoria do
Interior - la Secção - Capital Federal, 6 de março de 1!I02.

SI'. Governador do Estado do Pará -- Attendonrlo ao que
solicitou o Chefe de Policia do Districto Federal, em officio
n. 271, de ~6 de fevereiro ultimo, autoríso, na presente data,
a adu.ís-ão no Hospício Nacional de Alienados na enferma
Maria Seixas da Motta Rezende. vinda tI,;s,e Estado, e que
actualmente se »cha nesta Capital.

A' vista do disposto no art.. DI combinado eorn o art. 78 do
Regulamento aunexo ao decreto n . 3244, de;;;ll de março de
1899, não compete, porém, á ndmintstraoão do Iiistrlcto Federal
tornar ;i sua con (.,1 o tratameu to dos loucos qne, achando-se
no mesmo Dlstricto, não tenham, entretanto. aqui o seu domi
ci lio, como acontece no caso de que se trata.

De accordo, p()i~, com o preceito contido no serundo dos
citados artigos, rogo vos digneis provídencio.r no sentido de
flcar <1 cargo dos cofres ostndoaes o pagamento das con trí
buições devidas pelo tratamento da mencionada enferma, cnso
não julgueis proferivel retíral-a ti o cstabolocímon to.

Slude e 1'1':tternil1al!c.- Snbino Barroso Junior.

l).'elal'a qual a interpretação a dnr-se ao disposto no art. G2 das
lnstrucçôss de 2:3 de novernLro de H).~l, no caso de não poder o

estudante eontln uar umn das 11I'0va~ do »xn me , por motivo de mo

le"ti:), repon tina.

Ministerio da Justiça e Negocios Interior-es - Iiirectorla do
Interior ". ::!, Secção - Capital Fotlernl, II dI) março de Hl02.

Respondendo á consulta constante do vosso offlcio de 3 do
corrente mez, relativamente á interpretação que deve ser dada
ao disposto no art. 6:2 das Instrucções annexas ao decreto 11. 4247,
de 23 de novembro findo, declaro-vos qu«, referindo-se, «orn
effeito, o alludido artigo á retirada do caudidato de lima das
provas do eXUJIlO, qualquer que spja. o motivo allogado. sou pena
de pprlla de direito ao mesmo, n.io RP dovo, ontl'fltan to, compro-
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hender na hypothese a impossíbi lulade de continuai-o por accí
den te de mclestia repentina, não slmplesrnente 'íllegflcla, mas
ainda verificada pela mesa exarninndora ,

Saude e frn.ternídade, - Sabino Barroso Junior. - Sr. Su
perintendente dos exames geraes 110 preparatórios na Capital
Federal.

x. 10 - m,l II DE J\IAH(:O DE ElO'!

DeeIarn que OS bachareis pOI' um tios antigos cursos de sci.-nrias SOCi:lCS

e sciencias jurídicas do rog im-n de 18\11 sóm en te podem obter,
i ndaperrd.-nbe do que já POSSll()!Il, (I diploma que li actualmente
conferido pelas Faculdades de Direito, sendo-lhes permitt ido pres
tar de uma só vez, e em qualquer das épocas regulamentares, os
exames das materías que lhes fa It.-m para completar o curso
actua l ,

Ministerio da Justiça e Negócios Inter-iores - Direotoria do
Interior - 2a Secção - Capital Federal , II de março de 190·~.

Em resposta ao offlcio do 19 de fevereiro findo, declaro-vos
que os bacharoís diplomados por um dos antigos cursos de
sciencias socíaes e de scieucias [urídtcas do regimen de 1891,
caso pretendam submetter-se a novos exames, estão sujeito> ás
dispos.cões do regulamento ora em vigor, e nessa conformidade
só podem obter, independente do que já possuem, o diploma
que é actualmento conferirlo pelas Faculrlades de Direito.
Attonta, porém, a excepcional situação de taes estudantes,
resolveu este Miuisterío conceder-lhes a faculdade de prestar
de uma só vez, e em qualquer das épocas regulamentares, os
exames das materias que lhes faltem para completar o curso
actual, observado o regirnen vigente pua o processo desses
exames.

Saude e fraternidade. - Solriru) Barroso Junior. - Sr. Dr ,
Manoel Porphyrio do Oliveira Santos, delegado fiscal do ndverno
junto á Faculdade Livre dI) Direito do I:io de Janeiro.



Dee lar.i (fIe os dius V'r(~o:-l dos votos f'xif.~illO'"~ pnlo .u-t , :C"' do (:Olli:~'o de

l~nsin() deve ontonder ..se, não dOR I('nte~ pl'cq{\n"~~ ;', ('on~;regaGiIo,

ma, deduzido, da tol.a l i-Inrlc do" mom ln-os ti" 'I'H' ~e compuver a

nH':~'n:l ('ollgt'('g':1e~0.

Miuistorio da .J1I~tiÇ:J. p N,),-~()ei08 iuterloros - l iireetor-in do
Intcriur -- '2" Sn~I:;I(1) - C;t[lital Fodcra.l, Lí di' marco dI) \\)02.

Em oflleio Ile 4 do corrente, communicastes quo , tendo o
])1'. Po iro do Almeida !\I~,ga\h:"ies, d'l'utrl' 01'1 candidatos Inser-i
pto:{ para o concurso ao lagar de substituto da (j' secção, roque
rido opportunarnento ser provido no referido Jogar. nos termos
do art. 5'~ do Codigo dos Institutos Ofllciaes de 1';nsioo Superior
o Socundario, manifestou-se a Congregação dessa Faculdade a
favor d.i pretenção por dous terços dos votos presentes. Como,
porem, se suscitasse duvida sobre a verdadeir.' interpretação da
ultima parte do art. 3;-; do mesmo Co.ligo, o qual regula a vota
ção no caso vertente, consultais si os dons terços exigidos por
este ultimo :tl'tigo se referem ;i totalidude dos lentes da Facul
rlade ou simplesmente ao numero dos presentes á, sessão, con
forme decidiu a. Congregação, por 14 votos contra 6. Em respostas,
declaro que não procede a duvida, li vista da disposição expressa
e terminante do citado art. 3;-;, em virtude da qual a delíbe
ração de que so trata dever<í, ser tomada, não por dons terços
dos votos presentes, mas dqduzidos da totalidad« Ilos membros
de quo SI) compõe a a.lludída Cong'rl'gação.

Saurle o fra,terniil:vle.--8rlliiJ/o t:1'J'l'o.eo .IUH inJ'. SI'. Uirf'etor
,1:1, Fnculda.le di" Modicina do Uiu do ,1:IIl1,iro.

N. 12- ErvI'20 !lE l\IAHC:O DE Ifl02

])A~Jara r[1lC as rel't'e'cnta';'~eR ou rociu-sos ilos lente, OP,I:;" isentoa do

pa~amonto do sol lo sómento quando tl'aUtl'f'm de si mples a."snml't,o

de oxped icnl.e de serv ico l',d'\i,'o e n:;o de intpl'AS~P l'0"~oa I ou

pnrticu lar ,

Ministcrío da Juatiçn e Negocios Interiores - Directoria do
Interior - 2' Secção - Capital Federal , 20 de março de 1902.

Em officio n . 40, de 14 do outubro do anno proximo passado,
transmittístes ;"\, este Mlnisterlo, historiando os precedentes quo
:1, motivaram, uma reclamação da Congregação dessa Faculdade
sobro cobrança de sello em papeis de recurso interposto por 11113,1
quer de seus mornbzos no interesse do ('sbiln)p,flimpnto (\ fiel
obscrvancin de sua lei r('~l1hmf'1I1bl·.
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Como o assumpto fosso da exclusiva competencín (lo Minis
ter-lo da Fazenda, resolvi subrnettel-o á sua apreciação, para que
ürrnasse doutrina a respeito. E, de accordo com a sua decisão,
declaro-vos que as representações 011 recursos estão isentos do
pagamento dc so110 somente quando tratarem de simples assurn
pt; de expediente do serviço e não de interesso pessoal ou
particular.

saude e Fraternidade. - Sabino Rarroso Jirnior, - SI'. lli·
rector da Paculdade (lo J)jl'l~i to do Reei fo,

Dc('lara (lU(': O~ n luum..s, (P~P n.io rl'(~qlH~nlal';1111 :\;; :1\11:18 d e l'f'visão,

P0I1('}11 rr-rchcr o gr:io ele ha-lim-ol ('IH seieneias (~ l r.l.l.ra-, ; n íi»

df'\'f'll1 ser obrig-ados a novo cxn m o final de rl'~lnt'Pz. os f'sbul:1utc.:3',

(lue jú o fize i-am pelo BJ'g'nLl1ll011!o d e 189!l: os ::111111111 1 1,c..; , (Itu~ HI1I(',..;

da ci rcu la r (rUe or.lr-nou a eo!J":IIH.::1 (h- r)$;J!):) por in,-:cl'ilH>I() f'IH

t'alia e xa rno final do cu r-.o rOl'anl n pp ro vndo« ('IH ('xalllP:-; [i n.u-s , ~;l{)

(llfl'i~':ldo~ a pa.!.!::ll' [\([Ul'lla L:lX.:l :\0 I'('ffllt\l'('l'nlll ():-; '~Pl·lili(':ulo:-;.

Ministerio da Justíca e Negocíos Interiores - Dircctoria do
Interior - 2~ Secção - Capital Federal, 25 de março de 190·!.

No incluso ofllcio rle?7 de Ievcrelro ultimo, consultais a osto
Mínister}o : •

1", si podem rOCel1111' o i!:t';io 110 bacharel ern sciencías p
Idtms os alumnos que não frequentaram as aulas 110 revisão ;

2'\ Si os alumnos, que em junho de 1901 fizeram exame
11na1110 francez pelo H.Clgulamento do 1.'';99, silo olrrigados a. novo
exame final do 4° anno ;

::0, si os alumnos, que antes da circular que ordenou a
cobranoa de G$:íOO por ínscripção em cada exame tlnal 110 curso
Il foram approvados em exames finaes, são obrigados a pagar
aquella taxa ao requererem os ceruíflcados ,

j';m solução, declaro-vos: relativamente á la consulta, que
os citados alumnos podem receber o alludido gráo, do accordo
com () aviso de 19 de março de 1901, que declarou faculta.tiva a
revísão das materias do curso, visto ter sido suspensa ft obri
gatoriedade do exame de madureza.

Quanto á 2a consulta, que não devem ser obrigados a novo
exame final de francez os estudantes, que j ã o fizeram pelo
Regulamento de lH99. na conformidade do despacho de \) de
dezembro do anno findo e dos avisos expedidos aos directorcs do
Internato e Externato do Gymnasio Nacional.

A' ultima consulta, respondo afürmatlvarnente,
Outroslrn, communicando naquelle ainda não terem aido

adoptados 110 estaboleclmontn ~lIh vossa flscallsacâo (I!'l mo.lelo»
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de cet-tiflcados do exames, Ol';nniza:los de ,wcllrdo com o a viso
de 13 de novembro ultimo, d~'clar()-vos não caber a este Minis
torío. sinão a es,;t dplcgacia, fiscal, cxigir o cumprimento das
tIisposieões o regras estabolecidas pelo Guverno.

Saude e fraternidade, - Sobino Barroso Jnnior, - Sr. Dr ,
lcaul Penido, delecado üscal do Guverno junto ao Internato do
Gymnasio Mineiro.

N. 14 -- EM :l DE ABRIL DE IOflZ

Declara qu" as Instrucçôcs organizadas na conformidade do art. H4
do Codigo de Ensino independem de approvação do Governo,

Ministorio Ih Justiça e Neg'ocios Interiores - Directoria
do Interior - 2" Secção - Rio de Janeiro, 3 de abril de 1902.

Em resposta ao offício de 8 de março findo, declaro-vos que
este :\1inist8rio fica scíonte 'las í nsl.rucções que organizastes na
conformidade do que dispõe o art. 1,11 do Co.llgo de Ensino, e que
por serem da exclusiva eompetencia dessa Directoria indepen
dem de approvução do Governo.

Saude e fraternidade.-- Sabino It arroso ]unim',- S1'.Director
(in. Faculdade fIe Medicina da Hahia.

N. ]5 -- EM 12 DE AHlUL DE 190'2

Declara qm, aos alumnos de que trata o art. 35 do Regulamento do
Gymnasio Nacional é extensivo o .l isposto no art, 125, § 2°, do
Codigo de Ensino, na conformidade tio qual tem direito ao respo

ct i vo d iplom o., indepenclentemente do emolumentos,

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores - Directoria do
Interior _ 2' Secção - Capital Federal, 1'2 de abril de l!I02.

Attendendo ao que requereram Julio Adolpho da Fontoura
Guedes e Annihal Telles, baehareis em sciencias e Iottras,
gI'~duadospor esse estabelecimento, deelaro-vos que aos alumnos
de que trata o art , 35 do regulamento do Gymnasio Nacional (,
oxtensi Vil o disposto no art. 125, 8 '?, do Codigo de Ensino, em
cuja coufornridade tem direito, indopeodentemente de emolu
mentos, ao diploma que lhe competir, o aíumno gratuito que
conclua o CUl'SO em qualquer (h';; institutos de instrucção supe
rior federaes ou equiparados.

Saude e íraternidnde.c-- SalJino Barroso .hmi(j)',- -- Sr. Dil'cctor
do Externato (lo Gyrnllltsio Nacional.
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N. 16 - EM 17 DE ABRIL IlE I!!02

H{'~{)lv(' :l~, l~1l1L;ldl:ts relaLi va s a di~,pnJl-':;\ d~~ oxanu«, l'I'el(uIILl(,l,\ d;)",

a u las d e I'Dvisüo e eUhl':tJll~a 11(' l;lx:l. em \,,;t:tllp.kcit11Pl11,~l ('qnip:1I':Illo

no n~'lllnnsio ~:\C.i()n;ll.

Mlnisterio da Justiça e Negocies Interiores - Directoria
do Interior - 2~ Secção - Capital Federal, 17 de abril de I\i02.

Resolvendo as consultas constantes do vosso relataria, cor
respundente ao 2' semest.e do anno findo, declaro-vos, pela ordem
em que foram expostas:

J •a Dos exames de francez tio 4° anno, e de inglez do 5°, só
estão dispensados os aluuinos approvados nossas matertas no ::v
e 4° annos respectivamente, ôOU a vi<.'enci'l (lo regulruuento do
Gymnasio Nacional de 1899.

2." A obrigatoriedade de frequencia ás aulas de revisão está
suspensa até 1904 para os alumnos que não pretendam submet
ter-se ao exame de madureza; sendo este até lUOl facultativo,
tambem o são aquellas aulas, exclusivamente destinadas ao
preparo para esse examo.

:~." A clausula 8" da circular de 30 de abril de 1901 deve ser
rigorosamente cumprida pelos delegados físcaes em relação a
todo, os alumnos dos estabelecimentos equiparados, qunr para os
exames de admissão, quer para os exames do curso, O requeri
mento de insceipção a exame é o meio mais faeil e seguro de tor
Dar effectíva a cobrança da respectiva taxa e a sua veriflcação
pelo delegado do Governo: deve, oonseguintemente, SOl' por este
exig-ido no estabelecimento sujeito á sua. ftscalisação de inteiro
accordo com o que é preceituado pela circular referida.

Saúde e fraternidade.- Sabino Barroso Junior.-Sr. Dr. Julio
Vieira Zamith, delegado Iiscal do Governo junto ao Collegio
Anchieta em Nova Friburgo.

N. 17 - EM 17 Im ABRIL DE HM?

Declara que 08 arts. 52 e 64 do Cocligo do Ensino são applicaveiô aos

00l1C1lrS08 para os lagares de lente do Uymnasio Nacional.

c"Iinist.erio da Justiça e Negocios Interiores - Díreotort..
rlo lnterior -?& Secção - Capital ~'ederal. 17 de abril de 190'2.

Sendo os arts. 52 e 04 do Código de Ensino applicaveís aos
concursos par:t os legares rle lento 110 Gymnasío Nacional, decla-
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ro-vos que deve ser acceíta a inscrípção feita em conformidade
dos citados artigos pelo Dr. Aarão Reis, candidato ri. cadeira vaga
de rnathematica elementar desse instituto.

Saude e fraternidade.- Sabino luirroso .1mlilJi'.- Sr. Dírector
tio Internato do Gymnasio Nacional.

~qJI.I'I' rlllll"'i"il'~ qllt' ('nlilpr"{~lll :ld a l ruocn ri r.: dll llll:-;llll·io '\,:\j·i<lj1;\

de AI il'll;\'!lI:-'.

Ministerio da Justiça e Negocios lnteriorcs - Directoría
do Interior - l' Secçâ» - Capital Federal, 18 110 abril de
1!)02.

Accuso recebido vosso ofllcío n. 181, de 7 do corrente mez, no
qual prestais informações a respeito do processo que, de accordo
com a intelligencía dada por essa Dircctor ia ao arr . :)1;, n. Ill,
do regulamento da Assistencía, á vista do disposto em o numero
seguinte do mesmo ar-tigo, é observado no hospicio quanto no
fornecimento de drogas o mais objectos necessarios iL phar
macia.

Em respoata, declaro-vos que níio pórle prevalecer o alludido
processo. .

Conforme o ar-t. ,111, n , IV, do Regulamento, incumbe ao al
moxar lfe extrahír do livros de talão e expedir todos os pud irlos,
llnvirlamenteautorisado, dos objectos precisos par., os d iflorcntr.. ,:
serviços do Hosploío c suas dopenrlencias , Longe de estnbelncer
excepção, esta esse dispositivo retligirlo do fórrna a comprehenrler
indubitavelmente a puarrnacia : nem a circumstancla de ser
leigo o almoxarífe autoriza a exclui I-o de intervir no forneci
mento, porquanto, prevenindo-a, o rog ulaiucnto encal'rogon o
pha.rmaceutíco (art. 31i, u. \lI) (le Iorruular os pedidos origtnacs,
au almox.rrife (art. 40, na. IV e V) de extrahir do livro di, talão
pedidos ign;ws ãquelles e providencial' sobre o fornncimollto,
razondo orn tempo opportuno a l~aJ';.~a, (los objoctos .ulqun-idos ,
11 ao primeiro (art.. 31i, n. IV ) do exame (las contas. no ponto
dn vista protlssíonal .

Estão , assim, bem doflni.lns o limitadas as attr-íbuições dos
dous Iunccionaríos.

Sande e fraternidacle.- SalJino Ttor roso .7unim',- SI', nil'eld,()J'
do Hospício Naclonal de ;\ I íenados.



x, IV - E\! 19 DE ABIUL DE 1902

Declara que os exames da 2.1 época devem effcctuar-so no mesmo
astabelecímento em flue houverem os nlumnos crusado o auno loctivo
c somente depois r; perm l tt ida a transferenciu destes, «pprovados

ou reprovados, para outros estabelecimentos.

Ministerio (h Justíça e Negocios Interiores - Directoría do
Interior - 2a Secção - Capital Federal, 19 de abril de 1902.

Em oíllcio de 19 de março ultimo, transmíttíndo a consulta
Ioi.ta a eSSi1 Delegacia pela director do Gymnasio Pio Arneri
cauo sobre si podia permiltir exame de admissão ao 6° anuo
do curso ao alumno Luiz Gonzaga Ottoní, reprovado em
Iittoratura do 5°, no Collegio Anchieta. obrigando-o somente a
novo exame desta ultima disciplina, cmlttistes o parecer de
que poderia ser attendida a preteução , no C:1S0 daquelle a.lumuo
apresentar certidão da média das notas obtidas durante o anno
lectivo no roferido colleg io, visto ser esta lima das bases exigidas
polo Codigo de Ensino em vigor para o julgamento dos exames
prestados.

Em resposta, declaro-vos quo este vliuistcrio não approva
a solução que déstes â mencionada consulta. segundo o dis
posto no art . 151, ns. ;] e 4 do codígo, aos exames de 2" época
85.0 admittidos os alumnos que na pr-imeira não tenham prestado
os exames do anuo, ou de alguma das cadeiras, ou que em uma
so cadeira tenham sido ropruvados ; mas a prestução desses
exames deve effectuar-se no mesmo estabelecimento em quo
hou verem os alumnos cursado o anno lectivo e só depois eüe
ctuarso-ha a transterencía destes, approvados ou reprovados,
para outro estabelecimento, conforme dispõe o art. :~71, para
grapho unico do Codigo , Assim já foi decidido por aviso deste
Ministerlo de 10 junho do mesmo anno, dirigido ao delegado
fiscal junto ao Internato do Gymnasio Mineiro , o que Iareis
cumprir no instituto sob a vossa üscalízação

Saude e fraternidade.-é'abino Barroso Juniol".- Sr. Dr..loão
de Siqueira Cavalcanti, delegado fiscal junto ao Gyrnnasío Pio
Aruertcano,
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N. 20-EM 2:l DE ABIUL IH,; 1902

Declara flue, constituindo o E.ternato e o Intornato secções de um
mesmo estabelecimento, as decisões relativas ao regimen do ensino
([(' uma dcl las deve prevalecer para <t outra.

l.liuisterio lb, Justiça. {' \;ogociu~ ln&el'iul'l:s - - i iirocto r ia do
Int,cl'iol'-;2' Sec1;;w -- ('apital Fcdor.il , ;(: d(: abril do I!IO:!.

Attondendo ao que requereram Alvaro Cillsmâo o outros,
alumnos do 6" armo desse externato, declaro-vos que deve ser
considerado final o exa me de allernão quo prestaram no 5" anno,
visto acharem-se os peticionarios em condições idcntícas ás dos
alumnos du internato, aos quaes se refere o despacho de 17 de
janeiro do corrente :JUliO. Outrosirn, vos declaro que, consti
tuindo o externato e o íutemato secções de um mesmo estabe
lecimento, as decisões relativas ao regimen do ensino de uma
dellas deve prevalecer para a outra.

Saude e fraternidade. - Sabino Barroso Junior; - Sr. Di
rector do Externato do Gymnasio Nacional.

N. 21 - EM 23 DE ABRIL llE 1902

Declara que, havendo o Governo reconbecido aos l<~~ lados o direito
de cobrar taxa, de i nscr ipção de exames preparatorlos , não devem
ser passadas as respectivas certidões sem que os interessados mostrem
ter sattsfeíto as allndidas taxas, s i não ti verem sido cobradas no

acto da inscripção.

Miuisterio da Justiça e Negócios Interiores - nirectorta do
Interior - 2' Secção -- CctpitrLl Federal, 2:-: do abril de 190:2.

Em offtcio (lC 4 de março ultimo. consultais si a competencís
conferida aos cornmissarios flscaes pelo art. 5:) das Instrucções
upprovadas por decreto n. 4217, de ~:: de novembro de lVOI.
prevalece relatí vameute aos exames de prcparatoríos realizados
em época anter-ior á actual, e poi- cujos cortificados o dírcctor
do Gyrnaasio de Pernambuco exige u pagnmento do imposto
de lOS, decretado em lei do Estado.

Em resposta, declaro que, cabendo aos commissarios físcaes,
ex-»i dos arts. 4", n , VI, e 57 daque lias Insfrucções, como já
succedia na vigoncía das de 15 de dezembro de 1900 (art. 13),
ter em guarda as provas cscríptas, ;1 acta do julgamento e
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mais documentos concernentes ao processo de exames. das quaes
são extrahidas as respectivas cer-tidões , devem as de que se trata
ser passadas na, conformiria.le do precitado art. 5H. j)()c"-ro, ou
trosím, que, por telcgramma de 9 de janeiro ultimo, o Governo
reconheceu aos Estados o direito do cobrar taxas de ínscripcão
do exames, ti. vista da natureza nrixta desse serviço, que é cus
teado e organizado na parte cconomica pelos mesmos Esta,Jos.
direlto quo não se lhos pódo ne.rar em faco lia Cacul<l;·,lo outor
g;1lÜt pelo art. 9", § l-, n , I, da ('onstitlliçúo t1~1. Republica ,
;\estas condições, portanto, não deveis passar as (lii,~ts certi
dões, sem que os interessados mostrem tr-r satisfeito as allu
dídas taxas, si. como é provável. não tiverem sido cobradas nu
acto da tnscripção . Ftca assim, conflrmadu o meu tclegrarnma
de 12 do corrente IllOZ.

Saúde o fraternídade . - SalJiilrJ Barroso Junior. - SI'. Dr ,
Francisco Gomes Parente, commissario ríscal de exames parcel
lados de preparatorios no Recife.

N. 22-E\12:: DE ABRIL I)l<: 190::

Declara que aos alumnos que estão em trabalhos de exames prolon
gados, por motivo de força maior, póde ser appl íca da a dispo
siçfio do purugrapho un ico do art. 11G do Codigo elo Ensino,
enteudeurlo-se , porém, para cada anuo do curso, como (lata (la
abertura dos trabalhos, a data veri ü cada da tcrm ina câo dos
exames do anno anterior.

Ministério da Justiça o Ncgocina Interiores - Dirocltori<t do
Interior - 2a Secção - Capital Fedel'al,::a de abril de 1902.

Em otfício de 10 do corrente mez , consultais si, não ob
stante terem decorrtdo os cinco dias suppleraentaros do p1'8.ZO
de matrícula a que se refere o paragrapho unico do art , IW
do Codigo, e ja estarem abortas as aulas, é possível, o com que
limite o é, a matt-iculu dos estudantes que ainda dependem
dos exames de 2a época, cujos trabalhos se prorogaram por
rnoti vo da intercurrencia do concurso a q no se procede nessa
Faculdade para o provimento de um lagar de s.: bstituto.

Declaro-vos, em resposta, que, não devendo os alumnos
que estão em trabalho do exames prolongados por motivo de
força maior ser sacrificados com a privação de matricula, pódo
lhes ser appllcada a mesma disposição do paraarapho citado,
entendendo-se, porém. para cada armo do curso, como data da.
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abertura dos trabalhos, ~L data verificada da terrninacào dos
exames do atino anterior, Essa interprotação oxtensí va só se
applíea, porém, aos alumnos que se achem nas condições dos
de que trata. o presente aviso.

Saúde c fraternidade. - Sabino Harros» Jvnior, - Sr. Di
rector da Faculdade do Direito de S. Paulo.

x. 23 - EM :2G DE ABRIL DE IDO:!

Deelara flue a disposiçâo do art. 77 do l'e:;ulalllento das Faculdades
de Medicina devc ser interpretada, não li tLeralment,), mas de
accordo com o art. -171 tio regulamento dc H1S,J, entendendo-se a
palavra diploma como equivalente a grúo ,

Ministcrio d~L Justiça. O '\egocios Interiores --- Uirectoriu do
Interior -- :~a SecI;ão - Capital Federal, 26 de abril de 19ft',

Em solução a consulta. constante do vosso offlcio de 20 de
fevereiro ultimo e relativa ao modo dc executar-se a dispo
sição do art. 77 do regulamento das Faculdades de Medicina,
declaro-vos, para os devidos effeitos e segundo o vosso parecer,
quo a citada disposição deve sei' interpretada, não Iitteral
mente, mas de accordo com o art. 471 do regulamento de
1884, entendendo-se a palavra diploma como equivalente a
grão.

Saude e fraternidade.- Sabino Barroso Janior c-« Sr. Díre
ctor da Faculdade de Medicina da Bahia.

N. 24 - EM 20 DE ABRIL DE I~Jü-:

Declara que não figura entre as attributçõea da Congregação dos In
stitutos de Ensino a de apreciar e discutir a inLerpretaçã() dada
pelo Governo ás disposições dos regulamentos.

Ministerio da Justiça e:'-iegocios Interiores - Dlrectoría
do Interior - ~a Secção - Capital Federal, 20 de abril de WÜ2.

Em resposta ao oíllcio com que transmittistos a representação
tia Congregação do Gymnasio Nacional declaro-vos que, não ílzn
rsndo entre as attríbulções da Congregação dos Institutos"de
Ensino, deflnídas no art.-?:-) do Codizo vrzent«, a nA aprectar P



:l1I1'I15TE100 11.\ .1lJST!o;,\. E NEGOC:lüS J:>TEIUOlIES 17

discutir a interpretação dada pelo (;overno ás disposições d09
regulamentos, deveis observar o que determinou este l\Iinisterio
no supr-acitado aviso, relatí vameuto á applicação dos arts. 52
e 64 do referido Codigo ao provimento dos legares d,] lente
(lesse estabelecimento.

Saude o fratel'nida10,-S(~ino Barroso !tmiol'.-Sl'. D1re..
ctor do Internato do Gyrnnasio "acionaI.

x. 25 - E~I ~ I LI]:; :'.1.\10 DE l!JO-.'

Ir-clara que um professor em 'li~l"ni~lili,b,I'J d,) l ns l il.nt, Bcnjamln

Constant pó.le, nos termos da t" d isposição truu sitoria do actual
regulamento, ser provido em urna cadeira vagn , mas quc, sendo
essa disposi çâo de caracter Iacultattvo, deve o mesmo prJf"ssor
ser consultado, porquanto pólc recusar-se, no c.:so de não se julgnr

competente para a respectiva r"ge:lcia.

Ministerio da Justiça c ~',egocios Interiores - liirectoriu do
Interiur - 2' Secção - Capital Fo.Ieral, U de maio de !U02.

Respondendo ao oílleio de 23 de abril ultimo, declaro-vos
que o bacharel Francisco Xavier de Oliveira Menezes, professor
em dtsponíbilídade, póde, nos termos da l " disposição transi
torí» do actual regulamento, ser provido na cadeira V:Jg';L dJ
Aríthmetíca o Geornotria : mas. sendo os-a disposição de cara
cter facultativo, é neccssario que consulteis o mesmo pro
fessor, visto que lhe é facultado ['ECUSar ri designa (11J. 1,0 caso
de não se julgar competente para a l"'gench .Lt l'd'êl'i,)n,
cadeira.

Saudo e fratcrnídndev-« Sd,i.w Barro J Juii ir. - Sr. Dirc
ctor do Instituto Benjamin CC;:,'·ant.
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v 26 -- E~I 9 DE ]\1.UO DE 1:'02

Declara qne deve ser mantida a Gratnidade de mati-icula a um alu
mno do Internato do Gym naaío Nacional. porquanto, lendo std«
adrnittido de accordo com () que dispunha (1 :~ 1" do nrt , 31 do
regulamento de 30 de março de 1~\.lil, não Ih ; fodi:l. ser applicada ~

dispostcão do art , 35 do reg:lln,mento de i:.J'J!,

Mlnlsterlo da Justiça C' ';'~gccios In(',·iJr.'('~~ - Directorla
do Interior - 2" Secção __o Capital F::dCl':1.1 , 0 de maio do
WO'2.

Declaro-vos, para os fins convenientes, que, attoudcndo ao
requerimento de Custodio Americo dos ;"antos, pvdrasto do
menor Amerieo Custodio .los Santos, alurnno 11e:-80 Internato.
rosolvi que ihe seja mantida a g'ratuid:;~!(' de matrícula do quo
Ioi Indevídamsnte privado por neto dessa Di:',·ctori:J..

Tendo sido o rcrerído menor 11'ImHtitlo nesse Intornato, de
accordo com o quo dispunha o § I') do al't.:·~ do regulamento
lie :~o de março de 1898, não lhe pndír, ser upplioada rctroa
csivamente a .llsposíção do art , 35 do re;.;ul3.il1:Hito actual ,
para o effeito de privaI-o da vantatrem da ;:ratuidl1de ; accres
cendi a clreumstuucía (!.c' que a dísposíção em que 8,) baseia. o
acto .lessa ntreetorta não att"ibue ;tOS l!il'::ctarcs cornpetencia
para a escolha de novos cundídatos á matricula gr:.tuita,

Saude e fraternidade.-S~bino Barroso J,'11:'O;', - Sr. Dlractor
<lo Internato do Oymnasío ~:acionaJ,

27 - E:.. ; IS 0:;: 1\1,\:.0 UI: lOO'!

Declara que não pôde ser prov ida inte: ia~.i.:pnte e por con tr.. to n
cadeira de piano c canto tI;", I n~titHto r~~~n~: ~lJ:.::n Constant, por não
cogitar o respectivo regule.manto de taes inlednidades e con
tratos, devendo ser aberta imcdp,üo parr. o concurse, na [."rm"
do art , 75 do mesmo regulam-ruo.

:'.1ioiste;·io da Justiça c ~\:'guc:.()'.: I:l>:-:í'í;'C': - Directoria
do lnt)l'iu:' - :2" socção - '.~I:I)iLál FL'el\~!, 15 de mato do
190-'!.

neelaro-vos, p~.ra fJS fin:;; convenientes .. p em rcsuosta ao of...
ticio n., 30, de 3 de abril filfrlo, ,qur) , não l;u Iendo o àl vitrc, que
sltgge:'~sto:'J, de se P!·OVf.;~ ::!tQrl!lan1C~~(_' ~.' rOI" contrato u ca-



tll\Íl'~L \';~':~jl, dtll pi.mo P C.'l;)t", d.'·>:: lil,1;ir:ltn,;I{:I' n;i,u eugitur- o
l'<:,sp:'c:i/u 1'<;gllllIl111lltO de 1;:1I~" Illi,,':'jlliüadl's e eontratos,
('i.:n,r(~nl quo se}!. nuel"t.~_~ tlJ,,,C;';'fY;:in 1': I. r.. '! rCISIv~C'jvo concurso,
IHl 1'ó~~!na do i.li'fJ • i5 no rt'~·uj·i.~n~~I!;,r.J.

Sal1(~e e ü.~atel'nid1Hh~. - Sa iJiH i Bd rr(l~() JZ~ídúr. ~._- Sr. Dlreetor
d,) !n~tit,u;) Benjamin CO:lSC:w,,.

N. :28 - EM 17 DE ~!;\.!O DE 1902

~·o:rl"\. a hltc'rn:'d:i\\', 110 Ilospicio i\~Fi.(ln~ll d' Alivnudos, do enfermos

vin.l.»: do;-; E,·d::I~:"."'.

\Ii,üst3l'io I[a .lustlça O Nezoclo s Inhn-iorss - Directoría do
Iuterior - Ia Sect:âo- Capital Federal, li de maio de H)02.

Aceuso o recebimento do offlcio n.219, data-lo de 22 de abril
ultimo, e no qual me submctteís o assumpto daquellc quo, em
4 do mesmo mez, vos dlrigiu o secretario do interior do Estado
de Minas Geraes, solicitando que, sem prévia autcrízacão sua,
nenhum enfermo tenha entradu nesse estabolocímento.

Relativamente aos doentes de quem tratam o art. 78 do
Regulamento da Assistoncia e o AYÍ.,o ih 15 do setembro de
19UO, não é possível saüsrazer o pedido, visto QU3, roeonhecídu
a necessidade de internar no Hospicio qualquer enfermo vindo
de alguns dos Estados o não domiciliado aflui, é Inadmíssível
aguardar que a respectiva administração, uma vez sciente do
occorrído , autorize u. internação.

Cumpre, portanto, continuar a observar' as disposições em
vigor. em cuja conformidade deve verificar-se a admissão.
preenchidas as formalidades regulamentares, dando-se disso
conhceimento ti, autoridade competente, afim do providenciar de
aocordo com o preceito contido no ci t:ldú art. 78. Fica, assím,
respondído o referido offlcío,

Saude e fl'aternidado.- Sabino Barroso JHí1Í'Ji·.- Sr. DircctoI'
do H'.. -picio xacíonaí de Alienados.
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DECISÕ};S DO GOVERNO

N. :29 -E:\lli DI'l ~.L\.lO DE jQ02

Decla rn ([U0 1\ l ici l.n aos c:..dall~d(~eill1en' \l~ e'luip:ll';llln;-; creu r nu Ias de
d i-vipl i un- «st.rauhas ali lH'Ug'I'ô\U1J1l;l ;)íLeial, l'OHI a l'(.....trit~(ao de

(11l0 c·....:-;e aUg'!llcnto de cs t urlus n ào (";m:':itillla :-:olll'r't'aJ'~'~l pnra lJ~

aI11111110~, com p rcjuixo du sua l!y::;il'll" mental.

Minísterio da Justiça e XO.focio~ Interiores - Directoria do
terior - 2a secção - Capital Federal, 17 de maio de 1902.

Em vosso offlelo de 5 de março findo, no qual communícaís
a. este Minístarío haver o estabelecimento sob a vossa fiscali
sação incluido no seu plano de estudos a cade.ra do « Religião »,
consultais si póde ser permittido ou tolerado o ensino daquella
disciplina uma ou duas vezes por semana, sem preterição ou
prejuízo do ensino das cadeiras obngatorías,

Em resposta li consulta, declaro-vos quo, sendo licito aos
estabelecimentos equlparados, do aceordo com o art. 373 do
Código, crear aulas de disciplinas estranhas ao programma
offlcial, com a restricção de que esse aug:nento de estudos não
constitua sobrecarga para os alumnos, com prejuízo da sua
hygiene mental. e verlflcando-se da vossa informação que o
ensino da mencícnada materia é ministrado em dias e horas
que não perturbam a regularidade rios demais deveres esco
lares, 1150 pôde o Governo, que nada tom com a economia, nem
com a disciplina religiosa do estabelecímento, impedir o estudo
daq uella. nova cadeira.

Ao fiscal só compete intervir, ou nos termos do alludido
art. 3n. ou quando veríücar que a seriação comprchendida na
plano offlcial de ensino se torna dependente da aula accrescída,

Sau.le e fraternidado.-Sabino Barroso Juniol".-Sr. DI'. Bel"
nardo José fie Paula Aroeira, Delegado Fiscal (lo Governo junto
ao curso annexo á Academia de Conrnerclo do Juiz do FOra.

N. 30 - E~I 20 DE ~,L\.IO DE 1902

Mlnístarlo da. Justiça o Negocias Interiores - Dlrectoría do
Interior - la Secção- C:Jpital Federul, 20 de maio de 1902.

Em referencia. ao vosso offlclo n , 203. de 2 do mez corrente,
declaro que aos Presidentes dos Governos munícipaes compete,
na conformidade do art. 64 di lei TI. 35 de 26 de janeiro de
1892, fazer acquisíção dos objectos precisos para as eleições e
alistamentos eleítoraes, e ordenar 18 publicações autorizadas



na referida lei, remettendo, opportunamente. li Secretaria de
Estado do Ministerio II meu e.rrgo as contas devidamente pro
cessadas e documentadas afiro de que, reconhecida. a legalidade
das despezas, sejam clles índnmnisudas.

saude e fraternidade. - Sabino Barroso JU7IiOI', -Sr. Presi
dente da Oamara e Agente Executivo Municipal do Rio Novo,
Estado de Minas Gera. is ,

N. :1I - E~l ~2 DE MAIO n.: 11102

Declara f[UC a.; fuuccõcs de subst itut o não podem ser exercidas, sem
qucbrn do principio ,[,. h ioru rchin c~taJJ{!l.oci([o no f,ndigo dc

ensino, pelos leu! os, os qunos, na hypothese do art. 3313, são sim
pln';Il~('nb chamados :i re,C:"neia d as cmlci rns ,

Mlnisterlo da Justlça e Nogocios Interiores - Directorla
do Interior- 2a Secção - Capisal Federal, 22 do maio de 1902.

Em offleio n. 243. de 25 ,ie abrtl rln.Io, consultais, com re
lação ao legar vago de substituto. si. em virtude) do disposto
no art. 336 do codígo de ~;nsino vigente, combinado com o
art. 3, n. i, deve ser nome Ido pelo director um lente para
exercer Intertnamente lIS funeções ele substituto. Declaro-vos,
em resposta, que as funeções propr-ias deste cargo e de que
tratam o art. ~g e seus paragraphos não podem ser exareídas,
sem quebra do principio ele hierarchia estabelecido pelo Codigo
de ensino, paios lente" os qunes, lia hypothese do citado art. 336,
são simplesmente chamados à regencia da l cadeiras.

Saude e fra.ternidade. - Salnno Barroso /unim·. - Sr. Díre
ctor da Faeuldade de Medtcina da Bahia.

X. 32 - E\,{ 22 DE MAIO DE 1902

Dcc lnrn '{ue ao conuuissm-io :;,e"l ([ue est iver «m exer-cicio cabe con
tinuar a su ppr-i i- (I; tl.'·;('!'!',<.h 'iJll nn tocoss.n-, compctín.lo-Ibc

igun[lllento exl r-ah i r ou ll'!!ali':ll' ,,; ccrt í ür-arlos d o exames real i

zados r-m époc as untcrio,','.>.

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores - DirectOria
do Interior - 2' Secção - Capital FerJel'lt!, 22 uo maio de
1902.

Sr. Presidente do E;;tado tio Rio de Janeiro - ACCll110 o
recebimento do offlcío n , 122, de 2.) de abril tindo, com o qual



o Secretario do Interior e Justiça desse ES~1.;fo trnnsmirt!u, rle
vossa. or.Iem, juntamente com 11'; i[}t'(>rm~,çõJs r'~u~ctiva~:, o
requerímeuto rle Alfreuo Marques de Sá, estu.Iaute de prJIJitri~

toríoe, pedindo providenelas no sontído de resolver-ue a duví-la
sobre a falta. <11~ assignatura do Commissar:o fiscal nas ellI'ti
dões da exumes prestados no Gyrnnasio Flumluenso um IS90,
atlm de qUIJ este Mtnisterío resoí VW;SI~ corno no C:1S0 eOli!JBsSO,

Em resposta, declare-vos que, conforme a doutríua do aviso
(le 3 (la janerro ultimo, dirigido ao d3 Je[p , h ':0 GGVOrllO junto
ao allu.íido Gvrunuslo, cabendo ao commissario risca I 'I ue ,'sr.iver'
em exercícío continuar a SUPP}'i/' os d'~V(Jl'e3 fI;) seu :wt'\,~(Js'or,

compete-Jhetgue lmente cxtrahir' ou Ic~'alis,1I.· os cer-ntícadcs de
exames realiza'tos em épocas anteriores, pois que para isso lhes
ost,l corníada 11 guarda e cor.,ol'vi"ç'ão df~ t0~1(j:'; os documentos
relativos aOR mesmos exames. Na hY))(l:,II:,se de so lV'h"I'CIlJ
impelidos ou ausen "OS os comu.issurios. todas ,1,0; attr: buições
que lhes são n\3.dn.~ nas Instrn{~çõ'~S d,'~ :02": d.~~ novembro .le 19tH
devem ser tra,tlsforidas 3.'J~ dd Jil'il,')"S junto aos (,ymn;,,;i'ls esta
doaes equiparados ao c;n;re:JCI'C heI »al.

Sau.le e ft·at~l·niiJ.tllu. - :niJillO jJ1U'j',};,') Jllj·~:·');·.

Doclnru (I110:l lH'nn da "ll';I:'L'jj:-~;-!() d· ;':_~lu'!o:~ iltl)lo:-la :l l<lq aIH;I~1l11

do uma facu kludo e'[llipi"';lIla tem "{,t,lica,:i',, ('111 I",los ,lS cslal>,'

r(~f~imi'nt.os rndnl'af~'" 011 1·~rllip:II·:ldll~. ;If)'i q',~:II"-: d"YI'1t) "";,'1' f,~i(;::-:.

as m-ccssa ria-, CdI!lIIlUlli(·n(.-,,·s.

Ministurio da. .l'ls~iç;1 o No:';ue;os IIlU',l'iol'oS - ;)jl'oc:.:J('b (h
interior - 2" SCfl;:io - C;I,pital l"edel';d. ::0 do M:;,jl) (1d 19lJ2,

Em offlcio D. ;;,1, de :; de ahril tli:G'O, tl';i,1J3mit:j~l,"~, «m
cópia, o rindo n . 203, de 1 do mesmo mcz , em que o Director
da Faculdade do Medíeiua e Pharrn .cia ('e Por-to Alogre com
muníca haver suspendíd.. por d»..s annns I) «Iu-mo Dario r: ibelro
Toto, incurso no art. I::':) d,) CouigJ a;,pi'u\,(l.,;,) pu:" 1J,1::rc!r>
n.3890 de I de janeiro no ann» próximo pass-idc , cousut.ando, ao
mesmo temp " a, este Miuiserío, si a~ P811:'S j!rlpl)~t,;jS em raes
casos tOO"1 ou não :~pplio.::l,<,'ã() ás 1"""IlL::rL:; FlJ'k:·;.n';, :.'lm ,"e
expedir os coun.csontes avi uso

Em resposta, declaro-vos que. sendo a InDu, imp.ista tiqui)li,~

alumuo classifleuda eutr.: ;~;:; quo Ué'Tom produzir errei J,O em
todos os o"t.abplecimentos equiparados Oll Ieueraes. pela 1"'Cipl'O
cidade estabetecld., no referl .o Codigo. eJUlI'l'U (FI() so façam c>'
necessarlas connnunicações.

S vu io o fratcrnià;l,(lc.- Sallin(l Barroso Junlorc-« SI'. Delegado
Fiscal <lo Governo jur: to {t Fnculda .o de :\leJicina o Pharmacia
de POl',"o Alegro.
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N. 34 - EM 2 DE JU.'\HO DE l!J02

Declara cpo, nos concursos para provi iueuto do logar do lento, um
dos membros .Ia conun l-são «xamincdo-n 11,,"1' s-r incumhido .la

pr.-sidcncin ,lo,; t rahn lhos rr-spccl ivus (, nr-ssn quul irladc lhe e fa

cultado argnir' os canili da tos, quando o julpar conveniente, no
caso do arl.\ 7.2, § 2'. ,lo mesmo Codigo ,

Míntstoi-ío da. Jnstlça O Nc:.;()ci~js Interlores-c- Dlrectorln do
In terior - :!" Secçào-CapitaJ Federal, 2 de junho de 1902.

Em solução á consulta. feita em cfílcío desta data, l'oIativ~"

ás funcções quo incumbem a cada. um dos membros da. Com
missão examínadora nos concursos para o provimento do Iogar
de lente, deciaro-v OSque, de aecôr.Io com o que tem sido obsar
vado para os concursos anteriores, uma YPZ quo 6 omisso sobre
o assumpto o actual Codigo do Ensino. deve um dos membros da
reforida Commíssão ser incumbido da presidencía dos trabalhos
respectivos, e, nessa qualidade, lho é facultado arguir os can
didatos, quando o julgar con vcnleute, no caso do art. 72, § 2·
do mesmo Codigo.

Saudo e fraternidade.-S'abitlQ Barroso /uníol·.-Sr. Dírector
do Internato do Gymnasio Nacional.

N. 35 - EM 4 DE JUNHO DE 1902

Declara qlle o fado .la Nluipal'açáo não cxclur- tle morlo algum
a Ilscal isnçào 'lue l'úl1" f' rlcve ""ere"]' \I Governo rstndoal, na p:n'le

([UI' lhe ('.ollllwte. -ohrn os i nsl i lu los 11" r-nsino "sit uarlos "1l1 S -n

toi-ritorio ,

Mínísterío da Justiça o Negocias Interiores - Directoria
do Interior - 2" Secção - Capital Federal, 4 de junho de
1902.

No amei o de 9 de Maio findo, communicais que, tendo o
Inspector do ensino do Esta do do Rio na circumscripção de
Nova-Priburgc exigido do Reitor do ColIegio sob <1 vossa físca
lísação, baseado no Decreto esta.Ioal n. 695, de lo de agosto
ultimo, mappas e informações necessaríos á estatístíca e á Ire
quencía e aproveitamento dos alumnos, declarastes ao refe
rido Reitor, por quem fostes consultado relativamente ao as
sumpto e que a equiparação ao Gymnasío Nacional exclue o
estabelecimento do toda. e qualquer flseulisação por parte do
Governo Ftumínense, e solicitais que este Ministerio se mani
feste sobre o parecer emittido.
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Em resposta, declaro-vos que o facto da equiparação não
exclue de modo algum a físcalisacão , que pôde e deve exercre
o Governo cstadoal sobro os instituto-i de ensino situados em
seu territorio. A equiparação alludida refere se tão somente
á adaptação do plano de ensino do estabelecimento estranho
:10 regimen de estudos ao instituto offlcial congenere, de modo
que os diplomas e exames respectivos tenham o valor e a
Idoneidade que teem os dos estabelecimentos federaes. Neste
sentido, e sobre a observancia das condições prescriptas
no art. 362 do Código é que deve ser principalmente exer
cida a flscalisação por parte da União. Tudo quanto, porém'
se referir á economia interna e ás condições hygienicas e pe
dagogicas do instituto é da competencia do Estado, que tem suas
leis especiaes de organização de ensino, das quaes tem o di
reito de exigir estrícto cumprimento. Accrescendo a eírcurn
stancía de quetaes estabelecimentos contcem um curso primaria,
não podem, sob pretexto de equiparados, esqui var-se aos actos
de fiscalísação estadoal, legalmente exercidos.

Saúde e fraternidade.c-- Sabino Barroso Junlori-« Sr. Dr , Ju
lio Vieira Zatnith , Delegado Fi~cal do Governo junto ao Col
legi» Ancüíeta.

N. 36 - EM 5 DE .fU\HO DE 1002

Ikc'3r3 'lue não ê l)('!'lllitli,j~, a IIIIl nl u m u« ;, rua í.ricu ln no Co o nrio

<.11.:) cursu gY1l11lasi~11 CQ1H dl'p('nd('nc,ia de u m rxruu.: do ;)".

Ministerio da .Iustiça e Negócios Interiores.-Directoria do
Interior - 2" Secção - Capital Federal , 5 de junho de 1902.

Declaro-vos, para os devidos fins. que resolvi indeferir o
requerimento em que Braulio de Assis Coelho Borges, alumno
do estabelechuen ro sujeito á vossa âscalisação, padiu permis
são para matricular-se no 6° anuo do curso gymnasial, com
dependencia do exame de Latim do 5" anno . A' pretenção do
requerente oppõe-so. além do :11"1. l?O do Codigo, o proprío
regimen do Gymnasio Naclonal, que não comporta a matri
cula. condicional ou cumulntlv.i ue mais de um anno ,

Diversamente dos institutos de ensino superior, em que
os exames são todos fiuaes e valem para todos os efloitos, no
Gymnasio Nacional, conseguintomente, nos institutos a este
equiparados, ha o. distincção de exames finaes e exames de
simples promoção, adaptada por força do Decreto n. 694 de I
de outubro de 1900, que adiou para 1904 o prazo terminal
do regimcnde preparatoríos parcellados. Os exames de sim
ples promoção. pela sua natureza e intuito, não podem valer

nlllDo naono lectivo em que são effectuados, e, assim. deixam
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de produzir qualquer effeito, um., voz quo não é verificada a
promoção por motivo de inhabltitação em uma, das matarias.
Por consequencia, no caso em questão, o rcquoren te, inhabl
litado como foi no exame Ire Latim do 5° anuo, fica depen
dendo, não só dessa drsctpllna. como t rmborn de Grego e AI
lernão, Physica e Chimica, História Natural e Litteratura,
cujos exames não são tlnaes. Nessas condições, a, matricula
cumulativa encontraria grande obstaculo na seriação das ma
terias que deve ser respeitada e na sobrecarga das aulas,
flue é necessario evítar, Por essas razões, resolvi não atten
der o requerimento.

Sautle e fraternidada.i-- Sabi no Barroso Juniol'.-Sr. Dr, João
Americo Garcez Fróes , Delegado Fiscal do Governo junto ao
Gymnasio da Bahia.

N. :n - E:\1 17 DE JUNHO DE 1902

In deer e ( requerimento em q,le v arius alum n o s ua Fuculdude de

Medicina da Bahia pedem s- r r~iev3.(\os das faltas que derem ~s

aulas no, dias em '11lP '<' achn r-rn em trabn lhos do hospi ta l ,

:\Iinister:" da Justiça e Negocies Inter-iores - Diructoria do
Interior -- 2& Secção - Capital Foderal , 17 de junho de 1'J02.

Em resposta ao oíllcio n. 333, de 17 de IIHLio findo, com o
qual transmitistcs o t-eqn -rünouto em 1IIIe varies alurnnos dessa
Faculdade pedem ser relevadas as faltas que dor-em ás aulas
nos dias em que se acharem em trabalhos do hospital, declaro,
vos, para os tíns convenientes, que mantenho o de-pacho de 8
de abril do anuo proxrmo passado pelo qual foi índeferldu iden
tica petição dos internos do husp ital da Mtsoricordia desta
Capital.

Saudo c íraternidadc. - Sabin» Borroso Junior.·- SI'. Dire
ctor da Faculdade .1l' :'ledícin'l da Bahia.
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N. 38 - EM :30 J)E ':VUiO DE l0!)~

Mantém a decisão do .\viso do 22 de mnío deste nnuo, que '\edaI'Oll
incompatíveis as funcçõcs de lente e .lo snbsrí tuto interino.

Ministerio da. Justiça e Nogocíos Intnriores - Dírectorla <10
Interior - 2a Secção - Capital Federal, 30 de julho de 1902.

Em ofllcio 11. 438. di) 25 de junho próximo finjo. transmito
tíst3S o requerüncnto em que o lente dessa Faculdade DI'. João
FilIemont Fontes. baseando-se nas díspostcõos dos arts. 12(} do
regulamento de 10 de Janeiro de Iml1 e 283 do Codigo de 0 de
dezembro do 1892, representa contra o Aviso do 2~ de maio
ultimo, que ârrnou a doutrína de inoompatibilldado entre as
funcçõos de lente e as de substituto, Declaro-vosv em resposta,
que não procode ;I, reclamação, porque um dos artigos em
que se fundu, o de n. 126, foi revogado pelos regulamentos
posteriores, e <) outro, o do n _ 28:~, reproduzido no Godígo acsual
com o n. 3313, não tem applícação ao caso de provimento do
lagar de substitutos, mas do de Ient«, e não é, portanto, anti
uomíco com :t doun-ina do supracitado .vvlso, que este Jfi
nlsterío mantém.

Saude o fJ·atornídade.- Sabino Barroso .1tmior.- Sr. Di,
roctor da Faculdade de Medicina da Bauir .

N. 31) - E\131 DE JULHO DE 1902

Declara que devem Rnr dadas alternadamente as aulas dos 4' e;:;O
annos da Faculdade de Dlrcit» de S. Paulo.

Ministerio da Justiça. A Nezocios Interiores - Dírectoria do
Interior - 2a Secção - Capital Federal, 31 d.) julho de 1902.

Attendendo ao que requereram '8 alumnos dos ,4° e 5° annos
dessa Faculdade e á vista lh Informação constante do vosso
ofâcío de 17 do corrento mez, declare-vos que resol ri sejam dadas
alternadamente as aulas dos referidos annos, devendo essa Di
rsctoría, de accordo com a Congrazação, modificar ne.se sentido
o horurio respectivo.

Saude e fraternidade.- Sabino Itarroso Junior, -- Sr. Dire
atol' da Faculdade de Direi to de S. Paulo,
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li. 40 - E~I :11 DE JULHO DE lD02

Declara que, analogamente ao que preceitua o ar}, 4() do Regulamento
das Faculda-les de Medicina sobre curso de anatomia, deve ser
feito o de phyalologta em aulas separadas para cada uma das

partes da carleira ,

Mlntsterfo da Justiça, e ~e~:Qcios Intorlores-c- Dírectorla do
Interior - 2& Secção - C"pit,al Feder••I,31 de julho de HJ02.

No intuito tio obviar 0S ínconvenícntes que resultam da
dlsj.oslçãu do art. ;J'.l do rcguln-uento dos;;~ Faculdade, segundo
o qual LlOYO cuda uma das duas partes da cadeira de Physiologia
ser alternadamente lecclonadu aos estudantes dos 2" c :3° annos
medíco-, OH! aula comrnum, sem observancia, portanto, da seria
1;5.0 natural da materla. t) quo motívou reclaruação dos alumnus,
resolví , de acoordo com o alvitro proposto em vosso ofílcio de
12 deste moa, quo, analogamente <LU que preceitua o al't. '1!J do
di to l'(:guLmento sobre ° curso de Anatomia descríptíva, seja
Ieito o do Physiologta em aulas separadas para cada uma das
partes ti,. ca.roiru, flcando a 1" oucarrcgada ao substituto da
l'C-;PCC[,IV;t SCl\'ÜO, ou, ::,[ este não acceitar o encargo, o outro
professor-: o que vos declaro para os tlns cunvcnlentes.

Saude e fraternidade.- Sabino Barroso Iuuior i -« Sr. DiN
cto:: da Faculdade de Medlcína do Rio de Janeiro.

N. 41 - EM 7 DE AGOSTO DE 1902

Declara 'iue DOR íusrltutos de ínstrucção secundaria equiparados são

de e~trich observancia as regras estabelecidas no Regulamento
do Gymnasio Nacional, quanto á execução dos prograrnmas.

:'Iinis~.c!'lo (111 Justiça (J Negocies Interiores - Dírectoria do
Interior - :2& Secção - Capital Federal, 7 de agosto de 190~.

l';rn r('f,~roncia ao YOSSO ofâcio de 7 de julho findo, declaro
vos que rosol vi, de accordo com o despacho deste Ministerio de 6
-le junho ultimo, deferir o requerimento em que o alumno do
estabelecimento sob a vossa físcalísação, Trajano Canedo Alves
Pequeno, snlícita validade dos exames de Chimica e Histeria
Natural "Ui preatalos 110 5° anno, para o fim de matricular-se
nos cursos juridicos , Declaro-vos, outrosim, a proposito do
mesmo alumuo, que. nos estabelecimentos dei nstrucção seeun
daria equlparudos, são de estrícta observaneíu as regras esta
belecidas no Regulamento do Gymnasio Nacional, quanto á
execução dos programmas, conforme dispõe o art. 382, n, Ill, do
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Código do Ensino em vigor, não podcu.lo, por-um GO, os ;JiIllJ10S ser
admtttídos ;t exame de rnatería que n:-lf1 trilha sido iutegt al
mente explicada durante o anuo lcctivo ; f'nt.cnd'l, tndaYia, este
Mlnisterlo que não devem s.Jr prejudicados por tal írrogulart
dade os estudantes que, embora íudevidamen t e adn.í ttidos a
exames incompletos, j:t estejam nelles appro vndos, como li o
caso do requerente e o de outro, sobre 03 quaes informastes no
supracitado oíllcio ,

Saudc e fraternidade. - Sabino na/TOSO JU1fior. - SI'. Dr .
Raul Penido, Delegado fiscal do Governo junto ao Internato do
Gymnasio Mineiro.

N. 42 - EM 7 DE Af;QSTO DE 190'?

Torna extensivo á Faculdade Livre de Se icnc ía s Ju r idícas e Sociaes d»
Rio de Janeiro o aviso dirigido á Fucu ldade Ile Direito de S. Paulo

em 31 de julho deste an no , que aut-r-í sou f"'sem dadas a l tern a

damerite as auln s do 4' e 5" a n nos.

Ministerio da Justiça e Nogoeios Interiores - Dir-ectoria do
Interior - ,2a Secção - Capital Fodera}, 7 ele agusto de 190'2.

.\ttendend0 ao quo [requereram os alumnos do 4') e:." annos
da Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas e Soc iaes dt) Rio de
Janeiro, declaro-vos, para os fins convenientes. que, de confor
midade com o aviso deste Ministerlo de :ll de [ulh« ultimo,
dirigido á Faculdade de Direito de S. Paulo. rlc.t a Diructor-ia
daquetle estabelecimento autorísada a, de nccordo com a respe
cti va Congregação, modificar o horarío da s aulas dos referld.. s
annos, no sentido do serem as mesmas dadas a ltcrnadamontc.

Saúde e fraternidade. -- Sabin» Ilo.rroro .!ll1li();". - Sr. DI'.
José Cesario de Miranda Ribelro , Delegado fiscal do Governo
junto á Faculdade Livre de Scíencias Jurid icas e Sociaes do Rio
de Janeiro.
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x. 43 - E'.I 12 DE AGOSTO D!~ la02

Declara que n u rn lente da Faculdade de Direito de S. Paulo e mem

bro do Senatl o est:Hloa I não é appl ica vel a disposição do art. 25
da Co n stitu i çiio 'Iue í ucompaí.ihi lisa o e re rcicio do mandato legisla

t ivo com o ex-releio de qualquer outra fu ncç.io durante as sessóes

do Coug r.-aso Federal; nem ainda se lhe pude appl icar a dispo
síçâo do art. 73, li t lei n. ,.j! II de 2 de j un ho de :1892, que veda
as accumulações r-emunern dns , i vista do 1"I'OI'ria})l do Supremo

TrilJUnal Federal de 10 Ll<J :'1; .st» de 1S09.

Miu isterio da Justiça o Ne;;0~i03 Interiores - Directoria do In
teriol' - 2' Secção - Capital Federal, 12 de agosto de I\JO,2.

Sr. Ministro de Est ido da Fazenda - Com o decreto n, 38,
de 2J de maio ultimo, trausmittis tes a este Minlstru-io, para d.u
parecer. cópia. do rcquo-ímento em que o Sr. Dr , José Luiz
de Almeida Nogueira, leu te da Faculdade de Direito de S. Paulo,
recorreu da. decisão elo Delegado Fisca! do Thesouro Federal
naquelle Estado, pela qu .1 lhe fui negado o abuuo d.: vencimento
de lente. no poriodo de maio ~\ II de novembro elo anno passado,
em que teve assento no Sen:.diJ Estadoal , Em resposta, vos de
claro que este Ministerio julga procedente o recurso.

Ao Dr , José Luiz de Almeí.ía Nogueira não é applleavcl a
dísposição do art. 25 da Constitulção. que inccmpat.i hilisa u
excrcicio do mandato l"gislati vo CHn o exercicio de q ualquer
outra. funccão durante as sessões do Congresso Fedcrn.l, visto que
no período supra indicado el le tove assento no Senado do
8, Paulo; nem ain.Ia se lho póde applíear :L disposição do
art. 73, ut lei n. 44 B (h ~ de junho de 18[)2, que veda as ac
cumulações remuneradas. ti. vista do Accordwn do Supremo
Tribunal Federal do lU de agosto de 18\J9. que consagrou o
principio do que o suhsi-Ii-i de i:-:cnadol'. cujo mandato emana
ela soberanía popular, não e equiparavel a vencimentos nem
tem esse caracter , Pêlo que, julga este Ministerío 'lue o men
cionado lente, tendo exercido as Iuncções de seu cargo som
contrartedado de nenhuma disposição de lei federal, tem direito
;], recebo!' (\,-; rospectívcs venci.r.entos, durante o período de
maio a. II do novembro do armo pas-ado, conforme as notas
das folhas de pagamento da roforida uFeuhludo ,

Saúdo e fra.ternidade.- Snt'ino TJ'(1'1'05) Ju/lio}",
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N. 44':'" EM 21 DE AGOSTO DE 1002

Torna extenaivo :1 Fucuklade Livre do Dil'eilo do 1':"\:1(\0 ,Ie ~!iull"

Geraes o aviso dii-igldo li. Faculdade de Direito d" x. Paulo em :lI
de julho deste anno, autorísau.lo que CO' sem dadas alternada

mente as aulas do 4" e 5° annos ,

Ministerio da Justiçu e Ne;rocios Interiores - Directoria 110
Interior - 2" Secção - Capital Federal, :!I de agosto de 190~.

Respondendo ao VOS80 offlcio de U do corrente mez, e em
contírrnnção do tolegramma que, em (lata (10 lü, expedi ao
director desse estabelecimento, declaro, para os dovíuos fins,
que resolvi autoríeal-o a modificar o horavio das aula'! do 4" e
5° annos, no sentido de serem dadas em tlhs att.iruadcs, segundo
o que decidiu este Minísterío em aviso ,Jo 31 de julho proxímo
findo, relativamente á Faculdade do Direito do S. Paulo.

Saude e fraternillade.- Sabina Barroso ,-unial·.- S1', Dr.
Theophilo Pereira da Silva, Delegado fiscal elo Governo jnnto
á Faculdulte Livre de Direlto do Estalo de Minus Gemes.

x. 45 - E~ 25 DE AGOSTO DE 1002

Declara (Iue. em relação aos cursos 'de anatomia obstoteíca e de ana
tomia. da bocca, se deve proceder identicamente ao detormínado
em aviso de 31 de julho deste anuo quanto ao curso de physío
logla ,

Ministerio da Justiça o Negocias Interiores - Dírectoría do
Interior - 2" Secção - Capital Federal, 23 de agosto do 190:2.

Havendo o substituto da 1" Secção, Dr , Luiz Antml0 da
Silva. Santos, representado a eSS<1 Directoria sobro o excessivo
trabalho quo lhe incumbe pela. regencia de 4 aulas diarias e
consecutivas, ex-vi do art. 49 do regulamento das Faculdades de
Medicina, e não sendo conveniente. á vist:i das razões a que se
refere o vosso offleío de 11 de julho ultimo, encarregar das
aulas de anatomia obatetríca e de anatomía da boce» os substl
tutos da 5" c 8" secções, resolvi que, em relução ao curso destas
materias, se proceda Identicamente ao determinado em aviso de
31 do citado mez. quanto ao curao de physio!ogia : o quo vos
declaro para os devidos fins,

Saudo e fraternidade. - Sabina Barroso Junio»; - Sr. Di
rector da Faculdade do Medicina do Ri.o de Janeiro.
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~Dhl':'\ l'e:-ii}'1IIS:1J,ili l.u!o c.nu ;·{~lac..:fío ao p;::;:lIHl"ala(1:IRcOllll'ih::içi):"~

.:e (n'{_~l'lllOS .1't·('ulli;,lll~ a u l Ivspicio X;l('ional de Alioua.los .

Mínistorio da. Justiça o Negócios Interiores - Directoria do
Interior - Ia Secção - Capital Pederal, l:3 de setembro de 1902.

Dando-vos conhecimento de quo. U<1. presente data, indefiro
o requerimento em que José Cardoso Martins, propondo-se fazer
um doni tívo á. Assístencla a Alienados, pode redueção da divida
contrahída com a Fazenda Nacional pela firma commercial
Tav:;ira & Cl\l'dol'o, em vu-urdo das despezas com o tratamento
do enfermo Francisco Ih Rocha Garcia, declaro-vos. ~m rete
rencia aos offlelos ns, 518, de 2ü de agosto ultimo, e 538,
1.10:3 do corrente mez, que Taveira & Cardoso são responsaveís
pelas mencionadas despezas até 6 de janeiro do anuo findo, dia
anterior áquelle em que teve alta o enfermo, nos precisos ter
mos da carta de flanca respectiva ; outrosím, que a responsabilí
dado dos mesmos Taveíra & Cardoso, responsaveís directos e
solldarios, sómente poderã cessar si mostrarem haver satisfeito
o pagamento da divida.

Suude Il fraternlõnde. - 8abino Bal'r030 Junior, -- Sr. Di
roctoi- do Hospício Nacionrl de Alíenados,

N. 47 ._~ E~[ 15 DE SETE:lIBRO DE l!)02

Declnr« ql1~. de acenrdo com o art. :;~[~ do Codivo de Ensino, devem ser
unicamente contadas as faBas que se veriücarem do não compa
recimento dos membros do magistcrio :í., aulas ou aos actos esco
lares de presença obrigatoria, entendendo-se, portanto, revogado
o avlso de 2-1 de abril de 1899.

Miuisterio da. Justiça c Negocias Interiores - Dircctoria do
Interior - 2' Secção - Capital Federal, 15, de setembro
de 1902.

No offlcio n. 1235, de 8,10 abril ultimo. consultaes si, apesar
do .líaposto no art. 3:~8 do Codigo de Ensino vigente sobre a.
relativídade entro I' numero de f,lltas que os dírectores dos
mstítutos podem iw;~i:ica.l' em cada rnez aos membros do corpo
docente e o numero d'} lições dadas por semana, subsiste a.
doutrinn do aviso deste \Hnisterio, de 24 de 'lI)1"i! de ! R99, que
mnnda marcar fa! ta", aos lentes, nos dias intercalares aos das
aulas o trabalhos obrtgatoríos, no caso do não comparecimento
em dias consecutivos.

Em resposta. declaro-vos que, de accordo com o aIludido
al't. 338 du Corligo. devem ser unicamente contadas as faltas
que se verificarem do não comparecimento dos membros do
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magisterlo ás aulas ou <lOS netos escolares de presença ohriga
toría, en ten.Ieudo-se , portanto, r-evO;!J,do o citado a viso de 24 de
abril de 1899, na parte em que se uâo ha t'lT1O11is I C'Jm li. 100'i8-
Iação em vigor. o

Sauie c fraternidade. -Sabino Barroso Junim'. - Sr. Director
da Escola de .\Ijn:\:,;.

N. 48 - E.\[ 18 DE SETE\!B1W DE !rJO'?

Sol,!'r' as CtlU,'ç:cs .Io mcl ic . <lu p:,·.i!",',) dI" olscr vac.;» ,;0 ll"spiej"

Nae io.iul (1(' .\li('Jl~1I1I)s o .lo p!;~l)'lll<l(e;ltil'o du lUt''!;:)) e ta!i('lc
cuueuto ,

Minísterio da .lustlça e Negocios Interiores - Directorla dv
Interior - I" Secção - Capital Federal. ! ,; de setembro de 1902.

Foi-me presente o vosso offlcio de 2") de agosto ultimo.
Considerando que, ú, vista do disposto no art. 44 do Re

gulamento da Assístencia li. Alienados e nos decretos n. :ll)()2, de
12 de janeiro, e 0.3965, de 23 de março de 1901, pejos quaes
foram dados a. Faculdade do ,\!ed:cina do Rio d: Janeiro reg-u
lamentos ospoclaes, o li vro do rec .ituarlo para os enfermos
recebidos no p wilhão de observação U 110 u.n bula torio j.er tenco
ao archivo da aula de clínica psychlatríca () de molestias ner
vosas da dita Faculdade, para a qual está exclu sivamente reser
vado ; mas, considerando que. por OUOfrJ lado, compete ao di
rector do Hospicio Nacional, de accor.lo com a segullii.a parte
do citado artigo, provêr provisorlamen te ás dospeza. resul tantos
do tratamento de taos enfermos, declare-vos que. por não
estar comprchendido o referi-lo livro entre aquelles a que
allude o art. 30, n , XXV!, do mcncíonado regulamento, «cvern,
para 03 effeltos economicos, SJI' registradas a, receitas pelo
pharmnceutico do Hospicio, ú, proporção que lhe forem apresen
tarias, no livro .ínstituido pelo art. 4:: do decreto n. 24;'):< de 10
de fevereiro rle 1897, e opportunuuente rubricado p-ilo dírector
do Hospício,

Declaro, egualmente, que, sendo a freqnencia do lente, quo
nessa qualidade funcciona no pavilhão e no arnbulatorio. vori
fícada pelo modo prescripto no !Irt. 3::7, do Corligo de Ensino,
não depende da observancia do que a respeito dos medicas do
Hcspicio estabelece o art. 30, n. XXVi! do Regulamento da
Assísteucia, o qual não é. portanto, applicavel ao di to lento;
outrosim que, achando-se elle, pela natureza do cargo em que
está investido, apenas sujeito ás disposições do Codigo do Ensino
e dos regulamentos ospeclaes da, Fuoulda-Io de M(jjicim~ do Rio
de Janeiro, o preceito que o incorpora ao pessoal do serviço
clinico do Hospício não pôde ter, conseguintcrncnte, siuão o uníco
alcance de assegurar-lhe vencimento egun.! ao (los t:lcultativos



do estabelecimento, afim de remunerar o serviço que sambem
lhe incumbe, relativo ao reconhecimento da necessidade da
ínstrucção, serviço que os Regulamentos da Assistencía e o
decreto n , 3965, de 23 de março de HiOl, tornaram inhorentes,
attenta a natureza da especialidade, á regencia da cadeira de
clínica. psychiatrica e de molestias nervosas.

Saude e fraLernidade.- Sobino Barroso Junior. Sr. director
do Hospício Nacional de Alienados.

N.W - E~I :1 IlE OUTUBRO UE 1~1():!

Declara flue, pelas instruccões vigentes, foi implicitamente revogado o

disposto no ar t. O", § 20 , das Instrucções de 15 de dezembro de

1')00, rclativaurcntc ú dcpendencia entre as matcrias dos oxames

parcellados de preparatorios, subsistindo apenas a ex igencia de

approvaçâ o em ar i thme t ica para os candidatos ao «xame de algebra ,

vlinísterio da Justiça e Nogoclos Interiores - Directoria do
Interior - ~a Secção - Capital Federal, 3 de outubro de 1902.

Em solução á consulta do vosso offício de 9 de setembro pro
ximo lindo, declaro-vos que, pelas instrucções vigentes, foi im
plicitamente revogado o disposto no art. (in, 820, das lnstrucções
de 15 do dezembro de UlOO, relativamente á dopendencía entre
as materias dos exames parcellados de prepara.tortos, subsis
tindo apenas a f'xigencia de approv.u-ão em Arithmetlca para os
candidatos ao exame de Algebru,

Saudo e Irateruidadec-> Salrino ltarroso .!I'nior.- Sr. Dr ,
José Barbosa ~'uncs Pereira, Commissario íiscal (lo exumes de
preparatorios n:, Bahia .

.\. 50 -- E\i 13 DE OUTUBlW VE l!)n-::

vlinisterjo da .lustiçn e :\egocios Intel'iol'es- Directoria do
Interior - 1" Secção -- Caprtal Federal, 1:: de outubro de )!)02.

Em resposta ao officio li. GW, de JI) UU 111l1Z findo, r'ecluru
vos que, sendo a chancella um sig nal para indicar procedencia,
dar caracter offícial ou visos de authr-nticídado a qualquer do
cumcnto , deveis ltpp.,l' <l, vossa ruluica. d.c pl'(ll'l'in punho. lia:'!



contas e maís papais a quo vos reforis 110 dito oíllcio , visto
que, quando se trata de allirmal', em docnmento oflícíal, a res
ponsabilidade elfect; Vil, directa o pessoal de um díractor ,le
repartiçào pOl' despozn feita ou acto preticado, só ,\ propría
assignatura póde SEI' empregada para esse tlm ,

Salld:l e fraternid;vle.- Sabino [J,:l1TOS) Jlwi'JI". - Sr. Dlrector
do Ilospício ~acional do Alienados.

N. SI - !':\[ 1:3 )lI; OUTUlHV) ])J~ 1!I(B

De-lara que d cvr-ru ser pl'c:::~tall",:c; no-o llU c '~O annos do curso o::. cxatu cs

de cli n icas a que se refl:'re o art , l:í, §s; í v E~ 2 1, 111) l"'gul;l.lHeIlLo

n n ncxo ~.O dCI'J'ctlt n , :)PU::. ,rr"! d,~ .ia~)I,~'iro de l~)Ol.

Ministerto da Justíçn e Ncgocios lnun-iorus - Dircdoria ,lI)
Interior - :1-" Secção - Capital Foder.u, I:: dn outubro de lU02.

Em solução á consulta feita «m vosso otllclo n , 7U7, da ~o

de setembro proxí mo tlndo, declaro-vos q IIe. do accorrlo com a
norma seguida na Faculdade ,h Mediciua do Rio de Janeiro.
devem ser prestados nos 5" p 6° 'LIIIlOS do curso os exames de
clinicas a que se re{'cro o ar t . I", ~c; I" o :3", (10) rl';;n!<'l,llwnto
allUCXO ao decreto n. ;;90:?, do 12 do j'],Ill'Í"O de IVO!.

:-;<'~llilil o rl',LtCl'nid~~(lil,- Snf,i,1O Barros., .rl!}/io'·.-~ SI', Diroclor
d<.t 1"aclll,j;L'!O (lo Mod iciua da ];ahi:l..

]J"d;rra '["C, entre os livro' alloptarli13 para"~ ""1.1I1CS l'at'cell;tdo"
d,· prr-parator ios. dlw(' sel' i ncluula (L S!'l~{'(I{, ,:'I~J"'.:H' do l ir . Gui
lhc rmc Pereira R,·hello.

xlinistcri. da "ustiç,~ c Nczucios Intortorcs -- iJircctol'Í;t
do lutorloi- - 2' Secção - Circular - Capital Fedoral Ir.; do
outubro do 1\)02. '

Contlrrnando o meu têlle.';"l'amma de 1:3 do cor-rente mel,
declaro-vos, para. os devidos üns, que. entre os livros adepta
dos para. os exames pa.rcellados de prepvrator-íos, devo ser
incluída a <clect» irutlc z: do Dr , Guilherme Pereira Rebello a
qual foi íuvolunturlunento ()]nit.ti'!<l. ,b roluçà» constunte <lo
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art. :! l das Instrucções vigentes, approvadas por decreto
n, ·1:!·f7 de 23 de novembro de l'JOl,

Saudn o fraternidado.- Sobino BitlTOSO J!miol·.- Sr. Com
míssarío fiscal do exames parcellados !le prcparatorros em
Manáos.

-ldentico aos outros Cornmissar-ios.
- JIlltatis ?nldanrlis ao Director do Extornato (lo Gymnasio

Nacional.

N. 5:: - EM 17 DE OUTUBRO DE 1902

:'UI'l''-' :, ;J:--:-'igl1:llul';.l dr: dnt'lllll('U!(h por en';'l"lIlf):' r('(~l)lhidq~', ::H) !Ifl~

l,jeio "\';H'jqn:tl rir .\Iiru:ld!l"o

Ministerio da Justiça o Negocias Interiores - Dlrectoria do
Interior - I" Secçiio- Capital Federal, 17 de outubro de 1902.

Respondendo Ú consulta constante (lo ofllcio n . G3l, do ...9
do seteruuro ultimo, declaro-vos (IUH ao enfermo Dr , Carlos
Augusto Forton Bousquet, ahí recolhido, pódo ser apenas
permittido assignar papais rolat] vos li. assnrnpto de natureza
administrativa, prévíamente vortftcvda esta condição e desde
que se ache o mesmo enfermo em estado de lucidez, visto que,
embora niLOtenha. sido pronunciada pelo Poder Judiciario a.
interdiccão, nada autorisa. corno bom entendestes, o assenti
mento dessa Diroctorla, sem mais forrnalidades, a que o inca
paz de facto proceda, dentro do estabelecimento, como si não
csti vesso internado.

S,tUde o fl'aternidalle.-- Sabin» It arroso Junior.- Sr. liíroctor
(lo Hospício Nacional de Alienados,

N. 54 - EM 17 DI<~ OUTUBRO DE I\J02

De'('Iar:J 'I.'!" l)~ pl'OrC:~~OJ'('~ 11(, Inst ii.u I.o n(~n.i:lJ))in (~f)nsf;ant não :-,âo

ohJ'i~'ados :l srrvi r de' c'X;lIIlLIl:ulo1'0:-> 1'111 coru-u rsns .

Ministorio da Justicn e Negócios Interiores - Directoría do
Interior - la Secção - Capital Federal, 17 de outubro do 190~.

Em reforencia ao offício de vosso an tecessor, de ~l de junho
ultimo, declaro-vos qne. não se comprohendendo entre os
deveres dos professores, fixados no art. 77 do Regulamento em
vigor, o do funceionarurn como examinadores nos concursos ao
provimento dos legares do magistorio desse Instituto, não tem
caracter obrigatorio tal serviço, sendo que essa intelIigencia t:
confirmada pela disposição do paragraphu unico do art. 171
do dito regulamento, a qual admitto <lo nomeação de pessoas
extranhas para fazerem parte das commissões julgadoras,

Saúde e fl'a.ternid:J.de.- Subino Itarrosa Junior ,'- SI', Di
redor do Instituto Bonjamln Constant.



N. 55 - E~1 17 DE OUTUHl;O D~; HJ02

Sollrn () (lesl'unlo (P1P iil~'g;dJllPntc :--OIl'I'f'U (~1lI ~.;,rllS YCIH'iIH('l1l.fk u mn

Pl'oi"''''sora d o l nsti l u l.o Benjamin I:OllSbllll.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Diroctoria do
Interior - I- Secção - Capital Federal, 17 de outubro de 1902.

Em roferencia ao officio de vosso antscessor, sob n. 48, de
7 de maio ultimo. ao qual acompanhou o requerimento em que
;\ professora MarL1 da Conceição Borges pede ú pagamento dos
vencimentos que lhe foram descontados, decl.n-o-vos que, á
vista do disposto nos arts. 77, ns , 1,"2, 11. 1:3. e 82. ns. 1, e 2
do Regulamento em vigor, a direcção, divisão e economia do
serviço na. aula pertence ao respecti \'0 professor, que tem a
responsabilidade integral do ensino da materia ,

Nesta conformidade deve 301' entendido o preceito do art.(j8,
n. I, na parte relativa á distribuição do serviço pelo Director,
visto que essa attribuição está limitada pelo mesmo preceito,
que a subordina ao disposto no dito Regulamento.

Conseguín tomento, não deve prevalecer o desconto que, illo
galmente privada do exercício. soffreu ,1 requeronte em seus
vencimentos, cumprindo que informeis sobre o poriodo em que
isto se deu, para que se POSS,1 providenciar sobre ° pagamento.

Saude e fratemidado, - Sa7Ji;lJ) 1JIO"1"O';O Junior .-- '-';1'. Director
do Instituto Benjamin Constant.

N. 51. - EM 30 DE OUTUB1W DE ,:1112

~ubl'f' u torncrirucn !o 111' 1l11'd:llll:l dp di~lilU:,_·~~q p:tl';l :ull:-·Llluir ;1 (lll"

tfJt cxtr3\Í;\lI:t.

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Diroctoria do
Intorior - 1" Secção - Capital Fedorul , 30 de outubro de lD02.

81'. Ministro de Estado da Guerra - Em referencia ao
Aviso n , 41, de 21 do corrente mez, com o qual transmlttistos o
incluso requerimento em que o Tenente honorarlo do Exercito
.JoséEstanisláu Barbosa du Silva pede quo lhe seja fornecida nova
medalha do distincção de primeira classe. em substltníção da que
foi concedida por Decreto de 18 de novembro de 1:'97 c que ex
travíou-so, conforme allega, declaro-vos que, não so tratando da
concessão, mas, simplesmente, {lo fornecimento de nova medalha,
paga a despeza pelo interressado, compete ao Ministerio a vosso
cargo, de accordo com o da Fazenda, a solução do assumpto,

A medalha deverá ser cunhada segundo a descrípção feita
no art. 3.° do Decreto n. 58, de 14 de dezembro de 1889, tendo
no reverso a data do ~G do maio de lI";!)I) e :1, 61':), de ISH7,

Saúde e fl"tternidnde.--· Sabino Barroso Junior,
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''\. 57 - EM ::1) IlE OUTlJllRO m~ 19f1?

Decl..ra que a disposição do :.trL. 186 do Codígo de Ensino Só é
nppl icavol ;t exames Ilnnes c que O" exn mes ,I" promocâo :qwnaR S;(O

val idos , '111:1.11,10 esta se torna e ílcct i va , isto ,:, no C:ISO do appl'Ov:le;(o

"1Il to.lns as .l iscipl íuas do nn no ,

Ministerlo da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do
Interior - 2" Secçã.o~- Capita! Fp.!')I'al, 30 ele outubro (lo 1902.

No vosso offlcio (lr~ 2;) de setembro ultimo. consultaes si, ;t
vista do disposto no art. 18G do Código vigente, 0:-: exames do
promoção, effoctuados pelos alumnos desse estabelecimento,
devem ser considerados valides, ainda que os mesmos alumnos
tenham sido reprovados em uma ou mais cadeiras, e que se
não filça, por tal motivo, a passagem para o auno subsequente ,

Em resposta, declaro-vos que a disposição do alludido artigo
só é appficavnl a exames flnaes: os exames do promoção apenas
são validos, quando esta se torna effcctí va, isto é. no caso de
approvação om todas as disciplinas do anno, confórme tem
declarado o Ministerio a meu cargo em varias despachos, dos
quaes os mais recentes, publicados no Diario OtficiC!l do 15 do
corrente mez, referem-se aos estudantes Clnudemiro Pittu do
Ahneida e Galdino Pereira de Castro.

Saude o fraternidade, ~- Sabino Barroso Junior ,'- Si'. Alberto
Augusto de Magalhães Gomes, Delegado Fiscal do Governo junto
ao Gyrnnasio de Ouro Preto ,

N. 58 - EM J:1 DE NOV"~MBRO DE 1902

Declara que a nenhum alumno, quaesquer flue sejam :1.8 suas con

dições, é pe rmi ttido ma tt icu lnrvso si mul ta nea ruente em ma is de
um n.nno do curso.

Ministerio ela Justiça e Negocios Interiores - Directorta do
Inter-ior -~" ~ecção - Capital Federal, 13 de novembro de HJ02.

Declaro-vos, em resposta ao officio de :!G de outubro pro
Xilll~ findo, que, á. vista do disposto no art. 120, n. I, do Codigo
do I?[]~lOO,:: nenhum alUlDllO,. quaesquer que sejam as suas
condições, e perrnlttldo matr-ícular-so simultaneamente em
mais de um anuo do curso nesse estabelecimento.

Saude e fraternídadev-- Saúina Barroso Juniar.- Sr. Desem
bargador João Emílio de Rezendn Costa, Fiscal do Externato do
Gymnnsio Mineiro.



N. 59 - E\I 21 DE NOVE~I8RO DE 1902

11,'< 1:11':11]11(' niln plll1"!il :-;nT' l"\('!'cida~: ('tl1l:IIl:1I' :11:!('nln:l I'\lni'('l)('~d("'

\"j'l':\dll" (' di' 'I~"':('l'i\';'l(j d,,- \:,dl"\'liJl'i:~ \·,,·t11'1':l!.

Míuisterlo da .Iustiçn n Negado"! Interiores - Direetoria do
Interior - 1" SPC(';-w - Capi1;;I,1 Federal, 21 di: novembro
de 1902.

Em referencia ao otIlcio de 2,1 de setembro ultimo, commu
níco-vos que, sngundu declara u Ministort» d,L Fazenda, em
Aviso 11. lnn, de H do corrente IIWZ, 11;\0 portem SOl' exercidas,
cumul.rtív.unontc, as funccues de Voro;ulol' e do E,,:cl'ívão <liL
Col lectot-ia I'olll)r,d, I:,~-I'i do .\vistl du :!,\ ,j.> abril de ItH9 c da,
circuiur n , ro, de ·1di) juuciro <lu WU7.

Saude c rratemídude.v- Dr , J. J. SealJí·~.- Sr. Presidente
da Commissão Municipal de Sobral, Fst.vlo 110 Cm,1';í,.

N. 1;0 -- EM 21 DE NOVElIIBtW DE 1\10.'2

,11tH:) l'el;lLi\"~1 (lll ('!l()do Pill' (1I1~' ti ''.(' ~:'t !) 11 .u:: I di' ]lli: ; j-

!();:;;a n.i lucu l.ludc (1(' ?\1c'I!i\'illa li I It i» Il!' .J:\IlI'!I'O.

Ministério da Justiça e Nozocios Intru-iores - Dirnctor ia
do Interior _'!a Secção - Capital Fedcral, 21 de novembro
de 1902.

Em resposta. ao oíflcio n , 708, de 20 d) setarnbro ultimo,
declaro-vos que ficais autorizado a adoptur nuss., Faculdade, no
anno prOXl1110 vindouro. a decisão constao te do Av íso de 31 de
Julho deste anuo, e relativa ao modo por que deve ser feito o
curso de Physíología na Faculdade de Medicina desta Capital.

Saude e fratemtdadev-> Dr , J. J. Seulim.- 81'. Director da
Faculdade de Medicina da. Bahia.



DI~{'ja! a a ({UI'Ii! e;;jftq :-;,u],ul'iLn:ldll ..... o;~ 11lq.d'<'<";ldll '1l!J:lI i.'l'no,; d~l ~nI!a

dI' clilli('.:l p;-;y('lIiall'i(';) r~ lk 'l~nl{'d }j('l'\'q,<ls da F:u'uld:lI!n dI'

:\lp;li('lJl:l do Hio di' .l.i ueiro .

Miuisterio da Justiça e Negocies Iuterlores - Dlrectorla do
Interior - 1" Secção - Capital Federal, 24 de novembro de 1902.

Respondo ú consulta feita no vosso oüleío n. 1353, de G de
outubro ultimo,

Em virtude do Re::.:nlamcnto anncxo ao Decreto n . :r!14,
de 29 de março de 18\1'.1, das Instrucções approvadas pelo de
n. :i9G5, de 2:; de março de 190I. e da Portaria de :1O do
setembro findo, estão subordinados somente ao respectivo lente
os empregados subalternos da aula de clinica psychiatrica e
de mclestias nervosas da Faculdade di) Medicina do Rio de
Janeiro, a qual íuncciona no pavilhão de observação, exclusiva
mente reservado pal',1 a mesma clinica, nos expressos termos
do art , 44 do citado lteg·ulammlto.

Conseguintemente, essa Di: ectoriu deverá trazer ao conheci
mcnto do Minístorio a meu CIU'gO, para quo possa providenciar
como no caso couber. o procedimento que tlvurem tues crnpre
gados, em relação ao Hospício Nacional, qu:tllllo,;I, victa das
disposições vigentes, íúr passi vel de punição adrnínlstrat.l va ,

Saude e fraternldado . - Iir , J . .J. Sea'r«, --- Sr. lilreetor
do Hospicio Nacional do .vlíeuauos.

N. 1;2 - EM 27 DE :.lOVE\llHW DE 190'!

l)('('bl';] ill(·olll!lali\"4'i.,; :L-': 1'1l111'(:C-Il'S d(~ ~;;;h-<t'('lrd:ll';;) I~ d!: IH't'P:ll';ld'II'

Jl1liQ'jllO lIa Fal'1I1(\;llk dl',~,J;'dil·iHJ. c1'J !tio di' Jnn.ri r.«.

\!inisterio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do
In terio r - 2a Secção - Capitat Fedcral,"!'7 de novembro do IDO:.'.

Em offlclo de 17 do corrente mez propuzestes, por indicação
do lente da cadeira de bacterlologia , o UI'. Carlos Augusto de
Brito () Silva, afim de servir iutcrinamente de preparador da
mesma cadeira. Ijeclaro-vos , UIJI respo.sta , que, exercendo o
retorido doutor as Iu ncçõos de sub-socretarto da Faculdade,
e não se achando 001 dois serviços cornprehendídos na. excepção
autorizada pelo art. 2' da Lei n , 41 B, de ~ de junho de 1892,
não póde a proposta SOl' approvada, visto que, além de vedar
a accumulacão a pai-te I1Dal (la art,. 73 da Cousi.itutção, se
verlríca a incompatibilidade material do exercício snnult ,neo
lle ambos os Iogares de que se trata,

Saude e rraternídadev-- DI'. J. J. Seabra.- SI'. Director
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
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Dr-rl aru (llh~ :JUS n lumu.» '~Ill~, t o n.I» te i I o t!~ t re-. p rirue i r.:s .m nos

do CU]':"':1l ti: Pllg'ClJJI:ll'ia ciyil Jw!q 1"1",'"lti:\11lf'1J!O nn lorio r ao que

yj.~·nl'a a,(·IU:llnloll!.', :-;ü all:q)!;l!':llll :1 e-di', Pl'('s!all({O (l ex.uur- dr'

l'l'.sislüllcia "11:-; llla[l'('j:le," (' ~":T;lpIIO~~;I;lli'·;I, dev.: ~:('r l'on['t'I'idtl

II titulo dl' engl'lliI('ir"I >~·I~n:-'.·l·aldlll. l' I\u,'. il1dl'l);~ilrl('lllelllenlt· tle

aL1:1pta':;ll) :t1J 110''-0 I·(·,~·tll;llll.'iitl', l':-;!t' tli;·(·ilo 111:"; (', !..!':lralJlido

pelo disposto "no nrl, JO dI) })t'('l'I'!O 11 .. ~lO:-': .\. di' I:~ di' J!O\"I'IlJ

11)'0 dt, l!ll1:?,

Ministerio da Justiea e \'egocios Interiores - Directori a
do Interior :2" Secção Capi tal Federal, ~) de dezembro
de IUO'.'.

Em ofílcio de 1'2 de julho do corrente anno , consultastes
si a Anselmo Machado da Cunha Cavalcanti que, tendo feito os
tres primeiros annos do curso 11e engenharia civil pelo regula
mento anterior ao que vigora actualmento se ».laptára a este,
prestando o exame do rosistencia dos matnriaos e grapho
statíca, podia ser concodldo () titulo li e engenheiro geographo ,
assim como a todos aquelles que estivessem em iden ticas
condições. Em resposta, declaro-vos quo , aos alumnos em
questão. deve ser conferido o referido titulo, á vista do que
dispõe o art. (;8 tio Regulamento vigente da Escola Polyteclmica.
Independentemente, porém, do adaptação ao novo regulamento,
este direito lhos é garantido pelo disposto 11,) avt; l° fio Decreto
n. !lO,'j A, de U do novembro ultimo,

Saúde e fraternidade.- Dr . .T• .T. SeaIJra.- Sr. Dele-
gado fiscal 110 Governo junto li. Escola ,lo Engenharia de Per
nambuco,

N. 1>4 - EM J DE DEZEMBIW DI~ 19[):2

D(lclar:l 'lUC' :t UIlI E·~Ltld:1nL('. quP illif't"l'(illllll,q ('111 1~~!) S('lI~ r-s índos

110 :i'l .um« do ('Il:..;illIJ jlli'idil'(j. .. Pl'!'lllill idn CI)}Üillll:II' (l~ nH~Slllll:-;

c,'..;Ludn,,,; pnlu l'('giJlIPn 0111 ri gOl', l'azrndq, nn ('PO(':I pl'f'r)J'ia, (' d~'

~ll'('ôl'do eoJII ns di:-;posit:r'j('s dp Codi!?:o tIl' 1~;llsino q un n lo :l()

IJ:1g'alHf'n~ll tl:l~ t axas, oxn nu-s da :~:t \';](]I'il';) dlt ~~() aHIlO (' d;\;..:

('::lIl(·il·:l~~ do -11;' ('0111 eXi..'('p(~ão da :)'.

Minístnrío da Justica e Negocias Interiores -- Dh-ectorta
do lnterior --::" Secção -- Capital Federal , :-, de dezembro
de 1902.

Em resposta ao otficio de 18 de novembro ultimo, transmit
tindo o requerimento em que Bento Queil'oz de Bar-ros alleva
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ter interrompido em ldtJ9 seus estudos no 4° anuo dessa Faeul
dade e pede para, concluíl-os agora, declaro-vos que, tendo em
vista a Informação prestada no referido oíllcio, ;),0 requerente é
permittido continuar seus estudos pelo regirnen em vigor,
fazendo, na época propria , e de accordo com as disposições do
Codigo de Ensino, quanto ao pagamento das taxas, exames da
:la cadeira do 0" ,WIlO ( I' parte do Direito Cornmcrcial ) e das
cadeiras do 4° com excepção da :P (:!'" Parte do Direito Crhui
nal ). Junto remetto-vos o certificado do qual consta ter sido
o requerente alumno matriculado no ·1° atino em INR9.

Saude e fraternidado.- Dr, J • .T. Seallra.- Sr. Director da
Faculdade de Direito de S. Paulo.

N. 05 - EM 10 DE DE7.E;\IHRO DE 1902

nnelal':l qUI: os el1l':",os (',olllplr'lllf'lllal'(,; lias ~(~(~çi,('s n;ío f:olllJll'ehí'u-

d idas na primnirn 1'al'l" do art , 1)0 do HOf.ntlamonto de 12 d e

janoiro ,lo 1901 1'01]"Jll S"I' anI01'i";:1I1o., p"la COIl!!"r"ga<:iío em

q ua lq ur-r ('~IHW:l (' o tu v i rt u.I» d(' l'C'!{llisi(:l.o .In l on í r- da c:ult'il':\.

Ministerio da Justiça e Negocias Interíoros - Directoria do
Interior - za Secção - Capital Federal, 10 do dezembro de 1002.

Com o ofãclo n. 41, de lU de outubro ultimo, transmittistes
o do n. 103, de 15 do dito mez, em que o director da Faculdade
Livre do Direito lia. Bahia consulta si pórle a respectiva Congre
gacão autorisar os cursos complementares obrigatorios de que
trata o art. 6°, § 2°, do Decreto n. :c3!)03 de 12 do janeiro do 1901,
depois do prazo a que se refere o § l° do mesmo artigo. Em
resposta, declaro-vos, eonfírmando a solução que destes á men
cionada consulta, que os cursos complementares das secções não
comprehendidas na primeira parte do citado art. 6° podem
ser autorisados pela Congregação em qualquer época, e em vir
tude de requisição do lente da cadeira, sem dependencia, por
tanto, do prazo marcado no § l° para o inicio daquelles quo
devem fazer-se obrigatoriamente.

Saude e fraternidade.- DI'. .T• .T. 8eabra.-8r'. Delegado fiscal
do noverno junto á Faculdade Livre de Direito da Bahia.
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"T (.,)
_I •• :1'_ E\1 13 DE DEZEMBRO DE 1902

Dr-cl.u-a qun.1 nl!-;rJ'\':l.l1ci:l do qllr> di~IH'f'1I1 n~ :11'1,,_ :~jj2. 11. IH, f' ;1':1.
do l:()di~~'o dn En:-.iTlo ~;nhl'(' rC'~·illll·ll. IlJ'4f'.:T:IHllll:t", I' e'\.;llllt';-j l'OII

st i t uo cnncJi~;lo (~;';~f'n('i:11 ]I:1I'a ({\In ()~. in- t i t ut o-. ("[Uip:ll':\(ln~

cOlltillll('lll n o .~·()ZO da f'quil.:ll':J(.';!fI.

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - IrirectorIa do
Interior - 2' Secção - Capital Federal, 13 de dezembro de
1902.

No offlcio de 3 de novembro ultimo, commuuicando haver
divergencia entre o modo de julgamento de exames estabelecido
no art. 183 do Codigo dos institutos offíciaos de eusíno superior
() secunda.rio e DO art. 95, § lo, do Regula.mento approvado pelo
Governo do Estado do S. Paulo, por Decreto n . 8::;8 do 1<1 de
dezembro de 1900, corisultaes qual o dispositivo que deve pre
valecer no Gymnasio de Campinas, instituto ofllcial de ensino.
Em resposta, declaro-vos que, tratando-se de instituto equipa
rado ao Gymnasio Nacional, a observancia do quo dispõem os
arts. 362, n. Ill , e 371 do referido Codigo sobre regimen, pro
grammas de ensino e exames constitue condição essencial para
quo taes institutos continuem no gozo da equiparação. Assim,
torna-se necessár-io quo, não s() nessa parte como em outras quo
estejam em dosaccordo com o citado Corligo, se modí Ilque o allu
dído Decreto n. 058, como u.liús já foi recornmendado pela
Circular de 29 de abril de Uml, publicada 110 Uiario O/fieiol de
I de maio do mesmo auno ,

Saude e fraternidade.- Dr , J. J. Scabra , - Sr. Delegado fiscal
do Governo junto ao Gymnasio de Campinas.

N. G7 - EM 17 DE DEZ~~MBRO DE 1902

Recnmnu-mla a oh-ervanci a do Aviso Ci rc ul.u- ,11'1 dI' jn nri ro de 1\101

~eguJldo n qual os cst ahcloc i me n f.os p;plipar:ulns: ;1n~ cnng-cUf':l'nS

f~dcl'af'-; sÚIl1p.llle podel'rio ,lil~ip:ir-c:(' ao l\Iilli<lcI'io d~ Just ic a

(' Neg·oeio~ llll('riol'll,"; por i n í crm o.Ii» do" dn!(',~-aflo~ f1>T:1P do

Go vr-rnu ,

Ministerio da Justiça o Negocios Iuteriores - Directorla (lo
In teríor - ~a Secção - Capital Federal , 17 de dezem bro de 1902.

Communico-vos, para os fins convenientes, que foram inde
feridos os requerimentos dos a!umnos da Faculdade sob a vossa



tlscalísação Eugenio José Maria Neves f1 Francisco de Aguiar Li
barato de Mattos. Outrosim, rccornmendo-vos providencieis pela
fórrnn que mais convenionte fôr sobre a obsorvancía do Aviso
Circular de 4 de janeiro de I!lOI, ~('gllllllo o qunl os estabeleci
montes equlparruloa aos conzonoros l'i~deraes sórnonte poderão
diri!{ÍI'-sn a este Miulsterio por íntermed io dos delegados ftscaes
do Governo.

Saúde e fratornidade,- Dr . .7. .T. Seobroi -« Sr. Delegado
fiscal do Governo junto á Faculdade Livre de Direito da Bahia.

N. os - E\[ 20 DE DEZEMBlW DE ID02

D2l'lal'~] ql!e,l~:l.'" I'l'OYa~ {',-:cl"il,la-.: de li ncuu-. I" [>\\1'llIil' ;da :t(l'~ cx nm i

l~andl,l:'; constlila:i colllll1i.'-l~;~() «xa m i nud o rn u (pto nns acl os nrat's

d0. fl'a n cr-z , illglez (' :1JI(,lllão (.\ 1.:1111 "r111 pnl'llllUida a c()ll;~ull:l ~lO

di('ci()nal'i()~ ua ]Jl'opl'ia IHC'.::l dn COlllllll,c..;-..:;l.O de f'XalllC'-':'.

Ministerlo da Justiça e Negocies Interiores - Dírectoria do
Interior - 2a Secção - Circu lu.r - Capital Federal, 20 de de
zembro de 1902.

ConJirmando o tclogramma desta dab, declaro-vos, para os
/lll'; con veuientes, quo, na prova oscrípta de lurguus, é permít
tida aos examinandos consulta {t oommissão examinadora em
tu-e, de papel assignada pelo candidato e rubricada pelo presi
dente, a qual deverá ser appeusa á respectiva prova.

Nos netos oraes de francez , inglez e allemão é tambem
permittida a consulta ao diccionario, na propria mesa da com
missão de exame.

S~LUdo e fraternidade.- Ur , J. J. Seabra.- SI'. Commis
sai-lo fiscal de exames preparatoríos no Estado do Amazonas.

- Identico aos Commissaríos físcaes nos demais Estados o em
Barbacena, Ouro Preto e Campos.

N. fi9 - EM '22 DE DEZEl\fBRO DE HJ02

~nhl'e pagulll(Jlliil d,. ;-;(>t'yi(;fj~ f'!.-.itOI';l('S.

i\lioisterio da Justiça e Negocios Interiores - Direetoria do
Interior - la Socção- Capital Federal, 22 de dezembro de 1902.

Accuso recebido o vosso ofIicio de 27 de novembro findo,
relativo á dospoza de 664$480, resultante do serviço eleitoral,
em diversos exercícios, conforme os íuclusos documentos.

No tocante á despesa de~lO:j;, importancia da gratificação
arbitrada a quem auxiliou :L cornmíssão municipal 110~ traha-
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lhos do alistaruento eleitoral, no corrento annn, '~;I,be-nw si
gnificar-vos que o dispositivo do art. 24, ~ I", da lei n , 3;:;, de
26 de [aneiro .;0 1892, citado no dito offlcio para justificar a
concessão da alludida vantagem, não l'ótle ter a intelJigencia
que se lhe pretende dar. O mencionado artigo apenas autorisa
o Govel'no Municipal a designai', a fim de servir de secretario.
na falta, deste, qualquer outro funccionar-ío da rcpartíção : 110
C(J,SO aetual, trata-se. porem, de pessoa cxtrauha aduittida a
eollaborar no serviço attínoute ao alistamento. Em condições
ordíuarias, os serviços pcssoses lia cspeoio são sempre gl'at.ui
tos, conformo ha declarado este Ministerío em mnnerosos avisos
dirigidos a autoridades municipaes; e em circumstancías exce
pcionaes, a remuneração. quando fosse absolutamente ,le mister,
dependcria , om todo o caso, do prévio aceôrdo com °Governo,
porquanto este não se respousabilisa sinão pelas dcspozas expres
samente autorisadas na lei n. 35.

Por esses fundamentes, não cabo indomnísar, pelo Thesouro
Federal, 11 despeza em questão.

Sendo dofíclontes, menos quanto {1 parcel la de 10$, os
esclarecimentos a respeito das despezas conste' ntos da certidão
n , 3, torna- se nccessario completal-os, indicando-se 11 nutureza
das mesmas despezus, para que se possa uprecíar a sua le
galidade.

Finalmente, é íudispensavel a apreseatacão de documentos
origiuaes, visto ser iuadmissi vel ;~ substituição l'c\:i.s certi,1ões
annexas ao oíllcio a que respondo.

Saude e fraternidade.-- DI' . J, J. Seullra,--- Sr , Agente
executivo municipal de Além Pa.ruhyha, nu E,:t:lrlO de Mínas
(ieraes.

'L 70 - EM'Zl DE DEZI\i\fRRO DE 19m

Declara que independo do opprovaçâo do vl i n istovio ,b .lus l íçn e :\1'

goeios Interiores a orgaulsaoão ,lP bancas ,k e xames preparator ius ,

na época marcada no art. 6') (tas lns trnccões de l~1(IL e que li rI"

natureza gratuita a funcçilo do «ommissn ri o Ilscal ,

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria do
Interior - 2~ Secção --Capital Fe.lcral , 21 de dezembro do 190'2.

No offlcio de 12 do corrente rnez, pedis approvação deste
Ministel'io para o vosso acto mandando annunciar-, no dia I de
janeiro proxímovindouro, ínscrípcões para exames pnrcellados
de preparatorlos no internato do Gyrnnasio Mineiro, de n.ccórdo
com as instrucções de 23 de novembro de Igilj, o con-ultaes si
vos cabe o direito de exigir do Estado de Minas Geraes, POl'
cuja con ta correm as despesas COIll os allndidos ('xames, paga-



Incuto de gratíücação que julgam"! vos competir por exercerdes
as funcções de comnussario fiscal.

Em resposta, declaro -vos que independe de approvação deste
Minístevto a organisação de bancas de exames preparatoríos,
na época marcada no art. ti" das ínstrucções citadas do
IIJOI, mas tão sómente da annuencíu dos governos estaduaes,
por cuja. conta. na forma do art. 1". é subvencionado o serviço.

Outrosim, vos declaro que. sendo do natureza gratuita
funccão de commíssario fiscal. não vos póde ser applícavel a
disposição do art , 20 das ínstrucções, quo apenas cogita de re
muneração pecuniariu attribuida aos membros das commissões
examinadoras.

Saúde e Fraternldnde.c-Dr. J. J. Seabra ::« Sr. Delegado fisca. l
do (ioverno junto ao Internato do Uymnasio Mineiro.

N. i I - lQ,[ :.'0 DE [JEZEMBRO DE 1902

1)!·cL·ra, cui :~{)lu(::üo :L uru.: ennsuHa :-;tdll'C t'X~Ullt'S dos cand idu tus á
ma l riculu na I·;,t:ola Militar, Escola :'\:Ival (' a ":Irrcir:J do tclo

!-'.'l':lphi.1, ([ue a s in~tl'nc(:(~jns d~ 2:~ de novoru hro dI' 1001 sorue nte

pl'llvitl('uciar:llH ~ohl'n a nl'~'~111i~rH';lo de mesas de' f'\.:lllH';-; para a

matricula de e.-Lnrl an í ns qUI~ S(~ d(';..;ljnf'lll :10:-; CUl':-:'W:i dl~IH'Il(kllle;-; do

Mi n i st or-io (la Jrrst icn e N(',!}'(H'ios Jntnrinl'C'''', un ico-, de qllP pqdia

cogil ar.

Ministorio da. Justiça e Negócios Interiores - Directoria do
Intnrior- ;'2a Secçiin- - Capital Federal. .'!) de dezembro do 1!111:·!.

('onsultastes, om ofllcio de lu do corrente mez, como deveis
proceder em relação aos estudantes que requererem exames
como candidatos á n.atricula na. Escola Militar, Escola Naval 6
á carreira de tolegraphía, visto mandar o art. 10 das instru
cções de 2::l de novembro de HJül que declarem o curso supe
rior ou especial n. que se destinam e não cogitar o art. 22. em
quo sito disct-iminados esses cursos. de estudantes nas condições
acima expostas. Em resposta, declaro-vos que as referidas in
strucções somente providenciaram sobre a organisação de mesas
do exames para. a matricu 1,\ de estudantes que se destinem aos
cursos dependentes deste :\Iillh,terio, únicos de que podia co
gitar.

Saúde e Fraternidade.- Dr , J. J. Scabra.- Sr. Commissario
fiSCll.\ de exumes do preparatortos 11') Estado do Maranhão ,
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N. 72 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 1902

Declara (PIO não const inucut }'(~g'l'a qU(~ aprovcite a novos cnn.l i.lu

tos as concessões, an te rio rmcn te t'\'il<1~, de val i.l ad.: de CXUIlWS p re

paratoríos para a admissão á mal.ri cula n os ,livel'"os anuos dos cur

sos dU,'5 insí.it utos .lu ul1"íno ::;';I~cnwl;lriq nquipal';Jllos ao nyruna:-:;io

Nar.iona l ,

Ministerio da. Justiça e Negócios Interiores - Directoria do
Interior _;2a Secção - Capital Federal, 31 de dezembro de 190:Z.

Attendendo ao que axpuzestes em vosso olficio de 18 do cor
rente mez, relativamente á validade de exames preparatorios
para a admissão á matricula nos diversos armas dos cursos dos
institutos de ensino secundaria equiparados ao Gymnasio Na
cional, declaro-vos que, tendo caracter individual as concessões
anteriormente feitas nesse sentido, não constituem regra que
aproveite a novos candidatos,

Saúde e Fra.ternidade.- Dr , J. J. Seabra i-s- Sr. Delegado
fiscal do Governo junto ao Internato do Gyrnnasio Mineiro.

N. i3 - EM 3 DE .IANEllW DE lUII:!

Declara IjUI' a eilaçúl) .IU IHJLilie<.lt,:úll pl~l!, ('...;el·i\iIO :-;ú })\,(le :-;fT li~i13

por ordem do juiz ou a l'ur[ll<"'ilJICn to '[".1 partr'_

Ministerio da Justiça e Nogocios Interiores - Directoria da.
Justiça. - Ia. Secção - Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1902.

Em resposta á consulta constante do vosso oflicio de II do
mez findo, declaro-vos, para os rins convenientes, que a citação
ou nottfícação pelo escrivão só pôde ser feita por ordem desse
juizo ou a requerimento da parte. como é expresso no n. 38 do
regimento de custas em vigor, sendo a conducção paga pelo
interessado, quando a diligencia realizar-se fóra da audíencía ou
do oartorio ; a, neste caso, desde que a parte não satisfaça o pa
gamento, será este incluido nas custas da ci tação para ser co
brada afinal.

Sa.úde e Fraternidade.- Sabino Barroso JlIHior.- Sr. Juiz
Federal na Secção de Santa Catharina ,
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N. 74 - EM 31 DE JANEIRO DE 1902

Declara 'lHO não ha i nco mpat i hi li.lado on l rr- o juiz 1<"lel'a1 c o seu
suhst i t.ut o,

Minísterio da Justiça e Negócios Interiores - Directoria da
Justiça - 13 Secção - Rio de Janeiro, 31 do janeiro de 1902.

Sr. Ministro de Estado dos Negocies da Fazenda.
Em resposta ao aviso n. 4, de 2;) do corrente mez, tenho !lo

declarar-vos que não se dá iucompatíbllidade entre o juiz fe
deral na secção de Sergipe e seu substituto, não procedendo
por isso a duvida suggerida pelo delegado fiscal do Thescuro Fe
deral naquelle Estado.

Saúde e Fraternidade, - Sabino Barroso Junior,

N. 75 - EM 25 DE ABRIL DE 1902

Numero c composição dos co nsolh os d,' qua liflcn cão c revista da guarda
nacinna l lias eOlll:Jl'(';I:-:' (lus Esta([(J:-;~

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores --- Directoria da
Justiça - 2~ Secção - Capital Federal, 25 de abril de 1902.

Referindo-me ao otlicio n. 68, de Gdo corrente mez,declaro-vos
que, para nomeação e organização dos conselhos de qualificação
e de revista da g-uarda nacional, nesse Estado, deveis observar
as determmações constantes do avi-o deste Mrnísterio de 15
de abril Ih) 189!1, publicado no Diario I)tficial de IR do mesmo
moz,

Para a comarca dessa capital devereis nomear tantos con
selhos de qualificação quantos forem os distr-íctos de paz ou
freguezias nella existentes, e os seus membros serão escolhidos
por esse commando de entre a otílciatidade das respeeti vas bri
gadas; convindo, porém, que, sempre que tôr possível. cada con
selho, que devera compôr-se de cinco otliciaes, se constitúa de
tres de infantaria, um de cavallaría e um de artilharía, além
do juiz, cuja presença e indispensavel ;i, validade dos tra
balhos.

Do mesmo modo deverão proceder os cornmandautos de bri
gadas nas demais comarcas do Estado.

Saúde e Fraternidade.- Sabino Barroso Junior.- Sr. Coronel
Commandante Superior interino da Guarda Nacional no EstadQ
de Minas Geraes.
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N. 7G - EM 25 DE ABRIL DE 1\102

l)C\'elll 1'1~(lllCl'el' fli:-,}wn,c..;a do I;'tp:..;q ,lI' l(~lllpl) d(:(_~ol'l'id\J 110.1'.1 :l~si~~ll:ll~

u l'c~p('cLi\'u (('rlllU .lc p:'Ullle~:-;:t (~Plllr;ll' ('111 ('~~"l'('icio dl~ ~;I'll~ posl(l:-';

(1:-; onici~lI':-; d~l gl1al'da n;lcjllll;l! 'llll' li 11:l11 jil'lTl'1l1 d('lllru do pl'~I:I,'l

I,,~;,J .

Ministerio da Justiça o Neg(ocÍos Interiores "0 Dírectorla (la
Justiça - 2" Secção - Capital Federal, 25 de abril de 190:2.

Em resposta ao officio n , 09, do fi do corrente mez, decla
ro-vos que ficais autorizado a pôr o - cumpra-se - nas pa
tentes entregues ao vosso antecessor. deferindo aos respectivos
otllciaes o necessario compromisso, depois de reg-istrados esses
titulas.

Quanto aos offleiaes que só depois de esgotado o prazo legal
se apresentarem com suas patentes pura o complemento da in
vestidura em seus postos, alíegando motivos diversos afim de
justificar;" falta em que incorrerem. deverão requerer dis
pensa do lapso de tempo decorrido para que lhes seja permit
tido assignar o respectivo termo de promessa e entrar em
exercicio daquelles postos.

Saúde e Fraternidade.- Sabino Barroso Ju nior»-« Sr. Coronel
Commandante Superior interino da Guarda Nacional no Estado
de Minas Geraes.

N. 77 - EM 7 DE MAIO DE 1902

o~ l iv ros dt~ l'('gi:.; I1'0 do orl it nes n (l(~ C:l:-;allll~llIIL-'; 11;'0 .'-"U/.;llll da iSOll(~;iu

t I() :-.: 1 ' 1/1 I 1'1' (I ~ ,r ; I 1.

Mlnlsterio da Justiça () Negocios Intet-ioi'os .- Directorta fia.
.Tustiç::t- 1" Secçãoo~ Rio de Junerro , 'i de maio do In02.

SI'. Presidente do Estado de Mina·; Ceraes ,
Declaro-vos, para que vos digneis fazer constar ao oíiicial do

registro civil do dísta-ícto do Rio Novo, om solução ú consulta
feita em uflicio de 30 de dezembro do anuo passado, que, se
gundo acaba de informar-me o Ministorio da Fazenda. os livros
de registro de editaes e de casamentos não gozam da isenção do
se110 federal, concedida pelo ar-z; 13 da. lei n. 81:3 de 23 de
dezembro do anno passado no> papeis, justíücações e documentos
referentes ao casamento civil.
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N. iR - EM 9 DE\l/I.lO DE 191}"!

Dr-cla ru ([lll~ a l'c('Li['ICa(~;l() ele 11'11 (~aS'.ll11t'lllo sr") P(\tlc :5(~1' l'i.'ila p(n~ m an-

dadu ju.l icirl , dep";s dtl p rova.l os us r~lt'Los al1cgo;l(lns U~!l justili

"a('~" ,1."1,, I)(:ralll." " nul.ori.In!.: ""'"l'cl.:"\<,.

Miuister!o da Justioa e Nevocios Interiores - Direcf.oria da.
.lustiça - ;" Secção ---.:.. Riode .lauciro, 9 de maio de 190'!.

Sr. Miniatro de Estado das R'Cll:.tçõ!?s Exteriores.
Restituindo ° documento que acomp.mhou o aviso n . lG, de

10 do mez Iludo, relativo ao casamento de Marta Ph ilomena
Schuni tz e Edu.rr.lo Spcd n-, tenho a honra de declarar-vos que
a rectificação só púde ser feita por mandado judici.cl, depois de
provados os factos a!l~gadJ$ em [ustiflcação da.Ia p-rante a au
Lorid..de competente e de julgada por sentença, conforme deter
minam os arts. 16, 17 e ,,?& do regil\amento que baixou com
() decreto n. 9886 de 7 de março de 1888.

Saúde e Fraternidade.- 8117;ino Barros» .Tulliol'.

N. 70 - EM 17 DE .JUNHO DE 1902

PI',-"-'1;lcrtn d(' í'n1ilpl'nI11is:-~n (~ (lxrl'('i(~in dI' 11l)} (·,'1pii:í.,-) 11:1 ~'1I:l1'11~ 1\:)·

l'i(iIlo.l n o E:l:ldo do l)i~ltLh:\.

Miuistorlo da .Justiça, (1 Negocies Interiores -. DirpctoJ'ict d,t
oTnstiça-'!" Secção-c-Capital Fe.:.IH',tl, 17 do junho do 1902.

Em reíerencia ao offlcio Ilr' lO de maio ultimo, declaro-vos que
podeis defer-ir o respectivo comprormsso ao capitão do 2" csqun
drão do 2° regimento de ca vallaria rla guarda nacional 11:L ~:1

pital desse Estado, Alberto Pr.uicisco da Luz, dcterrnlnaudo-lhe,
acto continuo, qne assuma o commando interino LIa mesmo
regimento, até que se apresente o cornmandante oüectívo ou o
major flscal .

Saúde e Fraterniclalle.-Sl1úino Barroso Junío1'.- Se. Coronel
Commandante Superior interino da Guarda Nacional no Estado
do Piauhy .

]Jccisü", de 1\lO~
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N. 80 - EM so m: .TU~HO DE 190'2

f:alH),()lL!~nl\nt) du :1l111()ta(:i)I~s in lo. i.la nu-u t « l'eit:\~ n as pnt on tos do

on~i'ia('s nomoad os para a p'n;ll',!:t 1\;[('i ll ll :1l no E~t,:l,lo do Rio de Ja

l1í'it'o.

Ministerio rh Justiça e Negócios Interiores - Directoria da
Justiça - ::~ Secção - Capital Federal, :30 de junho de 191J'2.

Em referoncia nos oíllcios de lG e lD d,) maio ultimo. nos quaes
representais contra o fado rle, apozar de se achar actualmcnto
avulso. continna.e o coronel da antign, g'wlrd:L nacional l1:1. co
marca de Nictheroy Antonio Joaqui.n da: <i lva Fontes a pôr 0
cumpra-se -nas patentes dus utliciacs ultlmamonte nomeados
para a di tn comarca, r!rc!91'O-ViJS. para qu o o Caçais emsta.r ao
u.llud ido c .ronel. quo lhe rall{'c{~ co pei;'~nci:t p.u-a intervi!' na
investidura da ofílcialidade da l'eC<Jl'ir\;t comu.--a : devendo esse
cornmando canceliar ou man-lnr caucellar quun-qucr anuotaçõns
que tenham sido íudovídamon te feitas na>! mesmas patentes.

Saúde e Frateroidad'l,- Sobino Hur roso Junior.- Sr. Coronel
Commandante Superior interino da Guarda Nacional no Estado
do Rio de Janeiro,

N. 81 - EM 24 DE .nrr.no DE IDO'!

Os l)(Jf:iJes~jnsig'nias não ,tIO di"('illl a Lonlil1l'l1('in~ m il ii.n rr-s, ;-;,',

servem para os o lllci ar-s da gn:IJ'(la nn ciuu al t"<IZ(~1'(~111 s(~ 1'I~t:()nIJPcr'l'

n111 (IUétlqunl' nnll'l'gnnci:1 po!' SI'lIS snpnrjr)]'I'S 1)11 inl'(Tiol'('s

Ministct-io da Justiça e Nozonios lo t~riOr(lS - Direetoria da
,Justj<;c- 2' Socçâ» - Capital Federal , 24 de julho de 1902.

Em rp,f'r'renei:t :10 ofllcio dI' I de junho ultimo, declaro-vos quo
por ~\'iSI) deste Min istet-io do IJ rle tever-tro dp, li<99 foi perrnit
tido aos otllciaes li \ guurda nacional, quan-.o a paisana, o uso
do botõos-Instgní..s. sem accrescirno de fita alguma.

Esses botões, porem. não dão direito a conunencias mili
ta res, que só lhes devem 001' urostadae quando competentemente
uuiforrnisadus ; servem. comtudo, para que os ditos offlciaes
pOSS:11ll fazer-se reconhecer pelos seus superiores ou ínferiores em
qualquer eruergeucia, g'arantinrlo-lhes as r-egalias que as leis e
rr-gul.rmcntos om vigor lhes concedem.

Saúde e Fraternidade.- Sabino Barroso Junior.- Sr. Coronel
Comrnandante Suporiur int -ríno (h Guarda Nacional no Estado
da Parahvha ,



N. R~ - EM 2D DE .JULHO DE 1902

Alt"lll tll'S rcci l.os n as :!~\'" \ia~ (tIS gUi;IS .lo p:Jg-alllenlo do so llo (las

pat(:llb~s dos onieiaus da ~'ll~ll'da n.uiona l dnvel'ão os íu tcrcssnrlos

«xh ib i i- 11:1 ~<neJ'nt:ll'i:1 ela .Ius l i(;:J n ~n~'r)ci()s In tnr iorcs os conheci

lllf\lltos i ruprcssus dnyilln.l:l(·lll'~ 1(':2';,li~atll)s, nllll't'g'UPs lH"·las l'np:ll'ti ...

(:i)I\S :.l1·I·:~C:U! ;l.lIOI';lS.

Miuistei-io da. .lustica e Neroc'os Interiores - Direct.oria da
Justiça - 2" Soccão - Capital Federal , ::9 de julho de 1902.

Sl'. Ministro de Estado da. Fazenda.
[\0 intuito do ',e vct'iiic:ll' preeisamentu não só a authcuticl

d.rde das guias de p:.lgalllento de sello ,Ias patentes dos olllciaes
da. .ruar.Iu nacional, como a receita .mnual produzida pelas
mesmas p.i.ten t-s, discriminudumen te pelus díüc.entes Est,ados,
rogo" vos a expe.Iição d.: urdem <tS di versas repartições ar-recada
doras da União pa.ru que, de 1.;0 stembro proximo vindouro em
diante. aléu dos rocibos nas 2a , vias daiuelle-. ducutnent.is, seja
entregue um conheci monto impresso, dovi.Iamente leuafisado ,
corno procedem a Reeebedu-ia desta '~apital e algumas collecto
rias, con hecimen o que deveri tarnbem ser exhibido nesta Secre
taiia de i~stil.do pela pn rte íntcrcss.ida ,

Mensalmente, ou corno melhor aconselhar a pratica do ser
viço. serao os alludidos conhecimentos, eolleccionados, remettidos
ao Minísterio a vosso cargo, pa ra completa fiscalização da receita
apurada.

Saúde e Fra.ternidadev-c- Sobino Barroso Junior.

N. R~ - EM I DE AGOSTO DE 100":

nl'(',1nl';I fJ1W 0:-'; Iivros ünlos d!)l·(l.!.!.·i~tru civil d evo m se r recolhidos ao

a rch i vo dt1~ (';\lll;ll'a,c.; mu ni ci pucs ,

Mioisterio da Jusfiça e Negócios Interiores - Dírectoría da
Justiça - I' Secção - Rio de Janeiro, 1 de agosto de 1902.

Sr. Prosldento du Esta.do de S. Paulo.
Em resposta ao o1Iicio 11. 1187. do 1;-) de julho ultimo, decla

ro-vos. para os fins convenientes, que os livros findos do registro
civil devem ~cr recolhidos ao arcnívo das camaras munioípaes,
como determina o art. 3:{ do regulamento n. 988G de 7 de março
de 1888, e conservados sob a I~twl'ih dos respectivos secretaries,
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quo nos termos do art. 36, respondem civil e criminalmente
pelo extravio não só dos mesmos livros, como dos documentos
referentes a esse serviço.

A's autor-idades [udlciariis do Estado, ,í.s quaes está. confiada a
execução dessa lei federal, cabe, em cumprimento rio disposto
nos arts. 36 e ·fi, inspeeelonar, <LO menos uma vez por anno, os
livros, competindo ao promotor denunciar os escrivães ou secre
tarias das camaras quo, no desempenho das olmguçôes curnmet
tidas pela lei, forem negligentes ou prevarícadores.

8aCl,le e Fraternidade.- Sobino BM'rOSO Junim·.

N. 84 - EM 1 DE SETEMBRO DE 1902

Declara qno cru cuso de impüdinwnto dos sn pp lcn tos LI" um a cir-o um

scripçã« devnlll ser chauiados O~ .la circu mscri pçíio ura is visiuha .

Ministerio da Justiça e Negocios In teriores- Directoria da Jus
tiça- la Secção- Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1902.

Em offlcto de 5 do mez lindo consultastes a este Ministerio
qual a autoridade a quem incumbo praticar os actos mencio
nados no art. 9° da lei n. 221 do 20 de novembro de 1894, no
caso de estarem impedidos os supplentes do substituto de uma
círcumscripeão,

Em resposta, declaro-vos que, de accôrdo com no doutrina do
aviso n. 33, de 24 de janeiro de 1873, devem ser chamados os
supplentes da círcumserípção mais visinha, pois o facto de terem
elles de preferencia exereícío em um districto designado não os
inhibe d» praticar as diligencias de seu offício e, sempre que fôr
necessario, nos outros districtos os acios flue pela mesma lei
lhes são conferidos.

Saúde o Fraternidade.- Sabino llarroso Juniorc-« Sr. Substi
tuto de Juiz Federal na Secção de Santa Catharína ,
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N. 85 - EM 18 DE SETEMBRO DE 1902

0n~l,[unl' ofllciul da gu"",la nn cion al pódn r-xorccr, em oo m nussno,
igual 011 snrl(~I'iOl' po:...;t.o IlO:"'; COI'\lOS pl)ii c i :l 0 S dn.sE....;lLlf\n,,-;, P)'{lCU_

dnllllo l;",I'llça do Mi nixí.orio da Just.icu . O o Ilicia l d" poli";,,, 1'01"'''11,

",.;1:; i n h i hi.Io de ser uomoudo para '{llal'I"LOl'P'lSt.o ,la m i Iic i a c ivi ca ,

Míuisterio da Justiça e Negocias Interiores-c- Diroctoria da
JlIsti,:a-2a Secção- Capital Federal, 18 de setembro de 1902.

Em solução da consulta constante do offlcio n , 63, do 8 de
agosto ultimo, declaro-vos, para os devidos efIeitos e fins con
venientes, que, de accôrdo com a doutrina do aviso de 6 de ou
tubro de 1900, qualquer offlcial da guarda nacional pode ex
ercer, em commíssão, igualou superior posto nos corpos poli
ciaes dos Estados, precedendo, porém, autor-ísacão ou licença
deste Miuisterio, que para o mesmo ofticial á disposição do re
spectivo Presidente ou Governador, ficando dispensado de todo o
serviço na milícia cívica emquanto durar a dita commissão.

Os que estiverem exercendo na. POliCÍéL desse Estado postos
inferiores aos que possuem e a que vos referis no citado oíflcio,
entende-se haverem renunciado aos da guarda nacional, con
vindo que seja proposta u. sua exclusão do quadro da officialídade
da mihci, cívica, como se tem praticado em casos analogos.

Outrosim, não sendo 09 postos da guarda nacional tempo
rarios e sim vitalícios, e obrigando-se os quo os acceitam ao
desempenho dos deveres e serviços que taes postos Ines impõem
de accôrdo com as leis em vigor, é claro que o otttcíal de policia.
está íuhibido de ser nomeado para qualquer posto na milícia
cívica, porque os alludidos deveres e serviços podem collidir
com os consignados no regulamento do corpo policial a que
pertencer.

Saúde e Fraternidade, - Sobino Barroso .!unior.- Sr. Coronel
Commandante Superior interino da Guarda Nacional no Estado
do Amazonas.
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N. RG-EM 19DI~ SETEMBRO DE 1902

Dl'clara 'lU" as c"di'[,,,'s cxt.'al,i,las dos livros de l'n,,'idro .In nasci

men l.ns I' ohi tos estâo sujoi t as ao ,,,110 ["deral e 'lu" (I ['roc"sso para

a cohrança das mu l t as , pur inC,'acI,"" do art.. "O do decr"!o n , !/RR6,

dn "; (le março d(,J R8K, t!P\·C col'l'nr purau lr- I) Juizo FpdC'I'al.

Minísterio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria da
Justíça-i- I» Secção- Rio de .Ianoiro , 19 de sotembro do 1902.

Sr. Presiden te do Estado de S. Paulo.
Com o offlcio.n , 1606, de 5 110 corrente mez, enviastes o do

l° juiz de paz do dístricto de l\íog-y das Cruzes. consultando qual
a autoridado competente para cobrar judicialmente :lS multas
im p-etas por intracção do art. 50 do decreto n , 9886 de 7 de
março de 1888, e si as cert.idôes extratndus dos livros de registro
de nascimentos e obitos estão sujeitas ao sello federal ou es
tadoal .

Declaro-vos, em resposta, afim rle que vos digneis fazer con
star áquelle juiz. que. sezundo o disposto 110 § 2° .ío art. ;':0 rio re
gularnento n. 3564 de 22 de janeiro (i'l i900, as alludí.las certidões
estão sujeitas ao sello federal; e que o processo execut.ivo
para cobrança das multas impostas por íufracçã.. do art. 50 do
referido decreto deve correr perante o Juizo Federal.

Saúde e l1'raterniclade.- Sabino Barroso Junior ,

N. 87 - EM 22 DE SETEMBRO DE 1902

lnli)1'lllflci,ns so ln-o a lg um as po(.'as do u n ifo r nu- do~ omci'ln~ (la gU:l)'da

n.uiun a I.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores-Dircctoria. da Jus
tiça- 2" Secç;io- Capital Federal. "!2 de setembro de 1902.

Tendo o coronel commandante da 328 brigada de infantaria
da guarda nacional da capital desse Estado feito a este Minis
terio uma consulta relativamente a algumas peças dos unifor
mes ora em vigor. declaro-vos, para que o facais constar ao
mesmo consultante:

I . o Que as guias dos talíns dos :2° e 3° uniformes são de couro
da Russia, liso para os olIlciaes dos estados-maiores do commando
superior e das brigada!". assim como para os dos corpos de arti
lharia e da reserva. e de couro de anta. envernizado, para os
dos corpos de infantaria e cavallarta:

2.° Que as tunícas do 4° uniforme, abotoadas na frente por
uma ordem de oito botões, são lisas nas costas, sem pestanas,
nem botões.



Outrosim. declaro-vos que as divisas indicativas dos postos
devem ser collocadas symetrtcamente na cinta dos kepis e não
encostadas á parte superior d:t mesma cinta, como abusiva.monto
se pratica.

saüde e Fj'atcrnidade.- Sabin'l Barroso Lunior , - Sr. Coronel
Commandantc Superior interino da Guarda Nacional no Estado
de S. Paulo.

N. R8- E;"l 10 DE OUTUBRO DE 1902

o pl'azo para :I «xh i hi cào dos ('unlw('i]llt~nl():-- dq pa~~';tllwHl.o do Rtdlo

das patenlns (los oflkiat's da :'__-unrda n;ll'i'lllal deyn l"{')' conlado tia

clata cru ([llil a rnspecli\"a rnp;l)'ti<~;l() :llT('c:td:ld()J~a tivrr sl'.i('IH'ia da

ciJ't~lJla)' du vli n ist.ori« da F:t7.f'wla dE~ ,'-22 .l« :l12:u:-:.Lu u l í imo,

Ministerio da .lustica e Negocias Interiores- Directoria da
Justlca-> 2" Secção- Capital Federal , lI) de outubro de 1902.

Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Pelos Iunda.nentos constantes do aviso de 2\) de julho do cor

rente anuo solicitei do Ministerio a vosso carvo que a partir de
I de setembro ultimo, além dos recibos nas 2'" vias de paga
mento de sello das patentes de offlciaes da guarda nacional,
fossem entregues petas repartições arrecadadoras um conheci
mento impresso devidamente legalisudo, o qual deveria tamb.m
sei' exhibído nesta Secretaria.

E, porque tenha chegado :I. algum dos Estados, posteriormente
ao dia I de setembro, ~\ circular desse Míniatnrio de 22 de
agosto expedida sobre o assumpto, rogo-vos providenoíeis afim
de que para aquellas repartiçõ<>.s que ainda não tenham tido
conhecimento da. mesma circular seja o dito prazo contado da.
data em que o houverem.

Saúde e Fraternidade.-Sabino Uarroso Junior.
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N. 89 - EM 31 DE OUTUBRO DE 1902

Cnlllp(d(~ ~O;;; l·c~p,'\·tiv():-; ,-.:el'vonll[ar'in:-::I :lt'I{\li:..:il.~;~1.0 rl()~ l í vros P:lt';l o

l'ngi:-:-I,j'd 1/<' u:L.;(,itlWllll,:-:. t';\,<;ll11(~nl(l~ r' u hi Lo...;~

Ministeiio da Justiça o Negocias In toriores - Directoría da
Justiça - 1" Sc~ção - Rio de ranoíro, ::l de outubro de 1902.

Sr. Governador do 1':stailodo P.tr;!"
Em referenciu ao vosso oíllcio n. I:!S2, de :2,1 do corron te mez ,

solicitundo providencias no sen tido de serem Iornecidos, por
conta do Governo Federal, os livros necessar-íos ao registro civil,
nos dístríctos judiciarios ultimamente creudos nesse Estado. de 
claro-vos não caber ;i União a acquisíção de taes livros e sim
aos respectivos serventuaríos, como (Í expresso no art. 12 dus
instrucções que baixaram com o dccre tn n. 233 de 27 de feve
reiro do IS90 e no final do art . 4" do regulamento n , 9886 do
7 de março de 1888, visto quo não pú.le Sd!' enseuIido corno in
stallação do registro civil o inicio deste em qualquer districto
novamente crendo ou de outro desmembrado.

811(Icle c FrateL'nidade.-8u/iino Barroso Jinior ,

N. no - EM 12 DI~ DEZEiI,mnO DE 1902

Dne!nr:l (IUI' ;} ('':pl'r;-;:-:;ão---comln('l'(~ianU':,-, - ('~ l~l,:-;tl'icl,a aos ("flU' Iaz ciu

.ln m.u-can ci a pndit-::-::!.,) ha l ri f.un l .

Mínisterio da .Justiça e Negócios Intpriures-Direct.oda da .In,;·
tiça- 1" Se~c;ã.o -- Rio de .lauol ro, 12 c1n dowmbro do l!J02.

Em solução ú consulta constan tn de vosso ofllcio n . 538. de 9
do corrente moz, declaro. para os fins couvonteutes, que, nos
termos do art. 40 do Código Commorcial , a expressão-i-commor
ci;l.lltes-lí restricta aos que fazem da mercancia profissão habi
tual (J não cornprehen de uquolles quo. embora no ,~,oso do pru
rogativas udquiridas em virtude da matricula, não exercem
actualmente <1 profissão; devendo a lista para syndlcos proviso
rios, que tom de ser organizada por essa Junta, conter somente
o nome dos que se acharem naquellas oondíções e com os requí
si.tos exigidos pelo art. 16, § lo, lettra a, da lei n. 859 de Hi do
agosto deste anno .

Saúde e Fraternidade. - Sabino Barroso Junior. - Sr. P resí
dente da Junta Cornrnercial do Districto Federal.



N. 91 - EM 18 DE DEZI<:MBlW DE l!J02

D('cl;.ll'a I[lW (·.o.lllpcle ;10;-; pl'l)('.llt'~lll()~·l"c.:: da H(~lJ11JlIj('a 011 :!()."'; ~L'll,') aju

.1;lnl.r.-': n a s (:il'Clltll''''('l'ip(ul'~~ l'ullC(,jOJ}:l!' 11q:-; 11nJ('(':-:,-,u:·~ }';l1';1 ;1 f"J

IIJ';HH:;lrll'-lllnll;.\;-;pol' illl"r;l{'(::ío dlJ .ut . ~lndq l'(·::'nl'llil('lll'.lll. ~l,~,~li

dl'~' tI{' 111:11'(,11 di' 1:-'~~,-":.

Mínísterío da Justiça e Nogoeios Interiores-c- Dírectorta da Jus
tiÇ,L - la Secção - Rio de .lanoiro, 18 de dezembro de 1902.

Se. Presidente do E~tado do S. Paulo.
Em referencla ao vosso oíllcio n. :JI(j5, de U do corrente mez,

rogo vos digneís fazer constar ao l° juiz de paz de Patrocinío
de Sapucahy, nesse ~;st;1do, ([110, nos termos do art. 125, ns. 1 e
2, do decreto n , 308i de 5 de novembro de l8\)a, cabe ao pro
curador da Repuhlíca ou a seu ajudante, nn círcumscrípção,
íuuccíonar nos processos executivos para cobrança de multas
por infracção do art. 50 do regulamento n. 9886 de 7 de março
de 1888; devendo, porém. os mesmos processos correr perante o
Juizo Federal. conforme já vos foi declarado em aviso deste Mi
nisterio de 19 de setembro do corrente anuo,

Saúde e Fraternidade.- Dr , J. J. Seabra .

N. 92 - EM 19 DE DEZEMBRO DE 1902

llc.'olve duvidas sobre a parda ,Ius puslus dos oJlici:lI's d a g unr.Ia
nn cio n al Gl)lld.etlllladu~ :1 m a i-. d(' do n • nn nus ,

Ministor-io da Jnstiça O Negot'iOf1 lntet-iores ] iireotoria da
.lnstiçu - 2" Secção - Capital Fo.leral , IHdo dezembro de 1902.

Consultou o coronel commandante da 1''' hri~n,(l;L de inrantaria
da guarda nacional Ih comarca de Caravollas, nesse Estado. sí
continúa ainda em vigor o art , 6G, § l", da lei n. 602 de 19 de
setembro de 1850, em faco da dispostção contida no art. ;'5,
lettra c, do Codigo Penal, que estabelece como necessaria para
a. in tcrdíccão du prorogativaso isto é, pura a perda dos direitos
civis e poltticos, a condernuação a mais de seis aunos de prisão.

Em resposta declaro-vos, para que o fuça.is constar ao consul
tanto, que. relativamente ãs patentes ou postos militares, o al
ludi.lo dísposítlvo do Codigo Penal não tem applicação, ti, vista
do preceito do art. 76 da Constituição da Republica, que man
teve de modo expresso as disposições das leis especíaes que re
guii1vam a matéria, estatuindo quo os offlcíaes do exercito e ria
armada sõ perderão sua" patentes por condemnação em mais
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de dous annos de prisão, passada em julgado nos tríbunaes com
petentes.

E os officiaes da guarda nacional, nos termos do art. GO da
citada lei n, 602 de 19 de setembro de 1850, estão, para esse
etreito, equiparados aos do exercito e armada, e assim a perda
dos seus postos e patentes obedece ás determinações do art. 66,
§ l°, da mesma lei, que não collidem com o disposto no alludido
art. 76 da Constituição, antes se acham de accôrdo com elle.

Saúde e Fraternidade.- DI'. J. J. Seobra i-s- Sr. Comman
daute Superior interino da.Guarda. Nacional no Estado da Bahia.

N. 9J - EM 31 DE DEZEMBRO DE 1902

Declara que os Estados não podem cst.a hclecer taxas para o registro
civil, de accõrdo com o ait , 10 da Constí l uiç ão Federal.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria da
Justiça - la Secção - Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1902.

Sr. Presidente do Estado do Rio do Janeiro,
Communico, afim de que vos digneis fazer constar ao subde

legado de policia do 2a districto de Friburgo, em refereneía ã

consulta constante do officio de 4 deste mez, que dirigiu a este
Ministerio, o qual devia ter sido encaminhado por vosso inter
medio, que o registro civil rege-se por lei íederal-c-regula
mento n , 9886, de 7 de março de 1888, estando os emolumentos
do respectivo escrivão marcados no art. 42; e que, nos termos
do art. 10 da Constituição, o Estado não póde estabelecer taxas
para aquelle serviço, cuja execução está confiada aos governos
dos Estados, em conformidade do art. 7, § ;)0, da mesma Consti
tuição.

Saúde e Fraternidade.- DI'. J. J. Seobra .



MINISHRIO DAS RELA~ÕES EXTERIORES

N. 1 - EM 7 DE MAIO DE 1902

Remessa da cor-rcspoudoncin

3& Secção - N. 9 - Circular - Rio de Janeiro, Ministerio
das Relações Exteriores, 7 d~ maio de 1902.

Recommendo-vos que observeis as disposições estabelecidas
n'~ Con·olidaç:-w Dlplotnutica e Consular xobre u correspoudeucla,
quanto ;1 sua remessa não só com relação ú dirigida a este Mi
nísterto, como ;i, destinada ás Repartições do Guveruo .

Chamo especialme.rte a vossa attenção para a remessa dos
offlcios que alludirem a ar-tigos de jornaes ou a quaesquer ím
pressos, que devem ser collados sobre folhas de papel do for
mato marcado para a correspondencia offlcial .

Saude e fraternidadev-c- Olyntho de Magolh(iIlS.

Ao Sr ...

N. 2 - EM 27 DE OUTUBRO DI<~ 1902

Interpretação da expressão valor o/lidai do ReguInlllento das Faeturas
Consulares

3' Secção - N. 16 - Circular - Rio de Janeiro. Mínístorío
das Relações Exteriores, 27 de ou t ubro de 1902.

Chamo a vossa attenção para a ordem n , I do Ministerio
da Fazenda sobre a interpretação que deve ser dada ;1 expressão
- valor offlcial -de que trnta o art. 30, alínea B, do decreto
n. 3732 de 7 de agosto de 1900.

Emquauto o contrario não for resolvido, deve-se observar
'I in terpretação que o Mínísterío da Fazenda deu; isto é,
que deve-se entender por valor olllcial o que por lei é attríbuído
;1, mercadoria e mais disposições contidas naquella Ordem. como.
reoommendo-vos, procureis vel-a impressa no Diario 0lficial de
9 de maio do corrente anno ,

Saude e fraternidade. - Olyntho de Magal1ules.

Ao Sr.•. Consul. ..
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MINI8TERIO D.A MARINHA

l'ags .

.\\ois" de :J d" jan"iro d" 1~I02- Autoriza a nomeação de 1I111a
junta medica na Escola Naval para í nspeccionru- os respec
tivos alumnos,

;\ visn d" li de j;m"il'o de i!lO;? -- Appro va a tabel la de preços para
os serviços de reboque, no Rio Grande do Sll!. . . . .

.\vi'<) d,'Sd"j;m"ir'o d" l!li12--·l\Iandaohscrv:lI'nova taholla para
distribuição de fardamen to aos i nferioees e praças do
Corpo de Infantar-ia de Marinha.

Aviso d" 17 do janeiro do 1902 - Prohibo adiantamento de soldo
a guardas-marinha por occaaião de contlrmaçâo de posto .

.\visl) do 18 d" jn no i r-o ,j" I!JO.2- Proh ibo (jue os 2°· ~en('nl,eg

exerçam oommisaões em terra
Aviso do i,~ ,In janeiro do i!)112 --- Providencia sobre a admissão

do um màrinheiro affeetad o de lepra no Hospital dos La
zaros

.vviso dI' 20 dI' j.uu.ir-o ,le i!/02 - Eleva a. 1.000 grumrnas, por
. praça, o quantitativo do carvão para o consumo do fogão

do « Guui-arapca 1> ernquant o a lotac.io do mesmo navio for
menor de fiO praças.

.\\ois!) do 20,11' junc i ro de f(102-Manda desligar provisoriamente
da gscola Naval, afim de embar-carem :í disposição do
Quar~cI-General da Marinha, os guardas-marinha alumnos
reprovados em ma ia de uma cadeira .

Avi-o d" 21 ,1" j.mcir-o d" [!/(l2 -- Declara que muito embora, em
face do regulamento, não possam OB ajudantes-rnachíniatas
SOl' chefes de machinas , deverão perceber a graifl cação da
classe ímmediatamcnte superior, quando, pOl' Corça maior
sejam encarregados das ditas funcçõos •

Aviso de 2i de janeiro de iU02 - Approva a resolução de tirar-se
o retrato do guarda-marinha confirmado 'lue mais se dis
tinguiu, para collocal-o na bi bl.iothoca da escola, assim
instituindo-se o seu « Panbheon 1>

Aviso rI" 25 d" jano ito de i902 - Manda quetouha escripturaeuo
propria o cirurgião dentista do Hospital de Marinha. .

Aviso ,1027 dejaneiro ele i902- Declara que as etapas aos 01'6.
ciaes da Armada e classes annaxas devem ser calculadas
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2 INDICE DAS DECISÚE:::

Pags .

no mesmo preço das llol; officiap:J do EÃ~I'eilo d~F:i lnr:EnlJ.~

gual'niçõ~s . 1
Aviso <10 2S dr ,i"!leiro .IA l!IU:! i\bnda arlontar o Lrah:llho orgn-

uivado pelo 2° tenente Fran"iti"" H,,,dler rle Aquino, 1'0

Iativo aos Rignaes e iu marcha dos navios, COIU tlloctilieaçÕ("lê;
e ampl iaç ôes sobre o '111" exigtia. 7

Circ ul.u- dI' 2;'':'' dt, j.uui r» "r' 1!1n~ - lleellll1lrtClH];\ rpIA nos t itu los
pro v i-orioa de nacio na li aaçà» n;iu F;C cobre ;:.~l1o maior do
que o devido, e rpl'3 as respectivas est:.1Illpílh,'ls sr-j.un i nuti-
l iz atlas de accortlo com o rcgulauu.nto do Rello. ~-,

Av is: d!, :~llln.i;llH~il'1) dI' I~H):! ----lnlcl'ul'n o rr'f(lIP1"illlPl\ln fio PIl
g~nh('il'l) nn va l ea pitâu rle ruu r c gnerra Carlos José de
.'\ r.iuj» Pin hv iro , pc diurlo roctificacão ,lo .1l1//(!Jwk i/f},
JI''''inha, 'lU'" o colloca al",ixo!lo seu col lega Lemos lhsto H

.\,'i~', !lo SI do janc i ro ,\0 1!l1l2·, Manda reduzir o numero de m.i
chinlstas dos navios em fabrico, ,Ie morlo a n.Io exceder eRse
numero a '[u"I,'", e di, o'lt,'as pro vi dcnciu s 111

.\yi~/J dn ·i dn rl'.\·l~l'r~il'q df~ f~)l)~ ProhilH~:l. ma l.ricu la 41~_~ um
J!uar(liüo til) COI'!)!) na. gseola Livre (h~ PiloLagrrll <in Cl ul.
Naval 111

.\vi,'o ,In ~ ,[" fn,'oJ'('ir" de l!lll! Ma nda observar, cmn rel<u;:io
~,08 aspi runte s qllfl "\0 sab ir em viagem de insbrucçâo, o
disposto no art. 77 do l{egulamellto da Escola Nava l ,. 11

Avi-,o ,lu ~) .Ir i'e",'rcir" de Wfi2- Declara que estão sujeitas á
taxa rle entrada e sahidu dos por-tos todaa as Arnha""açõNt
de pequena cabutagem , "011\1) hil,tns, pa í.achos , lugares ,
etc , etlo. li

Avisi dc" -Ie f'~v!'l'"it'" ,In lH02 ,,·l\Iand;, 'IUe os concessí onn-
rios de cercadas dA peixe prestem uma cauçâo de 100,~,

obrrgando-so a Iimpar os Iogurcs onde ax cons truirem.. 12

.\'I'i,,, .I" .C; d o ft',crr'iro de IfI02-- Manda adiantar aos guardas
do policia do Arsenal do IUo dc Janeiro uma quantia para
fazerem uniformes 12

Aviso ,te s ,lo fo,nroiro d.' 1!11l2 - Declara qua! a taxa 'lne se
deve cobrar pelas cartas de praticas da costa. • • •. 1:)

Circular ,lo 17 ,I" I("'cr,,il'o ,lo 1!11J2 - Manda que não se ex
ecutem em outr-as oflic i nas , que não sejam as da Imprensa
Nacional, os trabalhos g'raphicoR destinados ,;,q rel',u,ti-
çõe s da Mari nhn , c se ns occessoríos i:~

.hi,,, ,I" 1'7d" ['"v"rA;"o de 1!J1l2 - Manda adm itt.ir no Asylo de
lu validos nm foguista com o soldo de marinheiro na
cional, visto não ter feito contribuiçâc alguma nnqnel la
qualidade • 1.\

.his', "" 18 "n li,,""'!'ÍI'O d" J!III:.'- Declara r[11n. depende de au
torização da Secretaria de Estado a execução de pequenas
obras nos navios para. serem pagas por encontro de contas
com o Banco da Republioa !í

Av is » <In 20 ,Ie fcve rci ro ,18 Ul();:> - Determina que não se façam
adiantamentos, sin âo mediante fiança. aos funccionarios
que não ti verem vlta l iciedarle j" "arantida • 15



MINI5TERIO DA MARINHA "",I

.\vi,;') dI' 2? .1" 1','\'I'r,'iro d,' I'I'I~ -- Decl.u-a qual é o re,gimnnt,o
de custas (lue deve se" obsevvado na. Capitaniaq d" po rtos , l'í

Avis» di' 2,; di' r,"'''I''i,'() ,I .. ta:,:! - Manrb computar a um pri
m ei ro pvatico do aiBol~i::t(;ão dr- pca ticagem , para SU;l

aposentadoria, o tempo de Rt'l'Vi.~o que cont.. cumo cnem-re-
g~l..(Jo da antiga pt'atkagcII1 E',

.hi,,, dI' 27 de r"""I','i,';) .l. 'l!IIIi!-- Manda que seja r cspe itndo /)
Regulamento Uel':d do Pratle:l[ct'rll no filie egtabelt'cp.
acerca da cohran,,, de t.:IX"~ em l'el'namII1lCl) 11;

;,\;,0 d" ,I di' ""li','/) .I" j!IO? -- n~clara (\,10 o nsylnd» .Í1 tem
dir,>iLo no soldo. compeLind,,-l1lfl a ;';".'''0 duu-i a de [$000
quando com lice nça pai-a roaid í r (,',ra do asyl«. li

.vvi-.o ,1" G ,1., run rco ,In l!iO? - Manda lavrar um termo do re
sultnd» ,laR os pcr iencíns das mnchiuns dos nn v ins da Ar-
J1)alla 17

Avi,;/) .I" 111 .I,' mn rco d,' l!lll? - Não dispeu sa d o pessoal lhado
no regu!llmento ,l,,~ cnpi ta n ias uma lancha parttculm- mo-
vida a petr-cleo , li<

Avi-.» d(· iO de lll:li'('{) dpl~)o:.? -- Decl~l'a n.ío havet- na le.r is-
lacâo da m ar luha d is po-Jcão alguma que autorize abono
de et.apa :i.~ mul lie res e aos lilh"" d os -uval idos , 'IS

,\ .. i' I) ri" 11 ri" 111:11"'0 ri" 1!111:2 ,.~ Declara 'lue a taxn rIe :)llr~ig P
d'>virIa por tonelada '1l1e excedel' de cem e n~.o 1'''1•• total
das tonclarlns exccde ntea desse numer-o 1 'I

A i li dI' 1:~ dc~ li1;l)'c'O d(,I~)o:2 - li~Xplic-':\ ttuaf'~ as f.J.xas :-1. (killl'~r

11(~lo :lrl"nl:llllonto de l.urch n s a va por-, l'oIJlI('alllil'd~', lli)ntôe~

e e ahrea~ • j()

A vi-« d" 2:1 ,l" m a rc o d" l!lll? - Docl aru qu,' um empregado rIe
urscnal não tem direito ú patente 'I:)

.\\'j"o ,I" ZI ,li' 1I!a"er> .I" I:),I~ - Autoriza o Qll~rlel General a
resol ver o pedido de um oülclal snl ící tandn Iicençn par:~

em harcar em paquetes do Lloyd , 20

Aviso rIe 2l ,1" marco ,In IDO? - Declara em que cnudicdes um
estrangeiro pôde presLar o exame de ha hi l í Iac.io para p,'a-
tico . 21

.\':i,-,:o dI' 27 clt'm a rco dlll:)(I:Z - Autoriza a permutu d,~ l()d:l~ [l,q

pn"li,'a~õe~ ofllciaes naciouues ","r" h.vdl"'graphia e pkl-
l'Ó~S, pOi.' identicas publ icnçôes ing-l(lz:1.8 2l

Avis» d~, 2~. d;' lll[lI'CO dl' I~JlJ:! -- j;~XpliC:l que () o rçauie nto corn
re laç.Io aos op-r-ar ios do Ars.m a l do Rio de Jnue i ro ('()n~i-

dera C')1II0 dia ut il o da el8i("iio pl'c"idencial. 22

.iI'CU1:11' ,I,> :Jl d" m arco rI,' lHO:2 _. Manda r.nnetter para a C,}IJ·
radoi-ia da .\farinha os f i vro« de esc rí pturaçâo a 'I"" ee
refprern os a i-ta, 10;)(l'IOi-l do l'egllhlll1ento liDA ca pi tn n in s de
porto", . ;2:"2

Aviso di' :-; dt' alu-i! de 1~:u2 ~ Declara que ao capitão do Pt")l'tIO

do H10 Gra nrla do SuL compete liloest'lI' usnignat ura para.
juatiücacão das despesas reatiz adus a bordo do vapor Lima
DU{\'I'tc, e dai notas nos livros de soccorros e cadernetas
substdíarías 21
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Aviso do 8,le alu-i l de 1902 - Determina que nRrcsa lvas, quando
representem despezus suporioees a dez mil réis, rl,evem se r
Ru!nnettidas á approvacão da Secretaria de Estado.

Aviso dI) 8 dI) ahriI ,lI) 1902 - Recommenda a. ohservancla de
diversas forma.lidades de que se devem revestir os conu-nctos
para. OR fornecimentos annuos

.vviso de O d o aln-í l de 1\102 - i\Llllda conl:lI' nos o llic iae da
E~cola Naval, quc vc nc.uu c.uuo oiu luu-c.ulo«, {) íom po como
lin Ctnflar(! un.. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ..

Aviso dI) 10 ,Ie ahril d" H)02 - Resolve a duvida ;Í"I)]'ca rlas
honras L[tiO coiupotorn a olllcia-s genel'a(~:--; t'Xf'l'Cl'udn co m
m iss.i» llO Minisler io (la Mnri uha e q e:ll'~o dn mi ni sl.r-o
do SUprl)lllO 'I'r-ihuna l Militar. '

Aviso d o 10 ,k a hr i I ,le 1\)02 --- Solicita '1!le a ..; col loct ori as 1',,
11nl'::1('s façarl1 3:-.; noti!h~aç(-·)(':-; llflS l'Ó"S d(~ ('([Uip:q.t(·lll da.1.;
cluh:lI'cu<.:J:íns d o cabot;lgclll P COhl'UJll aSI'o8pl·cl.i\';IS I aX:1S

nos logal'('s oml e não haja l'np:lt,ticl-J('s da 11l:ll'illlJa

Aviso de 1G d,' a ln-il d" 1\11)2 - Explica que são os socrctar i os
das cnpitan ias de porias que i nuti lisam as estampilhas das
matriculas doe individuas empregados na vida. do mar

Avi so de I~ ,I" a lrri l ,I" 1002 -- Manda computar no tompo do
magistccio de um lente da Escola. Navnl o periorlo em
'llle foi professor da Escola Pratica ele Artilli:lria. e Tor
pedos.

Aviso de 26 ,Ic a ln-i l de 1(Hl2 -- Declara quc O" clu hs de regatas
não podem deixa.r de arrolar suas clllh:trcaç",,, na Capi
tania do Porto

Aviso elo 2K,[" abril ,In 1902 - Declara que O vapor telegl'aphieo
Daria deve gozar das regalia.s de navio de gum'ra. de nação
amiga

I .i r-cular d e 28 do a ln-i l ,I" lD02 ~ Recommendn que se oh serve
rigorosamente o regulamento vigente, que não permi tte que
machinistas de 4a classe exerçam funcçôes de mach inistns
de 3" classe

Aviso de 30 d" aln-il ,In 1902 - Iteorganisa as divisões navnes ,

Avi". do 8 de maio de 1\102 - Declara approvadas ns tahellas
n s , 3 e 4 do Codigo de Signaes, commum a todos OR portos
o barras da Repu blica •

Circular .Lo D ,I" maio de 1\102 - Recommcnda que não sejam
accei tas certidões ou publ.lcas-fdrmae em substituição do
titulo de naclona lisação e como convem proceder no caso
de sua perda.

Aviso do 10 d" maio d o 1902 - Manda adiantar vencimentos a
um capitâo-tcnente para. confecção de uniformes, visto ter
perdido sua bagagem quando foi mett ído a pique o navio
qlle commandava.

Aviso .Io 10 .lo maio ,I" El02 - Manda rul ian tn r a um fiel ven
ci mcntos para confecção de uniforme, visto ter por-d ido os
'lue .poasula em um n aufrag io

Paga,

9'~
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MINISTERIO DA MARINHA

.\ viso (Ie 1H de maio de 1no:! - Declara apprnvn.do o l'eg-imel\ to
interno da Escola Naval

Aviso ,le 2"! de m n i o '\0 1'102 - Declara flue as delegacias das
capitanias de portos não podem conforh- cartas de much i
nistas de ,1" classe, nem de mestrcs de pC'luena cabotagem,

Aviso d .. 21 de ",aio rlo l!i02 -- Declara o modo por que devo ser
eílectuado nos Itvros-mesu-cs o truncamen to de notas.

Aviso do 12 do maio ,\n 1902 .- Declara que o vapor te\egraphico
V'ikin!J 2° deve gozar das regalla-. de vapor de guerra de
nação amiga .

.\\-i<o do tl ,lo m nio d,' !!I02 - Mauda distribuir pelas capi
tanias de portos exemplares do Codi ;o Internacional de
Signaes ,

Aviso '\0 j.j do maio .lc H)02 - Dispensa os alurnnos do curso de
mnehínas de praticar nas ofllci nas do Arsenal, visto estar
na Escola Naval montada uma officina para aprendizngem
dos mesmos

Aviso ,le:lIJ de mn i o dn I!)02 - Declara que não compete ao Go
verno punir os machinistas mercantes negligentes ou im
peritos, cabendo aos prejudicados por elles d ispcnsnl-os do
seu serviço ou processal-os ,

I:i rr-u l» I' .1" :;0 ,\" maio d,) !!)O;! --- Declara que o papel pautado,
impresso ou carimbado, para uso das repartições, aó pórle
ReI' fornecido pela Imprensu Nacional,

(:i"l'ul:J1' d,':Ji .1" m aio d" 1\102- Declara que as licenças dOR es
taleiros de construocôes navacs e carreiras elevem ser re
gistradas nas capitanias de portos.

Avi". ,I" () de junho ele 1!10"!- Define as a ttribuiçõcs do pharma
ceutico chefe e encarregados de pharmacia e lnboratorio do
Hospital de Marinha . , .

\I'i.'" de 10 de junho de 1D02 - Nega a um oülcia l a contagem
do tempo em que estudou com aproveitamento no curso pre
para to rio da ~scola Naval.

(lircular de 10 de junho ,lo 1\)IJ2 - Declara que o passe não deve
ser entregue sem a apresentação da cel'tidão da ultima vis
toria.

Aviso d" 1:),lc junho d,' 1\1(12·- Declara que não ha disposição
legal f] ne impeça um machinista de 4a classe contractado,
demittido a bem do serviço da Armada, de prestar exame
para machlnísta mercante de 3a classe.

Aviso d" 1,\ de junho de 1()02 -Manda contar a um cicurgi âo,
para os e!feitos da reforma, o periodo em que serviu como
contractado .

.\viso li" 16 .lojunho ,\;, !DO"! - Declara qnaes são os snbstitutos
dos com mandantes das escola-, de Aprendizes !\Iarinheiros.

, j\ viso d" 17 .Iojunh» .1" 1!l,i2 - Responde a uma proposta do Al
mirantado ínglez relativamente á adopeão d" uma escala
uniforme de salvas para uso in tcrnacional , . . • • •

Aviso .I" 2~) de junho ,I" 1!IIJ2 - Declara mantido em sua pleui
tnde o aviso u , 2\1:3, de 27 de Ieverei ro de H!02.

5
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A Viso de 2;101., JUBilo .10 1(l02 -- Concedo a permissão ped ida por
UI11 í nvahdo para ser disponsado de assignar folhas de pa
gamento e ou u-os actos, visto achar-se c,'~go

Aviso .In 28 rin junho dn 1!JO"? -, 1\1a nrla considerar <'111 d ispou ibi
li.íade 11111 ofllctn l 'lne "sté, e xercenrí o n ear!,':> de vereatlnr
em um I';stado

Avi-o Iln;\ ti" ju lh- dr- 1 'O:? - i\hllda i nspecci onm- de sau.le olli
ciaes quo, nomeados parn sr-r vir em Ma tto Ul'tlSSO, dor.uu
parte de doente

Avis.i de .; ,I,~ julho d e HI02 - Dcclnr.i 'lll" a Contadoria deve
continuar a fazer os descou tos para o montepio nu litar .

•,\yjstl tle;, tI"jnlho de 1!)02 - Mn nrla 'Ille as raçues df' p:ifl c carile
fresca para as pri rnei ras refeicô-s d: mauh.i sej.un exarn i
nadas e recehidas em casa dos tornece dnres

Avis. .11' lO rlo jul ho lle> 1!l02 - Autor-iza o ernharquc nos v.rpores
do Lloyd Brnz.i l ei r o aos pra ticau tes d.i Associa','ã', d:. Pra
titJagem de Sergipe, para 80 lm htl itarcru

Aviso .1" 11,1" ju lho de lUO"?- Indica 'lU:lf'R são a~ diver.'a~ praças
de prr-t da Armada, afim .b que não corra con tru ei las :t
pre~cl'Íp,;iio extincta a 'ln" so refPl'e o decreto n. 857. de
12 de novembro de 1851, sinâ» depois da reforma , demissâo
011 bai xa do serviço •

.\I"i,o dn 12 de [u l h r dI' 1902 - Recntnme nda que o pe'80:1I em lia r
cado 1103 navios da. Armada teu h n em ni.ios dOR l'e:'IJPrlivClR
commissm-íos a~ competentes ('a(ll~I'llcta,g su hs id i nr-ia.s , e d.i
outras pruv ideucias •

•\I"i';o .In 17 d,' julho dI' 1!J.12 - APP"llV::J a'1 insll'lI1'::Õ1'H l',"'ui:lnJe'"
rares l':úa o curao de torpedos •

Aviso .In :!~) ,Ie iulho de 1!h12- Remotto gl'a t.u í tnme nte e xe m
plares rio Corligu de SignllPs dos portos e harrns , " d,,·
clara que o Codigo Illtl'I'nadonal deve S"I' ad'luiri(lo l'Oi'

compra,

Av iso d" 2R .lej ni ho til' 1!ld2 -- Decl a r n ,]ue :IOS 8"cret:lI'i08 das
cn pi tun ina , só dspo is de conip le tru-ern 10 nn nos de ser
viço, podem ser con feridas as patentes das hem-as m ih
tures , a que tce m direito,

Avi o dn 2 ,Ie a'2:os!.o dr 1!1i)2 - Declara corno se d ove proeec!,','
na organ i1.ação da mesa exami narlom dOR ca url idatr.s ~'t

carta dI' mestre de pe(l'lena l'all()\(I~!'Pln ou dE-' :trl·~H'H ..

Aviso dp G fil' a~o~t\l dl~ 1~)Y! --- Declara. que c"tt~ i\lini:1wl'io
não vê inconveniente em muntm- a pru xe a lotada. c1~

turn:ll'-Ae para. La~A ele ca lcul os il cot ac.io do ca mluo
publ icuda no Dia> lO Oflicúd,

Av iso de 12 .11' a~.·o,;lo d" lfi02 - ~lanr1a 'lue aos 1'" gua rdn s
d05 pha i-óes de Castelb.mos p da í lhn di-'J Sant'l\nna f'.êc

abone mensalmente, por meio de 1',,11'3, "quantia d.- 10i>
panL conducçâ o de «Ico P sobre sa len kFL . • • • .

Av is : de 15 de a g.isto c!Q l(l02 - Concorda com a proposta do
Almirantado inglez para a alteração do uniforme em visita.
de coeresta,

40

41
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51

55
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•\vi,u tle 21) ele a:.;'htu do !!)IJ2 - \)eclara que 06 vs ncirneutou .I«.
patrões, reruadorea e marinheiros coutrucrados, '1Uf' nào
percehem d iar-ias ou jornal, e,t;"w sujni tos ao illlf'u,;to a
que se refere (l r~gniattJellt() p.nnt'xo 'ao decreto n , 277~1,
de 2~) de d.'zembro de 18!)7, ;,~,

Avi .o de 211 fIo a;;o,tu do 1!11l2 - 1Iland:t q!le O excesso d" despczu
que se real izu r com o ',nterr<lmento das f'l'a'"as de p,'d e
i nlariores da Armada seja pago pela autoridade que deter-
minar a despeza, <J di out ras providencias, . . . " 5G

Avi. o ,[" Z;l d,' a·.,·",.I" de !!III:! - Deel,,!', fIlie 11111 offlcial h'l-
n orur io el1.i(j~ honras Iorarn conferidas em i8UO, n.io ('~~tú

compre heu d ido no decreto de ;2·1 do Ieverotro de i8~17. 5G
.Yvi o d .. :?:J dI' 'Lcusl<, rlo 1!1112 - Declara, quvl o desconto qlle

fkvOIll ter 08 foguistas con tractadoa para o Asylo de Inva-
li'["s o bem assim qual a peusâo a qHO tecm díretto. ;,7

Av i-.» Ih" :i .In :-:01.('llIhI"0 «lu 1~)02 - Declara que a casa L;1gn
Irmãos 8Ô dp..ve fUl'tlcccr aos navios flue conc- rtu, o 'lu~

10\1' i nd ispeuxavcl <t'l respectivas obras. ,,7

Avi-.» d,,~, de ,cln1ll!>I'o .l o !!'O:! - Explica, fJue a taxa fi" prali
cagem deve ser cobrada cle accorrlo coru a tunelagem de
rq;islro. ~,s

.\\'j,o d" 12 de ,,'tom!>1'1I de "li):! - Dcclura 'lue nüo podem seI'
pagos pelo exeroicio em vigor í'artlameutos vencidos em
cxcrcícios antci-iorcs , 53

Av i.,» d o 2;, de "'101111>1'11 ele i!l;):! - Declara que 11m rnach inlst...
naval do 2a classe não tem direito ao abono da grati·
ücaçâ o especial marcada no decreto 11. 890. de i8 de 011

tul!l'O de 1890, para os ellg'~nheil'osnavaes em corrunissao
nu estran;;cil'o. r)8

Avi .o rlo 21; de ,;etc'lnbrll ,l<- iUOZ- Prov idcncra para '!ne o di,
roctor de pharóes P Rel1S ajudantes possam fazer URO ofll
eial do teleg1'3pho, quando em serviço de ínspecção ou
montagem de pharóea. ;,(J

Aviso d o 2(j de sctcm hro fie ElO:.? - Declara 'lua os inuteis da
Enfermaria de beriberieos de Copacabana estão sujeitos
ao preceito do ar t, 20 de seu regulamento, . . " 59

.vvis» ,I" :JO ,li' sctcm hro ,lnlllO:! - Declara corno se deve provi
denciar a respeito dos invalidas, que dcsertarn , e com os
'I"e teem mio comportamento habrtua l , (j(J

Avi-o ,I" :1 do nn l.uln:o ti" i9,12 - Determina que OR bilhetes ele
couccrtos de objecto.. dos n avioa da Aem ad» receham, além
da rubr-ica do commandunte do navio, a do commandante
da divisão, sempre,que se tratar de navio 'l'le est.-ja incor-
porarlo a u lgurnn força. . . . . . . . . , " ()(J

Avi .» d" 7 ,h «utu!»-o ,I" i!!OZ·- Providencia para. que seja
e,taheieei,la uma linha t,elephonica entre a cstacâo tele
graphlca de Itnjahy c o pharo let e 'Ia poutn elas Cabe-
çadas , . • . . , . . . • , • . . • .. li!

Aviso ,h, 8 de out uln:u ,lo !!).rz - Manda remetter dírectame nte
á Coutadoeia de Marinha 05 mappas das despezas etle-
ctua-Ias a bordo dos nados, 01
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Aviso de 1t d" ou tuhru rI" 1002- Declara quo um almirante,
accumulando o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Militar, não perde as continencias do posto maior qual-
quer que seja o motivo que o leve a bordo • • . •• 62

Aviso do 17 do outubro de 1002 - Providencia pa!'a que a des
peza com a cunhagem de medalhas militares, creadns pelo
decreto n , 4238, de 15 de novembro de 1901 seja regis
trada pelo Tribunal de Contas, como pertencente á verba
27a-Eventuaes (material) - despesas não previstas do
orçamento em vigor. li:l

Aviso do 24 de outubro de 1a02-Declara que o Governo não
reconhece nos officiaes reformados, que tomaram parte
na revolta de 6 de setembro, direito á percepção dos res
pectivos soldos, durante o periodo em que estiveram en-
volvidos na mesma revolta. G8

Aviso de 28 de outubro de 1a02 - Declara qual o caso em que
não deve ser usada a autorização contida no aviso n , 54,
de 10 de janeiro de 1899

Aviso do 29 ri" outubro ele 1902 - Manda adaptar na Carta Ma
rítima, na parte que for applícavol a esta repartição, a
escripturação a que se refere o decreto n, 4"12 A, de ~)O

de junho de 1870. (i·i
Avi", do :)1 de outuhro de 1902 - Declara válido por 48 horas o

passe para sabida dos navios. . • . • . • • •• (i5
Aviso ,lc :lI de outubro de 1902 - Manda que, no impedimento

do comrnisaario do cruzador Tamanda"é, sejam pagas as
folbas da respectiva guarnição ao fiel de bordo, qne assi-
gnarã, com o ímrnediato, o competente recibo. • " (i"

Aviso de :l de novemhro de 1902 - Manda que um guardião ex-.
onerado complete o tempo de serviço no Corpo de Mari-
nbeiros Naeíonaes 65

Circular de 4 de novembro rle 1902 - Recommenda providencias
para quc cesse a pra tica de fazer appendicnlos aos róes de
equipagem. •. (i6

Aviso de 6 dc novembro do 1902 - Declara que a portaria de que
tratam os §§ 10 e 20 do art. 43 do regulamento das Capi
tanias, autoriza unicamente a prestar o exame para machi-
nista de 4a classe. • . . • • . • . . . • •. (i(i

Aviso do 10 ele novemhro de 1902 - ~'!rmitte que os mestres de
pequena cabotagem dirijam navios até cento e ci ncoenta
toneladas e naveguem pelas costas de mais de nm Estado. (n

Aviso d~ 11 de novembro .d~ 1\102 - Probibe que sejam resti-
tuidos documentos orlgmaes re lativos a idade . • •. 67

Aviso do 11 rIo novembro de 1902 - Declara 'lua os oflieiaes,
que vencem como commandantes de navios exercendo
eommiesôes de terra, devem contar esse tempo como de
embarque • • • • • . . • • . • . • . " 68

A..iso de 14 de nov?m.bro de 1902 - Explíoa q!U~es são as custas
a que teem direito os encarregados das diligencias das Ca-
pitanias de Portos • • • • • • • • • • • •. 68
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Aviso de 14 de novembro de 1902 - Concede a um official li-
cença para se tratar em Caxambú 68

Aviso de 14 de novembro de lD02 - Defere o requerimento de
um capitão-tenente pedindo que seja contado como de
embarque o tempo em que tem exercido o mandato legis-
lativo 69

Aviso de 14 de novembro rle 19J2 - Declara que os taifeiros em
geral não teem direito ao Asy!o, e concede a um, que se
inutilizou em serviço, pas,~"gem para o seu Estado natal
e o abono de 50$ como soccor r o , 70

Aviso rle 14 de novembr-o do 1902-Indica os destinos q ue devem
ter os livros do extincto Arsenal de Marinha de Pernam-
bico , e a figura de pr6a da fragata D. Jan.uo.ria . 70

Aviso de 20 de novembro do lD02 - Manda co ns iderae corno
engajado uma praça que cumpriu o tempo de serviço no
Exercito 71

Aviso de 2;) de novembro de 1902 - Manda abrir concurrencia
para os fornecimentos de pão, carne verde c viveres para
a Escola Naval, pnr não perm itt.ir o reg-ulamento annexo
ao decreto n. 35Y" de 11 de abril de 1870, que el le seja
leito por ajuste . 71

Aviso de 8 de dezembro de 1902- Substitue os disp .si ti voa dos
ar ts , 111 e 108, ns. 7,8, 10 e 11, elo r"gimento interno da
Escola Navai . 72

Aviso do 12 ,le dezemhro de !P02-lIIanda 'l"e á l'iseoh de Anren
dizesl\farinheiros desta Capital sej" f,'rnecido Ieite fresco,
em vez de condensado . 72

Avis» de 17 de dezembro de 1902 -Manda que a um enfermeiro
,na val de 2a classe se leve em conta o sello que pagou corno
enfermeiro civil do Hospital de Ma rin ha, . . . 73

(li rc ul ar de 26 do d-zeurbro de 1902 - Manda adoptar novo
modelo de cartas de macb in i stas mercantes 73

Aviso de 31 de dezembro de j(l02-Revoga o aviso n. 710, de
5 de julho de 1901 . 75

Avi so de 31 de dezembro de 1\102 - Declara insubsistentes 08
avisos mandando compu Lar como de em bar-que o tempo de
serviço prestado em terra por offl.víaos que vencem como
em barcados 75

Aviso de 31 de dezem h ro de 1902 - Providencia no sentido de
poderem ser conhe-Idas com exactidào as despeza.s per ten- ,
centes á vei-b.i ,\funiçõe" ,Vawtes, p.rra deter mí nação da irn
portancia desta, ver-ba e orguniziç.ío de uma tabel la de so-
brosalentes , 76

Aviso de 31 de dezembro de 1902 - Man-Ia q'\l' as despezas men-
saes não excedam á duodec ima parte das q-ra.ntlas consi-
gnadas para todo o exercicio. . . . • . • • .. 711

Aviso de 31 de.lexern hro de 1902 - Indica qUReS as autor i-lades
de Mar i nba que podem fazer uso official do telegrapho 77
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.MINISTERlü DA MARINHA

AVISO DE 3 DE JANEIRO nu; 1~10~

.\lIloriza [t 1I'.lHlP;l~,i1l de 1I111:t junta rucdica lI;l l~scol~, Naval par», in

spccciunur uS l't~Sp~l;li \'OS o.lumuos.

Mluísterio dos Negocios da. Marinha - 3" Secção - N. I -Ca
pital Federal, 3 do janeiro do 1902.

SI'. lJirector da Escola Naval-- De accordo com o (IUO jll'0PUS
zestes em otllclo n. ~~:;O, de ;30 do mez proximo passado, auto
rizo-vos a nomear uma junta medica, composta dos dons me
dicos, actualmente em eerviço nessa escola, (l do círurgião du
cruzador Ta manda ré, para iuspcccionar os alumnos quo derem
parte de doentes e que não possam sahir de suas resídeueia
pai-üculures, afim de comparecerem no Quartel General, con
forme determinou o aviso n. 1173, de 21 de novembro ultimo.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lu".

AVISO DE (j DE JANEIRO DE 1902

Approva <t tabella de preços para os serviços de reboque, 110 Rio Grande
do Sul.

xüníster.o dos Negocies tia Marinha - 3" S'~cção -N. 8-
Capital F<3deral, 6 de janeiro de I()O:~.

Sr. Capitão do porto do Estado do Rio Grande do Sul - Eru
solução a vosso otItcio n , 503, de 29 de novembro do anno findo,
deoloro-vos, para os devidos etfeltos, haver, nesta data, appro
vado a tabella de preços, que organísastes, de accordo com os
propnictarios ou agentes de rebocadores nesse Estado, conforme
determina o art, 184 do rog ulsmonto annexo ao decreto 11.3\)20,
de ~w de fevereiro do anuo findo, para 09 SOT'viç'-OS do reboques
que llre~t1rem aos navios.

Saude e fraternillalln.- lo": l'in/o a, Los,



DEC1SUES no GOVEHl'i('

Tabella de preços para o serviço de reboque, ao que se refere o
aviso n . a. de 6 de janeiro de 1902

PARA NAVIOS ATI:; 200 TONELADAS DE m;mSTRO

De fóri!, da barra do Estado para dentro - por tonelada.
» »» » » » » »alé este podo

- por tonelada. . . . . • . .
De fora da barra do Estado para rlentro a té o cana 1

do Norte - por tonelada.. . .
Da varra do Estado para Ióra - por tonelada. • .
Do Sul para fóra da barra do Estado - por tonelada .
De S..José do Norte idem idem - por tonelada
Do canal da barra idem idem - por tonelada .
» Sul até a baia ou vice-versa, - por tonelada
» Norte até o porto do Sul ou vice-versa -- por

tonelada. . '"
» Sul até a barra do Estado ou vice-versa - por

tonelada ., •...•
» Norte idem idem - lIor tonelada. • . . . .
» Sul até ú porto de -Pelotas ou vice-versa - por

tonelada . ....
» Norte idem idem - por tonelada. . . . • .

Ila boía para o norte ou vice-versa - por tonelada .
» » »11. barra idem idem - por tonelada.

PARA IlIATES 8 BARCAÇAS

1~(jOO

:2:1;IUO
l::::.'j()
1~900

1:1;800
1$800
;sfiOO

$8011

$800
$800

:t:j;OO()
1!i;800
~600
~I)()O

])0 Sul até o canalete ou
• » » a boía »
» » » o norte »
» » » »» »

vice-versa - um.
» - um.
» -um....
» -- uma barcaça.

25$000
;15$000
50,-;000
50$000

A tonelagem minima para o calculo de reboques será de 100
toneladas.

Os navios de lotação superior a 200 toneladas de registro
pagarão pelo excedente 50 "/0 menos tios preços acima estabe
lecidos.

03 navios em lastro teem abatimento do ~5 "/0'
Todo e qualquer serviço não especificado nesta tabella , como

soccorro, etc., será convencionado com os agentes ou proprie
tarios dos rebocadores.



l\1!NIS'l'J<lRlO DA MARINIlA

AVISO DE 8 DE JANEIRO DE 1902

Manda observar nova tabeIla para distribuição de fardamento aos infe
riores e praças do Corpo de Infantaria de Marinha.

Ministerio tios Negocio>! da Mariuha _:~n Sucção - N. til
Capital Federal, Nde janeiro de I!IU2.

Sr. Chefe do I';stado-Maior (,oneml da ArJlJ,ula -Declaro·vos.
para os devidos etteítos, que resolvi maudur observar na. distri
buição das peças de uniformes ;'oS iníeriorea e praças do COI'PO
de lntantaria de Marinha. ;1, tabellu quo ;1, este acompanha. em
substituição da que foi mandada adoptur por aviso 11. 1316, de
3 de julho de IX!!;,.

Assim fica. resolvido o objecto de vosso ollicio n , (;!:F>, de ~(j de
outubro do anuo proxímo passado.

Saúde e Irutaruidadev-« Jose L'inio da Licz .

•\ VISU DE 17 (11·; ,JANlmW 1J1~ JI:lO'!

Prohi he ;",lialltalllentu d" soldo a gl(urdas-llLarinba 1'01' (Iccaai;lu dA

eun íirmaçâu de posto.

Ministcrio dos Nezocios da Marinlra -"!," Secção -N, 5!1
Capital Federul , 17 de'"janeiro de I90.:!.

sr , Contador da Marinha - Declaro-vos, para os devidos
effeítos, que não deveis mandar adiantar aos guardas-marinha
ultimamente confirmados, soldo para confecção de uniformes,
não só por não haver mudança dos mesmos, ti simplesmente al
teração do galão, como também porque, tratando-se de conâr
mação, não estão cornprehendidos na observação 4a, isttra c, das
tabollas que acompanharam o decreto n . 389, de l,~ de junho de
1891.

saude e fraternidade.- José Pinto da Lus,



4 1lj,;~i5Ül,S DU GOl I::U:W

AVISO DE 18 DE JANEmO 01'; 190~

Prolubc llua os 20 i LCllcnLcs excrçain conuu issóes ctn terra.

Minísterio dos Negados da ;\larinllrt - ~a ~(JcC[io -N. (q
C:Lpit1[ Federal, W do janeiro do I\)O~.

Sr , Chefo do ESLl1uo-:\[aiul' G0n,wii,1 .la Armada -[{CCUllI
mondo-vos que não designeis :!'" tenentes du Arruada para
exercerem commissões em terra ,

saudc e fratornidade.-Jost: Pini» da L1t;.

A \'IS0 DE 1::; DE ,JANElltO Ui': lVU~

Providencia soln:c a adrn issúo de um marinheiro atfcct,«lo <lo lepra no

Hospital dos Laz ar os.

Miuísterlo dos Negocias da xlarinlm - 2" secção - N. 61;
Capttal Federal, 18 de janeiro tio lD02.

Sr, Regente do Hospital dos Laz;-tl',)s"!';s(,anJo alI,)cL;l'lo de
kpra o murínbcrro de Ja classe Siwnaul!o. Freit;:.s ,\a Costu,
rezo-vos quo U mandeis adrnittir nesse lIospital , por U;1') poder
se~ conservado em tratamento no de Mariuha desta Capital.

saude e fraternida10.- Jose Pinto da Liis ,

A VISO DE 20 DE .JANEIRO DE I!JU2

Eleva a 1.000 grumrnas, por praça, o quautl í.ativo do carvão para o con
SUIllO do fogão do e. Guarnrapcs .. emquanto a Ir)tação do mesmo navio
for menor de ;,0 praças.

Miuhterio dos Negocies (la Marinha - ~" Sr,cç5,o-- N. :-:0
Capital Fetlor;~l, 20 do janeiro de lau:;,_

Sr. Chefe do Est;tdo-1\hior General da. Anusda - .vttcndeudo
no que solicitou o oornmaudante do navio-escola Cuarurapes, o do
uccoi-do com o quo luíormastcs em offieio n , 3~~5, de :! do
dezembro proximo passado, declaro-vos quo podeis mcudur
elevar a 1.0UO grammas, por praça, a quantidade de carvão de
pedra dístribuida para o consumo díarto com o fogão do referido
navio, omquanto sua. lotação for menor de '!I) praças.

Sll,ude e fl"ll,ternid[\(h.- .Túse Pin/o da [,H:.
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AVISO DE ;20 Di:': ,T','IETRO DE 1902

Manda deslígur provisoriamente da Escola Naval, afim de embarcarem
á disposição do Quar-te l-Genera.l da Marinha, OS gnaedas-marí nhu

alumnos reprovados em mais de uma cadeira.

\liuisterio dos Negocies da Marinha -:1' Socç'ão--- N. (jl~ 
Cnpítal Federal, 20 <lo janeiro do 100:?

Sr. Dlrector da. Escola Naval - Com reíerencln n, vosso ameia
11. 2'7, (lo l::ldo corrente, autorízo-vos a providenciar' para quo
os g u a rdaslllarinba al 11m no". ulttmnmontc !CIJ1'0 vades em mni
de uma cadeira. sejam deslurados provtsor-íamente dessa escola
o se apresentem ao Chefe do Estado-Maior General da Armada,
atím de embarcarem.

saude e fraternidade. - Jose Pin! J da LH::;.

AViSO D!~ ;~l DE J \NEll~O DE I!){)'!

Dflel~H':l flllO 11\1li Lo f>nlhl·'l'a~ em fac2- do regul:lInentn, n:i,l) flO~S:ln1 nH ~ljn

d'llltos-machinistas ser chefes de ruuch iuas , devorâo j1PI'c(' !>r r :t rl'a

t ificaç.io Ih classe immedia ta mente auper lor , quando. p"" "C'l'ç~_ m.rior

~ejalll encarregados das ditas f"1lJ1CÇÕCS.

Ministerio dos Negoeios da Mru-inha - l" SecçiIo - N'. fi7 
Capital Federal, 21 de janeiro de 190?

Sr. Chefe do Estado Maior General da Armada - Tendo pre
sento o oflleio n , 343 - ~i" Secção - de 21; de julho ultimo, com
o qual transmtttistes a esta Secretaria de Estado o requerimento
em que o ajudante-mnchíuiata João Baptista de Figueiredo Fer
reira Aranha pede que "aja annullada, em seus assentamentos,
a Dota de divida li. Fazenda Nacional. da importancía corre
spondente {L gratiticação que mensalmente recebeu como chefe
de macuínas dos avisos Jutahy, 1'A(fJ e'I'ocantins, e da. canhoneira
Guarans}, no período de 1894 a 19u1, em resposta vos declaro,
para os devidos effeitos, que, muito embora, em face do regula.
menta, não possam os aj udantes-machinístas ser chefes de
machinas, devorão perceber a gratificação da classe irnmediatn
mente superior, quando, por força. maior, sejam t'l1c:ll'rcg-alo:;
daR ditas runcções.

RflU'le e frateruidado.- Josâ Pinto da Lus ,
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AVISO DE 21 DE JANEIRO DE J911?

Approva a resolução de tirar-se o retrato do guarda-marinha confir
mado que mais se distinguiu, para col local-o na Libliotbeca da es

cola, assim instituindo-se o seu e Pautheon ".

Ministerio dos Negocíos da Marinha - 3" Secção - N. 78 
Capital Federal, 21 de janeiro de 1902.

Sr. Direotor da Escola Naval - Sciente, por communicação
constante de vosso offícío n. 14. de 9 do corrente, do alto valor
dos grãos obtidos pela maioria dos guardas-marinha ultima
mente confirmados. approvo fi, resolução que tornastes. de
mandar tirar, por conta desse estabelecimento, a photographia
do zuarde-marlnha Justino de Campos Lomba, que mais se dis
'l,inguiu entre aquelles seus eollegas, e collocal-a na sala da bí
b Iiotheca, ao lado da do guarda-marinha Pires de Sá, que foi
considerado o alumno laureado do anno de 1900, instituindo-se
assim o « Pantheon » dessa escola, de accordo com o art. :3fí9 do
Codigo de Ensino.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.

Manda qUI) LI'nll:1 McripLllraçiio propr-ia o cil'llrg-iiio d~ntista do Hos
pital de Marinha.

Ministerio dos Negocios da Marinha - Ia Secção - N. 117
Capital Federal. 25 de janeiro de i902.

Sr. Director do Hospital de Marinha da Capital Federal
Attendendo ao Que sollcítastes no otllcio u. 414, de :!G de
junho ultimo. autorizo-vos a providenciar para que tenha escri
pturação propria o cirurgiã') dontista desse hospital; observan
do-se nessa escrlpturação, tanto quanto possível, o disposto no
capitulo VUl do regulamento annexo ao decreto n. 4542 A, rlt~

30 de junho de 1870.
Sal1i1A A frnter-nídadev-« .los,: Pint" tIa Luz.



MINISTEIUO !JA MAllINUA

AVISO DE 27 DE .JANEiRO UE IUO:?

7

Declara que as etapas aos officiaes da Armada e classes annexas

devem ser calculadas no mesmo preço das dos o fflciaes do Exercito

das mesmas guarnições.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2" Secção - N. 112
Capital Federal, 27 de janeiro de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Em solução
á consulta verbal que üzestes a 2:3 do corrente mez, ácerca do
valor da. etapa que, no corrente semestre, deve Ser abonada aos
offíciaes da Armada e classes annexas, declaro-vos que, deter
minando o § 30 do art. 4" da lei n , 429, de 10 de dezembro de
1896, que as etapas dos offícínes da Armada e classes annexas
sejam calculadas ao mesmo preço das dos otflciaes do Exercito
nas mesmas guarnições, e tendo o Ministerio da Guerra fixado
o de 1$200, conforme se verifica do Dinrio Otficial de 17 de de
zembro proximo preterito, esse será o abono a fazer-se na
Armada.

Quanto ao facto de estar a etapa na tabella n. 21 do corrente
anuo calculada a 1$400, isto se deu attendendo-se ao maximo
do valor da que é abonada nos diversos Estados, nos quaes,
como deveis saber, é variavel o valor das rações, chegando
muitas vezes ao dobro daquella quantia, sendo, entretanto, o
pagamento realizado pela verba « Munições de bocea :.. ,

Abonando-se o quantitativo de 1$400, haverá deficit na verba
forçando o Poder Executivo a abrir credito supplementar, o que
procura evitar, e ainda mesmo que o quisesse fazer não opa.
deria em vista da lei a que acima me reríro.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 28 DE JANEIRO DE 1902

Manrla adaptar o trabalho organizado pelo 20 tenante Francisco Ra
dial' de Aquíno, relativo aos signaes em marcha dos navios, com mo
diflcacôes e ampliações sobre o que existi a.

Ministerio dos Negocies da Marinha- 2" Secção - N. 114
Capital Federal, 2N de janeiro de 19ú2.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Com vosso
ofileio n , 807. de 12 de dezembro proximo passado, recebi o que
vos dirigiu o commandante da :1" Divisão Naval, datado de 5 do
referido mez, encaminhando o trabalho organizado pelo 2° te
nente Francisco Radler de Aquíno, seu secretario e ajudante
de ordens. relativo aos sígnaes de marcha dos navios com mo-



díflcaçõea e ampliações sobro n que existia a respeito e de que
foi autor o capitão-tenente Antonio Coutlnho Gomes Pereira.

Em resposta declaro- vos que ncceito o referido trabalho do
Recordo com a informação prestada no vosso citado offleio,
visto da sua adopção resultarem vantagens para o serviço.

saude e fraternidaJe.- Jose Pinto da L1' i ,

CIRCULAR DE?.') DE .I.\NElRü DE l~'ll~

Recomrnenda 'lue JlO~ titulo" provisorios de nncionnl iaaçâ.o não se coln-s
sello maior do que o devido, e (lne as re.~l'eel,ivas "sl~mrilha~ RP.i~1II

inuulizadas de accordo com o l'eg:Jl::tm~llto do s«l l»,

Ministerio dos Negocios ria Marinha - ::a Secção - N. 114 
Circular -- Capital Federal, 28 de janeiro de 1902.

Sr. Capitão do porto do Estado de ..• - Havendo o Ministerio
da Fazenda. em aviso de 12 do mez lindo. solicitado provídcn
elas no sentido de eohibireru-se as irregulat-ldadea quo ~ão

praticadas por algumas Capitanías de portos, cobrando solto
superior ao devido pelos títulos provisorlos ,l,) nacionallsnção
A não luutílísando as I'Aspect,ivas estampilhas, na. conformidade
das disposições em vigor, recommendo-vos a. estrlcta OhSCI'
vaneia, não só do § 3°, n. 4, da tahella B. annexu ao regula
mento approvado pelo decreto n , :\5(;4, de :~2 de janeiro rio
J900. e da tabella de taxas do regulamento e decreto n. :l92H,
de ::0 de fevereiro de l!JOl. que mandam cobrar onze mil e
seiscentos (ll~IiOO) pelos alludidos titulas, mas, tambem a. do
art. lf) do referido regulamento do sollo, que determina ex
pressamento o modo pelo qual devem SOl' inutüísadas as estam
pilhas. reiterada, deste modo, a reeommendação que já. foi feita
por cireulnr deste Miuisterto, 11. :1;,,;, de :)/; rio março 110 nnno
proximo passado.

Saurle e fraternidade. -- .7Im: Pinto r/a Lu : ,



AVISO n~ 31 n:.: H'lEmO DE lO.B

1n,10fe1'O o l'0querimento rio eugcuhch-o naval cnpitão de mn r e guerra
Carlos José de Araujo Piuhe iro , pedindo rectiflcação do .,1lll1(1)(~k

/lu. 111a rinlui; 'lue o cnlloca aba.i xo do seu col lega Lemos Basto.

Ministério dos Negocias da Mariuhn - 2' Secção - s. 1:]1;
capita.l Federal, :3l de janeiro de 1\}o? .

Sr. Chefe do Est.ado-Maior General .la Arma.la - Com vosso
ollirio 11. 14, (10 :?í; de novembro (lo un no passudo. recebi "
requerlmonto (lo capitão do mar o gnerra engenheiro naval
do l" classe Carlos José de Araujo Piriueiro, pedindo roctíü
cação do engano que diz existir no ,1lmonaJ:: da Mo.rinl,« e
que o colloca abaixo do engenheiro naval de igual Intente
Innoceucio Marques de Lemos Basto.

Tendo ouvido, sobre o assumpto, o Conselho Naval, foi este
na sua maioria de parecer. em consulta n. 8(',OD, de:n de de
zembro daquelle anno, estar o requerimento no caso de ser de
ferido.

Discordo, porúm, desse parecer, porquo não houve :1 pl'(~t.olil:;l')

fi uo nllegn o peticionaria.
Ai'! promoções no Corpo t1i1 b:ni{Onheiros Navaes, aoh o regimen

do regularncnto anne xo ao d-creto n. 270, de!lclemaiadfJ IR!ll,
oram feitas por especialidades, de aecor.lo com a art. :!í) do dito
regulamento,

Teve, assím, lagar por decreto de ::1de maio de 1~n2 a promoção
do engenheiro do 3' classe, capitão-tenente Lemos Rasto ao posto
cle capitão de rragn,ta, pa.ra prcencuimento da vag:t aberta no
q u.ulro da sua especinlidade, contlnuanIo o poticionat-io 1111
mesma classe , por não poder ser promovido, vísto não haver
vaga na secção a que pertencia, .sondo, entretanto, gradmulo
no posto ele capitão de fr':l,g:1ta, por s('r chefe rlo classe.

Posteriormente, a lei n. I0:-" do I:: de outubr-o de 100~, esta
beloceu o aCe(-lSSO gradual o succosslvo entre os engenheiros
navaes (lp, todas as especialidades, desde sub-engenheiros até on
genheiros de I" CbSS8.

Na vigencia desta lei foi promovido () requerente a engenheiro
do 2" classe capitão de J'l\l,g-ab ellectivo, por decreto de 21 de
outubro rle 1!11I2, sendo por este mesmo decreto promovido a
"ngllnheiro <lo 1" classe o capitão de mar f! guerra Lemos Basto,
quo, na data dil, promoção era superior hierarch ieo do reque
rente, visto que rt,ra promovido em :a (lo maio dn 18!-J:!, nã,)
sondo, portauto, encontrado no posto de capitão (Ie fI':1f!:ata.

Em eaxo nenhum, pois, poderá o capitão rio mar e p(uerra
Pinhuiro, em consequencia tIo SI1:t p(l'aduaçiio neste posto, ReI'
r'I,llo('wlo na. l','specti vu escala aci ma, t1fl seu collegn Lemos
1::1>:1", P'II"l11:III!O i!lli'ill'i.:lf'ia j'::'" 11:1 ;IIi1111Ji:l('ilO III~ aetn,~ dt~·



la

correntes do decreto 11. :~70, ele D de maio de 18\J1, jiL citado,
que tinha força de lei, o que não póde ter logar ,

Nestas condições, indetlro o requel'imento do engenheiro ';1avlI;l
de Ia classe capitão de mar e guerra Carlos José de AraUJO PIo
nheiro.

Saule e fraternidade. - Jose Pinto da Lu>,

AVISO DE31 m: .JANEIRO DE 190'.'

Manda reduzh- ° numero de machinist as dos navios em fabrico, dE' modo

a não exceder esse numero a ,[""ti'" e d" outras providencias.

Ministerjo dos Negocias da Marinha - 2" Secção - N. 1:~7

Capital Federal, 31 de janeiro de 190~.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Em resposta
a vosso offieio n, 86, de 2R no corrente, communícando-me as
diffieuldades em que vos achaes para completar o pessoal de ma
chinas dos navios que te em de seguir em commíssão, declaro-vos
que, por emquanto, não é possivel eontractar aquelle .p~ssoal;
sendo, porem, conveniente reduzir o numero de machínístas e
foguistas dos navios que estão em fabrico, deixando apenas o
estrictamente necessario para a conservação e limpeza dos
mesmos e competente flscallsação, de [OI'Ill:, que nenhum <1(1 tnes
navios tenha mais de quatro machinlstas.

Quanto ao que ponderaes no citado officio com relação ás toro
pede iras. tendo o Governo resol vido a sahida da divisão, con vérn
quo nesse sentido sejam dadas as ordens necessarías ,

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz .

.'\VISO DE 4 DE FEVEREIRO DE J91)'2

Prnh ihe a matrlcula de um guardião do corpo na I~""ola Livre d.' Pi
lotagem do Cluh Naval.

Minísterío dos Negocios da l\f;,rinha-3' Secção --- N. II;:~-

Capital Federal, 4 de fevereiro de 190'.'.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Commu·
níeo-vos, para os fins con veníentes e de accordo com a informação
constante de vosso officio sob n. 42, I;' Secção, de ](i do mez findo,
que, nesta data, resolvo indeferir o requerimento do guardião
do Corpo de Officiaes Inferiores da Armada, Alfredo Fraucisco de
Senna, pedindo licença. para matricular-se na Escola Livre do
Pilotagem do Club Naval.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto do. Luz.



MINIST\'~rU() Il\ M.\RINHA

AVISO DE .! DE FEVEREIRO DE I\)O~

Ii

Manda observar, com relação aos aspirantes que vão sahir em viagem
de ínetrucção, o disposto no art. 77 do Regulamento da Escola Naval.

Ministerio dos Negocias da Marinha - ::la Secção -- N. 165
- Capital Federal, 4 de fevereiro de 190~.

Sr. Contador da Marinha - Estabelecendo o art. 77 do
regulamento da, Escola. Naval flue os aspirantes a g'ua:rdas
marinha, quando embarcados, perceberão, a demais do soldo e
ração do porão, a gratiücação estatuída na tabella n , 4, annexs
ao decreto n. 31)9, de 13 de junho de 18\Jl. declaro-vos ter
resolvido, quanto aos aspirantes que vão seguir em viagem de
instruccão, que se observe o que dispõe aquelle artigo, cessaudo
o municiamento pela Escola Naval.

Saude e fraternidade. - José P ':nto da Lw;.

AVISO DE ;, DE FEVEREIRO DE j!102

Dechra que eAtão sujr-il.as d taxa. rle Antl'aeJa e sabida dos 1'00'tOA todas
as emhnrcneões do pequena ":l b"l.ar:em. como hia te 'I, p:ltachos,
Ilíg~l'eR, 01,e. f"k.

\Tinisterin dos Negocias da Marinha - 3" Secç'ão - N. l7fi-·
Capital Federal, G de fevereiro de IIlO:! "

Sr. Capitão do porto do Estado do Maranhão- Em resposta
:t vossos offlcíos ns. 17 e 18, de 1\1 de outubro e 5 de novembro
do anuo proximo passado, declaro-vos que, sendo os híates,
cutersIúgnres, patachos, etc., que se empregam na navegação
costeira e dos r-ios, consulorarlox embarcacões de pequena.
cabotagem. estão sujeitos. por occaslão de entrarem ou sahirem
dos portos. ás disposições dos arts. 1\i8 e 200 do regulamento
das Capltantas ; e são, portanto, ohrigndos a. pagar, conforme
tenho entendido. :t taxa de dou-i mil réis, marcada na tabella
annexa ao mesmo regulamento, pelo termo que lavrar essa
repartição, das declarações a que se referem aquelles artigos;
não podendo, por isso, ser attenrlido o requerimento quo
enviastes, de diversos proprietarios de taes ornbnrcacões ,
reclamando contra a cobrança da referida taxn ,

Snude 11 frlttl!rnidllde.- Jos« I'int» dI! Lu ~.
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AVISO DE 5 DE FEVEREIRO DE Ia02

ManrI:< quo} os concessionarion do cercadns do peí xo prestem uma
caução de 100,~, olmgando-sa a limpar os logares onde a,

construirem.

Ministerio dos Negócios da Marinha - ,la Secção -- N. 177
- Capital Federal, 5 de fevereiro de 1!)OZ.

Sr. Capitão do porto da Capital Federal - Sciente, pOJ'
iutormnção constante de vosso oíflcio n. 8. do :31 do IlJOZ findo,

.de haverdes veriâcarlo quo os concossíonaríos do cercadas de
apanhar peixes deixam sempre os IO;:.(3ro;; onde ns construíram
cheios (~O tócos, com gravo perigo para. a navegação, obrigando
eSS1L Repartição, sem facilidade de obter indcrnnisação de
qualquer espécie, :1 ter seu exíguo pessoal empregado em
fazer o arrancarnento dos mesmos, declaro-vos haver resolvido,
de aecordo com a vossa proposta, que sejam os concessionartos
de taos cercadas, por oecasião do regístro da liconça respectiva,
obrigados a depositar n is cofres dessa Capitania a quantia de cem
mil réis (JOO$), afim de cotnpellil-os a limpar esses lagares e,
no caso de não o fazerem, ser-lhes descontada a despeza
que effectuardes com li realísaçâo desse serviço, a exemplo do
que se procede em relação aos que pretendem desmanchai'
embnrcações (art. 155 do regulamento em vigor e aviso
n • 1703, de ,'!l de ag-osto de 188;1). ESS;L caução, porém, devem
ser reatítuída, finda a licença para a cercada, salvo si o seu
oucess íonn r-io obtiver renovação da mesma 011 estiver multado
cor infracção do respectivo regulamento, sem que tenha
atisf'eit1 a importancía da multa.

Sa.l1'le e fraternidadev-e- JOgJ Pinto da Lu:;.

AVISO DF. ~ DE FgVgllEIIW DE ElO;:

~ri\llda n.l inntar aos guardas ,lo pnl icia do Ar;,'n:lI do l t io (1,' .I,l)wi!'o

uma quantia para fazer"Il! uniforme·.

Ministerlo dos Negocias da Marinha - 3' Sr,'cç:i.o - N, I~n 
Capital Fet!eral, 8 de fevereiro de 1902.

SI'. Inspeetor do Arsenal de Martuhn da Capital Fc-lcral 
C"lIl reterencía ao vosso otllcio n. Gil, de ~!," do mel, tlndo ,
declaro-vos, para os rlus convenientes, hav CI" na. presente data,
antovizado o contador da Marinha a mandar adia.ntar a quantia
de oitenta e cinco mil reis (858) a. cada uru dos cincoenta
g uardas do policia desse Arsenal, para ndquírirem seus uní
formes; devendo os mesmos índemntsar a Pazenrln Nnelonnl
dentro do aetual exercício.

SaullA tl fraternidnde ,- .lo.,,: Pjil{O "" [,H'.
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AVISO DE: 8 DE FEVEREiRO DE lU02

Decl.u'a qual a taxa quo se deve COhL':W pelas carLas de praticos
da costa.

Ministorio do, Negocies da Marinha -.:l' ~üct,:iiu - N. 1'15 ....
Capital Federal, 8 de fevereiro do IVO:2.

Se. Capitão do porto do Estado do Maranhão - Estando, deI
conformidade com o art. 442 (10 regulamento approvado pelo
decreto n. 3929, de 20 de fevereiro de 1!)01, as cartas de mestres
do pequena cabotagem e de armes sujeitas ao pagamento, em
cstumpilhas, da taxu de dez mil róis ( 11)$), declaro-vos, para
os devidos rins e em resposta a vosso oflicio n. 183, de ~O do
novembro do anno passado, que, pelas de pratico da costa, cujas
íuncções correspondem ás de mestres de pequena. cabotagem,
deveis, por analogia, continuar a cobrar a mesma taxa.

sauôe e fr,tternidade.- Jose Pinto da Lu»;

CmCUL.'..R DE 17 DE FEVERgIRO DE HJU:2

:lbuol:t que nào se executem em outrus ollic inas, (IU~' nuo sejam HS

(h Imprensa Nacional, os trabalhos graphlcos dcst iuudos ús repu.r
tições da Marinha, e seus acccssoríos.

Ministerlo dos Nogoeios da Marinha - 1" Secção - N. 22;;
Circular - Capital Federal, 17 de fevcreirc de 1902.

Sr ... - Tendo em vista o disposto no art. 27 da lei n. 834,
de :;0 de dezembro do anno proxímo findo, recomrnendo-vos
que não mandeis effcctuar em outras officinas que não sejam
as da Imprensa Nacional os trabalhos graphicos da repartição
a VOSSl) cargo, e seus accessoríos, para cuja despeza são con
signadas verbas na referida lei.

S:tUd(~ e Ieaternidadev-« los'; Pinto d« Lv.s,



DEt:ISOE5 IJO liO\Elli'iU

AVISO DE 17 DE FEVEREIlW DE 1\)02

Manda udm ittir IlO Asylo de Invalidas um foguista com o soldo de
marinheiro nacional, visto não ter feito contribuição alguma na
quella qualidade.

Ministerio dos Negocies da Mar-inha - - ~" Secção - N. I!}Ij

- Capital Fodetal, 17 du fevereiro de IíJ(I;~.

~l·. Chefe do Estado Maior-Gcuerul da Arrnuda - Tenho pre
sente o offlcio ti. 8U, de ::; do corrente, no qual informastes u
requerimento em que o foguísta de I" classe eontructado Au
tonio Romão da. Cruz pede sua inclusão no Asylo de Invalidos.

Ver-íflcando-se que foi o mesmo praça do Corpu de Mari
nheiros Nacionaes, e que, nessa qualidade, contribuiu para o
Asylo, embora não o haja feito como foguista, pejo tempo de seis
annos, apesar do contar como contractado esse período de
serviço, resolvi, attendendo ao facto de ser julgado invalido,
não podendo angariar os meios de vida. mandar incluil-o no
mencionado Asylo, com o soldo quo percebia na occasião de sua
baixa do Corpo do Marinheiros Naoiouues, visto não poder-se
conceder-lhe o soldo de foguista, porquanto, sl nessa qualidade
não contr-ibuiu foi evidentemente porque não pretendia gozar
dos beneticios do Asylo, não lhe sendo applicavel (J a viso
u. 127R, de 2\1 de julho do 11'9;i, 'IUO manda conceder aos
asylados o soldo que percebem na occasiao de sua admissão,
ainda que não tenham completado as contribuições, porq UO
é claro que refere-se ás praças que tenham sido promovidas na
classe anterior o hajam feito jús ao beneficio, mas não ás que,
obtendo baixa mais tarde, voltaram ao serviço em clasas su
perior.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lue .

AVISO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1902

Declara que depende de autorização da Secretaria de Estado a ex
ecução de pequenas obras nos navios para serem pagas por encontro
de contas com o Banco da Itepuhlica ,

Minísterío dos Negocios da Marinha - :3" Secção - N. :';~;l

Capital Federal, 18 de fevereiro de 1902.

S1'. Contador da Marinha - Declaro-vos, para os devidos fíus,
haver resolvido que, sem autorização especial desta Secretaria
do Estado, não mais !le eífectuem pequenas obras nos navios da
esquadra para serem pagas por encontro de contas com o
Banco da República, afim 110 não ser absorvido u saldo alh
existente, do credito destinado a essas operações.

Saude e fraternidade. -- José Pinto da Lu z ,



IIlLNISTJ<;lllO liA ~L\IUNIJA.

AVISO DE 20 DE FEVJ<.;RElRO DE 1002

15

Determina que não se façam adiantamentos, sinúo mediante fiança,
aos funcciona rios lll[e ",;:0 tiverem vitaliciedade i,i gal'antirta.

Miuiatorio dos Negocios da Marinha -1" Secção -- N. 252
Capital Federal, 20 de tovereiro de 1!l0!.

SI'. Contador da Marinha __ o, üeclaro- VO::l, para os üus eon ve
uieutes, que nenhum adíuutaneu tu de vencimentos poderá ser
leito neui mesmo paril couteeção de uniíormes, aos Iuuccionurios
que nào tiverem vita.liciedade já. gurantída, sinão mediante
fiança.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da LUJ.

AVISO DI~ 22 DE FEVEREIH.O DE 11)02

Declara qual é o rcgimeul,o de ~llstaR lUte ti"ve snr oJ,~el'Vado lia"
l;al'ita.nilv~ d'l portos.

vliuiaterio dos Nng'ocios da \!arinha - 3' Secçfí.o .- N.':62
- Capital Federal, ~~ de fevereiro de I!JO!.

Sr. Capitão do porto do Estado de S. Paulo - Em solução
ao vosso officio n. W, de 18 de dezembro do anno passado, de
claro-vos, para os devidos fins, que o regimento de custas que
deve ser observado nas Capí tu.nias de portos é o approvado
para a Justiça Federal pelo decreto n, 3428, de 30 de setembro
de 1899, conforme já. foi explicado á Capitania do porto do
Rio Grande do Sul, em aviso n . 1374, de 12 de setembro de
1900, publicado no Diario Official de 22 do mesmo mez.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lua ,

AVISO DE ,!G DE FEVEREIIW DE 190~

Manda computar a um primeiro pratico de associação de pratí
cagern, para sua aposentadoria, o tempo de serviço que conta. como
encarregado da antiga pruticagem .

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3" Secção- N. 2SI-.
Capital Federal, 26 de fevereiro de HJ02.

Sr , Director da Associação rle Práticos das Barras do Estado
.le Sergipe -Contormando-me com o parecer do Conselho



Ir,

Naval, enunciado em consulta n. 8(j31, de I," do corrente, de
claro-vos, para OR devidos ettoitos, tor resolvido quo soja com
putado, para os eífeitos da futura aposentadorín do I" pra tico
dessa assocíação, Leonidio Francisco dos R'3is, o tampo ItO trcs
auuos, dons mezos e vinte e seis dias, em que serviu na pri
iuiti va ussocíacão, como onc<ll'regado Ih jll'aticar,mn rIa húr;"
do Rio Roal , nesse E~t.adoJ 1"'1' nOIllC'lJ;;i(l d" OHI,;io :\Jini:;LI'1I da
:'Ilul'inlm.

Saude o fraternldadcv- Jose! /'in/o ri" De.

"\.VI~O DE :27 m; FEVEW<;lIW U)~ JUIL'

Mau.Ia (lue seja respeitado Q l~egldauleJlto (;ur;l.l de Pt,lLic~lg~~lll nu 'llP)

estabolcco áccrca da colu-auca lle t3.X'S cru L'cruatuuuoo.

Miuisterfo dos Negocias da Mat-iuha-> 3a Secção - N. 2U:3
('apítal Federal,:27 de fevereiro do 1902.

~r. Capitão do POI'to do Estado do Peruarnbueo -- 'I'eudo OS!;I,
Secretaria do Estado verificado, pola representação documen
tada que lho foi dingiuéI, por a~entes de diversas compauhlas
de vapores e cousiguatarios do navios ucsse g-:tado, corrobo
rsda pelas informações prestadas em VOtlSOS oíllcios IIS. 30 e
:31, de I9 de dezembro do anuo passado, e :3, da 15 de janeiro
do corrente armo, que a. Associação da Praticagem do Porto do
Recife, barras e costas desse Estado cobra taxas superiores ás
determinadas no regulamento annexo ao aviso n. 1058, de 13
de julho de 18~)8, e devendo, como preceitua o art. 33 do
mesmo regulamento, ser a retribuição oe todo e qualquer ser
viço da praticagem regulada segundo as taxas no mesmo es
tabelecidas, as quaes, calculadas de accordo com as disposições
contidas no capitulo Ill, titulo IV, do regulamento geral, não
poderão ser alteradas sem autorização (lo Governo Federal,
cumpre quo, na. qualidade de fiscal da associação, chameis ~~ sua
attenção para semelhante disposição e facnes com que soja obsor
vado rtgorosamente o que o mencionado regulamento estabe
lece sobre o modo por que se deve realísar a cobrança das taxêl,'l
da tabolla que o acompanha.

Deixa o Governo de tomar em consideração u representação
da associação, em orflcío n. 18, de Ij de dezembro ultimo,
contra essa Capitania, por não ter fundamento,

Saude e fratel'nidad~.- José Pintr, da LUJ.
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rhG~al':t IlU' " a.s,yb.do ,~'. lcru dlrei[,o ;1,11 rol-Io, cUlllpeLi[ll[u-llw a
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\liui,.;lOl'jo dos Negocio.; Ib .\LtI'inh,t -- :~, Secção- N. 2cii) -
Cil pitul Federal, ·1 d0 nt:u'ço d() j ~H),"!.

Sr , Chefe} do Estado-Maior IloIlcnd Ih Armada - Em respoelu
a vosso uíllcio n , l09, dA 4 do IJBZ proximo findo, transmit
tmrlo o de n , 17, (lo 31 (lo janeiro ultimo, em que o com
mando (lo corpo de m,ll'Ínlwil'os nacíonaos consultou "i ali ro
speeti V,IS praças perdem o direito Ú, I!,!'atiticação obtida por terem
tido bom comportamento durante ciuc« anuos, quando são in
clui.lus no Asylo de Invalides da Pátr-ia, declaro-voa, para os
tins convenientes, que, tio accordo com o aviso n , 1l!J4, de
14 (b setembro do anno próximo passado, dirigido á Conta
dorla da Marinha, e junto P')!' cópia, o asylado , seja qual for
sua provenicncía, só tem direito ao 30Id,) simples, excluídas as
gratíücações e quaesquor outras vantagens que tenha auferido
na actividade, cabendo-lhe, todavia, quando licenciado para re
sidir fóra do asy lo, além do soldo simples, a ração diaria Ih
18 em dinheiro.

Saude e fraternidade. - Jus'; Pinto da Lns,

AVISO DE (j DE MARÇO Ui'; l~jO:?

~f:l.n'la Iavr.ir U!U termo do re8u!U(I[O elas cxpcricncias ,L1s rnnch í n as

dos navios da Armada.

Minísterío dos Negocios da Marillll:l, --- ::. Reeçii0 - N. :)23 
Capital Federal, ti de março de lUO.:!.

Sr. Inspector do Arsenal de Marinbu d" Capital Federal-
lJe accordo com a proposta constante de vosso oíllcio n , 111, de
'20 do mez findo, ora reconnuendo ao Qnartel·Gencr,;J da 1\1a·
rinha., para fazOl' constar em ordem do dia, que todas [111
vezes que se fizerem oxperioncías para verifleação do bom ruuc
CiOIl1.tlIBUtO das mnchinas motoras, auxiliares e diversos appa
relhos existentes a bordo dos navios d.i Armada, se lavre termo
em livro especial do resultado da experlencía, o qual deve ser
asstgna.lo pelo comman.lante, responsaveis pelos respectivos
;1pp:l,rellws o p810 ongouheiro na vai eucarregudo da ohra , E3tu
livri fiCltl'lt a vosso e !1'g-o, :l-mlIo o termo la veado o assl
guu.lo a bordo dos navios em que Sê! realisarom «s eOlJ(·orl:xJ.

~:.lUJe e fnt"ruid,t':1c.- José Pinto il.: L,:".



18

AVISO DE 10 ns MARÇO D~; 1\)02

Não dispensa do pessoal fixado no regulamento das capitanias uma
lancha particular movida a petroleo .

Mínisterío dos Negocias da. Marinha - 3" Secção - N. a~~8

Capital Federal, 10 de março de 191J2.

Sr. Capitão do porto do Estado do Paraná - Em resposta a
vosso oíflcio n. 7, de 11 de janeiro ultimo, consultando si podeis
permittir qu-, em uma lancha particular, ahi existente, mo
vida, ,1 petroJeo, trabalhe um pratico conhecedor da respe
ctiva, machína, declaro-vos, para os devidos fins, que deveis
proceder de accordo com o que a respeito estabelece o regu
lamento das capítanias de portos para as embarcações a vapor,
qualquer que seja a navegação em que se empreguem.

Sa.ude e fraternidade,-Jose Pinta da Lu«,

AVISO DE 10 DE MARÇO DE 190:!

Declara não haver na legislação da marinha disposição alguma qu~

autorize abono de etapa ás mulheres e aos filhos dos inval idos ,

Ministerio dos Negocias da Marinha - I" Secção - N. 353
- Capital Federal, 10 de março de 1902.

Sr. Ministro da. Guerra - Restituindo-vos os papeis que
acompanharam vosso aviso n. 3, de 31 de janeiro ultimo, re
lativo ao pedido que fez o mar-inheiro nacional Francisco Ro
drigues da Silva, íucluido no Asylo de Invalidas da Patrin,
no sentido de ser abonada uma etapa á sua mulher e a um
seu tllho menor, communíco-vos que na legislação da ma
rinha não ha disposição alguma que autorize semelhante abono.

Saude e fraternidade.- José Pinto da Luz.



UINI!lTJ:1't1O DA llAJltINJl:A

AVISO DI'; II m~ MAnço Im l\Joi!

19

Declara 'lue a taxa de 50 réis é devida por tonelada que exceder de
cem e não pelo total das tonolrula s excedentes desse numero.

Ministerio dos Negocios da Marinha - :1a Secção - N. :l4:l
- Capital Federal, l l de março de 1902.

Sr. Capitão do porto do Estado do Rio Grande do Sul - Em
solução a consulta constante ne vosso ameia n. 284, de 19 de
dezembro do anno passado, declaro-vos que, de accordo com a
tubella unnexa ao regulamento das capitanias, devais cobrar,
pela matricula ou reforma de matricnla de uma embarcação a
taxa de cincoenta réis ( 50 réis) por tonelada que exceder de
cem e não pelo total das toneladas excedentes desse numero.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 1:1 DE MARÇO Dl~ 1902

j';xl'!ica 'Inat'S as taxas a cobrar pelo arrolamento de lanchas a vapor,
i-ebocadores , po n tôes e cábr-ca.s ,

Ministerio dos Negocias da Marinha - 3" Secção - N. 350
- Capital Federal, n de março de 1902.

Sr. Capitão do porto do Estado de S. Paulo - Com refe
rencia ,t consulte constante de vosso offlcio, sob n. 3, de 21 de
janeiro ultimo. relativamente á taxa a cobrar-se pelo arrola.
menta de Ianchus a vapor, rebocadores, pontões e cãbreas
declaro-vos, pal'a os do vidas effeitns, que, pelo das lanchas ~
vapor' fl rebocadores, deveis cobrar a taxa ,In cinco mil réis (5$)
e pelo (los pontões e c.ibreas, a de dous mil rljis (2:!i000).

Sande e fraternirlade.- Jose Pinto da LH;.

i\ VISO DI·; 20 DE MARÇO DE 1902

Doclarn que nm empregado de arsenal ",io tem direito á patenrc ,

Miníster!o dos Negocios da Murinhn - 2' Secç1(.o - N. ::130
- Capitn l Federal. :20 de mal'fO de 190::'.

Sr. Inspector do Arsenal de Marinha do Estado do Pará _
Em resposta a vosso officio n , 302. de 28 de dezembro do al1no
proximo passado, que aco.mp~nhou (? requerimento do apon
tador desse arsenal. Antonio Constantluo d:!, Cruz , solicitando
:t carta-patente de g'llarcla-mal'inlla honorario, em vista do de-



orclo n . :?:í32, do 23 do [unho de 1897, POl' já contai' mais de
lO unuos (1;'1 serviço, doclaro-vos, para LlS fins convenientes, que
não ]1600 ser o mesmo uttendidc, em virtude dos arts. 3·1;;
I) :;[", rio rczu.arnonto anuoxo ao decreto n , 745, de 12 de se
tembro do 18~0, pelos quaes somente compete aos ernpregudos
dos urseuucs (13 marinha. o uso da íardu, mas não as honras
militares dos postos, caso em que teriam direito [L referida pa
tente, como ,;:í fni declarado aos inspectores dos arsenues du
11I:1T'inhl1 dos J~,"tados de Matto (;l'OSSO I) Pernambuco, pelos
avisos ns. 14S0 o 1481, de :!;:) de agosto do 18:)7, de accordo
com o parecer do Conselho Navn.l, emiltido em consulta. n , 782;!,
de 20 do dito mez, e ainda pelo aviso n. n,-e8, dirigido ao pri
meiro dos referidos ars-uues em 2S de outubro do mesmo anno,
quo manteve o disposto no supracitado aviso n. l4,'W.

saud a e fl'aternüla'lc.-Jose l)iilto da Los ,

AV1:::0 UE.:?l UE ~L\]{Ç\) DE File

Au!,)l'i"" o Qu;\rLcll;enel'a[ [1. rcsol ver o pc.lid» d,~ UUL ulliciul d'lJid.

t.m-Io liccll,;a 1'<1\'" CIU[,;,l'CJ,l' cru l';\'lt1e(es de> Lloyd .

Ministorio dos Nezocios da Muríuha - ::2" Secção - N. ~;3 J
--.- Capital Fedorul, :21 do março de 1002.

SI'. Chefe 0.0 Estado-Maior General da Arruada - Em resposta
no vosso offleio n. 22G, do l,j do corrente mez, no qual trataes
da licença requerida polo 2° tenente Henrique Melchiades Cavai
cunti, para. ÜLZel' uma VÍ,L;;OIll do iustruecào em paquetes do
Lloyd o pedindo fixação do numero do otllciaos para praticarem
HO" roíertdos paqueres, autorizo-vcs a resolver semelhante !JÜ
uido como entenderdes, promovendo, porém, ofllelalrnonte ac
eordo com o Lloyd sobre a dospez.v IIUI) () Estado tenha. a. fazer
I:UIl1 OS mesmos, a qual nào poderá ser superior ó. importancia
tia. talião de varão que ao offícial será descontada como si es·
tlvosse embarcado em navio do guerra, cessando o rnuutciarnento
por bordo do uavío de que dostuque, Quanto ao numero de oflí
ciaes que podem embarcar em cada viagem, afim de se poder at
tender ao serviço dos navios de guerra, não será superior
a dous,

Saü.le e fr.iternidade. ~ Jose Pinto da LH~.



lIIINlSTf;r:ro !lA MARINHA

AVISO DE :21 DE MARÇO DE 190'2

21

Dscl arn em qne conrlicõos um e~tl'ang(·iro pórIe pl'('~t:1l' o p,amr, rle 11:1.

bi li La(lo para prutico ,

Ministerio dos Negócios da Mm-inha -- :3a Secção - N. :180-
Capitul F'erleral , 21 de março de 190:2.

Sr. Director do. Associacão da, Pra!.i":lp:mll do Eslndo do Pa
r:1u:í. - Tenho presente o oílíoio 11. I. ;10 11 de janeiro ultimo.
em que consultaos si podeis conceder ao su hdito in gIm; Frederíck
John Stcrv, conforme requereu, C'JI'tu dl! pra tico do trecho com
prehendído entre a bar-ra e o ancoradouro do Paranaguú, me
diante o competeuto oxnme , accrescentando estar ello prompto
a naturalisnr-se brazileiro, mas não S:ll:/'l' Iallur o portuguez ,

Tendo ouvido o Conselho Naval e conformando-me com o seu
parecer, emittido em consulta n , 80-12, de 7 do corrente, decla
ro-vos, para os devidos fins. que. devendo o candidato no titulo
de pratico, como exige o decreto n , iD, (le:!:: do dezembro di'
Ik8!J (ar1. 8"), se!' cid:Ldiio brnzrlciro e ra!Jr\' ler, oscrevor I!

contar, nenhum estrangeiro pórto prextnr exumo do I\:tbi Iitn~:Io
para o exercício dessa protíssão som nnturnlisar-so bravilolro e
~pm saber falIm' e escrever correotament e () portuguez ,

Nestas eondicões, o subdito inglr7. Frf'rJpl'ick ,101m SI:ory não
pôde Sal' attendído.

Sa.UdA f' fr~ternilln.d~.--Jos" Pinto rlr: L1f~.

AVISO DE 27 DE l\IARqO m; H)()2

A nLol'iza a porrnutn (k todas as publ icnções ofllclaes nnrinnaes Rr)1or"

llydrographia ~ pllartH'·B, flOj' j(lenticaR pl1l)lic:l~"t'~ jngl('z~R.

Mlnísterio dos Negocíos da l\fnrillha - ~:' Sf'cr;:io - N. ,1];'
Capital Federal, :~'; do marçn ti\) JDI)-!.

SI'. Chefe da Rcpar-ticão da Carta Mat-itima --Tpndo em vista
a informação constante de vosso olllcio n. 157, de 11 tio corrente.
autorizo-vos a annuir ao ajusto que, por interrnedio do Minísterlo
das Relaçõ '8 Exteriores. propõe a Legação britannica, rle ordem
do seu Governo, para permutar com o desta República todas as
Instrucçõos, informações o r1,-.maig trabalhos roferentes {t hv.lro
graphia e pharóes, '1no tenham de SOl' publicados em bone(J;-io da
navegação em geral.

S:lnde e fralernit1;l,(!e.-- .JOSé! Pisüo de L?l3.



22 MCISÕES no GOVEPlNO

Explica que o orçamento com relação aOA opurar ios do Arsenal do

Rio fie Janeiro con"id~l'a cimo (lia u l.il o da el"i60 preúdencial.

Mtnísterio dos Negocios da Marinha - :1a Secção - N. 422 
Capital Federal, 29 de março de 19()~.

Sr. Inspector do Arsenal de Marinha du Capital Federal 
Declaro-vos, para, os devidos effeitos e em solução á consulta que
flzestes em oflicio n . 168, de 22 do corrente, que o dia de eleição
presidencial é considerado feriado pela lei de 20 de janeiro de
!."!!2, não devendo, porém, ser tido corno tal para os effeitos rlo
pagamento do vencimentos aos operarios ,lesse Ast'lbelecimento,
porquanto a lei orçameutaria o considera dia util e marca, quun
titativo para nquolle pagamento.

Saúde e fraternidade.-.Josil Pinto da Luz.

CIRCULAR DE ~H DE MARÇO m; 1!.J()2

Manda remet ter para a Contadoria dn ~Iarinha OR li vl'o. de esoriptu
l'aç;io a 'l"e se referem flR arts , 1O.)c 10S do "eglllalll"nlo t!;IA (~:l.l'ita

n i aR do portos.

Ministerio dos Negócios da Maeinha - }" Secção - N. 447 -.
Circular - Capital Federal, 31 de março de 1902.

Sr. Capitão do porto do Estado de ... - Competindo á Conta
doria da Marinha e não ás Delegacias Fiscaes do Thesouro Fedora.l
(l processo proparatorio da tornada de con tas dos responsa veis
deste Ministerio, nos Estados, conforme já declarou o Tribunal
de Contas na circular n . 4G, de I;' de setembro de 1809, recamo
men.lo-vos providencieis afim de que os li vros ,la escrlptu ração
dessa cn.pitania, a que se reterem os arts . 105 e lO8,lo respectivo
regulamento, sojarn opportunamonte enviados á supradita 1'0
parttção ,

Saudo e fraiernida,le.- Jose Pinto .i« t.e«.
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A VISO DE 8 DE ABRIL DE 1902

23

Declara flue ao capitão do porto dI) 1:10 Grande rio Sul compete I're,qtal'

assignatur.i para justificação das despezas realtaadas a bordo do
vapor Lima Duarte, e das notas nos livros de soccorros e cadernetas
subsidiarias.

Ministerío dos Negocios da Marinlm - I' Secção - N. 483 
Capital Federal, 8 de abril de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Não tendo
commandante especial o vapor Lima Duarte, mas achando-se elle
ao serviço e sob a jurisdicção lmmediatu da Capitania do Porto
do Rio Grande do Sul, declaro-vos, para os devidos effeítos e em
solução ao vosso offlcio n , 13, 4a secção, de 22 de janeiro ultimo,
que ao respectivo capitão do porto compete prestar sua assi
gnatura para a justificação, quer das despezas realizadas a
bordo, quer das notas nos livros de soccorros e cadernetas subsí
diárias, conforme preceituam para os commandantes os arts. 83
e 92, § 4°, do decreto n. 4542 A, de 30 de junho de 1870.

Saude e fl'aternidade.- .Tose Pinto da Lu~.

AVISO DE 8 DE ABRIL DE 190'2

Determina que as resalvas, quando representem despesas superiores
a dez mil réis, devem ser submettídas á approvaçâo da Secretaria de

Estado.

Ministerio dos Neg-ocios da Marinha- la Sec..;:lO - N. ô:~8

Capital Federal, 8 de abril de 1902.

Sr. Contador da Marinha - Do accordo com o vosso officio
n , 25, :j& Secção, de 27 de fevereiro próximo pretérito, de
claro-vos, para os fins convenientes, que as despezas dadas aos
diversos responsaveis deste Ministerío por meio de resalvas,
devem ser submettidas, quando superiores a dez mil réis, á.
approvação desta Secretaria de Estado, semelhantemente ao
que se procede com os termos de que trata o art. 100 do
regulamento annexo ao decreto n. 4542 A, de 30 de junho
de 1870. .

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.
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AVISO DE 8 DE ABRIL DE ID02

Reconuncn.Ia a ohscrvanci a de d i veraas forma.l i rlal os rIe rjll~ 8" .Ie ve:u
l'0VP'stil' os contractos 11::11';1. os fl)rn('dn1C'nlú~ aun no».

Minisüwio dos Negócios da Mar-inha - 1" Sncç:'i:o - N. ,4Rí
- Capital Fedoral , ;;; de ;llJriI de 19CJ"!.

Sr. capitão do podo da. Parahyba - Em solução a VOS20
ofllcío n. 537, de 2;) d() novembro ultimo, declaro-vos, para
os devidos elfpitos, que de:; oontractos ahi celebrados para
fornecimentos ás dependoucms da marinha durante o corrente
an110 só foi registrado pelo 'I'ribnnnl de Contas o que se refere
a fardamento, {mico, por conseguinte, que tle.'de já podeis fuzcr
entrar em vigor.

Quanto aos outros, inclusos vos devolvo, para que nellcs
Iaçaes constar, como exigo o dito tribunal, as seguintes cir
cumstaneias :

I e qual o tempo de sua vigcncia ;
2", quaes as verbas orçuinnnttu-íos, eonsi~:'m1!';Õ'JS e sub-con

signações por cuja conta correrão as respecti V;\S l1espe:.ms;
3', a elnusnla sujeitando 11 penalidade os contractuntes, pOI'

falta 110 cumpi-írnento de ohrif;aç,;es contrauídas : o
'J", a circumstancia de haver sido pago o sel lo proporeioual .
Depois de preenchidas estas for:n:tlid:1dc\s, remettor-rno-hoís de

novo o., mesmos contractos, afim de qne esta sreretn.t'ja torn«
li. submettel-os ao competente registro.

Saúde e fraternidade. - Jose Pinto da L1t;.

AVISO DI~ D DT<~ ABRIL DE 19112

~L;lld:l. ('(Jnt:ll' ;\O,'-i nflic·iac:; (h E «',11:1 :\";"·:d. q1l1~ \"('11(' 111 (,\1111') \',',1

]f;i i'(·;ld'l:--. fi ! "111 J,q (';,11' 01 di' 4)!idJ:il'q:1 •

"Tillisí.(~ri.o dos Np~ocios ela, Mn.rInha 'c' Socr;:I.o-- N. ::'1';
- Capital Federal, n de abri l de I~J()::.

SI'. Chefe do Estado-Mn.ior Genoral tia Armada - Declaro
vos, para os devidos fios, quo todos os ofllciaes que pertencem
ao ucssoal admiuístrativo dit Escolit Nava.l (1 que vencem como
umharcados devem contar como tempo e:c mnln.I'lflw o quo
prestam naqucllas condições na, referida (';;;('(1);1.

S:J.1lt!(' (\ f/'ai;(wnicl:vln, -- José Pinto do Lus ,
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AVISO DE 10 DE ABRIL DE 1902

R'-',~J)ln' :l duvil n ú,'el'ca d as lmnras f(lH' (·()tllp:'tC'IH :l. of'l1ci:l."s ~~·o·

n(ll'a(',~ (",{C'l'l'l'ndo connuissào no ".:'Iini.-;[(,l'i() da ;'1:1 l' i 1111:1 (' " t':ll'~"n

di' nli.lli.~:\l·n do :-';UP1'(\1110 'I'r i hu na l ~\ljlilal·.

Ministurlo dos Negocios (\:1 Mat'íulra - 2' Secção - N . :~~)3

Capital Federal. 10 de abril do 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Em sn
lução :10S \"OS308 ofllcios ns. 118 e l4R, de 6 e 18 de fevereiro
ulti mo, transmíttinrlo-me e ínforruando u consulta feita pelo
commandante da 2" !li visão Naval sobre as honras militares que
competem aos ofllciaes gcncracs exercendo cargos no Minis
torto da Mar-inha e ao mesmo tempo o de ministro do Supremo
'I'ribunal Militar, quando em visita aos navios, no exercício da
quellas funcções, visto deixar duvidas :1 nossa actua l Icgtslação ,
declaro-vos, para os devidos cflcitos, que a quaesquer olllciaes a
quem, além das honras de seu posto caibam honras superiores
em virtude do cargo que exercerem. só deverão ser prestadas
as devidas a este cargo quando estiverem revestidos rias respe
divas insígnias.

S,l,Ildfl (' fl'aternidar10. -- José Pinto da 1.!1 c ,

_\YISO DE 10 DE ABRIL Dg 1'112

~l)lil·il:l iiih~ ;1'-: eqll(·('to,'j,j;·' [',·:II"I';H'~' r;I(;aJil:; lj(dilil;~lC'~lr'''': nn,-; l':i')~: d,'

1',!llil';l~~('lIl d;1:" t'11111:l1'C:1C,,'i(':-' de e:tl.)id;'1(~'·lil (' C1.lLI't'lll ~l.;': ]'n~.:,l"'

l'IiY:IS !:\X;!< llo''; ln~.2·31'\\S .nul.: u.i» lI:'j:t ]'('pal'tie'-'f"'; d n m.ni n ha.

Ministerio dos Negoclos da Mar-inha -"2' Secção - N. 457
- Capital Federal. 10 de abril de 1902.

SI'. Ministro da Fazenda - Aceusando recebido vosso aviso
n. I'!, de 28 de fmereiro ultimo, venho novamente solicítn l'

\-,)8 ;as ordens, afim (In que as collectorias fedor-aos facarn a~ no
tlflcacões nos rées do equlpagcm dos navios omprcgados n:t na
vega(.,:J.,) de cabotagem e otfectucm a cobrança das t:1xas ex
tipnlarlas para O~Si'S netos, nos Iozarcs onde não haja repar
tiç,-ies de marínha quc devam encarrogar-so desse serviço, visto
que a creação do delegacias e capatazias. a que vos reforís,
autorizada pelo art. 6° do regulamento annexo ao decreto n. 392D,
de 2() do fevereiro <lo 190I, o neccssaria em diversos pontos,
outro os quaes Angra dos H.ois, exige não pequenas despezas ,
«orno aluzuel de casa, veuoimoutos do delegado, e mais pessoal
<I:t rl'p~rtiçij,(), otc., pal'a as quues não tia. dotação 01'<::'10
montnría.

S:mdo o reaternfdade. ~ José Pinto 1/11 Lus ,
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AVISO DE 16 DE ARRIL DE 1902

Explica que são 05 secretarios das capitau ias de portos que inutilisam

as estampilhas das matriculas dos individuos empregados na vida

do mar.

Ministerio dos Negocios da Marinha - ::Ja Secção - N. 476
Capital Federal, 16 de abril de 1002.

Sr. capitão do porto do Estado de Sergipe - Em solução
á consulta que llzestes em offlcio n. I, rle ::J de janeiro do cor
rento anno, declaro-vos que os títulos das matriculas dos indi
víduos empreg-ados na "ida do mar não estão no mesmo caso
das cartas de maohlnistas de 4'" classe da marinha mercante,
quanto a quem cabe iuutilísav as respectí vas estampilhas ; pois
que, sendo essas matriculas Iançndas no li \'1'0 proprio pelos
secretarios das capitanias de portos, os quaes são igualmente
incumbidos de extrahir e assígnar os competentes títulos, por
elles devem, ipso facto, sei' inutillsadas as estampilhas com que
são os mesmos seIlados.

As cartas do maohinistas de 40. classe da marinha mercante,
porém, que entendem-se lavradas lia Secretaria de Estado e são
assignadas, em primeiro logar, pelo Ministro da Marinha, devem
ter as suas estampilhas inutilísadns pelo mesmo Ministro, con
forme a circular a que vos referistes, n. 1040, do lo! de outubro
110 anno passado.

Saude e fraternidarle.- Jose Pinto da Luc .

A VISO DE 18 DE ABRIL DE 190"!

Manda computar no tempo do magtstecto ele um lente da Eecola Naval
o período em que foi profeasor da Escola Pratica de Acti lhm-Ia e

Torpedos.

Ministerio dos Negocias da Marinha _-:ia Secção - N. 490 
Capital Federal, 18 de abril de I\J02.

Sr. Director da Escola Naval - Accusando o recebimento de
vosso officio n. 101, de 21 do mez findo, encaminhando o requeri
mento do lente eathedratlco dessa escola, capitão de fragata
DI'. Manoel de Albuquerque Lima, em que pede serem-lhe con
tados, como de magisterio, os períodos de 5 de março de 1885
a 17 de abril de 1886 e de 18 de abril de 1888 a 13 de abril de
1889, durante os quaes exerceu o cargo de professor da extincta
Escola Pratica de Artilharia e Torpedos, declaro-vos, para os
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devidos efíeitos, que, eoníormando-mo com o parecer do Conselho
Naval, emittido em consulta. n • ~IJ, ;4, de 8 do corrente, resolvo
que, ao tompo de rnruristerio 110 petícíonano, (lave ser nddi
cionado o de dons annos, um mez e sete dias, em que, por duas
vezes, Ioi professor, me.Iiauto concurso na reforídu Escola Pratica
de Artilharia e Torpedos.

Saude e fraternidade. - Jose P-:"Hlo da Lu»,

AVISO DE:!G DE ABRIL DE ID02

]l""larn '!,In OR clu bs ele reg-atas !lão pod-rn deixar el.. arrolar suns
clnbareaçl)eq lia. Cupi tnnin elu l'ul'tO.

Mínisterío dos Negocios da Marinha - 3a Secção - N. ;)2:: 
Capital Federal, 21) de abril de 190:;'.

Sr. Capitão do porto do Rio Granle do Sul- Em solução
ao vosso offício n , 291, de ~o de janeiro ultimo, declaro- vos,
para os devidos fins, que os clubs ele regatas, ahi existentes,
não podem deixar d!J arrolar nessa capitania suas embarcações,
cada uma de pe[' si, podendo, entretanto, ser dada a cada, elub
uma só licença annual para navegar, que as comprehenda todas,

Saudo e fraternidade c-e- Jose Pinto da Luz.

CIRCULAR DE 28 DE ABRIL DE 1f)0'~

Declara que o vapor telegraphico Iraeia deve gozar das regalias de

navio ele guerra de nacâo amiga.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3" Seoção - N. :>:37
Circular - Capital Feueral,'28 de abril do ]!102.

Sr. Capitão do porto do Estado de. _.- Tendo o Minis
terio da. Industría, Viação e Obras Publicas, em aviso n, 30,
de 24 do mez flndo. me eomrnuníeado que se acha ao serviço da
«Western Telegraplt Company, Limited» o vapor telegraphico
Dncia, para fazer os reparos do cabo n. 1, desde o Estado do
Pará até esta Oapltal , recommendo-vos providencieis no sen
tido do dito vapor ter as itnmunidades que competem aos da
referida companhia, os quaes gozam das regalias de navios de
guerra de nações amigas.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.
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CIRCULAR DE 28 DE ABRIL DE }002

Recornmonda que se observe rigorosamente o reg ulnmcnto vigente, qlle
não permitte que maclunistas de 4a classe exerçam fnnc~()('s de
maclrinistas de 3a classe.

Ministerio dos Negócios da \'farin!Jil - ::la Secção - N. ;;40
Circular - Capital Federal, :!8 do abril de 190'2.

Sr. Capitão do porto do Estado de ... - Tendo a Capitania
do Porto desta Capital trazido ao meu conhecimento h:1.\('1' a
Capitania do Porto do Estado Ilo Pernambuco incluído na 10
tação do vapor uacioaal Rio F'ormMo, segundo verirlcou
do livro de vistorias. um machinista do 4" classe para eXPI'
cer funccões de machlnista do ::' classe, recommando-vos, no
intuito de evitar fi reproducção de facto ídentlco, observeis
rigorosamente o que a respeito preceitua o regulamento nnnexo
ao decreto n. :'9:29, de 20 de Ievereiro 11e 1901.

Snude C Irateruida.le. -- Jos.' Pinto tia LH~,

/I. VISO DE ?il DE .vnntr, nr: \'Jil'!

Miui:lL(,t'il) dos Negoclos da ~,[arjllltll. _.- '!' Seeç:in . N. 1',1; _.
-Co,pital Federal, :lO ele abri! de I!ill!,

Sr. Chefe do Estado-Mainr' General da Armada - Tendo em
vista o que propuzestes em ofllcio n. :~P8, do ,'lI) elo corrente
mez, resolvi reorgunisar as divisões navaos, constituídas con
forme o aviso n. 487, de :':8 de maio do armo passado, ficando
oxtmcta a nctual segunda divisão.

Assim: a la divtsão naval, que se dHnomin:ná de PIlCOlU';t·

cados, será composta dos R:w'h'lrlO e A'lttida1JII., e gnarda-(~(h'

1:ls Deodoro o Floriano ,
A 7!" divisão naval, que se denominarà de cruzadores, se

comporá dos cruzadores Barrose, Rcpublica o f;,'n,I,'íll,": fi dn~

cruzadores-tor-pedeiros Tamoyo, TlImiJi,'(! e TUl'!I.
A divisão do encouraçados (I" divisão) contínuarü sob o com

mando do contra almirante João Justino de Proença,
A de cruzadores (:!" divi~;lo) deverá ficar soh o commanlo

do contru-alrnírante Henrique Pinheiro Guedes.
Os demais navios não contemptauos nas duns divisões cnnti

nunrão como navias soltos.
RlIHle fi fl'l\tel'nid:l,Ill'. -.Til'!} Pi,,(o dtl LlI~,
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AVISO DE 8 DE MAIO DE 190!

Dp"Lu';, approvadas as tabellas ns, :Jo c1 do Codigo de Siguacs, couun tuu

a todos os portos e barras da Republlcu ,

~\Iillistllrio dos Neg-ocios da. Marinha - 3' Secção - N. 58i 
-- Capital Federal, 8 de maio do 1\.10:2.

Sr. Chefe da Repar-tição da Carta Marltima - .lá se acuando
publicado. no segundo volume do Codigo Internacional do Si
guaes , o Corligo do Signaes commum a Lodos os portos o barras
da ltopuluíca, com as suas tsbellas sob ns. 3 o 4, convemeu
temente modificadas, de accordo com aquelle código, declaro-vos,
para os devidos effeítos, approvar as mesmas tabellas, indepen
dcutetnente da promulgação do decreto a que me referi em
aviso n. 23, do 10 de janeiro do corrente anno.

saudo e fraternidade. -Jose Pinto ri" Luc ,

CiRCULA\{ VE D DE MAIO IJE IIJU;!

Itcconnuendu que nâo sejam accei tus ccrtidoes ou publicas-torruas em
suo8titllÍ<:ào do ti Lula de naciona.lisação e eomo convem proceder no
caso de sua perda.

Mínísterio dos Negocies da Marinha - 3a Secção - N. 500 
Circular - C,.pital Federal, U do maio de 1902.

Sr. Capi tão do porto do Estado de •.. - Rccommendo- vos
que, em cumprimento ao art. 2=29 do regulamento anuexo ao
decreto u , 3U:2U, de 20 do fevereiro de IVOl, uão acceíteís, ;~

bordo dos navios mercantes, certidão ou publica-fôrma em sub.
stituíção do titulo de nacioualísacão, devendo o proprtetario
da embarcação que o houver perdido requerer que so lhe passe
novo titulo, com resalva do primeiro, fazendo-se as annotações
respectivas na. repartição em que se tiver registrado l\ embar
cação.

Saude e fratornidade.-Jvse Pinto da Lics,

A VISO DE !O DE MAIO DE l!í02

Manda adiantar vencimentos a um capitão-tenente para confecção de
uniformes, visto ter perdido sua bagagem quando foi mott ldo a pique
() navi o 'I ue commandava .

Míuisterlo dos Negocios da Marinha __ ;'2a Secção - N. ,!!lI _
Capital Federal, !O de maio do 10ll2.

Sr. Contador da Marinha - Attendendo ao que requereu oca.
pitão-teuente Arthur Alvirn, o qual, corno eomruandanta fio
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aviso Juruema, perdeu toda sua bagagem, por occasião do ser
esse navio mettido a pique no rio Purús, autorizo-vos a mandar
adiantar-lhe a importancía correspondente a dous mezes de ven
cimentos para confecção de uni/armes, devendo o mesmo inde
mnísar o Estado na fórma da lei.

Saude e fraternidade.- José Pinto da Lus,

AVISO DE 10 DE MAIO DE l!IO?

Manda adiantar a um fiel vencimentos para confecção de uniforme,
visto ter perdido os que possuía em um naufragío ,

Ministerio dos Negocias da Marinha _;2a Secção - N. 4!12
- Capital Federal, li! de maio de 19ü2.

Sr. Contador da Marinha - Ao fiel de ,2" classe João Franco
de Sá, que estava embarcado no aviso Jurucma por oceasião do
seu nautragío, podeis mandar adiantar tres mezes dos respectivos
vencimentos, para confecção de novos uniformes, devendo ser
indemnisado o Estado por descontos mensaes da quinta parte
do soldo.

Sa.ude e fraternidade. - Jose Pinto dI( Lu»,

AVISO DE 19 DE MAIO DE lD02

Declara approvado o regimento interno da Escola Naval.

'\linisterio dos Negocies da Marinha -- 3" Secção - N. G20
Capital Federal, 19 de maio de 1902.

Sr. Director da Escola Naval- Declaro-vos, para os devidos
effeitos, haver resolvido approvar o regimento interno dessa
escola, que veio annexo ao vosso oíflcío n , 129, de 15 de abril
ultimo. Tendo, porém, em vista que a~ penas estabelecidas
nos ns. 7, 8, 9, 10 e 11 do ar-t, 108 do referido regimento,
para os aspirantes e guardas-rnarinba-alumnos, infractores da
disciplina, importam em alteração do art. 95 do regulamento
e decreto n. 3652, de 2 de maio de 1900, deverão as mesmas
vigorar com caracter provísorio até que o Governo tome uma
resolução detlnitiva a esse respeito.

Saude e fraternida(\e.- Jose Pinto da Lu s ,
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AVISO DE .22 DE \L\[O m; J!)02

:-lI

Declara que as delegacias das capitanias de portos não podem con
ferir cartas de machinistas de 4a classe, nem de mestres de pequena

cabotagem.

Ministerio dos Negocios da Marinha - ;)a Secção - N. ô41 
Capital Federal, 22 de maio de 1902.

Sr. Capitão do porto da Capital Federal-De aecordo com a
informação constante do vosso ameia n. 26, de 15 de abril ul
timo, relativamente ao oflicio em que o delegado dessa capita
nia, em S..ioüo da Barra. vos consultou si podia conceder cartas
de 4°& machínístas, declaro-vos, para os devidos fins, que as
delegacias das capitanias não podem conferir' cartas a machi
nístas de 4" classe, nem a mestres de pequena cabotagem,
sendo-lhes, tão somente. concedida essa faculdade quanto üs de
arráes das embarcações do trafego do porto.

Saude e fraternidade. -Jose Pinto da Luz ,

AVISO Dl~ 24 DE MAIO DE lUO:?

Declara o modo por que deve ser eflectuado nos livros-mestres o
trancamento de notas.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2" Secção - N. 563 
Capital Federal, 24 de maio de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior neneral da Armada - Não sendo
regular a praxe observada aír\ agora de, por occasião de serem
trancadas as notas em desabono de oíllciaas e praças, averbar-se
simplesmente nos assentamentos a respectiva ordem sem des
apparecerem as mesmas notas, que assim vão depois flzurar nas
cópias dos assentamentos, não obstante acharem-se cancelladas,
pois que o trancamento implica annullação, recommendo-vos que
deis as uecessarias providencias arím do que, de ora em deante,
para se cumprir uma ordem que mande trancar qualquer nota
que desabone ofliciaes ou praças, seja essa nota traçada, no livro
mestre, com tinta vermelha, de modo que não possa ser lida,
declarando-se á margem, também com tinta vermelha, a lei,
decreto ou aviso, que tenha autorizado o mencionado caneel
lamento.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lu c,
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AVISO DE 12 DE !'IIAlO DE 1002

Declara 'pie o vapor tolcgruphico V'ikiru; .;.''' rlove ;;Ol'\1' lLI rc:;.,rLn
de vapor de guerra de lla(~âo anlioa.

Miuisterio dus Negucius da Muriuha - :>' SC'.:ÇiL'J·- N. ~)\J7

- Capital Fcdcral, 12 do maio de IUü:!.

Sr. Cupi Lão do porto do Estado do Par.t - Atteudeudo ao IJ 11')
solicitou o Ministerio da Industrru, Viação e Obras Publicas,
recommendo-vos que providencieis para quo ~l),jarn concedidas
ao vapor Vtking 2°, que se acha no serviço da « The Al1l1lZ0n
Telegraph Company » e sahido de Londres no dia 12 do mez
findo com destino ao porto de Belétu, as írnmunidades e regalias
de que gozam os navios de guerra. das nações amigas.

Saude e fraternidade. -- Jose Pinto da LII:;.

AVISO DE!1 DE MAIO DE 190~

Mauda distribuir pelas capitanias de portos cxcmpl.ucs do COlli~'o

Internacional do Signaes ,

Mlnisterio dos Negocias da Marinha ~ 3" Secção - N. 000
Capital Federal, H de maio de 1V02.

Sr. Director da Secretaria de Estado - Recommendo-vos que
provídencíoís afim de que o archi vista desta secretaria remetta
a cada capitania e ao oommnndante da barra do Rio Grande do
Sul um exemplar, em brochura, do Codigo Internacional de
Siguaes, excluindo a Capitania do Porto desta Capital.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lu s ,

AVISO DE 1-1 DE MAIO DE 1902

Dispensa os alumnos do curso de machinas de praticar nas ofllcinas
do Arsenal, l'isw estar na E~co!:J, Naval montada uma ofllciua para
aprendizagem dos meS1110S.

Ministerio dos Negocias da. Marinha - 3~ Secção - N. (j0'2
Capital Federal, 14 de maio de 1902.

Sr. lnspector do Arsenal de Marinha da Capital Federal
Achando-se montada na Escola Naval uma otliclna para aprou
dizagem dos alumnos do curso de machinas da, mesma éSCO!;l,
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declaro-vos, para os devidos efleitos, haver resolvido que sejam
elles díspansadus de praticar nas oríícínas desse arsenal e, bem
assim, quo o pagamento das dlarías que lhes competirem seja
feito ;i, vista do ponto que vos 101' enviado peJa directoria
daquclle estabelecimento, mensalmente.

saudo c fruteruidudev-- Jose Pinto de: Lus,

AVISO DE 30 DE MAIU DE lIJU~

Declara que não compete ao Governo punir os machiuistas mercantes
negligentes ou imperitos, cabendo aos prejudicados por olles dispen
'ai-os '10 seu serviço ou processai-os.

xiinísteric dos Negocios du Mariulra -- :.l" Secçao ~ N. Gô~l-

Capital Federal, 30 do maio de 190:2.

Sr. Capitão do por tu do Estado de Pernambuco -- Accusando
recebido o VOS50 offlcio li. I!, do J 1 de março ultimo, em que
eousultaes qual deve ~el' o vosso procodímeuto deaute das
queixas que tendes recebido contra machinistas que, por im
perícia ou uegligeucía, cansam avurias nas machinas de que
estão encarregados. visto ser omisso a esse respeito o regula
monto das capitanias. declaro-vos , em resposta, que o refe
rido regulamento, exigindo em seu art. 231 que todas as em
barcações a vapor tenham a bordo macníuistas de carta le
galmente conferida, tem em vista garantir a segurança das
machínas. O machínísta assim habilitado, que proceder daquella
forma, está no mesmo caso do piloto que, tainbem por desídia
ou impericia, perde o navio, competindo, pois, não ao Governo
punil-o, mas ao pr-ejudicado dísponsal-o de seu serviço, ou pro
cessal-o perante a autoridade competente para haver iudemní
sação pelo damno causado.

Saude e fraternidade ,- JOSe' Pinto da Lus,

CIRCULAR DE 30 DE MAIO DE 1!J02

Declara que o papel pautado, impresso OH carimbado, para uso das re
parti çôes, só pode ser fornecido pela Imprensa Nacional,

Mínisterio dos Negocias da Marinha - I a Secção - N. 770 _
Circular - Capital Federal,;;o de maio de !!Jaz.

Sr .•• - Em addítamento a circular n, :22:'), de 17 de feve
reiro ultimo. declaro-vos. para os devidos effeitos, que (I forno
cimento de papel pautado, impresso ou carlmba.lc, para os !li.

~Ja';·illtla."- ])('ci~õe~ de 1''/;)2 ;)
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versos actos do expediente, está. ineluido na disposição do art. 27
da lei a. 834, de 30 de dezembro de 1901, e portanto, só póde
ser effectuado pela Imprensa Nacional.

Saude e fl'aternidade.-José Pinto da Lus ,

CIRCULAR DE ::1 DE MAIO DE 1902

Declara que as licenças dos estaleiros de construcções navaes e car

reiras devem ser registradas nas capitanias de portos.

Mínisterío dos Negocíos da Marinha - 3a Secção - N. 669 
Circular - Capital Federal, 31 de maio de 1902.

Sr. Capitão do porto do Estado de ... - Convindo que as ca
pitanias de portos sejam hnbilitadas a conhecer' o numero de
estaleiros de construcções navaes e carreiras, que se acharem
legalmente funccíonando, em virtude de licenças annuaes con
cedidas pelas municipalidades, declaro-vos, para os devidos
fins, haver resolvido que os portadores de taes licenças sejam
obrigados a registral-as nas capitanias, a exemplo do que se pra
tica com as cercadas de peixe, sem que tlqucm, por isso, su
jeitos ao deposito exig-ido para as mesmas cercadas, pelo aviso
n, 177, de 5 de fevereiro do corrente anuo.

Saude e fraternidade.- Jos« Pinto da Luz.

AVISO DE 1\ Dl~ .JUNHO DE 1902

Define as attribuícões do pharrnaceut ico chefe e encarregados de phae
macia e laboratorio do Hospi ta l de Marinha.

vlinisterlo dos Negocíos ri), Marinha - !" Secção N. fi li, A
--- Capital Federal, ô do junho de 1!IOl.

Sr. Inspector de Saude Naval - Resolvendo a VOSSa con
sulta feita em alicio n. 45, de 12 do corrente mez, sobre as
attribuíções do pharmaceutíco chefe e dos encarregados de phar
macia e laboratorio do Hospital de Marinha, visto não estarem
discriminadas no regulameoto actual do Corpo de Saude da
Armada as mesmas attr[ buições declaro-vos, pura os devidos
effeitos, que os pedidos de medicamentos feitos por bordo dos
navios e estabelecimentos de marinha á pharmacia do hospital
d'1Vorão PP!:1 mesma ser sattsrettos immcdiatamente, si OS tiver,
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a, !lO caso negativo, os pedira :LO Iuboratorio, que. não os
tendo, recorrera ao respectivo fornecedor. e satisfará então o
pedido da pharrnacia que a seu termo supprirá OS mencionados
navios e estabelecimentos de marinha.

Quanto ás attribuições do pharmaceutico chefe, concordo com
o que propuzostes no supracitado ollicio.

Saúde e fraternidade. - Jose Pinto dn Lu»,

AVISO DE LO DE .JUNHO DE ]!)ü:!

Nega a um oflicia l a contagem do tempo em que estudou com apro
veitamento no CUl'SO preparatorto da Escola Naval.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2a Secção - N. G2~~

Capital Federal, LO de junho de 1902.

SI'. Chefe rlo Estado- Maior General da Armada - Em so
Iução ao vosso ofllcio n. -177, de z Lde maio ultimo. declaro-vos,
para os devidos cífeitos, que resolvi ind(~f(n'i[' o requerimento
em que o lu tenente Arthur Thompson pediu lhe tosse contado
como tempo de serviço o de estudo com aproveitamento na
Escola Naval. CO>lIO alumno do curso de preparatorios, visto
não ter o mesmo direito ao que pediu, porque acha-se justa
mente nas condições dos alumnos do extincto Collegio Naval e
dos do actual Collegio Militar, os quaes, de conformidade com
os respectivos regulamentos, não podem contar como tempo
de praça o em que estudaram uns e estudam outros, os prepa
ratoríos para matricularem-se no curso superior - curso mi
litar.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lv.a,

cmCULAlt DE LO DE ,IUNHO DE IUO:!

Declara '1111' o passe uão deve ser entregue Rem a apL'e3t"Ü;tç:(o da cer
tidão da ultima vistoria.

Ministerio dos Negocias da Marinha - ::" soceão N. 70 L 
Circular - Capital Feüeral, 10 de j unho de L90'::.

~1'. Capitão do POI'to do Estado de ... - Afim de que cesse a
irregularidade de capitães ou mestres de embarcações mercantes,
que tenham sitio vistoriadas na época regulamentar. não pos
suirom a devida certidão, para o fim determinado no art. 309
rio regulamento e decreto n. 39':9, de::O de fevereiro de 1\101,
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allegando não terem tido tampo de oblcl-a, recommendo-vos
que, de ora em diante, não e~tr~~gueis o passe 110 que trata a
ultima. parte do art. ~oo do retendo regulamento, sem que vos
seja apresentada, juntamente com o~ documentos eXigi~os pelo
mesmo art. ::00, a certidão d<1 v IstOi'I;}, ultimnrnente realtsada,

~a.udQ o Iratornidade , -- Josá L'in!o ü« Lu; .

.\ \1:--:0 U[o; 1:, fiE .JlTNIIU IJE H.liJ!

Dccla.ra q no uáo hu tllsl'osiçili' lo:;al IIIW iJUp"ç;\ um inaehiníst« ue
,1" classe contt-actado. de mi ttido a bem e!c> se rr iço da Aruiada, de
prestar exame para maclnulstu mercante rlc :3' classe.

Ministerio dos Negocies da Marinha ~ :l' Secção - N, 7ft) _
Capil.al Federal, 13 do [unho (lo I!lU~.

sr. nírector lia Escola Naval ~- Scionto da. informacâo couatauto
du vosso oíllcio 11. 15H, di! '!;; Je 11I"jr) ul timo, ucerca elo reque
rimento em que o macbinísta do -I" classe An:;-nsto Korgos da
Silva recorro a. esta Socretaviu de Estado d,. resolução, IIUO

tornastes, de não mandal-o submetter ao exumo que solicitou
para machíuísta (~e,4" classe, visto haver sido o mesmo deruittido
tio cargo (lo muchíuísta eontractado da Armada, a bem do serviço,
conforme f1110ta exarada na respectiva oademeta , declaro-vos,
para os devidos fins, que a demissão do recorrente a bem do
serviço incompatlbiltsa-o para o oxereícío de sua profissão na
marinha de g'uerra nacional, mas não ha na legislação disposição
que se opponha á prestação do ex amo quo pretende para ma
chinísta da uuuiuun mercante.

Nestas condições, podeis attcudcr o requerimento em que o
mesmo vos pediu SOl' submettido áqueíte exame.

saude e fraternidade.- José Pinto da Lu»,

AVISO DE 14 DE .JUNHO DB l!./02

Mau-la cunku- <l um cirurgião. papa os elfeitos da rcforrua, u I,eriodo
curq ue serviu cumo coutr':'\I..:Lat.lo.

Mluiaterio dos Negocies ch Marinha - -!' 0o\:l;ão - N. lia3
Capital Federal, 14 do junho de 1\)02.

- SI', Chefe do Estado-Maior General da, _\.\'mada - Attendendo
0.0 que expuzestes em offlcio n. 24G, dA IV de março próximo pas
8MI.,. bO\))'O li> petição do cirurgião de 5~ classe Dr , José da Gama
Malcher scrzedelto, pediu-lo não ti') que lhe fosse contado o
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tempo em quo serviu como eirlIl'g-ifí,o contractarlo, dcsiíe 19 de
abril do anno passado atlí 7 de março ultimo, mas tambem como
tempo de embarque o per-íodo em que, nessa qualidade, esteve
embarcado, declaro-vos, para os devidos effcitos, que resolvi,
conformando-me com o parecer do Conselho Naval, emittido em
consulta n . 80S9, de 27 de maio findo, mandar contar-lhe, para
os effeitos (h\ reforma, o periodo decorrido de 16 de abril de 1901
(I. 7 de março do corrente anno, tempo esse em que serviu no
mencionado caracter de cirurgião contraotado.

S'l.nde e f'raUll'nidar!l'.- Jose Pi.üo da 1,1!~_

AVISO D~ !(~ DE ,JUNHO DE 190'~

nr"lrlf[l. r:Illars são (IR su bsti l.utos rlos ~omman,lantrR rins eS~0lnll ,1(\

Apfl'nrlizes l\fafinhcÍ!'()~.

Ministerio dos NegocioR (la Marlnha - :~, Secçiio -- N. 7'27-
Capital Federal , Hi de junho da IO()·.'.

Sr , Capitão do porto (lo E·;!:Hln da Ihhia - Resolvendo li. con
snlta constante do vosso ofllcio n , !H, do 18 (le março ultimo,
declaro-vos. para OR devidos fins, que o vosso substituto no com
mando da E~c()lfl, de Aprendizes Marinheiros desse Esbdo r\ o
respectivo immediato n, IH!. fhHa dw;t.o. () njudauto rlpssa c/lpi
tania, que estivAr eXf,rellwlo o C"I'r~O rlP cnpitão dll pnrto, r'UI
Vm!80 ímpedlmento,

:::awle e Iraternida.l«. _..- lM'J. Pi nlr: r], Lu: .

.\ VISO DE 17 DE JUNHO DE 1n02

Respondo a uma proposta do Almirantado ing lez relntivamnnte á ad
0W,Õ.0 r:" lima r~c:1h untformc ,1" sn lva« pafa lI~O i n te runcionnl ,

Mínistetlo dos Negados ,la Marinba - 2' Secçii.o --- N'. (,12
Capital Federal, 17 de junho de 1902.

Sr. Ministro das Relações Exleriores- Accnsando o roce
himento rle vosso aviso n , !O, I" Secção, de;-, rio maio ultimo,
com o qual mo enviastes, por cópia, uma nota da Legação hri·
tanníea, dando-vos conhecimento rIe urna proposta f,~ita pelos
Lords Commíssat-ios rio Almirantado do SU1. nação, relativa
mente à adopção do urna. escala uuíforrne do salvas navaes para
uso internacional, rlcclaro-vos, para os fins conveuíentes , que
(1 Governo rio Brazil concorda com a mesma proposta, tanto mais



quanto está alia de harmonia com a estabeleehlo 11 fL nossa ta
bella do salvas. npprova.l» pelo r1ecret.o 11•., [(\ E, de 2'! tlr~

fevereiro de 1890, e (~ a seguinte:
Ao pavilhão de um almirante cornmandando esquadra, H) tiros,
Ao paví lhão de um almirante, 17 tiros.
Ao pavilhão de um vlce-almirnn te, [., tiros.
Ao pavilhão de um contra-almirante, 13 tiros.
A' insiznía de um commodoro ou capitão de mal' e guerra

commandando divisão, 11 tiros,
Cumpre, entretanto, notar que, pela legislação em vigor, o

commando em chefe de uma esquadra póde tambem caber a
um vice-almirante ou contra-almirante, generaos esses que, no
caso, terão mais dous tiros, isto l" 17 e 15.

E ainda o chefe do Estado-Maior General da Armada é sempre
considerado commandante em chefe e, portanto, tem também
direito a mais dous tiros, além dos que lhe competem pela sua
patente.

E, finalmente, pela referida tabella, em uso em nossa ma
rinha, mas só obrigatoria para os navios nacionaes, o capitão
de mal' e guerra tem nove tiros e o capitão de fragata 7,
quando commandantes mais antigos ou de flotilha, e o capitão
tenente 5.

Estas ultimas disposições o Governo do Brnzil desoja manter,
porquanto a sua annullação daria lagar a modificações de muitas
outras que a ellas se prendem.

Estas salvas, porém, em nada alteram a escala proposta. p"is.
corno foi dito, são dn uso particular do nossa Armada..

f'audfl e fraternidade. - Joeé Pinto da Lu: ,

AVISO DE 25 DE ,JUNIIO DI<~ 190'!

Declara manti do em sua pl eniturle o aviso n, 2\1:1, do 27 dp feVP1'eil'n

d" 1802.

Ministerio dos Negócios da Marinha - :~, Seoção - N. j(j() 

Capital Federal, 25 de junho de 19U'!.

Sr. Capitão do porto do Estado de Pernambuco -Tendo ouvido
o Conselho Naval acerca rio requerimento om que a Associação
d013 praticas desse Estado pede a este Ministerio reconstderação
da decisão contida. no aviso 11. 293, de 27 de fevereiro ultimo,
n vós dirigido. a respeito de uma representação documentada
de agentes de diversas companhias de vapores e consigna
tarios de navios, contra a cobrança de taxas, umas exor
bitantes e outras illegaes, feita pela referida Associação. por
sevvíços que presta na praticag-em, declaro-vos, pa ra os do
vidas etreitos, haver resolvido, de accordo com o parecer do
mesmo Conselho, enunciado em consulta n. 8695, de 17 do
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corrente, manto!' em toda sua plenitude o referido aviso que
mandou observar rig orosamento o estabelecido no regulamento
annexo ao aviso n. 1058. de 13 de julho de 1898, sobre o
modo por qao devo ser realisada a cobrança das taxas fixadas
na tabella que o acompanha. ficando salvo ás partes lesadas
o direito de reclamarem pelos meios legaes as quantias ín
devidamente pagas.

Saude e fraternidade.-Josc' Pinto da Luz.

AVISO DE 25 DE JUNHO DE 1902

Concede a permissão pedida por um invalido para ser dispensado do
assignar folhas de pagamento e outros actos, visto achar-se cego.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 2 Secção - N. (\76
Capital Federal, 25 de junho de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Em resposta
a vosso offlcio n. 280. I" Secção. de 31 de março ultimo, no
qual informastes a petição do invalido enfermeiro naval de
1" classe Antonio Ayre« de Castro. que, allegando achar-se
completamente cego e impossibilitado de assígnar as folhas de
pagamento. pede dispensa dessa formalidade, bem como de outros
netos que dependam de sua assízuatura, declaro-vos, de ac
cordo com a informação da Contadoria de Marinha. em offlcío
n. 139, de 19 de abril ultimo, que, constituindo o requerente
um procurador para receber os seus vencimentos, fica ven
cida. a impossibilidade que sua cegueira creou para assígnar
as quitações de pagamento que a lei exige.

Entretanto, tendo em vista que o aviso de 28 de setembro
UO 18S:3, permittiu que outrem assígnasse a rogo de um pro
curador analphabeto , desde que ficasse provada a identidade
de pessoa o que o despacho do Thesouro, de \) de fevereiro
de 1859,mandou que a procuração que fosse assígnada a rogo,
por não saber ou não poder o constituinte assígnar, fosse
aeceita, resolvo deferir o mesmo requerimento, tanto mais que
póde ser seguida a pratica usada a bordo de assignar o ím
mediato do navio a rogo dos que estão impedidos de fazel-o ,

saude o fraternidade.-Josc Pinto da Lws ,



AVISO DE 28 DE .JUNHO DF. J002

Mand'l consíderae em rüspon í lnlidade Ulll otlici al quo ('sti~ C'xprccndo

o cargo de vereador em um Estado ,

Ministerio dos Negocias da. Marinl1a - .';'.~ ~ecQão - N. 680 -
- Capital Federal, 28 de junho de 19M.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - O 81'. Pre
sidente da Republíca, tendo ouvido o Supremo Tribunal Mi
litar áeerca do pedido do l° tenente Dorval Melchíades de
Souza, para ser considerado em disponibilidade, visto estar
exercendo o cargo de conselheiro municipal (vereador) de Flo
ríanopolts, de cujo conselho tem sido vice-presidente, no im
pedimento do eífectivo, resolveu, conformando-se com o pa
recer do mesmo Tribunal, em consulta de 20 de maio proximo
passado, mandar considerar o referido offlcíal na situação de
disponibilidade de que tratam os arts. 30 e 4° do decreto
n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, durante o tempo em quo
estiver desempenhando as referidas funeções.

O que vos declaro para os devidos effeitos.
Saudo e fraternidade .. - .Josd Pinto da Lvs ,

A VISO DE 3 nr: JULHO DE 100?

Manda í nspeoelonar de saude ofücinen qUI', nomeados par-a ~I'rvir Pro

Mntto GrosRo, (jpram p~.rtl' do dOPI1tI'.

Mínísterio dos Negocios da Marinha - 2a Secção - N. 718
Capital Federal, 3 de julho de 1902.

Sr. Chefe do Fstado-Msior General da Armada - Tendo os ca
pitães de fragata Manoel Dias Cardoso, José Jonquím Machado
da Cunha () Ig'llll.Cio Luiz dA Azevedo Costa, declarado não
poderem seguir para Matto Grosso, em commíssão rlo com
mandante de força, allegando enfermidade, recornmeudo-vos
que os mandeis ínspeceíonar, afim 1111 serem licenciados para
tratamento de saude, cessando assim a anomalia de figurarem
como promptos offleíaes addirlos a essa repar-tição, cujo estado
de saúde não lhos pormitte sahír- harrn, ffira em serviço da
nação.

Saude e fr:üernirla,rlp.- Jose: Pint n rio [,II~.
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AVISO DF 4 DE JULHO DF: Hl02

41

Declar-a '1110 a Co ntador la deve contínuar a 1',,7,01' O~ .Ioscontos para o

montepio militar.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 2' Secção - N. 7'>'>·
Capital Federal, 4 (te julho de 1902.

Sr. Contador da Marinha- Em resposta II V03S0 oflleio n. 137,
2" Secção, de 10 de julho ultimo, ;lcerca da continuação do des
conto das contribuições para o montepio da marinha, no soldo
de oflíeiaes da Armada, classes annexas e inferiores adrüttldos
posteriormente á promulgação da lei n. 490, de 16 de dezembro
de 1897. que prohibiu a admissão de novos contribuintes para
o montepio. ,a partir de 1898, declaro-vos. para os devidos
effeitos, que ernquauto não vier solução do Ministerio da Fa
zenda. á consulta feita em aviso n. 566, de 21 de junho do anno
passado. deveis proceder como tendes feito em relação ao referido
Montepio da Marinha. não impugnando o alludido desconto, que
continuará a ser e1t"ectuado indistinctamente.

Snurlo fi fraternidade. - José Pinto da LUJ.

AVISO DF: ;, DE .TIJL TIO DF: J00'?

Manda quI' as rações de pão e car-ne fl'e~C:l parn as pr irnei rns refeições

da mnnhâ ~,".j:tm (>"amin~,r1~q". racP1Jinas em ('~,,~, rlfl~ forneoe dores ,

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3' Secção - N. 787
Capital Federal, 5 dejulbo de 1902.

Sr. Direetor da Escola Naval - Attenrlendo {t solicitação con
stante do VOS!'lO ofllcío n. 16~J, de () do mez findo, autorizo-vos a
provldenciar no sentido de serem examinadas em casa dos respe
etlvos fornecedores. pelo medíco des~a escola, e recebidas. em se
guida, M rações de pão e carne fresca destinadas áR primeiras
refeições da manhã, a exemplo do que se pratica no Corpo de
Marinheiros Nacionaes, afim (Ie se evitar retardamento no reee
bimento de taes rações.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.
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AVISO DE lO DE ,JULHO DE 1902

Autoriza o embarque nos vapores do Lloyd Brnxileieo aos praticantes
da Associação da Praticagem de Sprg-ipe, para se habilitarem,

Ministerio dos Negocias da Marinha - ::la Secção - N. 800
Capital Federal, 10 de julho de 1902.

Sr. Director da Associação da Praticagem de Sergipe - Atten
dendo á solicitação constante do vosso officio n , 28, de 14 de
junho ultimo, autorizo-vos a fazer viajar entre os portos de
gstancia, S. Chrístovão e Aracajú, nos vapores do Lloyd Bra
zileiro, que tocam mensalmente nos referidos portos, os pra
ticantes dessa associação, um de cada vez, afim de tornarem-se
conhecedores das respectivas barras, como convem ao serviço
da praticagem, visto dessa me/lida não resultar despeza para o
Estado, conforme informastes. .

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Luz.

AVISO DE li DE .JULHO DE l!)O~

Lnd ica '1ual'R são as diversas praças UP I','/-t da, Arrnada , afim de qu~

não corra conu-« elIas a prescripcâo oxt.inctn a que se ref"re o de ..

ereto n. H~7, de 12 de novembr-o de 18:-'1, sinão (]PPOiR da reIorma ,
demissão ou baixa do serviço.

Ministerio dos Negocias da Marinha - í- Secção - N. 983
Capital Pederak Ll 11e julho de 190':.

Sr. Contador da Marinha - Tendo ouvido o Conselho Naval
sobre o requerimento em que João Verissimo de Macedo, car
pinteiro calafate de 1" classe do Corpo de officiaes inferiores
da Armada. pediu pagamento de vantagens de campanha, de 7
de março a fim de dezembro de 1893, e de 17 de setembro
a fim de outubro de 1895, a que se julga com direito, por ter
servido em operações de guerra na Flotilha do Alto Uruguay,
durante os periodos indicados, declaro-vos, de accordo com o
parecer do mesmo Conselho, emittido em consulta n , 8686, de
3 de junho ultimo, que, embora tenham se passado mais de
cinco annos entre a data da reclamação do dito carpinteiro e
a época em que elle fez [ús a uma parte das vantag-ens al
ludidas, devem estas ser-lhe pagas em sua totalidade, mediante
processo de exercício findo, porque, segundo o mencionado
parecer, os carpinteiros calafates da brigaria de artifices mili
tares são praças de pret graduadas, assim como os officiaes
marinheiros, fieis, escreventes e enfermeiros do Corpo de otflcíaes
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inferiores da Armada e os inferiores dos corpos de marinheiros
nacíonues e de infantaria d;t mariuba ; e nestas condições, não
corre contra elles 3- prescripção ex! meta a quo s8 refere o decreto
11. 857. de 12 de novembro de IR51, sínão depois da reforma,
demissão ou baixa do serviço.

Remetto-vos, pois, o requerimento do supracitado carpinteiro
calafate João Verissimo de Macedo e mais papeis annexos, atim
de que providencieis sobre a orcauísaeão do competente pro
cesso do exercicio findo.

Saude e fraternidade.·- José 1'into da Luz.

AVISO DE 12 DE JULHO DE 1902

Recomrnenda que o pessoal em liarcado nos navios da Armada tenha
em mãos dos respecti vos comruisaaríos as competentes cadernetas sub

sidiar; as, e dá outras providencias.

Minister-io dos Negocias da Marinha - la Secção - N. 1000
(~apital Feder.i l, 12 de julho de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Recornmendo
vos exuedlção de ordem para que o pessoal emborcado nos
navios da Armada teIJI1'l. em mitos dos respectivos commíssartos
as competentes cadernetas subsidiaiius. devendo os mesmos com
míssarios ser responsabíltsados pela falta de notas relativas ao
dito pessoal, princlpalmeute das que se referirem a divi ías para
com o Estado e constarem das a.lludidas cadernetas, sem entre
tanto figurarem nos livros de soccorros ,

Saurle o fraternidade.- José Pinto da Lus ,

AVISO DE 17 DE JULHO DE IDO'2

Approva as in~trlleeÕ"s regulamentares pa ra o curso do torpedos.

Minístor-io dos Negocias da Marinha - 2" Seccão - N. 7iR
Capital Federn l, 17 dejulho de 1902.

Sr. Chefe (lo Estaria-Maior' (JeneraI da Armaria - Approvando,
na presente data, as instrucções regulamentares para o curso
de torpedos, creado pelo decreto n . 3~94, de 9 de janeiro do
anno passado, que 11 este acompanha. assim vos declaro, para os
devidos effeítos.

Saude e fraternidade. - José Pinto da Lue .
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decreto n. 3El91, de 9 dtl janeiro de 1901

CAPITULO r
CONDI':ÕES DE AD:lIISS\O

Art. t .» Nenhuma praç.l, SJd admittiriu como aIumno no
curso de torpedos sem que satisfaça ,LI'! ;:;e!J:uiIlÜ~S coudioões:

l.a Saber ler, oscrevor e conhecer pm-Ieltamente as quatro
operações da :trit.ltmetica, fmoções e noções do systema metrlcn,

2." Possuir oouheeimentos elementares ,1(\ l~t~ogra,phia e gram
matica nacional, 1I()(,~ÕOS preliminares de grometria plana e suas
disposições.

Art. ~.o A posse dos requisitos de que trata. o artigo
supra. será comprovada por um exame oral sobre cada uma
dessas matérias. feito per.mte lima cornrnissão examinadora.
composta do Director do curso e dos respectivos protessorcs.

Art. 3. 0 As praças provenientes das escolas de aprendizes
marinheiros fícarão Isentas do exame de quo trata o artigo
procedente, desde que tenham notas l1e approvaçâo em todas as
materias quo constituem o objecto daqnelle exame.

Art, 4." Um mez antes de começarem ,~ íunccionar as
aulas do curso, por ordem (lo Chefe do Estado-Maior General da
Armaria, serão tiradas as praças nos casos do frequentar (I

curso, qualquer que seja o navio, quartel ou e~j,ahelecimento~.

em que ellas SI! encontrem,
Arl;. fi.o As praças que sattsflzerem as exigencia» para a

admissão 110 curso serão a ello incorporadas com o ti1.nlo de
Aprensl i zcs torpetlisias ,

Art. li." () 111111101'0 r10stas praças não nxcnder.i tlf1 quaren
tn, pronnchoudo-sn ímmodíatamonte as vagas das que for'I~1T1

upprovadas c rernettidas ao Corpo do Marinheiros Nacíonaes.
Art. 7." E' facultativo aos offician« :t fI' "I uencia deste curso

segundo o exposto llO capítulo 5".

CAPITULO Ir

RElinIE'\ DO crnos

AI'L R."O anuo lectivo conwçar:í, no dia 1:-. fIe j:Wf'iI'O ,le cada
anno n terminará. a. I é. do novembro, com as interrupções mar
carias por lf1i .

Art.. g." O GOVfWDO poderã adiar a aborturn ou prorogar o
encerramento das aulas, quaudo as círcumstancías o exigirem.

Art., !O. Os professores, além das materías ospeeiílcadas nos
planos do c!'\,lIdo pl~los qunes etles su rezerão, torüo a SAl! c:trl~o

o ousíno das inatnrins constantos dos I'leg"ninte-: paragr-aphns:
~ I." O professor do ensino dos apparelhos e maehlnas elf'

c1.ricas empregadas no manejo dos torpedos, se íncumbir.í do
estudo especial da pyrotechnia a Alio applicado e da defcs~. fixa



xu ",1~TLUlO liA )1.\im\JlA

dos portos e costas, UG maucira que os alumnos nollos diplo
mados possam executar o serviço que compete aos mineiros.

§ 2. o Ao segundo professor competirá particularmente o
ensino do manejo dos torpedos automoveis em uso na Armada
Nacionul, o estudo da defesa. movol dos portos e costas e das
baterias lixas empregadas COlUO reforço d\) dc:tIJSit 1103 p:JA"'OS
cstroitoa.

\rt. 11. Para uílíoiaes alUlJ1UoS o curso (' UO! oxturnato, ao
qual s:io obrigados a comparecer OJ que so tiverem íuscripto,

Para l1S JH'aç~LS de l'L'd. porém. é um iuternato. em que
estilo sujeitas a todi1~ as IIL'(~:),.~ri p';Olj,<. leis e regulumeutos
uiilltarcs.

CAPIT(J LO III

j'L.\NO Dl:; ESTUDOS

Al't. 1::. Auuuahucnto, us professores, do accordo com o
Director, orgauhlarão o plano de estudos quo devera ser seguido
no curso.

Art, I:). Os progrannnas coutccciouudos para o ensino
oru cada uma das aulas serão extrahidos desse mesmo plano
de estudos, que to.rá parte integrante destas iustrucções regula
montares .

•u-t; I!. N,J, CoB fecção desses prograunuas se deverá con
siderar a uecessídade de um preparo essencialmonte pratico para
que seja possível obter um pessoal capaz de cuidar com esmero
dos matoríaos desses ramos de estudos, que se encontram em
serviço na Armada.

Paragrapho unico , A juizo dos professores, ouvida a opinião
do Dírector, caso se torne preciso para melhor conseguir aquelle
resultado, dar-se-hão nocões theoricas sobre aquelles assumptos,
comtunto que ellas sejam da mais ímrnediatu applicação à
acquisição dos mesmos conhecimentos pratlcos.

Art. 15. Serão díssinctos os programrnus e dlíferentea as
horas de ensino para os oíflciies e praças que frequentarem as
aulas do curso.

CAPITULO IV

DOS EXAMES

. Art, lu. Os oxaurcs do fim !lo (',Ul'"O SÚl'<W feitos em pre
:_unça. do Ch.efr:: do Es1,~do-Maiol' Generu] di), Armada e perante
uma commissuo examinadora composta do Dh-ector, corno pre
sidente, de protlssíonaes escolhidos pelo Sr. Clwfe do Estado
Maior General da Armada e dos professores do cur,o como
ex uminadores.

Al't. 17. Os exames versarão sobre as matei-ias cnsiuadas
no anno lectivo, de accordo com os programmas confeccionados
paru cada uma dolla-,
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Art. 18. As notas numerícas mensaes de aprovuitauionto o
conducta, assim como o i gráos correspondentes ás approvações
em todo o curso, s.rcão representada. pd:Js seguintes números,
;1OS quaes cor-respondem os signiticados que lhes estão em
Ironta:

li .
I a ;~ .
:3 a 4 .
5 .

Icep1'0 vado .
Simplesmonto .
Plenamente...•...
Distincçào ...•....•

l\I;i •
Soffrivel.
Regula.r e 130;1.
Oprima.

Art. 19. A com missão exuminadoru terá em consideração
a média de aprovettamento,

Art. 20. Os exames serão sómente oraes e experimentaes e
terão a duração quo a cornmissão examinadora julgar conve
niente.

Art. 21. Começarão logo após o encerr-amento das aulas e
serão feitos de accordo com a ordem determinada pelo Director
do curso.

Art. 22. Os alumnos que por motivo justificado, a juizo da
cornmissão examinadora, deixarem de fazer exame em tempo
proprio serão mais tarde admíttidos a esta prova, mediante
ordem do Director .

Art. 23. Os alumuos quo f01'0111 approvados nas mataria, do
curso receberão o titulo de mo.rirdiciros tnrpcdista«,

Art. 24. A ordem que obtiverem na, classtricação pala apro
veitamento obtido duran te o ann.. ledi vo deter-minara a. col
locação na escala da especialidade que cada. um delles seguir.

Art. 2."). 0;; reprovados, bem assim os que não mostrarem
applieação e aptidão para os estudos do curso, serão rernettídos
para o Corpo de Marinheiros Nacionaes para terem conveniente
destino.

Ar1. 2G. Termiuados os exames, a corumissão examinadora,
por intermedio do Dírector do curso, levará ao conhecimento do
Chefe do Estado-Maior General da Armada o quadro das classi
ficações com todas as informações necossarias, bem como o dos
reprovados, com dcolaração de suas proveniencias e mais especi
ficações necessarias .

.\1'1. :D. Os alumnos quo receberem o titulo de marinheiros
torpedistas voltarão ao Corpo de Martuhohos Naclonaos, afim de
seguirem seu destino.

CAPITULO V

CUI:SO PARA OFFICIAES

Art. 2;;. A matr-icula no curso de torpedos 8'JI';1 facultativa
para. 08 ofllciaes que ,lesQjal'cm Irequentvl-o , uma vez preou
chida a condição de embarque.

Art.29. O Chefe do ESf,ado-i\I,\ior General da Armada designará
annualmeute, tLt9 prtncipios de janeiro, o nnmero de frequencia
dos cfflciaes nesse curso.
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Ar I;. 30. Os officiaes alumnos, uma vez Iuscrlptos, ficam sujeitos
a exame, e a sua approvação será considerada ti tulo de mereci
mento.

Estes exames serão feitos perante a mesma commissão exami
nadora de que trata o art. 15 destas instrucçõea,

Art. :n. A classificação dos oüícíaes approvados, que será feit,t
elemodo iden tico ao adoptad o na Escola Navai para os respectivos
alumnos, consideradas como cadeiras as aulas frequentadas pelos
offlciaes neste curso, sará enviada pelo Director do curso ao Chefe
do Estado-Maior General da Armada, que a mandará publicar em
ordem do dia do Quartel General.

Art. :12. Os offlcíaes appr-rvados nas aulas do curso receberão
o diploma do instructol'CS torpedisias ,

Art. 33. Esses offíciaes serão encarregados dos serviços d.e tor
pedos a bordo dos navios em que embarcarem,

Art. 34. Não será permittido repetir o curso sínão ao otlícial
que, depois de matriculado. não houver frequentado as aulas e
exercícios, por moléstia. exigencia do serviço militar ou outro
moti vo devidamente justificado perante o Chefe do EatadoMaior
General da Armada.

Art. 35. O offlcial inhabllttado em exame - sob pretexto algum
- poderá repetir o curso.

\rt. :{ti. Us oíllciaos suncriores du Armacu., que frequeutarem
as aulas do curso, não serão obrigados ao acto de exame.

Art. 37. Os offlciaes em serviço na divisão de torpedeiras serão
considerudos corno ínscriptos.

Art. 38. Os orâcíaes-alumuos são os auxiliares elo Director do
curso e do; professores om todos os exercícios eflectuados pelas
praças matriculadas no cursu.

Art. 3~). Os oíllciaes-alumuos deverão auxiliar o Director do
curso e professores na procura. de todos os meios que lhes propor
cione aperfeiçoamento nos conhecimentos e estudos da especiali
dade a que se dedicarem,

CAPITULO VI

DO DlRECTOR DO CURSO

Art. 40. Como commanríunte do estabelecimento, em que
Iunccionam as aulas do curso. exercerá todas as attriIJuições que
lho são conforidaa pelas ordenanças, regulamento o disposiçõns
vigentes 11<1 Armada.

Art. 41. Como Director terá ,LS seguintes obrigações:
!i; I." Dirigir, secundado pelo Vice-Director, ofliciaes·professores

e offlciaes-alumnos o ensino de todo o curso, cingiurlo-sa strícta
mente aos plano.., de estudo o exorciclos quo forem organisadoB
e doterrnínados.

§ 2.° Estimular a applicação e o aproveitamento dos alumnos
s?b st;a direcção por todos os meio; que lhe suggira a expe
rrencia,

§ 3.° Fixar o horário das aulas, estudos, exercícios e trabalhos
loctivos, {lonccordo com ns disposições contidas nP'ita~ instrucç·õe~.
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§ 4.0 Organísar, de accordo com os professores, segundo o plano
de estudos determinado, os programmas dc estudos para as aulas
do curso.

§ 5.0 Propor do mesmo modo, todos 03 annos, as alterações
que se tornem necessariaa na confecção destes programmas,
cousídorado o adiantamento u pl'06rt'~,;o toito em cada uma dus
muterius a que olles so relorrrem ,

§ fi. u Informar, de tros em tres IUGZCS, ao Chefe do Estado"
Maior General da Armada. 0001'0 f) comportamento, assiduidade
e habilitação, tanto dos pruíossores como UOS orllcíues e praças
matriculadas.

§ 7. 0 Propor ao Chefe do Esktuo-M<LÍot' Goneral da Armada
as medidas que julgar uteis ao progresso tio íuuccíouamento do
curso e sua disciplina.

!Oi 8. 0 Autorizar COIU a sua rubrica as guias de pedidos do
objectos necessarios ao serviço e ensino nas aulas do CU1'SO.

§ 9. 0 'l'omar conhecimento diariamente dos castigos im
postos as praças matriculadas no curso, reservando-se o direito
de modíãcal-os segundo as círcumstancías e o carac ter das faltas
commertídas.

§ 10. Responsavcl pela stricta observanciu destas instruo
~'ões, fará. com que, por nenhum motivo, sejam altoradas ai)
disposíçces ncllas contidas ,

§ 11. Apresentar aunualmcuto ao Chvfe do Estado-Maior
General da Armada. ao üuutísar o período de Instrucção, uma
memoria detalhada sobre todas as occurrencías dadas no esta
belecimento, em relação ao curso que ahi íunccíona, mencio
nando as providencias pedidas o as que ainda forem nscessarlas
ao perfeito andamento do serviço do curso.

§ 12, Informar sobro os resultados obtidos com o ensino
durante o anuo lectivo, en víando junto a esta informação. que
do mesmo modo será romcttída á autoi-idade acima designada,
as relações de que Iallam os artigos destas tnstrucçõos, bem como
() mappa do todos os exorcicíos o experiencíus 11'10 durante o
anuo foram executados.

CAPITULO VI[

DO VICE- DIRECTOR

Al't. 42. O více-Dírector do curso e o offlcial ímmedíato do
commando da divisão de torpedeiras.
Ar~. 43. Ao Vice-Director compete:
!'\ I." A vigilancia do serviço in temo do curso.
~ 2.° Cuidar da execução o observancia destas insüucções,

afim de que sejam fielmente cumpridas as disposições nellas
contidas.

§ 3. o Executar as ordens díctadas pelo Director e todas as
disposições que tenham por fim manter a. maior disciplina no
estabelecimento em flue funccíona o curso,
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S ,I." Vigiar a couducta dos alumnos e impor-lhes as cor
rocções o castigos do accordo com as leis em vigor, feitas as
communicaçõcs respectivas ao Director .

l'l 5." Iuspeccionar diariamente todas as dopendcncias do
estabelecimento em que 1'lInCCiOIl,L o curso, dando conta ao
l ii roctor das l;,,ltns quo encontre.

::i G ., o bserva I' que todo o pessoal do ensino desempenhe as
81Ft:> obrigações com o maior zelo o pontualidado, communicando
ao Director a negligencia q U<I nello oncon trar,

§ 7. ° Scieutificar MI Lirector de torto o Iacto que, segundo o
sou critorio. tenha um caracter gt'avo ou affecto seriamente
a discipllua do curso, tornando ,LS pruueiras providencias para
isso nocessarlas.

§ 8." Apresentar diariamente eLO director o Livro de Ordem,
para que este tome conhecimento das que foram cumpridas.
d,LS que tenham ainda de Ser e para que escreva as quo julgue
de con veniencia publicar.

§ 9.° Assumir todas as attrlbuíçõos que competem ao Di
roctor, em caso de ausencia ou enfermidade deste, ou quando,
por qualquer motivo, se ache vago este posto, até que o Chefe
do Estado-Maior General da Armada resolva o que julgar con
veniente.

§ 10. Ter a seu cargo o archivo e biblíotheca do curso.
§ 11. Inspecelonar toda a escrlpturação relativa ao íunc

cionamentu do curso, e especialmente ao matrícula de alumnos,
expediente do Director, correspondencia ofllcial , confecção de
relatorios e mappas. Esta escripturação será feita pelo esore
vente, em serviço no commando da divisão das torpedeiras.

C A P l T Li L O VIII
DOS PROFESSORES

Art. 44, Aos oíâcíaes professores compete:
§ I." Procurar, por todos os meios ao seu alcance, esti

mular e manter o enthusiasmo entre seus alumnos, para o
estudo de suas especialidades.

§ 2.° Físcalísar o procedimento dos alumnos durante as aulas
e tempo de exercícios, mantendo entre elles ordem e disciplina
o recorrendo ao Director, quando assim for necessarío.

§ ::l," Notar em Iivro proprio, rubricado pelo Director, o
aproveitamento. applícaçao, comportamento n frequeucia das
praças matriculadas no curso, bem corno as penas impostas
durante o anno a estas mesmas praças.

§ 4.° Requisitar, por interrnedio e com íntor-mação do
Director, todos os apparelhos e mais objectos precisos ao serviço
do curso.

§ 5," Participar ao Vice-Director ou Director todas as cír
oumstancías que os obriguem a não eüectuar os exercicios e
aulas regulamentares.

§ G," Fornecer todos os dados precisos à organisação dos
relatorios e mappas.

l'o!al'inha - Decisões
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§ 7. o Apresentar ao Director, todas as vezes qUB este assim
exija, as íntormaçõos relativas aOJ alumnos matriculados em
seus cursos.

CAPITULO IX.

Ou C o ~l M ISS ,\ ]_ r o

,\.l't. 45. A contabilidade do curso ficara a cargo do 00111
missa.rio do comrnando l!;j, di visão de torpedeiras ,

Art. 45. Terá a escripturação relativa ;t esse respeito,
feita em livro proprlo e pejo modo que é doscrruinado nos rogu
lamentos respectivos.

Art. 47. Terá como obrig-ação as que lho competirem
pelas leis de Fazenda em vigor.

C,\.PITULO X

DOS SAR<:GNTCS INST1WCTOltES

Art. 4R. Parn o serviço interno e policiamento do curso
serão designados dous sargentos do Corpo Ih Marinheiros Nacio
nacs, o que so tenham tornado especialistas nas matérias que
constituem o curso e recomruendavels i:OI' hO:L conducta e con
dições de caracter.

l\.rt. 49. Estes sargentos se enca-rogarão da parte relativa
ao serviço militar das praças mutrlculadus no curso.

Art. 50. Cada um de-tes sargentos será o auxiliar dírscto
de um dos professores.

Art. 51. Estes sargentos ficarão sob a immsdíata. vigi lancia
e dirocção dos professores, a quem secundarão em todos os seus
actos,

Art. 52. A estes sargentos compete especialmente:
§ 1. o Assistir a todas as Jj~'ÕC8 e exorcícíos feitos pelos pro

fessores.
§ 2. 0 Fazer <1 chamada em acto de forruutura.
§ 3. o Antes de q ualquor exercício, t0m:LI' o ponto aos

alumnos e declarar ;IOS instructores os nomes dos que taltarum
e os motivos que deram logar a. essas faltas,

§ 4. o Procurar fazCl' com que se cumpram estrictamente
os oxcrcicios e estudos determi nados nestas Instrucções e com
que haj;L muíor disciplina o ordem en 1,1'0 todos os alumnos.

§ 5. o Communicat- aos orílciaes instructores todas as faltas
commettidas pelos alumnos, os qunos, por sua vez, farão a.
communicação respectiva ao Vicc-Director, para que este lhes
dê o devido castigo.

§ 0. 0 Cuidar lia limpeza, couservaçâo e arranjo de todo o
material de ensino ou de qualquer outro material de que es
tejam encarregados.

§ 7. 0 Communicar ás autoridades superiores do estabeleci
mento em que funcciona Q curso toda. e qualquer ocourrencía
que se torne digna de ser mencionada.
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CAPITULO Xl

51

msr-osrçõns GERAES

Art. 5:;. Sempre que o Governo julgar conveniente, 01;1

alumnos do curso, tanto oflleiues, como praças, acompanhados
dos respectivos professoras, sahirão barra a fora ;t fazerem exer
cidos e estudos que não possam ser feitos dentro do porto.

Art. 54. Estes exercícios serão de proferencía executados
,L bordo das torpedeíras, que para esse fim formarão uma di
visão do evoluções sob ;L direcção do commanduute da mesma
divisão.

Art. 55. Por occasião de serem executados taes exerciclos,
o comrnandantc daquolla dívísão or-gnnísarã ínsu-uoçõos espcciaos
para a sua roahzacão que só serão executadas depois da appro
vação do Chefe do Estado-Maior General da Armada.

Art. :Jt>. Todos os instrumentos, munições o mais objectos
precisos para o curso, para que ello fuuccíone de accordo com
as prcscrípções mantidas nas presentes Instrucções, serão for
nocidos pelas reparttções competentes de marinha, mediante as
formalidades da lei e carregados ao commissarío do commando
geral de torpodeiras.

Art. 57. Os alumnos da Escola Naval, sempre que assim
entender o Dlrector, poderão assistir a todos os excrcícíos e
aulas effectuados durante o anno Iectivo ,

Art. 58. Os professores, de accordo com o Direetor, esco
lherão os compendias quo melhor' se adaptem aos programmas
na pa.rte pratica, tendo em vista o plano de estudo adoptado ,

Art. 59. O curso te,'á uma bibliotheca apropriada ao sou
fim e as offlcinas precisas á conservação e reparação do material.

Art. 60. A biuliotheca será formada pelos livros forneci
dos pela Bibliotheca de Marinha, os quaes serão concernentes
às especialidades do ensino designadas nos respectivos planos
de estudos.

Art. 61. As officinas do reparação e de conservação do
material estarão a cargo de um maohínísta do Corpo da Armada,
que terá o titulo de chefe de maehínas da di visão de torpe
deiras.

Arb. 6~. Sob a direcção desse chefe de machinas, sempre
que o Director julgar de couveniencia para o ensino, serão alfe
ctuados todos os trabalhos a elle referentos.

Art, 63. Os gabinetos precisos ao ensino em cada uma das
aulas dos cursos ficarão ;. cargo dos professores de cada uma
dessas aulas.

Art. G4. O escrevente da di visão de torpedeiras apresen
tará quotidianamente a ca-la um dos officiaes matriculados um
livro rubricado pelo dírector do curso, para quo estes asslgnalem
a sua presença em cada uma das aulas.

Art. 65. O exercício do cargo (la professor, que durará
tres annos, serã considorado como um elemento de merecimento
para a promoção e consideração de serviço desses mesmos offí-
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cíaes. comtanto que, de accordo com as in formações prestadas
pelo Director , tenham sido excellentos 08 resultados obtidos com
o ensino. Ao fim daquclle tempo o prof.issor sorã substí tu ido
por outro utllcial que tenha ü-equentado o curso de torpedos o
dado provas de sua aptidão e idoneidade e preenchido o tempo
de embarque.

Art. 66. Os sarg-entos instructores, que tiverem exercido
esse cargo com proâctencía, de accordo com as informações pres
tadas pelos professores e ri i rector do curso, serão tomados em
consideração para ga.rantia. tias vantagens ou promoções a que
se julguem com direito obter.

Art. 67. As praças ruatrículadas tCl'ao as vantagens c
vencimentos de embarque em navios de g'tHH'r;L,

Art. 68. Os mat-iuheiros torpcdistas vencerão :t bordo :t
gra.tiftcaçâo marcada no regulamento do C01'PO de Marinheiros
Naciounes, para. 08 marinherros que exercem os~:n ospocíalírlade.

Aet 69. Os mariuheiros q IlC ti verem o titulo de murinliei
1'()S torpedistas usarão 110 um torpedo de c'a,imÍl'a cncarnuda no
seutíd» horisontal, percutor para o lado esquerdo, do compri
mento de 0.04, l:LrgUl';tPI'()porcion~Lll:t, collocado no in terior'
do V que trazem como disríuctí vo ou divisa da. classe a quo
pertencem,

Art. 70. Todo" os serviços e fainas correapoudontes ao esta
belecimento em que funcciona o curso, prescr-iptos pelas unlo
nanças da Armada, que não so opponuam ao rcgi men estabele
cido pelo presento Regimento, ficarão em vigor 1'[],l':1 as praças
que uelle estejam matrícuíadas.

Secretaria. de Estado dos Negócios da. Marinha, 17 de julho
de 1902.- J. Pinto da L'Iu.

AVISO DE 2:) DE JULHO DE 1902

Itemotte gratuitamente exemplares do Codigo de Siguacs dos portos e
barras, e declara que o Codigo Internacional deve ser ad qu icido por
compra.

Ministerio dos Negocies dn Marinha. - :l' Secção - N. 8S8
Capital Federal, 2, de julho de 1902.

Sr. liirector da Associação da Praticasrem do K,bdo de Sergipe
- Em solução a vosso oíllcio n. ;-:1, de 17 de junho ultimo,
transmíjto-vos os l~ exemplares que solicitastes, do « Codigo de
Slguuos commum ,t todos cs portos e barras da Republíca »,
mandado adoptnr por decreto 11. 2661. de 1 de novembro de 1897.

Quanto ao «Codigo Internacional de Signaes », approvado
por decreto li. 43J7, de :~o de abr-il ultimo, deve essa Associação
adqun'il-o à. sua custa, visto que tem renda propr!a, na casa.
eounnercial destu praça. D. Norris, estabelecida a rua Julio Cesar
n. 57, antiga. do Carmo, onde se acha. á venda.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lws ,
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Declur-a que aos secer-tnr loa das capitanias, Só depois de completarem
tO annos de serviço, podem Ser confer-idas as patentes das hoD\':J.S
militares, a que teem direito.

Ministerio dos Negocias da Marinha - 3- Secção - N. 871 
Capital Federal, 28 de julho de 1902.

Sr. Capitão do porto do Estado do Rio Grande do Sul
Correspondendo, em categoria, os secretarios das capitanias
do portos dos Estallos aos :~". escripturarlos da Contadoria da.
Marinha, como preeeítúa o art. 4G2 do regulamento approvado
pelo decreto n , 392D, de 20 de fevereiro de 1901,e tendo sido
mantidas no art. 12, § 1". do regulamento da mesma Conta.doria,
annexo ao decreto n. 4401, de 7 de maio ultimo, publicado no
Diurio Official de () do mez findo, as honras de ~I tenente da
Armada, que, pejo antigo regulamento, já. competiam áquelles
escrtpturarios , é fóra de duvida terem os alludidos secretarios
também direito ás honras desse posto, só podendo, porém,
ser- lhes conferida a respectiva patente, depois de completarem
10 snnos do serviço.

O que vos declaro para os devidos etfeitos e em solução ao
vosso oficio n. 33!'i, de 23 de junho proximo passado.

Saúde e fraternidade. - José Pinto da Lu z ,

AVISO Dl~ 2 DE AGOSTO DE HlO?

Declara como se deve proceder na organização da mesa examinadora
dos candidatos á carta de mestre de pequena cabotagem ou de areaes,

Ministerio dos Negocios da Marinha - 3- Secção- N. 89:>
Capital Federal, 2 de agosto fie lU02.

Sr. Capitão do porto do Estado da Bahia - Aecusamlo recebido
vosso otficio n. 116, de 20 de junho u ltímo, reterente á orga
nisação da mesa examinadora dos candidatos a carta de mestra
de pequena. cabotagem ou de arraes, de que trata o art. 440 do
regulamento das Capitanias, declaro-vos que devets proceder, a
respeito, de aecordo com os avisos ns, 690 e 742, que vos foram
dirigidos por esta Secretaria de Estado :lo 27 de junho e 13 de
julho do anno proximo passado.

Saude e fraternldade i-« Jo~c Pinto da Luz.
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Declara fJu~ este Ministerío não vê incnnvenioute ~m manter a prax»
adoptada de tomar-se par-a base de calculos a cotação do cambio
publicada no Dia,Yio O(ficial.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 1" Secção - N. 1n3 
Capital Federal, 6 de agosto de 1902.

Sr. Presidente da Camara Syndical dos Corrotores de Fundos
Públicos - Tenho presente o otfíoío de 30 de junho proximo pro
terito, em que Ismbraes a este Ministerio a conveniencia de não
se fazerem contractos ou pagamentos em ouro, tomando pam
base do calculo a cotação do cambio publioada no Di-xrio Official,
visto o erro typographico que se deu no dia anterior, em que :I

taxa cambial foi de II 7/., sendo, entretanto, publicada a de lI'j";
e em resposta tenho a declarar-vos que o conhecimento das co
tações officiaes por meio de certidões passadas por e3S~1 Camara,
vindo augmeotar as despezas do Estado e o trabalho da Conta
doria da Marinha, e que sendo o facto apontado o unico até hoje
occorrido, ou pelo menos, occorrido em um largo período de
annos, não vê este Ministerio inconveniente em continuar a
manter :t praxe em vigor.

Saude e Iraternidadev-« JOS1! Pinto da Lus ,

AVISO DE 12 DE AGOSTO DE 1902

Manda que aos tos guardas dos pharóes de Castelhanos e da ilha de

Sant'Anna se abono mensalmente, p01' meio de folha, a qunu tin d"
1.0$ para couducção de oIeo e sobresaleu teso

Ministerio dos Negocies da Marinha. - l' Secção -- N. llG'~

- Capital Federal, 12 de agosto de 1002.

Sr. Chefe da Repartição (Ia Carta Maritlma - Attondeudo ao
que solicitastes nos oüícíos ns, 404 e 441, de 30 de junho e 10 de
julho ultimos, e de aecordo eom o disposto no aviso de 29 dA ju
lho de li)9ô, relativamente 110 pharol de S, Thomé, ora autorizo
a Contadoria a providenciar para que aos 1"· guardas dos pha
róes de Castelhanos e da ilha de Sant'Anua soja abonada men
salmente, a cada um, por meio de folha, a quantia de dez mil
réis, por conta da verba lG', consig-nação destinada ao custeio e
conservação de pharóes e pharolotes, afim de que possam OCCOI'
rer ás despszas que são obrigudos a roallsar com 'l. conducção de
oleo e sobresalontes para o abastecimento dos alludirlos pharóes.

O que vos declaro para os tlns convenientes.
Saúde e fraternídadev-« JMé P;nlo da Lw»:
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Concorda com a proposta do Almirantado inglez para a alteração do
uniforme em visitas de cor tez in,

Ministerio dos Negocies da. Marinha -?" Secção - N. \JOg 
Capital Federal, 15 de agosto do 1902.

Sr. Ministro das Relações Extcr'iores - Em resposta a vosso
aviso n, 11, de 30 do meio ultimo, com que me transrnittistos,
por cópia, uma uota da Legação britunnica tratando de um pro
jeeto submettido li. deliberação dos Ioixls comrníssar-íos do Almi
rantado, concernente it alterc.çã.o do uniforr.:o que devem u-ar
os offlciaes da Armada Real quun.lo forem a bordo de navios de
geu(wr't 011 trocarem visitas de C{ll't.ezia com otfleiaes estran
geiros, nos climas quentes, declaru-vos, tendo em víst« a ínfor
mnção prestada pala Chefe} do Estarlo-Ma.ior flelle;'ül da Armada,
que este Ministerlo está parroltam-mte de uccordo com a alte
ração projectada, visto quo olla íutoressa ãs convonioncias <los
offíciaes da Armada. Real lnr;l',za.

No tocante, porém, aos du nossa marinhn., seu uniforme, nos
referidos actos, con tinun.i-á a SOL' o do plano g'oe..ll mandado
observar pala decreto n , '1311, tio U ele f'w"reiro do cor-rente
anuo.

Saude ° fraternídade. - Jos« Pinto [ir! Lu:,

AVISO DF. 20 DE AnOSTO DE 1902

Declara que os vencimentos dos [latl'ões. reil1adl)l'E:e~ c mari nhelros con
tractudos, qne não percebem d ím-ías ou jornal, estão sujeítos ao im

posto a qne se refere o regulamento anuo xo ao decreto n. 2775, de

29 de dezembro de lS()7.

Ministerio dos Negocias da Marinha - l" Secção - N. 119I-
Capital Federal, 20 de agosto (le 1902.

Sr. Contador da l\L\l'inlut - De accor.Io com o quo declarou-mo
o Miuísterio da Fazenda em aviso n. Gl,d.J 12 do oorren te, com
munico-vos, paru os Ilevidosdfeitos e em solução {, consulta que
me (~i1'igisces no ollício n. 2il~, do 24 de lil'LÍO ultimo, que. uão S'J
achando comprehen-tidos nas isonoõcs do ai-t, 2" .lo r'ng'lllamBtlto
annexo ao decreto LI. 277~). de 2\) da <.!ezumilr'" de 18\Ji', os venci
mentos dos patrões, I'Bma'1ol'()S e m ll'in!l(>iros contractados ao
serviço deste Ministerio, quo não percebem diarías 011 jornal,
e81<10 sujeitos ao imposto a que se :,,·l'o1'e o dito regulamento,

Saurle e fp;1.terni<1a,/1e. - José Pinto da Licz ,
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AVISO DE 21 DE AGOSTO DE 1002

Manda que o excesso de despeza 'lue se realizar com o entorramento das
praças de pret e i nfer-lores da Armada seja pago p..h autoridade qne
det,'rminar a despeza, e dá ou!ras providencias.

Minísterio dos Negocíos da Marinba - Ia Secção - N. 1194 
Capital Federal, 21 de agosto de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General (l~1 Armada - Não per
mittindo a verba « Eventuaes » que os enterros das praças ou
inferiores da Armada sejam revestidos de pompa ou grandeza
que os tornem mais dispendiosos, e continuando a subsistir o
aviso de lt-: de julho de 1897, que fixou em ::;)$ a despeza a rea
lisar-se com tses enterros, declaro-vos, para os devidos efi'eitos
e em referencía ao vosso offlcio n , 76G, Ja Secção, de 7 do
corrente, com o qual me transmittistes o do commandante da
Flotilha do Rio Grande tio Sul, n. 85. de 29 de [ulho ultimo,
participando ter importado em 200$ o enterro do escrevente de
I a classe Antonio Cesar de Macedo, que nesse OllSO como em outros
semelhantes o excesso de despeza só poderá correr por conta da
autoridade que o determinar.

Informando, porém, o alludido commandante que só a licenea
e mais papeis de que dependem os enterros, na cidade do IUo
Grande, custam 44$, recommendo-vos providencieis afim de que
a supradíta flotilha reruetta uma tabolla do custo dos enter
ramentos, alli em vigor, para quo este Ministerio possa adoptar
as medidas que forem razoavels,

Saurle e fraternidade. - José Pinto .ia Lus ,

AVISO DE 2:: DE AGOSTO DE HJü2

Declara que um official honorario cujas honras foram conferidas em
f890, não está comprehendic1o no decreto de 21 de fevereiro de 189i.

Ministerio dos Negocios ria Marinha - 2" Secção - N. 94~l

Capital Federal, 23 de agosto do IUO·!.

SI'. Presidente do Supremo Tribunal Militar - Não aprovei
tando ao Dr , Antonio Monteiro Barbosa da Silva, I" tenente
honorarto da Armada, o decreto do "!l de fevereiro de 1897, que
tornou extensivo á Armada o de 12 de novembro de 1894, sobre
concessão de honras de postos immediatamonte superiores aos
otflciaes do Exercito com serviços na campanha do Paraguay,
visto já haver o decreto de 6 de setemhro de 1890 lhe concedido
aquellas honras de l° tenente, isto é, as do posto ímmediatamente
superior ao que então tinha, em virtude dos alludidos serviços,
manda o Sr. Presidente da Republica connnunicar-vos que, con
formando-se com o parecer desse Tr-lhunnl, exarado om consulta
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de 30 de jl1n11O próximo passado, resolveu indeferir o requeri.
mento em que o mesmo [o tenente honorano pediu as honras
110 posto de capitão-tenente.

Saude fi fra,ternirl1tde.- J()~,! Pinto da Lu z .

AVISO DE 23 DE AGOSTO DE 1902

Declara qual O desconto que d"vmn tcr 08 fog'uisLas con tractndoa para

o Aaylo de luval idos e hem a ss i m qua l n pensâo« que teem direito.

Miuisterio dos Negócios dn Mar-inha - 2" Secr/io - N. 944
Capital Federal , ?,,:! de agosto do ! no'....

Sr. Chefe do Estado-Maior Genmal da Armada - Tendo o
aviso n . D43, de 8 de junho de 1893, expedido em virtude do
parecer do Conselho Naval, emittido em consulta n. 669;-;, de 24
de maio do mesmo anno, resolvido que ás praças, que não pel'
cobem soldo prefixa. lo, deve ser rlescontad~, mensalmente para o
Asylo de Invalidos da Pn tría a trigesíma parte dos dous terços
da. gl'atificação ou vencimento, os quaes cor-respondem ao mesmo
soldo, de conformidade com o decreto n. 3R9, úe 13 rle junho de
189I, sendo que esta será tambem a pensão :J. que terão direito
quando usufruírem as vantagons ontorgudas pelo mesmo Asylo,
declaro-vos, para os devidos effei tos. que, de nccordo com o citado
aviso deveis proceder em relação aos toguistas contractados, de
que vos oceupastes 110 oílicio n. ~2::~, 4" Speção, de 4 de junho
nltimo.

Santle e fraternidndcv-« Jose Pinto (la Luz.

AVISO DE :J DE SETEMBRO DE In02

Declm-n 'l"e a caaa LlI~A Irmãos ~Ô devo fornecer ao" navios, rl'16

concm-ta, o 'l'lf' l'i'>r ind ispeusavel ás respect! VlI" obras.

Minlsterio dos Npg"oeioR ,IR. :\hrinl1a - :{~ Secçiio - N. 9r.9
Capital Federal, 3 de setembro rle 1902.

Sr. Inspeetor do Al'SHWLl rle vlar'Inha .h Capital Ferleral
Faze! scíente á. casa La.goa Irmãos do q ue aos navios, que se
acham em concertos na ilha do Vianna. não deve fornecer com
bustível, serviços de mesa, objectos de luxo, etc., mas, sórnente
o que fôr inrlispensuvel ás respectivas obras.

flaudo (\ frat,eI'rtilla,le .-.1f),~é Pinto do Luz ,
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AVI:'O DE G DE SETE\rBRO DE 1902

Explica que a taxa de praticagem deve ~or cobrada d,~ accordo com a

tonelagem de registro.

Minísterto dos Negocios da Marinha -- 3" Secção --"- N. 981
Capital Federal, 5 de setembro de 190?

Sr. Capitão do porto do Esta.lo do Paraná - Tendo a Com
panhia Nacional de Navegação Costeira recorrido a esta Secre
taria de Estado, da intimação que fízestcs, ao seu agente em
Paranaguá, pura effectuar o pagamento da taxa de praticagem
dos paquetes rlu mesma companhia, pela tonelagem total de
cada paquete, em vez da tonelagem de registro, declaro-vos,
para os devidos effeitos, quo a referida taxa devo ser cobraila.
de aceordo com a tonelagem l'ogist"ali:t e não com fi total, con-
forme 10i já explicado por aviso u , 810, t1irigiílo á Capitania
de Sergipe, em 16 de junho de 1900.

saude e fraternidade.-Jo.~c Pinto d« Lu z ,

AVISO Df~ 12 DE SETEMRlW DI~ I90;?,

Declara Cjuc não podem SOl' pagos pelo oxarcícío em vigor fnrdamentos

vencidos em exercícios antoi-íorcs,

Ministerío dos Negocias da Marinha - I" Secção - N. 12114 
Capital Federal, 12 de setembro de 190~.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Recom
meado-vos que mandeis fazer sciente aos cornmandantes dos
corpos de Marinha que não podem 'ler pagos, no exercício cor
rente, fardamentos vencidos em exercícios anteriores.

Saude e fraternidadev-« Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 25 DE SETEMBRO DE 1902

Declara que um machinista naval de 2" clnsse não Lem direito no
abono da ~l'atificaçiio especial marcada no decreto n , 890, de 18 de
outuhro ele 1890, para os cngonhelros navnes em comm issâo D,) es
trangeiro.

Ministério dos Negocies da Marinha - 1" Secção - N. 1319 
Capital Fllrlor;tl,25 de setembro de I90~.

Sr. Chefe <lo Estado-Maior General (1:\ Armada - Em res
posta ao offlcio que me endereçastes em 18 de Junho do cor
rente anuo, soh o n , 22, declaro-vos, para os devidos effeitos,
que o machínlsta naval do 2" classe, capitão-tenente José de
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Oliveirn Gomes Junior, não tem direito [1,0 abono da graí.lflcação
especial, que podo, marcada no docreto n. W,O, de 18 de outubro
de 1890, para os engenheiros unvaos em com missão no estran
geiro e relativa ao período em quo serviu como membro da
cornmissão naval na Europa, 110 (IUO era chefe o contra-almlrante
José Candido Guillobel.

Saude e tratern idade. ~ Jose Pinto âa Lus,

A VIS,) DE 26 DE SETE~lmW m; 1902

PI',wiilc'uel:1 pru-a flue o d i rector do pharóos I" sons njndantes possam

EL'l.t'l' uno Ilflida] .lo Lplni','l'i1l'hn, fJll:""lo 0111 ~rl'vi,'O ,]" illSI'P,'~ilO ou

11lollLag"[lJ do pharoea.

Mtnisterio dos NegMios da Mar-inha - I" Sncçu,o - N. 13'22 
Capital Federal. 26 de setembro de 1902.

Sr. Ministro da, Indústria, Viação e Obras Publicas - Rogo-vos
as necessariaa providencias afim de que o Director de Pnaróes
11n. Repartição da Carta Marttirna, bem como os ajudantes da
mesma Dírectorla possam fazer uso olllciul do te!egrapho,
quando se acharem em qualquer Esta.!lo da União, em serviço (In
inspecção ou montagem de pharóes.

Saude e traternidade.- Jose Pinto da La«,

AVISO DE 20 DE SETEMRRO DE IDO'2

D~e1:J.ra 'lue os i nu beis da I~nf()['maria de het-iber ices ']0 Cor>:ll~ahana

estão sujeitos ao precei to do IUt. 20 de seu regulamento.

Ministerio dos Negocias da Marinha - Ia Secçiío - N. 1324
Capital Fedeml.?ô de setembro de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Ma.ior General da Ai'mada"- Transmlt
tiado-vos o incluso termo, que. em cffício li. 7fí7, I" Secçã,().
dl\(\ do agosto ultimo, submottestes á:1 pprovação desta SecI'et.l1l'i:l
de Estado, referente a rliVf31'SOS objectos íuutcís existentes na
Enfermaria de beribericos de Copacabana, declaro-vos, para. os
fins convenientes, que. regeudo-se a mesma enfermaria pelas
iustrucções mandadas ndoptar pelo aviso de 22 de fevereiro
de 1890, dOVfl111 os respectivos Inuteis flcar sn.leitof! ao preceito
do sou art. 20.

Saurle e fraternldnde ..- Jose Pinto ria Lu»;
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AVISO DE ~~O DE SETEMBRO DE 1902

Declara como se deve providenciar a respeito dos invn.lidos , que ,\e

sertam, e com os 'lue tee rn mio comportamento habitual.

Ministerio dos Negoeíos da Marinha- 2" Secção - N, 1081 
Capital Federal, 30 de setembro de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Não per
dendo as praças invalidas da Armada o direito ao Asylo em
eonsequencia de deserção ou mào comportamento, segundo a
doutrina estabelecida nos avisos ns , 95. de 1'2 de janeiro de
1876 e 4148, de 16 de dezembro do I89-!, declaro-vos par;) os
devídcs etleitos e com referencia a vosso ofllcio 11. 8'!ô, dn I do
corrente mez, quo, no caso de desorcão , deverão Ror no fim rle oito
dias dealigados do Asylo, perdendo, durunto a nusencia, o direito
aos vencimentos o mais vantagens quo alli aufoi-em , embora
mais tarde se apresentem espontaneamente, começando então fi.
recobel-as outra Vf'Z, com excopção dos atrazados ,

No caso de mão procedimento habitual deverão ser remet
tidas em custódia para uma fortalozn, aflrn do se corrigirem,
sem embargo de tlcarern sujeitas :'18 leis penaes pelo facto cri
minoso que se verificar haverem cornmettido .

Como, porém, o Asylo de Invalidos da Patria esteja sob a
exclusiva direcção do Ministerio da, Guerrn, que se recusa a con
servar allí não só as praças da Armada de mito procedimento,
ainda mesmo depois de submettklas aos castigos, a que se refere
o citado aviso de 12 de janeiro de 1876, como tambem as que
SI') ausentam, sem licença, do mesmo estabelecimento; devem,
portanto, as praças em taes condições ser licencladas, com pro
hibição de reg-ressarem emquanto este Ministerio não dispuzer
de edificio apropriado para asylar os seus invalidos.

Saude e fraternidade.-José Pinto da Lu«,

AVISO DE 3 D1~ OUTLJHIW DE \902

Det.'rlllinn. qUi' os bilhetes de concerto.< ,le ohjcetos dos n avios .la Ar

mada ree"ham, além da rubr-ica do c.urunnndaute do navio, a do
com man da nte da divisiio, se mpre (1"" 8P tra ta.r de navio que estpja

i ncor-porndo n. nlgu ma fOI',a.

Ministerio dos Negocios da Marinha - la Sec(:fio - N. 13GG
Capital Feder.rl, :~ de outubro de 190-!.

SI'. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Recommenilo
vos expedição de ordem pal'a que os bilhetes de concertos
(In objeetoa fios navios tia Armada, a que ~f\ )'e['p1'(1 o art. ~I:>',
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§ 3° (modelo 16), do regulamento annexo ao decreto n, 745,
de 12 rle setembro de 1890, além da rubrica do commandaute do
navio.vecobam ado command.mte da divisão, sempre que se tra
tar d,: navio que esteja incorporado a alguma. força, visto que,
nestas condições, não podem ser feitos quaesquor podidos sinão
1101'intermedio do respectivo chefe, continuando, porém, a. obser
var-se, quanto aos navios so11.08, o que estabelece o alludído
modelo.

Saudo e Iraternidade. - Jose Pinto da Luz.

AVISO Dl'i 7 DE OllTIJHKO IIE tnll2

Provid-ucia para 'lue seja estabelecida uma linha Lelepl1onic:t entre a
csta~;lo tolographíca de Itujahy e o pha rolete ria ponta das Cabe
çadas ,

Ministerio dos Nogncios da Marinha -- I" Secção - N. 1:;,6 
Capital Fedoral, 7 de outubro de 1902.

Sr. Ministro d,! Indústria, Viacão e Obras Publicas - Rogo-vos
expedição de ordens afim de que, pela Repartição Geral do'!
Telegraphos SE'ja estabelecida urna linha telcphouíca entre a es
tação telegrapuíca de Itajaby o o pliarolete que estd. sendo mon
tado na. ponta. das Cabeçadas. na mesma cidade.

Saude e fra ternidade. - Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 8 DE OUTUBRO ns 190~

Manda'remcttei dírectarneute l' Contadoria de Marinha os mappas das
deapezas effectuadas a bordo dos navios.

Ministerio dos Negócios da Marinha - Ia Secção - N. 1380
Capital Fedcrul , ti de outubro de I[lO::.

:-;1'. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Interessando
directarneute ao serviço da Contadoria da Marinha, pela con
nexão que teem com a organisaçâo do orçamento, os mappas de
monstrativos das despezas eüectuadas a bordo dos navios e a
que S:' referiu o aviso n. 2158, de 16 de dezembro de 1899, re
commendo-vos que providencieis no sentido de serem os mesmos
rnuppas transmittidos àquella repartição pela que se acha a.
vosso cargo, iudepeudentemento de passagem por esta. secretaría
de Estado,

Sande c Irateruidade , - José Pinto da Luz.
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A.VISO DE 11 DE OUTUBRO DE 1902

Doclarn que um almirante, accumulando o cargo do Ministro do Su
premo Tribunal l\Iilitar, não perde as contincncins do posto maior,
qualquer /lue seja o motivo que o leve a bordo.

Mínlsterto dos Negocies d;I, Marinha - 2" SCl'~iio -- N. 1121;
--Capital Federal, I11!e outubro de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada-- Havendo
o contra-almirante José Candido Guillobel, Ministro do Supremo
Tribunal Militar e inspector do Arsenal de Marinha desta Capital,
reclamado contra o disposto no aviso n , :-l!.J5, de 10 de abril
ultimo, que determinou a essa repartição que quaesquer offleiues,
a quem, além das honras do seu posto, coubessem honras su
periores, em virtude de cargo que exercessem, só deveriam ser
prestadas as devidas a este cargo, quando estivessem revestidos
dar; respectivas insíguias ; resolveu o SI'. presidente da Re
pu blica mandar consultar o Supremo Tribunal Militar.

Este tríbunal, estudando todos os papeis referentes ao as
sumpto, em consulta de 22 de setembro ultimo, e considerando
não Só que vigora, como rezulador das salvas e continencias, o
decreto n , 100, de 2 de abril de IH91, no qual são indicadas
as que competem aos antigos conselheiros de guerra, hoje mi
nístros do Supremo Tribunal, como tarnbem que o individuo
que exerce mais de uma funcção publica tem direito as honras
da maior e que ninguem póde dispensar as continencias que
lhe competirem á vista do art. 25 do referido decreto, e mais
que a permissão concedida, por decreto n , 4341, de 12 de fe
vereiro do corrente anuo, de entrarem ou sahírem offlciaes,
a paisana, de bordo, dos quarteís ou estabelecimentos navaes,
não importa em dispensar 38 continencias devidas, porque isto
seria muito nocivo ,1 disciplina, IJ ainda, que, no actual regi
rnen, os Ministros e Secretarias de Estado não teem uniformes
especíaes , nem distinctivos dos cargos, mas que, entretanto,
devem ser-lhes feitas as contiueucías a que teem direito, I) final
monte, que não pôde ser desconhecida aos offícíaes da Armada
a eírcumstancia de possuir a mesma. corporação um dos seus
almirantes investido da Iuneção de Ministro do Supremo Tribunal
Militar, foi de parecer, com o qual se conformou o Sr. Presi
dente da Republiea, por sua resolução de H do corrente mez,
que um almirante accumulando esse cargo, qualquer que seja
o motivo que o leve a bordo dos navios da esquadra nacional,
não perde as contínencías que competem á maio I' funcção de
Ministro do Supremo Tribunal Militar e que estão marcadas
no decreto n. 100, de 2 de abril de 1891, para os antigos conse
lheiros de guerra.

O que vos declaro para os devidos eífeitos,
Saude e fraternidade.-Jose Pinto da Luz.
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AVISO DE 17 DE OUTUBRO DE 1902

G3

Providencia para que a despeza com a cunhagem de medalhas mili
tares, cvcadas pelo decreto n , 4238, de 15 de novembro ele 1901,

seja registrada pelo Tribunal de Contas, como pertencente li verba
27"'_ Eecntuas« (material) - despesas não previstas do orçamento
em vigoro

Ministerio dos Negocies lia Marinha - 1" Secção - N. 1121
Capital Federal, 17 de outubro de lIJlj;2.

Sr. Presidente do Tribunal de Contas - Transmittiudo-vos
a inclusa exposição que, a 15 do corrente dirigi ao Sr. Presi
dente da Republica, sobre o pagamento i~ Casa da Moeda da ím
portaucia de sete contos novecentos e dous mil novecentos e
oitenta réis, constante da folha annexa n. 157 e proveniente
da cunhagem de medalhas militares creadas pelo decreto
n , 42;;8, de 15 de novembro de 1901, pagamento a que esse
tribunal negou registro, pelos motivos expostos em vosso
otllcio n, 54, de 4 do corrente, rogo-vos providencieis para que,
em vista do despacho exarado pelo mesmo Sr. Presidente na
dita exposição, do conformidade com o art. 2°, § 3°, do decreto
n. ~192, de 8 de outubro de 1896, e com os arts. 177 e 178 do re
gulamento approvado pelo decreto 11. 2409, de 23 de dezembro
também de 1896, seja. registrada a despeza de que se trata. por
conta da. verba. 27a - Eventuaes - (material ), despezas não
previstas no orçamento em vigor.

saude e fraternidade.- Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 24 DE OUTUBRO DE I!102

Declara 'lue o Governo Hão reconhece nos olllciues reformados, que
tomaram parte na revolta de 6 de setembro, direito li percepção dos

respectivos soldos, durante o per-iodo em '1'le est iveram envolvidos
na mesma revolta.

Ministerio dos Negocios da Marinha - 1" Secção - N. 1456
Capital Federal, 2'1 de outubro de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Em so
lução a vosso, offlcios ns. 674, 675 e 839, la Secção, de 15 de
julho e 4 de setembro ultirnos , declaro-vos que, em face
do disposto no aviso de 30 do março de 1842, na provisão de
18 de abril de 1843 e no decreto n , 420, de 26 de junho
de 1845, corroborado pelo aviso n, 2210, de I de novembro de
1895, não pôde o Governo reconhecer nos offlciaes reformados,
que tomaram parte na. revolta de 6 de setembro, direito á
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percepção dos respecti vos soldos, durante o período em fJ ue
estiveram envolvidos na mesma revolta.

Indefiro, pois, os requer-imentos quo dirigiram a, esta Secre
taria de Estado os l°' tenentes reformados José Augusto Vi
nhaes, Alvaro Ribeiro Graça e Fraucisoo Pordeus da. Costa
Lima, e 02° teueute 1'ofor'III<1110 Clemente LOPl\'; de Almeida, pe
dindo o abono dos soldos quo deixaram de perceber por se
acharem na sltuação acima n.llndida, não lhes aproveitando a
provisão de 25 do agosto de HH:l, porque clla só se refer o
aos casos de prisao ou penas pai' crimes.

Suude e Irateruidadcv-« JOSG Pinto d« LI!:>.

AVISO DE 28 DE OlJTUH1W ))E 1\102

Declara qual O caso em que 115.0 deve ser usada a autoiizaçuo COII

tida no a viso n. 51, de f O de janeiro de i~99.

1\Iinisterio dos Negocios 'da Marinha - I" Secção - N, 1467
Capital Federal, 28 de outubro de 1902.

Sr. Contador da Marinha - Declaro-vos, para os âns conveni
entes, que a autor-ização contida no aviso n. 54, I" Secção,
de 10 de janeiro de 189\:1, não deve ser usada quando, rece
bendo o adiantamento a que so reter-e o dito aviso, rícarem
os otficiaes ou interiores com os seus vencimentos muito one
rados, a ponto de não chegar para a respectiva manutenção o
que vierem a receber mensalmente.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 29 DE OUTUBRO DE 191)2

Manda adaptar na Carta Maritima , na parLe que for applicavel a
esta reparticão , a escripturacáo ;1, '1110 se refere o decreto 11. '15~2 A,

de ;lO de junho ele 1870.

Ministerio'dos Negoeios da Marinha -- ], :-;ecçu,,-- N. 1471 
Capital Federal, 2tJ de outubro de li}!);!.

Sr. Chefe da Repartição da Carta Marítima - Attendendo ao
que propuzestes no otãcío n. lHU, de 18 do corrente e ao que
informou a Contadoria da ;\Iarinha, no de li. 125, 2" Secção, de
28 de outubro de 1901, autoríso-vos a, providenciar para que
soja adoptada nossa repartição, na parte que lhe for applicavel,
a escripturação de fazenda de que trata. o decreto n , 4542 A, de
:30de junho de 1870.

Saude e fraternidade.- Jose Pinto da LHz.
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Dcclur.i val ido por 48 I101'a~ o passe para sabida dos na vias.

Ministorio dos Negocias da Mariuha _~a Secção - N. 1163 
Capital Federal, ;n de outubro de 1902.

SI'. Capitão do porto da Capital Federal -- Atteudendo ao qus
requereram diversos representantes das companhias de paquetes
estrangeiras n08t<1 Capitnl, declaro-vos, pnra os devidos offeitos,
do accordo com a Infcrmação constante do vosso otlíeio n. «s, do
de 8 do corrente, liaver 1'0801 vida quo o passo para a sah ida elos
navios, de quo trata o al't.'!OII do regulamente das Capitanias
seja válido por 48 horas.

Saude e Iratenrídadov-- Jose Pinto da Lu»,

AVISO lJE:lI DE OUTUBRO DE HjO;~

Manda que, no i mpcdiuieuto do c.umuissru-io d" cruzador Tsuno.nda.ré ,

sejam )lH;,;as as folhas da rospcctiva 1-;1l~ll'lliçii.o ao Iiel de borrls , 'fue

:tRôi;;llar:i, COlll O i m metli a l,o , o co m pe tente recibo.

Mínisterio dos Negocíos da Marinha - I" Secção - N. 1515
Capital Federal, 31 de outubro de 190'!.

SI'. Contador da Mar-inho -- Achando-se impossibilitado de
comparecer á Pagador-ia, por motivo de molestia, o commissarío
do cruzador '['amandare, autorizo-vos a providenciar para que as
folhas de vencimentos da guarnição do mesmo cruzador sejam
pagas ao tiel de bordo, que assignará o competente recibo junta
mente com o immediato do navio.

Saude e f'raternidade.- Jose Pinto da Luz.

AVISO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1902

Manda que um guardião exonerado complete o tempo de serviço no
Corpo de Marinheiros Nacionaes .

Míuísterío dos Negoeíos da Marínha-c-z- Secção - N, 1222-
Capital Federal, 3 de novembro de 1902,

SI'. Chefe do Estado-Maior General da Armada -Declaro-vos,
para os devidos fins. que resolvi tornar sem effeito a segund,t
parte do aviso n, ~38, de 21 de março ultimo, que mandou
passar Florencio José da Silva para o Corpo de Marinheiros

~Iadnha - Decisões de 1902 5-
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Nacionaes, na l" classe, arlm de completar o tempo legal do ser
viço que não tinha concluído qu.mdo foi nomeado guardião, visto
ter-se verificado pelos respectivos assentamentos que nesta
occnsião tinha a praça de 2" sargento; devendo, vorta~to, SOl'

considerado como 2° sarg-ento desde a data em que fOI OXOIlO
rado do cargo de guardião do COl'PO de Offlcíaes Inferiores da
Armada.

Saude e fraternidade.- Jose Pint» ri(r, Luz.

(;mCULAR DE ,i DE NOVEMHiW UI!: IDO~

jt""OIllIlIClllla providencias para (Ili" cesso <J, l'l'atic'1. de la7.~r appondi

cu los aos róos fIe flClllipagcJl!.

Ministerio dos Negócios da, Marinha -::' Secção -N. [1'70-
Capital Federal, 4 de novembro 11e I\JO'!,

SI'. Capitão do porto do 1(;st~llJO de" .-- ':ctel'lJIinaudu o para
gl'apho unico dll art. :!49 do regulamento das Capitanias quo,
etn caso algum, se.hm pormitttdos uppendiculoa aos róes do
equipagem (' a.ppareccndo eonstautemouto (JSSI'S documentos
com taos <lIlUeXOS, reconuneudo-vos que providencieis afim do
que cesse semelhante pratie» , que se contrapõe it boa regulari
dade do serviço.

saude e fraternidade.- Jose l 'i.u» (/1( Luz ,

AVISO DE r; DE NOVEMBRO DE IDO:!

])"dal'a q ue a portaria ele que tratam os ss 1" c ?" do art. -1:1 (lo regu

lamento das Capitanias au toriz a u nicame nt« a prestar o exame para
machinista (leia classe,

Ministerio dos Negoclos da Marinha - :~" Secção - N. 1177
Capital Federal, () de novembro de 190-!.

Sr. Capitão .lo porto do Estado do Ceará - Accuso recebido
v,osso olfici? li. 184, de 17 de julho ultimo. om que consultastes
SI a portaria de quo tr.rta !) art. 4:34, §~ lo e 20 , do reaula
mento das Capitanias é para o candidato à car-ta do machhIista
de 4a classe da rn'trinln mercante «mharcar como praticante,
afim de. satisfazor ,,~ exigencias do a['t.nô rio citado regula
mento" SI par~ pres.tar exame. -lentr« do prazo de que trata a
portaría, ou SI appl roa-se ;t uma e outra CO\lS;t; declar-o-vos, em
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resposta e para os devidos effeitos, que a portaria de que se
trata, autoriza unicamente o exame para machinista daquella
classe, que poderá ser prestado dentro do prazo nella mencio
nado, devendo o requerimento do interessado, em virtude do
qual é a mesma expedida, achar-se instruido de todos os do
cumentos, inclusive o attestado de haver praticado em machinas
a vapor pelo prazo de seis mezes, conforme determina o art. 4G
do regulamento annexo ao decreto n , 3652, de 2 de maio de
1900, combinado com o art. 4:l6 do reg-ulamento das Capitanias.

Saúde e fraternidade, - Jose Pinto d« LH:' •

.\ VISO DE 10 DE NOVEMlmn Dl<; Ulo:!

!'N'1I1iLt" 'lne os mestres de P"lll"n" cabotagem d irij.uu navio, até
c~nto e c incoentn L(II'ol;l,da~ ~ Jla\'f').~·'l(~lll pelas cus L:\:; dü Jn;_ti~ de lua

l':stado.

Mluisterio dos Negócios da J\1:Lrinha-,-;ja Secção-N, lll!i
Capital Federal, 111 de novembro de 1002.

SI'. Capitão do podo da C:"pi tal Fode!';I,1 - 'feudo OUI vista o
que oxpudcstes, em ofâcio n. ()~" d" :; ".U iuez fll'oxilllO lindo,
uoelaro-vos, para 1);) devidos oJreit.o~, h.iver resolvido portníttír
que os ll1estl'ed de pequena cabotagem dirijam navios até cento
e oiucooutu toneladas, no maxuuo, e estoudaru sua navegação
pelas costas de mais do um Estado, uma vez (IUe taes mestres
elfectuem seus exames e obtenham cartaa lias Capitanias com
potentes.

Saudo e fraternidade, - José Pinto da Luz.

AVI~O DE 11 DE NOVEMBlW Dl~ 190:3

Pruh i hs que i:\ejalll rc:.:til uidon ,10t'lll.llCnLo:: ol'igilla~~.; re lattvon a idade.

Miuistctio rlos Negocies da Maril1lta-,,-~" Secção -N. 1"262
(;apital Fodoral, 11 do novembro de ID02.

SI'. Chefe do Estado-Maior General da Armada.- No intuito
de evitar duvidas futuras relativamente á idade dos orfíoíaes ou
praças da Armada, e de accordo com o que informastes em
oífício n , :HO, 4a Secção, de :27 de agosto próximo passado, re
solvi que uão lhes sejam restituidos os documentos originaes
relativos às suas idades, urchl vados nossa repartição, podendo,
porém, os mesmos obter eel'ti<!;'io »erb» lUZ verbwn d'J theor dos
referidos doeumeut.s,

Sau-lo () fl'atet'nidade.,.1os,1 Pinto ria [,/1_'.
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AVISO DE 11 DE NOVEMBRO DE lD02

Declara que os ofllciacs , que vencem como conunan.lantes de navios

exercendo comruissôos de terra, devem con tal' esse tempo corno de
embarque.

Ministerio dos Negócios da l\1:trinha-2' Secção -N. l2G3
Capital Federal, II de novembro de l!J02.

Sr. Chefe do Estado-Maior General fI a Anuada -- Declaro-vos,
para os devidos elfeitos, que devem ser comprehcndídos no
aviso n . :;D3. do 9 do abril ultimo, os oífiolaos que, exercendo
diversas commíssões, percebam vencimentos de commando de
navio.

Saude e fraternidade. -Jose L'into da La: ,

AVISO DE 14 DE NOVEMHIW DE I!!O~

Ey.plica quaes sâo as custas (t 11lH~ tçJeJH direito os encarregados das

d il igencias dux CapiLania:< dc Portos .

Ministerio dos Negoeios da Mnt'inha - :;a SO(',f;ão- N. 1237 
Capital Federal, 14 de novembro de I!JÜ2.

Sr. capitão riu porto do Estado do Rio Grande do Sul - Em
resposta ao vosso ofIicio n , 345, de 2 de setembro ultimo, em
que consultaes quaes sejam as custas a que teem direito os
encarregados das diligencias das Capitanias, de que trata a
segunda parte do paragrapho unico, n , 6, do art. 55 do regu
lamento annexo ao decreto n. 3~)2D, de 20 de fevereiro de
I!:lO1, declaro-vos, para os devidos fins, que taes custas são as
do regulamento approvado pelo decreto n. :H22, de 30 de se
lembro de 18!J!J, conforme foi já explicado por aviso n , 1374,
de 12 de setembro de 1900.

Saúde e fraternidade, - Jose Pinto da L1/,;.

AVISO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1902

Concede a um ottlcíal licença para se tratar em Ca xambú .

Ministerio dos Negocios da Mariuha-'Za Secção-No 12;)9
Capital Federal, 14 de novembro de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - Em solução
ao vosso offlcío n. 564, de 17 de outubro ultimo, remetto-vos a
portaria inclusa, pela qual concedo, i vista do parecer da junta
medica, dous mezes de licença. na fórma da lei, ao machínista
de 4a classe 2° tenente Joaquim Moreira Pinto Junior, para
tratar de sua saude em Caxambú ,
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Conforme fica estabelecido pelo aviso n , l'!88 , desta data,
junto por cópia, providenciareis afim do que esse oftlcial se
apresente com um oíflcio vosso ao g'l\rente da Empreza das
Águas de Caxnmhú , em cujo hotel ficara hospedado, devendo ser
apportunamente attendidas pela Contadoria de Marinha, con
forme as contas apresentadas e depois íudemntsadas pelo mesmo
offlcial , por descontos nos respectivos vencimentos, as despesas
com as díarias para seu tratamento, excluídas, porém, as des
pezas extraordlnarias, como já o anno passado dispoz o aviso
dirigido a esse Onartel-General, sob no 298, (le 30 de março,
com relação ao Lo tenente Theodoro oI ara i10, que oliteve licença
para tratar-se em Poços de Caldas.

Saude e fraternl.la.le . --.Tos,! Pinto a.. t.:«.

AVISO DE L4 DE NOVEMRIW m~ U)02

Defere o requerimen to de um capitão-tencnto [redinllo 'llle seja con

tado como de e mlmrque o tempo em que tem exercido o mandato

legislativo

Ministerio fI'JA Nf\gociwl Ih Ma.l'inh:t-'.>' ~;"cçfín-N, I~n?

Capital Ferlernl , Il dr~ uo vembr« de IHU~!.

S.', Chefo do Esta.do-Maior O('neml da Armada - Tendo o
capitão-tenente Joaquim de ALbuquerque :;erejo, com assento na,
Camara dos Deputados, requerido que lhe tOSSO contado como
de embarque todo o per-iodo em que tem exercido o mandato
\llgii'llativo, como representante do Estado do Amazonas, a partir
de ::l de maio de 1896, resolvi, de accordo com o voto em se
parado do contra-almirante Carlos Frederico de Noronha á
consulta do Consethc Naval n. 8729, de 2;1 de setembro ultimo,
deferir o mesmo req usrímento, conslderando-se que o art. lu do
decreto li. L::l8k, de 21 de fevereiro de L.'\91, manda contar aos
offlclaes do exercito, para todos os atreitos, o tempo decor-r-ido no
desempenho do mandato Legisb.tivo no Congresso Fedei-al , e,
esse mesmo decreto approvsn.to iustruceões para a execução da
lei de promocõos no exercito, ílca {i\l'a de duvída que com sua
"Xpressão generiea, para tojos OH plfeit.os, ahrange tambem as
condições para o accesso, como :li uda tendo em vista que a lei
n. 84, de 12 de janeiro do 1892, faz extensiva a disposição do
ulludido art. I" aos offíciaos do Exercito o da Armada eleitos
membros dos congressos est.uluues e assim doprehende-se que,
embora não haja. lei expressa, rol ativa aos otücíaes du Armada,
membros do Congresso Federal, deve ser-lhes applicado o dispo
sitivn do citado art. L" por não ser admissivel que üquom em
eondições inferiores aos seus collegas qUH desempenham man
datos nos congressos estaduaes.

O que vos declaro com referencia ao offlcio II, 593, de 21 de
setembro de 1901.

Saude e fraternidade. - Jose Pinto da Lua,
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AVISO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1902

Declara que os taifeiros em gera I não teem direito ao Asylo, e con

cede a 11m, que se inutilizou em serviço, passagem para o seu Es

tado natal e o abono de 50$ como soccorro.

Mínisterio dos Negocios da Marinha _2a Secção -'N. nl?
Capital Federal, 14 de novembro de 1002.

SI', Contador da Marinha - Declaro-vos. para os devidos
effeítos, que, conformando-me com a primeira e segunda partes
do parecer do Conselho Navul , emittido na consulta n. 8712. fie
15 de julho ultimo, resol vi indeferir o requerimento de Manoel
Gonçalves Pedral, dispenseiro do eaca-torpedeira Gustavo Sampaio,
que inutilizou-se para o serviço em consequencia de uma quéda
em occasião de trabalho, pedindo inclusão no Asylo de Invalides
da Patria, visto corno os taifeiros de bordo, em geral. não teem
direito ao Asylo de Invalidas, como paisanos que são; mas au
torizo o Quartel General da Mar-inha :t conceder-I he passagem
para o Estado da Bahia, donde é natural, e recommendo-vos
que mandeis abonar-lhe a quantia de 50$ a titulo de soceorro
para suas despezas.

saude e traterntdade.c-- Jos,! 1';11/0 11ft u«,

AVISO DE 14 DE NOVF:MHRO DE HlO~

Indica os destinos que devem ter os livros do extincto Arae ual d e Ma

rinha <1e Per-nam huco o a fignra <le I'l't,a da r":lgala L) • Jan-uo.ria ,

Ministerio dos Negócios 11:\ Mm-inha - I" Socçiio - N. IGfU A
- Capital Federal, 14 de novembro dI' HJ!l2.

Sr. Inspeetor do Arsenal Ih, Marinha da Capital Federal c-

Em solucão ao vosso offícío n. :3Ili, de 24 de junho ultimo, (10
claro-vos que os caixões do livros do extinoto Arsenal de
Marinha de Pernambuco e a (.igll!'a. de pr'J:I, da fl';ogata D • Jo-:
nUa/'ia, quo se acham actunlrnente depositados no almoxar-ifado
desse estabelecimento, ónvem SOl' entregues, os prlrneiroa á
Contadoria da Marinhn I) a ~ogur\(la ao MU8eu Naval.

Saúde e fraternldado i--. Jos« Pinto da Lvz .
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AVISO DE 29 DE NOVE'.IBIW DE ID02

71

Manda co ns iderae como engajado um.i praça qlle cumpriu o tempo de
serviço no Exerci to.

Ministerio dos Negoeios da Marinha- 2" Secção - N. 1350
Capital Federal, ,~D de novembro de IDO~.

Sr. Chefe do Estado-Maior General da Armada - De accordo
com o que informastes no oíllcio n. 1035, la Secção, de 31 de
outubro ultimo, sobro o requerimento em que o cabo de es
qu.idra do Corpo de Inta.ntaria de Marinha Pedro Rodrigues Nobre
pede para ser considerado corno engajado desde o dia em que
assentou prnç voluntariamente no dito corpo, visto haver cum
prido no Exercito o tempo legul de serviço, declaro-vos, para os
devidos atreitos, que resolvi deferir o mesmo requerimento.

Saude e fraternidadev-« Julio Cesar de Noronha.

AVISO DE ;29 DE NOVEMBRO DE 1!)02

Manda abrir concurrencia para os fornecimentos de pão, carne verde e
viveres para a Escola Naval, por não permittir o regulamento
annexo ao decreto n , 355,'\, àe 1t de a ln-íl de 1870, que el le seja

feito por ajuste.

Ministerio dos Negocios da Marinha - la Secção - N. 1614
Capital Federal, 29 de novembro de 1902.

Sr. Irírector da Escola Naval - Tendo sido sómente a ti tulo
de experiencla R autorização dada a essa Escola no aviso n. 14G5,
de 16 de novembro do anno passado, para ajustar, directamente,
lIO mercado, o fornecimento de pão, carne verde e viveres para
o gasto do estabelecimento, declaro-vos que não podem ser ap
provados os ajustes de que tratastes no officio n. 257, de 12 do
corrente, para a realização de igual fornecimento no armo proxímo
viudouro, por não serem íacultados ta,?s ajustes pelo regulamento
annexo ao decreto n , 3558, de Ii de abril 00 1899, e. nesta. data,
expeço aviso ao oommtssaríado Geral da Armada mandando abrir
concurrencia para o mesmo fornecimento.

Saude e fl'atérnidade.- Julio Cesar de Noronha.



72 DECISÕES no COYERNC,

Avtso DE 8 DE DEZEMBRO DE 190':

S'u1)9t!tue ()~ di"p~c,itivos (los art9, iH e lOs, ns. 7, R, 1() e 11. do \'ep;i.

monto interno da E~,'oh Naval.

Ministerio dos Nezocios da Martnha - 3a Secção - N. ]':!J3 
Capital Federal, 8 de dezembro de I!lO-:.

Sr. Director da Escola Naval - Considerando que o dispo
sitivo do art. IH do regimento interno approvado pelo aviso
n. G20, de l!1 de maio de corrente UUIlO, alteru o flue se contém
no art. GS, n. 3. (lo regulamento annexo ao decreto n. ~~G5'!, de
2 de maio de I!JOO, visto que este lixa em - zero - o limite
inferior dos gráos de conducta, ao passo que aquellc, estabele
cendo gráos negativos, faz baixar semelhante limite a-lO;

Considerando que a penalidade estabelecida no art. 108, ns , 7,
8, 10 e 11 daquelle regimento, além de não ser consoante aos
preceitos estatuídos, já no art. 190 do Codigo Penal, já no art. 8"
do Codigo Disciplinar, destôa por completo do dlspositivo do
art. 95 do mesmo regulamento;

Considerando, finalmente, que o proceito da ::" parte 110 refn
rido art. 108, u, 11, se não coaduna com il quo reza o nrt.. 101,
§ l° W-J regulamento quo r,'goe essa escola: resolvo suppruuir os
dispositivos dos arts. 111 e lOH, IIS. 7. N, \O e li, substltníudo os
pelos que se contém nos arts. li8, n. :l, \fí li \O1 do precitado
regulamento de~ de maio de 1900.

Saude e fraternidade.- Julio Cesor de Xoronlut ,

AVISO DE 12 rm DEZEMBRO flE I!)()':

-'landa '1l1P á Escola de Am-oud izes Mnr í nheiros de'ta Capil.~1 ~Pj:l f'o r

n ecido 1('it.p rr(~~co. em vez !IR ('nndjln~aL1o.

:\finif1l.C'rio tios Nogocios da Marinha -- J" Sel,'cão- N. 16G7
- Capital Fnderal , 1:: de dezembro de IÇl:12.

Sr. Chefe (lo Estado-Maior Genera] Ih Armada - Em solução
ao vosso otlicion. 1068, dll 10 de novembro proximo passado, au
torizo-vos a prov idenciar para que pelo Hospital (In Murinha seju
fornecido leite fresco, em logar do condensado, para uso dos
doentes da enfermaria, da Escola de Apl'nlldizns Marlnheírns tl(~~t)t

Oapital, conforme propoz o íuspector de S:mdo Naval ,

Sawle e fr<tternirlalle.- Julio Ccsar de Noronha.



MINIsTElllO n.\ 'fAnINHA.

AVISO DF. 17 DF. DEZEMRIW DF. 190:!

Manda que a um enfermeiro nava I de 2.1 f'laR~e se le ve em conta o Aello

que pagou como enfermeir') civi l do Hospital do Mar-inha.

Ministerio dos Negocias da Marinba - ta Secção - N. 1684 ..
Capital Federal. 17 de dezembro de 1902.

Sr. Contador da Marinha - Tendo submettído á aprociaçâo
do Ministerio da Fazenda o requerimento incluso de Seraphim
Cyrino da Rocha Santos. enfermeiro naval de 2" classe. de quo
tratastes no offloio n. 200. 2" Secção, de 22 de agosto ultimo,
declaro-vos, de aceordo COIll O que informou aqne\le Ministet-io,
qne a petição do dito enfermeiro, no sentido de ser-lhe restitulda
a ímportancía descon tada em seus vencimentos. a titulo de se Ilo
de nomeação, tem fundamento no art. 9" do reg-ulamento annexo
ao decreto n , 3564, de 22 de janeiro de 1900, porqnanto o
peticionario já tinha pago maior sello, por motivo semelhante,
quando nomeado enfermeiro ci vil do Hospital de Marinha.

Defiro. pois, a pretenção de que M trata, ficando, entretanto.
o enfermeiro supr-acitado sujeito ao pagamento do se l!o lixo (b
tabeUa H, § 7". n. I, d,) respectivo regulamento.

Saude e tl'aternidade.- Julio i'csar de Noronha.

CIRCULAR DR'2G DE DEZEMBRO DR 190'?

.":tnda adoptar IIOVO modelo ele ''''rt~~ de machinistas mei-eant-s ,

Mlnisterio dos Negocies lIa. Marinha - 3' Secç.~o - N. 1::\71 
Circular - Capital Federal , :!ti d!~ de7.(~mbr() de 190·!.

SI'. Capitão do POl'tO do Estado de ... - Tendo a experíencía
demonstrnilo quo O modelo das cartas de maohiulstas da mariuha
.mercant«, mandado adoptar pelo uviso-cireulnr n. 116H. t1e';'lI
de setembro de I!IOO, tacíllta ;L praticn de abusos altamente PI'ü
[udlciaes á navegação. visto ,L fmpossibilidade de reconhecer-se.
pO!' occasião da rospeetiva matricula. nas Capitanias do POI'tOS. tt

identidade dos possuidores de taes cartas, resolvo que. de ora
em diante seja udoptado o modelo que 11. este acompanha.

Saude e fl'aIArni(llI.de.- Julio el'WI1' dI' Xonmh".
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AVISO DE 31 DE DEZE;\IBRO DE 1902

n0Vog:l n n víso n . 711), d" ;, de julho de 1\\01.

Ministerio nos Neg'ocios da Marinha - 3' Secção- N. 1891
Capital Federal, 31 de dezembro de 190~.

Sr. Inspector do Ar801nl de Marinha da Capita I Federal
Tendo em vista o que expuzostes em otllcio n . ;>69, de 19 do
corrente, resolvo revezar o aviso n , 710, de 5 de julho do anno
proximo lindo, no qual foi determinado que os ajudantes das di
rectorias techuicas desse arsenal encarregados da rtscalízação
das obras cnntiadas á casa Lnge Irmãos flcnss.nu subordinados
directamente a essa inspectorío..

Saude e fraterui.lade , - Julio C(WW de N aranha.

AVISO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1(102

Declara insubsistentes os avisos mandando computar como de em
havque o tempo de serviço prestado em t.erra por offlciaos '1ue vencem

"01110 em harcados ,

Ministerio dos Nngonios da Marinha -'!' Sccçiío - N. 14li:J
Capital Ferleral , :ll de d()Z(~lllhro d,~ I\JO~.

SI'. Chefe rlo Estado-Maior General da Armada - Consíde
rundo que O~ uvisos ns. 3D::, de !) de abrtl , e 12ti:J, de 11 de no
vembro tio corrente anno, mandando computar COIJlO de em
barque o tempo de sei-viço prestado em terra, pelos offlciaes da
Escola Na va I o outros que t,:,mborn percebem vencimentos "e
embarcados créam um« exeepcào iujustiflcavel , uma especie de
pri vilegío para taes oll1ciaes;

Consi.lerando que esses avisos, di vorciaudo os otllciaes do mar,
que é a verrladoira escola do marinheiro, concorrem para fazer
bníxar o nivel ele aptidão dos mesmos offlciaes ;

Consi.lerandn, ftnalmente. que nos termos dl\ Ifli n. 22!J(j, do IR
de junho de 1873, o sorv íco de embarque é tnsupprtv«l pOI'
outro sorvieo de qualquer nutur-ez.r:

Resol vo d'Jclarar insubsistentes os alludidos avisos, pOl' serem
eonu-aríos aos preceitos estatnidos no ai-t, IU 8~ :l" e ti" da lei
que rege as promoções dos ofllciaes da Armaria.

O que vos declaro para os devidos efloitos.
Saúde e fraternidade, - Julio Cesar de Noroulia ,



7H DECISC.ES DO G{)n~Il"'O

AVISO DE 31 DE DEZEMBRO DE I90:?

Providencia no sentido de poderem ~el' conhecidas com exndidão as de",
pezas pertencentes á ver ha Muniçue.< Ntirues ; para determinação da
ímportancia desta verba e Ol'g:tnil.:IÇ:'O de \ITl1a tabel la de sobresalentes.

Ministerio dos Neg-ocios da Marinha - Ia f;,>cç1in - N. 1i 41 
Capital Federal, :~I (In dezembro de 190~.

Sr. Contra-almirante Chefe do Estado-Maior General da Ar
mada - Não dispondo este Ministerio dos elementos índíspen
saveis para o calculo da ímportanela consignada no § 22 do
orçamento, isto é, destinada. á ncquisicão de munições navaes,
recommendo-vos que providencieis no sentido de serem re
mettidos mensalmente, a partn- de 1 de janeiro vindouro, pelos
navios da Armada, COI'pOS de marinha, companhia de ma
rinheiros de Matto Grosso e escolas de Aprendizes Marinheiros,
msppas, segundo o modelo junto, quo mencionem discrimina
damente não só todos os sobrcsalentes despendidos, como as
respecti vas importancias.

Estes mappas, que serão immediatnmente enviados pelo
Quartel General ao gabinete, sobre offerecereru base já para o
calculo do quuntum aecessario á citada consignação do § 22, já
:)al'a a fiscalização de uma parte da desueza publica, permít
tírão a satisfdção de uma necessidade ínadiavel, qual a da
organização de tabellas de sobresalentes ,

E não ha negar, semelhante organização redundará em não
pequena economia para o Thesouro,

Saude S frateruidade. - Julio Cesar de Noronha.

AVI''ü DE 31 DE DEZRMBRO Dl<: 1902

-"landa que a' despvzas mensaes não ex~edam á duodecím a parte das

quantias cons igundns para todo o exercie io .

Miuísterio dos Nell'ocio,~ da Marinha - I" Secção- N. li44 
Circular - Capitu l Federal, 31 de dezembro de 19u;!.

81'.... - Reeommendo-vos providencias rlgorosaa arlru de que
no exercicío vindouro as despezas meusaes deste Ministor-io, re la
tivamnnte ao que estiver sobre VOSS,t depeudeneía, não excedam,
sob pena de eífeotiva responsaullidadev a duodécima par-te das
quantias que forem consignadas, para todo o exercicio, nas com
patentes tabellas de distribuição de creditos ,

Saúde e Craternidade.-Julio Ceuir de Noronha ,



xuxisrsruo DA M.\Rl:\llA

AVISO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1902

77

Indica quaes as autoridades de Marinha que podem fazer uso oflieial
do teIegrapho.

Ministerio dos Negocíos da Marinha - Ia Secção - N. 17,15 
Capital Federal, 31 de dezembro de 1902.

Sr. Miuistro da lndustria, Viação o Obras Publicas - Em
resposta a vosso aviso n , 3, de 17 do mez que hoje finda, trans
mitto-vos a inclusa relação, assíguada pelo director geral desta
Secretaria, dos funcciouarios da Marinha. que podem fazer uso
offlcial das linhas telegraphicas do Estado.

Saude e l'raternidade.- Julio Cesar de Noronha.

Ralaçào dos funccíonar íos do Mí.n istovio da Marinha que
podem fazer uso ofllcial das linhas teleg'l'aphicas do Estado
e a que se refere o aviso n , 1745, da presente data
Chefe do E"tado-Maiol' General da Armada.

luspeotcres dos Arsenaes.
Contador da Marinha,
Chefe da Repartição da, Carta Marítima.
Director de Hydrographia,
fJirector de Pharóes.
Director de Meteorologia.
Commandantes de Forças Navaes,
Commandantes de Navios fóra desta Capital.
Capitães de Portos. .
Commandantes das Escolas de Aprendizes Marinheiros.
Commandante da Barra do Rio Grande do Sul.
Pharoleiros.
Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, 31 de dezembro

de 1902.- A. de Sou-sa Lobo, director geral.
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-INDICE DAS DECISOES
DO

MINISTERID DA GUERRA

A viso de 20 de janeiro de Hl02 - Manda observar diversas con
di ções nas' concurreneias que tiverem de ser etfectuadas
na In ten dencia Geral da Guerra i

Aviso de 21 de janeiro de 1902 - Manda rr-vortcr para Corumbá
a séde do 7u distr icto mililar • • • . . • • •. 2

Aviso rlo 2i de janeiro de 1902 - Approva o modelo proposto
para subsl.itu ir o de n , ti do mappa-carga geral dos
corpos e cstubolcciuientos mi l i lures, annexo á ordom do
dia da extinct a repartição de ajudante general. n. 2.21i,
de 25 de julho de 1~89 2

Aviso de 2i de janeiro de 1902 - Manda pagar a respectiva
~ratiticação. por não haver incompatibilidade, a um de
legado de policia, no Maranhão, '!ue serviu em dous dias
como auditor de guerra. 3

Aviso de 24 de janeiro de 1902 - Declara que um official con
demnado a mais de dons annos de prisão simples, sendo
um anno e dons mezes por crime de abuso de autori
dade e um anno e dous mczes por crime de resisteneia,
não está isento da perda do posto e honras iuil itarcs de-
terminada no art. 48 do Codigo Penal Militar. • • •• 3

.\ viso de 29 de janeiro de 1902 - Approva as inst.rucçõos pelas
quaes deverão se reger os oíllctaes que teem de pra ticar
nos serviços da dirccção geral de engenharia. 5

Aviso de 2lJ de janeiro de t!)02 - Autoriza a mudança ,lo ar-
senal de guerra do Estado de Ma tto Grosso para o crl iflc io
do ext incto Laboratorio pyrotcohnico. • . . . •• 7

Aviso de 8 ,le tcvc rciru de 1902~ Torna extensiva as delegacias
de saúde, aos hospitaes e ás enler-ruurias. a disposíção
que manda forneoer artigos de expediente a enfermaria
m il it ar do Alegrete . . 8

Aviso de 8 de r"veroiro de 1902 - Approva as i nst ruccões paru
os olllc iaes quo estão praticando c quo vier-em a praticar
nos estahcleoimentos sob a i nsper-ção Icchn ica da dirccção
geral de artilharia. 8

Aviso de 13 de tevern iro .le 1902 - Declara que etfeC!ua-se pelo
6lw"I'no Est~doal a í ndom niznçãn ~l)hl'e p~ss~~on~ de



2 íNDicE DAS DECISõES

Pags.

olllr.iaes 110 1;:x.0l'c,ito para d(~p()r8ln 0111 pruccxso-oriure
perante a justica loc a l . 1J

Portaria de 14 de fevereiro fie 1902 - Declara q\l.e aos mcdicos
r-eformados dó Exel'Plto competem, quando j;hamados a
serviço, al ém dos 'Vencimentos de sua reforma, as van-
tagens do exercicio da classe a que pertencem, 1:3

Aviso <Ie 20 de fevcrciro de Hl02 -- Man.la dar baixa do serviço
a UIII alunmo da Escola Militar do Bra zi l, a qllem, q ua nd o
praça do batalhão Acadeuuco, so contcriru m as honras
do posto de alferes do Exercito. . . • , . . .. 14

Aviso de 12 de março de 1002 - Manda pagar ao ensaiador ,Ia
banda de musica de um corpo, cujo contrac1o foi ap
provado em fevereiro deste anno , os vcnci nicntos do m ez
anterior, em que esteve em serviço. 14

Círcular de 15 do marco de 1!J02 - Providencia soln-o a rc
messa á Recretaria da Gucrra, pelas estaçi,es tiscaes , de
relações dctalhudas rlos rosponsuvnls por valores ou di-
nheiros a cargo do Ministcrio da Guerra 15

Circular de 20 de março (lo 1902 - Manda adoptar nas repar
tições subordinados ao Ministcr ío da Guerras escarra
deiras de louça, vidro ou metal esmaltalo, com agua
e antiseptlco e empre!l"ar na limpeza dos moveis esponjas
ou pannbs molhados em solução a nt iseptica • • " 15

Aviso de 24 de março de 1902 - Manda baixar ao hospital
central do exercito todos os asylado doentes, indem
nizando-se o mesmo hospital do valor da etapa dos que
não percebem soldo e (lo valor da etapa e (lo sohlo
dos que o percebem . • • . . . . , • • " 16

Portaria do 31 de março de lfl02 - Manda abonar ajuda de
. custo pelo posto de sua gratlua.ção a um medico adjunto

do exercitoque seguiu para o Estado do Amazonas, fa-
zendo parte da comm issão encarr-egnda da escolha de
local para a concentração d as forças <10 lo d istricto mi-
litar. \6

Aviso de 31 de março de 1902- Declara que nas futuras co ncur
rencias abertas pela Intendencia Geral da Guerra devera
o respectivo conselho de compras entrar na apreciação
dó preço, tomando-se para coruparativo o da ultima con
currencia e sujeitando-se os casos extraordinarios á consi-
deração do Ministerio da Guerra . 17

Aviso de 31 de março de lfl02 - Indefer-e o requerimonto em
que um general de divisão graduado reformado do exer
cito pediu que, contando-se pelo dobro o tempo em que
serviu por occasião da revolta de Gde setembro de 1893
e addícíonando-se este tempo ao rle sua refor-ma, se
consignasse mais uma quota de gratificação em sua pa-
tente. 18

Aviso de 8 de abril dó 1!l02 - Modilica a tn hel.la n , ;" publicada
na ordem do dia do exercito n. "72, de 19 de agostode 1894. 21

Avieo de 8 de abril de 1902-Autoriza a ida para o Estado do Rio
Grande do Sul de otllciaos e praças da guarnição do 70 dis-
trieto inilitar atacados de beriberi , 21



MINISTERIO DA GUERRA

Aviso de 11,10 ahril rlo Hl02 - Approva, para a arma de cavnl
lar-ia, o modelo de cartucheira proposto pela commissão
nomeada para dar parecer sobre modelos de arreia
monto

Aviso ele 23 de abril de 1902 - Declara que no caso de ter um
ícrnocerlor dons contractos na rue-una guarnição e de ser
r-cscind irlo um dcl les, não íica o dito for-necedor impossi
bilitado de continuar II executar () 'lue não foi rescludulo,
que em uma guarnição o conl.ru eto ,',um uuíco parll os
corpos 'Iue a com pocm .

Aviso rlc 25 do ahr i! rlo 1902 - Declara que estão sujeitos ao
parranwnto de se l!o as licenças concodi.l as aos enfo i-mc iros
móros e ajudantes de enfor-mo i ro .

Aviso ,lo 21'1 do abril dn 1!J1)2 - Declnrn (('In os atumnos rlns
,,,colas militares Icem d ir-citos idr-nt icos aos dos passa
g'eiros rle la classe quan.lo viajam em paquetes do Llo yd
Bruz il e í ro •

Avi-o ,te 28 de abril de 11102 - Declara C0ll10 se deve rá p i-oce.Ie r
quanto ao pn ga monto de pre t a uma praca excluiria do
corpo ou de vencimentos ,lo mel. anterior ti que foi tr-a ns
sfo r-idn para outro corpo, na falta rle repartição fisca l na
local idade respectiva

Aviso de 1:> dc maio de 1902- Manda apresentar na contadoria
da marinha os prets dos vencimentos das praças da arm adn
incluídas no Asy lo dos Invalidas da Patria .

Portaria do 19 de maio de 1902 - Declara que os olliciacs que
estão praticando nas cstrnrías de ('01'1'0 teem direito ti

vencimentos de estado maior de la classe durante um
a n no , e bem assim os que estão nos serviços especificados
no art. 15 da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 1890. . .

Aviso d o 22 de maio de 1902 - Declara que os vencimentos de
com m issâo militar que tinha no Ministerio das Relações
Exteriores um lento da escola milit.ar do Brazil, cessam
desde a data em que elle reassumiu a regencia de sua
cadeira. . • • • • . • . . . . . • • . .

Aviso de 22 rle maio de 1902 - Declara que os in edicos adjuntos
do exercito não podem cntrur na esca la de serviço nas
fortalezas . . • . • • . . • . •

Aviso de 2" de maio de 1902 - Declara quo ílca extensivo aos
al umnos d a Escola Mil i ta r <lo Brazilo uso das pnla inas ,
,In 'lue t ra tn o plano rIe un i.or mcs approvnrlo pelo 1)" I' r ebo
11. 1.729 A, dn ti de junho ele 1804, para as praças de
infantaria em 1°unilorme.

Aviso d e 20 dI' junho ele 1902-Autoriza a cncorn mendu de lancn s
Iahr icadas pelo processo Ehrhardt. . . . • • .' •

Aviso de !) d« junho ,In 1902 - Decl a r-a que as coi-t idões <la ,!ed:l
ração <le hcrrlei r-os para a percepc âo ,lo meio so lrlo II

montepio rlcvorâo conter apenas a assignatura dos aurl i
íoi-es de guerra. . . . . . . • . • . . . .

A,i"o de HJ ele Junho de 1902 - Fixa em 1$200 o limite mínimo
para a etapa elos o ílic iacs .lo exercito •

3
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Aviso de UI de junho de i902 - Torna extensivo nos alumnos
da Escola Pi-eparatoria e de Tactiea do Bealcnvo OURO
das polainas marcado no plano de uniformes para as
praças de infantaria.

Aviso de 23 de junho de 1902 - Manda cessar os descontos que
soffrcm em seus vencimentos para o montepio militar os
offieiaes pr-omovidos ao primeiro posto, de 1 de janeiro de
1898 em deante. . •

Aviso de 25 de junho de 1002 - Manda limitar á quinta parte
do soldo 'ou do ordenado os descontos das consignações
estabelecidas pOl' ofllciaes elo exercito ou funccionar los
civis do Minister ío da Guerra ao Banco dos Funcctonarios
Puhlicos e outras associações

Aviso de 20 de junho d" 1902 - Doctnrn 'lu" não tem d irei to á
etapa a mulher da praça usvtada 'I lia lido ost.a l'c,;id" lüra
do Asyto dos Iuval i.los d a Pa tria .

Aviso de ~O rl" junho ,I,· H102 - Amplia aOR ollic.iacs reor-m adus
docentes <los institutos militares" ensino, a disposição ,lo
aviso d" 28 de dezembro de 18(14, na parte rr-l at.iva ao
pagamento de ctapa

Aviso de 30 de junho de 1902 -Man,la cessar o fornecimento do
medicamentos pelo La horutorio Chimieo Pharmaceut icc
Milit.ar aos oíllciacs da a rmarla e classes annexas •

Aviso de 1 de julho de 1!l02 - Declara que com o fullecimcnt o
110 consignaturio. omhoru em consi pnnç âo de prazo fíxo ,
<Ieverá ser desde logo suspenso o rospectivo pa:ranwnlo.

Aviso de 2 de julho ,Ie HI02 - Determina que se continue a
etlectuar o desconto que a titulo de contribuição para o
montepio militar. sotlr-ia em seu soldo 11m alter-os-alumnn,
vislo serem os a í tcrns-a lumnos oíllciaes do exercito . .

Aviso do i!l dn julho de i!l02 - Permit.te nos a lumnns <Ias e,
colas superiores o oxer-cic io g ratu il o fie t iro ao alvo no
Til'o Nacional.

Avis» rle 1" ,In julho ti" i!10;? - Declara flue as propostas para
accesso de praças deverão ser feitas pelo eounuanda nt e
da companhia, de esquadr-ão ou bater-ia e apr-e se nt adas
ao eommandanle do corpo por intermedio do mojor-üscal
com i nforrnação pessoal deste, e que ,', linritndo a 40 dias
o prazo para os command antos rIo corpos resolverem
sobre taes propostas. • . . .

Aviso de 18 de julho dI> 1\102- Manda reproduzir em ordem
do dia {lo exercito o aviso n , 3,'!". de 6 de outuhro .le 1831.

Axiso de 21 de julho ,Ie 1902 - Declara que as viuvas c mul heres
dos asylados, as quaes residem tora do asylo dos inva lidos
d a pa t.ria por sorlr-erem seus maridos tia moles! ia conta
gíosa, estão comprchendidas no aviso n. j .1;,1. do 26 do
junho ultimo. • • • . . • • . . . . . • .

Aviso de 23 de julho de i902 - Declara que os 0rerarios mi
Iitare s que já pertenciam ao exercito em 3 de janeiro
de 1899 dever ão senil' por seis ou oito annos contados da
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dat a do suas tr-anster ..nc ias para as companhíns d" op"-
r-arios Inilitares. • . . . . . . • . . . ~8

Aviso ,Ie 2G ,Ie julho de lH02 - Determina que as pet icões sobro
inclusão do ollic ia es c praças no asy to dos inva lidos da
patría sejam acompanhadas da nota do tompo de l,raça
c do termo da inspocção que os julgou capazes pa ra o
serviço do exerci to. . o • o • • • • • • ., :1i~

Aviso ,I" 2/; de julho de H102 - D..clara que ao auditor do «uena
interino, nomearln para scrvir dur-ante o i111p..dirncnt o 110

e tlect.ivo, somente compete a gratilicaçüo r espeot í va. :1!1
Aviso d o 2R de julho de !f102 - Declara qual o meio legal para

rlesa gm-ava r um conselho Ile uuerra das o tfensas ealum
niosas ou injurias que lhe p~-J~:-;:lIH ser d i riuid as na i m-
prensa . :-!(l

Aviso de 2!1 de julho de HIO:? - Ext lncue o hospital militar PI'O

visorio do Andarahv. mandando add ir ao hospital central
do exercito o respcct.i vo pessoal civil o ,Li outras pr-ovi-
dencías], . . . o • • o • • • • • • • •• 41

Aviso de 2 de agosto .le t!I02 - Declara que nas com m isaõos
julgadoras das hahil i t açõcs dos arumnos rias escolas mi
litares cabe a prusirlenciu ao mais graduado de seus
membr-os 42

Aviso de 5 ,Ie agnsto .le 1(l02 ~ Declara que os otliciuos que
fazem parte de cousclhos podem ser nomeados para po
quenas diligencias, desde que não fique prejudicada a
marcha dos mesmos conselhos. 42

Aviso d" ~I rlo agosto do HIO:? - Dec lara qno os alu m nns, praças
de pret, das escolns mil itaros, ,les,le que cessa a qual idade
de alumno e vol tam :í cnud icâo de simpl"s praças .lo pret ,
perdem o direit.o ao titulo de volante. 41

Aviso de G de agost.o rle l!l02 - Esclarece duvi.Ias sobro o prc
enchiment.o do Iorrar ,Ie d i rect or da escola regimenl al df'
um corpo. 44

Aviso d e 7 de agosto rlo i!)02 - Declara quc o aCaSlalllf'nlo 110

quartel-mestre de um corpo da respcctiva l:uarnição i,
v~rla,lo pelas dísposíçõe em vigur, podendo o serv iço de
ajuste de contas mensaes SOl' conflnrlo aos suhal ternos nas
Iocaf idades em que não existirem repart.ic'-,es paga,loras. 4::;

Aviso ,Ic 11 de agosto rle HU2 - Dcclara quc nas escolas regi
montaes ha o ensino elementar da Iingua porlugll"w,
ca henrlo ás escolas p reparn t o i-ins I' de tact icu o cst u.Io
completo o.......... 4ti

Aviso rlc iG de agnslo dc H102 - Dcclurn não ost nrom compre·
he nd id as na pot-t aria ri" 2(1 de ahril Ile lf{1.1 as pr-aca s
g-ralluadas ás quaes se pc,'mitt iu ouvir as a ul a s dos i ns l i-
lutos m il i turr-s ,te ensino. 4G

Avis» de 18 de avost o de HII)2 - Man.l n abonar tardnmcnt o Ib
accordo COll1 o dcl or-minndo na tahella geral do cxerc i lo
aos sargentos em serviço nas escolas militares. 47

Aviso de 19 de agosto de 1902 -Manda fornecer aos corpos
sujeitos a trabalhos de campo, a lérn do farIamcnt.o da
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t ahnlln em vigor, uma camisola, uma calça rlo algodão
c um chapéo d o palha. 47

Aviso de IH de agosto do 1902 - Dcclnrn não convi r que os
otllciaos que estão transitoriamente em uma guarnição
Rejam inclu idos na escala dos 'luO t cern de servir em
conselhos de guerra. 48

Aviso de I!) de agosto ,I" HJ02 - Resolve duvidas sobre a posição,
em relação aos olliciaes posteriormente promovidos, d o
um tenente aggregado á arma de infantaria pai' ter si.lo
promovido indevidamente, 48

Aviso do 22 de agosto de 1902 - Provide neiu sobre o arrola
mento dos volumes existentes nos depositos dos comman
dos dos districtos militares e sobre a entrada e sahida
dos mesmos volumes 4!)

Avi so de 22 d e agosto de 1902 - Doc larn que o grao obtido no
exame linal da cadeira do 10periodo .lo 2" anno do curso
geral pelo regulamento de 12 ,le abril de 1890 não deve
prevalecer para definir a app rovaçâo na actua l cadeir-a
de mecanica e bal ist ica do curso geral da Escola Militar
do Brazi! . 49

Aviso de 2:1 de agosto de 1902 - Declara que não podem haver
duvidas quanto á resolução de 22 de outuhro de 18:16 e
a de 1" dejunho de HlOO em face do r"gulamento de 31
d o marco de 1851 e da rosolucão de 17 de abril de 1863.
na pai-to relativa á an tig uirlnrlc ,Ie posto para accessos
postos im mod iat os e a prece,lnncia para a promoção por
antiguidarle "O

Aviso ,Ie :1 de snt emhro de 1902 - Declar-a que deverá ser em
ospccio o fardn mo n to mandado abonar pelo art. 5° da lei
.10 Iixaçâo de forças para o actualexercicio ás ex-praças
que se engajarem ou r ecn gajarem por Ires annos, pelo
menos . ;'1

Aviso d" 11 ,I" sclcm hro de 1902~ Pnrm itf.e ao medico adjunto
<lo exercito Dr, João Baptista Boaventura Soares .lo Moi
rel los ass ignar-vsc Baptista <le Mc i rel les COIIIO rubrica nos
papeis oülciaes . 51

Aviso de 16 de setembro de 1902- Declara que os crimes defi
nidos no Codigo Penal da Armada, em vigo r no Exercito,
são cs senc ia l mcntc ou accidentalmente militares, cor
rcndn o processo, no primeiro caso, pelo mro militar e no
sevundo caso pelo 1'0"0 COlllmUIII ou militar, contormo
as cir-oumstauc ias . ;.2

Aviso dc 18,1" sxtembro rle 1902- Declara ,[ue não tecm d ire ito
á gratilicação de excr-cicio e quunt ita t ivo para criado
os o llleia e« presos :i orlem .las a n toi-id a.los superiores e
menciona as vantagens que compelem aos ol1iciaes que
rcspon.lo m a processo por faltas d iscipl iuaros , "I)

Aviso de 19 fie selembro do 1902- Mania tirar nos prets gel'aes
os vencimentos em atr-azo. dentro <loexe rc ici o Iinanceiro,
das praças e os abonos do Iu r.l a mc nto em d in hei r-o. 57

Aviso <le 22 de setembro ,Ie 1!),J2- Declara que a lei n. :150, de !J
de dezembro de 18t)", só .; nppl icn ve l ás pr-aças do ex-
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erci to 'lue, em e llocti vo serviço de guerra, !'Iram com
m issiunndas no posto ,le a ltorcs e ás ~r"du"elas por
etreito .da mesma lei e que á condição .lo .u-t , 2" está
subordinada a cl ausu la do art , 1°, . , . . . .. 57

Aviso de 22 de setembru de 1D02- Aelara a d ispos içâo do aviso
de 25 ele junho ultimo dirig-ido á d i rocçào g'eral de eon
tu hil i.lade da g'uerra, que limita á 5a parte do soldo ou
do ordenado o desconto de conaicnncõcs ao Banco dos
Funcc ionarios Puhlicos e outras associuçõos . (li

Aviso de 20 ele setembro de 100.2- Declara que os Ior-noccdorcs
de dietas aos hospitnos e nnfc rma i-ias militaros estão
isentos da disposição contula no art. 232 do regula
ment o quo baixou eom o decreto n. 2213, de D de ja-
neiro do 18D6. G2

Aviso rlc 6 de outuhro de 1D02- Declara que os chefes do sccr.ão
lia lntondencia Geral da Gucrru só poderão ser subsí.i-
t u idos por otllciacs. ""

Aviso de 24 de outubro de 1D02- Declara que ás praças in
c luídas no asylo dos inva lidos da patria eom permissão
para residir nos Estados não devorão ser abunadas gra-
tificações de vol u ntnr io ou eng-ajado 63

Aviso de 1 de novembro de lD02- Permitle prestar exames
ílnaes com as turmas respectivas das materias da sério
subsequente dque lla em que so acha m matriculados, aos
alumnos da escola militar do Bruzí l que tenham reve-
lado aprveitamento. 63

Aviso de 13 de novomhro de 1902- Providencia sohre a limpeza
dos canos das armas depois do qualquer exe rc ioio, a fim
de ovitar o desapparecimento do raiamento G,í

Aviso de 26 ele novom hro de 1\J02- Decla rn que as praças do
28° batalhão de i u íuu ta r ia que ha ix.u-em extruor.l ina
riamento á respcct ivu enrer-maria deverão ser por ella
soccorridns da etapa a contar do dia suhscquente , •• 64

Aviso de 10 de dezembro de 1!J02- Resolve duvidas sobre a
concessão de medalhas mili tares . li;';
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AVISO DE 20 DE JANEIRO DE 1902

Mu n.la ohsor-var diversas condic ô es nas concurrcneias quo tiver-em

,I" ,OI' cIT"clua,las na Iutundour.in n"ral,la nu"rra.

Ministerio da Guerra - Capital Federal, '.10 de janeiro de 1902
- N. :19.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Declaro-vos, para os fins
convenientes, que, de accordo com o parecer junto por cópia, da
direcção geral de contabilidade da guerra, nas concurrencias a
que se houver de proceder nessa intendencia, quer na commíssão
de compras. quer no conselho de compras, deverá ser obser
vado o seguinte:

l°, ficam revogados os avisos ns. 252, de 21 de agosto de 1899,
e 622, de 31 de outubro de 1901 ;

20 , o negociante que se propuzer :tS concurrencías semestraes
depositará de uma só vez a quantia de I :000$, que ficará caucio
nada até a terminação de todos os contractos, afim de garantir
as multas de 10 e 20 % regulamentares, no caso do não cumpri
mento dos pedidos que lhe forem feitos; outrosim depositará
mais a de 500$ para entrar em cada licitação, quantia esta que
perderá si não assignar o contracto e que lhe será restituída
log-o que seja o mesmo assignado :

:~o, para concorrer ás do conselho de compras depositara a
quantia de 1:000$ para cada concurrencia, afim de serem dedu
zidos 5 % do valor do fornecimento, si não assignar o contracto,
c, assignado este, a caução ficará para garantir as multas de
10 e 20 %, todas regulamentares;

4°. si em ambas as hypotheses a multa. fôr maior que a caução
c não hnja conta em processo para cobrança, o negocian te en
trará com o restante arnigavel ou judicialmente, assim como re
ceberá a differença quando se realizar;"o, com a maxíma brevidade deverão ser abertas as concur
rencias de todos os artigos ainda não aeceitos pala. commissão ,

Saude e fraternidade.- J. N. de Jlor/eiros i1Iallet.
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AVISO DE 21 DE JANEIRO DE 1902

Manda reverter para Corumbá a sede do ,/0 distr icto militar.

Ministerio da Guerra - Capital Federal, 21 de janeiro do
1902 - N. 138.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Havendo o comman
dante do 70 districto militar, em seu offlcio n. 43, do 9 de no
vembro ultimo, exposto os inconvenientes resultantes da mu
dança da séde .tesse dístrícto para Cuyabá, entre os quaes salien
ta-se a baixa constante das aguas do rio do mesmo nome, prívan
do-a do communícação regular, e demonstrado que o porto de
Corumbá é o primeiro que receba, trausmítte ordens e presta re
cursos de pessoal e material ás demais guarnições, podendo-se
considerar no centro da grande zona, onde se acham essas guar
nições, determino que a referida séde, trunsferída por portaria de
25 de fevereiro de lK94 pura a cidade do Cuyabá, reverta para
a de Corumbá, conforme solicita aquollo commandante,

saude o fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 21 DE JANEIRO DE 1902

Appruvn o mo.lclo proposto para suhst i l.uir o de n , (j ,lo lllappa

ca rp a geral dos ,corpos e cstnbalcci mo utos militares, annexo á ordem

do di;, da ext.inct a repartição ,le uju.ln nt« ,'l;lll1r'I'ul n. 2.271, de 25 ,le

julho de 1889.

Ministerio da Guerra - Capital Federal, 21 de janeiro de
1902 - N. 42.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Declaro-vos que approvo
com as modificações constantes de vosso officio n. J.59;~, de 11
de novembro ultimo, o modelo proposto pelo inspector militar
do 1o batalhão de infantaria para substituir o de n. 6 do mappa
carga geral dos corpos e estabelecimentos militares, annexo
á ordem do dia da extincta. reparttção de ajudante general
n. 2.271, de 25 de julho de 1889.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mo.llet.
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AVISO DE 21 DE JANEIRO DE 1\)02

3

Manda pagar a rnspcct iva gratificação, por não haver incompati
hil idadc, a um delogado ele policia, no Marunhão , que serviu

em dous dias como uud itor do guelTa.

Ministerio da Guerra - Capital Federal, 21· de janeiro de
1902 - N. L

O Sr. Presidente da Repuhlica manda, POl' esta secretaria
de Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal
no Maranhão, em resposta ao seu ofllcío n. :i3, de 5 do mez
findo, quo ao bacharel Alcides Jansen Serra Lima Pereira, que
exerce o lagar de delegado de policia no dito Estado e serviu
como auditor do guerra em 10 e 20 de novembro ultimo, de
verá ser paga a gratincução que lho compete e inherente ao
segundo dos ditos Jogares. visto não haver iucornpatibilídade
neste calJo.- J. N. de Medeiros Mallet ,

AVISO DE 24 DE JANEIRO DE 1902

Declara que um oflicial co ndoru nado a mais ele deus annos ele

prisão simples, son.I» Ulll a n uo c .lous moz es por crime de abuso

de autoridade e um auno e do us iucz.is por crime do resistencia,

não está isento da p-r.In .lo posto c honras militares determinada

no art. 4R do co(lig" penal militar.

Ministerio da. Guerra - Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1902
- N. 163.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - O commandante do
(iO districto militar consultou, no telegramma que em 22 de

Consulta a qllr s(~ refere o aviso slIl,,'a

Sr. Prc,idente d a Rcpubl ioa - Mandastes remetter a este
Supr-em o 'I'rihunal , para serem tomados na consideração que me
recessem, os papeis om que o conuuandun to rio li') districto militar
consulta si importa na destituição do posto, nos termos do art. 262
do regulamento processual criminal militar, a sentença (lo m esm o
tribunal de 31 de julho ultimo que iua ndou subsistir a de 19 de
abril anterior. que condemnou o alferes do 20 r ez imcnto de caval
l~ria LooJl~h~o Disnar,a dous a nnos e quatro "mezes de prisã o
SImples. dIvldmdo~ porem, esta pena, para condemnal-o pelo crim e
de abuso de a utoridade, a um anno e d ous mezes de prisão simpl es
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setembro ultimo vos dirigiu, si importa na destituição do posto,
DOS termos do art. 262 do regulamento processual criminal mi
Iitar, a sentença do Supremo Tribunal Militar de :H de julho
ultimo, que mandou subsistir a de 19 de abril anterior, a qual
condemnou o alferes do 2° regimento de cavallaria Leopoldo
Dlsnar a dous annos e quatro mezes de prisão simples, dividindo,
porém, esta pena para condemnal-o, pelo crime de abuso de au
toridade, a um anno e dous mezes de prísão simples e, pelo de
resístencia, tambem a um anno e dous mezes de igual prisão.

O Sr. Presidente da Republica, tendo ouvido o referido trio
bunal, resolveu em 1:3 do corrente deixar de se conformar com

c, pelo c r iuic do r-cslstunc ia, a u ni annu c d o us iuczos (lo igual
prisão. ..

O sub-chefe' do estudo ma ior elo c xe rri bo achu fun,l:lIIa a duvida
susci tadu pelo com munrlo .lo G" ,lis!J'icl'l (" assim pensa por lho
pu rcco r qUf'. o Supr-mno 'I'r ihunn l , a cr.e i ta rul o os cnlhal':~o~, (le~tlo
brou a p riurit ivu scnto n-.n ,lo 28 m ez« om ,lua" do U m cz os
carla uma.

Em tal hypntuosc , acha o lH'''1I1'' suh·("h"l"" ,I" '"Lodo-lHaior 'lUO
o caso .lo alftll'us Disnn r i uc id e na d ou t ri n a (la rO:-ioluctJ.o de 2i .l o
nrnrço d o 1~77 r]1-1t"l vc.lu a som iun (tl~ SPUI,IHH.::lS. .

O .uulitor (te g'unl'1'3, ou vid o sol))'n :1 IIlUh']'l:l CIn c.msul tu, Ú do
0rini~lo que a ci rcum st.a nci.r dn hnvc r o a lr'~l'ns 1.nopol,tq Dixn.n-
8u10 con,lnnlnado a m a is íll~ u m» p~'Il::l, Pll" tel' ;-.;idu oonve nc ido <le
mn is d(~ \1111 criru«, «ruhorn e;lIla lU11" d(~lIas Sl'.i'l i n Inrio r :l ([{JUS
u nnus, não o oxuno das C()IlSo{pu~llei;ls t~."t;dll:llH.'ill;l.'-; llu :11'1:. 48110
eUlligo penal m i l itu r , porqu a u to a :,;Ollllll:t ,'lCClUllubda (tas pt~nas

l'estrictivas (La lihel'lladn a 'lu!". u iu l't~O ltll' contlnlllll!lrlo, so rvi rn (ln
guia para '" ver a ü na L, si a pl"'" ",Ia cu mp ridn (ar1. ~)8 " seus
para::;l'aphos) n concluo, quo f) ullieia I "!" t[llt"'itiio, t'olllll~lIln:1d(l por
sentença passada e m .Iu1f.!ado. a )\l:lls tl t.! dou.; nu n.is (h~ pl'i:-,ão
s i mplr-s , porllnn o posto ti a~ Ill))ll'aS ([UI! .tLn\I:\ .

.A :ia sp.e(~.ão do p.~t-:ltlo In:1101" Ilo W\..I~I't'I\O, a!lllllfl;111l111 ('111 i~'ll~I(~S

eoUSillcraçúo~, ehnga :i~ Lilp."illl ;tS CI)IlC! 1l:";OI'''; (l11l~ :1 ;1 u.l i t,qria de
guerra.

I~sto Suprmuo 'I'rihu na l , pr1rulll, Há,) n:..;!·Ú ,lr~ :l<;cul'do llOlll <::0;11

a auditoria til} g-lll~rra nom CO!ll a .-Í:l ~f~(~ÇÜi) dI) n-:tad·:, m a io r,

O reo não esta cornprehUlltlidu na displlsiç'ül) dq art. 48 .Io eodig-o
penal m il i tu r, pnrllur, não fui cUll1lnl1ln:l 1 lo a m nis dl~ doa" a n nc», tlo
pr isào ; () 1'(:'.0 foi (',oll,lnlllnatlo por '{(lU"" t;ril11f'S l!llflTl·,nl.n...;, :·wlulo
por cada u ui a li 1l107,U:';, cuj;l.-; sC'litcll<;,.;t:-i :"'l'L';'l'l ('\llllpl'id;\:-" uma
depois de tru-m iruuln a out ra ,

O ter s irlo n m has pt'()r{~l'icl:ls na lllc.-:1l1a S(~":";;lq do ~111H'(~lll(j T'r i-
huna l n.ulu ímpo rtn , nâ» nu to riz a a slllllln:J1-a:-" re luz i nrlo a u iun
(io ma í s de dons u n nos, coiu o Iini !lu Pl'l'.it1(ti(~;ll' u L'(:'(J.

Estn lnncto cln t:olnp,'phender o ('·:l:-;u oin llW~sLlq n iio l:' novo; caso
ignal, pcrteí t.uuoute i.Iout.i..o , él s:-::.i 111 [oi r csolv i!« pc l« Gover-no cru
1H77, r cso luçâo (le i4 de lllarço. cOHforltlallllll-~(l (~Oll1 l) p~I'nC(:l' ,-to
Conselho ISupr')lllo i\Iilitnr ,r" 17 elu [·ever.,il'o tllllltn."UU allUll.

E nssitn entendeu o Supremo Tribunal nlll sus~:J..u cl'ilHlllal (in 3t
dc julho do CUl'l'cnte anuo acccitanll'J oS ulll!Jal'f';":; o['pusto,; ]lolu rü"
á primitiva sentellçi.l de uous anllO:; e qua!.ru l!leZ PS, desuobrulHlo-a
eUl àUBB, cada Ullla ele Ulll anno e c!r)us lnezc:-;, p;Jl'a G'Hla criale.

Si a~siru não entelHlebse o me:;!110 tribullaI, si tiv"sse e 111 vista
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o parecer deste, exarado em consulta de 9 do mez findo, para
considerar como applicavel ao eondemnado, na hypothese ver
tente, o preceituado no art. 48 do codigo penal militar. visto
evidenciar-se da expressa disposicão do citado artigo que não
é a natureza do delicto, mas ,1 extensão da pena de prisão - por
mais dous annos - que acarreta o eífeito da perda do posto e
honras militares, o que vos declaro para os fins convenientes.

Saúde e fraternidade.- J. N. de Medeiros M(lllet.

AVISO DE :!9 DE JANEIRO DE Hl02

Approva as iusl ruccõos pelas quaos rlevol'ão so rogor os oíflc iaes 'IUS

í .-o m do praticar 110S sor-v iços da ,Iil"'cção :;01':11 do ongt'nharia.

Ministerío da Guerra - Rio de .Ianeiro, 29 de janeiro de 1902
-N.II.

SI'. Director Geral de Engenharia - Declaro-vos que approvo
as ínstrucções que acompanharam vosso offlcio n , 48. de 22 do
corrente, pelas quaes se deverão reger os orüclaes que teem de
praticar nos diversos serviços dessa direcção,

Saude e fraternidade.- J. N. de Mede{,'os Malte!.

mn ntcr toda i-; a~ eOlP';('tj,uunci:u'3 da pri m itiva st~Illnll(~a, toria tlr.s
p i-ozado os clIlhal'gos U m a nl.ido a iuesm n scu tc nça do duus annos
(~ quatro llH'Zes .

.A' vista, po is , du ({nt~ vem nxpnu1lillo. este Supt'C!110 'I'r-i huna l e
,I,· pal"'co,' quI' o ,df,,,'cs Luopol.lo Disnar não I'st:i no caso de se;
d,,,tituido ti" pust», p"r'[1lc n:,,, c.,tá cump rohnnrl irlo 11a disposíçã O
dn a rt, ·'JB do (,'ollig-o pnn:d m i li tnr ,

E' 1',,11', Sr. Pl'C,i'[Clll" da Rt'pllbliea, o p:I1'''cor .lo Supremo 'I'ri
Lunul i\1ilibr.

Rio de Ju non-o, G ,I" ,l'''''lllbl'o do 1GOi.- Pereira Pinto.- E.
lfal'bosa.- C. Ncto i-« H. Yas'lues.

Foi voto o Sr. ministro con tra-a hu í r.mte Gu i l lo be! ,

Rg::-iOL L'c.:.\ o

Evi,ll'ncian,l.?-,,, ,Ia cxprossa 'Iisposição do art. 48 do corligo punal
nl1I1t;~r_'lno nuo e.a n a t u rr-zu do <Ialido, mas a oxtcusã» .la pena
do p1'''áo-po1' mais do dons annos-'Ine acarreta o effeí to d a parda
.lo posto c honras m ilitaros , de ixo cln confor-uinr-nie COIU () parecer
para consi,ler~l' COIllO appl icnvel ao con.lcuiuurlo, na h ypot hcse ver
tt:,nt.e, u precc i Lundo no lllCS1HO art.igo.

Capital Fedl'ral, 13 ,lo janeiro ,[r, 1G02.- CAMPOS SALLEs.-.i\{allet.
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Instrucções para os ofRciaes que teem de praticar nos diversos
oorviços da diracgã.o ~eríll de en~e'lhari3

l°

OJ offlciaes postos á disposição da direceão geral de enge
nharia para. praticarem, de accordo com o disposto no art. 15
da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 18\:1Z, serão dístributdos do
seguinte modo: -

a - la. secç,io

b - 2" secção

c - :J" secção

2°

Nos serviços peculiares a cada uma. das secções. praticarão
os offlciaes pelo tempo de seis mozes 11 um armo, devendo tri
mestralmente apresentar ao director geral de engenharia rela
tortos sobro 0-; quaes ex penderá o seu juizo o chefe da secção
ou da eommíssão junto lÍ qual servirem.

Estes relatarias serão remettidos ao chefe do estado maior do
oxercito, levando tambem o juizo do director geral.

Os relatorios serão tão minuciosos quanta possível. afim de
poder l\ autoridade compotente ajuizar o grào de aproveitamento
dos praticantes; e constarão:

A

Os que se referirem a serviços da I" secção:
Do que nestas ínstrucções se contém e lhes fôr npplicavol e

mais do que se encontra nas de 31 de maio de 11)90. publicadas
na ordem do dia do estado maior' do exercito D. '18, de 5 de
dezembro do mesmo anno, relativamente a estradas e tele
grapbos.

]3

Os que se referirem a serviços daz: secção:
Da indicação dos orçamentos que organizarem e sua justifi·

cação, ímportancía de cada um e obras a que elles se referirem,
dos trabalhos que fiscalizarem ou houverem auxiliado ou ex
ecutado, descrevendo-os e discriminando as quantias despen
didas com o pessoal e o material, anncxando cópias das plantas
e córtes que houverem levantado e das obras que houverem
projectado e indicando os processos e os instrumentos ernpre
gados,
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Quando os ofllciaes forem destinados a praticarem nas dele
gacias da. direeção do engenharia, os respectivos delegados de
verão encarregai-os do estudo e organização de projectos e orça
mentos, já. de construcções novas, já de reparos DOS proprios
nacíonaes, de levantamento de plantas desses proprios, da
execução de obras o quaesquer outros serviços correlatos, tudo
sob a üscalização dos mesmos delegados.

o
Quanto á 3' secção:
Dos que disserem respeito á dirccção teohnica dos estabeleci

mentos de instrucção theorica e pratica de engenharia; ás
questões technicas de engenharia em geral cornapplícação á
guerra; á triangulação de territorid da Republica com in
clusão dos dados obtidos para 8. organização (1:1. carta geral, dos
mappas e plantas topoeraphícos ; á descripção e díscrtmínaçâo
dos terrenos medidos e demarcados ou daquellos cujas medições
anter-íoves forem verificadas, cornprehendendo o estudo do valor
desses terrenos sob os pontos de vista militar, industrial, agrí
cola e commercial, e o mais tudo que tôr concernente ás incum
beucías da secção.

AVISO DE 29 DE JANEIRO DE 1902

Au í.or iz n a mu.Iancn ,I" a rsc u.r l do p'lllJrl'U d.) E,I:lllo de Mo t.í.o Grosso

pu-a o olli[it-jl) (li) o x í iml» LlhuJ';l.l,·)l'ilJ PYl'utl:dlllico.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1902
- N. 71.

Sr. Intendente Geral da Guerra. - Declarae ao commandante
do 7° districto militar , em solução ao seu telegramma de 2;') do
corrente, que fica autorizado a mudar o arsenal de guerra
do Estado de Matto Grosso para o eduiclo do «xtincto la
boratorto pyrotecuníco, conforme pede o respectivo díreetor ,

Sau.le e fraternidade.- J. N. úe Medci}'os Mallet.
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AVISO DE 8 DE FE VEREIRO DE 1902

Torna extensiva ás ,leL'f'aeias ,).o sau.le, aos hospi tucs e ús en-

fermarias a dispos ição ']110 ruauda f()I'Il(l,'OI' "l'tigus do ox porLion to

:i "nfUl'lllaria militar ,I" Ak;':'l'elt'.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1902
-~. 96.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Declaro-vos que fica exten
siva ás delegacias de saúde, hospitaes e enfermarias militares a
disposição do aviso de 13 de dezembro do anno findo, mandando
fornecer artigos de expediente á enfermaria militar de Ale
grete.

Saude e fraternidade.- J. 1'{. de Medeiros Mattet ,

AVISO DE 8 DE FEVEREIRO DE 1002

Approva as i nstruccõcs para os oülc inos '[110 o,stão pr-a ticnn.Io e 'Iue

vier-em a praticar nos esta]JC]ncillH~ntosSI)]) a in:-;!)(~('Ç;lO ll'{:!Jnica

da .l irccção gel',,1 do artilharia.

Ministerio da Guerra - Rio de .Janeiro, 8 de fevereiro de 1902
-N.4.

SI'. Director Geral de Artilharia - Declaro-vos que approvo
o incluso projecto, que acompanhou vosso officio n. 28, de 31
do mez findo, das instrucções pelas quaes deverão se reger
os offlciaes que estão praticando e os quo vierem a praticar
nos estabelecimentos sob vossa direcção tecuníca.,

Saude e fraternidade.- J. N. de Meile.ro« Mollet ;

Instrucções pelas quaes se deverão reger os oi'ficia.es que forem
manda.dos praticar nos arsenaes, fabricas e labortltorios pyro
technicos do exercito

1. 0 Os officiaes que forem mandados praticar nos arsenaes,
fabricas e laboratorios pyrotechnieos do exercito ficarão subor
dinados ao chefe respectivo do estabelecimento, de quem reee
berão todas as ordens.

2. o Terão freq uencia dia.ria e permanecerão 110 estabeleci
mento e suas dependencias durante o tempo regulamentar dos
trabalhos.

3. o Exercitarão SUl. actividade, de observação e estudo, tanto
na parte teehníca corno na ndmrnistratlv.r, para o que o chefe
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do estabelecimento lhes proporcionará todos os meios neces
s.u-ios a uma, util praticagem em cada um tios ramos dos va
rioa serviços que dirigem.

4.° O tempo da praticagem será, no minimo, de um anno,
salvo o caso de, doutro desse tempo, o praticante mostrar
pouco interesse.

5.° Os praticantes apresentarão, de tres em tres mezes, um
relatorio circumstanciado ao director do estabelecimento, que,
com o seu juizo a respeito. o enviará ao director geral de
artüharía para ser presente ao chefe do estado maior do
exercito e pela seguinte fôrma:

§ l° - PARA os QUE PRATICAREM B.\I FA HlUCAS DE POLVORA

1'rimeiro relatorio

Monographia de cada uma das materias primas empregadas
no fabrico lias polvorus mecauicas, eomprehendendo suas pro
priedades chímícas o physicas, seu estado inicial, seu preparo
ou modo de obter-se o seu tratamento e estado final para servir
áquelle fabrico.

Annexos - Resultados dos ensaios e provas do recepção
dessas materias primas em bruto e preparadas.

Se,fJundo r clatorio

Descripção detalhada das operações de fabrico até a da gra
nulação, cxclusíve, apreciação da iníluencia de cada uma dessas
operações sobre as propriedades do proclucto e bem assim enume
ração das varias dosagens mais usuaes e de sU:J,S consequentes
propriedades.

Annexos - Resultado de ensaios sobre a densidade, estru
ctura, aspecto e composição do tijolo ou da matoría compri
mida, sahídos das galgus ou das prensas.

Descripção das operações de granulação, etc., até a do
acondicionamento, quer em barris, quer em caixas.

Influencia dessas operações sobre a qualidade do producto
e bem assim influencia da tórma e dimensões dos grãos sobre
as propriedades balísticas das polvoras ,

Descrípção das marcas de polvoras regulamentares, seguida
do estudo das propriedades de cada uma.

Annexos - Resultados dos ensaios chimicos e physícos e das
provas baliaticas das polvoras regulamentares.

QUflrto rclotorio

Conservação, expedição e transporte das polvoras,
systema de administração do estabelecimento.
Annl'X03 - Resultudos de ensaios pura se conhecer do estado

-la conservação das polvoras,
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§ 2° - PARA OS QUE PR,\TICAREM NOS ARSENAES

Primeiro )'clatorio

Armas portatcis, brancas c de fogo.

Primeira parte

Monographia das matérias primas empregadas na fabricação
das armas portatets regulamentares.

Deserípção suecínta do fabrico dessas armas.

Segunda parte

Apreciaçã O e exposição clara dos recursos do estabelecimento,
tanto para o fabrico completo como das peç.is integrantes lle 80
bresalente e accessorios, assim tambern ,{:t aptidão do mesmo
para effcctuar reparacões e concertos no armamento regula
mentar; exposição a q tIP se seguirá a d8'cripcão minuciosa das
operações mais correntes 11:\8 respectivas otlíeinas .

Annoxos - Resultado dos ensalos e provas usuaes praticados
com as materias primas e COU1 as armas acabadas,

S 'gundo rclotorio

Pr-irnci rn p.ir te

Projectis de artilharia - Monographia das matérias primas
empregadas no fabrico das varias especíes de projectis, tanto
para artilharia de pequeno como de gl'OSSO calibre, regulamen
tares, isto é, ainda em uso no exercito.

Descripção concisa da fabricação dos projectis.

Sognnda parte

Exposição ou apreciação nos recursos .las offlciuns com re
lação a esse fabrico pnra c~.f111 syst-rna, especie e calibre (los
projectis (lo fabrlcucão corrente naquellas ofücinas.

Dcscripção detalhada des,;;), Iabricacão, incluindo-se as ope
rações finaes de tornear, aolatnar, calibrar, cmtar, etc.

Annexos - Resultados das provas de recepção das matérias
primas e dos projectís fabrícados ,

Terceiro reiatorio

Canhões, reparos e viaturas militares.

Primeira pa.·te

Mouogr.rphía das principaes mate rias primas empregadas.
Descrípção synthetíca do fabrico ou construcção do referido

material.
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Segunda parte

Recurso .tas offlcinas, j:l para a construccão completa desse
rnaterial, já para o fabrico das varias partes Integruntes e de
sobresulente, accessorios e de palamenta, já para. reparações e
concertos do material estragado.

Descripção das operações mais frequentes no estabelecimento,
relativas ao assurnpto do relatorio.

Annexos - Resultados de ensaios e provas de recepção das ma
terias primas 0 do material promptificado.

Quarto rclatorio

Cor-rearne , equipamento e L\rdamento regulamentares.
Prí mni ra PUI'W

Enumeração das matérias pr-imas. ernorog.idas na sua con
fecção. Descrtpcão de taes artigos e Il'~ sua confecção no qu 0

rospoita não só á parte technica do fa,hdcn, como tambom ás
condições de hygieue, C81111110-lÍilade c durabill-lad» a que (lr~W'llI

satlsfazer.

Systema de administração tio estabelecimento.
Annexos - Resultados de ensaios e provas de recepção das ma

terias primas e das obras feitas.

§ 3° - PARA os QUE PRATIC.\RE~I NA FABRICA DE CARTUCHOS E
ARTIFICIOS DE GUERRA E NOS LAnoRAToRICH PYROTJ<:C~llNICOS

I 'r; mei)'o relatorio

Munições das armas portateís.
Monographía das mnterias prunns empregadas na fabrloacão

dos estojos, e mais componentes do cartnch.une das armas Y)Ol"
tatcís, comprehendendo o mo.lo de sou Lrcl.tamonto e preparo
at(l final fõthricação.

Noções g<mlas sobre a escolha da" li:-ras a da. forma geornetrica
dos estoj os.

Annoxos - Resultaria rlos ensaios e provas de recepção dessas
materias prlrnns ,

Segunda relatario

Descripção dos apparelhos empregados na reumao dos ele
mentos componentes do estojo e do seu carregamento. Impor
tancin relativa de cada operação em relação á qualidade e per
feição de acabamento do producto final. Acondicionamento o
transporte das munições.

Annexos - Resultado <los ensaios c provas dos productos de
fabricação corrente.
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Terceiro relatorlo

Descripção detalha/la (1:J.s operações lÚ~ fabr-ico dos estojos e
seus componentes. Apreciação da influencia de cada uma dessas
operações sobre as propriedades da materia prima trabalhada.
Fabricação do fulminato. Carregamento das capsulas , Capaci
dade fabril do estabelecimento nesses ramos.

Annexos - Resultado de ensaios e provas sobre o aspecto,
resístencia e conservação dos estojos, antes e depois do carre
gamento.

Quarto relataria

Espoletas, estopilhas e demais artificios de guerra.

Primeira parte

Enumeração das especies regulamentares e descrlpçãc de
talhada da fabricação das espoletas, estopilhas e demais arti
ücíos de guerra reg-ulamentares entre nós. Noticia sobre as
materias primas empregadas nesses tabrícos. Provas de re·
cepção dos productos promptos.

Srglllllla parte

Exposição detalhada dos recursos do estabelecimento, tanto
para o fabrico completo dos cartuchos como para o das
espoletas. estopilhas e demais urtirlcios de guerra, acondicio
namento e transporte desses productos.

Systema de administração do estabelecimento.

OBSERVA~lÃO GERAL

L" Em qualquer dos relator los é facultado ao praticante faze!'
a critica sob o ponto de vista techníco, de qualquer operação
titbril e mesmo propor o quo a observação e estudos propríos
lhe suggerírem no sentido de melhorar ou facilitar aquellas
operações, sem prejuízo das qualidades de producto, e tal facto
será considerado como prova de applicação, zelo e interesse
pela causa publica e de quo o Governo podera dar publico
testemunho, si julgar conveniente, como estimulo.

2.00s ensaios, exames e provas, de que tratam os annexos,
serão feitos ou dirigidos pelo praticante com asslstencia do
director do estabelecimento ou de um seu legitimo represen
tante, que deverá rubricar os referidos annexos,
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AVISO DE 13 DE FEVERETRO DE 1902

13

Dccln r» flUO nll'ndnu-so pdo GilVIll'Il0 Estu,[oul a i ndcm nizncíio sobro

passag-ens do olliriucs ,lo e""l'nito pal'a '["p:>rcIll' e iu pr(lccôso
c ri mo porante :1 just iça loca!.

Míniaterio da Guerra - Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de
1902 - N. 3'22.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Tendo o comman
dante do 6" districto militar submettido á vOSSa consideração,
no offlcio n. 5.703 que vos dirigiu em 23 do mez findo, em vista
do disposto no aviso de 10 de outubro ultimo, o facto de haver
sido concedida por conta do Ministerio da Guerra passagem de ida
e volta de Pelotas para Jaguarão, na importancia de 6~$, ao te
nente do 29° batalhão de infantaria Antonio Duarte da Costa.
Vidal, afim de poder este depôr como testemunha em um pro
cesso-crime perante a justiça local, vos declaro, para os fins
convenientes, que em casos identicos effectua-se a índemnízação
referente a passagens desta natureza p310 governo estadoa l, ao
qual nesta data. me dirijo solicitando o pagamento da refe
rida quantia.

Sawle o fraternídada.c- J. N. de A[edeiros Maue«,

PORTARIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 1902

Dr,"L!l',1 rrlH~ ao.'> lllt'llicos l'0{'UrJll;U[OS (lo oxc i-cit.o co mpctc m , quando

l'!I:lm;ut'l:--i a sr-rv ico , al{"Ill do.'; vc nr.i uum Los do sua refo rm a , as

Yal\L~lg"nn-:' (lo (~x('l'('i('i() da classo n fpl0 l)(~rlulleOlll.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 14 de fevereiro
de HJ02 - N. 2.

O Sr. Presidente da República manda, por esta Secretaria de
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal
no Maranhão, em solução ao seu telegramma de 3 do cor
rente, que aos medicas reformados do exercito, quando chamados
a serviço pOI' falta absoluta de effectivos, compete <lo vantagem do
exercicío da classe a que pertencerem, além dos vencimentos de
SU:I reforma, conforme determina o aviso de 27 de setembro
de 1897 e que, portanto, cabe ao medico de 3a classe reformado
DI'. José Lopes da Silva Junior, que se acha prestando serviços,
o abono dos vencimentos de sua reforma e da etapa e exercicio
relativos ao posto de major, em que foi reformado.- J. N. de
"l1eueiTos Mailct ,
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AVISO DE 20 DE FEVEREIRO m; 19l12

nlanda d a r ha ixn .lil :-;rT\'i(:\) a u iu aí n m nu (la {'~eola in i li t ui- .lo

Hrn zi l, a qUClll, q u.m.lo p":u:;a di) b:d;Jlhãi) (ll':ulnillie'J, :-;(~ ('011

t(_~l'il'al11 as ho u rus Ih> p!Islrl 1.11' alt'ol'l's 11'1 oxo rr-i l.o ,

Ministerio da (iuerra - Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de
1\)02 - N. 77.

Sr. Commandante da Escola Milihr do Brazil - Mandao
11esligal' dessa escola, sendo excluído 110 exercito com baixa.
do serviço, o alumno Antonio AIvos Ih Fonseca, visto ter-so
veriücado ser elle a praça elo lJu/'n!hJo ICcwl,'micll, a q nem
por decreto de 15 de outubro de 1894 se conferiram as honras
do posto de alferes do exerci to, tornando-se ossun Incotnpa
tivel :1, sua situação como praça do pre l, nesse estabelecimento,
de accordo com o quo iuíormues em offlcio n , 5:~3, de 24 de
dezembro ultimo.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros uou«.

AVISO 12 DE MARI,'O DE 1902

Mau.la P:12';lr :10 c nsu i.ulor (1:\ ba nla ,k !lltl~ica Ill~ u m ('Ol'po, cujo

contrncto foi appr'ovnlo om rl~v('l'nil'o dCf-ilu u uuo , (l~ VUnCillH\lll:os

do n.ez n n í erior , om que (~~Lnv(' I'lll ~I~rviço.

Ministerio da Guerra - Rio dI) Janeiro, 12 de março
de 1902 - N. 22.

Sr. Director Geral de Contabilidade da Guerra - Deferindo
o requerimento em que Luiz Candido de Fi;;ueiI'odo, eusaíador
da banda de musica do 5° regimen to I h ar til harta, pede paga
mento dos vencimentos de janeiro ultimo, em que esteve em
serviço, visto ter sido approvado o seu contracto sómente
em fevereiro seguinte, rnandae pagar-lhe taes vencimentos,
nos termos da informação da repartição a vosso cargo, n. 354,
de 26 de fevereiro citado.

Saude e fraternidade.- J. N. rle Medeiros suu«.
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Pr()\·i(l(~Il(·,ia ~ohl'l~ ;1 !'j)JlH':;~a ;t :~('('I'(~l:n>ia ILt Gunl'l'a,lh'la:-, o"Laçl-jl'.';';

li.-.;e:IP;-;, til' l'i":t(~()(~:~ Ill·t;llll:td;l~ d'l"; l't'~pOll~;tV,'i,,, l "!'' \';111)1',~,,, uu

.l i nhoi r..s a c:tl'go du ~11ni:~tl'l'i() (la On('rl';!.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 15 de março de 1902
- Circular ,

O Sr. Presidente rIa Rnpnhlica mandu rle novo declarar, por
esta Secretaria ,t" Estado, ao SI', delegalo Iiscal do Thesouro
Federal em ... (ou ao Sr. tnspictor da alfundega de ..• ) que
deverá ser enviada li, mesma secreta riu urna relação deta
lhuda dos respousaveis por valores ou dinheiros a cargo .10
Ministerlo rl;t Guerm, contendo a rIltta de suas nomenções, os
logn,ros que occupain, a doscri peno das resrectivos fianças, si
estas foram prestadas em a.polices. dinheiro on beos de raiz.
() quando se effectuaram, conforme se exigiu em circular do
:!4 de março de !DOO, visto insistir o Trfbunal de Contas no
conhecimento de taes responsaveis. - J. N. de Medeiros ll[al/et.

CIRCULAR DE 20 DE MARÇO DE 1902

T\{;l]llla:uloptal' nas r(~partiç,(,(~S ,c..:uhordill'-lllos ao Miuistcrio da Guerra

CSCal'l'~l(t~iras .te liuça, v i.l r» ou 1l11~t;d ('SI11;\lt,a:n t'OIH :lg-ua C

nn]. iso p t ir-o C Olllp"cga]'ll:l l i mpnzn t!I)'-' movc is n:~pqn.i:ls ou p.mnos

lIIulh:"lus 0111 suluç,iu n nl.iso pt icn .

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 20 do março de 1903
Circular.

Sr •.. - Providenciao para «ue , de ora em deante, sejam
adaptadas na reps.rtição l\ V{ISSO e rrgo (ou nesse estabeleci
mento) escarradeiras de louç I, vidro on metal esmaltado, com
agua o antiseptico, em substituição dos caixotes e escarradeiras
com areia, terra, serragem ou cinza, e para que na limpeza do
S091ho e dos moveis sejam empregadas esponjas ou paunos
molhados em solução antiseptica, de preferencia á vassoura e
ao espanador, conforme pede a Liga Brazíleíra contra ~ Tuber
culose em offício n , 787, de 13 do corrente.

Saude e fraternidade.-.T. N. de Medeiros lJ:fallet.
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AVISO DE 24 DE MARÇO DE I!102

Manda hn ixar ao hospital ('euh'al ,[" oxorri l.o lo,["s o., nsylu dus

doentes, i n.lem niznrulo-so () mesmo lu.sp i tn l ,[" v.i lo r da etapa

dos que não pe rcchom sof,lo o <I" \,;11,,1' ,la el;lJl;l e .lo xolrlo

rios que o pe r-cohom .

Ministerio da Guerra - Rio de .laneiro, 24 de março de 1902
- N. 673.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Tendo o eomman
dante do Asylo dos Invalidos da Pátria consultado, no offlcio
u, 73. que vos dirigiu em 25 de janeiro ultimo, si, em vista da
reclamação do director do hospital central do exercito sobre
os soldos das praças invalidas da armada que al li baixam por
doentes, deverão ellas continuar a SUl' recolhidas ao dito hos
pital ou ao da marinha, visto perceberem pelo dito asylo só
mente fardamento e etapa, vos declaro, para os fins conve
nientes, que estando o referido asylo sob a [nrisdícção deste Minis
terio, ao hospital central do exercito deverão baixar todos os
asylados doentes, indemnlzando-se o mesmo hospital do valor
da etapa dos que não percebem soldo e do valor da etapa e do
soldo dos que o percebem; e que, sendo o quantitativo com
que elIes concorrem para o hospital um auxilio ao estabeleci
mento e não uma fonte de renda e tendo até aqui tudo corr-ido
em ordem, não convem modificar o que está estabelecido.

Saude e fraternidadev-« J. N. de M,y/ei1'O.) Mollet ;

PORTARIA DE 31 DE MARÇO DE 1902

Man.ln abonar aju.l a 11e cust.o pelo pCh[" ,[o SI"l "'l'a<lllaç;,,, a um

medico adjunto do oxorci to qne seg'lllU p;' ra o Estado ,[o Ama

zonas, faxcudo part.o da conun ixsii» pn('~tl'l'I~;~':ld:l da 0s(',011la do

locn l para a conconlraç.ilo ,las CUI'l:a, ,I"~ I' ,[isll'ich ru i li l.ar,

Ministerio da Guerra- Rio de Janoiro, :n de março de 190~

-N.5.

v"'O Sr. Presidente da República manda, por esta Secretaria de
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal .lo 'I'hesouro Federal no
Pará, em confirmação ao telegrarnrna -Iesta data, quo ao medico
adjunto do exercito na gURrniçi'io do dito Esta-lo, que seguiu
para o Estado do Amazonas, fazendo parte Ih commíssão en
carregada da. escolha de local para a coneentração das Forças do
1" districto militar, compete o abono de ajuda de custo pelo
posto de sua graduação.- J. N. de Medcivos Mallet ,
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Declara quo nas futuras concurrcuc ias abort as pela iutendencia
geral .la guerra deverá o r cspect ivo conselho do compras ontrar
na n proc iaçâo .lo preço, to nran.Io-sc para c~JlJparatiYo o da ultima
concurrcnc ia o sujeitando-se os casos oxtraor.Linn r ios ti. consi
dOl'ação do Miuistcrio da Guerra.

Ministério da Guerra - Rio de Janeiro, 31 de março de 1902
-- N. 174.

Sr. Presidente do Conselho de Compras da Intendencía Geral
da Guerra - De posse de vosso offlcio n , 165, de G do corrente,
enviando, por cópia, a aeta da sessão desse conselho, realizada
em 27 de fevereiro findo, para a acquisição de varios artigos.
e bem assim as segundas vias das propostas recebidas e o com
petente resumo, vos declaro, para os fins convenientes, que
approvo a mesma acta, com excepção de G. iOO metros de panno
azul ferrete, regular, 1.:300 metros de pauno azul ultramar
regular, 3.300 metros de baeta azul ferrete, 1.000 metros de
aniagem, 9.224 botões pequenos, prateados. com lyra, 5.400 bo
tões amarellos, com virola, grandes, 2.400 botões amarellos,
com virola, pequenos, 6.300 metros de fíanella azul ferrete,
108.640 botões de 20x8, 64.900 botões de Ux8, 13.545 botões
grandes, prateados, com lyra, 43.200 metros de algodão morim
para camisas, 23.400 metros de algodão para forro, por exee
derem os seus preços de 5 O!o'

outrosím, vos declaro quo nas. futuras concurroncías devorã
observar-se o seguinte:

1.o O conselho de compras deverá. en trar na apreciação fio
preço e só aeceitar o artigo quando o augmento não exceder
daquella porcentagem, conforme já foi estabelecido para a com
missão de compras;

2. 0 Para o comparativo tomar-se-á o da ultima concurrenaia
e, na. sua falta, o menor encontrado na praça, em casas ou fa·
bricas não proponentes;

3. o Os casos extraordinarios deverão SOl' sujeitos á conside
ração deste Ministerio.

Saude e fraternidade. - J. N. de Medeiros Mallet.

Guerra - Decisões de 1902 2
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AVISO DE 31 DE MARÇO DE 1902

Inrtc-uro o rcqucrimcnto em q\1c um gene"al tIe d ivisâo graduado

reformado do oxo rci to pc liu 'lU(}, con ta ml o-xo pelo dolu-o o tempo

em que serviu por occasião da revolta de G de scrcmln-o de 1893

e addicioua ndo-se es!e tempo ao de sua reforma, se consignasse

ma is uma quota .!e f;l'atilicação em sua patoutc ,

Ministerio da Guerra. - Rio de Janeiro, 31 de março de 1902
-- N. 709,

Sr. Chefe do Esta<lo-\Iaior do Exercito - Declaro-vos que o
Sr. Preaídente da Republica, conformando-se com o parecer do

..

SI', Presitlento .la Rcpu bl ica - Man.lastes l'(}tDCUC!" a e~t(} t ribunal
por aviso do lIIiuistc"i" d" Guorrn, .le 17 .lo dcxoruhrn ultimo, para
consultar com sou pa rccc i-, o r-equcrimcnto o mais papeis juntos do
generlll dc d iv isâo ;;'1'.I.lua,lo rc lormado ,I" exercito Manoel José
Pereira junior, pc.l indo que, co ntruulo-so-l ho pc lo do hro o tempo
em (IU8 serviu plJ!' occa,iáo ela revolta ele G de setemhro de 1893,
o a,hlieion:mdo-se-Iho c',e tempo ao que deu-lhe direito á r ctorma
quo teve, se consigne ·'lai.., uma quota de !!rati!\cacflO em sua patente.

A 40. secção ,lo ('.·,ta,!,) maior do exercito, depois de oxpõr a pre
tcucão do pc ticiouario, -Iiz :

"Das .luns cortill ..c-; 'lue e x h i he vcri tua-s e qne realmente prestou
serv íços durante a:; opcru ções de guerra na Capital Feder-al em 1893
o 18~H o ro luo,'e,üe, 'lne estava reformado desde 21i de maio de
i8(JJ, e considccando 'lue ;I presente prcte ncão importa melhoramento
de reforma, 'lue não pó,lc ser conccli.la em vsrtn d a legislação em
vigor, parece á sccçào nào p",ler fazer-se a contagem so licitaa , en
t.rctauto, oonv i rú suj)(nctlcl'-sc a me-um pr-ctcnc ão à cons idcracão do
S.premo Tribunal ~Iili{;lI', ou.lo e lcit a a contagem para a i-ofur ma
dos oíflc iaes olTodivcs ,lo ox e rci to ,»

O ma recha l chefe 110 estado maior do exercito e3tá .lc accor do
com a re 'cr-í.l a 4a soccào ,

O que consta sohre mclhorumouto .lo reforma li o decreto de 6
de julho de 1812, que ') proh ibe P'))' aeco sso ou qua lquc i- outro
titulo, o o decreto n , l~ll .\, do 30 do janeiro .l o 1890, do Govo ruo
Provisorio, ~luC estabeleceu as gratillcaç6ci; ad.Iicinnaos, não se re
>CrI' a soldos, no m po.l ia cogitar dclla s uquellc ,leerelo p ubl icado
ccrca d e 80 unuos a ul cs ,

Seria injusto nc;,:~r-"c a um ofllc ia l \10 oxur-ci to, Só pnr ser rc ..
for-mado, a percepI;iH) -Ie mais lima quo ta <lo gratilie:.1Çií'), quando
não e i lIa.ra l e quau.io c;-;e olflcia l urr iseou IHH' m ui tus vozes a sua
.. i,b. d ee nIe n.lo a <;:\',l,;a .la legalilIade e foz a campanha do Pu
raguaj. ao passo 'In.' contam para a roiurrnn os me licos e phar
lll:ll:,puticus o tempo de contracta.los, a ssuu e01HO us que foraui e
sá,>$lumnos rlas e scolas m il itnrc s o tom p i 'luO as cm-sara m co m
aproveitamcnto ; cntrcto nto pela lei n. 181 de 2:~ dojunho de 1841,
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ministro do Supremo Tribunal ~Iilitar marechal José de Almeida
Barreto, exarado em consulta do mesmo tribunal, de 20 de ja.
neiro ultimo, resolveu em 29 do corrente indeferir o requeri
mento em que o general de divisão graduado reformado do exer
cito Manoel José Pereira Junior pediu que, contando-se-lhe, pelo

o requerente tem dlrcito a teuça on nua l .Ie 300$ quasi o rlohro da
uuotu que perie ,

O citado decreto de (j ,lo jul hi de 11':12. quasi secular, proltihi' DO
Governo fuzer conCCSSI)e~ do mc l ho ra tuou lo .l o re lorma , mas o Po.lo r
Lccislut ivo 10m por vexo-, al.l oml id o ,,110m pu l.l ico, ,Iecrctallllo Ie is
chu urunrlo ao -e rv iço Otlil',i~I,CS l'ct"oJ'Illados c ate da guarda nacional,
cujus so rvi ç os não po.lo m se,' e s [un,~i1lo-", .lundo-sc-l he. a alguns
p.itcntes superiores ;i, qUI} t i nha m n» quadr-o act ivo e, a in-Ia mais,
con.erín.lo a est.ranpe irus altas pato n í o, no exe rc ito e na armada
9 no, pa izcs mais arl ia n t ados , onde o,; oxercitos contam g run.le nu
rne ro de offic iues d i-t inctos, tem-se mnud.ulo a.lmitt ir , a uuos depois
de r-iscados uns quadr-os, ao so i-viço a ct ivo, offlciae-, CUl homenagem
aos relevantes e at:, h i-toricos sc rv i ços prestados a pa tria e quo
out r os não t ive ra m essi "elieirla'le, oont inua nlo depois tão digno~

olliciaes, ver-da de h-as g'lorias dos excrci tos, a pre st arem os m elhor es
servicos a seus pa ises.

Na campanha do Pa ru zua y "·)[.11 .ua nIou com heroismo um dos
corpos do nosso exercito, um te ucn te-gono ru l reformado, o conde de
Porto Alegre, (Iue deu ~empre prova, do seu a cr ysolado patriotismo,
não rece bcndu, como constava, nenhum ceitil dos cofres publicas,

Assim o Supremo Tribunal Mil itu r e de parecer que o requeri
mento do general de d ivísão graduadu refurruudo do exercito Manoel
Jo-é Porcira Junior deve se r dc 'er.i-Io ,

O ministro marechal Almeida Bando d,"u o seguinte voto:
~ O general do divisâ» g'ra,lll:l'1'J ::.Ian'lel Jose Pereira Junior,

sendo coronel ela arma de ar-t i lh a r ia , Ivi reformado por decreto de
2'; .le m a io de lSUI nu po,to de gcner,d de hrigada, sendo a reformn
puhlicad a na ordem do dia do cx er-eito n . 204, do 27 do mesmo m ez
., a nuo, dc co nfor-m idade com o" ar!'. lu c 40 do decreto n , 193 A,
de :31) dc ju uci ro .le 18~n.

Contando este otllc ia l naquclla :'p,ca 40 nunos, quatro mezcs c 15
.i,,~ de serviço, loram-lhe abonudas 1;) quotas, do accordo com a ta
bc!!a a nnexa ao re"el'ido decreto r cln tiva á compursor-ía. E por contar
mais de 40 a nnos de serviço militar foi g raduado no posto de gcnoral
de d ivisâu, de accor.lo com o decreto n , 29, do 8 de janeiro
d.. ISU2. .

Si o prcten.Iente OCCUpGSSC o posto .le gene"al .lo brigJ.,/a quando
fui rctorurudo, só teria d irci to á por-cepcão de 10 quotas, porque os
;;el1"raeS só adquirem direito J. quotas d"pois de 30 a nnos de SOl'·
viço. O.; ,1"'11ai8 oflic iues, dOtide a lores ate coronel, contam tempo
pa ru a percepção .le s.le quc completam !;) a nu os, razão por que
o a l ludt.lo oulcial apparece pe"c,dJeneb 13 quotas em lagar de
li}, como deveria scr, por ter si.Io r-oí.u-mado no posto de general
de brigada cum todas "B .. an taccns , Os cinco a nnos que lucrou,
t e udo-se r oformado como coroncl , dcrum-Ihe o accrose im» de 200$
pur anno nos seus vencimentos.

Estou de perfeito accordo com a inrormação da 4a secção tia re
partição do estado maior do oxe rcito , que diz: « A presont e pre
tconção importa melhoramento do reforma, que não póde ser conce-
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dobro, o tempo em que serviu por oecasíão da revolta de G de
setembro de 1893 e addicíonando-se este tempo ao que lhe deu
direito á reforma que teve, se consignasse mais uma quota de
gratificação em sua patente.

Saude e fraternidade.- J. N. de llfedei1'os Mallet.

d id a em vista (la 10gisla(~50 Ol~l vigor .» CUlll essa iutoruiacão co n ...

cordou o marechal chc!" dessa repartição.
Ainda ma ís . Discor.Io da op i u i âo da mn ioria do.~ ]nf'Iltll['OS .lcste

tribunal pelas razões que JllIs,sna cxpõ r ;

í ,» Não ha lei, na legislação milita]', ,[ue nut.or izo o :mg-menln ,1o
vau tagens aos officiaos rctc rmndos, co mo predispõem o alvará de
16 de dezembro de 1790 (mandarIa observar no Braz i l pela resolucâr,
de 20 de de,cmbro de 1801) c a lei u, tH!', de 18 de agosto <lo 1852.
O decreto de () <le julho ,le 1812 proh i ho u.olhoramcut o <lo reforma
por a ccesso ou por q un lqucr outro t ií u lo ;

2. a Por-que, a pr evn lcccr a opinião d-st.c tr ihunal , ílJSO facto, ficará
todo o ,[ual'luel' ofllc ia 1 1'C!ul'l:>a<lo com rli roi!» Ú percepção de
mn iorcs vant3g(~n~, logo rplC :-:n aprC':-'rnte ao serviço f!n paz ou de
gU01T:1, vuluntnr iamcní.c uu n.io ;
~ 3.° Poi-quc não pode prevntcccr a allcgaçilo d.o poticionar ío, por
quanto percebeu ~ratineação, etapa e m ais 'fanbgens d urn nfe o
tempo em quo serviu, pur sua livre \"lmta,l~, pl>r oce:\sião dn refo
r ida revolta, dcant .. do (lU.., <lisp'JC a por ta ria ,[r, 2-; LI" sc tcnihro
ie 1890, quo diz:

« Os offlc iaes reformados compulsoriumcnte, ,!u:111110 ernp regarlos,
:\ceuIDulam ás vantaccns do emprego o soldo" a ~"l'atilieação de
quo trata o decreto n , i~):; A, rle 30 .lc janei r o da'[1lOllo-<Jnno.»

4. n Finalmente, porque o ofllcia l de 'lue se trata não so recehen
.odas as vantagons (19 tempo de guerra, como lhe foram mandados
abonar soldo gratifieaçã() e ctupa do posto .le general <lo divisüo ,
que não lhe c.ornpe tiam eomo gradua<lo n0st~ posto.

Por todas estas r azões , parece-me quo o offlc ial reformado não
tem direito ,le exigir vantagens su poriurcs lÍl: 'luO cabem ao posto
e m 'lue torm inou a sua ea1'reita.

E' este o meu voto."
Rio de janeiro, 20 de janeiro ,I" 1902.- Pe,'eit'a, Pinto.- R. Galvão

- Almeida no,rreto.- C. Neto.- Thomaz Ca1'\tvaria, veacido por
votar eom o Sr. Ministro Al rue id.i Barrr.-to-> C. Cuillobel ;

RESOLur;:\O

De aeeordo eom o parecer do ministro Al me i.In Barreto.
Capital Federal, 2\1 do março de I\)02.~C.\),l'US S,u,I.Es.-i'!allet.



:It1INISTERIO DA GUERRA

AVISO DE 8 DE ABRIL DE 1902

21

Morl iüca a tn hcllu n, '" publicada na ordem do dia .lo exercito
n. "12, de ia de agosto de i8a4.

Ministerío da Guerra- Rio de Janeiro, 8 de abril de 1902
- N. ISS.

Sr. Intendente Geral da Guerra - De accordo com o que
propondes em officio n. ~20, de 3 do coerente, vos (leclaro, para
os fins convenientes, que approvo a modificação da tabella n. 5,
publicada na ordem do dia do exercito n , 572, de 19 de agosto
de 1894, passando a vigorar, na distribuição de roupas de cama,
as disposições da observação 22" da tabclla n. I, publicada na
ordem do dia n. 622, de 25 de fevereiro de IS95.

Saude e fraternidade.- J. N. eleMedeiros Jlallct.

AVISO DE S DE ABRIL DE 1902

Autoriza a i.Ia para o Est a.l o ,h Ri0 Grnnrl c do Sul .le ofliciaes c

pracn- ,la g'llarniçiío do I" d islricl.o m i li t.i r nlac!l,lo,s de heri

lie ri ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 8 de abril de 1902
- N. 755.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exereito- Autorizae o com
mandante do 7° dístrícto militar a mandar seguir para o Estado
do Rio Grande do Sul os offíciues e praças atacados de beriberi
conforme pede no telegramma que vos dirigiu em 1 do corrente:

Saude e fraternidade.- J. N. de J1iedci,.os Matlet,

AVISO DE 11 DE ABRIL DE [902

J\PPj'{JV:I, P:!l':t a ;l~'l;~:l de e:1Y;'li:'l'i<l, o lllorlf:lo de carlucheira pro..
pu:-:to PC!.:l C:)]1111 1IS<i;) n\)i:1C';.lda p;n'~l (i:,]' p:tl'C;'f'l' ~1)111'1~ l11odel(J;~

de a rro iumcn to,

Ministerio da Guerra-e-Rio de Janeiro, 11 de abril de 1902
-N. [95.

Sr. Intenden te Geral da Guerra - De posse de vosso offleio
n. 763, de 19 ele novembro ultimo, relativo ao modelo de
cartucheira para clavina Mauser, apresentado para a arma de
cavallaria, pelo commandante elo 6" regimento desta arma, vos
declaro que, de aceordo com a opinião da commíssão nomeada
para dar parecer sobre modelos de arreiamento, não póde ser
adoptado este modelo, por ser a cartucheira usada na arma de
infantaria mais commoda, elegante e hygienica do que a proposta
pelo referido commandante.
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Declaro-vos, outrosim, que para aquella arma é adoptado o
modelo de cartucheira proposto pela dita cornmissão e que
consiste na adaptação da actual bandoleira á cartucheira de
infantaria, fazendo-se nos proprios regimentos a insignificante
modificação que soffreu a bandoleira. afim de poderem ser apro
veitadas as que estão em serviço. e enviando-se para isso a cada
regimento uma bandoleira modificada para amostra.

Saude e fraterrrídadev-e-J, N. de Medeiros Mallet,

AVISO DE 23 DE ABRIL DE 1902

DeeI ara '1ue no raso de ter um fo r noce.Io r .10110 con trn ctos na mesma

guarnição e de ser rescindido um .lcl lcs, não lica o d ito forne
ce Ior iurpossibi l itado de con í i nun r a executar o que não foi
rescindido, e que CIn um a guarn~ção o cori trn c to l'~ UHl un í.-o

para os corpos que a compõem.

Ministerio da Guerra-Rio de Janeiro, 23 de abril de 1902
- N.217.

Sr. Intendente Geral da Guerra-Declarae ao commandante
do 6° districto militar, em resposta ao otfleio que vos dirigiu
e que por cópia acompanhou o vosso sob n. 20 I, de 25 do mez
findo, que, quando o fornecedor dos conselhos economicos dos
corpos tem dous contractos na mesma guarnição e dá-se o caso
da rescisão de um, não fica elle impossibilitado de continuar a
executar aquelle em que não houve infra-çâo, devendo no caso
vertente fazer-se a despeza ror meio de administração dentro
do valor da etapa fixada; e bem assim que. em uma mesma
guarnição, desde que O commandante preside o conselho, o
contractante é um unira para todos os corpos que a compõem,
conforme é expresso no decreto TI. 2. ros, de fj de junho de 1898.

Saude e fraternidadc.-J. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 25 DE ABRIL DE 1902

Declara (í1.;O l:~,lilu :-.uj('ll(J:-: ~t(J P;lf-'.-;illJl'Il!(l C!l' ,<.;e!lo r:::; lnrn çns ("-in

ccdi.lu s aos cufc rm c iros-mórc-, e ;:ju(l~lntes f:n cnrcrn.c iro ,

Ministerío da Guerra - Rio de Janeiro, 25 de abril de 190'.:'
-N.43.

81'. Dírector GeraI de Saúde -- Declare-vos. para os fins
convenientes e em solução 110 vosso c.ffleío ti. 623, do la do cor
rente, que as licenças para tratamento de saude, concedidas aos
eníermetros-mórcs e ajudantes de enfermeiro estão sujeitas ao
pagamento do respectivo sello ,

Saude e frnternirlade.-J. N. de Medeiros Mallet.
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Declara quo os alu mnos das escolas militares te em dircitos idcn

ticos aos dos p assage i rus ~d e l' c!:l"C qua nIo viajam em paqwotcs

do Lloyd Brazilei;·o.

Mínísterio da. Guerra - Rio de Janeiro, ~8 de abril de 1002
- N. 1.

srs. Directores do Lloyd Brazileiro - Em resposta ao vosso
offícío, de 11 do corrente, vos declaro que os alumnos das escolas
militares, quando viajam em paquetes do Lloyd Brazlleíro, teem
direitos identicos aos dos demais passageiros de Ia classe.

Saude e fratel'nidade.-J. N. de Medei;'os lIIallet.

AVISO DE 28 DE ABRIL DE 1002

Declara como se deve rá proccL1cl' q:uanlo ao pafl';;mcnto do prot a

uma praça cxc luid a do corpo ou de vr-nc i ruoníos do mel: ante

rior á 'lue foi t ra n sfovid a para on lro ('01'1'0. na ró\\la de rc1'arti~iio

Iisenl na localidade rospcct iva ,

Ministerio da Guerra-c-Rio de Janeiro, 28 de abril de 1\)02
- N. 227.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Tendo o tenente do 2" regi
mento de cavallaría Conrado Sebrão de Carvalho Lima consultado
si a uma praça excluída de um corpo pôde o seu commandante,
na falta de repartição fiscal na localidade, pagar-o respectivo pl'et
por conta docofre doconselho economico do respectivo corpo e si
a uma praça excluída no começo do mez, com transferencia para
outro corpo, pôde ainda o seu commaudante, sem acarretar
responsabilidade, pagar os vencimentos do mez anterior por
conta do mesmo cofre, vos declaro, em solução á tal consulta
que acompanhou vosso offlcio n. IOlr, de i de fevereiro ultimo,
que constituem praxe antiga nos corpos esses abonos por conta
dos conselhos economícos, mediante um pret especial e sempre
que assim o permíttem as condícões de seus cofres, si bem que
o art. 37, capo 7°, do regulamento approvado pelo decreto
n. 2.213, de 9 de janeiro de 1806, FÓ autorize os commandantes
dos corpos a lançar mão das economias de taes conselhos para
pagamento de etapa das praças que seguem em diligencía
para lagares onde não haja fornecedores ou quando o forne
cimento não possa ser effectuado pelo corpo.

Outrosim, voe declaro que a caixa de economia deverá SQr in
demnizada logo que se realize o pagamento pela respectiva es
tação fiscal.

Saude efraternidade.-J. N. de JlIedei;'os usu«.
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AVISO DE 15 DE MAIO DE 1902

~rancla apr-esentar ntl. con ta <.101' ia da marinha os P"cts dos venci
mentos das praças lb arm n.In in,'ln;,]as no asylo dos irtval i.los
da pn tr ia ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 15 de maio de 1902
- N. 942.

Sr. Chefe do Es c~hrlo·:\In,ior do Exercito - Providenciae para
que o quartel-mestre do asylo dos invalidos da patría apresente
na contadoria de marinha os prcis elos vencimentos das praças
da armada que se acham no mesmo asylo, relativos aos mozes
decorridos do presente exercício e dahi em deunte, mensalmente,
afim de receber naquella contadoria a respectiva importancia,
conforme communico nesta data ao Sr. Ministro da Mariuha ,

Saudo e fraternit1il;Je.- J. N. de J[",l"iro, ]y[rrllet.

PORTARIA DE 19 DE MAIO DE 1\)02

DCc!:1l'::\ ([U" os ameiac s que I'.-Ião 1'1':11ir-an.!o nns csl rn.l ns <11'

jorro toem d i ro i to a "e llci!lll'nhs dn "-la'lo mn i.n- ,I" 1" classe
drrr ....;nh"' UIH rmn», (, 11("11 .'l-S." 11)1 (),~ (í1F' (I"l;in 11(\;; servi cos 0:::p0 ...

•;ific,1(lo:~ no n r t , 1;) d~l lei 11. ~'~i ~\, do :~(l dflj0u r.iro .lc 18D0..

Ministério da Gllo1'ra- Rio de Janeiro, I') de maio (le 1902-
N.6.

O Sr. Presidente da Republica man-Ia por esta Secretaria
de Estado, declarar 30 Sr. delezado físcal do Thesouro Federal
no Estado do Pará, em solução ~no telegrumrm que dirit;iu ao
dírector geral de contabilidade da !;uerra, em 29 de abril
findo, que os offlciues que 'se acham praticando nas estradas
de ferro teem direito, nos termos do aviso de 7 de novembro
de 189'5, a vencimentos de estado-maior de 1" classe, durante o
periodo de um anno, e os que estão nos serviços esp aciücados
no art. 15 da lei n , 39 A, de 30 de janeiro de 1892, taom os
alludidos vencimentos, salvo para aquelles em que haja deter
minação especiaI.-J. N. de ],{,;r!ciros Mi'll cf.
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AVISO DE 22 DE MAIO DE 1902

Dcctura quo os vc uc im ou l.os ,1<' cOIllmis<'o militar quo linha no

l\1ini"tol'io .Ins Itcl;)cões Ex l.orio rcs um Irn tc da csco ln militar
do Braz íl cessam <10,,10 a da ln om '[110 c l lo rcassum iu a rogoncia

110 sun (·,:Hlcil'::l.

Ministerto da Guerra - Rio de .taneíro , '22 de maio de
H)()2 - N. 44.

Sr. Director Geral do Contabilidade da Guerra - Declaro
VOS, em solução á consulta feita por essa direocão em iníor
mação n, 24:3, de l~) do corrente, que, tendo o dr, Lniz Oruls
lente da escola militar do Brazil, se apresentado e assumido
a regencia de sua cadeira, na dita. escola, em 4 rle abril ultimo,
ipso [acio ; cessam desde aquella data os vencimentos da commís
são militar que tinha no Ministerio das Relações Exteriores.

Saude e fra ter nidade. - J. "Y. de Mc.tciro» J!allet.

AVISO DE 22 DE MAIO fJS 1902

Dcrla ra ([ao os 1110CUCOS 0.r1,jtlnh:·:-; di) 0xC-'lTitO nÜIJ P0r10111 ont rat
na (':,c:l1:1 .l ~'('I'yi,"\ n..- í"ll'!:J,lnZ:l<";.

~linisterio ,18, (j u erra
- N. 978.

Rio do .faneiroJ,22 de maio de 1902

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declame ao director
geral de saúde, em solução (10 ofIicio n , 622, que vos dirigiu
em 9 do mez findo, que os medicos adjuntos do exercito não
po dem entrar na escala ele serviço nas fortalezas, em vista do
dis posto no art. 16 do regulamento de 7 de ahril de 1890.

Saude e fraternidade.- J. N. de lIICrl6i'OS "~Irrllet.



AVISO DE26 DE MAIO DE 1932

Derla ra (lue fica extensivo 30S nlnmnos .l a cscoln militar do Hra zil

o uso das polainas, ti" que t ra í a (l plano de un itorm cs appro

vado pelo '\""I'etl) n , i. 729 A, ti" 11 ti" .i u uho de 18!l4, para :1'

prn ça s (lo i n fn n Ln ria cui ir) u n iformo ,

Mluísterio da Guerra - Rio de Janeiro, '26 de maio de 1902 
N. 1.002.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos, para os
ns convenientes, que, de accordo com o que pede o comman
ante da escola militar do Brazil, fica extensivo aos alumnos
a mesma escola o uso das polainas marcadas no plano de uni
rrnes approvado pelo decreto n , l.i29 A, d ~ 11 de junho de
94, para a s praças de infantaria, quando em l° uniforme.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Moüet:

AVISO DE 2D E JIiXHO DE l!:)02

Autoriza a C'ne0l111H cn.l a (tc' l an e ns r:llll'i('::ulas pelo procoss«
Elu-hnrrl t ,

?lIinisterio da Guerra - Rio de Janeiro,? de junho de 1902
N. 293.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Tendo a eommíssão nomeada
para estudar dous typos de lanças inteiramente de aço, offerecidos
a este Mínisterio pela Rheinische Metallicaaren unri Maschíne«
[abrik; opinando pela sua adopção no nosso exercito, preferido
um delles, á vista das vantagens que apresenta sobre os modelos
ora em uso, verificadas por minuciosas experiencias, conforme
consta do respectivo parecer, autorizo-vos a encommendar á
referida fabrica. representada nesta Capital pelos Srs. Repsold
& Comp., rua Primeiro de Março n. 87, seiscentas lanças de
aço, de haste cannelada, fabricadas velo processo Ehrhardt, de
vendo ser observadas as seguintes especificações:

Haste - De aço lamlnado. systema Ehrhardt e fôrma can
nelada; terá dons pinos de metal arnarello, com intervallo de
O",20 para evitar o escorregamento da bandeirola j será forrada
de lona, em uma extensão de om,30, a partir de Im,lO de dis
tancia do conto; essa, lona será fixa á haste por tres anneís de
metal amarello. Da extremidade superior forma-se a

Choupa - Massiça , em forma de pyrarníde, de quatro faces,
tendo om,13 de aresta.

Conto - De fórma eonlca, soldado á haste.
Comprimento total da lança 2m,80.
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Distancia do conto ao centro de gravidade Im,25. Diametro
nesta ponto om,O:32. Relação entre aquellas duas grandezas,
igual a 4/9, approximadamente.

Peso provável, com bandeira e fiador,lk,900.
Bandeirola - Em fórma de galhardete, como a actual, encar

nada. debruada de cadarço branco, com 0"',40 de comprimento e
0'",22 de largura; no meio, um losango branco, cujos verticei
correspondem aos meios dos lados da bandeirola; esse losango é
sobrecosído nas duas faces da bandeirola, e deve ter estampados,
á tinta vermelha, o numero do regimento e uma estrella ; terá
cadarços brancos para flxal-a á haste, e será confeccionada de
fazenda de côr muito firme, para poder ser lavada e passada a
ferro.

Fiador - De sola branca, igual á do correiame.
As lanças serão fornecidas com um verniz que, como o do ar

mamento Mauser, as preserve da oxydação.
Deverão ser fornecidos os preços dos apparelhos necessarios

para tirar as mossas e as curvaturas provenientes de quedas
e golpes que sofIram as ditas lanças, afim de resolver-se sobre a
conveniencia da sua acquiaíção .

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet .

.\.VISO DE 9 DE JUNHO DE 1902
~ ..--._'

Declara que as certidões da ,lcclaraçüo de herdeiros para a per

cepção do meio soldo e m on l.npio d cvrr âo contrr nrenas a a;;si

!,:nalura d os au d itorr-s de guerra.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 9 de junho de 1902
N. 1.0")3.

Sr. Chefe do Estado- Maior do Exercito - Tendo-se verificado
do processo relativo á habilitação para a percepção do meio soldo
e montepio pretendidos por Joanna Baptista. de Sant'Anna Mello,
víuva do tenente-coronel reformado do exercito Manoel Ale
xandre Pessoa de Mello, que a certidão da respectiva declaração
de herdeiros está asslgnada pelo auditor de guerra do 2° dís
tricto militar e pelo escrivão, providenciae para que, de ora em
deaJ:.lte, taes documentos contenham apenas a assígnatura :10s
auditores de guerra, respeitados assim o § 10 das tnstrucções
approvadas pelo decreto u. 785, de 1 de abri! de 1892, e ore.
gulamento approvado pelo de n , 3.5G4, de 22 de janeiro de HlOO,
de aecordo com o que pede o Ministério da Fazenda em aviso
n , 41, de 12do mez findo.

Saúde e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet.
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AVISO DE 16 DE JUNHO DE 1902

Fixa em 1$200 o limite m in iino para a ela pa .10s nl1ieiao., .10

e xorci t o,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 16 de junho de 1902
- N. 51.

Sr. Director Geral de Contabilidade da Guerra - De ordem
do Sr. Presidente da Republíca, declaro-vos, para. os devidos
efle itos, que é fixado em 1:--:200 o limite mínimo para. a etapa
dos oíficiaes do exercito.

Saucle e fraternidade.- J. N. de Jlede ·;ros Jl1dlet.

AVISO DE 19 DE ,leNHO DE 1902

'I'or n a cx Lc nsi vo :l();-:' ~l1HIl111(;.'; 11;\ c~c(lla prcpr.rn tori a c de tacl icn

110 Re a Ionro o uso das po lnin n s 111;]:,(';][10 no plano tIl' un iformr-s

para a>; praças de in tantar ia ,

Ministerio da Guerr-a - Rio de Janeiro 19 de junho 1902
N.1.1I2.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos quo
fica extensivo aos alumnos da escola proparatoria e de tactica
do Realengo o uso das polainas marcado no plano de uniformes
approvado pelo decreto n, 1.72:) A, do 11 de junho de 1.'i94,
para as praça.s de infuntaria, quando em l° uniforme, a exem
plo do que se praticou em relação ,tOS alumnos da escola mi
litar do Brazil, de accordo com o que pede o commandante
daquella escola em officio n, 2.126, de l3 do corrente .

Saude e fraternidade.- J. N. de Jledeir,)s Mottet ,

AVISO DE 23 DE .n:~HO DE ID02

::Manda cr-ssa r os descontos que SOi1'i'i'lll CIH S('US vr-nr.im enl.os para
o montepio militar os o íliciacs rrolllol'i<!os ao primeiro posto

.lc 1 .10 janeiro do 1:'08 em de ant c ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 2:3 de junho de 1902
- Circular.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria
de Estado, declarar ao Sr. delegado tiscal do Thesouro Federal
em .. ' (ou ao Sr. inspector da alfandega de... ) que <levem cessar
os descontos que soífrem em seus vencimentos para o montepio
militar os officiaes promovidos ao primeiro posto de 1 de janeiro
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de 1898 em deante, porquanto a lei n , 4.90, do 16de dezembro
de 1897, art. 37, e a resolução de consulta do Mioisterio da Fa
zenda proferida em 5 de fevereiro de 1898 prohibem a admissão
de novos contribuintes, tanto no montepio militar como no dos
empregados publicos federaes.

Outrosírn, manda, o mesmo Sr. Presidente da Republíca de
clarar ao referido Sr. delegado fiscal (ou inspecter) que deve
ser enviada a esta Secretaria de Estado uma relação dos offl
ciaes em taes condições, com designação da importancia dos
descontos feitos até 31 de dezembro ultimo, para ulterior deli
beração do Governo, ficando autorizado a fazer independente
mente de ordem deste ministerio a restituição dos descontos
referentes ao exerci cio corrente.- .1. N. de Medeil'os J[allet.

AVISO DE 25 DE JUNHO DE 1902

Manda limilar á quin ta p.11'[O <lo sol<lu «u d o 0l"!OIl.1110 os dOoCOllIO:3

d as consignações cstn he lcci.ta» p:)J' ollic iacs .lo oxc rc ito ou fun ..
cio nn r ios civis do Ministcr io ,la Guerra ~,,) ha n c .I.i. fu nccio

na rios puhlicos o ou h-as assncin çõcs ,

Mioisterio da Guerra - Rio de Janeiro, 25 de junho de 1902
-N.54.

Sr. Director Geral de Contabilidade da Guerra - Tendo di
versos ofllcíaes, em petições dirigidas a este Ministorlo , allegado
soffrer descontos em seus vencimentos e consignar ao banco
dos funccionarios publicas, ao auxiliar das classes da Bahia,
e á cooperativa militar do Brasil a totalidade de seus soldos,
tornando-se assim muito precaria a sua. manutenção, decla
ro-vos, para os devidos effcitos, e para que o façaes constar
ãquellas associações, que, de ora em dsante, resalvados os con
tractos e consignações em vigor, devem os descontos para. pa
gamento de taes consignações, estabelecidas pelos offícíaes do
exercito e funccionarios civis deste ministerio, ser limitados na
quinta parte do soldo ou do ordenado.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros usu«,
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AVISO DE 25 DE JUNHO DE 1902

Declara Ilue não tem d ire it i á e ta pn a mubhe r da prn ça asylada

quan-Io esta rcsiIo Ióra do Asyl» dos Inval i dos da Pa tr í a ,

Mlnisterío da Guerra. - Capital Federal, 26 de junho de 1902
-N. 1.151.

Sr. Chefe do Estado·YIaiordo Exercito - Declaro-vos que, con
forme determina o aviso de 20 de setembro de 1887, dirigido á
exJincta. repartição do ajudante general, não tem direito á
e«pa a mulher da praça asylada quando esta reside com licença
fóra do asylo dos Invalides da. patrla, pelo que deverão cessar
de I de julho em deante todos os abonos desta natureza até
hoje concedidos.

Saude e fraternidade.- J. N. di) Medeiros Mallet.

AVISO DE 30 DE JUNHO DE 1902

.\mplia aos otllcíaes reurm ados docentes ,10.< i nst itutos militares
de ensino, a disposicão do a viso de 28 do clezomhro tio 1894, na

pa rte relat.iva ao pagamo nt» 110 etapa.

Ministerio da Guerra-Rio de Janeiro, :30 de junho de 1902
N.56.

Sr. Dírector Geral do Conta.bilidade da Guerra - Declaro-vos
que, de accordo~m o parecer do procurador geral da Repu
bliea, constante ~ seu officio de 21 do corrente, é ampliada aos
offlcíaes reformados, membros dos corpos docentes dos institutos
nrílttares de ensino, em vista dos numerosos precedentes havidos
1)0 exercito e na armada, a disposição do avisode 28 dedezembro
de 1894, na parte relativa ao pagamento de etapa aos otllciaes
reformados, quando empregados em serviços que competirem aos
etrectiToS, devendo, por isso, ser paga ao 2· slrurgíão dr, Evarísto
Nunes Pires, professor do collegío militar, a contar de 18 de
abril de 18118, data do decreto que approvou o regulamento
reorganizando os mesmos institutos, a parte da etapa do posto
de tenente, correspondente ao exercício actual, passando-se-lhe
titulo de divida da ímportancía do que se referir aos exercicios
de 1898 a 1901.

Saudee fraternidade.-l. N. de Medeiros u.ai«.
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AVISO DE 30 DE JUNHO DE 1902

31

)1:Jn'la cessar o for-noc imonto de melicn ment os pelo Inhora tor!o

chhnico pharmaceut.ico militar aos ofllcin e rla armada e clussr-s
aunoxas ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, :10 de junho de 1902
N.66.

Sr. Dlrector Geral de saude - Declaro-vos. para os fins eon
veníentes, que deve cessar o fornecimento de medicamentos, pelo
laboratorio chimíeo pharmaceutíeo militar aos offleiaes da ar
mada e classes annexas, visto que, não sendo annullada na
despeza do Ministerio da Guerra a importancia proveniente de
indemnização de tal fornecimento, torna-se insufflciente o credito
votado nas leis orçarnentarias para attender ao tratamento de
otâeíaes e praças do exercito, na Capital Federal e nos E3tados
da. União, do que nesta data dou conhecimento ao l\I1nisterio da
Marinha,

Saude e fratemídadev-« J. S. de Merleiros Mallet.

AVISO DE I DE JULHO DE 1902

Declara que com o ful Ieci mcu to do consipna í ai-io, embora em con
signação de prazo fixo, devera ser desde logo suspenso o res
pectivo pai"alllcnlo.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 1 de julbo de 1902 
~. 36.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Federal em
Porto Alegre, em solução á consulta que faz em offleio n , 27, de
5 do mez findo. que com o ià.llecimento do consígnatarío, embora
em consignação de prazo fixe, deverá ser immediatamente sus
penso o pagamento, como suspenso e o das vantagens que são
abonadas em vida ao orâclal, dependendo o ajuste de suas contas
particulares de accordo entre os credores e os respectivos her
rieiros.- J. N. de Medeiros Mallet.



32 DECISÕES DO GOVERNO

AVISO DE 2 DE JULHO DE 1902

Determina que se continuo a e ífect ua r o rleseon to que a titulo de
contribuição para o montepio militar soffr ia. cm seu soldo um
alfcrcs-alumno, visto serem 08 alü-res-alumnos ofllcíncs do exer

cito.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 2 de julho de 1902
N. 1.195.

Sr. Chefe do Estado-Ma.ior do Exercito - De ordem do Sr.
Presidente da Republica., declaro-vos, para os fins convenientes,

Consulta a que se refere o aviso s!lpl'a

Sr. Presidente da Itepubl.ica - Por intermedio do Minístei-ío
da Guerra, em aviso n , (l, .Io 2;') de janeiro do corrente anno, man
dastes a este Supremo Tribunal, para consultar com seu pnroeor-,
os inclusos papeis em que o altercs-alumno João Raphael de Azam
buja, alumno da escola militar do Brazil, pede que se autorize a
continuação do desconto quo so ílria mensalmente em seu soldo, a
titulo de contribuição para o montepio militar e que foi suspenso
de novembro ultimo em deante, allcgando haver o d ito tribunal
declarado serem os alferes-alumnos olliciaes do exercito.

Nesta petição diz o requerente João Raphael de Azambuja, alfe
res-alumno do exercito, ora matriculado na escola militar do Brazil,
que não tendo soílrido em seu soldo de novembro ultimo o desconto
para o montepio que o decreto n , H95, de 28 de agosto de 1800,
manda que seja obrigatorio e officialmente feito na estação por onde
se fizer o pagamento, e julgando que semelhante facto po,sa futura
mente prejudicar os direitos lJue o art. 10 do referido decreto ga
rante á sua familia, pode ao Mínístro da Guerra se digne ordenar as
providencias ialliveis no caso, alim de não sor interrompida a con
tribuição que faz desde fovereiro de 1897; que, em vista do accordâs
do Supremo 'I'ríbunal Militar que declarou scrom os alfcres-alumnos
ofllciaés do exercito, não encontra o requerente fundamento para a
eonducta que comsigo foi observada e que ameaça a exístoncía do
patrlrnonio que do longa data vem fazendo para sua familia.

O commandante da escola militar do Brazil, em sua informação
acerca desta pretenção, pensa que a impugnação' de contrfbuireja
os alferes-alumnos para o montepio foi feita pelo Tribunal de Contas.
em vista de haver cessado o montepio civil, por disposição de lei.
considerando q.1l.0a esses alleros-alumnos, por não serem ofllciaes de
patente, deveria ser applícada aquella disposição, e que o ministerie
das finanças deveria estabelecer a verdadeira interpretação da lei,
em virtude da qual foram privados os al1'eres-alumnos da faculdade de
constituirem montepio para suas famílias, e que, pelo menos, os

j u e já se achavam no gozo dessa vantagem, anteriormente á data
essa lei, parece de oqnídade não serem attingidos pelos ofleitos

dclla deoorrentes.
A direcção geral de contabilidade da guerra julga attendivel

o pedido do requerente, motivando o seu parecer nos seguintes
fundamentos: que o l\Iinisterio da Guerra, depois de ouvir o Con-
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que o mesmo Sr. Presidente, couíbrmando-se com o parecer do
Supremo Tribunal Milita.r, exarado em consulta de 5 de maio
ultimo, resolveu em 27 de junho findo, deferir o requerimento

selh» :-inp,'olll:> Mi litn r, ,L'e!al'uu Oill 'Liso ,I,. I', .lo junho do 1888
que o" a [;(,,',,;-alulllllos ,o;n')i)ra não touluun d i raito á refor-ma por
não possu i rom patente e constitui!' esse posto um premio escolar,
são ul1iciaes do exercito, podem exercer commi-sõos como qualquer
outro otliciu l, recebendo u" veunimr-utos marcados para o oxorcicio
dessa; com missõcs , O art. Wii ,lo 1'''~llla!JI''n 1. .. ,I unoxo ao .locrcto
n , 1U.203, ,lo!) de marco de 18.8ll, I.JU;; ddol'minava quo () titulo de
al.eres-alumuo podia SOl' cassado pelo Gove rno, mediante parecer
do consolho d isciplina r da e scolu ou do co rpo em 'Iue estivesse
sorvirulu, foi suppriurido pelo decreto .le li de dczembl'o de sse rncs
)110 anno, c essa drsposiçâo não mais foi rnproduz i.!a nos rogutumontos
postcriurcs ; que o art. 208 do rogulamenlo annexo ao decreto
n , 330, de 12 de ahril de 1890, alterou o m o.Io de contagem de
oülcial aos ulfcros-alumnos, determinando que clles a contem desde
a data do seu despacho ou nomcacão ; que os alicrcs-alum nos acham
se em condições semelhantes á; dos oíllo iae , ;rra,lua.los ; co mo estes
possuem a graduação nu p.isto , que menos não to o titulo de alferes
alumno, qno, si nüo são o.lccfivos, tco m o mccr.io srl-Io, contam an
tig-ttidade de ollicial da data da gruduação no post o o só podem per
del-a por effe lto de processo; 'Iue não podem sor confundidos com
as praças de pret que obtiveram em outras condições a g caduacão
de ollicia l , so iu a; regalias e vencimentos inherentes. SI se conta
como de serviço para todos os eífo itos, menos para a baixa ou de
missão, o tempo do estudo dos alum nos das escolas militaros, com
aproveitamento, conta-se tambem aos alfcros-ulumnos o tempo de
serviço corno alumno praça de pret, para todos os effeitos, menos
para ;1 baixa ou demissão o tempo de serviço como otllcial e a sua an
tiguidade desde a data de sua nomeação do alfcrcs-alumno, teem o
mesmo soldo que os alferes do quadro do exercito o com elles con
correm no serviço quando arregimentados e assim podiam reformar-se
nas condições em que os outros o são, effectivos ou graduados, pois
apenas lhes talta a condição de possuírem patente. Quanto á con
cessão do montepio diz ainda a mesma repartição que o art. 1" do
regulamento annexo ao decreto n , G95, do 28 do agosto de 189il,
declara qlle «alem do meio soldo as famílias dos olllciaes do exercito
terão direito á percepção do montepio», de onde se dcprehende que o
gm;o do montepio se estende a todas as classes de ulllciaes do exer
cito; determinou ainda o art. 5" do mesmo regulamento que, ao
ser admittido no primeiro posto que no exercito tiver de occupar
quah(uer como olficial, este obrigatoriamente contribuirá logo com
um dia do soldo pelo primeiro mez sem ser preciso nova ordem es
pecial ou indivirlual, e depois successivamente nos mozes seguintes.

O Supremo 'l'ri bunal Militar passa a dar o seu parecer sobr.. o
assumpto submettido á sua aprociaçãn,

O 'fribunal de Contas, por accordão de 2G de julho de 1901, sus
pendeu a contribuição dos alferes-almunos para o montepio militar,
por julgar illcgaI a. concessão de meio soldo, sob os fundamento'> de
que os alferes-alumnos não são militares o sim ;!IlSam desse titulo
como premio de estudos (aviso 11. 107, elo 21 elo novembro de 1888, e
arts. 95, !:lu e !)7 do regulamento anncxo ao decreto n , 2.881, de 18
de abr il de 189$); ql1e a concessão do meio soldo (lei de 6 de novembro
de 1827 e actos posteriores) somente l' feita aos olliciaes do exercito
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em que o altcres-alumuo João Raphael de Azambuja, alumno da
escola militar do Brazil, pede que se autorize a continuação do

com .Iirnito Ú rel"orlllJ, do cuja in:l1,'ti\'idade n.io g"lS:lIH os a lforos
nlnmnos; quo o titulo Ik all"Tes-alll'llllo ('odi;) SOl' ca'''tHlo pelo Go
verno mc.l ian to parecer do CO:lSI,,!lO tle .l isrip l i nu .la csco ln ou COl'PO
em que ost ivor ~nl'i'illJo r qU(~ ~Ú con tn m nnt.i8·ui,lultc do ?nicial da
.latn .la norucac.io , d cpo is de ('onl\rllw,los 111) posto (arts. laLi e l'i7 do
reo"uJamel1to an ucxo ao ,lecrnLo tt.10.201, ,le 9 de ma rco <]" lSSa).

OMinistro tia. Guerra, .Iepois ,i" ouvir o Con.nllto SU!WnlllO ~Iilitar
(resolução tle 1.3 de ju lh« .Io 11:,88). ,lec!al',m que os a l'el'es-alumno,
são olllciaos (to cxerc ito. 11;10 por-toricem , e ve rda dc, aos qnullros das
armas combatentes, como .lo i les não tazcm parte os rlos corpos e,·
poc iacs, embor-a, quun-l o ar rcg iruou tutlos , façnnl todos os serviços
que cahem á'[uellns.

O art. 7u tia lei n. Ha. ,1e 27 ,h a~osto ,le 18-10, que creou os all;'
rns-a lumnos, (leu-lhes a ...; mo .ma.. \"anlag-ons (Lue aos otlic iacs .lu
exercito, excepto a pntr-n tr-, un ic a d i-t i uccão (PH~ hn entre un- e
outros.

A nÜi!acá'l da patente 'lun a lei e.'itahclcceu, a qua l é sulist.i tu id a
por u m t.itu lo pas-ado á vista do llncl'~~l:o de nonlca(~ão de a lfcrev
a lu nvno , apenas os excluiu (la ,,;t:t1ieiolalle da pro ruo çii o ,

O~. al~'crc?-atu111nos d o c xercito l)l)(ln~l~ (' .lcve in..'-;01' cípliparaJos,
f.V-VI da lo i n , 14D, d" 27 (lo ai!osto de 18,11, aos alleres e 2" l.onc-n Lo
podem e é de toda a convcn icnr i a que cxcrcam co rnm issõ os COluO
qualqucr outr-o oHicial (to exo rc it o 0, qu an.lu so rvirom em o lg um
corpo, pCI'L'clJalll os ]110S11105 vr-n-i nu-n to, do:-; ul1iciacs arreg i
mr-n tndos ,

O nr l , la,,:h rCi;ulall1ento .le l~:,!l ['ui ,uPP"illlirlo pelo decreto d,'
(; Ile dczmnhl'o dc sso m csrn o anuo, c aqucl lu rlispos icão não mais :--n
r-cproduziu nos rcgutaurentos poster-iores, tornando a sxi m 08 a l (','
r-es-al um nos p:al'anti(los e m seus posto-i.

O art. 208 d o r"f'utanwnto al1l11'X" ao dccrct o n , 310, do 12 IIn
ahri l d e t8!l0, deter-urina que dl(',; contem a sun aut izui.ladc ,h,
o tlicin l desde a dnta de suas nOl1wacõ",; ou de'p:lcho.

Si por uma ltispo.sic:ão de occ:l .-i iio o Govcrno mu n-Inu dar Lo.las
as vantagens :lOS oülciur-s gr3du;1tlo:"\ no prim-iro posto , co m» .si
cücctivos 1iJ;.SCI:1, n ã» se pó.l o uc m sc~ {U~y(~ negaI' nus al rc rcs-nl uinno».
creados por le> permanente, as mesmas vantagens, pois si a gradua
ção no primeiro posto cqu iva lo a uma promoção por m crcc i m euto
por scrvicos prestados em campanha, :t nomuacào de a lf'oro s-n lu m u«
eum a promo çiio por mcrec i mou !o (~scolar, 1JLlS(~a(.la cm lei c Ih)}'
cl la regulada q uant.o a vanta~cll" e .l ir-oi tos ,

A co ncos.sào do montepio iu i l i l a r e't;i l"·g·ulalla pelo d en rc to n. (;ll',.
,Ie 28 de agosto de 18aO, que no a rt . t" ,lodara ,[ue. a [''In do In e io
so ldo, as tamilias <los oHiciacs do oxvrc ito íc r âo .ln-c i to :i pCl'l:P

l)ção do montepio, além clc dclerminal' o art. ;,' que, ao ser a,lmit
titio no primeiro posto 'luc no c"creito tiver ,Ie occu;lar ,[ual'lu'êl'
como omcial. este obrigatoriamcnt<J emllrihuirá logo com um di:t
,le soldo pelo prirncll'o lHez, ,<,,:,(1')1 sel" pl'\:~l'is') llL)Va ol'll(~nl c:~pcciJ.i

ou individual, c llepoi'..., Sl1Ccc:.;;siYa:~ll?llt,) no.,; ln07.nS ~eguillL~.;.

Con.se;;nintc'llclltc, si os alfcee.;-aht'i1Il()s ...;Tto olficiaes lIa cx.crcil()~

si como os alferes f'1'atlua(los pO'SSUC'll a gTa(luaç[(o no posto pelo ;eu
titulo ,Ie nOllloaçüo, ,i te em o me ,mo ,;)1,10, contam anti;.;-ui<larle 0]"
oilicial da <lata ,Ia nOnJ"ação no posto. só p,')lln pCI'rld-a pOI' e:r.~ill)

ue processo, si po<lem eXel'CJ1' cOlll'lIiss'Jc, C01110 ,[ual [1ler l):1t1'1)
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desconto que so1fr'ia mensalmente em seu soldo a titulo de con
tribuição para o montepio militar e qU'3 foi suspenso a contar
de novembro de 190L

Saude e fraternidade.- J. N. de Iâc.leiros Matiet;

AVISO DE II DE JULHO DE 190~

Per n.i ttc aos alumno» rlas escolas supcr ior os o cxr rc i eio gratuito de
t i ro ao alvo no 'l'iro :'~<H'iona~,

Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro, 1l de julho de 1902
N. 1.255.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Deferindo o reque
rimento em que varíos alumnos da Escola Polytechnica desta.
Capital pedem que se permitta aos alumnos das escolas supe
riores o exercício gratuito de tiro ao al vo, com as armas regula
mentares brazileiras, na linha do Tiro Nacional, declaro-vos,
para os fins convenientes, que concedo tal permissão nas con
dições indicadas pelo director do referido Tiro Nacional na ínfor
mação que prestou em officio n . 77, de::7 do rnez findo, dirigido
ao commandante do 4° districto militar.

Saude e fraternidade.- J. N. de Jleileiros ]![aUet.

ollic ial , r-ocehorul o o...:; VCl1('illl('nto" mn rr.n.l ox para (I eXCl'i',;CIO dC.:-::-:;:lS
couun issôes , -i aos alrOI'U"; !2"l'i.Hluado-; se 1'8CoI!llC'Ce direito ao uhouo
do meio soldo" Ih montepio m i l i t.ar e ;i re 'arma corn pnlsori a (re
soluções de i 1 de junho de iN'j,] e 23 ,Ie .na rc o ele !,')DS, tomadas sob
co nsu l í.a dl'.stt; t ri huual), porliam t a in ho.n >,'1' rc.orrn ados nas con
diçl-)l~:'; c.n (pte ()...; outros o ,<io.

O cunt.ra rio, rom o l.cm diz a la f::ce~~ii,) da dirrc~ão goru I de
contahilidade ib !2'llCrra, com cuja info rmacâo c"ta do acco r.Io este
'Pri hunal, SC'I'Ül Injustiça fl;)gl'~llltC. J1('gauclo-:--e a essa c í asso óIe
offlc.iaes dI) cs.81'ci to a iuact iv iuado de (~nn..::0, trata quando na o ccnr
r'enc ia de acc i d entc s do :.;nr\"jço ou 11,) ~-uc;'1'a :--n virem i mpossi hi
Ii tarlos d e pro;...;"gnir na (':lI'J'cil'a n all~al'J~ll' IIlCi()~, de xubs ist on ci a •
•Iu ljra , pois, o tri huual tIIlO (!,-;lü 110 C;l~;O de -rr at tcud ido O pedi,io
do re'l'lCrcnl e.

Rio de Jano irov õ (l~ maio de !GO:2,- Fereir« Pil1(o,- It, Gal tã«,
-C. .Ycto.-B. J"asques.-Tlwmao Co.nt uo.via ,

Foi voto o ~r. :~;ini:stl'(j contru-a lnn run te Gu i ll oI.cl ,

Co.no parece - 21 ,h ju nho ,]n 1002,- C\;.IPné3 S,\LLES.- JfaUc(.
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AVISO DE 15 DE JULHO DE 1902

Declara 'lua as propostas pnra ::te,,""'o r1~ 1"'a,::ts d cvcrâo ser feitas
pelo co mruaudan lo \1:1 <>l1ilP;)ll1ti.:t, df~ (:;~(pl:::ull'ã() ou hal cria c

().pl'e~~ntalt~s ao comman.lnn!« i~n eOl'p:1 pUI' i n lormc d i o d o mnjo r ..

íiscul COIll i nfo rmaç ào P(~~:-:I):,j lk~{-n, (' qne l~ li m itado a .lO dias

o prazo p{ll':1 os cuinu a n-l c.ni c , (L~ CI)l'P\lS rosolvr-r-em sobre t acs

propostas.

Ministério da Guerrá. - leio de .Ianeiro , 15 de julho de 1002
- N. 1..::1,2.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O msjor-flscal do
5" batalhão de artilharia Francisco Emílio Paes Barreto con
Imita:

1. o Si póde o commando do corpo approvar propostas para
preenchimento de vagas de inferiores, cabos e anspeçadas, sem
que a ellas preceda a formalidade especial do visto ou da infor
mação do ríscal ,

z:» Si tem força de lei o modelo sob n , G, publicado á
pagina. :27·( do « Exame Pratico» e reproduzido it pagina :30'-\ do
«MlI.itar Arregimentado », quando é certo que a taes livros
apenas o Governo autorizou sua impressão, e consequente publi
cação.

:~. o Si, na hypothese de que seja legal o modelo acima
referido, fica o major iuhibido de, nas propostas para graduação
de qualquer praça, prestar sua informação, ou ao contrario,
como se deprehende da natureza de suas tuncções, é elle obrigado
a fazel-a ,

4. o Si fica ao livre arbítrio do commandante do corpo julgar
da capacidade do proposto pelo capitão de bateria ou, quando
não Se conformar, deve, como preceitua muito judiciosamente
a provisão de 16 de agosto de U":~l, ate hoje não revogada,
nomear urna commissão composta do major, do njudunto e
do mais antigo dos capitães. excluindo o que propoz, para que
a todo o tempo conste que, depois de procedido o concurso, a não
approv!Lção foi feita. com pleno conhecimento de causa justa.

5. 0 Si, apresentada ao commandante do corpo uma proposta
para elevação de classe de qualquer praça, pódo ello retel-a em
seu poder, por tempo indeterminado, sem tomar providencia
outra que não seja a do silencio.

Em solução a tal consulta, qne acompanhou o offlcio n. 2.8lG,
que em lO do mez findo vos díríaíu o comrnandante do 6° dís
trícto militar, vos declaro, par: os fins convenientes, que as
propostas para accesso de praças de pret devem ser feitas pelo
commandante da companhia, esquadrão ou bateria, e apre
sentadas a~ commandants, do corpo por intermedio do major
fiscal, com mformação pessoal deste e não sómente o - visto 
conforme sempre se praticou nos corpos bem administrados e
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de accor 10 com as attribuições rropri<1.s do major-fiscal, mau
tendo-se em toda sua, nlenitude a provisão do 1(; de agosto de
1821, e bem assim que, havendo omissão 1:,\ determinação do
lapso de tempo para os commandantes de corpos resolverem
sobre as propostas (10 aecesso de praças de pret, recebidas dos
commandantes de companhia, esquadrão ou bateria, fica esse
prazo limitado ao maxímo de 40 dias.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mollet ,

i\.YISO DE 18 DE JULHO DE 1:'02

Man.la roproduair em 01',10111 .lo d ia do cx or-cilo o a'.i'o n , 38~" -Ic

G de outuhro de 1831,

Minísterlo da Guerra - Rio de Janeiro, 18 de julho de 1!1()~ 
N. 1.281-

Sr. Chefe do Estude-Maior do Exercito - Estando esquecidos
os preceitos estabelecidos no aviso deste Mtnisterio n , 33;), de
6 de outubro de 1:-<34, mandae reproduzil-o em ordem (1-J ex
ercito.

Saude e fraternidade ..- J. ,V. (le Nedei,'os Mallet ;

AVISO DE 2~: DE .1CLIlO DE l"O?

llccJ~r~ '1110 as vi uvas c mu lhm-cs do, ~"yl~d,,'. fl' ';U.1c.' residem

Cura do asylo dos invali dos da l'atria por solfl'crC'líl scus m ari dos

de niolcst ia confaciosa , c,d::io com pr-chenrl i.In- no av iso 11.1.1'>1,
do 2G de junho ul l ímo ,

)linisterio da Guerra - Rio de .laneíro, 23 de julho de 1902--·
N. 1.327.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito -- Declarae ao comman
dante do asylo dos invalides da patria, em solução ,1, consulta
que faz em offlcío n. 449, de 2 deste mez, dirigido a essa repar
tição, que as víuvas e mulheres dos asylados, as quaes resi
direm fóra do dito asylo por soffrerem seus maridos de mo
lestias contagiosas, estão comprehendidas no aviso n, 1.151, que
vos dirigi em 26 do mez findo, mandando cessar, de I do cor
rente em diante, o abono da etapa á mulher da praça asylada
quando esta reside fóra do estabelecimento. .

Saude e fraternidade.- J. N. de lYledeiros Mallet.
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AVISO DE 23 DE JULHO DE 1902

Declar-a quo os opcrar ios m il it a ro s que j:i pertenciam ao exercito
em 13 do janeiro de 1899 dovcrâo senil' por sois ou oito anno"
contados da data dc suas t ra n s lcrc nc ias para as companhias do
opcrarios militares.

Minísterlo da G'lerra - Rio do Janeiro, 23 de julho de 1902 
N. 1.332.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos que os
operarias militares que já pertenciam aos corpos do exercito em
13 de janeiro de 189a deverão servir por seis ou oito annos, se
gundo se alistaram, directamente ou vindos das companhias de
aprendizes artifices para as de operarias militares, contados da
data de sua transferencia para estas companhias. de accordo
com o que dispõe o art. 5" da lei n , 39 A. de 30 de janeiro de
1892, e não da data de suas transferencias para o exercito,
como por equivoco se declarou no aviso n. 1.957, que em 4 de
setembro ultimo vos dirigi. convindo, portanto, dar-se baixa do
serviço do exercito, por conclusão de tempo, ao soldado do 2°
regimento de artilharia Anacleto Paulo, que foi transferido da
companhia de aprendízes artifices para o corpo de operarias mí
litares em 3 de abril de 1894, e de quem trata a vossa infor
mação de 4 deste mez,

Saude e fraternidadev-> J. N, de Medeiros Mallet.

AVISO DE 26 DE JULHO DE 1902

Determina quc 8S peti~ií('S whr" i n clns.io de olliciacs c praças no
nsylo dos i nval ldos da patria sejam acompanhadas da nota do
t c mpo de prnca " do terna) ,la inspccc Jo que os julgou capazes
para o scrvico <lo exerci to.

Minísterlo da Guerra - Rio de Janeiro, 213 de julho de 1902.
N. 1.353.

Sr. Chefe do Estado-Maior; do Exercito - Declaro-vos, para. os
fins convenientes, que sempre que subirem a despacho deste
Ministerio petições de offleiaes ou praças do exercito, solicitando
inclusão no asylo dos invalidos da patria, deverão os respe
ctivos papeis ser acompanhados da.nota da indicação do tempo de
praça. e do termo da inspecção de saude que os houver julgado
capazes para o serviço do mesmo exercito, quando assentaram
praça..

Saúde e fratel'oidade.- J. N. de Medeiros u-u«.
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Dcclnrn que ao auditor de guerra interino, nomeado para ser rir
durante o i mpcrl iru cnt o .10 c ílec t ivo , sóiuontc corn pr-to a grnt itl-

cação i-cspcct iva .

Míutster ío da Guerra - Rio de Janeiro, 26 de julho de lG02
N. 1.354.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Tendo o bacharel
Emiliano Pernetta, auditor de guerra do 5° distrícto militar, du
rante o impedimento do bacbarel Benjamin Americo de Freitas
Pessoa, que faz parte do congresso do Estado do Paraná, con
sultado si devera ficar com seus vencimentos reduzidos apenas
á gratificação inherente àquelle cargo quem t"nha assumido
todos os onus delle provenientes, vos declaro, para que o façaes
constar ao commandante do referido districto, em solução a essa
consulta, que acompanhou seu orflcío n . 63, de 26 de abril ul
timo, dirigido a esta repartição, que ao auditor de guerra in
terino não podem ser abonados todos os vencirnentos de auditor
de guerra eífectivo, porque, achando-se em dísponiuilídade o
proprietario deste cargo, o abono do ordenado a seu substituto
importa em pagamento duplo dessa parte do vencimento, não
previsto no orçamento, além de que a gratificação é :'1, remu
neração que compete ao juiz ou advogado que exerce o cargo
de que se trata, nos termos do disposto nos avisos de 28 de
março de 1892, 17 de janeiro e 7 de março de 18J3 e 5 de ou
tubro de 1895, não havendo, portanto, reducção nos venci
mentos do reclamante, o qual não se achava no desempenho de
outro cargo com direito a vencimentos e recebe com o abono
dessa gratiticação a remuneração, embora parca, pelo serviço
interino t) seu cargo, de accordo com a lei.

Saude e fraternidade. -J. N. de Meâeiros Mdlet.

AVISO DE 28 DE JULHO DE 1902

Dcclnra qual o meio leg-al para l!csaggraYJT um conselho .lc guerra

das o ll'cnsas onlu nmi osns ou í njnrias que lhe possam ser llirig'ülas
na im pl'l'n:-;(l.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 28 de julho de 1902
N. 1.364 A.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O Sr. Presidente
da Republíca, tendo ouvido o Supremo Tribunal Militar sobre
os papeis em que o major Eugenio Luiz Franco Filho, 'Presi
dente do conselho de guerra a que respondeu o alferes do 390 ba-
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talhão de infantaria José Olyntbo da Silva Castro, pergunta si
póde o dito conselho estar sujeito a criticas ealumniosaa e in
jurias feitas pela imprensa e assíguadas por funccionarios pu
blícos, resolveu em 25 do corrente, de accordo com O' parecer
do mesmo tribunal, exarado em consulta. de 30 do mez fíndo,
que não existe outro meio legal de desaggravar um conselho

SI', Pr-esidente da Republica - Mandastes, pOI' ,1\""0,10 i\Iíni,lerio
da Guerra de 19 de maio ultimo, remetter a ost.o tribunal, para con
sultar com parecer, os papeis em quc o major Eujrouio Luiz Franco
Filho, presidente do conselho de guerra a (Iue respondeu o alferes
do 39° batalhão do infantaria José OIyntho da Rilva Castro, pelo
crime dc peculato, consulta ·si pôde o dito conselho estar sujeito á
critica calumniosa c injurias feitas pela impronsa c assignadas por
dous funccíonar ios publicos, que auxiliaram" dito alferes na pra
tica do crime.

Na consulta de que í.rata e.,te aviso, d i: I) major Eugenio Luiz
Franco Filho, presidente do conselho de guerra a quc respondeu (I

alferes José Olyntho da Silva Castro, que «í.cnlo o refer-ido conselho
condemnado o citado alferes ás penas do gráo maximo ,lo art. 178 do
codigo militar, por concorrer, cntre outras n<Cg'I'avantes, a de ajuste.
feito pelo réo, para a perpetração do delic: o ...»ru C'llll')'f'gado, da ,Ie
Iegacía fiscal, cujos nomes entendeu não omitt ir na sentença, fôra
o mesmo conselho ~p:.!!'redido na i mpi-eusa por dous funcc ionartos
publicos, co-réos no delicto, vem em nome do conselho consultar
quaes os meios de que um trihuna I no e:1.-U, [11+' conunum, .le ser
a~gre(lido em suas dcci-úcs dcv« usar 1'''1':: ,i,,"n~gra\'ar-,() com
dignidade»,

A audí toría de guorrn, informando rOl' orloru do chefe do estado
maior do exercito, diz: «Comquanto se trate de civis, que escapam
á jurisdicção militar, sem prejuizo dos meios jm-idicos de que po-sam
lançar mão o presidente e membros do c011:;('[lIo de guerra, em des
affronta á probidade de julgadores imparci acs, nie l'al'ece que nenhum
inconveniente haverá em remott cr a cituda cousnlta ao Supremo
Tribunal Militar.»

O commandan to do 5" distrícto militar diz, no oíllcio com que
fez acompanhar a dita consulta, o seguinte: «Merece toda a attcnção
porque, qualquer <J.ue seja a sentença de um conselho de guerra, não
póde estar sujeita a critica calumníosa daquellcs que, alem de func
cionarios publicos, são co-réos do indiciado e a quem a sentença
attingiu, em vista das provas exuberantes dos autos, e que re
correm á imprensa para injuriar os juizes, como tem acontecido».

A 4a secção (lo estado-maior, depois de transcrever a informação
supra, diz: "A referida consulta acompanha um exemplar do Diario
da, Tarde, jornal que se publica em Curytiba, onde se encontra ;,'S pu
hl icaçõos .referidas e assignadas pelos empregados da citada Dele-
gacia Fehnto Braga e Augusto Strener. '

Tratando-se de um conselho de guerra, sujeito ainda á decisão do
Supremo Tribunal Militar, c no qual estão envolvidos funeeionarios
CiVIS de uma repartição dependente do Ministerio da Fazenrla,
convem que ao mesmo tribunal sejam remett ídos os inclusos pa
peis, para em sua alta sabedoria resolver a respeito ,»

O Supremo Tribunal Militar, tendo estudado o assumpto de que
trata a presente consulta, fcita pclo major Eugenio Luiz Franco
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das oflensas calumníosas ou injurias que lhe POSSI\n1 ser diri
gidas na imprensa por civis interessados ou não no .i ulgamento
dos réos e seus cumplices, sinão a acção de respcnsabilidade in
tentada, dada a venia da autorí-lnde competente, pelo referido
conselho, perante os tribunaes civis contra o oííensor ou oífen
sores, ou por intermedio do procurador da. Republica. na fôrma
da lei, o que vos declaro para os fins convenientes.

Saude e fraternidade.- J .•1'. de Medeiros Mollct ,

AVISO DE 29 DE .1CLIIO DE 1902

Ex t incue o hosp i l a l m il itn r prov isor-io do "\n,lara1t,'.. l'l"ud:mc1o ac1rIir

ao hO:-;;lÍtal central (lo (~X{~l'cifo o l'('~r:,('('hyo reSso;lt r.ivil o dá

outras pl'o\'idoncia:-,a

Mlnisterio da Guerra - Rio de Janeiro, :29 de julho de 1902
N. 79.

Sr. Dírector Geral de Saurle - Declaro-vos, para os fins con
venientes e em solução ao vosso ofílcio n, 1. ::0;-;, do :?S do cor
rente, que approvo a providencia por vós tornada de fazer
transferir para o hospital central do exercito, em :;I deste moz,
o pequeno numero de doentes que existe no hospital militar
provisorio do Andara hy, o qual ficará extincto de I de agosto
vindouro em deante, devendo não só ser addido o respectivo
pessoal civil áquelle hospital. afim de ser aproveitado nas
vagas que se derem nos outros hospitaes militares, mas também
transferidos para o mesmo hospital central os rlez serventes
paisanos, cujo numero será elevado a cíncoenta.

Providenciae tambem para quo o respectivo nrchívo, depois de
encerrada a escripturação, seja recolhido ao hospital central,

Filho. na qu aí idarle de ]'re,iI1enl <' do consol l:« ,te gUI'rl'a a que re»
pendeu o alferes Jos," Ol,lnlho ,la Si Iva Castro. entelll]e, eOIIJO Iamheur
rn l r-n rl c (' d('cl.1l':1 ('}11 ;-,ua C'xl'osi('iio o proprí o 111[1.101' qU0 n50 ox is lo
outro moio lrs~::ll de :-(' tl(':-:~l!.2·Ql':\\':ll· 11111 cnn-cl lro d(~ p;lH'I'l'a de
ofionsas cn lurun iosus ou i njuiiu s que lhe po~~~nH ser llir'igidas, na
iru prcnsn , por c ivis in ícrc-sad os ou DÜO no juleaiucn l o ,los r éos c
seus cum plicos, Sill"O a accão d<' r-cspon-a hi l idrule j nt en lnrl a , dada
a ,ley'da vc n ia da nu t oridad o competente. pelo rnrsmn conselho,
perante os t r i lrunar-s civis, C(ll11ra n ollf'n:-:(ll'. (lU 01I'C:l~'Ol'CS, ou por
in tor-rncdio do procurado}' (ia It cpu hli ca , na !"Ul'llla da lei.

Assim pensa este tribunal.

Rio di' Janeir-o, 80 de junho d" 1('02.- Pc rr iro. Pinto.- E. ]ial'
bosa.- C. ""do.-ll1G1Jiaz CCll1tuClj'ia.-('. Gl'ülobel.

HK<OLL'Ç\()

Como l'areee.- 25 de julho de i(Ju2.- CA'!T'OS SALLES.- Mallet ,
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assim como toda a roupa, utensiJios do rancho, moveis e outros
objectos que possam ser alli utilisados com proveito, ven
dendo-se em hasta publica o restante e recolhendo-se ao la
boratorío chimíco pharmaceutico militar, mediante inventario,
todas as existencias da respectiva pharmacía.

Os enfermeiros deverão ser transferidos para o hospital cen
trai, preenchendo uns as vagas alli existentes, ficando addídos
os outros, e sendo dispensados os que forem contractados.

Quanto aos meios de transporte do pessoal e material que
tiver de ser removido, providenciareis do mesmo modo por que
o fizestes com relação á transferencia do hospital do Castello.

Saude e fraternidade.-J. N. de Medeiros Mallet;

AVISO DE? DE AGOSTO DE 1902

Declara que nas co m m is sôes julgadoras das h ahi li t açl'cs dos a lumnos
das escolas m i liturcs ca I.e a pr csirl enc ia ao u.a i- gTalluado de

seus memhros.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 2 de agosto do 1902
- N. 210.

Sr. Commandante da Escola Militar do Brazil - Tendo o
lente cathedratico dessa escola, major do quadro especial dr .
.José Eulalio da Silva Oliveira, consultado «si um eathedra
tico póde ser presidido em banca de exame por um substituto
da mesma secção », vos declaro, para cs fins convenientes que,
de accordo com o disposto nos arts. 158, 160 e 162 do regula
mento vigente e com o que informaes em offlcio n. 1.031, de
julho ultimo, nas commíssões julgadoras das habilitações dos
alumnos cabe a presideneia ao mais graduado dos seus membros,
por isso que, em taes actos, devem ser considerados com igual
grão de habilitação os docentes que constituem essas commissões.

Saude e fraternidade.-J. N. de Medeiros Mollet;

AVISO DE 5 DE AGOSTO DE 1902

Declara que os o íflciaos que fazem parte de conselhos podem ser no
meados para pequenas diligencias, deselc que não fique prcjud icada
a marcha dos mesmos conselhos.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1902
- N. 1.406.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Declarae ao com
mandante do 60 dístrícto militar, em solução á consulta feita
pelo commandante do lio batalhão de infantaria e que acom-
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panhou o ofílcio que vos dirigiu aquelle commandante em II de
junho ultimo, sob n. 539, que os officiaes que fazem parte de
conselhos podem ser nomeados para pequena~diligencias, desde
que não fique prejudicada a marcha dos referidos conselhos.

Saude e fraternidade. - J. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 5 DE AGOSTO DE 1902

Decl arn 'lIW os a lu m nos, praças de p rr í , da" escolas militares, desde

que cessa a q u a l idaclc de a l u m n o e volt am á c orul i cfio d o simples

praças ,lo prct, perdem o direito ao t i t u: o de votante,

Mínlsterlo da Guerra - Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1902
- N. 1.408.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O Sr. Presidente da
Republica manda, por esta Secretaria de Estado, declarar a essa
repartição, para os fins convenientes, que, conformando-se com
o parecei' do Supremo 'I'ríuuual Militar exarado em consulta
de 7 de julho findo, sobre o pedido feito pelo director da se
cretaria do conselho municipal do Districto Federal ao comman
dante do 4° districto militar, para que fosse dispensado de com
parecer ao serviço, a contar de 21 de abril ultimo em deante,
o ex-alumno da escola militar do Bmzil , soldado Benedicto
Passos de Carvalho, visto ter sido eleito membro na commtssão

Sr. Presi,lenle ,la Hepui,lica'- Manlnsto-, relllelle" a esle (r ihunnI
por a viso do Ministorio d" ~'lIerra, n , 30, .lo 12 d e maio ultimo, para
(Lu' pai-e cr-r, os inr.l u sos pnpo i«, entre os (pt<1005 se encontra o ameia
n , 3, de 17 dtO n ln-i l u l t i mo , tIo d iro ct.u- ,[a sel'ret:ll'ia <lo consol ho
mun ic i pu l, d i rirrid o ao com ma url.mt e tIo "'(' dj~lri(~t,t) mi l i tar, c1c:'la
i-ando h nvc r sido c lei/o mcui lu-o do t:C'll,-.;cllto do ro visâo o alista
mento el c ito rn l do .l istric!» da L"!!,,a o c x-n lu mno da "scola mi
litar rio Brazi! solda,lo Br-nc.l icí o 'P:1SSOS de 1;"n'"lIw e pedindo
fosse a d í ta prn ca .I ispr-us.nln rio se rvico, a contar ,le 21 do rotcrido
mez de uhri l em rlcn n lo al,', " t crruinacào <los tr:<I"dltos da mesma
C()lnllliss;I(~.

A tal r-cqu is ic ão rr-spo nd ou o commnn.lan!c () que consta do
omeio a ppenso, n. 38, de 2:) tn m hcm rIe nhr i l ,

O caso om que st âo, pass.ulo COll1 o ox-n lumn» Br-no.lir-to Passos
.le Carva lho, que motiva a presente co nsu ltn , perdeu de impor
t.ancia, em vista d o ia ter sírio esse ox-a lumno promovido ao posto
.le alferes por dccro í.o de 16 de maio u l l i n.u ; convem, cn í rct.anbo,
tratar-se d o nssum pt o de modo geral e estaheloce)'-se a doutrina
nppl icavc l aos casos idcn t icos 'lue possam sUI'g'i",

«:ste tribunal, t cn.lo poudorud« o assump to , passa a d izc r o 'lue
a respeito pensa:

Os alumnos praças de prct rlns escolas militares ,le ensino supe
rior, desde 'lue cesse a quu liduclc de a lum no que lhes dá direito



41

d '3 revisão e alistamento eleitoral do dístrlcto d:1 Lagôl', resolveu
e m I do corrente que os alumnos, praças de pret, das escolas
m ilitarcs, desde que cessa, a qualidade de alurnno, que lhes d:i
direito ao titulo de votante, e voltam á condição do simples
praças de prct, devem perder este direito, cassando-se-lhes o
titulo de que eram depositarias, porque, na nova condição em
que se acham, perdem o privilegio da excepção do art. 70, § ]",
n , 3, da Constituição Federal, para ficarem sujeitos ao preceito
geral da disposição do citado artigo, o qual nega :is praças de
pret o direito de serem alistadas eleitores.

Saude e íraternidade.s-- J. N. de 1I1edei,'cs usn«.

AVISO DE 6 DE AGOSTO DE 1:.1'2

Es('lJr(~ec d uvirl a s solu-o o prC'cndlillH'nlo do (l!.:~.:li' dr dil'C'c101' d~

«sr-oln rf'C1:illlcll!al ,1(: urn (·()J·~irl.

Mintsterio da Guerra - Rio de Janeiro, () elo 8g0StO de !902
N.IAI3.

Sr. Chefe rlo Estado Maior do Exercito - O .,! feros do 37" ba
talhão do infantaria João Jayme Pessoa da Silveira consulta :

1(r, em que condições porlerri ser rcconduz i.lo no lagar de di
rector da escola regimental de um corpo o oíficial que, tendo
deixado de exercer esse Jogar por haver se Iechado a dita es
cola, devido ã falta de f'req uencia, matricutou-se na escola mi
litar do Brazil, e, sendo della desligado, voltou fi, Seu corpo,
restaurando-se aquelIa escola;

2", si poderá SOl' eleito director da. escola regimental o ofli
cial que não tem nenhum dos cursos das escolas militares,
existindo no corpo offlciaes do primeiro rrJ.'~O eífectivos com o
curso das tres armas ;

30 titulo ar. vrLnn l c, c volta n: :i cun.l i c iio de::-.:. .:<11(';;.; pl':~ç'a:-.; 11np1'0f:,
d ovcm pr-rrlr-r o d ircií.o i1l1ueUe titulo, PUI'qlll' }la uo vn <:ol1flieflO (l(-~

s implcs praça de prct cru que se ::eh;\lll. p('l'dc~ll o privilegio da
cxccpc âo ,lo a it . 70, § 1°. n. :3, da Coust itu.i cúo . par;l ucarern su
jeitos aI) preceito geral .lc- sa m csm a di~posiç;~I{). qU(~ ncg":\ .is pi-a cas
de prct o direito rl o serem alistadas c lr-i t oro, c, l'"I'!:lUlO. d cvr ,('r
c"";iilo o titulo de .quo el'::1\l ,lepo"i!:lrio,s.

E' esle o parecer deste Lri lm nul , "lho nu-lh«r juizo.

Rio de Jn nc i ro , 7 c10 julho rle I!l(l2.- Prrriva l'iJl(o.- E. fla1'
bosa.- C, Neto.- JJ. Yasquos.- Tliomu z Ca.nt.uario-,

Foi voto o Sr , ministro maroch a l Rnflno ('"h-;;o.

RESOLUÇÃO

Como pGrecc.- 1 de <lt"osto do la02.- CA~rpos SALLEs.-l1fallet.
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30, si poderá ser eleito director Ih escola regimental um al
Ieres-alutnno sem curso, existindo no corpo oíllciaes do primeiro
posto effectivos, com o respectivo curso ,

Em solução á tal consulta, que acompanhou o oflicio n. SOl,
que em 30 de junho ultimo, vos dirigiu o commandante do
:l" districto militar, vos declaro que. segundo dispõe o art. 9 ' do
regulamento que baixou com o decreto n. 2.881, de 18 de abril de
1898, o professor da escola regtrnentul e nomeado pelo comrnan
dante do districto sob proposta do conselho de instrucção ; que,
embora o offlcial tenha já exercido esse cargo, o pronuncia
mento (lo referido conselho é índíspensavel para que a autori
dade nomeante saiba si elle exerceu bem; e que a proposta do
conselho deverá recahir sobre um orllclal subalterno de reco
nhecida aptidão intellectual e moral, qualidades estas que, como
bem declarou a ordem do dia da extincta repartição de aJu
dante general, n, 955, de ~O de agosto do 18VS, comprohen
derão não só os conhecimentos officialmente adquiridos e exern
plar conducta civil e militar, mas tambem aptidões espeeiaes
que requerem o exercício do magisterio, devendo preferir-se
o offícial subalterno mais habilitado que fUI' servir no corpo
somente quando se tratar do preenchimento do legar vago e de
aceordo com as exigencias reteridas, tudo conforme dispõe a
citada ordem do dia.

Saúde e fraternidade. -J. X. de Medeiros Mallet ,

AVISO DE 7 DE AGOSTO DE 1902

Declara que o afastamento do quartcl-mr-st r-o ,te u:u corpo üa rcspc

c t.iva gU:ll'llição Ú vedado po i as (li~po~içi)cs em vigor, podendo o

"'!'\'iço do ajuste <lo cont as nicnsar-s Si'" confla.lo aos sul.altcr nos

u a- Iocal idadcs em que não cx ist i rcrn rcparí icões pagadoras_

Ministerio da Guerra-Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1902
- N. 1.131.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O alferes quartel
mestre do 4° batalhão de infantaria Austriclinio Valentino de
Oliveira consulta si pó le o quartel-mestre de um corpo au
sentar-se da guarnição para ir a uma outra Iocalídade ajustar
as coxtas do corpo, alli demorando-se muitas vezes de 15 a 30
dias; si, no caso arârmatívo, devem as existeucías em arreca
dàção geral ser entregues a outro orílcíal ou ficar sob a re
sponsabilidade do sargento quartel-mestre, si fica alguma
responsabilidade ao mesmo quartel-mestre por qualquer irre
gularidade que se dê na escripturação durante a sua ausencía,
e, finalmente, como harmonizar a ausencía tempararia do
quartel-mestre de um corpo com o disposto no § lz do art. 5'"
do regulamento do serviço interno de 1891 e aviso de 21 de
março de 1081.
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Em solução a esta. consulta, que neompanhou o otIlcio n. 53:-l,
que vos dirigiu o commandante do I," drstrícto militar em IL
de julho ultimo, vos declaro, para que o façaes constar áquelle
eommandante, que o afastamento, embora temporario, do
quartel-mestre do corpo traz irreg-ularidades na escrlpturação
a cargo do mesmo e que esse afustarnento é implicitamente ve
dado pelos termos do disposto no § 12 do art. 5" do regula
mento do serviço interno de 1891, e, sobretudo, pelo que se acha
estabelecido no aviso de il de março de 18Nl, e bem assim, que
o serviço de ajuste de contas mensaes dos corpos, quando na
séde dos mesmos não existam repartições pagadoras, pode ser
confiado aos subalternos dos ditos corpos, cabendo aos respectivos
commandantes livremente designar o offlcial para esse serviço.

Saude e fraternidado.-J. N. de Medeiros Jlallet.

AVISO DE 13 DE AGOSTO DE 1902

Dcc.arn quo nu ...; escolas I"l7giJlICnLacs lin O 01l,-.;iIlO t'l(~ll1ental' (la lingua
porl,uguúza, ca hcndo ás c:-wolas PI'pp:u';l!ql';:)s e de tu cl icn o

estudo comp lcl.o ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1002
- N. 1.463.

Sr. Chefe do Estado-vlaíor do Exercito -Tendo o alferes tio
32° batalhão de infantaria Euéas Pompilio Pires, director da
escola regimental do mesmo batalhão consultado como deverá
proceder, uma vez que parece ter havido omissão no regula
mento que baixou com o decreto n. :!.881, de 18de abril de 1898,
quanto ao ensino da língua portugueza, vos declaro, em solução
a tal consulta que acompanhou o ofllcio n. 659, que em 15 do
mez findo vos dirigiu o commaudante do G" dístrlcto militar,
que não tem ella fundamento, pois nas escolas regimentaes ha
o ensino theorico elementar da língua, cabendo ás escolas prepa
rator-ías e de tactica o estudo completo.

Saude e fraternidade.- J. X. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 16 DE AGOSTO DE 1902

Declar-a não estar-em comp rchcndidns na port aria de 2J de alni l de

18Ll3 as pr-açus gralJuada~ üs qu.ao s ~c prrnlillin ou vi r as aulus

dos institutos militares dc cusi no,

Minlstorio da Guerra - Rio de .laneiro, l' j de agosto de 190::
- N. 1.472.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito-Em solução ao offlcio
n. 701, que vos dirigiu em 9 de [unho ultimo o commandante
do 5° districto militar e em que consulta si, em vista rlo disposto
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na portaria de 8;) de abril de 1893, deverá ser considerado como
tendo resígncdo o posto o lo sargento do (iO regimento de
artilharia Virgilio Vianna Castello Branco, que está á dispo
sição do commando da escola preparatória e de tactica do
Realengo, e addído ao 200 batalhão de infantaria, declaras
áquelie comma.nda.nte que as praças graduadas às quaes se
permittiu ouvir as aulas nos institutos militares de ensino
não estão cornprehendidas na. citada portaria, visto serem diffe
rentes as condições em que 88 acham.

Saude e fraternidacle.-J. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 18 DE AGOSTO DE 1902

Manda abonar fal'tlamento de accordo com o determinado na tabclla
geral do nxci-ci to aos S3.I'g-cntos C1n snr-vi ço U::lS rs .olas rui ...

li ta rcs ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 18 de agosto de 190:!
-N.1.475.

Sr. Chefe do Estado-Malor do Exercito - TenJo este Ministerio
indeferido em 14 do corrente o requerimento em que o lo sar
gento da escola preparatoria e de tactica do Realsngc Ray
mundo Nina Rosa, pede o abono de íardamento de alumno,
mandae declarar, em ordem do dia da repartição a vosso cargo
que aos sargentos em serviço nas escolas militares deve ser abo
nado fardamento de accordo com o determinado na tabella geral
do exorcito.

Saude e featernidade.-J. N. de Mede·;j·os uuu«.

AVISO DE 19 DE AGOSTO DB 1902

Manda fornecer aos corpos sujeitos a t ruhalhos de campo, a[(,rn do
!'ardamcnto ela t abcl!a em vigor, uma camisola, uma calça de
algodão e um chapco de palha.

Mínistet-ío da Guerra - Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1902
- N. 444.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Mandae fornecer com
destino ás praças que acompanham a commíssão de concen
tração de forças do lo dístrícto militar outras peças de farda
mento em substituição dns que estão estragadas e constam da
inclusa relação annexa ao vosso otItcio n . 542, de 9 do corrente,
de accordo com o que pede o chefe da mesma ccmmíssão,
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Declaro-vos, por essa occasiao, que aos corpus sujeitos a
trabalhos de campo deverão ser distribuidos, além 110 fardamento
da tabella em vigor, mais uma carnísolu, uma calça de algodão e
um chapéo de palha, a exemplo do que se procedeu em relação
aos l° e 2° batalhões de engenharia, conforme consta do aviso
n, 709, que vos dirigi em 13 de dezembro ultimo.

Saude e fraternidade.-J. N. de Medeiros Malle»,

AVISO DE 19 DE AGOSTO DE 1902

Declal'a não cori vi r flue os o.Iicincs qun os tã o Lr.rusi t or i a ruon te CIU

uma gu~u'niç:üiJ soja n. inc lu i.lo s na c.3(:::lla dos llu;~ t~'('lll (In se rvi r

e:11 co nsolhos l1e guerra.

Ministerio da Guer'ra-e-Río de Janeiro, 19 de agosto de 1902
- N. 1.483.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Tendo o coronel
José Salustiano Fernandes dos Reis. commandante da guar
nição de Porto Alegre, consultado si deve escalar para.
fazarem parte de conselhos de guerra os offlciaes que forem
mandados servir na dita guarnição por um, dous ou tres
mezes, vos declaro, em solução a esta consulta, que acompanhou
o offício n. 198, de 26 de fevereiro ultimo, do commandante
do 6' districto militar, dirigido a essa repartição, que, para a
boa marcha do serviço e em vista do nccórdão do Supremo
Tribunal Militar, de 27 de novembro anterior, não convem que
os officiaes que se acham transitoriamente em uma guarnição
sejam incluídos na escala dos que teem de servir em conselhos
de guerra, salvo quando se tratar de inqueritos que, por
sua natureza, sejam de pequena duração, pois assim evita-se
a estadia, tanto normal como abusiva, de otflcíaes addídos
por ordem superior.

Saude e fraternidade.- J. N. ele Medeiros i1fallet.

AVISO DE 19 DE AGOSTO DE 1902

Resolve duvidas sobre a pu.si,:io, cin rcl ac ào aos o lllci aea posterior

m c n l.o p ro niov idus (h~ u m t o nou to D!2'gl'e;';;lilo Ú a rui a .io infu u

taria por ter sido p romov i.lo imlcvidarucn Ic.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1902
- N. 1.484.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Tendo o tenente
aggregado á arma de infantaria José Ignacio da Cunha Rasgado
consultado qual deve ser sua posição relativamente aos
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otllciaes posteriormente promovidos, quando o mesmo tenente
o estes concorrerem a serviços, vos declaro, em solução a osss
consulta, que acompanhou o offlcío n. n9, de 14<1e fevereiro
ultimo, dirig-ido pelo commandaute do G" districtomilitar a esas
repartição, que não tem ella fundamento, pois aqueUe otfleial es
teve aggregado sem vencer antiguidade por ter sido promovido
indevidamente.

Saúde e fraternídadev-> J. N. de Medcil'os usu«.

AVISO DE 2'2 Dg AGOSTO DE 1902

Pt-ovido ncin so l.r-o o nrrolanu-u!o dos yolUIIlCS cxisl cntcs nos dopo

sitos (los comm ando« dos d isl ri o i os m i l il arcs n sohrn a ontrada
t~ s:lllilla .lo s ln,""';·11n~ vo lumcs ,

Ministerlo da Guerra - Rio do Janeiro, 22 do agosto de 1902
- N. 448.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Declarao aos com mandantes
dos dlstrictos militares que deverão providenciar para. que se
pcrmitta fazer o arrolamento dos volumes existentes no
deposito denominado Paiol da Lagoa Secca, da capital do
Estado do Ceará, e em todos os outros, não devendo entrar ou
sahir volume algum sem as competentes guias da alfandega
respectí va e exníbíção do documento de pagamento dos impostos
devidos.

Declarae, outrosím, aquellea commandantes que nesta data
se solicitam do l\Iinistel'io competente provídencías para que o
reforido arrolamento se faça por um empregado do tazenüa.

Saurle e fraternidade. -.T. N. de Jledeiros Maltet ,

AVISO DE 22 DE AGOSTO DE 1902

Dcclara rIU" O grúo ohti.lo no 0"a1l10 ílua l lia cadeira tio 1° per-iodo
.102' anuo ,h Cl11'SO geral pelo r"glllaJlwnto rI" 12 de ahr i l rIe
1K~11I não deve p rovaloccr para d oü ni r a appl'OI'ação na actua l

ca.lci rn .Io mccanicn o halislica .10 curso g'''l'al ,Ia osco la militar
,I,) Bl'azil.

Ministcrio da Guerra - Rio de Janeiro, 22 de agosto de lU02
- N. 1.4rJ3.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O alferes do 8° regi
mento de cavallaría Mario Cruz consulta si deve prevalecer
para a approvação que tem na cadeira, de mecaníca do curso
geral da escola militar do Brazil o gráo 7 por elle obtido no

Guerra - Decis õ es derJu2 '1



DECISUES ])0 (iO\E!l1\O

exame final da cadeira do 1" período do 1" auno do curso
geral, pelo regulamento de 12 de abril de 1890, ou si deve
tal approvação ser determinada pela média entre aquelle grão
e o que alcançou no exame final de balist ica, feito lia vigencia
do actual regulamento.

Em solução á tal consulta, que acompanhou o oficio n. 658,
que em 15 do mez findo vos dirigiu o commandante do 6" dis
tríctc militar, vos declaro que as condicíonaes nella estabe
lecidas não podem ser deferidas, porquanto o grão obtido no pri
meiro exame não deve prevalecer para definic a approvação
da actual cadeira de mecanica e balistica e nem Se toro a
exequivel aJoptar a média dos dous exame; para representar
approvação definitiva, accrescendo que o consultante, tendo
duas notas simples, não pôde melhoral-as, como já está resol vído

Saude e fraternidade. - J. N. de Medeiros Mallet ,

AVISO DE i2::l DE AGOSTO DE 100~

ÍJuc la rn quo núo podem haver lltt\ill<>s q un ul o Ú l'l','iUlll';ÜU ele ~2 01"

ouí uln-o de 18:G L' a de l' elo junho de I!H10 1'1;\ tnc.: ,lo regu'a·

mc nlo de 31 de março de 183t c lia r,:, il uçfio de 17 de abril ,I"
18G3, nn pal'k rc lo tíva Ú anliglü'lu,l" .lc post o pura acccssos de
1'';'(1)8 itu mcd in los C [\ prcccdcncia para a promoção por aul i-

;.:·ltitla<lc.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1902
- N. 1.496.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O tenente do 22<1
batalhão de infantaria Antonio Olyrnpio da Fonseca Coutinho
consulta:

l°, si a resolução de 22 de outubro de 18(J6 e a de 1 de
junho de 1900 revogaram o regulamento de 31 de março de
1851, na parte relativa á antiguidade de posto para accesso de
postos immediatos, e a resolução de 17 de abril de 186:1, no
que diz respeito á precedencia para a promoção por antiguidade;

2°, si. no caso atârmatívo, os effeitos dessa revogação são
extensivos aos que jã eram offlciaes de patente, na vigencia do
citado regulamento e da referida resolução de 17 de abril
de 1863.

Em solução â tal consulta, que acompanhou o ofllcio n. 62, que
em 21 de janeiro ultimo vos dirigiu o cornmandante do 4"
distrícto militar, vos declaro, para os fins convenientes, que
carece elIa de fundamento concreto e legal, não podendo haver
duvida sobre o ponto que a constitue.

Saúde e fraternidade. - J. N. de Merlei,'os Mallet.
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AVISO DE 3 DE SETEMBRO DE 1902
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Declara que deverá SOl' em espcc ic o fa rda mcnl.o mandado abonar
pelo nrt, 5" da lei de ílxaçâo de forças para o nctua l exereicio ás
cx-praçns que se engajarem ou rcengnjnrom por trcs annos, pelo

invnos ,

Mínisterlo da Guerra - Ri'J de .lunoiro, :; ([e setembro de I\}02
- N. 1.578.

S1'. Chefe do Estado-Maior do Ex()rcito - Consultando o
capitão Frederico Augusto de Albuquerque Mello, commandante
do 1° esquadrão do 9° regimento de cavallnria, como Ee verifica
do officio n. 5.107, que em 12 de junho ultimo, dirigiu o com
mandante deste regimento ao do ,1° districto militar, e por
vós submettído á consideração deste Ministerio, si o fardamento
mandado abonar pelo art. 5" da lei de fixação de forças, para
o actua l exercicío, ás ex-praças que se engajam ou reengajam
por tres annos, pelo menos, deve ser em espeeie ou em dinheiro,
vos declaro, para os fins convenientes, que tal f;ndamento
deve ser abonado em espécie, de accordo com o disposto no
referido artigo, tendo havido, por occasião da discussão da
citada lei no Congresso Nacional, quanto ao modo de abonar-se
o dito fardamento, omissão neste artigo cuja redacção final
foi approvada de accordo com o vencido.

Saúde e fraternidade. - J. N. de Medeiros stouet,

AVISO DE 11 DE SETEMBRO DE 1902

Pcr mit te ao medico adjunto do ex crei to rir. João Baptista Boaven
tura Soares de l\Icirellcs assig:nar-se Baptista de l\Ieirellcs como
ruhrica nos papeis oílic iaos ,

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 11 de setembro do
1902 - N. 1.680.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos que
ao medico adjunto do exercito, na guarnição desta Capital,
OI'. João Baptista Boaventura Soares de Meírelles, que solicitou
licença para assignar-se Baptista de Meiretles nos papeis
otIlciaes onde tiver de lançar sua. firma, permitto sómente
asslgnar os appellidos citados, como rubrica nos papeis.

Saude e fraternidade. - J. N. de Medeiyos suai«,
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AVISO DE 16 DE SETEMBRO DE Ig02

Declara que os crimes dotiu i.los no co.l ig o penal lia arruu.ln , CllI

vigor no exercito, são os tom-ial mont.o ou aceidcn Lahncul.e m i
Iil.ares, correndo o processo no primeiro caso pelo íôro militar

e no segundo caso pelo tÜI'O com nuuu ou militar, conrormc as

circumslu uc ins ,

'Minisf.erio da Guerra - Rio de Janeiro, 16do setembro de
1902 - N. 1.655.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O coronel gra
duado Olympio de Carvalho Fonseca, commandante do 6° re
gimento de artilharia, tendo duvidas sobre o fôro por que
deverá correr o processo de militares accusados do crimes re
putados eivis e que, no emtanto, são especificados 110 codigo
penal da armada, em vigor no exercito, como seja o de deflo
ramento comprehendido nos arts. 148 e 149, consultou:

lv, si está em vigor em todos os seus artigos e pnragraphos
o citado codígo ;

2°, si no caso afllrmativo é permittido a qualquer autoridade
declinar de sua competencia ou compellir outra a fazel-o e en-

SI', Prcsidcnto ,la Rcpubl ic.a -Por a viso 110 Min ist.erio ,la (;uel'l"a
de 27 rlo corrente, suh o n. í.O, mn n lusto s a este t.ribuua l, para co n
su lta r COIll sou parc(·or. os inrIu so s papeis e m q uc () eol'onol PT,'l

dun do Olympio de Carvalho Fouso..a , counua n.lnn t o tio (jo rngilllcnto,
do art il luu-ra , consultn sobro o ruro por que .l ovo "orl'el' o 1'1'0
CCS~() do m il itnros qnc com mett.em c rim rvs l'opnl..-lllos civis o cnl rc
tanto, est ão e_"p(Jl'ilie;\(lo~ Ui) COtli~() po n.r l da n rm a.In ruupl ia.I» ao
os erci to.

O coronel gr:l<lnallo Olvmp io .lo Carvalho Fonsocn , l'on,i,leran,lo
quo o crime de doflo rnmonto d e uma mcnrn-, couuuo tt.irlo por militar
deve correr po~o {"tn'o m i l i l.ar, no passo f{\V~ o comm ruulauf.o .ln tli~-

tricto «onshl e rn flHO () c i-imo t~ .L\ (',()lilpclun~~ia tlu fl1l'() civ i l , co n-

sulta:
1.0 Si esl:i em pleno vigor em t.o.Ios os snus al'li~'IS, pal'a~Taphos e

itens, o codigo penal da nrma da , appr-ovado pelo Ikl'l'oto n , i8, do
7 de março de i8Di, e ampliado ao exercito pela lei n. 6i2, de 2D .lo
setembro de 18DD, o publicado na ordem 110 Ilia n , ;,o, do 10 de ou
tuhro rlo mesmo nnno ;

2.° Si, ostan.l o e m pleno vigor o rcfci-l.lo e!)(lig'()~ t'~ po rm i t t.ido a
qu alquo r autor i.lado militar de,·finar ,Ia sua c.nn pot onr iu ou com
pellir a outro a fazcl-o o entre;ar praçn« d" ""')I'citl) :i ac c âo de
autcri.Ia.Ie-, c iv is pa r.t serem pricc-sa.las PI)1" cri mo s (J.llB SC\O ('O~~)

t.ulos na quel lc c od ig o ;
3.° Em nas') uíllruiut ivo , qUJe; 03 artig'" 110 col igo penal lia

a rm acla que nã» devem ser eonsidcl'(J.Llos e in "12:01' e e:u que casos
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tregar praças do exercito á acção de autoridades CIVIS para
serem processadas por crimes de que cogita aquelle codigo ;

3°, quaes os artigos do codigo que não devem ser considerados
em vigor e em que casos devem os militares ser sujeitos á acção
da justiça civil, apezar de se tratar de crimes previstos no
mesmo codigo.

O Sr. Presidente da Republica, tendo ouvido o Supremo
Tribunal Militar, resolveu, em 1 do corrente, discordando do
parecer do mesmo tribunal, exarado em cousulta de 21 de
julho ultimo, que os crimes dofinidos no codigo penal da
armada, applicavel ao exercito, ex-vi da lei n. 612, de 29 de
setembro de 18\m, são essencíalmente ou accidentalmente mili
tares.

devem os m i li tui-cs ser sujei tos, apezar d..s seus crimes ,erem pre
vist os nu dito codiu o , á aeção da just iça eívil ,

Ouvi.ln a 4a secç ào do estado-maior do ex erci tu, com cuja infor
lIIaçãu está rlc acco rrlo o chc'e tio ostudo-nm ior-, diz essa sccc âo
'luc podor-so-a responder- á prcson Ie corisultn , 'lue tJ cod ígo penal
da arumd.i, a iu pl iud o ao exercito, c ...,lá em plcn» vigor CU1 tudo
quanto no llo se contem, c que o cotu uranrlo do d ist ricto, Ilrruado nu
:lcc'úrdüo que cita, pud i a corno fez, iuun.ln r uprc-ontur as meneio
nadas lH'aç,as, pU1' t\~l'elll f-iillo c liu nuulns a juizo rolo «onunissar io de
polit'ia, cu ruprin.l o , c u lrol a n to, {lHO e l lns , de :H'COl'llu coru (JS a rl.s , 148
o li!) (Lo rÜ:'Ol'illo coil iu», P:ti,:-;tnlL a l't':;pou,[Ol' 110 f()ru m il itu r po lo
a cto de l i hid innpc m , quc praticaram em pe,-oa de menor idade,
oo nnnuniunudo-so á'luelJe juizo quc ost ào scn.lo processadas no d ito
fõ ro , ~E, com o , C1n cunse q uc nc iu desse mo.lo de processar, venha a
Ii ra r o tô ro criminal com muru ou to lh id o na sua acç ão ou obrigado
a cundcunun- t.nubcm o m osiuo rc'" om outra pena po lo mesmo crimo,
pena e sl a que poderia deixar do rx ist i r .si o dito réo ro parns-c pelo
casamento o d e licto co uuu e tt iclo, convi rin solicitar aos t r ibunues
cruu pet ont o , csc larc.-i mon to s a i-ospcito,

Esta co nsul tu t mn hcm foi iu tormud n pelo au.l itur .lo guorra tio
(~,-.;I.ado-nlaior (lo ox c rci t o da soun inl o tórru a :

Quanto ao JO item. Sun , cstú em plcno vigor em todos os seus
'Il'lig'o". parag raphos e itens o corl igo pcua l tia ur-m adu, upprovado
pur decr-eto n.18, de 7 de março de 18\Jl e nmpl iado ao exercito
pela lei n , G12, de 29 do se le m hro d o J8~)\J, publ icadu na orrlom tio
tlia do chc.o do csta.lo-iun ioi- d o exercito, n. 40, de 10 de outubro
do mesmo unno .

Qu.mto ao 20 item. Não. A nenhuma autoi-idadc é permittido
dccl in.u- do sua compctcncin ou compeliir a outra a Cazel-o e en
treg'Jl' praças do cxorrit.o á a ccâo de autor i.ladcs c ivis para sorcm
pr'll'ossa,las por cri uics que estão defln id os no c(Jtligo penal da
a rm a da.

A co n su ltu constante dost o item envolvo uma tias qu c-tões mais
d i íficei« d o direito militar, qual a de com pctcnc ia dos tribunacs
in i l ítnres ,

Segundo a opinião tios mestres, os militares estão suje itos á ju
r isrl ir c ão militar sempre que praticarem cr-imes puramonte m i l í

t.u-os, quo é aquelle que o in i l i t.m- corn mc t lo como tal e 'ruo só pó.le
se,' cOllimeltido por cid n.lãos u l rsl.ados nus fileiras do exercito de
t orrn e m a r,

Para que um crime tenha o cn rnc ter p ri vn t iva m ent.e militar e
in.l ispcn snve l que o fado co nse cu t ivo de ll o seja UIll;1 inf'ra cçâo do
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Nos primeiros, o agente é militar e o facto é por sua propría
natureza também militar: taes são, por exemplo, a espionagem,
a alliciação, a traição, a covardia, a deserção, etc.

Nosoutros, o deliuquonte é militar, mas o crime originaria
mente commum, só assume o caracter milltar pelas círcum
stancías especiaes do tempo ou lagar em que é commettido, pelo
damno que, dadas estas circumstancías, causa á administração,
á híerarchia ou á disciplina militai'.

Nos delictos da primeira classe o fôro competente é sempre
o militar; os da segunda, porém, só escapam á jurisdicção

d ovo r m il i l.u-. lJunntlo, POI""IIl, "0 {I',dnr do (']';1110,; quo t.mt.o PO{IClll

s o r p rn t icad os por mi l í tarcs co m o 1'''1' civís , para lJllO ,e cl" o
c x orc ic io da juri srl irçào in ilit nr, iü exige o <;a1'(\('!-01' m i l í t.n-. 11ft!)
só n a pessoa do uccusndo como t.amlorn no «ri rue rluO lho e im
put ndo ,

A oonsnlt.n fnl ln em cri n.o ,l~ ,10I101·alll~ulo. '1\10 não c' m il il ar e
P:1l'C('Ü r-ontund i l-o ('0111 o criiuo de l ih i d i n.urc m , flllO l~ daqllüllos (IUO
t a n to POdCJll ser }ll'ntil';](llls por mi l i l nro, com o por c ivis , pois o
cOlligo COIllJ1Il!J]! .la It o pu lrl i cu t nnrho iu li) rccollhfT(~ "";1))) a .lon»..
Ill'n"cáu de violencia ca rnul .

'l'rÚa-so, portnnt o , ou dn rrimo .l o <1"1[0"111;1"1110, ,lo Litiiilin açcm.
on de CS{((l)J'o, o lluC NÚ :-.;0 POl!l'l'Ú l.o m <'lPU1';11' :t vi- l n do ('Ol'pO dn
detido.

Si se tratar de detloramento 0\1 .Io cs í npro , o crim o ,', couunum e
o seu autor d eve sor ent.reguü :i ,justiça .l o-, c iv is . Si, PUI'Clll, 80

t r n l.a do crim o .lo l il.i.l i nnprm , o 1'1'11110 (", m i l i í n r c o seu autor
d ovo ser lU'O\'08S;).t[0 p orunt o o t'CJl'O ni i l i ln r,

Tudo íi';:-;o, po rr-ru , f:;Ó p('Jlle ~;,Cl' apul'':ido Ú "\"i;-;l,l do ('(ll'pU (ln d ol ir.l o
ro mo a ci m n ficou dito.

QUDuto ao ,'-~u itcm. Projud ic ado com :1 re,;;;posla nc i m n .
O Supve m o 'I'r ihunn l Militar, t.ellrlo n,;I",[:"lo os papei,; 'll\e fnze m

o a ssum pt.o d ost a ronsu l l a , p:.\:-.;';a a l'espondel' ll(da f;üg'lliIlI.C [;"Jl'ma
uo s Iluesitos f\lr!l1uVHlos Pl'to e'll'ollDI g'I';\,lll~l(l() ('1I111luíllllLtnlo <lo
tio reriuiouto ,k artilharia de c:.tlllp"nlta OIYlllpir) ,le \:a1'\'"lho Fon
seca:

Ao 1.0 O co,lip:o pcua l da n rmn d« approvn.lo p c!o dccrr-Lo n , 1.'3,
d o 7 de m a rco tle 18~ll, o nm pl iarlo no «x orci lo pela lei 11. {i12, .lo 2;)
d o sc l cm In-o de J8na, at:ll{l-~c CIU pICHO yi~UI' o ui 1,)(10S (JS ~OltS (ll'ti(~'f)S
parap.. r:lphos c itens, . " ,

Ao 2.° 0un, a ncn humn :\1I lorid.u!o 1\ po rin i: í i.Io doei .nm- de sun
compc t cnc ia ou co nipcl lir a outra a Iazol-o on h-or.u- pl'açns .lo
(Ix:-l'eito á aceão do :lutoridat1cs c-ivis pal'a ....·Cl'ülll Ill'dl e:-;sa,l~l:-; por
("'JJ1]('S 'lue 0<1."0 tln'ini.[os no col ivo I'"nnl tia m-m.ula ,

AI) :LI} Que tt conLI'O\'rl':-;ia ps!:ai:cinci'la :";o!I1'U a (lli~dilkac;i() (los
c r i mos de l ihi.l in nucm , contra os llon-; COSLUlllü:-i c a lion cs tid.ul c ,

pl'nvi~.do"" nos arts. 14.""~ o 1'1'.) (ln eOíltgo pcu.i l 11lilital\ nfto pó.lo
s u hs is l i r om prcsonça da d ist i n cc.io ox pos! a l:.O [I{'('('jnUio dcslo ~u

p ro m» Tl'i ],ul1:11 ThILl i í.ar , 1))'uf;')1'ülrJ n • Pl'lh'O:-iSr) do ;;:JliLllto dn ;~4'1 ]la
ln lh âo de in";luI.8ria .L'áo Panln ~O:ll'CS d:l f.;ilv<'1 o plll)hcado 0111
ul'llclll do dia (lo l'XOl'clto nH~':--1 tlo e()l'L'cntn [l11nO' (IHO:1,:-> \"io
lcnc·j[lS el1'ccllt:ld:l."i ~()Jll nus (te ~;\('ial" p:JixX){~s bSl'i\';~s /ltt pur do
pravaçãu lnoral dCYOIll SOl' (lo;-;l'riptas o tlc!initlas tncs, n juizo do
pr<llissionues e por lI1eio (le corpo ,le delicIo 'lHO cnra,:terise a
I ihi,.lina~e,ll, quanrlo se {rata <1e paciento mulhor; 'luo c3raC!el'i-
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commum, si houverem si-lo praí.ícndos nas clrcumstancías c,·
peciaes a que acima se alludo e quo Imprunem ao dcllcto o
caracter mllitar.

Estabelecidos estes prlnciplos, lÍ claro quo, si o crime de li·
bidinagern é commettido no quartel, nas dependenclas deste
num acam [lamento, etc., deve o criminoso respondor perante os
trlbunaes militares; m3.S si é praticado em UIlUl casa parti
cular ou em antro lognr estranho á a.lrntntstração militar,
devo o processo correr no Ióro commum; o quo V01\ doclaro
para os fins con veuíeutes.

saudo e fl'atel'ni·larle. J. "V. de' },ferleil'OS lIfrdlel.

7.:l!la n lil)idin:1~"01111 ('. ~~r.n·l() O t1~:'0nI.0 lnililill'. ,):-;\n l'r,:~p()niln p0!n
cri u.o 11d r{'!l'L) lllililDl'; : ldl;l!]urnl<'l (pie n .» Cl'i1lL0:-' dn liIJidin:ql'ntl\
pl·;\Le:l(k.s P<:l' m i l it urcs. si () juizo {'l'iillin'll l")l1l11IUlll i n v.ul i r a
j u ri ...,dicç;li! r::-ipol'lal mi l i l rr, o l'('I'lIl'SO lcg',tl ('(ll1...;i ....:.to ILl rl}'qVUl';1(~fí.tI

dI) ('l:ntli('\o de jurisd icc á«, cuja sol ucúo r(H'I(~n' fi no ~llprnlllO

Tr-i liu un l Federal, l1llS t<'1'1ll0S df) art . rf l , n.l, l oll rn li;, {LI (;(J11

st.illli(50 Fo.l e ru l , .u-t . (I, n. l , lo l l ra o. du rln"l'et.u n . s",~, d" 11 do
ou í u i.r» d(' 1.';'UU c .u-t , 111"1, p:!l'a.~q':lphu lillicl', (lo ]'egill~cllto .lo
1110'';11IU Tl'iJ)Ullal Feito!';;l.

Uio do .1;1110:J'O, 21 do ju ll.o dn t:l()2.- E. lJl1.rl"lsa.-r. ~Y('to.

u . J'"sIJ1li's. -1'!IIJ1J1ao('anl./llu·icL-('. (;lIillob<'l.

F;li "oh) o SI'. iu iuist r» allilll':lnln Pn!'(~;l',l Pinto.

nE~i!T,U(:.\n

Os c rimcs ,1e'inirlos uo Cil1li:1·u l'nn,,[ ela Arm n.l n , np p l i c a vol ao
f'xUI'('iLt) {',j'-r,: (la lei n , (li:? dn ,2D do S0.I01HIIJ'(J .l« 18!)!). S;!O t'SSI'n ..

ci a l m on te ou acn;(lC'nl:t1111cnln iu il i t.arr-x ,
l'\llS pl'il\ltlil'o~~ o :\p'cnlc e ni i l i l a r o o !';lclo (', pur sua prop r ia

na l.u r czn , LI in Jlenl 111 i I i I n r, T:lf:_~ :-;f\n, P,ll' C'\:é111 p1o,:l U:-ijlilll1:lpOill

a alli('i:lç,ilq, a l ruiç.io , ~t ('()Y:ll'lti:l, ,I dt~;-;ol'~Üq, olr, !\i'~ OU!l'oS ()
d o l in.r u cu! o ('~ tu i l i lnr, 111:1,'; () cri m o ol'iginal'i:llU,nntn ('ílllllllHl11, St'l
a;-;...;nni'"n o cnr;lClCI' l\litiL!l'llol:t,.., l';],('.ull:f;lan(',i:l~ osreci:lÜs do leHlpu
OH 10;'-'.':11' em que Ó couuuot t i.lo, pol() daH1H" quo, da{l:ls ost:~s (~il'

eums l.anc ias , cau~a ri :l'1111inisl.l'(l(;;1() Ú h ier.i rch ia ou Ú .l isripl in a
iu i l i l.nr. "Ni:S dnlil'tus da 1~~ ('ias:..;(), o rÚl',) C,(llupctcnlo e :-;OJllpl'O

m i l i l..u-: os lLl 2~\, P ll'f':lll, s/) (''';:';,P:111\ Ú .iul'i:·";llit'(;áo vnnuiu m, :-;i
h.ru vo rc m s i.lo V1'aLic:lllns n .« c !'('UJil~·d:illc:a;-; 0.";\10,i:1(;:';;1 (jllO ;:ci'lIl;\
so .i l lu.l o C que ill;pt'ime:n nu d c l icl. () e:.l'(lctnl' ur i l i l a r.

l\sLllJ()1(~ci~lo,') c-;[nK pl'ilh·ip!u~, e. ela!'" que, :-i () .-i-in.o dn l i hi..
cllrl.!g-nlll Ú l")IHll:0Uido n l q u nrl c l , n;1:-; (1epC'llr\t':11<'i;,:..; .l os í c, cm u.u

aC;tlll!',(lllon{:o, et('., (10\0 () «rin.i noso rosp.mlci- {lol'"nlo os t.rí
l.unn os mi l it.aro ..; l1t.'ll-i Hi ó pralicado om uma (;,1:";:1. particular ou
Clll 01l!J'O loru r c-Lr.uiho .:t <'dllllinistl':I(,'ÜU llli!itar~ do\'o I) plOCeSS)

currcl' lL) rúru CUnlJIlU~l.l.

lho, 1 ,Ic sctcllll,r,) ,1c j(l"2.- CB! pc., SAl.LES.- 111all·.'I.
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AVISO DE 18 DE SETEMBRO DE 19i1Z

Docl.u-a ellLC não tcciu dircito :i ~'l'~\tiJ'tc.:l('ão tio ,,,nl"'i"io o q unn l.i-

t a t ivo para cria.lc os ollieian, prc,,)s a 'H'.lnlll ,Lls a n l.orid a des

superioros c mcncionu as Y:11!ta;':'üns (IUO t'UillpOtClll ao~ oI1il'i;lO:;

'{IlO rcspourlcrn a procosso por LI!Las ,lis·;tdin:lI'o'i,

Ministerio da. Guerra - Rio de Janeiro, 18 de setembro de
1902 - N. 1.672.

Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito - Consulta o com
mandante do 28" batalhão de infantaria si teem direito á gra
tificação de exercício e quantitatl vo para criado:

1." Os offlciaes presos á ordem das autoridades superiores á
dos commaudantes de corpos e que por este motivo não fazem
serviço;

2." Os que presos e respondendo a conselho de investigação
forem despronuncíados-por não terem commettido crime, porém,
sim faltas capituladas no regulamento disciplinar;

3." Os que, quando presos e sujeitos a inqueríto, tiverem
suas faltas julgadas transgressões disciplinares;

4. o Os que, tendo respondido a conselho de guerra, forem
pelo Supremo Tribuuall\1ilitar julgados terem commettido fal
tas disciplinares e não crimes.

Em solução á tal consulta que acompanhou o offlcio que
vos dirigiu o commandante do 4° dístricto militar em 14 de maio
ultimo, sob n. l.t2l, "Vos declaro, para os fins convenientes:

1." Não teem direito áquellas vantagens os otflciaes presos
á ordem das autoru.ades superiores (art. 35 das instrucções
annexas ao decreto 11. 946 A, de I de novembro de 18\10, avisos
de 2 de novembro do 18R2 e 21 de setembro de 18%).

2.· Teem direito a ser indemnizados das vantagens perdidas
durante o processo aquelles que respondem a conselho de inves
tigação e são despronuncíados, (aviso de 10 de setembro de
18lJ4 o decreto legislativo de I I do junho de 1802); e no cum
primento da pena disciplinar terão direito ás mesmas van
tagens si fizerem serviço.

;~.. Os que respondem sórnente a inquerito recebem as
al ludidas vantagens, si continuam em serviço, no tempo da in
quirição e no de cumprimento da pena dis-íplinar : no caso
contrario, perdem-nas.

4." E aquelles que forem julga. lOS na ultima íustaucia, por
terem commettido faltas disciplinares e não crimes, o que im
porta na aunullação de todo o processo por improcedente, de
vendo-lhes ser impostas penas disciplinares, teem direito á in
demuízsção das vantagens perdidas durante o mesmo processo,
o só receberão a gratificação de exercício e quantitativo para
?rlll;d? pelo tempo do cumprimento da pena, si esta os não
inhíbir de fazerem serviço.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros uai«.
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Mn n.la I il'"l' nos j1['(ds :2,,\['<10"; lIS veuc i m cnt.os 01\1 aIL'<lZIl, d on l ro d o

o x o rr-ir i o t.n.uu-oi r», .lus pl'a~,as e os allull()s .lo rur.l nruouto e m

d inlu.i ro,

Minlster io da Guerra - Rio rlo Jauch-o, 19 11e setembro de
1noz - N. 1.676.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exerci to - Declarao em OI'·
dem do dia da. repartição a V0:1S0 cargo quo, sendo conveniente
á fiscalização das despezas restringir a organização dos prets
ospeciaes, deverão 03 vencimentos das praças ele pret em atrazo,
dentro do exercício fluauceí ro e os abonos de fardamento em
dinheiro flor engajamentos, ser tirndos nos prets geraes, de
conformidade com as observações das respecti vas relações men
saes das companhias, csquarlrões, baterias c contingentes,
só so permittindo 0-; jJreL, especiaos nas murchas e baixas do
serviço por ajusto final ele con Las e para pagamento depois de
31 de dezembro de ci1,cLt aIlUO, quando pertencente a despeza a
exercício não encerrado ou a exercícios fiados.

Sau,1') e fraternidadev--,". ~Y. de Mede'iras lIIaltet.

AVISO Dg Z2 Dl;; SETEMBRO DE 19.)2

n~i'l 1',[ (lllO ;1'}('i ;1~)(), dn D .l« (leZnllJ1Il'Ll dn l(~n~l SI') ('~ :lppli(~.'1\'el

:i') IH';l<':"l~ do oxo i-ci i» (ttW, o .u eToeLiv:1 ~Ol'VlÇ I do g'l\(~I'I';I,

!1)1'<llll t'Ollllllissionada~ ni pl)~L() (lo :111'01'0:-; o ois g"l'.'1(lu::ulas por

ofl'ei l o ,la 1110,;:ll:\ Io i c 'r'tO " 0J1t'li~,5'1 ,1" art. 2" 0slú subor.li

n a.l n a cl.ruxu la du .nt. l il •

Ministeric da Guerra - Rio de Janeiro, 2°! de setembro de
1\.102 - N. 1.697.

SI'. Chofo do Estado-Malor do Exercito - Declaro-vos que o
SI'. Presidente da Republlea, conformando-se com o parecer da

Sl~. Peo,-..;iilcnte da rtnunhlii';! _ :\1:111 1:1:-;1.0.-; ron o t l.e r , pOI' a v isn
do "\Iiulslel'io lia <lllOl'l';l '- (In :H do j ulh » cl') (',(lI'l'en'.O .nuo , :)0

Nlll)l'Olll() Tri huun l M it i l.ar os p:1[1oi:--; jun tos ruoron l.o ..., ao a lm-ns d o

22° h;l!;tlh:~ltl do in!'allt<II'ia Fl',llll~i:-,,'o ~iploil'a dt) Hog'o B,Jl'l'liS, quo
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maioria do Supremo Tribunal Militll.l', exarado em consulta de
15do corrente, concernente ao requerimento em que o alíeres do
22° batalhão de infantaria Francisco síqueíra do Rego Barros,
pediu reparação do prejuizo que diz estar soffrendo com llo pro
moção por !lontiguillado do t-mente Jos.i Augusto Ferreira na

pc-lo reparação ,lo preju izo qno alleg-n esl:ar ,níT,'on 1,) com a pr,)
inoção por anl:io'ui,l,,,lo do actunl tenente .Ios<'. Au.rust» For-rol rn
da Silva.

O coronel eommnn,lnnlo .10 hn l.alhjio nchn [ust a a prnlo nçfio .10
ro:ruol'onlo.

A 4' socção do estn.lo-maior rlo exercito, depois .10 informar o
re'l'lllrimento do suppl ica nte e do m onc ionn r ')110 () conuunn.Io .lo
4" d istrlcto militar não o.n itt iu ju izo a rO',potl.), concl ue docln
runlo quo não julga jusl.a a preten.;f,o do requerente.

O choo .lo cstudo-maior do cxc rc ito i n formn o ro luorimenlo
<10 suppl ícnnte nos seguintes tormos : « A presente prntnncâo
(lo n lfci-os ,lo 22' hu ta lh iio tio infuntur ia Frnneiseo Siqlloira (lo 1\0,10
Barl'os o íntnrumcnto dcsti tu idn rln f'undnmon to legoal. A lei
n , 3-.0, do 10 de dezembro d o 18D5, ':01110 :tlli 1'1lI a , OlHIl ver.lado
o roquorcnto , 1'0:01'0.so oxc lus ivmucnto aos oll1ci"os pl'omo\'i,loR ao
primeiro p.isto 1'01' decreto do 3 .10 nuvomhro .lo 1H:J.I. 1I1an,l:I
nquctla no seu art. 2') quo taes o lllci a e s contem nnt igu idadc
rlosto posto tias datas rcspcctivas nas q[!aes tinham nol lo s:.lo
comm issionados ,

Em nenhum do sons nl'tig-os, l",rúll1, co!!ila .Ii"lin~uil' valias
rlitfernn lcs para coiumissõc« Gollcclliltas por o('('a:-:;iúl) desta ou (la
quolta cuiorgoncia pol ibicu-mil í tur, o nem tão ponco cxc lu o .10
suas conscqucncias quem quer (ll1e possa ser por e l la rllroetu ou
ínHrectnmento att.inzirlo ; assim o con'irlllam as resuluções de
22 de outubro de 189t> o 1 de junho tio 1900, hascad.rs na lottru
c no ospirito da supraditu lo i , O re:ruorento ncnhuuin losã" soffrou
em seu direito a promoção por ant ig nidn.lo : li 'lHO olle donomina
c1ü'oito a.lquirido, era stmplesmonto diroito em porspcct iva , Sua
nnt í guidndo do posto do nlfcros era e I"~ do ti d" a lu-Il de i8UO;
nenhuma nlterncão el la SOfrI'Cn, om vir-tude ,1" cumprimento ,la
dita lei n , 350, no computo da unt.iguidudo .lo posto tio então
ultcros, hoje tene uto , José Augusto Fcr-ro irn d a Silva. Esto ofllcin l
que l'ôra conuu issíonado no posto do a l.e r()s em 21 do novembro
elo 188J, conservou e.ssa counnissão dos •.lo esse d ia atú:l .10 novemhro
rlo 18D4, data .lo docroto quo o promoveu a e!1'o;:l.ivi,htl!o do mesmo.
O suppl icanlo sú t erin razão d e rocluuu..r si, 0'" iO "0 dezmu lrro .10
18U:) , occupasso 0110 o n. 1,10 quudro tios a ltoros do inrantur-ia , pus
SUiSlO os rcquisitos para SOl' promovido p~I1' ant igu idnde , o a vaua
do tenente já estivesse ahe rbn na ,lata ac ima , oui (rUO foi pi-oinul
ga.la a loi n . 350, quo olto intorprota a s eu sabor, f'orin.lo, alias, os
mais elementares prtncipíos tia hei-me ncut icu ,

O coronel Aguiar, offioial do gabinete do Miiu-tor-io da Guerr-a
cxpr-inie-se , a respeito, da seguinte maneira:

,«O "aviso do 17 ele març? de 18D9,".1!1'igi:l'.1 ã junta do g_flV01'nO Pl'O
visor.o ..to Estado do Purá , pelo Minlstérto da Gucrru , nu» app1'OVOU
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Silva., porque a lei n , 350, de 9 de dezembro de 1895, e es reso
luções de 22 de outubro de 189ô e I de junho de 1900 não teem
por fim dar aos otâeíaes do primeiro posto, promovidos em 3 de
novembro de 1894, preeedencía para tal promoção, resolveu, em
19 deste mes, deferir o dito requerimento, visto que não só !lo

as comnrissões no prlmoiro posto do offlciul , cClufori,lus 1)01' aquet!a
junta quando toi proclamada a Rcpublíca ,

A applicação da loi n, 350, do D do dezembro de 1895, exige, para
contagem do ant igui.lado , dos oülciaes promovidos em 3 de n,,
vom hro de 18ll4, .la data ,la~ r ospeuí ivns cllll1miss"os, que ostaq
tenham sido couco.lídas por serviços do guerra.

Ao ai leres, hoje tenente, Josó AUgU:ito Ferreira da Sitvn , man
dou-se, por aviso de 30 de março de 1ll01, contar antiguidade do
21 rle novembro de 188D, som que a ella tivesse d irc.to , por Ia lt a
tias bases essoncia es acima rc.orídaa , do mesmo modo quo a tudfls
(IS couuniseicnndos pola ,litn junta, poi", bulo a cllo como a0S
outros faltam serviços de pucr'rn o não formn ccnlrnunlns as con
missões pelo Governo Federa1, eOnél'l'llle se veriílca pela cópia junta
do aviso do 17 de marco do 18\)0. Parece, pois, quo o tonento 1"01'
re irn da Silva devo üca r som vencer a ant iguidude, desde 20 de
abr-il de 1001 ato (Iue lhe tuquc legalmonte a promoção a osso poslo
como proceitún o art. 3i (Ias inslrlll',!';os apIlI'ovlll\:t:; 1'01" ,lo'roto
n. 771, do 3L .10 murço .10 18::>1, vist» quo reelalllaú'OH srhro (ISS 'I

untiuuidade f"ram aproscnuulus dentro <lo prazo logal. AHsim a
prctcnção do ulferes F'runciacu Siquo iru do Hego Barros tem jus
í.iflcação e sou dofer ímento esta amparado na Ioi .»

A lei n , 350, do 9 de dosomhro do 1895, o cxcluaíva monte ap
ptícavol ás pracas (lo exerci Lo ({1IO, em S01'\'i\;o c.loctívo do ::;UI11'ra,
foram commlssiouadas no posto de a lforns O:iH gl'll!lua<lus por oüo itos
da mesma lei.

Os commissionndos pelos governos do Pará o do outros Estadoe,
alem de o torem sido por autor idades incompetentes, como declarou
o Ministro da Guerra do gLlvOrl1') prov isorio da Bopubl ica , Olll
av.so do 17 de março do 1800, não ostnvmn , ao lompo em quo
lhos fôra conce Hda a counu issão no posto de alteres, em e 'Icct ivo
serviço de guer-ra.

A d ispoaicão do art. 2', man.lan.lo conlar a an tiguidade dos
alferes promovidos a ::1 do novembro .10 1891 .la duta e m que foram
eommissionadus , ostá suhor.Iinnda á clnusula do urt. i", condição
de que carccla o tenente Jos,' Augusto Ferrou-a ,la Silva pal":\ quo
lho pudesse ser extcusivo aquol lo favor da loi, .loslo quo em üns
de novembro de 1880 reinava c.nuplctn pnz em to.los os \<;stados.

Pensam o alm ir-ante l~l:siario Barbosa , marccha I Ni omoyor e
con h-a-a lm i runte Gu ií lol.ol que, oho.Iocen.lo as prLlllloç·')O.'; ni excr
cito a rezrus lixadas em Io i , o ncti , Ieg i sla tívo "ti não, man
drn.lo contar nut iguidade do posto do data anter-ior- á promoção
é Ineonsti tucional , salvo o caso de reaarc im ento de protcricão ,
porque, na caso contrario, oxerce clle acção retr-oac tiva «om ofícnsa
de direitos legalmente atlquir idos , Ora, si a lei n.350, de 9 do
dezembro, não vem, como plll'e,'e, reparar injustiça por pro te
r ição , tem todo o fundamento o re.juerunento (lo alferes (10 ínlun
taria Francisco Siqueira d » Rego Barros.
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citada lei só é applicavel ás praças do exercito quo em' oífectivo
serviço de guerra foram eomrnisslonadas no posto de alferes e ás
graduadas por effeíto da mesma lei, mas tambem a disposição
do art. 2°, que manda contar a antiguidade dos alferes promo
vidos a 3 de novembro de 18\H da data de sua commissão, está

o marnchn l Can tu.u-i.i vol.n 110 ,-011li,[,' d" "0I' inn n tid.i .l o 21 d o
novembr-o .lo 1Stí!l a nntig u irlnd o (lu pusto d0 n l Iet-es a José Au
gusto Ferrcirn da Sil,'", h ojo tonnu!o , ('uJlI"jJlstaJlI"rdo d of.orm i nnu
o av iso <11") :'\lini~~lol'il) (la Guorra 11. t ,Oi{J, {le :W dn lnal'(.~') (11) an n»

Iludo , pelas razües seguintes:
L" Por ter sido o ro rcr i.l o ofllci a l c"IllIJli'si"n,,,lo uo posto do

a lfo rus pelo g'u"el'n~ provisorio .lo 1';11'" n",!uella (I:lta, fuct o este
flue foi con tu-m arlo p clo counn an.Iun t« do 1,,0 hn tn lh à» de i ufa n
t:1ria., ao rCJncttel~ a~"é de om('i~) c a (:<'Jpia da urd011l rcgilllcnhd (lno
pu l.í icou a COJllIllISS"O (lo 1'01"1'1<10 o flici a l ;

2.:\ Por-que não consta acto al~~:ltln otllciu l que des:'1)prOV;lssC' ou
auuu l ln sse a couun is-â. do olll c ial do (lU(~Jll so í.rnt a ; (lO contrario,
foi el la t nci t a mnn tc appr()\',ul", p"r'I\\e te';,. " u l lud i.lo o ilicia l
e xorr.i c io d e seu pl1:-;L'J e Iln~I~lllpellh()H ('al'~'i!S, ('illllu os de d i ructur
li;l o:..;<:ula r(',~·iJllcntal, do nj ud..n!« do onll'us d,) coIlllllando (las
.u-m as , pCH'l'chol1flo (!:) \nndllj{!lÜ():~ tl(~s:;c,-; (';Jl';2.'OS c airul.i Plll'(lUC a
pOl'taria do Minist orio tia l1n01'l''' , ti" I tie ou t u lrr» .lo IK!lt, pu
lili""tia na ordo m do di a (ia cx tin ct.r I"'l",rti(:"" d0 ajud.url c !""'
ne ral . )L 2;l, du mcsm« n uuo , c(Jl1l'(,dnu li("cul:a ~\O nl rcros do
co m m issão José ..:\u.~w;Lf) Ferreira (ta ~il \':\ V;ll'a m a tt-i cu l.rr-so na
escola (lo Courú ; portantu, este oIliri al n"o l o ve s un «onuníssão
a n n u l ln dn c no incoutust;l\·C! ~'/)s() deI la sn a c ha va ~\tó quo, por
(1(,,'1'1'[0 de :3 d c uovcm l.ro tie 1,'!lí, ['"i pr.nnovi.lo a atére" c.Ic
ct ivo :

:30' 'Por'lue a l o i n , :),,0, (Ie fi tie dczcrn hro (in 1,'(j;" no) seu
.nt, 2" ,Iisp'le que os alCeres 11I'OIl10\l(ltls ndquella .In La contem a n
l,iC'llidade da tlata (la COllllllis-':;IO (' o n.uuo do ~lltol'l'~ JOS('· Auvusl o
Fl'-'l'rcira da Silva ollcollll';\-sO na re lu c.i» .los }>l'olllo\'itlos a :1 tln
novcm ln-o .lo L~!I4, C01110 co ust.n tIa or.Icm (J.> di" n , L82!i, á
pago IG;

4. u Porque, para o ('~lS') .lo n ão t(,J' s i.lo p u l.l ica.Ia na «r.l.m (lo
dia da repartiçã.o de njudun í o g0nel'.11 :l couuu issiio (lu ;d1pro...;
Fo rroi ru da Silva, jú Ioi rcso l vi.l o , por consu lt n li" 22 d" outu
hro do 1ti(In, quo p revn l ocí a a pu hl ica c ão e m ordem do (lia 1'''
g-illlcnta! (lo corpo, como foi puhl icu.lu em oulra ol'(lelll do (lia
n. 782, de H do novem ln-o d c 18!I(), á pag-. 1.0H, so b o titulo
«a l feres d o conuu issiioe ;

r-).a Finalmente, porquo o (~;)SO r.m fJl1c-.;tü/) (.~ i.lont i.:» :::0 rios
al~i,l'cs Ma rio de Ahrr u e Hcrme ncg i ldo de ,\lJm'luel"lllo 1'0I't.. 
ea1'1'oro, que foi resolvi,l .. por despacho de 1 de junho du 1VOO,
sohro consulta deste tribunal de 14 de HiatO ,lo llH..'SlllO :tnHO.

Ora, si o all'eres .Jose Augu,t,) FOl'l'eiI'Cl (ia SilyCl Cai cOlllmis
siollado a 21 de llovemb!'ü de 18tiD e lllauleve ,,'ma eOlllmissão,
ai,', que POI' ,Ieel'elo do 3 do llO\"'IlLlI1''' de 18D4 Coi P"ül!lo\'ido ú
elfedivillade do poslo, c si a lei n, 3;10, d" !l de deznlllJ,1'O 110
1...... ~r·), C111 seu art. 2". lllauua (lue os a 1ffl I'OS lH'UlllijYi,los lla(luella
data ('ontelll antiguidade tia (lata de ('OllllUiss:lo. COlllO nogar-se
e"S0 direito claro' expl'eSSalllfllltn cOnSi;!lla(lo Il:llj\lclla lei ao al
Ceres José .\ug'usto Fer1'nira ,Ia Silya, l:illtO mais 'j\\élllto o Po(iar
EXí'ellfi\"o PIH C3Sú idolltico jú l'f1SO! \"B li , 1:()1' despache) (le 1 de
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subordinada á clausula do art. I", condição de que carecia o
mencionado tenente para que lhe pudesse ser extensivo aquell e
Iavor,

Saúde e fraternidade.-- J. N. de Medeiros 11fallét.

AVISO DE?2 DE SETE~IDRO DE 1902

A"lara a d isp osic.io do avis . de .2:> do junho ultimo d i rig ido á di
l'ecção gel'al (te conl.ahil i.la.Io (la guorl';} flue l i tu i t a á 5a parto

.lo:-íul.to nu dl) o r.lc n ad» o (ll~:1('OI1t,q .l o cnnsig-Haçtics ao hu n co dos

tu ucciona ri.», pu hl ic.». c outras a:-;~)r.ia~, )("...;.

Ministerlo da Guerra - Rio de Janeiro, 2: de setembro de
1902- N. 9:).

Sr. Director Geral (lo Contabllldnde da Guerra - Tenlo o
presidente (lo banco auxiliar das classes pediu') que se man
tenham as consignações anteriores, estabelecidas por oíllciacs
do exercito ou empregados oivis deste Ministorío ao banco
dos funcclonarios publicos e outras associações, salvo reducção
accordada entre ns partes coutrnctantes. vos declaro, para os
nus convenientes, e para que o façaes constar úquollas asso
ciações, que o aviso n. 54, que vos dirigi em 25 de junho
ultimo, manteve os contractos e consignações anteriores, limitou
nos novos contractos as consignações á quinta parte do soldo ou
ordenado, e, não se oppondo a, que as mesmas partes contra
ctantes accordem na reducção daquel las consígnaçõos, póde esta
SOl' etTectua.da em proveito dos rnutuarios.

Sau<1e e frateruídade. - J. N. ele Medeiros sicu«,

junh» <lo t!)OO, '801lre consulta ,j,'.stc t rihunn l , de l·i de maio do
lnC~1l10 nnno , quca a n tiguidadc se o.m t a-sc da data .l a «ouun íssãot

Hio <l" Jauciro , F, ,10 scl cu hr» de i!)()2,- Pereira l'into.- E.
Itn rhosa.,-:«!", Nir'meycl'.-IJ . .'1'1'(').- 11. T·"S'11U:S.~ Thouui : C"n
tw()·i".- C. GuilZoucl.

Foi voto o SI'. ministro mn rcc ha l It ufin. C"J!"iio.

Gomo parece ,i maioria. Cap í ta l Fc.loral , i!) de sctem lu'o do i!IU2.
- CA:lII'OS SAJ.T.E'.- Mullct .
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AVISO DE2lJ DE SETEMBRO DE 1902

Declara I[lle os l'ol'n·'cc,lorcs <lo dietas aos lrospi Lacs c oute rrua i-ius
m i lit a rc s eslão isentos da d ispo sic ão contida no art. 232 do 1'0

gu\an1l1nto '[Ile baixou com o d,'cI'olo 11. 2.213, de U do janciro

de 18,1(;.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, 2\) de setembro ele
1002 - N. 518.

SI'. Intendente Geral da Guerra - Tendo o alferes do 320 ba
talhão de infantaria Enóas Pompilio Pires consultado si os
fornecedores de dietas aos hospitaos e enfermarias militares
estão isentos da disposição contida 110 art. 32 do regulamento
que baixou com o decreto n. 2.21:3, de 9 de janeiro de 1896,
declarao ao cornmandante do 6° districto mí lítar, em solução a
tal consulta, que acompanhou o oíllcio n , 2.184, que em 10 de
julho ultimo, dirigiu ao chefe do estado-maior do exercito,
que os ditos fornecedores estão isentos da citada disposição,
visto tratar-se de fornecimento especial e poderem os offlcíaes
das guarnições prover -se de generos alimentícios nos termos
dos coutractos feitos nas mesmas guarnições.

Saude e fraternidade.- J. N. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 6 DE OUTUBRO DE 1902

Dccl ara quo os chc.e« do se ccâo da i utun.lcnc in g'cral da guerr-a

s,J puL!cruu ser sul.stit u.do- pur o llicia.:s ,

Mínisterlo ela Guerra - Rio de Janeiro, G de outubro de 1\.102
- N. 527.

Sr. Intendente Geral da Guerra - Em solução á consulta feita
pelo lo offícial dessa. intendencia Joaquim Mariano de Oliveira,
relativamente ao funccionario que deverá substítuír os chefes
de secção em seus impedimentos, consulta que acompanhou vosso
ofliciou , G6, de ~2 do corrente, vos declaro que os ditos chefes
de secção só poderão ser substituidos por ofllciaes e não por
fuuccíonaríos cívis, ex-ui rlo art. 54 do regulamento dessa. repar
tição, sendo por isso approvada a desiguução, que fez o sub-in
tendente, do alteres Maximiano da Si!Vil. Medeiros, encarregado
de deposito, para assignar um podido de artigos da 2' secção, no
impedimento do tenente-coronel João Luiz de Bittencourt Costa.

Saude e Iraterníduder-> J. X. de Medeiros )}Ia!let.
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AVISO DE 24 DE OUTUBRO DE 1902

03

lladara ([lle :\s pl'aças iucl ui.las no as)"ln .l os invn lidos lIa p.i lrin

com PCl'lllissão pal',t resi.li r nqs Est:J(lo:-i nãq (h~\'Cl':lO ser a honn.l as

gratilkal;'-'cs de vo luut ario ou engajado.

Mlnisterio da Guerra - Rio de .laneiro, 24 do outubro de 1\)02
- N. 1.914.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Tendo o comman
dante do 3° districto militar consultado, em offlcío que dirigiu
ao intendente geral da guerra, sob n. 1. 196, em 24 de janeiro
ultimo, si ao sol Indo asylado Ber tholiuo Pereira de sani'Anna,
residindo. com permissão deste Minísterlo, no Esta-lo do Alagôas,
deve continuar a abonar-se a gratificação de voluntário, e lia
vendo o cabo de esquadra asylado João Candido de Sant'Anna,
residente tarnbem naquelle Estado, requerido o pagamento da
de engajado, que não lhe tem sido satisfeito, allegando ambos
terem obtido permissão para residirem no dito Estado com as van
tagens de asylados, vos declaro, para quo o façaes constar
àquelle cornmandanto e ao do asylo dos iuvalidos da patría,
em. solução á consulta alludida e á pretenção do mencionado
cabo de esquadra, que ás praças naquollas condições não se
deve abonar gratificação de voluntarío ou engajado, passaudo
cllus a perceber somente o seu soldo e etapa, por isso que as
praças engajadas que, antes de terminado o tempo da lei,
passam a invalidas e como taes o concluem, perdem o direito á
gratificação, nesse período, segundo dispoem os avisos de 23 de
maio de 1859 e 20 de julho de 1871, cabendo-vos providenciar
para que em ordem do dia do exercito se determine que nesta
conformidade se proceda, cessando os precedentes de abonos de
taes gratificações àquellas praças.

Saude o fraternidade. - J. N. da Meâeiros Mallet ,

AVISO DE 1 DE NOVEMBRO DE 1902

L'c rm i Ll o prcstn r oxaurcs llnucs com as tur ma s rO'lwdi"as das ma

terias <lu sór io suhsoqucnte aquel ln em quo se nchu m ina t rieula

dos, aOS al um nos d a escola militar do Braz i l quo tenham 1'0\'0

lall() [l.pl·()Yl'it~un('nlu.

Ministerio da Guerra - Rio de Janeiro, I de novembro do
1902 - N. 24'Z.

Sr. Commandante <la Escola Militar 00 Brazil - Declaro-vos,
para os devidos fins, que permitto prestarem exames flnaes
com as turmas respectivas das materias da sério subsequente
ãquella em quo ~o acluun matriculados, aos ulumnos quo, a
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juizo dos lentes, tenham revelado aproveitamento, j;'t nas sabba
tinas, ja nos deus exames parcíaos e j;\ em outras provas a que
tenham sitio submetrídos.

Saude e fraternídadev-> J . .1'. de Medeiros Mallet.

AVISO DE 13 DE NOVE\rT1RO ])I~ ID02

Providcncin SOlll'Ü a limpcza dos (';11111,-) d:l:-; ;lI'lll;l,') dl!}J'lis dl~ (pl:llllurr

UXCI'ciclO, n li m de n\j!;ll' II de~:ipp;ll'n'il11(~ll~,d di) rn inmcn lo,

Ministorio da Guerra - Rio de Janeiro, 13 de novembro
de 1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Tendo sido veri
ficado, em grande numero de expui-ioncias com a earabina
Manulicher o desapparecímouto di) raiamento pelu corrosão r-e
sultante da permanencia , no C;1110 da arm.i, do; resíduos da
pol vara sem fumaça, o que S3 d:tl'(t co.n o armamento regu
lamentar, attenta ,t acidez desses resíduos, declaro-vos, para os
devidos fins, que devem ser escrupulosamente limpo"! os das
armas ímmedíatamcnte dopais de qualquer exercício que façam,
pois, a demora do contacto dos residuox com o cano dará lagar
ás corrosões, alterações do raiamen to e mesmo desapparecirnento
deste.

O facto referido, me tendo sido communicado pelo alferes do
UI" batalhão de infantaria José Vieira dn [{OSD, que realizou as
alludidas experiencias, revela a vocação, a grande dedicação o
ozelo que este otllcíaltem pela proflssão que abraçou, pelo que
deveis elogíal-o em ordem do dia. do exercito.

saude e fratemídadev-« J. N. de Medeiros lliallet.

AVISO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1002

Declara quo as pr<1ça~ .r., 2,SI llnLllliilü d(' in nl nri a qno J,;\lX.:ll'Clll

e x tt-aorrl inn r iamon to ;j rcspectivn I'n!('rlll:ll'ja d('Y(,,.ã!)~_"('r pnr c l la

soccorri.las lla etapa a contar do di" _'\lli",o !W'll!r'.

Mínisterio da Guerra - IUo do Jnnoíro , 2,; de novembro do
1902.

Sr. Chefe do Estado-Maior do Exercito - Declaro-vos, para os
fins convenientes e em relação á proposta quo ao commandante
do 4" districto militar faz o do :28" batalhão ele Infantaria em
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officio n. 2.049, de 24 do mez findo, por vós submettldo ú consí
deração deste Míntsterio , quo as praças daquelle corpo que bai
xarem extraor.tínarlameure á respectiva enfermaria dev erão ser
por ulla soccort-ídas de etapa, a contar do dia eubsequente á
mesma baixa, pOl' isso que a do dia em que baixam lhes e tirada.
peio corpo.

Saúde e fl'aternidade. - Francisco de Paula .-1ygollo.

AVISO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1902

Miuisterlo da Guerra - Rio rie Janeiro. lO de dezembro de
190~.

SI'. Chefe do Estado-Maior do Exercito - O capitão do 8° ba
talhão de mrantaría Leopoldo José Ortiz da Si! va, consulta:

l", si, no caso de quererem os offlciaes do exercito [ustiücar-se
de faltas que os privem da concessão 11a medalha ereada pelo
decreto n. 4.2:38, de 15 de novembro do armo findo, podem e
devem requerer conselho, nos termos do art. 29 do regulamento
processua l crunln« I militar;

'!", si, no caso de lhes sei' negado esse conselho, ficam os offlctaes
fIO' questão justificados para os atreitos legues ou qual o IecUI'~O

que lhes restará na hypothese negativa;
:3°, si, quando justificados perante o conselho que os julgar

com as razões expostas pelo mesmo conselho, compete aos in
teressados requerer a medalha a que tiverem feito jús ou si ella
lhes e logo concedida com 11 declaração expr.esa do motivo pelo
qual só então póde ser confer-ida ;

4", si, <lOS otfieiaes nas condições propostas e aos qunes foi
negado o conselho requerido é hcíto recorrer novamente li. in
terpretação 110 referido art. i!:l para o caso de fazerem jús á drta
medalha, quando por falta de justificação uecessarra perderem
o direito a e-isa medalha;

5", não tendo os lI11lttares direito, no caso vertente, aos con
selhos de que trata o artigo em q uestào, em que casos deve
nproveltar este artig-o aos interessados.

I~m solução á tal consulta. flue acompanhou o otllcio n. ·151,
que em :H de julho ultimo vos dirigiu o cornmundante do 7" dis
u-ícto militar, declaro-vos:

)0, que, Quando os offleiaes do exercito quizerern justiücar-se
de faltas díscipl inares Que os pr-ivem de receber aquella me
dalha. deverão, no caso de ser' a respectiva punição disciplinar
recente, promover uma j ustí âcação administrativa perante este
Minister-lo, ao qual solicitarão o cancellamento da (Jota estam
pada em "UI!. te ,le otficio. Uma vez, porém, que haja decor
rido t'\I11IJO sutllciente para que se POSS'l considerar o delinquente
coruo con vencido da falta e contorm.uío com ti. justiça da pu-



Gt:i DEr,I~ÜES f~) nOYEn1\(O

mçao , visto nenhuma reclamação haver nesse decurso apresen
tado, dever-se-á considerar como prescrípto o direito a tal
exoneração. O citado art. 2\) só póde ter applicação quando
se tratar de uma aecusação crime (e não falta disciplinar) ar
guída officialrnente e que por omissão tenha deixado de acarretar
a nomeação eoi-officio do competente conselho de investigação,
ou alias quando a parte solicitar revisão de processo pelo Su
premo Tribunal Federal, na esperança de ser iseutu da sentença
correlata ao crime;

2". no caso de, por descabido. lhes ser negado conselho do
in vesturação, deverão appellar para a [ust.iücaçâo aummist.rut.l "1\
acima mencionada;

3", cance lladn a nota administrativamente ou absolvida a parte
pelo Supremo Tribunal Militar da accusação crime em que se
basear o processo ou pelo Supremo Tribunal Federal em re
visão de sentença, deverá ella requerer a medalha a este Mí
nísterío, o qual, ouvindo a.quelle tribunal, a qUI) só então será
presente a respectiva fé de orücio, resolvera a respeito.

Sawle e fraternidade.-Francisco de Paula Argollo.
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N.

- Supprime as offlcinas de reparação da Estrada de
Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, situadas nas
margens do rio Taquary, e estabelece a fusão, em
Santa Maria, com as da Coaipanhia «Sud-Ouest Bró-
si Iiens » • • • . • • • • • • • • • • •

2 - Transfere da 3a para a 5a classe da tarifa geral n . 3,
da Estrada de Ferro Central do Brazil, a colla animal
fabricada no pa iz . "

3 - Transfere, na Estrada de Ferro Central do Brazil,
da 2& para a 3a classe da tarifa n , 3, e da classe B
para a classe C da tarifa especial n , 1, o frete dos
phosphoros

4 - Approva as inatrucções pa ra o recebimento da Estrada
de Ferro da Companhia « Chemins de Fel' Sud-Oueat
Brésifiens ,» resgatada pelo Governo •

5 - Declara, em virtude do decreto n. 2553, de 19 de julho
de 1897, excluidas da appl icaçâo da taxa movei as mer
cadorias em geral transportadas pela Estrada de Ferro
da Bahia a Alagoinhas ,

6 - Transfere, na Estrada de Ferro Central do Brazil , da
classe C para a classe D da tarifa especial n. 1, o
frete dos phosphoros . • . . . • • . • • .

7 - Estabelece regras para fixacão do abono de 20 % con
cedidos aos empregados da Estrada de Ferro Central do
Br-azil , pelo regulamento approvado com o decreto
n. 2417, de 28 de dezembro de 1896. . . • • .

8 - Autoriza os concessionarios do Centro Commercial do
Distrieto Federal a despacharem, na Estrada de Ferro
Central do Braztl , mercadorias ate o peso maximo de
200 kilogrammas por volume

9 - Approva as inst rucções para o recebimento e entrega
da Estrada de Ferro Central da Bahia, resgatada pelo
Governo

2

2

2

6

o

7

7

8
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N. 10 - Determina que, na Estrada de Ferro Central do Brazil,
o frete da lã de carneiro, proveniente do intcrior, seja
cobrado pelo peso real 10

N. 11 Antoriza a renovação do accordo celebrado entre a Es
trada de Ferro Central do Brazil e The Leopoldina
Railway Company, Limited, para o estabelecimento
provisorio de uma tarifa reduzida para o transporte do
café. 10

N. 12 - Rednz, provisoriamente, na Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Uruguayana, a taxa, por tonelada, das cinzas
de ossos, chifres, colla, etc., das xarqueadas de Santa
Maria 11

N. 13 - Inclue a estação de Lorena, da Estrada de Ferro Central
do Brazil no numero das que podem emittir bilhetes de
excursão 11

N. 14 - Approva as instrucçôae para o recebimento e entrega
da Estrada de Ferro Minas e Rio, resgatada pelo Go-
verno • 12

N. 15 - Declara que uma vez reduzido algum preço das tarifas
das estradas de ferro, arrendadas á Companhia « Great
Western of Brazil Ra ílway », não poderá mais ser ele-
vado sem approvação do Governo. 1~

N. 16 - Fixa em 20 % o abatimento nos fretes estabelecidos nas
tarifas ns , 6,7, 8 e 9 da Estrada de Ferro Central da
Bahia 14

N. 17 Classifica, na Estrada de Ferro Central do Brazil, o
carvão vegetal na 5a classe da tarifa n , 3 - ate 200
kilos, e excedendo dessa quantidade na - 7" classe. 15

N. 18 Amplia o favor concedido á Caixa Auxí l ia r Tele
graphica da Estrada de Ferro Central do Brazil, pelo
aviso n , 149, de 31 de outubro de 18913 15

N. 19 - Altera o art. 212 das condições regulamentares da
Estrada da Ferro Central do Brazil 16

N. 20 - Providencia sobre o pagamento das taxas das tnstal-
lações de esgoto nos dous ulbimos mezes do anno , 16

N. 21 - Estabelece regras, para contagem do tempo de serviço
dos empregados de Estrada de Ferro Central do Brazil,
para percepção das gratificações addicionaes concedidas
pelo regulamento approvado com o decreto n. 2417,
de 28 de dezembro de 1895 . 17

N. 22 - Fixa em 20 % o abatimento na taxa do café trans-
portado pela Estrada de Ferro Minas e Rio 17

N. 23 - Coocede transporte por conta deste Mí nister io , na Es-
trada de Ferro Central do Br azil , ás sementes e plantas
apresentadas pela Sociedade Nacional de Agricultura. 18

N. 24 - Determina que sejam preferidos, para preenchi:nento
das vagas que se forem abrindo nas differentes repar
tições deste Ministerio, os funccionarios addidos e ex-
tinctos . 18
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N. 25 - Determina que os chefes das repartiçõel usbordinadas
a este Ministério tomem na maior consideração as re
clamações e indicações da imprensa acerca dos respec-
tivos serviços. 19

N. 26 Classifica, na Estrada de Ferro Central do Brazil, as
salchichas e outros productos similares, na classe
- G - da tarifa n, 1. . . . . . . . . .. 19

N. 27 - Declara que os papeis sobre terras devolutas devem
estar sem inconven iente algum no Estado respectivo
para discriminação do domi nio territorial. 20

N. 28 - Resolve que a Directoria Geral dos Correios se uti
lize do alvitre pormí ttido pelo art. :397, paragrapho
unico, in-fine, do Regulam,'nto postal sobre a caução
elos agentes de 3" e ·ia classes, nos casos em que fôr
impossivel satisfazer a exigencia elo Aviso do Minis-
teria da Fazenda de 8 de novembro de 1901 . .• 20

N. 29 - Cabe ao Governo a inutilização dos bilhetes postaes
otfonsívos a moral, na fórma do § 20 do art. 144 do
Regulamento dos Correios 21

N. 30 - Autoriza a pagar sobre a eondição pro rata ex-vi do
art , 339 do Regulamento postal, os supplentes que forem
admitttdos no serviço da Directoria Geral dos Correios. 21

N. 31 - Nenhuma correspondencia gozará de isenção de taxas
possaes si esse favor não tiver sido concedido expres-
samente em lei , 22

N, 32 Declara que foi regular o procedimento do adminis
trador do Correios do Rio Grande do Sul recusando a
acceitar a correspondencia oflicial para o consul em
Montevidéo, sem pagamento de porte • 22

N. 33 - Manda retirar os fios metallicos atados ás palmeiras
e ourraa arvores e p roh tbe semelhante pratica, preju-
dicial á arbor isaçào da cidade. . • . . . .. 23

N. 34 Declara que os procuradores Reccionaes do Districto Fe
deral toem direito alisar officialmente das l í nhas te-
legraphicas do Estado. 23

N. 35 - E8tão sujettos á taxa terminal de Irancs 0,10 os tele
grammas expedidos entre Recife e Fernando de 1'10-
~b. "

N. 3G - Trata da designação de empregados para exercerem
provisoriamente os carg08 de fieis do thesoureiro até
que o Congresso Naciona! resolva sobre a creação de
taes logares • . . . . . . . • . . . .. 24

N. 37 - Considera como offieiaes e isentos de pagamento de qual-
quer taxa os telegrammas referentes ao serviço de fis-
calização do imposto de consumo de sal. 25

N. 38 - Considera officiaes e isentos de qualquer taxa nas
competentes estações os telegrammas offlciaes ácer-ca
do serviço de íisca l izaçâo do imposto de consumo do
sal • 25

N. 39 Isenta de porte no Distrieto Federal os bilhetes postaes
para notificação dos casos de molest ias transmissivcíx. 2G
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p"gs~

N. 40 - Manda abonar uma gratifkw'iío d ia r ia de 2 "/" aos
fieis do thesoureiro '[UO pCl'ccht'!ll ma.« de 200$ c 21/2
aos que percebem menos de-su quantia. 2!;

N. 4[ - Revoga o aviso n , H7, ,I" 23 de ,,;:;osto de 1900, sobre o
preenchimento das vagas d" amanuense na Direetoria
Geral dos Correios, . . • . . . . . . .. 27

N. 42 - Manda preferir no prenchimento das vagas que se forem
dando os Innecionarros add idos. desde qlle satisfaçam
ás condições legaes , 27

N. 43 - Os recibos passados pelos con tructan tes do serviço de
conducção de malas estão sujei tos ao sello fixo. 28



MINISHAIO DA INDUSTRIAl VIA~ÃO E OBRAS PUBLICAS

N. 1 - E\r 11 DE .L\'iEIRO DE 190'2

~uPlJl.'ünc as o llici nas de ]'('p;ll'aç;.I0 da E:;~l'ada de Forro de POl'!O

.\Ll~l'e :1 Ul'llguayana, '.;!lu:J.L1as n ns m arrou s tio rio 'l'aquary , c

'éil::hdecc a fusão , em Sau!n :\bl'ia. com ::s da Companh in «Surl

O::<:sl: nl'/~sili('ns »,

r,Iinisterio da Industría, Viação e Obras Publicas - Directoria
f .eral rle Obras e Viação - P Secção - N. 1 - Rio de Janeiro,
11 de janeiro de 1902.

Em solução ao requcriruento que enviastes com () otílclo
n , 45), de 19 de setembro do anuo passado, no qU:1I a compa
nhia arrendataria <ia estrada de ferro sob vossa rlseallsação
pede para supprímtr as offlciuas de reparação situadas nas
margens do rio Taquary e fundil-as com as da Companhia
Sud·Ouest It resiliens ; em Santa Muria , removendo para as desta
as machinas, ferramentas, etc., daquella : declaro, para vosso
conhecimento e fins convenientes, que este Minister-ío resolve,
deferindo a pretenção da Companhia, approvar o eontracto que
orzanisastes para aquelle fim, salvo as clausulas Vll e Vlll,
qne devem ser redigidas do modo seguiuto : - Clausula VII 
« Si não coa vier ao Governo manter essas obrigações, retomará
todu o seu material e mais o que tiver sido adquirido pela
Companhia para substituir o qne se tiver iuuti lisado, ou 05
ClCd01'à como renda, a Siul-Ouest Brésiliens por preço estipulado
por tres peritos. » - Clausula VIII - « Na hypothese da clau
sula Vlll, ar Coinpanlua pagará ao Governo todas as despczas que
tiverem sido "eítas e as que houver este de fazer com ar volta
das maehinas e ferramentas rara a margem, com as modiJl
caçoe" dos edíflcios das offícinas da 8,',{-0'e]t Bresitiens, apro
priando-os á offlcinn corumuui.

Saude e fraternidade. - Alfre,fo Jlcr.icr.

Sr. Engenh9iro físcal da Estrada de Ferro de Porto Alczre a
rrllgUJ~ana. -
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N. 2 - EM 17 DE JANEIRO DE 1902

Transfere da 3" para a s~ classe ,1:1 í nrifa !l'c:"'\ u , 3, da Esl rala ,k

F"ITO Central do Brnz i l, " ('"11,, animal j',lln'ic,,,la no p"iz.

Ministerio da lndustría, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - I" Secção - N. -2 - Rio ds Janeiro,
17 de janeí 1'0 de 1902.

A' vista do que propoz essa dircctoria em otflcio de :1 do
corrente, n. 2, ficaes autorizado a transfer-ir UCl. :la para a 5'
classe da tarifa geral n. 3 a colla animal fct1Jriclvla no paiz ,

Saúde e fraternidade. - Alfredo Maia.
Sr. Director da Estrada de Forro Central do Brazil ,

N. 3 - EM 6 DE FEVEREIRO DE 1002

Transfere, La Estrada de Ferro Central '\0 Brazil, da 2a para a

2a classe da tarifa n , 3, e da classe B para a classe C Lla t n ri Ia

especial n , t, o frete dos phosphoros ,

Ministerio da lndustria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras o Viação - 1~ Secção - N. 15 - Rio do Janaíro,
6 de fevereiro de 1902.

De conformidade com o que informastes em officio de 22 de
janeiro ultimo, n, 94, resolvo autorizar a transíerencía do
frete dos phosphoros da 2" classe da tarifa 11. :] para a 3~ classe
da mesma tarifa, vigorando assim os favores do art. 80,
e a transferencia da classe B para a classe C da tarifa espe
cial n. L

Saude e fraternidade - Alfredo lliaia.
Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazíl ,

N. 4 -EM 20 DE FEVEREIRO DE 1002

Approva as iustrucções para o recebimento da Estrada de Ferro da
Companhia « Chemins de Fel' Sud-Duest Br ésiliena;» resgat:lrIa pelo

Governo.

O Ministro de Estado dos Negocios da Industría, Viação o
Obras Publicas, em nome do Presidente da Rspublíca, rasolve
approvar as Instrucções que com esta baixam assignadas
pelo Director Geral de Obras e Viação, para o rece bim 3 fi ta da
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Estrada de Ferro da Companhia Chcmins de Fer Sud-Ouest Brê-:
si liens, ultimamente resgatada pelo Governo, serviço de que
acaba de ser incumbido o engenheiro Jorge Benedicto Ottoní,

Capital Federal, 20 da fevereiro de 1902.-.'1l(1-edo Maia,

Instrucções a que se refere a portaria. desta data

I

o engenheiro commissario do Go,ül'110 é encarregado de exa
minar e inventariar a Bstrada de Ferro de Santa Maria do
Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, resgatada da Companhia
Chemins de Fer Sud-Ouest Brêsitien», segundo o accôrdo cele
brado em Bruxellas, no dia 30 de janeiro de 1902, entre a
directoria da dita Companhia e o represeutante do Governo
Federal do Brazil, DI'. José Carlos Rodrigues.

II

Achando-se fixado no dito accôrdo o preço por que o Governo
adquire a Estrada com todo seu material rodante, estações,
anuoxos, 1;\ terues, cdiflcíos, terrenos, telegraphos, telephones,
signaes, apparelhos, fixos e moveis, e accessoríos inherentes
a essa Estrada, para uso de seus ríns, o commíssarío do Go
verno se limitará ao organizar um inventario minucioso e com
pleto da tudo quanto se acha acima indicado, descrevendo o
estado de conservação em que foi encontrado.

III

o engenheiro commíssarío avaliará, de accôrdo com o re
presentante da Companhia, devidamente habilitado, todos e
cada um dos depositos de carvão, coke, oleo e todos os ma
teriaes de consumo e cousas pertencentes á Companhia, de
uso e para uso della, attinentes a objectos de estradas de
ferro, como dormentes, etc., em ;H de dezembro de 1901
(art. 3 do accôrdo in fine).

IV

.\. avaliação. inventario e conta dos artigos de armazem e
pr ovísão de materiaes serão feitos comprehendendo os dor
me ntes da linha e compras ainda em viagem. E no caso de
de saccôrdo entre as avaliações dos representantes da oompa
nh ia e do Governo sobre os preços de todos os materíaes e
objectos enumerados DO artigo antecedente ou qualquer delles,
serão esses preços determinados por uma avaliação feita in
sit« por duas pessoas, uma nomeada pelo Governo Federal e
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outra pela Companhia, e, no cago ainda desses avaliadores
discordaram entre aí, a ava líação sera feita por uma terceira
pessoa nomeada pelos ditos avaliadores para servir de arbitro
desempatador, devendo essa nomeação ser feita antes dos ava
Iiadores procederem á. propria avaliação (art. la do accórdo ) ,

v
o engenheiro comrníssario suumetterã á approvacão do ~Ii·

nísterío da Industría, Viação e Obras Publicas o noms do arbitro
desernpatador.

VI

Afim de facilitar .:lo avaliacão a flue se refere o art. 3", a
Companhia proporcionará aos avalia-íores e :LO rubitro d~3():n

patador as Iacilí dades razoavelmente necessarías () lhes for
necerá tortas as informações, apresentan-lo-lhes to-los os recibos
e documentos comprobatorios quo elles ~ulg1,nm con ven iente
conhecer.

O engenhcir.i cornruissnrio do Governo a,~ceibt";i, o~ matoria es
jit encommondados da. Europa ou rios Estados Cni.l is p,11'~ 03
serviços ela E;;tnd:t, ;i, vista dos couhecimentes qUI' SJ oxuibir ern
( art , 1Oin (t,:c).

Ylll

o engenheiro commíssario do Governo orgilnizw,i, um. lista
o' tOl!;JS as dividas do Governo Federal j, Compclnilh jXH' fC()te3.
t~lcgl·a.m,nas ou outros motivos i1té 3l üe ,lrz)mbl'O ilfl I \lO 1 o
provadas nas contas examinadas da. CO']}["1J)li:L ('tl't. t;' uo
aceôrdo ).

O engenheirJ commíssarío empr'~:;;1I',l i', 1:1' xlrna di llgeuci i:,

afim de que o Governo P05S]. liquidar ::té :-'1) ,h) ,),!>ril proxirno
futuro todis as contas e comprom íssos cQ:ltrahj:[os no aC~:_:l"to cl'!
Bruxollas.

:\ssim conv irá proceder ao exame e :\,·,lj'l:'i') (1) rnatovía!
em deposito , ([O maneira que, si. surgirem díscordanclas e tiver
logar ° recurso e arbitragem, os processos se possam tet-minar
;J, ~')mpo de S" ;'ClJcr f,.\zcr o pagam -at,) a 3'-' ,1 ' "bdl proxlmo.

x
o engenheiro commissario axaminarã si ha reclamações ainda

não rcsolvídcs, as cstu,lará para informar ao (1o,;cn;o.

Xl

Os documentos relativos li l1.7;Ú~;1Çã,O elos m 't<'riJo.> desi ma-íos
no art . :;0 serão feitos em duplicata e s -rão '1,·~igncv[,)3 ta.n bzm
pelos rcpr?,entv1tcs Ih companhie .
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XII

Nas relações devem ser discriminados separadamente o que
existir em :lO de abril próximo e o que S3 tiver despendido de
1 de janeiro até essa data.

1'\CSS~t data será telegraphado ao Mínisterío da Industria,
Viação e Obras Publicas o total da ímportancia do material em
deposito e pelo Governo comprado.

XIV

Em todos os serviços a quo se referem estas instrucções será o
engenheiro commíssarío do Governo auxiliado pelo engenheiro
fiscal até quando for necessario, a juizo do mesmo engenheiro
commissario.

XV

Será lavrado um termo em quatro vias da recepção da linha.
toda e de todo o material do trafego. Todas as vias serão assí
guadas pelos representantes do Governo e da Companhia e duas
serão remettidas para a Secretar-ia de Estado deste Ministerio.

XVI

Circular será expedida ás autoridades Iederaes e estadoaes,
assim como será publicado nos jornaes que] a Es:rada passou a
1 de janeiro do corrente anno ao domínio do Governo da União,
que a encampou, continuando, porém, em vigor as mesmas ta
rifas e horaríos, até ulterior deliberação do GOVErno.

XVII

O engenheiro commíssarlo examinará e se informará da Com
panhía si ha empregados com fiança; e quo fiquem regulari
sadas essas cautelas.

XVIlI

Nos casos urgentes e imprevistos nestas instrucções, o enge
nheiro commissario do Governo tomará as medidas que julgar
acertadas, a bem da regularidade do trafego, solicitando auxilio
e participando a este Minísterio quanto oceorrer no desempenho
desta commíssão.

XIX

O engenheiro commissarío attenderá ás condições do accordo
de Bruxellas e as ínstrucções que mais expedir este Ministerio
em complemento a estas.

Capital Federal, 20 de fevereiro de 1902.

Alfredo Maia.
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N. S - EM 22 DE FEVEREIRO DE ID02

Declara, em virtude do decreto n , 2553, de 10 de julho de 1807, ex
cluídas da applicação da taxa move l as mercadorias em gera I

trvnsportadas pela Estrada de Ferr. da Ilahin a Alagolnhas.

Minísterío da Industria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - Ia Secção - N. :1 - Rio de Janeiro,
22 de fevereiro do 190"2.

Em solução ao vosso officio n. I, de 27 de janeiro ultimo, com
o qual me transmittistes, por cópia, o que vos foi dirigi-lo pelos
arrcndataríos da. Estrada sob vossa físcalisação, consultando si
sob a denominação geral de mercadorias acham-se Incluídas as
encommendas e aves, interpretação essa impugnada, no ajuste
de contas do trafego mutuo, pela administração da Estrada de
Ferro da Bahia a Alagoinhas, declaro-vos, que o decreto n. 2333,
de 19 de julho de 1897 excluiu da applicação da taxa movcl as
mercadorias em geral, quer transportadas como encommondas ,
quer como carga.

Saude e fraternidade. - Alfredo Maia ,

Sr. Engenheiro fiscal da Estrada de Forro do S. Francisco.

N. () - EM 7 DE MARÇO DE ]002

Tr-ansfer-e, na Estrada do Ferro Cent rn I do Braz il , (Ia classe C para

a classe D da taríta especial n , 1, o frete dos 1'1\05p1\01'05.

Ministerio da Indústria, Víaçã o e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - Ia Se cção - N. 29 - Rio do Janeiro,
7 de março de 1002.

Em additamento ao meu aviso n. 15 de 6 do mez passado e
tendo em vista o que me communicastes em ofllcio n. ]77 desse
mesmo mez, relativamente á transforencía do freto dos phos
phoros da classe C para a classe D da tarifa especial n. 1
declaro-vos que fica rectifícada a autorização constante do
supracitado aviso.

Saude e fratel'llidade.-Al(redo Maia,
Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazil ,
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N. 7 - Ei\I 22 DE MARÇ'O DE 1902

Estahelece reg!'a, para lixacâo do abono dl' 20 "Í» concedidos aos em

pregados da Estra-Ia ele Ferro Central do Braz í l, pelo regula
mento npp rova.lo CO'H o .ler rnto n . 2111 de 28 de dezcl~'hro de

L~\'li.

Ministério da. Industria , Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - la Secção - X. :lG- Rio de Janeiro,
2,2 de março do 1902.

Resolvendo a. CODSUlt,::t cons!anto do vosso oflleio n. 194, de
15 de fevereiro ultimo, declaro, para os devidos efleitos, que o
abono dos 20 ':, concedidos pela. I a observação geral das que
acompanharam o regulamento approvado pelo decreto n. 2417
de 28 de dezembro de 189G, aos empregados que tiverem com
plotado vinte annos de serviço nessa Estrada, deve ser contado
da data lh nomeação para emprego effectivo a que aquella
gratificação é exclusivamente applieavel , não se comprehendendo
naquella contagem o tempo em que o empregado houver ser
v i.lo na Estrada, independente d(~ titulo, ou como jornaleiro,
nos termos do art. 59 do regulamento citado,

Sawlü e fraternidacte.-.4ntonio "lugusto da Silva.
81'. Dírector da Estrada. de Forro Central do Brazil ,

N. 8 - EM 14 DE ABRIL DE 190-:

..:\nl(Il':za os conccssion nvios do Centro Co nuucrci o l (lu J)i..;lril~t,) Fc

dl:l'D.l a cLsp<.J.clw rem , na E~t l'ada llcFclTU (:ent ra l llo Braz il ,

l:J('l'cat1ol'ia; até o pc~u :';:a:\.illlo {le 200 k i log rauunas vüI' \'OlUIl1c 6

Ministerio da. Industria, Viação e Obras Publicas - Directoría
Geral de Obras o Viação - Ia Secção - ,\i. 45 - Rio de Janeiro,
14 de abril de 1902.

A' vista do que requereram os concessionarios do Centro Com
morcial do Distrtcto Fedem1, Alborto C:uneiro de Mendonça e
antros, e do quo Informastes em otflcio n. 4"5 de ,1 do corrente,
autorizo-vos a admittir CuIDO auditivo ao con tracto approvado
pelo aviso n , 112 de 7 de novembro do anno findo a raculdade
de despacharem esses concosstonuríos mercadorias :~tlÍ o peso
máximo de duzentos kílogrammas por volume, com tanto que
sejam entregues os volumes na estação Maritima ou na de
S. Díogo, conforme o destino das expodições ,

Saude e fratel'llidade.- 111ltonio l'iugusto da Silva.
S1'. Director da. Estrada de Ferro Central do Braztl,
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N. 9 - EM 26 DE AI1HlL DE 1902

Approva as inst ruccõe» 1":::::;'(1 o rr cchimr-n lo c entrega da E~l1 ;:da d,~

Ferro Central ela Bahia, l'c,gala,la pelo Governo.

o Ministro da Industria, Viação e Ohras Publicas, em nome
do Presidente da República, resolve: approvar as instrucções
que com esta baixam, assignadas pelo Director Geral de Obras
e Viação, para o recebimento da Estrada de Ferro Central da
Bahia, ultimamente resgatada nos termos do accordo celebrado
em Londres, entre o representante do Governo Federal e os da
Companhia, e entrega da mesma Estrada. mediante inventario
a que já se procedeu, aos arrendatarios provisorios, para os
effeitos do decreto n. 4299 de 30 do dezembro de 1901.

Capital Federal, 26 de abril de ]()()"?-Antonio Augusto da
s-ie«.

Instrucções a Que se refere a portaria desta data

Art. I. o O engenheiro encarreuado de receber a Estrada de
Ferro Central da Bahia, visto já se ter procedido ao inven
tario e avaliação a que se refere o accordo celebrado em
Londres entre a respectiva Companhia e o representante do
Governo Federal. Iimitar-se-ha, mediante o referido inven
tario, a receber da supeeinteudcncia ingleza 3. àita Estrada,
suas linhas, estações e materíaes, segundo o accordo acima
citado, e entregal-os aos engenheiros Jeronymo Teixeira de
Alencar Lima e Austrecliano Honorío de Carvalho, para os
effeitos do contracto de 8 de janeiro deste anno, celebrado de
conformidade com o decreto n. 4::99, de 30 de dezombro de 190I,
lavrando-se de tudo um termo em quadruplicata, sendo um
exemplar para o fiscal do Governo junto á estrada arrendada,
outro para a Companhia e os dons ultimes para serem remettidos
a este Ministerio. Este termo será assignado pelos repre
sentantes do Governo e da Companhia.

Art.?o O objecto da recepção é. segundo o 3.1't. lodo re
ferido acoõrdo de Londres:

a) a Estrada de Ferro Central da Bahia, seu material ro
dante, estações, edificios, terras, telegrapho, telephone, signaes
fixos e moveis e mais apparelhos para ou em uso na ditn
estrada;

b) todas as provisões e depositas de carvão de pedra e
coke e de outros materiaes e causas pertencentes á Companhia
para ou em uso na dita estrada, que estiverem em condições de
servir e houverem valor pratico, inclusive os objectos que
tiverem sido adquiridos pela Companhia na Inglaterra para
serem exportados e servirem na dita estrada;

c) o beneficio de todos os contractos e ajuste da Companhia
relativos ao serviço da estrada.
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Art. 3. 0 O recebimento <1 que se referem estas ínstrucções será
feito a 30 de abril de 1902 até meia noite.

O commissario do Governo levará em conta quo, segundo o
referido uccordo de Londres, as rendas, onus e responsabilidades
da estrada correm por conta do Governo desde I de janeiro de
1902, pertencendo a este, desde a mesma data, as rendas da
mesma estrada.

Art. 4. 0 O engenheiro do Governo organísarã uma relação de
todas as dividas do Governo Federal á Companhia por fretes,
telegrammas ou outros motivos, para. serem pagos no dia
30 de abril de 1902. Si algumas das contas otrerecerem duvidas,
serão estas levadas a arbitramento, na fórma dos contractos em
vigor.

Art. 5.° O commíssarío do Oo,erl1O empregará a maxíma Ul'

gencia afim de liquidar toda as contas e todos os compro
missos do Governo eontrahidos no accordo de Londres até o
dia 30 de abril de !cJ02, de modo a evitar para o Thesouro Fe
deral os onus do pagamento de juros de mora.

Art. 6. 0 0 engenheiro do Governo remetterá ;j, Secretaria. de)
Estado da Industria Viação e Obras Publicas, cópias authen
tícas dos contractos dos empregados da Companhia que qui
zerem continuar a servir nas estradas, os quaes serão conser
vados nas condições dos seus contractos,

"\rt. 7. 0 No dia I de maio proximo vindouro será expedida
circular communícando a todas as autoridades do Estado que
o Governo Federal tomou posse da estrada e passou-a aos 1"08

pectivos arrendatarios. Igual communicação se fará ao publico
palas folhas de maior circulação do Estado da Bahia ,

.u-t, 8. 0 Nos casos urgentes e inprevístos nestas lnstrucções,
o commissario do Governo tomará as medidas que julgar acer
tadas a bem da regularidade. conservação e policia da estrada,
solicitando das autoridades lccaes o auxilio necessarío e par
ticipando quanto occorrer a este Ministerio.

Directoria Geral de Obras e Viação, 26 de abril do 19':\2.

CESAR DE CA:lIPOS.

Di;'cctor Geral,
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N. io - EM 10 DE l\IAIO DE 190~

llelerminD qne, na Eslra(/D de Ferro C>lltr;,] do Itrazi l, o irde da

li"( (lo e:1rJ'( iro. 1'rO';... n ir nt ... do in: rri or , "j:: co],r;,do pelo pew

real.

Ministorio da Industr!a , Viação e Obras Publicas - Dlrectoría
Geral de Obras e Viação - Ia Secção - N. 57 - Rio de Janeiro,
10 de maio de J902.

A' vigia do que expuzestes Em ofllcio de :.'~l de aLrll ultimo.
n , 494, autorizo-vos a providenciar para que o frete da lã de car
neiro, proveniente do interior, seja cobrado pelo peso real,
mesmo !lOS casos em que for inferior ao calculado por me
dição.

Saude e fraternidade.- A. Jiugusto tl a Silva.
Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazil.

N. Il - EM 29 DE MAIO DE 1902

Autoriza a renovação do accordo celebrado entre a Estrada de Ferro

Central do Brazil e Th e Leopoldina Rail1l:ay ComlJal1Y. Liniiteâ;
para o estabelecimento provisorio de uma tarifa reduaida para o
transporte do café.

Minlsterio da Industria, Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria GoraI de- Obras e Viação - I" Secção - X_ 65 - Rio de
Janeiro, 2:) de maio do 190,2.

Attendendo ás razões expostas em vosso oíflcio n , 527, de
8 do corrente, autorizo a renovação do accôrdo celebrado entre
essa Directoria e Tlie Leopoldina Rail1cny Compans), Limited,
para o ostabclecímento provisorio de uma UrjL. reduzida para
o transporte de café.

Saude e fraternidade.- A. Augusto da Silv:a,

Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazll ,
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:N. 12 - E'\f 20 DE .JUNHO DE 1902

It.cduz, provisoriamente, na Es trada de Ferro de Porto Alegre a Uru

guayan a , a taxa, por tonelada, das cinzas de OSSOR. chifres, colla ,
etc .• d as xarqueadas de Santa Maria.

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publícns - Dire
ctoria Geral de Obras e Viação - la Seccão - N. 7 - R.o de
Janeiro, 20 de junho de 19D2.

Em solução ao otüe io n. 520, do 20 de maio proxímo finrlo.
com o qual transmttttstes o requcvimen tu, em qtJI~ a ('o1l1pogn;c
AU.1;iliare de Chemins do) Fcr ou Brési! p-de per-missão para, :J,

titulo provisorio, reduzir a 12$600 a taxa pur :unclad.." das cinzas
de ossos, chifres, colla, etc., e antros miudos (\;;s xarquea.las de
Santa lIiaria; declaro, para vosso conhecimento li fins couve
nieutcs, quo este Xl inister'io resolve conceder a reducção allu
d ida, em caracter pro visorio ,

Saudo e fraternir1a,de.- A. Augusto dI! Silvo ,

Sr. Enzenhotro-físcal cl:J, Estrada de Fcrro rlo Porto A\"gTC:1
Uruguayana ,

x. 13 - E~I 7 DE ,TUUrO !lI'~ Di:!

Incluo a estação de Loren a , da Estrada de, Ferro Cen l ral do Brnzi l,

no numero das que podem emittir bilhete, de excnrsão ,

Ministerio da Industria , Viação e Obras Publicas - Dire
etoria Geral de Obras e Viação - 1a Sccçâo - X. 92 - Rio de
.Ianeiro , 7 de julho de 1902.

Conformo propuzestes em offlcio n. G13, de ;; de junho ul
timo, autorizo-vos a incluir a estação de LOl'CIJa no numero da"
que podem emittir bilhetes de cXCUI''';-IO, nr s termos do aviso
n. 88, de 7 de agosto de 1UOI.

Saude e fraternidade.- 11. AugHsto /l a Sil-:«;

Sr. Director da Est"<:lIia de Ferro Central di' Brnz il,
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x. 14 - EM 3 DE 8ETE:\1BRü DE 1902

Approva as instrucçôes para o receLimento e entrega da Estrada de

Ferro Minas e Rio, resgatada pelo Governo.

o Ministro ce Estado dos I\cg0cios da Industr-ía, Viação e
Obras Publicas, em nome do Presidente da Republica:

Resolve approvar as instrucções que Esta acompanliam,
assignadas pelo director geral de Obras e Viação, para recebi
mento da Estrada de Ferro Minas e Rio, ultimamente resgatada
nos termos do accôrdo celebrado em Londres entre o represen
tante <lo Governo FEderal e a companhia, e entrega da mesma
estrada, mediante inventario e mais formalidades, ao respectivo
a rrendatario, para os efíeítos do decreto n. 4521, de 28 de agosto
do corrente anno ,
",Capit:l1 Federal, 3 de setembro de 1902.- A. Atl!Ju.;to da
sa-«.

!nstl'ucções a que se refere a portaria desta data

l ." Visto ter sido arrendada ao coronel José de Oliveira Castro
a Estrada do Ferro Minas e Rio, segundo as clausulas constan
tes do decreto n. 4r;'21, de 28 de agosto do corrente anno, fica o
engenheiro qu.i for designado, autorizado a proceder 3-0 inven
tario e avaliação do material lixo (J rodante, edíflcíos e mais
dependoncias da mesma estrada; a rever o inventario do mate
rial de consumo existente em 31 de dezembro ultimo; a exami
nar a escrípturação para fazer recolher aos cofres publicos o
saldo que for verificado, devendo também entender-se com a su
perintendenoia da dita estrada, na conformidade do accordo
firmado em Londres, em 19 de dezembro de 190I, afim de rece
bei-a com as suas linhas e estações e entrcgal-as ao arrendatário,
coronel José de Oliveira Castro, lavrando do tudo termo em qua
druplicata, sendo um exemplar para ü fiscal do Governo junto á
estrada arrendada. outro para a companhia e os dous restantes
destinados a este l\Jinisterio. Este termo será assignado pelos
representantes do Governo e da companhia.

2." O objecto do recebimento é, segundo o art. 8° do referido
accorJo de Londres:

a) a Estrada de Ferro Minas e Rio, scu material rodante,
estações, ediflcios, terras, telegraphos, tclephone, signaes fixos e
mais aparelhos para ou em uso na dita estrada;

ú) todas as provisões e depositas de carvão de pedra e coke e
de outros artigos e materiaes pertencentes ú, companhia, para
ou em uso na dita estrada, que estiverem em condições de
servir;

c) o beneficio de todos os contractos e ajustes da companhia
relativos aos serviços da estrada.
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3." O recebimento a que se referem estas instruceões será f,~ito

:L 15 do corrente, até meia-noite. O cormuissarío terá om cnnsí
deração que, segundo o referido accor.io de Londres, as re r:da,",
onus e responsabilidade da estrada correm pOI' conta do Governu
desde :ll de dezembro de 1~)OI, pcrtenceudo a este, a contar da,
mesma data, as rendas ela estrada ,

4.a O engenheiro do Governo organisat ã urna l':'laçfi,o de todas
as dividas do Governo Federal a C0I11PII111i<lo. por írntes. tele
gramrnas ou outras causas, Si alglliDas de.s contas oücreccrcm
duvidas, serão estas levadas a arbitramento, n,i Iórma dos C'Ja·
tractos em vigor.

3.a O commtssarío do GIYVC1'1l0 cmpl'eg-:J.r;t a maxíma díligen
cía afim de liquidar todas as contas e compromlssos do Governe
contrahídos no accordo de Londres.

6.a No dia, 15 do coerente será exp idida circular. comrnuní
caudo aos Governos dos respectivos E-;ttlU3 quo o Guveruo Fe
deral tornou posse da. estrada o passou-a ao arronrlatM'io. Igual
communícaçãc se fará ao publico pe las folhas do maior ci,'
culaçlo.

7."" Nos casos urgentes e imprevistos nestas instrucções, o
commíssarto do Governo tomarã as medidas qno .i~llg:Il' conve
nientes, a. bem da. regul.u-idade do serviço que lhe (~ incumbido,
assim como da couservação c policia (la estrada. solicitando da,;]
autcridades Iocaes o auxilio necessar-ío e participaudo o este
Ministerio quanto occorror ,

Directoria Gera.l de Obras e Viação, :j de setembro de 190'2. 
O director geral interino, Virgilio Gomes ria Silco. ~\·et'J.

N. 15 - E:.I ;25 Dl': SETE\InIW D:~ ElO?

Declara que urna vez rsduzido al gurn pr cc» d ns lal'ir;l~ das es:e,lcLt8

ele ferro, arrendadas .i Compaubin « Grc a t Western of Brazil rUüí

way >}, não pc-lerá mais ser elevado se m apprú';:l\:tO do Oo\'el'::'J.l'.

Minísterio da InIustría, Viação a Obras PuJ,l1l';],s - r:a.Hnet:.J
- Capital Fedor:cl,?5 do setembro de I !!O,~.

Por oficio de 11 de abril do corrente anrio, emi;lllt"ste~ a
OSt9 Minister io si a. companhia GI'Co.t W,l,<tcrn o,' Br-i zil R(r,il
I'J'ly, Limibl pôde eleva." ou roduztr. índopendcntemeute d'~

autorízacão do GOV01'I10, as tarifas dn" l~:,tl':l!i;~ di) FacTo ÜO
Recife ao Limoeiro. de ([U3 é couce.ssioua.ri.. e se ~l.'~ltcc s:b :1
VOSS:1, fiscalizução , tenIo da-lo Iogur a 8,:t'l. consulta o urocxü
monto do respectivo superintendente. que, sem P":·lviJ'a.n::LlD
cio e prescindindo 11'11111ell[1, autorizucão, dr) qW) r:n':''nrl.J nã o
dspender p-esontcmen [,D, em vir-tude rh dL,pJsbl') tlJ. c1;>" [1

sula 1:3' do 'L'~l'e":) n, 137-16. de 17 do n )7,):n ')1'0 <18 1877. cf)::tco,le!1
o abutimonto .lo 10 ":, no frete l10 algodão OéU plum'i í mpr e n-
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sado, procedente das estações da. estrada situadas no Estado da
Parahybx e destinado á estação inicial da Bru m, na cidade do
Reeife - Declaro-vos, em solução. que, t m lo-se estipulado na
clausula :~~, ~ 4°, n. 2 da concessão íelta ;í, companhla pelo
decreto n. 5704, de õ d e agosto UO 1871, em perfeita conformi
dade com o art. 21, § ?", do regulament,) de 28 de fevereiro
desse anuo, que as tarifas organizadas não poderíarn ser ele
vadas sem approv.ição do Governo, e que ornquan 1,0 subsistisse
a garantia de juro do Estado tambem nào portoriam ser reduzidas
sem essa appro vacão , nOSS'J sentido deve SOl' entendida a disno
ção coi-respoudunto d.v clausura 13a do decreto n. ó74li, de uni, a
que alludis ; de onde resulta que, teido ',bi:.;:ado de su b;;istil' a
l'eferi:b, garuntia do Estado por haver "ido resgatada pelo de
ereto n, 4111, de :H de junho de lVOl, a companhia uctualmento
só depende de approvação 110Govo1'110 para o augmento de qual
quer dos preços das suas tarifas em vigor, podendo fazer,
independentemente de tal approvação, as ic.lucçõcs que julgar
convenientes para o dosenvolvíruento (lo traí'8glJ, desde que ob
serve as regras respectivas do reg ulanient i do :26 de abril de
1357, que comprelicndem ° annuncio pt'(!V;O, como, para as
linhas ferrcas arrendadas, foi estabelecido na clausula 14a do
citado decreto n , 4111, de 1901. Fie.mdo. no omtanto, entendido
que, uma vez reduzido algum preço das tarifas, não mais po
derá ser elevado sem appro vaç.io do GOYC1'no.

Saúde e fr·uternidude.- 11• .1Bgusto da. Silca.

Sr. Chefe da fiscaliznção das estradas ac'c'!!'!hllas ;í Companhia
Greo.t lVestern ofBra.z il Railic.u];

N. 16 - E.\l 21 DE OUTUBRO DE 1902

F'ix a ('11120 % o nha t un cu to 110,S fretes C<L1J)(,] l'('\1-10S n as tarifas n- , li

7, 8 <' \) da }<:,tradu de "f ClTO Cr:ll! ru I ela Bali;;\.

Ministorio da Industría, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - 1" Secção - N. -47 - Rio de Janeiro,
21 de outubro de 1902.

Scionte de quo me communícaes em ofllcio n. 2;)1, de 26 de
setembro ultimo, declaro, para vosso conhecimento c devidos
effeítos, que fica approvado o acto pelo qual concordastes com
o abatimento de 20 % nos fretes estabelecidos nas tarif\s ns. 6,
7, 8 e 9, proposto pelos nrreudatarios dessa estrada, em favor
dos dístrtctos do sertão quatro ou mais Ieguas distantes do eixo da
linha, de conformid ido com o disposto no art. 129 das iustru
cções regulamentares da mesma estrada, a que se refere o
decreto n. 9455, de 4 de julho de 1885,

Saude e fraternidade,- A. AH!J!Asto da Sil ca ,

Sr. Engenheiro fiscal da Estrada de Ferro Csntral da Bahia.
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N, 17 - E\f 21 DE OUTUBRO DE 1902

C:a~ iricn, na g·d.r;tlla II ~ FC1'l'O C.'ntr,ll do nl'azil, 0 cn rv.io yegl.:lal

'~a 5:t ela-.;~e da tn rifa 11.:1 - at<\ 2U:I k i los, c cxcn[c~!""!{lo d(~s;-;a

'!ll:lilli<l,,,l,, 11:1 - 7a ela,.,,,.

~\[iniRtcrio da Industria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - 1" Secção - :~, 144 - Rio de Janeiro,
21 de outubro de 1\)02,

Com relação ;1, alterucão da t:11'ii'a adoptada nessa estrada de
[erro para. o transporte (1'J carvão vegetal, requerida por varies
proprietaríos e iulustrl.ics residentes em Sacra Família do
Tinguã, munícipio de Vassouras, e de que tratastes em offl
cios ns, 4<;2, de 15 de abril, e 881, de 16 de agosto do corrente
anno, declaro, para vosso conhecimento e devidos effeitos, que,
attendendo ao que expuzeram os requerentes, resolvi que tal
mercadoria seja classitlcada na 5a classe da tarifa n, 3 até 200
lcilos. passando a pertencei' ;i 7" classe, desde que a expedição
exceda dessa quau tid.ule.

Saude o fl'aternid:1ile,- A. AlIg~tsto da Silva.

Sr. Director da Estrada de ferro Central do Brazil ,

:N, 18 - E)l 2~ DE OUTUBlW DE 1902

.\!llplia o Iavor coucedi.lo á Caixa .\uxil;;lr Tel('g'I';\p!Jica da E,,·

t rad a de Fl'rI'O Ccntrul do Brazil, pelo a viso 11. HO de 31 d,'
ou luln:o d"l89,).

Ministerio da. Industria, Viação e Obras Publicas-c-Dlrectoria
Geral de Obras e Viação - la.Secção - N. 147 - Rio do Janeiro,
::25 de outubro de 1902.

A' vista do que informou essa. Directoria em offlcio n , 1074,
de 30 de setembro ultimo, resolvo ampliar o favor concedido li,
Caixa Auxiliar Telegraphica. dessa estrada por aviso deste
Mínisterio n. 149 de 31 de outubro de 1.'196, permittindo que
sejam cobradas por meio de descontos nas folhas de pagamento
não só as mensalidades de seus associados, como tambem
quaesquer outras contribuições, observada rigorosamente a.
necessaría recommendação contíIa no final do citado aviso.

Saude e fraterniílaJ.e,- A. AUgllStO da Silva.

Sr. Diroctor da Estrada de Ferro Central do Brazil ,
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N. lU - li:'>! 27 DE OUTUBRO DE 19}2

\\.ter.\. (J a!'t.. 2t? (Ll:~ (~{)lll1iÇ'-i-"-) r("':;lt1a~nrll[al'('~ (1:1 E-.;tl';ul:1 ch

Frrro C·,'1l l ral elo Dr;}zi l.

"Unbterio da Industrta, víação e Obras Publíoas - Dírectoría
I .eral de Obras e Viação - 1,( Secç-:i:) - :--;; 11 - Rio de Janeiro,
27 de outubro de lGO~.

Attendendo ao que requereu a ;\ss'JcÍ'tç-ão Commarcial do Rio
de Janeiro e de acccrdo com o que propuzestes em oflicio
n. 1057, de 23 do setembro ultimo, declaro-vos que deve flcar
assim redigido o art. 212 das tarifas e condições regulamen
tares dessa estrada: «A írnportanc:a do frete e dai'! despezas
accessorias das expedições do interior para a Capital Federal e
das estações de S. Diogo e '.:1.l'ibma da Gambôa , feitas peles
preços c segundo as condições da tarifa n. ::, sera paga na
estação de partida ou na, 110 destino, á vontale do expeditor, á
vista da la ou 2" vias da. nota. de expedição, não sendo as merca
darias de fácil determinação ou de valor insignificantn ou a
importancia do frete inferior a 50$, caso este em que a dita
írnportancia serã paga na t:st:tçlu de partida. Conttnua em
vigor a excepção feita em benatlc!o da Fabrica de Cerveja Teu
tania, de ;"lendes, de expedir com frete a pagar 03 despachos
de cerveja quando desünados ãs estações de Juiz de Fúra , Ouro
Preto, Sabwá, Sebe Lagôas, -"lin:1S e :'\ol'te, comtanto qlle a ím
portancia do frete não seja iuf'eI'Í.JI' a 5'J';iOOO.

Saúde e fraternidade, -.4.0 A.!':'''':!') clr~ Sil ca ,
SI'. Dírector lia Eska,1;\ de Fern Central do Brazil,

N.20-Ec-I 8 DE NOVE-"IBRO DE 1902

Provide ncin sobre o pa~:'"Hnent',) d as t~'.XC\3 cLl,~ ins!:~l!ar.Ges de esgoto

nos dous ultcnos meces do an no .

.\linisterio da índustrla, Yiação e Obl':L3 Publicas - Direetor ia
Geral de Obras e Viação - l" Secção - N, (j - Rio de Janeiro,
S ele novembro du HlU~.

Attendcndo ao quo expoz a Companhia Cit!! lmpl'ovements
em requerimento iuforrnado por essa rlsca.llzacão em affieio
n.93, de !j de malo ultimo, 1'2s01vo que as taxas de um e do us
mezes, provenientes das installações de esgoto, fcitas em de
zembro e novembro de e:J,rh anno, sejam íneluidas no paga
mento do primeiro se:1H,t1'2 do anuo seguinte; o que vos de
claro, par" 03 fins conveuíentcs ,

8,'tude e fraternidade. - .l , -,Lt,.'li~sto da Silva.•

Sr. Eugeuhniro Iiscal do (~)V8:'r.Cl junto li Cornpanuia Rio de
Janeiro ClfU Ltnproocrae,sts ,
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N.2l - E'.l 14 DE :'\OVE\IBIW DE: 1002

Estabelece regras. para cO:J.t,a:~em do tempo de serviço do, emprega
dos da Es trada de Ferro Central do Braztl , para percepção dns gra
tiflcaçôes addic ion aes co.icadidas pelo regulamento approvado com
o decreto n. 2Hi. d~ ::3 d) dezembro de 1893.

1\Iinisbrio da Industrla, Vlnção e Obras Publicas - Directoria
(.Jeral de Obras e Viaçãc - I' Secção - N. lGO - Rio de Janeiro,
14 de novembro dê 19U2.

Attendendo ao que requereram emprega-los dessa Estrada e
ao que expuzestes por otãcíos ns , 6GO, de 17 de junho, e 961,
de 5 de setembro do corrente anno, reformo o Aviso deste ;';1i
nisterio sob n , 36, de 22 de ma.rço ultimo, afim de que seja,
contado, para as gratiâcaçõcs addioionaes de que trata :il. I" das
observações geraes annexas ao regulamento, approvado pelo
decreto n. 2417, de 28 de dezembro de 189li, o tempo em que
o empregado nas condições da segunda parte do art. 59 do
mesmo regulamento houver servido sem titulo ou como jorna
leiro, o que vos declaro, para os devidos eífeítos.

Saude o frateruídade. - Antonio Atlgusto da Silva.

Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazil ,

N. 2~ - EJI 14 DE NOVEMBRO DE 1902

Fixa em 20 % o abatimento n a taxa <lo café transportado pela Es
trada de Fer-ro Minas e Rio.

Ministerio da índustría. Víação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viação - I' Secção - N. 53 - Rio do Janeiro,
14 de novembro de 1902.

Declaro, para 'V05SD conhecimento e nocessarlos e1feitos, que,
á vista do que expuzestes em offlcio n , 2, de 14 de outubro pro
xírno passado, relativamente ao abatimento de 20 olo na taxa
do café, segundo o disposto na clausula 14" do contracto de
arrendamento provísorio da Estrada de Ferro sob vossa fiscali
zação, resolvi adoptar os alvitres constantes daqnelle orâoio,
em observancia â regra estabelecida na mencionada. clausula.

S:1udee fraternídade. -Antonio Augusto da Silva.

Sr. Engenheiro Fiscal da Estrada de Ferro MiMS e Rio.

2 --
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N. 23 - EM 19 DE NOVE~mRO DE 1902

Concede transporte por conta de,te Mlnister io , na Estrada do Ferro
Central do Brazil, á~ sementes e plantas apresentadas pela Socie
dade Nacional de Agricultura.

Mlnisterio da ludustrta. Viação e Obras Publicas - Directoria,
Geral de Obras e Viação - 1& Secção - N. 161 - Rio de
Janeiro, 19 de novembro de 1902.

Autorizo-vos a conceder transporte nessa estrada de ferro, por
conta deste Ministerio, ás sementes e plantas que ahi forem
apresentadas pela Sociedade Nacional de Agricultura.

Saude e fraternidade. - Lauro SelJeríano Müller.
Sr. Dírector da Estrada de Ferro Central do Brazil ,

N. 24 - EM 26 DE NOVEMBRO DE 1902

Determina que sejam preferidos. para preenchi:nento das vagas que
se forem abrindo nas differentes repartições deste Mlnísterto , o;
funccio nar ios addidos e extí nctos ,

Ministerio da Industría, Viação e Obras Publicas - Gabinete
- Rio de Janeiro, 26 de novembro de lfl02 - Circular.

Existindo nesta Secretaria de Estado e nas di versas Repar
tições deste Ministerio funccionarios addidos que, na confor
midade das leis, devem, com vantagem para o Thesouro e con
veniencia do serviço publico, ser preferidos no preenchimento
das vagas que se forem abrindo, ainda que em repartições díffe
rentes, desde que satisfaçam as condições legaes, e convindo
manter a preferencia estabelecida pelos arts. 10 e 14 da lei
n, 490, de 16 de dezembro de 1897, para os empregados cujos
lagares foram extinctos; recommendo-vos que dois sempre
conhecimento a este Ministerio de qualquer vaga que, no serviço
a. vosso cargo, possa ser preenchida effectivamente ou em com
missão, pelos alludidos funccionarios, a partir de 15do corrente.

Saude e fraternidade. - Law'o Severiano Mictler ,
Sr. Director da Estrada de Ferro Centra.l do Brazil.
Identíco ao engenheiro fiscal do Governo junto á Companhia

Rio de Janeiro City Improvements.
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N. 25 - E~I I DE DEZEMBRO DE 1902

Determina que os chefe, da, repartição subordinada" a este Minis

terio tomem na maior considerução a' r"clamaçõe.' e indicações da

imprensa acerca dos re-pectivos scrvíço«,

:\Iinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas - Díreetorla
Geral de Obras e Viação - la Secção - Circular - Rio de
Janeiro, I de Dezembro de 1902.

Para que este Ministerio possa prov ídencíar promptamente
sobre as reclamações que interessam os diversos serviços a seu
cargo. recommendo-vos a fiel observancía do aviso-circular de
I de abril do corrente anno, o qual determina que torneis na
maior consideração as reclamações e indicações da imprensa
ácerca dos serviços da repartição a vosso cargo, attendendo-as
immediatamente ou requisitando deste Ministerio as provi
dencias que não couberem nas vossas attribuições.

Saude e fraternidade. - Lauro Severiano Müller.
Sr. Director da Estrada de Ferro Central do Brazil .
Identico ao eogenheiro fiscal do Governo junto á Companhia

Rio de Janeiro City Improvements,

N. 20 - E:\I \J DE DI':ZE:\fBRO DE 1902

1:1;",'i~ie;l. na Estra(j;, ,k f,'l'l'O I:"ntl'al do Braz;I, "" salt:!Jichas"

OUI"(h p rruluct os s;11\;I:<1''''. na ,,13,,'" - (: - da Inrifu n , 1.

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral de Obras e Viaç'ão- 1a Secção -:'\. 169- Rio de Janeiro,
9 de dozembro de 1902.

De accordo C8m o que informastes em oHicio o. 1012, de lG
de setembro ultimo, sobro o requerimento de Wiltiam Fowles,
fabricante do produetos alimentares de carnes sob a fórma do
salchiehas, etc., resolvo que taes productos sejam classificados
na classe - G- da tarifa n , I, como similares de carnes
fumadas ou salgadas, sendo que o respectivo transporte pelos
trens nocturnos só se effectuarã, .quando despachados como
encomrnenda e mediante o pagamento das taxas em vigor.

Saúde e fraternidade.- Lauro 8e,'eriano Müller.
Sr. Director da Estrad,a de Ferro Central do Brazil.
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x. 27 - EM 11 DE .JANEIRO DE 10,12

Dccln rn que os p:lpei~; SO])l'C {(,l'l':t.-; di ",'(}lll\;:"; (:(":(':lI e.;t.:ll' ~('nl

inronvcnicn t c alg--ulll no Esfnlfo 1'1 :::1'1', !1~:1l pr'l',\ di:'" '::11in:t(lu

do dom in: o tci-r it orial .

Ministerio da Industria, Viação e 0h:'as Publicas -Directoria
Geral da. Industria - 2a Secção - N. :; - Rio U0 .lan"il'o. 11 do
Janeiro de 1902.

Sr. Ministro da Justiça e Negocias lntoriores.- Em resposta
ao vosso Aviso n, I;H I do 27 do mez proxímo passado, consul
tando se devem continuar no Archivo Publico Nacional os
papeis sobre terras devolutas reclamadas pelo Governador do
Estado da Bahia, cabe-ma declarar-vos q ue não ha inconveniente
algum em ser attendida a solicitação daquelle Governador-, por
quanto taes papeis só interessam ao referido Estado, onde são
necessarios para discriminação do respecti vo dorninío territorial.

Saude e fratern lde.- Al/i-eflo Mai«,

N. 28 - EM 17 DE .JANEIRO DE 1002

Iteso lve qne a Dircctoria ncral dos (:01'1",':0-; ,'-(~ ui lz» (lü a lvit rr

pr-rmit tido pelo art. 3D7, P;)1"1~~T:1P1]o un i-:», i.i-fir:«, rI) ~'t('3'alalll"lll'l

po st.al sobre 3 caução dos ngcnt(·s de ~)a (~ ,';3 c!;\:;,":c:-:, nos casos «m

que fôr iuipossivr-I ~'ati~t'aZe]':l (\Xig'(-:';~(';;1 do .\;":«', In ~IiIli,,-;1el'i() da

Fazenda dc 8 do ~o\'rJJlltro <[" !!)Ol.

Ministerio da Industría. Yia(;flo o Obras PU;)L('B~ - Directoría
Geral da Industria- 2" Secçâo - N, I"! - Rio rle .Ianoiro, 17 de
janeiro de 1902.

Tendo tornado em consideraçãu o que cxpuzestcs por oflíclo
n . 528, de 18 de dezembro do anno findo, com referencia á
disposição constante do A viso do Miuisterio dos :\egoc\08 da
Fazenda de 8 de novem bro daquelle anno, su!iI'C as cauções a quo
são obr-igados 08 R/lentes postaes de ,j" c 4" c.u..sses, IJn.)'~. garantia
dos- interesses da Fazenda Nacional. resolvo (jnc, n..s C:'SOol em
que fôr impossível ser satisfeita li. exigencia Iegal roterída no
citado Aviso, essa Directcría se utilize (ia al vi tre perruíttído pelo
art. 307, paragrapho unico, in-fine, do yjgfnte Itegulamento
Postal.

Saude e fraternidade.- Alfredo .ilIair:.
Sr. Director Geral dos Correios.
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N. 29 - E~I 31 DE .JANElRO DE 1902

(.ah. ao Governo a i nutilixac íio do, bilhcles p",taes oflonsivos á
11101'a1. na fÚrIlla do ~ :21

) du ar t • 1ií do H(',:.:.~:l!~1nl~lltO llo~

Correios,

Ministerio da Industria, Viação e Obras PulJJícas - Directorla
Geral da Industria - 2" Secção - N. 10- Rio de Janeiro, :H de
janeiro de 1!Jü2.

Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores.- Em resposta
ao VOSSO Aviso n. 1366, de 31 de dezembro findo. referente a
uma reclamação feita pelo presidente do « Bureau In ternatíonal
d'lnformation centre 1:1 Litterature Immoralo », relativamente
á venda de bilhetes postaes offensívos á moral, cabe-me pre
star-vos os seguintes esclarecimentos: O objecto da referida
reclamação se acha previsto pelos §§ 5° e 6· do art. 5· do Regu
lamento em vigor na Repartição dos Correios. artigo este que (~

baseado no n , 5 do art. 16 Ú:1 Convenção principal do \Vas
hington, o qual deixa aos paizes da União Postal Universal
elfectuarem o transporte de correspondencias que tragam
ostensivamente ínscrtpções, desenhos. etc.. prohibidos pelas
disposições legaes ou regulamentos dos mesmos palzes, sendo,
porém, taes correspondencías inutilizadas em nosso paíz, na.
íórma do § 2° do art. 144 do Regulamento dos Correios.

Saude e fraternidade.- Alfredo Maia.

N. 30 - EM 19 DE FEVEREIRO DE 1902

Autoriza a pagar sobre a condição p"o "CIta c.?;-vi do art , 339 do
Regulamento postal os supplentes que forem admittidos no serviço

da Directoria Geral dos Correios.

Ministerio da Industria, Viação (I Obras Publicas - Dlrectoria.
Geral da Industria - 2a Secção - N. 31 - Rio de Janeiro, 19
do fevereiro de 1902•

Não tendo sido ainda resolvida a inclusão no quadro do pes
soal dessa Repartição dos funccionarios que sob o titulo de
« supplentes» foram admíttidos no serviço postal, fica. essa.
Directoria autorizada a mandar fazer os respectivos paga
mentos, sob a condição pro rata ex-'Ci do art. 339 do Regula
mento em vigor, cuja. observancia torna-se por esta fôrma
restabelocida até ulterior revogação.

Saude e fraternidade.- Alfredo Jlaia.
Sr. Director Geral dos Correios.
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:N. :)1 - EM rn DE lIIARÇO DE l002

Nenhuma eorrespondencía gozará de isenção de taxas postaes si esse
favor não tiver sido concedido expressamente em lei.

Ministerio da Industria, Yiação e Obras Publicas - Directoria
Geral da Industría - 2a Secção - N. 3 - Rio de Janeiro, 31
de março de 1002.

Sr. Governador do Estado do Paraná. - De posse de vosso
officio n . 325, de '* do corrente. com o qual remettestes
um requerimento da. Sociedade Estadoal de Agricultura so
licita.ndo isenção de taxa postal para sua correspondencia,
tenho a informar-vos que não pôde ser attendído o pedido,
porque a lei n, 813. de 23 de dezembro de 1901, declara em
seu art. 2°, § 2°, n, IV, que nenhuma correspondencia go
zará de isenção de taxas postaes, si esse favor não tiver sido
concedido expressamente em lei.

Saude e fraternídade.- Antonio Augusto dr. Silva.

:N. 32 - EM 7 DE ABRIL DE 1002

Declara que foi regular o procedimento do administrador dos Cor
reios do Rio Grande do Sul recusando a acceitar a correspondencia
offlclal para o consul em Moutevídéo sem pagamento de porte.

Ministerio da, Industria, Viação e Obras Publicas - Dírectoría
Gera.l da Industría - 2" Secção - N. 67 - Rio de Janeiro, 7
de abril de 1902.

Com o vosso offlcio n . 95, de 11 do corrente mcz, devolvendo
a este ministerio o incluso aviso do da Fazenda, informastes
que era. regular o procedimento do administrador dos Correios
fIO Rio Grande do Sul, recusando-se a acoeítar correspondeneia
omcial para o consul em Montevidéo sem pagamento do porte,
visto estar este acto de accordo com o disposto na circular
D. 77, expedida por essa Dírectoria em 23 de setembro de
1901.

Referindo-se a citada circular á eorrespoadencía dos consules
das diversas nações no territorio brazileíro, e não a. dos nossos
consules em terrítorío estrangeiro, e parecendo, portanto, que
a mencíonada circular não tem applícação ao caso, convêm que
a respeito presteis novos esclarecimentos.

Saude e fraternidade.- Antonio Augusto rlL1 Silva.
Sr. Dírector Geral dos Correios.
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N. 33 - EM J(j DE ABRIL DE 1902

Mauda retirar os fios ruetal licos atados ás palmeiras e outras ar
vores e prohibe semelhante pl'a tica , prej 'dieial á arbcríaacâo da

cidade ,

Minísterto da Industria , Viação e Obras Publicas - (:n.!Jinetê>
- Rio de Janeiro, 19 de abril da 1902.

Rccommendo-vos que mandeis proceder a uma cuidadosa
revisão das linhas telcgruphícas e das telophonicas a cargo
dessa Repartição, afim de serem quanto antes retirados os fios
metallicos atados ás palmeiras c outras arvores, assim corno os
grampos nellas cravados para sustentação das linhas, fazendo
constar ao pessoal incumbido do respectivo assentamento que
fica prohíbída semelhante pratica, grandemente pl',\,jurHci::I.1 á
arborísação da. cidade.

Saude e fraternidade.- Antonio Att.'.".(,~to da Silo«,
Sr. Díreetor Geral dos Telegraphos.

N. 34 - EM 26 DE ABRlL DE 1902

Declara que os procuradores secciouaes co Districto Federal teem
direito a usar officialmcnte das linhas tdegraphicas do Estallo.

Ministerio da Indústria. Viação e Obras Publicas - Dire
ctoria Gera.l da Industria -~. Secção - N. 76 - Rio de .la
neíro, :26 de abril de 190'!.

Em solução ao oflicio n. 2Ti. de l4 de março ultimo. com
muníco-vos que, conforme declarou o Ministerio da .1 ustica
e Negocios Interiores, por aviso n , lOu:3, de 15 do corrente mez,
os procuradores seccionaes do Districto Federal podem ser
incluidos na relação dos funcccíonaríos que teem li ireito a usar
ofücíalmente das Iinhas telegraphicas do Estado.

Saude e fraternidade. - Antonio Av.gvsto da Sill"({.
Sr. Director Geral dos Tclegrapbos,



-,.'4

x. :~5 - El\I 6 DE .MA!O DE E;o2

1':st;-,o sujdtos rI ta s a terJ~ninal de fra nrs li.1U os lclq:r:;mmas expe

didos e:1tre Recife e Fernando 11e Norvnba ,

Xliuistei-io da Iu.luxtr-ia, Vin çiio e Obras Publicas - Directoria
Geral 0<1 Iudustria -::" Secção - N. 115 - R:J de .laneiro ,
(j de maio de I9U2.

Resolvendo a consulta que "Vos íoí upresonta.le pela South
• lillCl'icr'n Cablc COmpaj1.') Limite.I. e .la qual u-a "11m os vossos
orfícíos ns. l l õ?', de 28 de novembro do anno passado. e 311,
de 22 de março ultimo, tenho a declarar-vos que. em face da
generalidade dos t,(~rIDCS da. clausula Ill, annexa no decreto
n , 9(j5 A, rle 30 (lo junho de 18\)2, estão sllj"ib;;1 à taxa ter
minal de francos 0.10 os tclcgrannnas expodídus entre Recife
(J Fernando de Noronha.

Saúde e fl'aternidarle.- Antonio .ill1!1HSII) ria S;!r!~.

Sr. Director Geral dos 'I'clevraphos,

~. 36 - EM :23 DE ).IAlO DE 190;2

Trata da desiglla~5~ de empregadns \I"ra cxe rcer-ern l'lovisDt'iamente
os cargos de fieis do thesoureiro atei que o Congresso Nacional
resolva sohre a creação de tars 111gares.

Miuisterio da Iudusn-ía, Viação e Obras Puhlicas - Directoria
Geral (ia. Indusrría -s- :» ~ecçfto - N. 87 - Rio de Ja-neíro,
:;:, de maio de t002.

'I'omn ndo conhecimento do quo oXpnZfET.CS poi- officios ns. ~)5

c IOG. de 2:, de janeiro e IS de marco ui times, CO:11 referencia a
'<'r essa Dircctorta au torí zada a designar emi,··ü.'.:flups pala,
provísor-iameute, eXÜj'CefEIlI os cargos de fieis de thcsoureiros
(Ias succursar-s, até que o Congresso ?<aciona! revolva defini
tivamen te sobr-e a creação de t aos lugurcs, convem que eSS:L
lrircctor ia in forme sobro a possibí lidude da organisação das
~UCCUl'sa~ srm haver ilccrU,C1IDO de dcspeza com I) pessoal.

Sande e fratcrnil!a(irl.- .tntol1io .1H;luSto tl a Sii o«,

SI'. Director Geral dos Correios.
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x . 37 - EM 6 DE AGOSTO DE I902

Cons idera como orne' aes e isentos de pagamento de (jlL.J'luel· taxa os
telegrammas referentes ao serviço ele flscallza-âo do imposto de

consumo de sal.

Ministro da Industria. Viação e Obras Publicas - Director'ia
Geral da Inc!ustria - 2a Secção - N. 8:) - Rio ~f) Ja.neiro ,
6 de agosto de 1902.

Se. Ministro dos Negocias da Fazenrla -- Em I"lSPOgt:J, ao
vosso aviso n. 97, de 17 do mez proximo passado, tenho a honra
de declarar-vos que nesta data provídcncio para, o fim de que
o, telegratnmas referentes ao serviço de físcalízocão do imposto
de consumo de sal no Estado do Rio Grande do )lCI1'to sejam
considerados offíciaes e isentos de pagamento de qualquer taxa
nas estações do mesmo Estado.

Sauele e fraternidade.- .lntonio .1t!gusto da s,'ilvrl.

N. 38 - E~I 6 DE AGOSTO DE 1902

f:on-.:i:rC'I':l. ofll ciaos e isr-n tns de qualquer I axa n as c'lHlr('l('ntc-,~ {~sla

ri):--g (os t('lc~ra]llnl:lS officincs rirf'ren (lo SCl'\Tjr.O ,le. !;sc-::tJiztlçi\o 1111

i:i1!1,vl fj d0 con'-':'1l1110 (1,--) sa],

Ministério da, Industria, Viação e Obras Publicas - Dtrectoria
Geral da Industria - 2a Secção-c-N, I:lS - mo de .íaneíro, 6 de
agosto de 1902.

Em solução ao vosso offieio n. 716, de 23 do corrente, autori
zo-vos a. mandar considerar offíoiaes e isentos de qualquer taxa
nas competentes estações os telegrsrnmas referentes ao ser
viço de tíscalização do imposto de consumo do sal no Estado do
Rio Gl'ande do Norte.

Saude e IrateruíIadev-- Antonio Augusto .ta Stlo«,
Sr. Iilrector Gorai dos Telcgraphos,
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N. 39 - Ei\l 13 DE OUTUBRO DE !902

I'''llln ,In porto n o Distrieto Foilcrnl os bi lhcl os posl acs para n otiil
cac âo dos ca sos (te m olo.sl in-, lranSllli:-;si\-ci:-;.

l\iinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas -Directoria
Geral da Induãtria - 2~ Secção - N. 181 - llio de .laneiro, 13
de outubro de 1902.

Em solução ao offlcío n. 427/2, de:2 do corrente mez, declaro.
para os devidos fins, que devem ser expedidos com isenção da
porte, no Districto Federal, os bilhetes postaes para notificação
compulsoria de casos de molestías transmíssíveis ,

saude e fraternidade.-rlntonio Augusto da Silca ,

:-:r. Dírector Geral dos Correios.

N. 40 - EM 15 DE OUTUBRO DE ID02

~L;:uHla ahonu r uma ~ratilica(~üod iar ia dn 2 0» aos Iír.is (lo thosou rc i ro

'1'1<' l'crcehelll ma is de 200$ o :2 12 ao" qne po rcr-hc iu tuc nus
,ip.sa 'ltlnnl ia.

Minísterio da Industría , Viação e Obras Publicas - Rio de Ja
neiro, 15 de outubro de 1902.

Attendendo ás considerações quo apresentastes em offieio
n . %/2, de 23 de janeiro do corrente anno, autorizo-vos a
mandar abonar aos empregados que servem provisoriamente
nas succursaes como fieis do thesoureiro, além dos seus venci
mcntos ordínaríos, uma gratificação diária que será 2 % para
08 que percebem mais de 200.$ mensaes e 2 1/2 °/0 para os
que percebem menos dessa quantia, conforme a vossa. proposta
contida em offi.cio n , 404/2, de 22 de setembro ultimo.

Saude e fra.ternidade.-Antonio Augusta da Sil ra ,
Sr. Director Geral dos Correios.
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N. 41 - E\1 21 DE NOVEMBRO DE 190,2

Hc\·o!.r,J o nv iso 11.117. de ;2;1 d(~ :l;n~lo ,le lDOO, SOh1'8 o lH~Cf'n(',ltilll!'nl{)

d as ya!!a:-i (lf~ umanucn-« n n Dil'ec1:ul'l:l Geral lius Corl'f'l():-;.

Minísterio da Industria, Viação e Obras Publicas - Directoria
Geral da industria - 2' Secção -:'\. 220 - Rio de Janei ro, 21
de novembro de 1902.

Não estando expressamente baseada na lettra do regulamento
em vigor nessa repartição a doutrina estabelecida no aviso
n. 117, de 23 de agosto de 19:)0, resolvo revogar o predito
aviso.

Saude e fraternidade.-Lauro Sevel'iallo Müller.
Sr. Director Geral dos Correios.

N. 42-EM25 DE NOVE.MBlW DE 1902

Manda preferir no prenchi men t o das vaga, 'I ue se forem dando C~

funcclonarios add idos, desde qne satisfaçam ás cond íções legaes.

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas - Gabinete
- Circular - Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1902.

Existindo nesta Secretaria de Estado e nas diversas repar-tições
deste Ministerio íunccíonarios addidos que, na conformidade da
lei, devem, com vantagem para o Thesouro e conveniencia do
serviço publico, ser preferidos no preenchimento das vagas que
se forem abrindo, ainda que em reparticõcs dífforentes, desde
que satisfaçam as condições legaes, e convindo manter a prefe
rencia estabelecida pelos arts. 10 e 14 da lei n , 490, de 16 de
dezembro de 1897, para os empregados cujos legares foram ex
tinctos, recommendo-vos que deis sempre conhecimento a este
\Iinisterio de qualquer vaga que no serviço a vosso cargo possa
ser preenchida e1fectivamente ou em comrnissão pelos allu
dldos funccíonarios, a partir de 15 do corrente.

Saude e fraternidade. - Lucro Severiano Miüler,
Sr. Director Geral dos Correios.
Identica ao Direetor Geral dos Telegraphos e ao Inspector

Geral de Illuminação Publica,
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Os recibos paa-adcs pelos coutructantes do serviço d,: con íuc-ão de
malas est.io sujeitos ao sello ílxo.

Ministerio da Industria, Víação e Obras Public is - Dlrectoría
(ieraI da In1w,trÍ:1- 2~ Secção - .\'. 233 - Rio de Jnneíro, Hi
de dezembro Ile 1902.

Em solução ao vosso offleio n . 45G, de 15 de outubro ultimo,
declaro-vos, para os devidos effeitos, que este Minieterio acha-se
de accordo com o dos Negocios da Fazenda. em que os recibos
passados pelos contractantes do serviço de conducção de malas
estão sujeites ao seIlo fixo de que trata o n. .: do § 4" da ta
tabella B. anaexa ao regl'lIamento approvado pelo decreto
n , 3564, de ~2 de janeiro de I<JÜJ.

Saude e fratornitl;:ule.-Law·o Scve1"iano J[;"<lle,'.
Sr. Dírector Geral dos Correios.
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N. 1 - O ginge"-ale (refresco de gengibre) importado do es
trangeiro deve pagar o imposto de consumo

N. 2 - Declara quae, as bebidas a lcool.icas a que se refer-e o
art. 12 da Lei n. 813, de 23 de .Icacru hro de 1901 .

N· 3 - As fianças a que se refere a Circular n , 49, de 5 de no
"Cl11hl"O proxlIl1o passado, deverào ter' por haso o t crrno
médio da renda d os exercic ios de 1890 e 1900.

N. 1> - As mercadorias para a n a lyse devem ser env i ad as di
rectamente ao Lahoratorio Nacional de Ana.ly-es, e não
á Alfandcga do Hio de Janeiro •

N. f) -. As bisnagas contendo agua levemente aromatizada,
destinadas aos folgue los do Carnaval, est ão isentas ,lo
se llo de consumo.

N. () - Dispõe sobre a imposição da multa de que trata"
ar t, 15 da Lei n.489, de 15 de dezembro de 18,)7. •

N. 7 - li. arrecadação dos espol ios de estrangei ros , quando
não prevista em Convenção ou Tratado, li da cUlllpe
tencia das justiça s Iocucs .

N. 8 - Os pedidos de isenção de direitos devem ser enca
minhados ao 'l'hesouro com todos o, elementos irid ispeu
saveis á sua pr-ourpt a solução.

N. 9 - Dá i nstr-ucçõos para a reg-ularirlade dos ser-viços "
cargo da Di rectoria .l o Contabilidade do 'I'hcsou r«
Federal.

N. 10 - Os emprcs ti mos do cofre dos or~hãos devem se r sern pre
esc r ipt u radus como feitos ao boverno Fede,·al. • .

N. 11 - O deposito em garantia da om issão de vales-ouro não
dá d ir-ei to ao co mme rc io de cam hi ae s , . . • • .

N. 12 - As Alfantlegas devem remetter mensalmente ao Labo
ratorio Naciunal de Ana lyscs uma relação tias quant ia
a rr-ecadadas a titulo de taxas de an a lyses dos product.os
que sujeitarem uo exame do mesmo Laboratorio •

N. 13 - Os pedidos de prorogncão de licenças derem ,er lln
via-los ao The50Ul'0 com a nccessnriu presteza . • .

:l
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N, 14 - Manda observar o disposto no art. 31, § 15, da Lei
n. 834, de 30 de dezem bro de !t101. . . • • 9

N. I" - Dispõe sobre o processo de requisição e pagamento de
passagens concedidas a empregarlos -Io Ministerio da
Fazenda. . • • • • . • • . . • 10

N. 16 - Dá instrucções para a efTectividade da isenção conce-
dida pelos §§ 5° e 6° do art. 2" das Disposições Pre-
liminares da Tarifa. tO

N. 17 - Revoga a decisão n , 90, de 20 de fevereiro de 1861 e
.líspõe sobre a transferencia de credito para paga
mento de vencimentos a empregados act ivos e inactivos
ou a pensionistas. fi

N. 18 - Reitera a recommendação constante da Circular n. 11,
de 18 de fevereiro ultimo • fi

N. 19 - lIIanda dar andamento aos processos de aforamento
de terrenos de marinhas, suspensos em virtude da Cir
cular n. 49, de 15 de setembro de 1899 - sujoitando-os á
approvação deste Ministerio, que os tornara sem effeito
si em qualquer tempo se verificar a existencia de areias
monaziticas ou me taes preciosos nos ditos terrenos. 12

N. 20 - Exige das Alfandegas a remessa ás Delegacias F'iscaes
nos Estados de uma nota da quantidade do sal grosso,
importado do estrangeiro, com especificação do nome
do importador e do navio e a data da importação .. 12

~. 21 - Dá inst rucções para execução do art. 1°, n , 43, da Lei
n. 813, de 23 de dezembro de 1901. • . • . ., 13

i\'. 22 - Devertimento denominado -cavallinhos de páo - está
isento do pagamento do imposto de 2:000$000 • 13

N. 23 - Os fabricantes de carapuças para chapéos de homens
podem vender esse artigo acompanhado dos respectivos
sellos para serem devidamente appostos depois de
promptos os chapéos 14

N. 2,1 - Explica como devem ser levantados os depositos nas
Caixas Economicas, instituidos por terceiros em bene-
licio de menores. 14

N. 25 - A~ Collectorias das rendas federaes nas localidades
onde não ha Repartição do Ministerio da Marinha
devem fazer as notificações nos r óes de equipagem dos
navios empregados na cabotagem e proceder a cobrança
-Ias taxas estipuladas para esses actos, 15

N. 26 - Os agentes flscaes dos impostos de consumo devem re-
sidir dentro das zonas das respectivas circumscripções. 1~

N. 27 - O sello proporcional a cobrar-se de uma hypotheca
feita a prazo certo deve ser calculado sobre o valor in-
tegral declarado no contracto. 15

:'01. 28 - Dispõe sobre a cobrança da taxa de armazenagem nas
Alfandegas. • • . • • • . . . • • • •• 16

N. 29 - As fianças dos colJectores não podem ser inferiores
a 200$ e as dos escrivães a 100$000 • 16
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N. 30 - Recommenda aos Procuradores Seccionaes nos Esta
dos que interponham sempre appe llacão e outros
recursos legaes das sentenças cou.lomna ter-ias da F3-
zenda • 17

N. 31 - Os titulas de aforamento de terreno de marinhas e
accrescidos não devem ser expedidos sem que sejam
approvados pelo Ministerio da Fazenda as respectivas
concessões 17

N. 32 - Dispõe sobre a cobrança e escripturação do imposto
de transmissão causa-mol"tis de apolices e embar
cações, devido antes da vigencia da Lei n , 813, de
23 de dezembro de 1901.. • • . . • 18

N. 33 - Trata do processo para o pagamento do sello das
patentes de officiaes da Guarda Nacional. . ." 18

N. 34 - Dá ínstruccões para regularidade do serviço relativo
ao pagamento de consignações feitas pelos empre-
gados de Fazenda . 19

N. 3;' Revoga a circular n: 2~,. de _4 de junho do anno
proximo findo, sobre just.íücacão de faltas . iH

N. 31> Torna extensivas aos collectores das Rendas Fede
i-aes nos Estados as determinações constantes da Cir
cular n , 61, de 25 de novembro de 1899, expedida
aos exactores do Estado do Rio de Janeiro. 20

N. 37 - Manda cumprir o disposto na Circular rle 17 de sc
tembro de 1872 e outras disposições relativas ao
Montepio Geral dos Servidores do Estado , 20

N. 3,~ - 03 despachantes geraes das Alfandegas podem con
correr com os corretores de navios no desempenho
do que a estes li peern it t i.Io pelo ~ lo do art , 148 da
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Ren-
das. 21

N. 39 - Recommenda a observancin da ordem da Direetoria
das Rendas Puhl icas do 'l'hesouro, n , 1, expedida li
Alfandega 'do Rio Grande do Sul em 23 de abril do
corrente anno, sobre a execução do Regulamento
annexo ao Decreto n . 3.732, de 7 de agosto de 1900. 21

N. 40 - Os rotulos das caixas de phosphoros rle producçâo n a
cional deverão conter o nome do fabricante ou da
fabrica a expressão « Indnstria Nacional ~ 22

N. 41 - Declara desde quando deve ser contado o prazo de que
tr-ata a Circular n , 46, de 22 de agosto do corrente
anno . 22

N. 42 - Modifica a Circular n , 58, de li do corrente, sobre
os dizeres dos rotules das mercadorias de producçâo
nacional. . • . . . , . . . . . , .. 23

N, 43 - Declara incompativeis os cargos de escrivão de Colle-
ctoria e vereador. • . . . • . . • . .' 23

N. 44 - As Collectorias das rendas Ieileraes podem corres
ponder-se diredamente, para os fi ns do art. 38 do
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Regulamento a unox o no D,'crd" n. 3.1l:?2. de 2G de
março de f900, coru tod ns ns Hep:ldi(;ü'" Fiseaes.. 24

N. 45 ~ Os autoudos ou dc nunvi.ulos n os (~a~"(IS a que SA re
ror o o art. 68 do R"I"lhlllcnt.o cio ,rito d evrm ;;er in
tim atlos como o são os illl°t':lctol'es do Decreto li. :L622,
de 26 março de f900. 24

N. 46 - Os contractos de nr ronl.un cnto dn prop ri.r, n:](:;0113"8
elevem seJnpre ser su brueí t.idos á .rpprovu ç ao do 111-
nisterio da Faxonrl a . 2C)
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N. I - EM U DE JANEIRO DE l\.J02

o gil/fJu-ale (rcü-osco de gengihre ) im porl adu ,1<) estrangeiro deve

pagar u i mpuslo ,lo cousuuio,

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capih! Federal, U de
[uneiro de 1902.

i;;Tendo SiLva & Comp. reclamado a este Ministerio contra o facto
de não ser cobrado do ginger-ale (refresco de gengibre), impor
tado do estrangeiro, o imposto de consumo que paga o de sua
fabricação, recommendo aos 81'S. Chefes de Repartições adua
noiras que não perrníttam a sahida daquelle producto sem que
seja satisfeito o pagamento do imposto a que está. sujeito, nos
termos do Regulamento annexo ao Decreto n, 3622, de 26 de
março de 1900.- Joaqtum Mw·tinho.

N. 2 - EM \) DE ,JANEIRO DE 1902

Dccla ra 'IIl<lO; as h"hi,1<ls alcoo l icas <I quI' se rnl<JI'o o nrt. 12 da Lei
n , 81:.1, dI' 2:{ ,lo dnZClllhl'o de 1\101.

I\Iinisterio dos Negocios (Ia Fazenda - Capital Federal, 9 de
Janeiro de 1902.

Confirmando meu telegramrna desta data, declaro aos Srs.
Chefes das Rspartiçêes subordinadas a este Ministorio, para os
devidos effeitos, que as bebidas alcoolicas a que se refere o art. 12,
da Lei n. Rl:~, de 23 de dezembro de 1901. são as constantes
do art. 131 da Tnrtfa, menos o alccol rectifleado. - Jri"''l'lim Mur
tinha.
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N. 3 - EM 16 DE JANEIRO DE 1002

/1., üanças a quo 50 refere :l Ci rcular n, 4a, do 5 do novcmhrn proxim.,
passado, .levor-âo lei' pOl' haso o torrno m,",lio (la renda dos cxcrcicios
do 18m) o rooo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Fe-loral, 16 de
janeiro de 1902.

Declaro aos 81'S. Delegados Fiscacs do Thesouro Federal nos
Estados, para os devidos effoitos, que as fianças a que se refere
a Circular n. 40, de 5 de novembro proximo passado, deverão ter
por base o termo médio da renda dos exercícios de IS!)O c 1900,
somente, visto não poder entrar no calculo a do de IS9R, por não
ter tido a arrecadação dos Impostos de consumo nesse exercício o
desenvolvimento que obteve nos posteriores.

Outroslm, rocommendo que a remessa do trabalho de que se
trata SOjiL feita com a urgencía exigida naquellu Gil'cular.
Joa'1uim illurtinlw.

N. 4 -- EM 31 DE JANEIRO DE 1902

A, mercador-las p:lra nnalyse devem SOl' enviadas dircclumcnte no
La horatorio Nacional (lo Aualyscs, e não á i\li';lllfl,'p;:) do Rio .lo Ju
nci ro ,

Ministcrio dos Negoclos da Fazenda - Capital Federal, 31 de
janeiro de 1902.

Recommendo aos srs. lnspectores das Alfandegas que, quando
hajam de requisitar analyse de quasquer mercadorias, onvíom di
roctamente ao Laboratorío Nacional de Analy scs as respectivas
amostras com todas as indicações precisas, feitas com a maior
clareza, o não á Alfanrleg» do Rio de Janeiro, como foi determi
nado pela Circular n. (j:~, de 22 do outu bro de lDO!). - Joaquim
Murtinho,

N. [)- EM 4 DE FEVEREIRO DE 1002

As hisnngns cont cnrlo agua levemente arouint izn.la. dcstína.Ins aos
f"lgue,los do Car-naval, estão isentas do scllo de consumo.

Mlnísterío dos Negocios da Fazenda - Capital Federa, de 14
fevereiro rlo 1902.

Declaro aos 81'S. Chefes das Repartições subordinadas a este
Mínísterío, para seu conhecimento e devidos effeítos, que estão
isentas do sello de consumo as bisnagas contendo agua levemente
aromatizada, destinadas aos folguedos do Carnavalv-« Joaquim
l1I1wtinho.
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N. 6 - EM 12 DE FEVEREIRO DE 1902

3

Dispõo sobro a inrposiçâo da multa do que trata o ar! , 15 da Lei
n , 4il0, de 1'í do rlczomhro do lil07.

Mlnisterlo dos Negocies da Fazenda - Gapitfll Federal, 12 do
fevereiro de 1902.

Declaro aos Srs. Chefes das Repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que a
multa de que trata o art. 15 da Lei n. 489, de 15 de de
zembro de 1897, só deverá ser imposta quando o importador
se recusar a reexportar a mercadoria dentro do prazo que
lhe fOl' marcado, de accordo com o art. 49 da Tarifa em
vigor. - Joaquim Murliwh«,

N. 7 - EM 15 DE PEVERElRO DE l!:J02

A arrecadação dos cspof ios de estrungclros, quando não provista

em Corivcnc ào ou Tratado, é da compctcncia dn s justiças Iocaes ,

Directoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de Ja
neiro, 15 de fevereiro de 1902.

Em solução á consulta constante de vosso ameia n , 42,
de 18 de junho do anno passado, declaro-vos, de accordo com
o despacho do Sr. Ministro do 24 do mez flndo, que deveis
passar :1 disposição de Juiz do ausentes dessa Capital o es
polio do cidadão peruano Antonio Reatégue e o processo do
habilitação dos respectivos herdeiros, visto ser da eompe
tencía das justiças Iocaes a arrecadação dos espolias de estran
geiros, quando não prevista. em Convenção ou Tratado, con
forme resolveu o Supremo Tribunal Federal, em Accordão
n. 276, de 24 de outubro de 1900.- J. A. da Visitação, ser
vindo de dírector,

81'. Delegado Fiscal no Estado do Coarã ,
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N. 8 - EM 18 DE FEVEREIRO DE 1902

Os pedidos de iscnc ão de direitos devem ser cnca mi nhadus ao 'I'hc

s ouro COlll t o.los os cl crucn í.cs in.l ispcnsavcis ú sua prl1wpla so l u.cau ,

I\linisterio dos Negocias da Fazenda - Capital Foderal, 18 de
fevereiro de lQ02.

Recommendo aos Sr. Chefes das Repartições subordinadas a
este Ministorlo que não encnminhem ao 'l'hesouro pedidos do
ísenção do d iroitos som os fazer acompauhar de todos os ele
mento,'; iudispeusaveis ;j, sua prompta soluçào o-- Joaquini Mur»
!in/lO.

N. a-EM ~H DE FEVEREIlW lJl~ 1(J()'2

Dj i n-Lrucçó.-s pa ru a iorul.u-i.Ind c ,io~ slq'yk,o~ a C:lr;..:u d~l Dil'cclo

ria ,k t:)Il!"hi!i,la,L; ,I" TIt"."IU'" F"'["I'"I.

Mínisterio do> Negocies da Fazenda - Capital Fe.lcral, :28
de fuvereiro de 1\)02.

Rocommeudo aos S1's. Chefes das Reparticões subordinadas
a este Míutsterio que façam observar ;\8 seguintes instrucções,
organizadas pela. Direcsoria de Contabilidade do 'I'hesouro Fe
deral, para regularidade dos serviços a seu cargo :

E' prohibido Imputar a qualqnor rubrica do orcamen to
despesa que nel1a não estoja comprchcndída segundo as tabellas
oxplteativas Ib proposta fio <lovel'llo c as atteraçõos nellns feitas
pelo Poder Le~ishtivo. (Leis n, :l'~'2g, do ': do setoiulu-o 110 li'~4,

art. 20. § 2"; u. 2ôG, de 21 de dezembro (h' I~:\J[, art. ~o;

n. :]60, do 30 de dezembro de 1~\1;;. art.. 1'2, e 1l.111J, de io de
dezembro de 1~97, art. ::!:J.)

Desto regtrneu de especialização das despezas decorre, como
condição necessaria, o respeito á discrimiuacâo orçamontarla,
de modo que nenhum pagamento pôde ser autorizado por conta
de consignações ou sub-consignações, cujos creditas já não sejam
sufflcíeutcs para compor-tal-o, sob pena de rcsponsubilidade,
qualquer que soju o pretexto. (Decreto" n. 10.14:" de:, do ja
neiro do J:3tJ;), ~),I'~. 14, o D. 09:3 ,\, UD 1.: do no V!.U >!)J'o UO l:l<}O,
lirt.;)".)
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Os pflga.mr.üo, Ih dospeza do matcrIal ser:to contratlzados
no Thesouro e Delcgacins Flscaes. com oxcepção (LH1IWllos quo
forem feitos pelas Secretar-ias do Congresso, Mordomia do Pa
lacio do Governo o dos que desorgaulzvrem OS respectivos 801'
viços e perturbn-om ao sua marcha; os quaes continuarão a sm
effectuados pelas proprías Repartíções, depois rir. habilttadas,
mediante registro prévio de distribuição de credites, ouvido o
Thesouro sobre 11 convoniencia de serem feitas as referidas
despesas pelas Contadorias r.ispectivns.

Qualquer pagamento que não esteja nas condições acima
não será attendido na. toma la de contas dos respoeti vos respon
saveis. (Decreto n. IlON A, de I:! do novembro (le INDO, art , 4°;
Leis n . 4N9, de I;' de dezembro do 1897, art. 12; n , ;)()O, de
31 de dezembro de W9S, art. ;,)ll; n. 6;,)2, de 23 de novembro
de IS99, a.rt. 47, e Decreto n , :!807, do 31 de janeiro de IS9N,
art. 45.)

III

A escrtpturação dos créditos deverá ser teitn conforme o
modelo adoptado pela Circular n . 47, de 20 do julho de 1900,
discrlmínadamente por verbas, consignações e sub-consignações.
(Circulares n, 60, de 26 de dezembro de IS93 ; n. 2, de 2 de ja
uoíro do IR9G e n , I, de 7 de janeiro de 1897.)

IV

Por serviços prestados no correr do excrCICIO entendem-se
os que o tiverem sido do jmeiro a dezembro de cada anno, paga
veís até 31 de março (lo armo seguinte, e só as despesas pro
venientes delles são pertencentes a.o mesmo exercicio, por
quanto no respectivo terceiro semestre não pode ser ordenada
despsza nova por conta do seu orçamento, nem dentro do
ultimo trimestre se autorizara pagamento dos serviços do
exercício em liquidação. (Decreto n . 10.14;'), de ;) de janeiro
do It~S9, arts. 2" e 9", e Circular n , I, de 7 de janeiro de IS97.)

V

Para. que possam ser reconhecldas pelas Repartições de Fa
zen.Ia as dividas do exercicios findos, dovern concorro r simul
taneamente as condições do terem sido autorizados os servi
ços e concedido opportunarnente o neoessarlo credito, pelo
Thosonro. (Decreto n , 10.145, do 5 de janeiro do lNN9, art. 13,
regra la.)

l?úra das condições especifícadas o direito do credor depende
de reconhecimento pelo Miuísterio a quo disser respeito a
despeza, e, deliberado o pagamento, far-se-á eílectíva a re-
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sponsabilídade do funccionario que íllegalmente houver orde
nado o serviço. (Decreto n. 10.145, de 5 de janeiro do 18S0,
art. 14.)

VI

Dividas de exercícios findos entendem-se as que tiverem
por origem o pagamento de serviços prestados á União em
exerci cios financeiros já encerrados, em virtude de autorização
concedida por lei do orçamento ou outra especial, com fundos
declarados, comtanto que os serviços a pagar não excedam á
consignação dos respectivos fundos.

São tambam consideradas dividas de exercícios findos as
que provieram de vencimentos de aposentados e jubilados,
soldos, meios soldos, etapas de offlciaes e praças das classes
armadas do serviço activo, invalidas e reformados, pensões
e montepios. (Leis n. 1I77, de 9 de setembro de lSG2,
art. 14; n. 3018, de 5 de novembro de 1880, art. 18;
n , 3:230, de ;) de setembro de 1884, art. 11; n . :~313, de lG
do outubro d 1 188G, art. 4", o n , 490, de l G do dezombro de
1897, art. 31.)

VII

Para que os credi tos não sejam excedidos, a dospsza uma
vez autorizada, deverá. ser imputada desde logo ao credito
respectivo om columna dístincta da quo constatar ;t dospoza
paga, procederulo-se também assim com as ajudas do custo para
transporto pDr terra. ou mar, mediante requisições ás compa
nhias do paquetes ou vias ferroas antes da apresentação das
respectivas contas.

Deste modo entender-se-a por sobras o saldo quo real
mente apresentar cada sub-consignação da verba o não serão
levadas á conta de nenhuma sub-consignação despezas exce
dentes da votada, porque isto, importando falseamento da
especialização oreamentaría, não se justificará ainda mesmo em
relação ás verbas denominadas avaliativas. (Decreto n. 10.145,
de G de janeiro de 1889, art. 17; Leis n , 3229, de 3 de outubro
de 1884, art. 20, § 2°; n. 265, de 24 de dezembro de 1894,
art. 8° ; n. 860, de 30 de dezembro de 189;>, art. 12, e n. 490,
de io <lo dezembro de 1897, art. :6.)

VIII

As restituiçõas de quaesquer .lil'tlit13 e impostos, p3.gJS in
devidamanto , só poderão ser eífectuadas pelas proprías esta
ções quo houverem feito a arrecadação, salvo autorização
especial do Thesouro, observadas as seguintes regras:

P, sob o titulo de - receita a annullar - omquanto corrente
o exercício, em que foram cobrados os mesmos direitos ou
impostos;
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2&, pola verba - Reposições e restitlliçõe~ - dos exerciclos
subsequentes, si já estiver encerrado aquelle, devendo a. cs
tação competente solicitar ao 'I'hesouro o necossar!o credito,
remettondo, na mesma occasião, a relação dos credores, acorn
panhuda dos documentos justificativos;

:1', si, finalmente, por qualquer clrcumstnncia, depois do
autorizado o pagamento, deixar de realizar-se pela verba
propría, emquanto corrente a despeza, l1 divida passarã a ser
de exercicio findo, e como tal fícarã sujeita ás regras applí
caveis do Decreto n , 10.145, de 5 de janeiro de lHS\I. (Cir
culares n. ~9, do U de novombro de lS9:) e n. 1:1, de I:1 tIo
março de 1890.)

IX

Os creditas ospeclaos vigorarão por dons auuos. (Lei n. 2348~
do 2:) de agosto de 11:)7:1, art. lK, § lo.)

As dospezas feí tas no primeiro exerciclo não poderão ser
pagns com o saldo quo passar para o outro; estão sujeitas ao
processo das divldas fIe exercícios findos. estabelecido no De
creto n. !0.14:), de G de janeiro de \KS9. (Resolução do Tribunal
de Contas de 27 do março de 1895, constante do seu ofllcio
n. 168, de :30 do mesmo mez, publica-lo no Diario Official do
7 de abril seguinte.)

X

Sendo insuffíoicn te o credito distrtbuido ás Repvrtiçõos
solicitarão ellas, com a devida antecipação, do Ministerio
competente, o augmento, justificando a necessidade com uma
demonstração da dospoza feita o por fazer , (Ordens ns. 570 e
fi90, de 7 e 8 de dezembro de 1861; Decreto n . 2884, de 1 de
fevereiro de 1862, art. 20

; Circulares ns. 397. 430 e 515, de 25
de agosto, de 13 do setembro o de 5 do novembro de !BtH; n. 16,
de 9 de janeiro de 186~~ ; de 2G de maio de 187G; do 18 de agosto
o 193. de 24 de outubro de 1882 e n.20, de 1 de abril do
1899. )

XI

Os pedidos para a verba - Exorcícios findos - deverão ser
organizados separadamente por Ministerios e conter os se
guintes esclarecimentos: os nomes dos credores ; as ímportan
cías devidas; a natureza dos serviços; o exercício a que per
tencerem ; a data do requerimento e a do despacho que reco
nheccu a divida.; o motivo por que deixou de SOL' paga e si do
credito respectivo ficou saldo flue comporte a despeza, (Decisões
n. IG, de li de janeiro de 187:>, n . S06, de ~4 de setembro de
18i9; I1S. 360 e G7::', de 26 de julho e 18 da novembro de
1881 ; n, 2:), de 3 do fevereiro de 1fm:~ ; n. lri3, de 16 de julho de
18~12 e n. 157, de 26 do dezembro de 1893.) -s Joaqutn: lIfurlinho,
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N. 10 - EM 28 DE FEVEREIRO DE 1902

Os emp rost imos do co 1'1'0 dos orphãos lICI'CIll se rse mpre escript ur ad os
COlHI) ffdt,os ~I() Goro 'U'J FpdcH'al.

Minísterío dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 28 de
fevereiro de 1902.

Attendendo ao quo expoz o Inspector de Fazenda Bacharel
Luiz Vossio Brigido, no relatorio da inspecção a que procedeu
na Collectoria de Campos, Estado do Rio de Janeiro, recom
mendo aos Srs. Chefes das Repartições do Fazenda. providen
ciem para que nas Collector-iaa que lhes são subor-dinadas sejam
sempre escrípturudos como feitos ao Governo Fe Ieral os em
prestírnos do cofre dos orphãos. - Joaquim Jftl1'tillho.

N. 11 - EM 28 DE FEVEREIRO DE 1902

O llepMilo em g:11'nulia ela mni<siío <le vnlcs-ouro 11:;0 <I~ d irr-it o no
com morc io li() enm hia«>.

Direotor-la do Expediente do Thesouro Federal - Rio de Ja
neiro, 28 de fevereiro de 1902.

Declaro-vos, para os devidos effeítos, que o Sr. Ministro, por
despacho de 20 do corrente, resolveu indeferir o requerimento
encaminhado com o vosso offlcio n .. 11, de 20 de janeiro findo
e no qual Boris Frére & Cornp, pediram permissão para nego
ciar em cambiaes, mediante o deposito de cem contos de réis que
fizeram em garantia da emissão de vales-ouro para pagamento
de direitos na Alfundega desse Estado, porquanto a emissão
dos ditos vales e o commercio de cambíaes são operações in
teiramente disttnctas ; sendo que para garantia desta para com
o publico estabeleceu o Congresso a obrigação do art. 19 da
lei n, 559, de 31 de dezembro de 1898 e para a garantia daquella
para com o Thesouro deliberou o Governo exigir um caução
como condição para conceder ás casas commereíaos o favor da
emissão.- J. A. da Visitaç!io, servindo de Virector.

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Coará.
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N. 12- EM 11 DE MARÇO DE HJ02
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As Alfnnrlcgns devem rr-inctt.cr mcnsalmente ao Laborntorio Nacional
do Annlyses uma ,'elaç"o das 'pwnti:Js an'ce:Jll:J1las a titulo de t.axa s
de ann lyse- do:-; pl'urlllC\I)S que, Sll.ir'ilill'('lll :'1(1 I'X:Unn do rnexmo

Lallol':Jlol'io.

Ministerio dos Ne,~ocios (h Fazenda - Capital Federal, 11
de março de 1902.

Attendendo o qne oxpoz o Director do i.aboratorio Nacional 110
Analyses, em ofllcio n. 13, de 11 de jaueiro ultimo, sobre a

- necessidade de regularizar a respecti V<1 oscripturução no quo
concerne ás taxas das <1n:tlysesalli fdtas, recommendo aos
81's. Delegados Fiscaes do 'l'hesouro Foderal nos Esta.dos qne pro
videnciem no sentido de ser enviada mens;\lmente ãquolla Repar
tição, pelas Inspectorias das Alfandegas.uma relação das quantias
arrecadadas a titulo de taxas de analyses dos productos que
sujeitarem ao exame do mesmo Laboratorio.- Joaquim Mur-
tinho.

N. 13 - EM 17 DE MAR(~O DE 1902

0, pedidos dc proro~nc50 dcliccllças devem ser onvin.I»- ao 'I'lI""OlHO,

colll a nr~('(':,,;"'::1l'ia pl'n~1 (·Z:l.

Mlnisterlo dos Negocios da Fazonlla - Capital Federal, 17 de
março do 1902.

Recommenuo aos Srs. Clwfes das Rep:\rlições subordinadas
a este Mioisterio que enviem ao Thesouro, com a necess:lJ'ia.
presteza, os pedidos de prorogncão de licenças, afim de não
se dar o íncou veníente de ser a mesma concedida. depois de ex
pirado o prazo da. licença em cujo goso se aehava o ompre-
gauo.-- Ioaquim Murtinho , .

N. 14 - }ül 17 DE l'IARÇO DE 1902

Manda obsor-vn r o .l ispost» no a rt , 11,!'i 1::>, da Lo i n. itH, ,1,' ~O .lc
llcZ0l1ll>ro ,Ie 1!.lOI.

Mínisterio dos Negocias da Fazcnuét - Capital Federal, 17 dn
março de 1902.

Recommendo aos Srs, Chefes das Repartições aduaneiras que
façam observar o disposto no art. 31, § 15, da Lei n. 834, de
30 de dezembro de 1901, em virtude do qual ficam extensivas
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a todas as Alfamlegas da União as dísposiçõcs do art , :..'51, § ;~o,

da Nova Consoliduçã» das Leis das Alfandegns e Mesas de Remias
II Incluídos os vinhos em cascos entro as mercadorias susceptíveis
tio corrupção, a quo se refere o dito §2".- Joa quim Murtinlw.

N. 15 --- E,\[ 22 DE MAlt<:O ]\]<; 10"2

Di:-.;ptID :;',]11',: o pl~\i'.'n,-:;-;<) dn rn(l!li·;i(~:i') e p,'1:~·.llnrnL() lIl' p::'l.<;:S,1~~(\1l;;;

("lllcn li I.i-. :1 nlllp:n;;':"ul()s <!I);\[lid,-!ni'iu da F(lznnd~l.

Minislcrio elos Negocies da FazcnIa - C:qdtll Fo,lur[\l, :..'?, do
março de 19!)'~.

Para regularidado do serviço o no intuito de evitar delongas
no processo do pagamento de passagens eouocdidrs a ernpre
g:dus dc.sto Ministorio, rOCOmIlHJnÚ r , uo: Sr.i. Delegados Fi:;c<LCS
do 'I'hcsouro Fuderul nos E,;tados que cumpram fielmente o
disposto no art. 2° da Circular n . 120, de I de m.uço de 1851,
art. 6" da de n . 333, de:24 do julho de 1863 e Decisão n , 303,
110 21 de novembro de 1891, e declnrcm sempre nas requisições
de passagem a ordem que os autorizou a n\zd-a~J e os motivos
qne as determinaram.

Outroslm, declaro aos mesmos S1'S. Delegados Fiscaes, para
os devidos eireito" que para o criado que acompanhar a tamí
Ih do empregado só pó íe ser concedida passagem de 2" classe
() quo não lhes é perrnittido conceder passagens para serem
indemnlzarlas pelos empregados a que apl'oveit:tl'em.- Joaguim
Murtinlio ,

N. 10 - EM 25 DI<; lIL\.Rl)O m; 1002

J);'\ i n s l l'll(',~(í·s P:11';};1 cirü~',! ivi.lnIo da i~innçClo Ctllll'C li.l.i P(11)8 §§:-,,) p

li) .l o :\1'1. 2) .l as Dispu~;i'~Jí:>i Pl'{dillliu:lL'('-'; ;1:11';\1'i(t.

Ministerio dos Nogooios da Faz(;ud<1 -- Capital Federal, 25 do
março do HJ02.

Convindo evitar expodioutc de.,l1o;oss'\l'io. declaro aos Srs.
Inspectorcs das Alfandegas, para os devidos üns, qne, não de
pendendo do ordo:n deste Ministério a eITer:i,ivitl:.tde da isenção
concedida pelos §§ 5" c G" do art. 2° das D1SpOiiçõos Preliminares
da, Tarifa, pódo 3Dr povmitti.lo o dcspac:ho livre lo direitos dos
(:lJjcctos de que tratam aquellcs pWilgl'ü,pllO", mediante simples
i-oquisíções do Ministerio d.rs Relações Ex toriorcs ou dos pro
pelos iuteressados.- Joaqui,» 1rIartÍ'il!w.
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N. 17 - EM 7 DE ABRIL DE 1902

11

Itcvcga a decisão n. !1O, d e 20 11n fovcro irn <lo lSGl o <liSptio s0111'o a

trunsfcrcnrí a de cr o.l ito parn pagalllnnfo lln vou c im cn l us a nlllpl'n

gailos ncl ivos o ina ct ivos o u a pell-.:jnlli:-da:-;.

Mlnístorio dos Negocies da Fazenrla - Capi tal Federal , 7 11e
abril de 19112.

Não podendo actualmeute constituir trausforencia do cre.llto
a guia passada por uma ltepar-tição do Fazenda e apresentada
em outra para o recebimento de vencimentos ou pensões, declaro
aos 81's. Delegados Fiscacs nos Estados, para os devidos efleitos
o do accordo com O que resolveu este Ministerio sobre consulta
feita pela Delegacia Fiscal no Amnzonas em oíllcio n , 6, de 11
de janeiro ultimo, que esta revogada 11 decisão n , 90, de 211 do
fevereiro de 1861, e nenhum pagamento de vencimentos a em
pregados activos eínactí vos ou a pensionistas pôde ser effectundo
sem credito concedido pelo Thesouro Federal; cumprindo á lt o·
partição que expedir a guia fazer a necessaríu anuullação de
credito, dando immediato conhecimento do facto a Directora do
Contabilidade, e â que receber aquelta guia e tive!' de effectuar° pagamento solicitar â mesma üírector-ía o credito preciso. 
Joaquini JJurtinho.

N. 18 -E~I 18 DE ABRIL DE lDO'2

Il o i Iera ~ l'crol11ll1onll~ção con.,1 ~ n í o .l a r: [1'011':J I' n . J I, ,1111,S.]11 ('0:0

rnil'o u l t iuio •

Mlnistcrlo dos Negocias (.Lt Fazenda - Capitrl Federal, 18 do
abril de 1902.

Reiterando a recommendaçâo constante da Circular n. li, do
18 de fevereiro ultimo, declaro aos 8I'~. Chefes das Repartíçõos
sulrordínndas a este Minísterio que os certíüc Idos passados pelos
engenhairos üscaes devem conter esclarecimentos completos
sobre os pedidos de isenção de direitos a quo se rcfertrcmv-
Joaquim llIurtinho.
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N. 19 - EM 18 DE ABRIL DE 1002

Manr1:1 ,1:11' nn1:1111cn 1o aos 1'1'''('0',''1.'; de a 1(ll'allionlo de lOl'ronos lIa

mnrinhas, suspensos em vi rl u.!o de Cil'('lllar n. !(l, tle [" rio scícm lu-o

de ISD9 -sujeilanrlrHJS ,i aprr"val;"IJ <loslollIinis'ori", rIllC os t ornnr.i
sem etfoito ~i em qun lqu c r Inl1lp" se vo ri.cn r a ox i-Lcnc ia do nre in s

monaz i l icas ou ,1lIe!n0~ Pl'PCI(lSOS nj)~ .l it.s tnl'l'011f)S.

Minlsterio dos Negocies da Fazenda - Capital Federal. 18 de
abril de 1902.

Autorizo os 81's. Delegados Piscaes do Tnesouro Poderal nos
Estados a dar andamento aos processos de aforamento de ter
renos do marinhas e outros, suspensos em virtude da Circulnr
n. 49, de 15 de setembro de lKV9 o aos que forcm iniciados
d'ora em deante; sujeitando, porém, as concessões á approvação
deste Ministerio e fazendo mencionar sempre nos editaes e
termos respectivos que o aforamento será declarado sem effeito,
si om qualquer tempo se verificar a existencia de areias mo
nazi ticas ou metaes preciosos nos ditos terrenos. - Jooqwim Mur.
tinho ,

N. 20 - EM 25 DE ABRIL DE 1902

Exi," o <las AI ranrlogas a remessa tis Deleg'a('ias 1"iô('a'" nos Eôla,los <lo

urna nol n da qunn ti.Iarle .lo sn I gros·;o, im porl.ulo <lo estrangeiro,

COll1 csPOCil'tC[ll:ÜO (In n.uue do lJlll)()rl'::ulol' (1 do n-ivi o n a da l a lIa i ui

pClrlar; ão.

Miuísterlo d03 Negócios da Fazonda - Capital Federal. 25 do
abrll dG IV02.

Para que se possa exercer a necessaría fiscalização sobre o
sal moído que sahir das fabrícas e quo não esteja sujeito d.
taxa de 5 réis, de que trata o art. l», n , 43, da Lei n. 813, do
23 de dezembro do 1901, pelo facto de já haver pago a de :m
réis. na íõrma do art. 12, § 40, do Regulamento anuexo ao De
creto n. 3G22, de 26 de março de IDOO, por occasião de sua
importação do estrangeiro, recomrneudo aos Srs , Delegados
Fiscaes do Thesouro Federal nos Estados providenciem para quo
os Inspoctores das Alfandegas lhes remettam, durante o cor
vente anuo e mensalmente, uma nota. da quantidade do sal
commum ou grosso. importado do estrangeiro. com especificação
do nome do importador e do navio o a data da ímportaçãov-
Joaquim Murtinho ,
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N. 21 - EM 25 DE ABRIL DE l\J02
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Dá iustrucçôcs para oxecucüo ,lu a rt ,I", n , 41, lia Loi n. 81:3,do 2:3 do

dcze m lu-» .lo iDOi.

Ministorio dos Negocias da. Fazenda - Capital Federal, 25 de
abril do 1902.

Tendo a Lei 11. 813, de 2:3 de dezembro de 1001, em seu
art. lo, n . 43, sujeitado á. taxa de ~5 réis por kilogrammo o sal
de qualquer procedencia nacional ou estraugolra e ;\, elevação
de 5 réis quando refinado ou beneficiado no paíz ; o estando
neste caso o sal moído, que geralmente li vendido em saccos,
recommendo aos 81'S. Chefes das Repartições subordínadas a
este Ministerio que providenciem ]]0 sentido de ser feito pelos
agentes fiscaes dos impostos de comsumo o arrolamento do
sal existente nos depositas onde se pratica. a moagem o que
antes de moldo, j(Ltenha. pago a taxa de 30 réis, na íórma do
art. 12, § 4°, do Regulamento annexo ao Decreto n. 362~, de
26 de março de 1900, por occasíão de ser importado do estran
geiro ou de sahir das salinas, visto não attingir ao sal em taes
condições a disposição da referida lei.

Para os fins convenientes deverão os agentes físcaes aprc
sentar uma relação específlcada desse arrolamento ás Repar
tições locaes sendo: á. Recebedoria, nesta Capital; â Direct.oria
das Rendas Publicas, no Estado do Riu do Janeiro, o ás Dele
gacias Fiscaes, IlOS demais Estados.

Quanto ao pagamento da dífferença de taxa, a que se refere
lt mcuciouada Lei, deverá ser feito por meio de livros da Ia
duras como se pratica em relação ai) imposto de consumo de
tecidos, ficando para esse fim permittida. a venda de estam
pilhas aos dopositos em que haja moagem de sal.- Joaquim
J1fllrtinho.

N. 2~-EM G DE MAIO lJE 190;2

d,'\" ('l'ti m vn lo d eu.nuinu.lo - cavn l l in ho , d(~ PÚiJ - (',ilú i sc n Lo (il)

p":"alll<'llb ,l,) iuipost o ,[" 2:IJIJO:;;OOO.

Dtrectoria do Expediente do Thesouro Federal - Rio de ,Ja
neiro, 5 de maio de 1\)02.

Se. Director da Recebedoria da Capi ta! Federal - Cornmu
Dica-vos, para os devidos ílns, que o Sr , Miniatro, tornando ero
consideração a consulta feita em requer-imento de 22 de feve
reiro ultimo por Arnaldo Gomes de Souza, arrendatarto do bo-
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tequím do Passeio Publico desta Capital, resolveu, por neto
de 14 de abril próximo findo, que o devertimento denominado
- cavallinhos de pão -, de que é emprezario o requerente,
não se deve considerar ccmprchendído no ar t , l°, n, 38, da loi
n , 741, de 26 de dezembro do 1900, estando, portanto, isento do
pagamento do imposto de 2:0 00$, a que se refere essa dispo
sição.- Pedro Teixeira Soares;

N. 2:3 - EM 6 DE MAIO DE 1\102

Os 1';lllricnnlr,·; do carn pu ca- para ('lia]'('o.-: d" 1[('IIII'n8 p o.Iorn vcnlcr

CiSO ar tip:o acompanhudo do' I'c,peeli\'08 sdJos para S"I'CIII dcv i-
d amcn l o appostos dn]'ois de prompt os o,~ cha pcos,

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 6 de
maio do 1902.

Declaro nos Srs. Chefes das Repartições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento o devidos eíleltos , que
fica permittido aos fabricantes do carapuças para chapéos de
hosacm venderem esse artigo acompanhado dos respectivos
sellos para serem devidamente appostos depois de promptos os
chapéos, - Joaquim Murtinho.

N. 24 - EM 16 DE vIMO DE H.JO'!

Explica COIlH) d ovr-m S('T l cvn nt nd os os d('p(]~iI0S rins <:aix~s Eeo

uom icus, in:~d itn i.l os po)' {0!'cnil'l)ê; ('JII L('llC'fll-io de ]n('n0r0~"".

lJirectoria do Expediente do Thcsouro Federal - Rio de Ja
neiro, 16 de maio de 1902.

Em solução às consultas que flzestes em ofllcio n , 15, de 21 do
janeiro ultimo, declaro-vos, de accordo COIl1 o despacho do
Sr. Ministro, de 10 do mez próximo findo, que os depositas nas
Caixas Economicas, instituídos por terceiros, parentes ou não,
em beneficio do menores que tenham paes vivos só podem ser
levantados por estes, salvo na hypotheso do art. 90 do regula
mento approvado pelo decreto n . 9738, de 2 de abril de 1887, em
que o levantamanto dos mesmos depositas só póde SOl' feito pelo
beneficiado quando attíngir a maioridade ou caser-se.i-- Pedro
2'eixeira Soares.

131'. Delegado Fiscal no Estado lia Maranhão,
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N. 25 - EM 23 DE MAIO DE 190:?
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A~ Collcctorias das roulas f",!r'rnc, nns Iocal i.Irul c» on.lo n.io lia Re
partição <lo Min isto rio ,la }.[rll'inlw .l.w.uu lazcr as nq(ilicaçiies nos
róes do 0Cluip::qYPln (tos navios clnprl~::":ld()sn i e:11)ola~'nJIl (' pl'üenl1lT
:i cobrnncn <las taxas cs l ipula.Ins para oss,',; ac í os ,

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 23 de
maio de 1902.

Attendelldo ao quo requisitou o Ministerio da. Marinha em
Aviso n , 457, de 10 de abril proximo findo, recommendo nos
S1'S. Chefes (las Repartições do Fazenda que providenciem para
que ;'l.'! Collcctorlas das rendas ft'dm'ne~, nas lcculidados ondo
não 11;, repartlção daqucllo Minis terio, façam as notitlcnções nos
rócs de equipagem dos navios empregados na cabotagem e pro
cedam ,1, cobrança das taxas estipuladas para esses actos, na
fórma da tabella annexa ao Regulamento approvado pelo De
creto n , ::9.29, do 20 do fevereiro do 1901.- Joaquim lIIur~inho.

N. 5?G - EM :n DE ~dAIO DE HJO-2

0,; ~g'(nl:"s r"c~cs ,los impo-.tos .l. cunsu iuo '!<oVOfll rrsidi r d"nll'o .las
zonas das rr-spcrl.ivas ci rcumscr-ipcõcs ,

Directoría do Expediente do Thesouro Federal - Rio de Jil
noiro, 2:3 do maio de 1902.

Comrcuníco-vos, para os devidos fins, que o Sr. MInistro, por
despacho do 1 do corrente, resolveu mandar declarar-vos, em
resposta ao vosso ofllcío n . :], de 5 do fevereiro ultimo, quo os
agentes flscaes dos impostos de consumo devem residir dentro
das zonas das respectivas cil'cumscl'ipçõo,j.- Pedro Teitceira
Soares.

Sr. Delegado Fiscal no Estado do Espirito Santo,

°s,",lo proporcional ~ coln-n r-so do urun lrypo í lrr-rn f"il:a:1 P ":1ZC, cedo
deye S,,!, ca lr-uIa.lo suhro o vn lor in ton-n l dec la r-a.lo no con írnc to ,

Directoria do Expediente do Thosouro Federal -- Rio de Ja
neiro, 3 de junho de H11)2.

Declaro-vos, para o,; rins oonvenien tes, que o t\l'. Ministro,
por despacho de 14 de maio proxlrno findo, resolveu approvar



16

o acto de que dêstes conta em officio n, 7, do 16 de janeiro ul
timo, e pelo qual decidístes, om resposta á consulta feita pelo
2° tabellião publico de notas dessa Capital Alexandrino Dio
genes, que, na conformidade do disposto no art. 4° do Regula
mento annexo ao Decreto n . 356-1, de 22 de janeiro do 1900, o
sello proporcional a cobrar-se de uma hypotheca feita a prazo
certo deve ser calculado sobre o valor integral declarado no
contracto de hypotheca e não sobre cada uma das prestações
em que houver sido convencionado o pagamento.- Pedro Tei
xeira Soares.

Sr. Delegado Fiscal no Ceará.

N. 28 - EM 20 DE JUNHO DE H!o~

l\!inisterio do, Negocios da Fazenda - Capital Fet1eral,:!O de
junho do 1902.

Convindo uniformizar a cobrança da taxa de armazenagem
nas Alfandegas, declaro aos Srs. Chefes das Repartições adua
neiras, para os devidos cífeítos, que o pagamento da taxa de
3 o ao rncz, a que se refere o art. tida Lei n. 428, de 10 de
dezembro de 1896, é devido desde a data da descarga da merca
doria e não somente em cada mez dos que decorrerem depois de
90 dias de permanencia da mesma nos arrnazcns, porquanto o
referido artigo, bem como disposições anteriores, que modifi
caram as taxas de armazenagem, não alteraram o processo da
respectiva cobrança, estabelecido polo decreto n , 7553, do 26 do
de novembro de 18UU.- Joaquim Murtinho.

N. 20 - EM 23 DE .JUNHO DE lD02

A':'. ílança-, .lo, col lcc l.orcs 11;]0 PU1ll'11l ser illt'i'l'illl'l~~ :\ idOS c ~,,,,

tios cscr i YÜ'" a 100:;;1)00.

Dírectoria do l~xpedionte do 'I'hesoüro Federal - Rio de Ja
neiro, 23 de junho de 1902.

Communlco-voa, para os devidos elfe itos, que o Sr. Mi
nistro, por despacho de lO do corrente mez, resolveu approvar ,
depois de feitas as alterações constantes da cópia junta, o
quadro das lotações dU8 tiflllças dos collectores e escrtvães das
rendas roderaes lll.'sso Estado, enviado como vosso ameia n, 8, de
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12 de abril proximo findo, cunrpr indo nos colloctorcs, que já tive
rem prestado fiuuças provísor ías, completarem-nas com as
mencionadas no referido quadro, não devendo, porém, a do
cargo de collector ser inferior a 200$ e a do de escrivão a
100$000.- Pedro Teixeira Soares.

Sr. Delegado Fiscal na Bahia.

N. 30 - EM 23 DB: JUNHO DE 190~

Recomrncnda aos Procura.lorc. Sorc ion aos no, Estados que interpo

nham sempre a pprl lucâo e ou t ro , 1'(I(Onl'805 lngar'5 rias se ntcnc as

cun.Lm nn t cu-ius d~l l··;lz~~nda.

Minister-io dos Negocios ,];\ Pazuu.ln - Capital Federal, 23 de
junho de 1902.

Recommendo ;tOS Srs, Procuradores Secclonacs nos Estados quo
interponham sempre appcllação e outros recursos lozaes das seno
tenças condemnatorlas da Fazenda, proferidas pelo juizes fe
deraes em acções propostas por particulares e quo tenham por
objecto a annullação de actos administrativos, principalmente
quando de taes sentenças resultar a impossibilidade da cobrança
executiva de dividas activas federaes, evitando-se deste modo
os prejuízos que procedimento contrario poderá acarretar.
Joaquim Murtinho.

N. 31 - EM .~'!, lJE .JULHO DE 1902

Os titulas .lo aioramcnt» elo t cr rr.nos rlo marinhas e accroscidos não
devem ser oxped idos som que ,~"ia<ll npprova.l as pelo MinisLer io da

Fazenda as l'e:;;pcctiv:Js concc-sõe s.

Minísterlo dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 22 de
julho de IU02.

Rscornmendo aos 81'S. Delegados Plscaos do Thesouro Federal
nos Estados que providenciem no sentido de não serem expe
didos títulos de aforamento de terrenos de marinhas e aCCI'eS
cídos antes de approvadas por este Miuisterto as respectivas
concessões, na fórma do Decreto n , 4105, de 22 de fevereiro de
1868,- Joaquim Murtinho.

Fuzen ln - Dsclsões de 190i 2-
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N. 3~ - EM 12 DI~ AGOSTO DE IflO?

Dispõe sohrc a cobrança e escripturnc ão ,lo imposto do transmissáo

causa-mortis de apoliccs e emb.1rcaçiíes, .levi.lo antes da vigen
cia da Lei n , 81:1, .In 2:l,1" ,lnzclllbro ,le 1901.

Ministerio dos Negocias da. Fazemla - Capital Federal, 12 de
agosto de 1002.

Tendo sido supprimido na Lei n. 813, de ,23 de dezembro de 1901,
o titulo-imposto de transmissão de apólices e embarcações- de
claro aos 81's. Delegados Fiscaes do Thesouro Federal nos Estados,
para os devidos efloitos, que a. transmíssão causa-nwrtis de
apolices e embarcações, desde que a sucoessão se tenha aberto
ou a doação operado de I janeiro do corrente anno em deante ,
est:i isenta. do pagamento daquolle imposto, o qual, no caso con
traria, deverá ser cobrado pela fórma estabelecida no Decreto
n. 2800, de 19 de janeiro de 189:1. escripturando-se a respectiva
importaucia como receita eventual, renda cxtincta.- Joaquim
Murtinho.

N. 33 - EM 22 DE AG03TO DE 1902

Trata do processo para o pagamentu d) fello dns pa tontcs do olli
"ines lla Gu nrda Naciona!.

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capi1,0.1 Federal, 22 de
agosto de 1902.

Attendendo ao que requisitou o Minieterio da Justiça e Ne
gocios Interiores em Aviso n . \)86, de ,2U do mez proximo findo,
recommendo aos Srs. Chefesdas repartições arrecadadoras pro
videncíem para que, do 1 setembro vindouro em deante, além
dos recibos nas 2'" vias das guias para pagamento do sello das
patentes de oíüciaes da Guara'1 Nacional, sejam entregues aos
interessados conhecimentos impressos, devidamente legalizados,
que. depois de colleccionados na Secretaria daquelle l\1iuisterio,
a qual deverão ser apresentados, serão por esta remettidos ás
mesmas Repartições. para completa fiscalização da receita
proveniente do alludído imposto.- Joaquim Murtinho,
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N. 34-EM 28 DE AGOSro DE 1902

J9

Dá Instruccõos para rccularblado no Rorviço r clal.ivo ao pap:a.monlo

do consignações feitas pelos empregados de Fazenda.

Minlsterlo dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 28 de
agosto de 1902.

Declaro nos 81's. Ohefes riM Repartições subordinadas a este
Ministerio, para rezularidade do serviço relativo ao pagamento
de consignações feitas pelos empregados de Fazenda:

a) que o pagamento das consignações deduzídas dos venci
mentos dos empregados só poderá ser effectuado mediante pré
via concessão de credito e cessará somente Aro virtude de ordem
da Directoria do Contabilidade do Thesouro Federal;

b) que, cessando, por qualquer motivo, o vencimento do em
pregado. a Reparticão Que lh'o pagava devorá, por telogramma,
dar conhecimento do occorrido á mesma Diroctoría. que ímme
diatamente providenciará no sentido de ser suspensa a consí
gnação pela Repartição incumhida de seu abono;

c) que, no começo de cada exorcicio, as Delegacias Fiscaes e
quaesquer outras estações pagadoras deverão enviar áquella
Directoria uma relação das consignações allí estabelecidas.

Os chefes das Repartições serão obrigados a índemnlzar a Fa
zenda Federal da lmporta.ncía das consignações que, por falh de
cumprimento destas disposições, forem de mais pagas, ficando
com direito reversivo sobre os empregados de euios venci
mentos hajam sido as mesmas deduzidasv-> Joaquim Murtinho.

N. 35 - EM 2 DE SETEMBRO DE 1902

Revogoa'a circular u , 27, <1e 4, de junho do anno proximo findo,
sobrojust.iflcac ão de falt as ,

Ministerlo do'! Negócios da, Fazenda - Capital Federal, 2 de
setembro do 1002.

Declaro ao'! Srs. Chefes das Reparticões subordinadas a este
Mluistcr!o, para os devidos em~ito.;. que fica l'oVol,nd;~ a cir
cular n. 27. de 4 de junho do anuo próximo findo. dispondo
sobre justificação do faltas de comparecimento dadas pelos em
regados das mesmas Repartições.- Joaquim Murtinho.
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N. 36 - EM 12 DE SETEMBRO DE 1902

Torna extensivas aos collectores das Rendas Federaes nos Estados
as determinações constantes da Circular n. fit, de 25 de novembro
de i809, expedida aos oxacl.orr-s do Estalo do Rio de Janeiro.

Minísterío dos Negocies da Fazenda - Capital Federal, 12
de setembro de 1902.

Declaro aos Srs. Delegados Piscaes do Thesouro Federal, para
seu conhecimento e devidos effeitos, quo resolvi tornar exten
sivas aos Collectores das Rendas Fedoraes nos diversos Estados
as determinações sobre cobrança !l;1 divida actíva da União,
constautes da Circular n , 61, de 25 do novembro de IR99, expe
dida aos exactores do Estado do Rio de Janeiro.- Sabino Bar
reso Junior.

N. 37 - EM 26 DE SETEMBRO DE 1902

Manda cumprir o disposto na Circular de 17 de setembro de 1872
e outras disposições relativas ao Montepio Geral dos Servidores do
Estado.

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 26 de
sotcmbro de 1902.

Constando do offlcio que a este Ministerio dirigiu o Presi
dente do Montepio Geral de Economia dos Secvidores do Estado
que algumas Delegacias Físcaes nos Estados teem deixado de
observar o disposto na Circular de 17 de setembro de 1872, es
pecialmente quanto á remessa regular á secretaria do mesmo
Montepio dos saques a favor deste estabelecimento e contra. o
Thesouro Federal, e vice-versa, recommendo rle novo aos Chefes
das ditas Delegacias o cumprimento da alludida Circular. da de
17 de maio de 1879, e bem assim da nota lO" lançada á
pclg. 137 do novo modelo de balanços, dado pela Circular de 20
de julho de 1900.- Sabino Barroso Junior.



MINISTERIO DA FAZENDA

N. 38 - EM 2 Dl~ OUTUBRO DE 190'?-
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Os despachantes geraos das Alfandegas podem concorrer com os
corretores de navios nodesempenho do que a estes é permittido pelo
§ iodo art. 148 da Consolidação das Leis das Alfandcgas e Mesas de
Rendas.

Dlrectoria do Expediente do Thesouro Federal - Rlo de Ja
neiro, 2 de outubro de 1902.

Em resposta ao vosso ofllcio n. 30, de 26 de maio ultimo, de
claro-vos, de accordo com o despacho do Sr. Ministro, de 11 do
mez proximo findo, que os corretores de navios podem agenciar
nas Alfandegas sómente os serviços de desembaraço e despacho
de embarcações comprehondidos no § I" do art. 148 da Conso
lidação das Leis das Alfandezas e Mesas de Rendas o os dcspa
chantes geraes todo e qualquer serviço, como estabelece ex
pressamente o § 4° do mesmo artigo, concorrendo, portanto,
com os corretores no desempenho 110 que a estes permitte o ci
tado § 1°._ Pedro Teixeira Soares.

Sr. Delegado Fiscal no Estado (lo Amazonas.

N. 39 - E~ 20 DE OUTUBRO DE 1902

Recommenda a obscrvancía da ordem da Dircetoria das Ren.las Pu
blicas do] 'I'hesourc, n , i, expedida á Alfandega rlo Rio Grande do
Sul em 23 de abril do corrente anno, sobre a execução do Re
gulamento a unoxo ao Decreto 11.'3732, rle 7 de agosto cio i900.

Minísterío dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 20 de
outubro de 190~.

Recommondo aos SI'S. Chefes das repartlcões aduaneiras que
façam observar u pi-ocedimento estabelecido pela. urdem da Oi
rectoría das Rendas Publicas do Thesouro Fe.lorul, n. I, expo
di-la á Alfaudega da cidade do Rio Grande (lu Sul em 23 de
abril do corrente anuo e publicada no Diario Offi:iul de 9 de
maio seguinte, sobro a execução do Regulamento aunexo ao
Decreto n , 3732, de 7 do agosto de 1900, em relação ás amos
tra! e encommendusv-« Sabino Barroso Junior.
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N. 40 - EM 11 DE NOVE'\IHlW DE 1902

Os rotules das caixas de phosphoros rle producçâo nacional deverão
conter o nome do fabricante ou da fabrica e a expressão « Indus
tria nacional ».

Mlnisterlo dos Negocios da Fazenda. - Capital Federal, 11 de
novembro de 1902.

Attendendo ao que expoz o Director da Recebedorla da Ca.
pltal Federal em offlcío n. 55, de 21 de agosto ultimo, sobre
os inconvenientes que para fiscalização do imposto de consumo
resultam da doutrina constante na primeira parte da Ordem
da Directoria do Expediente na Thesouro Federal, n. 23, de
28 de fevereiro de 1901, expedida á Delegacia Fiscal no Estaria
de S. Paulo, declaro aos Srs. Chefes das Repartições subordi
na-las a este Mlnisterio, para seu conhecimento e devidos effeitos,
que os rotulas das caixas de phosphoros de produccão nacional
deverão conter o nome do fabricante ou da fabrica e a ex
pressão e Industria nacional », cumprindo quo dentro do prazo
de seis mezes sejam subatituídes os rotulas existentes que não
estiverem nessas condíçõesv-- Sabino Barroso Junior.

N. 41 - EM 14 DE NOVEMBRO DE 1902

Daclara desde quando deve ser contado o prazo de que trata a Cir
cular n , 46, de 22 dc acosto do corrente anno ,

Mlnisterio dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 14
de novembro de 1902.

Constando do Aviso no Ministerio da Justiça e Negocias In
teriores, n . 1353, de 10 de outubro ultimo, que algumas Re
parttções arrecadadoras Só depois de I de setembro findo tive
ram conhecimento da Circular n , 46, de 22 de agosto do cor
rente anno, determinando que além dos recibos nas sezundas
vias das guias para pagamento do sello de patentes de offlcíaes
da. Guarda Nacional, fossem entreg-ues aos interessados conhe
cimentos impressos, devidamente Iegalizados, que depois de
colleccíonados na Secretaria daquelle Ministerio, á Qual deve
riam ser apresentados, seriam por esta enviados ás mesmas
Repartições para completa Ilscalização do imposto. declaro [lOS

Chefes das ditas Repartições, de accordo com () podido feito
no referido Aviso, que o prazo de que trata a alludida circular
deve ser contado, quanto ás Repartições em taes condições, da
data em que a houverem recebidov-« Sabino Barroso Junior.
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Modifica a Circular n , 58, de 11 do corrente, sobre os dizer~

'\"8 rótulos das mercadori ns d o pro.lucção nacional.

Ministerio dos Negocios da. Fazenda. - Capital Federal, 14 de
novem bro do 1902.

Attendondo ao quo oxpoz o Director interino da Recebedor-ia
da Capital Federal em offlcio n. 55, de 21 de agosto ultimo,
sobre os inconvenientes que, para. a. fiscalização dos impostos de
consumo, resultam da doutrina constante da. primeira. parte da
ordem da Directoria do Expediente do Thesouro Federal, n. 23,
de 28 de fevereiro de 1901, expedida i Delegacia Fiscal no Es
tado de S. Paulo, declaro aos Srs. Chefes das Repartições sub
ordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos
oífeitos, que os rotules das mercadorias de producção nacional
não deverão conter sómeuto a expressão «Industria nacional »,
mas tambem <lo denominação da. fabrica ou o nome do fa
bricante, a. rua e numero tio edifício em que a mesma. fuuc
cionar, cumprindo que, dentro do prazo de seis mezes, sejam
substituídos os rótulos existentes que não estiverem nestas
condições.

Fica assim modificada a Circular n. 58, de li do corente
mez.- Sabino Barroso Junior.

N. 43 - EM 19 DE NOVEMBRO DE 1902

Directoria do Expediente do Thosonro Federal - Rio de Ja
neiro, 19 de novembro de 1902.

Constando dos papeis fi ue acompanharam o Aviso do Minis
terio da. Justiça e Negocios Interiores n , 1156, de 18 de ou.
tubl:O_ultimo, que Jo~o Pereira Portella accurnula os cargos de
escrivao da Collectm'Ia de Sobral e de vereador da respectiva
Camara Municipal, os quaes são incompativeis á Vista das
decisões const~ntes do Aviso do. Ministerio do extincto Imperio
de 26 de abril de 1849 e da Circular n , 10, de 4 de janeiro de
1897, recommendo-vos, de ordem do Sr. Ministro que man
deis intimar o dito funccionario para optar por' um desses
logares.- Pedro Teixeira Soares.

81'. Delegado Fiscal no Ceará.



~4 DECISÜES DO (;OI'EH!íO

N. 44 - Eivl 8 Dl<~ DEZEMBRO DE 1902

As ColJectorias das rendas te.Ieruos podcm corresponder-ee direc!a
mentc, para os flns do art. 38 do Regulamento annexo [ao
Decreto n. 3622, de 26 do março de 1900, com todas as' Repartições

Piscaes,

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 8 de
dezembro de 1902.

Declaro aos srs, Chefes das Repartições subordinadas a este
Mínísterío, para seu conhecimento e dovidas effoitos, que, na
conformidade do que foi resolvido em relação ao pedido feito á
Directoria das Rendas Puhlicas pelo collector de Vassouras, no
Estado Lia Rio de Janeiro, em otlicio n , 3, de 3 de junho ultimo,
podem as Collectorias das rendas federaes corresponder-se
directamento com as Repartições físcaes de qualquer categoria
e em qualquer ponto do paíz, para os fins do art. 38 do Regu
lamento annexo ao Decreto n , 3622, de 26 de março de ]900.
- Leopoldo de Bulhões.

N. 45 - EM 10 DE DEZEMBRO DE 1902

Os autondos ou dcnn nci a.Ios nos casos a quo so refer-e o art. ,,9 do
Rcgulamcnto do scllo devem SOl' intimados como o são os infra
etorcs elo Doc rot o n , ~lG22, dc 21; .le março do 1[l[)O.

Ministerio dos Negocias da Fazenda - Capital Federal, 10 de
dezembro de [902.

Recommendo aos Srs. Chefes das Repartições subordinadas a
este Ministerio quo, nos casos a que se refere o art. 69 do
Regulamento annexo ao Decroto n , 35'H, de 22 de janeiro de
1900, façam aos autoados ou denuncíados a necessaria notifi
cação, facultando-lhes o dir-elso de [bftlsa antes da imposição
de pena, conforme a,) procede relativamente ás infracções do
Regulamento approvado pelo Decreto n. 3622, de 2G de março
do mesmo anno, - Leopoldo de Ilulhôes,



MINISTERIO DA FAZENDA

N. 46 - EM \9 DE DEZEMBRO DE 1902
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Os contractos de arrentlamento de proprios nacionaes devem sempre
ser submettidos á approvação do Ministerio da Fazenda.

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Capital Federal, 19
de dezembro de 1902.

Recommendo aos Srs. Delegados Físcaes do Tbesouro Federal
nos Estados que submettam sempre á approvação deste Minis
terio os contractos de arrendamento de proprios naeionaes,
ainda mesmo que taes actos sejam lavrados em novação de
outros para cuja xecução não tenba sido exigida essa forma li
dade.-Leopoldo de Bulhões.
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