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MINISHAIO DA JUSTI~A E NfGOCIOS INHAIOAfS 

N. I -1·:.\1 2 lll~ j.\Nl·:[RI) llE 1')11 

Dü inslrucçr-H.::-; para :t l"l'~·ular LLtdt· da~ dt'"!'(_'t;t:-> n;h Prl'killlr;t-.; do '1\:rritono 
do .\crl' 

l\linistcrio da I ustiça c Neg odos I nteri()res - Di rectoria da Conta· 
l1iliclade- - 2' Secç"Jo -- Rio de' Janeiro, 2 de j:tnciro de 1 ~~~ '· 

No interesse da bôa ordem e regularidade do scniço, rccom
mendo-ros a rigorosa ohservancia da~ seguintes in~tl"lt<.:~<ics: 

I". neve 8er rcmettido á Secretaria de 1-:st;Jdo deste i\linistcrio um 
balancete mensal elas elespczas dessa l'refcitnr:t, ac'Olllf\lllhado das 
:;"' vias das contas c li >lha,; rcspectiras; 

2". As despczas ·da rubrica material dcre1u limitar-se ao que fúf 
c5trictamcnte necessarin, de modo que em cada mcz n:io seja excedida a 
duodccima parte do credito da consignaç:i(t, c quando, por J•m;J maior, 
a convcnicncia dr1 scrviç•1 exigir despcza superior a C'-'SC limite, eleve 
ser justilicado tal excesso no oOicio que acompanhar o balancete; 

· 3'. Quando, pm forç1 maior, a duodecima p:~rte fôr C\ccdida, as 
despezas nos mezes se.~·nintes ~er:io rc,luzidas, de modr1 que ak o fim 
do exercício estejam comprchcndidas dentro dus limites dus crcúitos 
V<Jlados; 

4"· Sobre nenhum lYdexto scrf10 n:tidas ncss:J. Preleitnra quaesqucr 
contas, mesmo quando n:io haja credito rara pagamento. Nesse caso, 
serão enviadas á Secretaria de l~stac!o, com a exposição pormenorizada 
dos motivos que reclamav:~m e~sas despcz:ts c com a dcclar:~ção do acto 
que as autorizou ; 

5". Nos calculos de despezas derem ser computados os dcbitos 
para com as repartiçües publicas, as quaes dc\'em ser consideradas nas 
mesmas condições dos outros credores ; 

(;". Dos contractos celebrados por essa Prefeitura será enriada uma 
cópia ú Secretaria de EstaJo. E' imprescindi\·cl a ci:Jusula em que se 
declare a verba c a consig·n:~çã•> pur cont:1 das qu:1es corre a despez:t, 
não podendo, tamhem, exceder ao anno linancciro o prazo da duraç:io 
dos mesmos ; 

7•. Nas substituições do pess,,al, pre1·istn nos respcdinJs regu
lamentos, cumpre criL!r o mais possirel a desigmçãtl ele pessoas 
extranhas ao quadro dos empregados ; c, q<1andu de tud•.t se 11111 possa 
deixar de reccorrer a estas, nesse cas·J, só lhes será abtJllatLt, salro 
determinação expressa em contrario do respectivo rcg-ulamcntn, a parte 
dos rencimentos que os substitutos deixarem ele perceber. Q'1anclo 

JLt-.:li~a- Dcci..;f)l'S de JrJT 1 
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os funcdonarios elfectivos conserv:~rem todos os vencimentos, por se 
acharem em gOzo de licença concedida pelo Congresso Nacional ou em 
commissão do Governo nessas condiçOes, ou em serviço obrigatorio em 
:virtude de lei, os substitutos terão uma gratificação igual á gratificação 
pro labore do lugar. 

Essa declaração deve constar sempre dos actos de nomeação ou 
designaçlo de taes pessoas extranhas ; 

u•. Por dividas de exercícios findos, conforme dispõe o art. 31 da 
lei n. 49'>, de Jf, de dezembro de 1897, entendem-se as que tiverem por 
origem o pagamento dos serviços prestados á Uni:lo em exercidos 
financeiros já encerrados, em \'irtude de autorização concedida por lei 
de orçamento ou outro especial, com li.Indos declarados, comtanto que 
os serviços a pagar não excedam a consignação dos respectivos fundos; 

9"· Ainda, nos termos do § 1° do citado artigo, o pagamento a 
credores de exercícios findos será feito sómente dentro dos creditos 
votados das dillerentes verbas orçamentarias ou extra-orçamentarias 
dos respectivos exercícios ; 

I O". Pelas dividas que se não acharem nessas condições e que forem 
oriundas de despezas excedentes dos respectivos creditos e em des
accOrtlo com as presentes instrucçõcs serão responsabilizados, nos 
termos do § 2° do citado art. 31 , o prefeito ou os fQnccionarios que 
houverem illegalmente ordenado o fornecimento ou a execução dos 
serviços que deram causa a taes excessos. 

Chamando a vossa attençáo para estes assumptos, determino, con· 
fiado no vosso zelo, o cumprimento fiel e e~cto destas instrucções. 

Saúde e fraternidade.- Rivadavia da Cunha Corrt!.J.- Sr. prefeito 
do Alto Acre. · 

ldenticos aos demais prefeitos no Tcrritorio do Acre. 

N. 2- EM 4 DE JANEIRO DE 1911 

Sobre o modo de constituir a commissão de revldo do allst~tmento eleitoral 
c incompatibilidade entre os respectivos membros · 

Ministerio da justiça c Negocios Interiores- Rio de janeiro, 4 
do janeiro de 1911. 

Sr. presidente da Camara Municipal de Ul>eraba, Minas Geraes
Resposta consulta constante vosso te1egram!Dfl 2 do corrente, decla· 
ro-vos que eleição representantes governo municipal deverá aer {re
sidida pela autoridadé judkiaria, conforme dis~o no art. 9•, 1•, 
lei n. 1.26c}, de 15 de novembro de 1904; outroaim, que accónlo 
art R7 mesma lei não ha incompatibilidade para os mcmhros com
missão alistamento. 

Saudações.- Rivadavia Corria, ministro do Interior. 
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N. 3- EM 1~ DE JANEIRO DE 191 r 

A permuta entre officiaes da Guarda Nacional, desde que uão seja solicitada 
pelos interessados, é contraria á disposição do art 54 cln lei n. 6o~, de 
19 de setembro de 185o 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - 2" Secção- Rio de 
Janeiro, 12 de janeiro de 1911. 

Declaro-vos em resposta ao officio n. 6. 255, de 15 de dezembro 
ultimo, que a permuta entre officiaes desde que não seja solicitada 
pelos interessados é contraria á disposição clara do art. ;:4 da lei 
n. 602, de 19 de setembro de 1850, podendo então os officiaes attin
gidos pela medida pedir sua reintegração nos termos do art. !'i" da 
lei n. 10.26.t, de 12 de julho de 1889. Paraque ess:t medida se eftectue 
é preciso, pois, que os wteressados a requeiram. 

Saúde e fraternidade.- Rimdavia Corrl!a.- Sr. coronel comman
superior interino da Guarda Nacional no Estado de S. Paulo. 

N. 4-EM 21 DE J.'\NEIRO DE 1911 

Sobre os livros cJUC de,·cm ser fornecidos para o serviço das commissõcs de 
rl'dsão do alistamento clcit<>ral 

1\linistcrio da Justiça e Negocias Interiores- Dircctoria do Interior 
- 1" Secção - Rio de janeiro, 21 de janeiro de H) 1 1. 

Em resposta ao vosso officio sob o n. 2, de 5 de janeiro corr!lnte, 
declaro-vos que, não estabelecendo a lei eleitoral vigente outros l!vro{l 
si não os de que trata o art. 4• do decreto n. S-391, de 12 de de:erptJm 
de 1 C)04, não póde ser satisfeita a solicitação do presidente da commi~o 
de alistamento eleitoral no municipio de S. joiío Baptista de Camaquam, 
para que se lhe forneça um livro destinado ao registro da respectiva 
correspondencia. 

Saúde e fraternidade- RivadaJ•ia d,1 Cunlu Corrêa.·- Sr. delegado 
fiscal do Thesouro NaciOI)III no Estado do Rio Grande do Sul. 

N. 5- EM 24 m;; JANEIRO OE I<JII 

lkclara t(UC n;id ~ p(lssiVt·l installar :l COillillb'i:lo ,!t._: rl'vh~iu do albtamento 
eleito I ai fóra da <'roca lixaJa na lei 

!lrlinisterio da Justiça e Negocios Interiores- Rio de Janeiro, 
24 de janeiro de 1911. 

Sr. Oswaldo Gribel, vice-presidente da Camara Municipal de .Mar 
ue Hespanha, Estado de Minas Cieraes - Resposta vossa consulta, 
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feita em tclcg-ramma 14 corrente, declaro que inHallação da commissão 
de alistamento tem a sua data fixada na lei, c, desde que assim não 
se procedeu, niio é mais opportuno convocai-a. 

Saudações.- Ril•adm•i,l Cvrrt!a, ministro do Interior. 

N. 6-- EM 26 DE JANEIRO DE t<)tt 

Sobre <.t úc:;i;_;·na..;ão Jl: cs.:rh·ão para servir na commissüo de rc':is.:\o tlo 
alistamento eleitoral 

i\l.inistcrio da Justiça c Negocios Interiores- !Uo de Janeiro, 21> 

de janeiro de 1 'J 1 r. 

Sr. Joaquim de .\\oraes Pinto, ajudante interino do procurador da 
Republica no município de Cotia, S. Paulo~ De conformidade art. 8° 
decreto 5·391, de 12 de dezembro de 1904, compete presidente com
missão alistamento eleitoral designar escrivão do JUdicial deverá servir 
mesma com missão. Fica assim respondida vossa consulta feita em officio 
28 dezembro ultimo. 

Saudações.- Rivadavia Corn!,1, ministro do Interior. 

N. -;-Em 31 DE j.\NElH.CJ DE llJti 

Sobre wmpetenda par.\ a inclusão de eleitores no alistamcntu 

J\\inisterio da justiça e Neg·ocios Interiores- Rio de janeiro, 
3I de janeiro de I<JII. 

Sr. 1° supplente do substituto do juiz federal no municipio de 
Cannavieiras, Bahia- Resposta telegramma 25 corrente, declaro que 
á commissão de alistamento cabe resolver sobre inclusão eleitores, 
havendo de suas decisões recurso plra junta rcspecth·a. Ao Poder Ex
ecutivo fallece comp::!tencia para intervir no assumpto. 

SaudaçÕ:!3.- RiJ>,l.tavi.T Cwré.1, ministro do Interior. 

N. 8- EM 6 DE FEVEREIRO DE !!JII 

No ('ommanJu Superior da GuarJa Na.:ionalnão púJc ser negado C<ltnpromis'o 
aos oAiciaes que ali se aprcsélltarcm legalmente h.tbilitados para tal fim 

~inisterio da Justiça e Negocios Interiores - 2·' Secção- Rio de 
Janeiro, 6 de fevereiro de I91 1 • 

. Declaro-vos, em resposta ao vos~o telegramma d.e 2/l de janeiro 
ultimo, que e5se commando não pódc negar compromisso aos officiaes 
dessa milicia que se apresentarem legalmente habilital'ios a prestai-o. 

Saúde c fraternidade. -- Ril'ad,ll'L1 1(1 Cun/1:r Corré.1 -- Sr. co
ronel commandante superior interino da Guarda Nacional no Estado 
do Ceará. 
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N. 9- EM 8 DE FEVEREIRO DE I91 r 

Declara que não é possh·cl installar a commissão de rcdsãn do alistamento 
eleitoral f<>ra da época fisada na lei 

Ministerio da Justiça c Neg·ocios Interi<•rcs --· Hio de Janeiro, :i 
de fevereiro de 191 I. 

Sr. ajudante do procurador da Republica no município de Tran
coso, Bahia - Desde que a commissão alistamento não se installou na 
época leo-al, isto é, a ro de janeiro, não é mais possh·el reunir-se para 
revisão do corrente anno. Fica assim respondido vosso otlicio daquella 
data. 

Saudações. - Rivadavia Cnrrt!a, ministro do Interior. 

N. 10 _:-Em R de FEVEREIRO DE I') I r 

Declara que não c po"ivel installar a commissão de rc1·isão dn alistamento 
eleitoral f<ira da época lixada na ki 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Hio ele .Janeiro, 8 de 
fevereiro de 19I I. 

Sr. Duarte de Abreu, Juiz de FórJ. --Desde que commissão re
visão alistamento não se reuniu na época leg-al, isto é, a 10 de janeiro, 
não é mais possível installar-se. 

Saudações. - RiJ·adavia Corri! a, ministro do T nterior. 

N. I I - EM 0 DE FEVEREIRO DE 1<)11 

Declara que não ê possível it!stallar a com missão de rcl"is:1o do alista menta 
eleitoral fóra da época fixada na lei 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores -Rio de Janeiro, 9 de 
fevereiro de I91 I. 

Sr. presidente commissão revi&'ío alistamento eleitoral juiz de Fóra 
- Desde que commissão revisão alistamento eleitoral não foi installada 
na época legal, isto é, a IO de janeiro, não é mais possível reunir-se. 

Saudações.- Rivadavia Corrêa, ministro do Interior. 

N. I2- EM 10 DE FEVEREIRO OE I01 1 

Sobre a cunhag-em de medalha dl' distincçiio para substituir,, que se cstravia 

Ministerio da Justiça e Neg-ocios Interiores-- Directoria do Inte
rior .,- 1" Secção -Rio de Janeiro, 1 o de fevereiro de 191 1 • 

Sr. ministro de Estado da Marinha- Em reterencia ao aviso 
n •. p;:;, de 27 de janeiro ultimo, declaro· vos não só que o decreto 
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n. 4.238, de 15 de novembro de t891, é omiaso no que respeita ao 
assumpto constante do a\ludido aviso, como tambem que, em relação 
á8 medalhas de distincçto, concedidas por serviços prestados á huma..· 
nidade, a resolução adaptada pelo Mlnlsterio a meu cargo, no caso de 
extravio das mesmas medalha~. é que os Interessados requeiram ao da 
Fazenda outra medalha, que é fornecida mediante o pagamento leito por 
aquelle a quem fora conccJida, da quantia cxig·ida pela Casa da Moeda. 

O 1\linistcrio da Guerra talvez possa prestar informações que es
clareçam o assumpto em quest.r\o. 

Sa lide c fraternidade. - Rivadavia da Cunha Cnrréa. 

N. 13- EM 7 DE MARÇO DE 1911 

Pcrmitte que a artista esculptora Julieta de França se Inscreva ao concurso para 
a cadeira de dc.senho c mndclagcm do Instituto Nacional de Surdos-Mudos 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores- Directoria do Inte
rior- I" Secção -Rio de Janeiro, 7 de março de 191 I. 

fteclaro- vos, em referenda ao officio n. ~ 6 A, de 21 de março cor 
rente, ter resolvido permittir que a artista esculptora Julieta de França, 
satisfeitas as exigencias regulamentares, se inscreva ao concurso para 
provimento da cadeira de desenho c modelagem desse Instituto. 

- Saúde e fraternidade. - Rivadavia da Cunha Corrêa.- Sr. dire
ctor do Instituto Nacional de Surdos-Mudos. 

N. 14- EM 21 DE MARÇO DE I<JII 

Sobre o m)j:J de j'roceJcr â divisão do município em scéçõcs qu:Judo não fôr 
atting-ido o mlnimo de eleitores em um1 sub-divis!lo judiciaria 

Ministerio da Justiça e Negocios lnteriore~ - Rio de Jàneiro, 21 
de março de 1911. 

Sr. presidente da com missão de alistamento eleitoral no muni
cipio de Tiradentes, Estld::J de Min \s Geraes - Em resposta consulta 
6 deste mez, declara-vos que, falta n1 lei n. 1. 269, de 15 de novembro 
de 190--f, disposição regule assumpto, parece solução àdoptar hypothese 
não haver numero eleitores alistados em uma sub-divisão judidaria at
ting-ido numero legal será annexar :1 respectiva sccç.c'io eleitoral tantos 
eleitores quantos ti)fem nei::c>ssarios para completar referido mínimo, 
tirados estes das Otltras secções mais proximas, ou distribuir eleitores 
sub-diVisão judidaria pelas diversas secções municipio, attenJendo sua 
proximiJadc, de modo, p::Jrém, que sempre se observe fielmente art. 26 
citada lei n. 1 • 26). 

S:tudlçõ~;. - Ril'a.iaviJ CorriJa, ministra do Interior. 
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N. 15- EM 27 DE MARÇO DE I9II 

Declara que os arts. ·16 e 17 do decreto n. 6.948, de 14 de maio de 1(}118, nlo .se 
appllc:uti !tos tll!l)os declaratorl!ls de cidadãO l:lt:ullclro · 

.l\linisterio da Justiça c Negocias Interiores - Directorll\ dd Inte
rior - 1• Secç.~o - !Uo de Janeiro, 27 de março de I<JI I. 

Sr. presidente do Estado de S. Paulo - Remettcndó•\'tl8 o in
cluso titulo dcclaratorio de cidadão brazileiro, concedido à Adriano da 
Silva Ramalho, o qual acompanhou o officio da Secretaria da Justiça e 
SeguranÇa Puhlica desse Estado, sob o n. 475, de 9 do corrente me~~, 
cabe-me dizer-vos que a disposição do art. 17 combinado com o art. 16 
do decreto n. 6.q_.H, de 14 de maio de Hp8, não se applica a011 tituloa 
declaratorios, e sim refere-se sómente aos de naturalização. 

Saúde c fraternidade.- Rivadavia da Cunha Corréa. 

N. 16- EM 3 DE ABRIL DE 1911 

Declara em pleno vigor as disposições dos arts. 2° e 3° da lei n. r .416, · 
de 7 de janeiro de 1904 

.Ministerio da Jttstiça e Negoclos Interiores - 2• Secção - Rio de 
Janeiro, 3 de abril de 191 I. 

Declaro-vos, para que scicntifiqueis ao interessado, que as disposi· 
çõcs dos arts. 2' e 3" da lei n. 1 .16o, de 7 de Janeiro de 1904, dtada.ll 
no requerimento que acompanhou o officio n. 144, de 16 do met ftndo, 
estão em pleno vigor, visto não contrariarem os preceitos dA lei 
n • 2. 29:1, de 13 de dezembro ultimo. 

Saúde e tl"aternidade - Ri vaia via da r'unha Corn'.1. - coronél 
commandante do Corpo de Bombeiros. 

N. 17- EM 15 DE ABRIL DE 1911 

Declara que p>ra " bibliothccá do Archivo Publico Nacional não mais devem 
ser adquirido !i \TOS 

Ministerio da Justiça c Neg-ocios Interiores- Directoria do lote· 
rlor- 1" Secção- Hio de Janeiro, 15 de àbril de 1911. 

Dando-vos conhecimento de que, por aviso de 25 de fevereiro ui· 
ti mo, se proYidcnciou sobre o pagamento da conta' que acompanhou 
vosso o meio n. :1 ~ 1, de il do dito mez, na importancia de 6oo$, e prove
niente da acquisição da Encyclof'edia Amer1can.1, declaro-vos que 1\llo 
deveis fazer nnis compras de livros para a bibliotheca deo:;se estabeleci
mento. 

Saüde c fraternidade.- Rivad,wb da Cunha Corrt1a.- Sr. dlhk:tor 
do Archivo Publico Nacional. 
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N. 1ii -- El\1 17 DE AI3RIL DE I<JII 

1\'-·, dc-;pt...,:->a~ fcit:h l'lllll C·~< rticiars da <:11:ndn :f\·aci< 11al qttantln l'I"C~<~s disciplL 
ll:nmcllll' t~ll por 11nkm de atttorid:tdt.• chil (111 rem p4ll t"<llll:l dos pr0prins 
(Jilkiacs 

i\\inistcrio da .J u~tiça c l'\cgocios Interiores - -'' Secç;to -- Rio de 
Janeiro, 17 de abril de I')r 1. 

Devolvendo a conta que acompanhou o otllcio n. (•.3/.J, de 27 de 
fevereiro ultimo. dedaro-Yos que as despczas fdtas com os ofllciaes da 
Guarea Nacional, quando presos disciplinarmente ou por ordem da au
toridadt civil, correm por conta dos proprios ofliciacc;, conforme já foi 
explicado em circular de 12 de ag·osto de 190-1. 

Saúde c fraternidade.- RiJ-.1.tal'ia da Cunha Corrl'a.·- Sr. coronel 
command:wtc superior interino da (iu!lrda Nacion:-~1 no J·:stado de 
S. Paulo. 

N. 19 -~ E!\1 :o DE ABRIL Tll-: l'JII 

PrO\'idL~ncia sobre a ~l\:trda, no .1\rchhn Publk·n N::tci~lll:tl, dllS illl!"'~l"('SSOS r.:utl. 
alli rcmittil\os pL·Ia llitccl\1ria do Interior da St.·crl'l;aia tk l·:....,t~tdu 

i\linisterio da Justiça c Negocios Interiores- Directoria do 
Interior- 1' Secção -Rio de Janeiro, J•• de abril de 1')11. 

Declaro- v .os, em referenda ao olllcio n. llg, de ~-1 de março ultimo, 
haver reso!Yido que sejam g·uardados. provisoriamente. nesse estabc
belecimcnto, á disposição do .\linisterio a meu cargo, os impressos que 
para tal fim forem remcttidos pela llirectoria do Interior desta Secre
taria de Est:\do. 

Saúde c fratcnlirhdc.- l?ir:Lt1ria ,L1 Cu11/Ta ('urr(\1.-- Sr. dircctor 
do Are h i vn Publico N:-~cional. 

N. 20- E1\l9 JlE i\L'\IO DE J(JII 

LJgar a que Jc1·cm ser n·colhiJos os onlciacs e inferiores da r;uarda !'\aciona 
quando rreso;; 

Ministcrio da Justiça c Ncg·ocios Interiores - 2" Secção - Rio de 
Janeiro, 9 de maio de ICJI 1. 

Declaro-\·os, em referenda ao ollicio n. 12, de 22 de fevereiro 
ultimo, não haver necessidade ela intervenção deste l\linisterio solicitar 
no mesmo ollkio, mna \·ez que os commandantcs dns forças do 
Exercito, destacadas nos Estados, estão autorizados a receber nos 
estados maiores c menores os olliciacs c inferiores da (iuarda Nacional 
que se tornarem passireis de pri&'ío, como se evidencia do aviso do 



l\linisterio da Guerra, n. 36, de 23 de junho de IlJ04 c providencias 
do Chefe do Estado Maior do Exercito, de 18 do mesmo mez. 

Saúde c fraternidade.- Rimd,n·i,1 da f'lmlw Corré,1. -Sr. coronel 
commandantc superior interino da ( ;u:.~rda Nncionnl no Estado do 
Rio de Janeiro. 

N. 21 - El\1 6 DE JUNIIO DE 1<)11 

Interpreta o art. 11~ da Lei Organka d•1 En!-iin•) L' o ~nt. 50 d11 rq . .:·ubmcnto 
cb Escola l'ulytl'chnica d" Hio de Janl'iru 

i\linisterio da justiça e Ncgocios Interiores- Directoria do 
Interior - 2• Secção - Rio de janeiro, 6 ele junho de 1 r; 1 1. 

Com o officio n. 0S, ele 15 de maio ultimo, transmittistes á Se
cretaria do Ministerio a meu car1-ro certidfto do titulo de nomeação do 
Dr. José Agostinho dos Reis, lente da 4" cadeira do 2° anno do curso 
de engcnhana ci\·il, conforme o regulamento de !()OI, afim de ser 
feita a npostilla rclntiva ú d!~ponibtlicbdc do mesmo decente, nos 
termos do art. 1:1:1 da Lei Oq.;anic:J. 

Em resposta 'communico-vos que segundo o di~posto, de modo 
cbro c precim, nos arts. 13;- da Lei Organica c sn do rcgubmt:nto 
dcssn Escola, a nova organizaçiio do ensino só se applica integ-ralmente 
aos alumnos matriculados no 1" anno ; os demais discentes deveriio 
proseguir nos seus estudos pelo regimen do regulamento de 1901 c 
conseguintemente, s<'> depois de haverem o ncluido o curso c que terá 
Jogar a execução do que, n respeito da disponibilidade dos lentes e 
8Ubstitutos que não !()rem aproveitndos, preceituam os arts. 1 3~ da Let 
Organica c sn do novo regulamento de:-:sa Escola, porque sc'•mente 
então cessarão as obrigaçcies elos mesmos lentes e substitutos. 

Desfeita assim a duvida que manifestastes no oflido n. 11tl, de 3 
do corrente mez, qunnto á verdadeira interpretação dos artig·os citados, 
devolvo n certidão que acompanhou o ollicio n. 'J;'i, de 1;:; de maio 
ultimo. 

Saüde e fmternidade.- Uirad.nü d.1 Oml~c7 ('orn'a.-- Sr. director 
da Escob Polytcchnica elo H.io de Janeiro. 

N. ~2 - El\l 13 DE .JUNITO DE 1911 

Declara I.JUe ao presidente elo Conselho Superior du Ensino. I.JUand<> professor, 
é que compete vcrillcar e resolver SL' htt 11u nãu inconYenil'ntl' l'lll accumular 
o L'Xl'n:kio das fultcçõt•s til' prc •fl':-.sc ~r L' lk prcsidentl' 

i\linisterio da .Justiça e Ncgocios Interiores-- I >irectoria do 
Interior- 2' Secção --Rio de Janeiro, 13 de junho de 1<)11. 

Em ollicio n. ~.í.'í, de ;:; de junho corrente, consultaes si deveis 
desig·nar substitutos para o professor ordinario da cndcira de direito 
commcrcial, Dr. llrasilio Angusto i\\achado de Oliveirn, nomeado 
presidente do Conselho Superior do l·:n~ino, ou si n carg-o do nomeado 
cnntinl1a aindn :1 re!_!cncia dn cadein. 
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Declaro-vos em resposta que o intuito da lei é que o professor, 
nomeado presidente do Conselho Superior de Ensino, só fica dispensado 
dos exames e de assistir ás sessões da congregação, devendo continuar 
a reger a sua cadeira; mas tal dispotivo deve ser entendido e âpplicado 
de accOrdo com as circumstancias. 

De facto, o actual presidente do Conselho, sendo professor em S. 
Paulo e tendo de snperintenier, na Capital Federal, os trahalhos ele 
install~.;ão do Conselho, org·anizando a. sua. secretaria, é claro llue, pelo 
menos no corrente anno, não poderá lec:cionar nessa Faculdade, sob 
pena de evidente prejuiw para o ensino. 

Em todo o caso a.o proprio presidente do Conselho, em face da lei, 
é que cumpre verificar e resolver si ha ou não inconvemente em 
accumular o e-.;ercicio das funcções de prof~ssor e de presidente do 
Conselho c, nesse sentido, fazer a precisa communicação a esta dire
toria para a. providencia de sua substituição. 

Saúde e fraternidade.- Rimdavi<J da Cunha Corrda.- Sr. dircctor 
da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

N. 2~- EM 17 DE JUNHO DE 1911 

Declara que, de ace<'lrdo com o egpirito que dictou a actual organização do 
ensino, niío é possivcl limitar o numero dos candidatos á docencia livre 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Dlrectoria do Inte
rior - 2• Secção- Rio de janeiro, 17 de junho de 1911. 

Em referenda ao vosso o meio, n. 161, de r:;; do corrente mez, e 
porque não está funccionan jo ainda o Conselho Superior do Ensino, 
declaro-vos que, d·2 accOrd'J com o espírito que dictou a. actual organi
zação do ensino, na parte q~e se refere á docencia livre, não é possível 
limitar o numero de candidatos á mesma docencia, conforme propu
gnastes. 

Si uma mcdilh imperiosa c de momento aconselhou a restricÇ<'io 
das cxigencias contidas no art. 44 da Lei Organica do Ensino ás das 
lettras b e c dn mesmo artig-o, não ha motivo para que essa excepção 
não aproveite a. quantos pretendem fazer cursos livres, uma vez que sa
tisfaçam os requisitos lcgacs de idoneidade moral c profissional, a juizo 
da cong-reg3ção; c, como os livres docentes que vão reger cursos ge
raes, em snbstituiçfw de professores etfectivos, são de livre indica<;<1o 
vossa, nllo haverá inconveniente em que a medida se generalize, porque 
essa directoria, fazendo a seiecção, deverá indicar para aquclles cursos 
os que, a seu juizo, forem os mais competentes ; sendo, aliás, sempre 
licito aos outros candidatos abrir cursos livres si, para isso, dispuzerem 
de ouvintes. 

Saúde e fraternidade.- Rivadavia da Cunha Corrt!a.- Sr. director 
da Faculdade de M~dicina do Rio de Janeiro. 
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N. 24-EM 22 DE JUNHO DE 1911 

Declara que o Mini5terlo da Justiça nâo póde dar providenclã de especlc algmllà 
no caso do dircctor de instituto particular de ensino secundado recusar a 
instrucçiio militar 

J\linistcrio da Justiça c Neg-ocias Interiores - !Jirectoria do 
Interior- 2" Secção- Rio de janeiro, 2 2 de junho de 1911. 

Sr. ministro de Estado da f)uerra- Com aviso, sob n. 55, de 
17 de maio findo, transmittistes o oflicio em que o inspector perma
nente da 1\' Região l\lilitar participa ter declarado ao instructor militar 
do Gymuasio S. Francisco de Assis, de S. João d'El-Rey, estar em 
vig·or à instrucção militar nos estabelecimentos de ensino, em virtude 
do disposto no art. 125 da Lei Urganica de 5 de abril ultimo e solicitaes 
esdàrecimentos que vos habilitem a resolver o caso, uma vez que o di
rcctor daquelle gymnasio recusa a dita instrucção no seu estabeleci
mento, sob o fundamento de que não é obrigado a cumprir a dispo
sição do art. 170 do decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1908, attento 
o facto de considerar extincta a equiparaçáo dos institutos de ensino 
secundar i o ao congenere federal. 

Em resposta, cabe-me declarar-vos que, á vista das disposições de 
vigente Lei Organica de Ensino, approvada pelo decreto li. 8.6S9, da 
5 de abril proximo passado, e attendendo ao pensamento que dictou a 
reforma dos estabelecimentos de ensino superior e fundamental na Re· 
publica, não póde este Ministerio ·dar providencia de especie alguma no 
caso occurrente. 

Sómente o l\Iinisterio a vosso cargo poderá verificar, interpretando 
o regulamento annexo ao decreto n. 6.947, de 8 de maio de 1<jo8, si ha 
meio de compellir os institutos particulares de ensino a respeitat o dis
positivo do art. 170 citado. 

Restituo-vos os papeis que acompanharam o vosso alludido aviso 
·t~e 17 de maio. 

Saúde e fraternidade.-- Rimdavia da Cunha Corrêa. 

N. 25- EM 7 DE .JULHO DE 1911 

Declara que o augmento de dcsrcr.a com a clivis<to dos alumnos de uma aula em 
dtiiS turmas deve correr á COnta do ratrimonio do estabelecimento 

Ministerio da Justiça e Nego:::ios Interiores- Directoria dó Inte
rior - 2" Secção - Rio de Janeiro, 7 de julho de 191 1. 

Em officio n. 128, de 19 de junho proximo findo, não só me com• 
municaes o motivo por que resolvestes dividir em duas turmas os 
alumno'l de desenho de aguaJas e sua applicação ás sombras, trabalhos 
graphicos de geometria Je.;criptiva applicaJa e a incumbencia dada ao 
mesmo mestre bacharel Alcino José Chavantes de re!ler a segunda turma, 
mas tambem solicitaes que se lhe abone, pelo augniento de trabalho, a 
gratificação paga em annos anteriores, si não fór possivel conceder 
maior vantagem. 
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Em resposta, declaro-vos que niio compete mais ao J\l.inisterio a 
meu cargo tomar conhecimento da providctwia de que se trata, bem 
assim que o ang-nwnto de despcza deve cnrrer á conta do patrimonio 
desse estabelecimento. 

Saútk c fraternidade.-- /?il\1,/.li'Í.z d.1 ('uniu Corn1.1. - ~r. directnr 
da Escola Polytcchnica tio l~io de Janeiro. 

f)(•cbr:\ que ti ratrilliOllÍIJ du L'SlahekL'inll'lltO HÜO comportando a lkspcza C01l1 0 
dL·sdohran1l'ntn de l\Jll:t :tula Yeritk:l-...;L' :l hyrntheq· d~..·. llll'-' tt·rmt~s do 
a.rt. 13, letr:l .1. d:t Ll'i ( lr~·:tnh·a dtt En~ino, subml'tk! o :t"'1lll1J'1tl an t't)l\~ 
~l·lho ':-'!lpl·ridl ,Jt 1 Ln,íw 1 

l\\inisterio da Justiça c Negocios Interiores -- Dircctoria do Inte
rior-:!'' Secção -Rio de Janeiro, 2t de _julho de '')II. 

Em referenda ao otlkio n. '.'i'· de to de julho corrente, em que 
cammunicaes que o patrimonio dessa Escola não dispõe de meios para 
attender a despeza resultmte do desdobramento da aula Je desenho de 
ag·uadas c sua applicação :\s sombras, trabalhos g·raphicos de geometria 
descriptiva applicada. cabe-me declarar yue, :í vista do disposto no 
art. 13, Iettra a, da Lei Organica, se verifica a hypothese em que se 
torna !Jeccssario submcttcr o assumpto ao Conselho Superior para que 
este possa resolver sobre o pag·amento á conta c1as ~obras da subrcnção 
que em tempo receberá quem de direito. 

Saúde c fratcrnidaJe.-- Ril•J,/,1l'L1 .ia Cun/u r:orn'J .-Sr. director 
da F:scola Polytechnka dn Rio de Janeiro. 

N. ~:- - E\1 ]-1 IW JULilO fW I <i li 

Interpreta a !.ri Or~·anica na parte relativa no pagnmcnl•' ,j.,, ,.é'I1CÍ!11entos 
do rcs...;oal dns institutn~ de cn:-;i\1() 

i\linisterio da Justiça c Ncgocios Interiores- nirectoria do Inte
rior-~· Secção- Rio de .Janeiro, 24 de julho de I<JII. 

Sr. ministro de Estado da Fazenda- Com o aviso. n. <)S. de 0 
de junho prnximo lindo, transmittistes a este :\lini!'tcrio, afim de sobre 
o assumpto emittir seu parecer, a represent;1çflo, t.·m ct'>pia, na qual a 
Dircctori" da Dcspcza l'ublica consulta qu:~nto ú intcrpretaç;"to que se 
deve dar á Lei Org-anica do Ensino Superior e do Fundamental na 
Rcpublica, na parte relativa ao pag·amcnto dos vencirr,entos do pessoal 
dos institutos ti e ensino. 

Em resposta, cabe-me declarar-Yos o f'cg·uinlc: 
1. 0 Sómente os professores, cuj:1 itwestidura no cargo de clircctor 

fór confirmada por eleição da cong-rcg-açflo, devem receber os seus 
vencimentos no Thesouro Nacional. Aquellcs, porém. qne não este.iam 
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neste caso, devem ser pagos pela thesouraria dns respccti ms estabdc· 
cimentos, porque sf10 funccionarios noros; 

2." Os antigos substitutos, nomeados para os Jog-ares de professor 
ordinario, devem receber os seus vencimentos no Thesouro Nacional, 
tenham sido agora creadas, ou nfto, as rcspcLLi1·as cadeiras. 

Quanto aos preparadores c aos assistentes nomeados profc~c;orcs 
cxtraordinarios ellcctii'OS, n;io tendo ellcs direitos adqLtiridos a esta 
ultima nomeação, que foi feita por livre escolha do Governo, ficam 
equiparados aos estranhos nomeados em rirtudc da actu:.tl org:.tnização; 

3· o Os vencimentos daquelles que, sendo c;;tranhos ao antig·o 
quadro do pessoal, foram nomeados para quaesquer log-ares, antigos ou 
novos, devem ser pag·os nas thesourarias dos institutos a que per
tencerem; 

-4· 0 Da folha de pa~·amento dos auligos lentes c substitutos dc\cm 
constar as novas denominações de professor ordinario c el,~ professor 
e\traordinario ctrectivo. de f'.ccürdo com as apostillas que nos respe
ctivos titulos têm sido feitas por este i\linisterio; 

S·" Finalmente, ao lJr. Aug·usto Daniel ele Araujo Lima, trap~fc
rido por decreto de 17 de abril do corrente anno, do logar de lente de 
geograpbia, especialmente do llrazil, do antig-o Internato :\acionai Ber
nardo de Yasconccllos para <) de professor ordinario ele noçõss de hy
gienc do actual Collegio !'edro Il, dcl'em ser pag-os no Thesouro Na
cional os Yencimentos desta ultima cadeira, por conta d" credito aberto 
pelo decreto n. B.Ho6, de 2:) de julho prmimo findo, c na thcsouraria 
do dito Collegio os vencimentos que lhe competirem pela reg·encia 
interina, em que se acha, da L.::deira de geographia g-eral. chorog-raphia 
du Brazil c noções de cosmog-raphia, do Internato. 

Sal! de c fraternidade. - l?iJ'.7,iJJ•iJ .fJ Ctmlu Corrn. 

Forlll'Ll' :Lo ClllhL'Ih~~ Supcl'itll' d,, En.-.:illtl inftlrma_:,-,L .. " ..,,,(ll't' ~~ :-.iluac~1,, do~ 

alumno~ d, • ( ·, dkg·j,, I \·~r r,, fi c111 f:tct· ~~~, art.· r.~:- da T .t·i ()I ~:tnk:.t 

.\linisterio da .Justiça c Ncg·ocios Interiores ·-- I >irect"ria do Inte
rior- 2' Secção - Rio ele Janeiro, 7 de agosto de ''J' 1. 

Sr. presidente do ConseliJO Superior do Ensino -- ,\censo o re
cebimento de \'OSSO officio n. I, desta data, em que me transmittistes 
um requerimento do Sr. J >r. dircctor do Colleg·io Pedro 11, no qual, 
expondo com justeza e acerto os moti\'OS por que a congregação 
daquelle collegio poz em immediata execu.,:.'io o n:g imen creado pela 
Lei Organka, termina peJindo inforrnaçr•cs a re~p~it" a este "linisterio. 

Em re~l1osia, tenho a Cllntnntnic:tr-ros qne .,_ e<•n~re~·ação do 
Colleg·io I 'cL ro 11 hem interpreton o t'cns:unento da lei, qLJe ·não podia 
ser outro c não_ e ~inão o da immedi.:Jta cess:H;iio do~ privilegios de que 
o mesmo colleg·1o estava de posse, instituindo-se, excepc;ão feita para 
os alumnu:; que csk anno se matricularem nos cursos superiores, o 
exame de a·.hniss:to, como medi ela mor:Liizador 1, c:qnz de razcr cessar 
as escandalosas rergonhas que se csta1am dando ntr.i e~\11dos e e\amcs 
secunda rios. N 'i C\ posição de mo til os com que otrcreci ao estudo do 
Sr. Presidente da Hcpublica a no1·a org·anizaç:1o, esCJ·eri sobre o caso 
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de consulta : " Conferindo ás faculdades de ensino superior o direito 
de, por um exame de admissão, seleccionarem os candidatos á matricula 
em seus cursos, libertei o ensino fundamental, desopprimindo-o da 
condição subalterna de meio preparatorio para o assalto ás academias"· 

t.;, na introducção de 25 de abril, com que abri o relataria dos 
serviços deste Ministerio, escrevi : " Foi tambem, como disse, uma das 
tres grandes prcoccupaçücs da organização, libertar o ensino secun
daria ou fundamental da condição ~ubaltcrna de simples meio prepa
ratorio para os cursos superiores. Essa missão mesquinhá, que, entre 
nós, se vinha dando :Ltnelle ramo do ensino, era uma das mJiorcs 
causas do descrcdito c da desmoralizazão da instrucção secundaria c 
da superior. Foi por isso que a nova org-:lllização, procurando elevar 
o ensino funda:~1eutal, libertando-o do mercantilismo que o asphy
xiava, exigiu para entrada nos cursos superiores o exame de admissão, 
independente de qualquer certificado ou attcstado de estudos secun
darias". 

Ora, si era urç-cntc s:~hir do esta,!o de desmoralização c descredito 
a LjUe tinha baixadtl o ensino fundamental, facto que provocava 
immcnsa grita por todo u paiz e de que nos relatou triste exemplo nn 
primeiro uia de scosão desse cgregiu conselho o illustrado dircctor da 
Faculdade de Direito do Recife, não é possível admittir que a lei 
tivesse o ab~urdo intento de procrastinar a execução de medida que 
ella reputa. salvadora do ensino fundamental c do superior- o exame 
de admissão entreg-ue ao critcrio c á honestidade das congTCJ-ra~·ões dos 
institutos de ensino superior. A duvida, si duvida pódc haver, enca
rado o e~pirito da org-anização e o detalhe das providcnci:ls instituídas 
nos rcg·ulamentos cspcciaes, particularmente no do Collcgio !'edro 11, 
provl!m de um erro typog-raphico que appareceu na publicação da ki, 
mas que, felizmente, não existe no autog-rapho da mesma lei e já está 
corrigido nos folhetos (Jtlicialmcnte distribuídos. O art. 137 da Lei 
sOrganic:~ está assim concebido: " A organização instituída pela pre-
cntc lei, apezar de entrar em execução desde já, só se applica integ-ral

mente aos ;1lumnos que se matricularem em 1911 nas primeiras ~éries 
dos rcspectiros cursos superiores "-

Entret:~nto, nas publicações íCitas, ou por um erro typoi! raphico 
ou por um erro de revisão, a palavra- superiores - que consta do 
autographo, foi supprimida. 1\las, ainda que essa palavra não estivesse 
no autmnapho, como está, a dnviJa não· tinha proccdcncia, n:ío sú 
dcantc d1 e\!Xlsição de nntivos, como dos dispositivos constantes do~ 
regulamentos cspeciaes a que a congregação do Colleg-io Pedro I [ deu 
a deviJa attcnção c valor e que, constando em amp[a cxpbnação de 
requerimento de informações, a ella não mais preciso fazer rcfcrcncia ; 
devendo salientar, todavia, que as providencias relativas ao caso vêm 
consignadas nos regulamentos espcciaes, na parte das Jisposiçüe.'l 
transitarias, que, por sua natureza, escapam á competcncia das congre
gações para modificai-as ou revogai-as; por isso que, transitarias, 
como s:io, produzem, desde lngo, c por força da vontade do lc~islador, 
todo o seu efleito. Tanto o dispositivo do art. t:W não se prestava 
;\interpretação dirers:1 daqucll:l ljtle lhe deu o Collcgio Pedro 11 que 
as congTeg·açücs da~ escolas superiores trataram logo de organizar os 
pi'Ogrammas de exame de admissão c qtle os supp~lstos prejudicados 
alumnos do 6" anno g-ymnasial se dirigiram ao Congrc;so Nacional 
pedindo uma lei de C\cepção para clles, afim de se matricularem sem o 
exame Jc ndn1issão. 

Hoje é impossível voltar atrás da C"<ecução já daJJ pelo Collegio 
Pedro I! a essa p:trtc funJament:Jl da nova organização, não st'l porque 



.MINISTEIUO QA JUS'I'lÇA E NEGOCIOS IN'l'ERIOHES 15 

estão em disponibilidade os lentes de rnaterias indispensaveis para o 
bacharelado e decorrido o período Jectivo do collegio, de accórdo. c;-om 
o novo progTafi.lma <to ens~no fundamental~ como porque os anU(()S 
gymnasios eqUipa{ados de1xaram de ser fiscalizados pelo Governo, 
;;mitos deiles tendo requerido e obtido o levantamento das quotas de 
llscalização e . a eliminação ~a clausula d~ inalienabilidade com .. que 
estavam inscnptos os respectivos patnmomos. 

O deferimento da petição dos collegiaes que pretemlem matricula 
nos curscH superiores sem o exame de admissao, não só otrende a lei, 
em um pont< • reputado primordial, c" mo será de impossível execljção, 
quer da parte do Collegio Pedro li, que já moldou os seusprograJllmas 
pela nova org·anizaçüo, fazendo dcsapparcccr as cadeiras que a let sup· 
primiu, quer da parte dos equiparados, que ja não têm a Hscalizaçào 
do (ioverno, ind1spensayel no regimen dos priYilegios que a nova lei 
inteiramente aboliu. 

São estas as informacõcs lJUC posso torn~cer, em sati~fação ao v~ 
pedido, ao Conselho Superior do Ensino. 

Saúde e fraternidade.--- lúl'adal'ia da Cun!za Curréa. 

N. 2<J - EM 10 DE Ali OS'!' O DE 1911 

Sobre a epoca em que 'e de1:crá p10ccdcr á n01a divisão dos municipios em 
sccçt•cs clcitoracs, de accôrdo com a legislação yjf!entc 

Tllinisterio da justiça e Neg·ocios Interiores- Directoria do Inte
rior-- 1" Secção- Rio de Janeiro, 10 de agosto de I<) li. 

Respondendo ao vosso officio de 1 B de julho proximo passaqo, 
cabe-me dizer-Yos que a divisão desse município em secções e a d~i
gnaçüo dos edificios em que estas têm de funccionar sómente deverão 
realizar-se no ultimo anuo da futura legislatura de 1912 a 1914, termi
nados os trabalhos da revisão corre~pondente ao dito anno de 1914, e 
não finda a presente legislatura, isto é, em 1912, como prescrevia o 
art. 42, combinado com o art. 26 da lei n. r. 269, de 15 de novembro 
de 19• q, os quaes foram derog·ados pelos arts. 7" c Ü" do decreto legis· 
!ativo n. 2 .419, de 1 1 de julho do corrente anno. 

Salide e fraternidade - Rii'Jdm•ia d,l Crmll,1 Corn!,l.- Sr. presi
dente da commissão de alistamento eleitoral no município de· Ticté, no 
Estado de S. Paulo. 

N. 30- Em 24 DE AGOSTO DE 1911 

Declara que não tem mais raz;to de ser a fi~H.:ali;.:J~úo Uo~ in.'->titutu~ cquirarados 
ao nntig1 1 ( ;ymna~io N~cional 

Ministerio da Justiça c Negocios interiores- Directoria do Inte
rior- 2' secção- Circular- Rio de Janeiro, 24 de agosto de 191 I-. 

Havendo cessado, em virtude df!lei ~,rganica do ensino approvada 
pelo decreto n. 8.6.s9, de 5 de abnl ultJmn, o regimen de priYilegios 
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de que gozava o antigo Gymnasio Nacional, hoje Colle~do Pedro H, 
extino·uiu-se, ip.w f,?clo, a razão de ser da fiscalinção do~ institutos 
que, n10delaJos por aquellc, tinham identicos privileg·ios; c, portanto, 
com a d~snccc3siLI:tJc da li.:;calinção, dcsapparcccu o uniL:o· motivo da 
existcncia Lias funcçü:!s ollkiac3 dos dcleg:Hlos do ( 101 crno junto a 
esse:; cstab..:lcci.mcntos. 

X vista Llo cxpllSto, o (Inverno [.'c.lcral nãn mais ..:on·;idcra como 
dcJecrados seus os 1\mccionarios nomeados, no dito re~·i mcn, para 
dese~npcnharem, nos rcfcrklos institutos, o sen it;o reg nlado pelas 
disposições que cnt."to 1 ig·oraYam ; o qllC vos declaro para vosso 
conhedmcnto. 

Saúde c f'raternidaclc.- /~il·.JLTI'i.J L1 ( 'unh,J ('c~rrl'.l. -:-;r. Lduarclo 
Ca!Ltdo. 

TJentico aos demais ex dele!..!ados fiscacs junto a institutos equi
parados de cnsi no ~ecundario. · 

:-.!. 31 -Em [L DE SI~Tl;:\\nRt) m: LI)~ L 

Sobre a transfcrcnci;t, r:lLt tl .\r~hÍVtl Puhlicn Nacio\l:l.l. dL' \llli"\1\lll'tltl~- L'\i-.,lL'lÜL'" 

na Bib!j,,teca ~<acionai 

1\!inisteriq da Justic;rr c .'\cgocios Tnteri<>res - Dircd<JlÜ do Inte
rior -·- 1" scc.;;io- lU o de .1 anciro, L 1 de setembro de 1 c, 1 1. 

Dechro-Yos, em rel~rcnc:ia ao ofikio 11. l.'í"· cL q de junhu 
ultimo, que as rcsoluçõ~s canstantes dos av.isos ns. L -:1.11 c <)'JI, ele 2.') 
de abril de I8<)J, c 20 de junho de Jfl<)J, c relativas á transterencia, 
para esse Archivo, ele documentos que se at:ham na Hihliotheca 'hci
onal, estão prc_iuJicaJas pelo disposto no art. ü6 cl<1 decreto n. i\.1\_-:;:;, 
de 1 1 de julho pro\ imo pass:tdo. 

Saúde c fraternidade. - Rii\J},JI'ÍJ ,i ( Cu11/u C.•IT('.t. Sr. director 
do Archivo Publico N:1donal. 

N . . )J - g;\t 21 DE SETF:é\Umu DE 1•111 

Sobre a c"~cu~..;~ln do ,_·ontr:\Ltn da C:unpanhi:t tle S:lllt'anH.'nto dn H in de Jancil'n 
appro\·~h\q pL·ln dccrcttl n. J 575, de t) de :tgt,-;tn lk 1:;rJ7 

Ministcrio ch .Justiça c Nc;;ocios [nteriores - Directorb do Tntc
rior-N. r.:;~r,-l"sccçüo--Rio de Janeiro, 2L ele setembro de LCJIL_ 

Sr. 1\linistro de Estado d:1 Fazenda- No avi.;n n. 1 1 '), de -1 de 
julho ultimo, commnnicae~ ao i\tinistcrio a mcn can.ro que, tendo sido 
c:x:onerado o liscal do Governo junto ú Companhia de :-;aneamcnto do 
Rio de Janeiro, por não s:!r nHis nec·ess:~.ria a sua lis~aliz:~ção, con. 
forme resolvestes por dcsprrcho de 3•> de maio do anno ctltTcnte, exa
rado no processo a que se ach:t anncxo o aviso dc,;te '\linistcrio 
n. :2. 7ü9, de 16 de dezembro do anno passado, c como a me'ima com
panhia tem deixado ue cumprir varias clausulas do contracto appro
vado pelo decreto 11. J. ~:-:), de () de agosto de 1 :~,1:-, a começar pela 
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4\ desde que cobra alug-ueis superiores aos estabelecidos, rogaes pro
videncias 110 sentido de ser rescindido o mencionado contracto. 

Em rc~posta, declaro-vos, de accórdo com o parecer cmittido pelo 
Consultor Cicral da l~epublica, c constante da cópia junta, que da com
pctcncia, reconhecida por esse i\linisterio, para resoh·er sobre o qul; 
respeita ú fiscalizaçrto de exccu<;fto do contracto, d.:cot-rc que lhe cabe, 
independentemente de intcrtercncia daquclle cujos scn•iços se acham a 
meu carg·o, compcllir a referida companhia a cumprir as obrigações 
contractuaes ou a promover, como t()r d.: direito, a resd<ío do con-
traLto. · 

Saúde c fraternidade.-- UiJ•ad.zl'i.l d.1 f.'un/u Corr,\7. 

N. 33- I~.\ I 2~: m: SETEL\1131{0 DE IIJII 

Sobre o modo ''L' Lt~ntar o pr:tzn par~' .l ~·ar:tntia k~al do,, direitos de autor 

i\linisterio da Justiça c Neç:oc:ios Interiores-- I )Írcctoria do Inte
rior- 1" Secção - Rio de Janeiro, 1:: de setembro de '0' 1 . 

No ofTicio n. 21 r, de 1.1 de setembro corrente, ao qual acom
panhou o requerimento, documentado, em que o jtriz municipal de 
Ubcraba, bacharel José Julio de Freitas Coutinho, vos pede seja re
gistrada, nessa Bibliotheca, sua obra O Od(..;o Penal e o .furr, de 
que rcmcttestes um exemplar. c cuja impressão L'Omcçou em r<)O!J c 
krminon em r<)Jn, consultacs sobre a solução que dc\·c ter q assumpto. 

Em resposta, declaro-vo.< que. por for<;a das clisposiçües combi
nadas dos arts. '.1 c .1", n. r, da lei n. 41 1r,, de 1 de .1;_:-osto de r B•/i, o 
prazo da garantia legal para os direitos enumerados no art. 1 o da ci
tada lei começa .1 t:orrer elo dia 1 ele janeiro do anno em que se fizer a 
publicação c at:al,ará no dia :) r de dezembro do anno scg·ninle ao ela 
publicação da ohra . 

. \ssim, nada impede que seja attcmlido o rcqucrcnlc, cuj.1 petição, 
hem como o exemplar da dita obra, vos restituo. 

Saudc c fraternidade.-- l?il"cld,llü ,f! eun/1,1 C:orn'.l. -Sr. clircctor 
geral da Bibliothcca Nadonal. 

N. 31 -- E:\l ~1\ llE SETEi\lBlto OE ll)r r 

().~·clar-1 t.plt_' c) ..... rrl·f~"-.;:-;1lfL''-', auxiliarl':-; l' l'lllprcg-adn· . .; IIO\'II'i 1!.1" in..,;titutos d-.! 
Cll:-iillc• .... upcrinr c l'und:lllll'lll:\1 ll:~~~ .c.,:lcl funcci0n:tricl-; puhlk<l'; fl'der:tc:.; 

\linistcrio da .Justi<;a c N<.."ocios Interiores - ()iredorh do Inte
rior--· 2" Secção·- 1\io de Janeiro, 2H de setembro de 11)11. 

Sr. Ministro de Estado da Fazenda : 

0 dircct• 1r do Collcgio Pedro TT tranRmittin-mc, com o ofTicio 
11. r 21 '• de 2H de ag-osto ultimo, as scg·nintes consultas, !citas pelo tltc
sourciro do mesmo instituto : 

1. • Si os directorcs eleitos pelas congregações são autoridades 
fcdcracs; 

Justi~:l - IJ-:chiics de 1')11 z-
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2.n Si os títulos dos funccionarios por elles nomeados estão 
sujeitos ao sello proporcional da tab.ella A, § 8", do regulamento ap
provado pelo decreto n. 3.564, de 22 de janeiro de I9oo; 

3·a Si esses funccionarios são considerados pessoal activo e si os 
respecti\'OS vencimentos se acham subordinados ao imposto de que trata 
o regulamento approvado pelo decreto n. 2.775, de 20 de dezembro de 
1897, modificado pela lei da receita do corrente exercício; 

4·" Si, em referenda aos mesmos funccionarios, cumpre obsenar 
as disposições do montepio obrigatorio. 

De accórdo com a nova organização do ensino c com os intuitos 
gue a determinaram, os estabelecimentos que, antes Je 5 de abril proximo 
fmdo, eram mantidos pela União e :H.lmini,lrados directamente pelo 
Governo Federal, estão ntr:~vessando o período tlc tr:ll!sição para o 
rcg·imcn imkpenJcntc de qualquer vinculo lll:IIerial c d:t llscalização 
otncial, media ta ou immediata, per iodo em que cr mtinuam, sob certos 
pontos de vista, sujeitos :i fiscalização delcg·a,b ao Conselho Superior c 
decorrente apenas do ~ubsidio provisorio c"nccdi,lrl á conta do The
souro Nacional. 

Claro é, porém, que a transitoria acçfto fiscal do dito Conselho 
não imprime a taes institutos o caracter de est:1belccimentos federaes. 

1\lantida~ sómente, na conformidade do art. I 21J da lei organica, as 
regalias moraes e materiaes de que gozavam os antigos , locentes e func
cionarios não podem, portanto, ter feição dillcrcnte daqnella que a lei 
imprimiu aos institutos a que pertencem não só os novos docentes, 
auxiliares do ensino e funccionarios administrati.-os, mas tambem os 
respectivos directores, cuja investidura nem sequer depende do Governo, 
pois são eleitos livremente pelas congTegações ; com m:tioria de razão, 
não se incorporam á classe dos funccionarios fed•·racs (IS empregados 
que os mesmos directores nomeiam. Dahi resulta qJc os professores, 
auxiliares e empregados da administração, providns nos seus Jogares 
por actos do Go.-erno Federal ou dos directorcs c os eleitos pelas con-
15regações não se acham obrigados ao onus do seJJo de nomeação e do 
rmposto sobre vencimentos, não lhes cabe a vantag-em ,Jo montepio, 
nem a da aposentação ou da jubilação á C'Jnta da l fnião. 

E porque o assumpto interessa ao Ministerio da Fazenda, vos dou 
conhecimento do modo de pensar do que está a meu carg·o, afim de fa
cilitar a solução dos casos que, no Thesouro Nacional, se apresentem. 

Saúde e fraternidade.- Rimdcn·i: .f,l Cunha r'IIIT~a. 

N. 35 - E~i 5 DE OUTUBRO DE I9l I 

Resol\·e duvido. sobre o modo de dar execução ao disposto nr> decreto n. 8.913, 
de 23 de agosto ele '9'' 

Ministerio da Justiça e Neg-ocios Interiores - Directoria d') Tnte· 
rior - In Secção -· H. i o de Janeiro, ;; de ontuhro de I '.1 I I o 

Em referencia ao vosso pflicio ele 24 de setembro proximo findo, 
declaro-vos que, por haver sido annullada, nesse município, a revisão 
do alistamento fdto no corrente anno, deve competir :i C•>mmiss.'lo que 
serviu em I'JW proceder, de accôrdo com os c!ecrr'tllS ns. 2.4I9 e 
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ll.922, de 1 r de julho e 23 de agosto ultimas, á nova divisão do dito 
município em secções e á designação dos locaes para funccionamento 
das mesas nas proximas eleições federaes, a 30 de janeiro, e nas que se 
tenham de elfectuar no triennio de 1<)12 a 1914. 

Saúde e fraternidade.- Rivadavia da Cunha Corrêa.- Sr. presi
dente da commissão de alistamento eleitoral no municipio de Mananna 
c Pyranga, Minas Geraes. 

N. 3tí --EM 13 DE OUTUBRO DI~ 191I 

llcclam que o art. 3° da lei organka diz rc~pcit" aos bens yuc :1ctualmcntc consti
tuem os patrimonios dos estabelecimentos de ensino, os yuaes não podem ser 
alienados sem autorização do Governo c que os seus rendimentos podem ser 
empregados de accordo com o~ arts. rp e lillb mc~ma lei, indcrcndentementc 
de intcrfcrcncio. do Govcruo 

;'llinisterio do Justiça e Neg-ocius Interiores - Directoria do Inte
rior- 2a Secção-- H.io de Janeiro, 13 de outubro de I()I 1. 

Em referenda ao ollicio n. I 64, de 21 de setembro ultimo, e á 
vista das ponderações nelle feitas, declara-ms que o disposto no art. 3" 
da lei organica diz respeito aos bens que adualmente constituem o pa
trimbnio dos estabelecimentos de ensinq e aquelles que, destinados ao 
mesmo patrimonio, li>ram doados, legados ou adquiridos com as sobras 
dos rendimentos dos referidos estabelecimentos, c cuja alienação não 
póde ser levada a elleito sem autorização elo Governo. 

Quanto, porém, ao~ rendimentos do patrimonio, os directores da
quelles astabelecimentos podem, de accórdo com os arts. 9" e 10 da 
citada lei e sem transferencia deste 1\linistcrio, empreg·al-os, sob aua 
responsabilidade, quando isso se tornar nccc~sario aos interesses do en
sino. 

Saúde e fraternidade.-- RiJ•adal'i,l da Czmfra Corré,1.-- Sr. director 
da Faculdade de Medicina do Rio de .Janeiro. 

N. 37 -EM 26 DE OUTUBRO DE I9I I 

ltcso)ve duvida quanto á execução do clecreto n. B.92l, de 23 de ag-osto de 1911 

l\linisterio da Justiça c Negocios Interiores - Dircctoria do Inte
rior - 1" Secç:lo -- Rio de Janeiro, 2h de outubro de r ')I 1. 

Respondendo ao I'Osso ollicio de fl do corrente mez, declarO-\'OS 
que a divisão feita do município em secçOes e a desig-nação dos locaes 
para nc\les funccionarem as mesas elcitoracs não se realizaram na época 
leg-al, visto que ao tempo em que ahi se etfectuaram taes trabalhos 
vigorava o disposto no art. 42 da lei n. 1 • 269, de 1 5 de novembro 



20 DECISÕES DO GOVEL\NO 

de 1904, e assim sómente depois de finda a actuallegislatura, isto é, 
em IQI2, por occasião da rev1são do alistamento, ter-se-h ia de proceder 
áquefles trabalhos. 

E porque só em 1 1 de julho proximo findo foi promulg·ado o de
certo legislativo n. 2.41(), determinando que as alludidas divisfto c 
designação se effectuem no ultimo anno da legislatura, cabe a essa 
commissão cumprir, opportun1mente, o decreto n. B.<J22, de 2il ele 
ag-osto do currente anno, o qual dispõe que esses trabalhos se realizem 
a 16 de noYembro proximo Yindouro. 

Saúde e fraternidade.- RiJ'c'tdetl'Ü da Cunll,T CorriJa. - Sr. presi
dente da commissáo de alistamento eleitoral em Xiril'ica, Estaclo de 
S. Paulo. 

N .. )8 -EM ;)o DE OUTUURO DE 1<)11 

Sobre a '''bstituiç:ío, por escala, elos funccionarim ela 11ibliolhcca Nadonal 

-
1\linisterio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do Inte-

rior. - N. 1.713 ·_ I'' Secção- Rio de Janeiro, ;)O de rmtnhro ele 
Fll I • 

Respondendo á consulta que razeis em o olllcio, sob o n. J-t 1, de 
24 deste mez, declaro-vos que, fL vista do disposto no art. ')", n. 4, 
combinado com o art. 53 do regulamento annexo ao decreto n. n.f3.).), 
de I 1 de julho do corrente anno, cabe a essa Directoria designar sub
stitutos, por escala, quando o impedimento do funccionario prolong-ar
se por 30 dias on mais. 

Saúde c fraternidade.- Rivad,wia da Cunha CorriJa.- Sr. director 
geral da Bibliotheca Nacional. 

N. 39- E\1 r, DE NOVE'\lnRO DE 191I 

fl)clan qU•c .,, fac:\!l•hl~' co·np2tc rc,••l•·cr '>Obre o e:'r1ct<1 C\llnprim~at•1 elo 
:-,.rt. ,p d1. k~i oq.;.:1nk~l 

l\linisterio da Justiça e Ncg-ocÍ<)S InteriorGs -- Dircctmh d<) Inte
rior - 2• Secção- Rio de Janeiro, r, de novembro de 19 1 1. 

Sr. presid~nte do Conselho Supiérior do Ensiw' - Em retcrencia 
ao vosso olTicto n. 70, de 3 do corrente mez, no qnal me commn
nicaes haverdes recommcndado em circular aos directnrcs dos insti
tutos o~ciaes de ensino superior na Republica n exacto cumprimento 
do prev1sto no art. 41 da lei org-anica do ensino declaro jnlrrar de toda 
relevancia o alvitre que suggeristes. ' . r 

Real~ente_, parece-m~ ue gr~nde vantag-em fazer executar quanto 
antes as dtspostçoes da lei orgamca, applicando-as, tanto quanto pos· 
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sivel, aos alumnos matriculados das segundas series em diante. Sendo, 
por6m, autonomas as faculdades c tcnJo ellas approvado um regimen 
de transição e adaptação para aquelles alumnos, de accôrdo com as 
convenicncias c recursos peculiares a cada uma, penso que a ellas 
cumpre resolver sobre u a'sumpto da vossa circular. 

Saúde e fraternidade.- Wr,1d.11'ia d,1 Cunlw Corn\1. 

N .. ]O- Ei\l H DE NOYE\11\RO DE 101 r 

s()hrc :1 <'•llnrctcncia do...; juill''-' de paz r:ll:l, como :-:.uh~tituto~ kg-acs dos 
jttft.e" de di1citn, plc''.;iditl'lll h Cll\ll1l\is~~-·~·" k :tli'-'LllllC!ll•l vkil!ll"'ll, ... ' .. ~obré 
:t •'puC:I l'lll plC dt·\,'1:1'1 -;,·1 ri! ·:;tlll/:t·h" :\ 1\l• 'l'- p.ll.\ :1--; vJ,·i):l-ll"-.; kdcr:\l'S 

.\ linbtcrio da Justi~a c: I\' cg·ocio' Interiores - Dircctoria do I ntc
rior -~I' Sccç:to -- Rio de Janeiro, H de novembro de 1•11 I. 

l·:m rdcrcnc:ia a" olliciu de 2;- de <Hitnhro proximo lindo, decla
ro-yos que ao l'oJer E\ec·ntiro n.'io m:1is ,:· licito manifestar-se sohre 
o objcct•l da con;;n1ta que fazcis nu allndidcl cotlicio, risto que o Su
premo Tribun:d l.'e,Jeral, em aceunUo de 12 de ag·osto ultimo, julgou 
leg·al a presidcncia Ja .commiss:io de alistamento desse mnnicipio pelo 
juiz de paz, considerado substituto legal do juiz de clireito. 

Devo, entretanto, suscitar vossa attcnç.'io para o equiroco, em que 
parece estardes, de que ú mencionada commissüo cabe organizar as 
mesas, por oce:l.>ião de: se proceder, em 111 de novembro pmximo fu
turo, aos trabalhus de que tnt1 o decreto n. 1:.922, de :33 de agosto 
do corrente anuo: 1s dius m~sas, na turma da lei n. 1.269, arts. 6r e 
1•2, c das respectins lnstrucçt>e.:, annexas ao dccr.::to n. 5·4S3, de 6 de 
reverei ro de ''~":', d ~ 1·cr~o :>cr or:.:·ani/:ldas a :;" Jc dezembro proximo 
vindouro, isto l:, ;o di:ls ante,; do t.hs clei,-t-,cs lederac:,;, a .\'' de ja
neirc> segui ntc. 

Sal.ldc c fraternidade.--- lúl'<1d,n'ia ,f-1 Cunlra Cmn',1. ---Sr. ajudante 
do procurador da Hnpublka 11o 1111111icipio de I ·axina, 11<> Estado de 
S. l':wlo. 

N. ·I' - E:\1 H llE NO\'Ei\IBRO [)E 191 I 

:.;obre paga meu lo de , cncimcutos a funccionat ios da Bil,liothcca Nacion;:tl em 
em virtude dl' stth:-;tituiç:-t(l por l':)C:\la 

Ministcrio da Justiça c Ncgocios Interiores-- I >iredori:l Jo Intc
ril>r -- ' • Sccç.'io - H i o ele J anei rn, :: de novembro de r o 1 1 • 

Sr. J\ 1 in ist r<> de E~tado da Fazenda - I )ando-vos conhecimento (k 
que, p<élo director ger:.d da Bihliotheca Nacioml, e:m virtw_!c do dis
po:;to no art. 1!0

, n .. ;, combinado com o c.Jrt. ~3 do -:tctual regula-
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mento, anncxo a•) decreto n. 8.B35, de 11 de julho do corrente anno, 
foram designados o otllcial bacharel i\lig·nel 1\bilio Borges, o amanu
ense Eugenio Teixeira de Macedo c o :mxilbr Henrique Carlos 1\tei
nidw para Hcrvirem, rcspeclivanwnte, de snh-hihliothccario de ollicial 
c de :unannemse, emquant<> o sull-hibliothec~u·io clkctivo :\utonio l'e
reira AoTclla estiver substituindo o bihliothecario b:t<.:IIard Ant<Jnio 
Jansen J;, Paço, Jcclaro-·vos, p:1r.:1 os fins con\·cnientc.~. e que aos desi
g-nados devem ~mr paoos, :\ \·ista das competentes l'tllilas, remetlidas 
ao Thesouro Nacionar, os vencimentos integ-raes dos logares que intc
rin1mente occupam, visto que ao alludido bibliothccarin c!kctivo não é 
abonado vcndmento alg·um por conta do Ministcrio a mc•t c.1q.ro. 

~;aúde c i'r.tkrni<hde. - Uir,U.ll'i.l 3.7 Cun!u <"••rrr'.J. 

N .. ~~ - Em ,, DE NO\"E~\1\H() I )f•: 1 'li 1 

Sobre ~H nut:t-; qtJc 1 ll'\'C111 ser feitas nos ti tu los dns ekit~ 1rt':-. , [Itv mu1 km de scc
çf\n, e .YOhl'l' a cnnrenit'Hcb de, na tlh is;lo do~ mt1nki)1io 1'\11 ·;··<:r:iw<;, atlP!Hh·r 

:to local 1l:t rt"d,lcrh·i:t do-; cldtorc~ 

l\linlsterio da .Justiça c Negocios Interiores - I lirectm i:t do 1 ntc· 
rior - 1" Secção - Rio de Janeiro, <) de novembro de 1<11 1. 

Em resposta ao vosso tclcgramma de :1 do corrente mcz, dccla
ro-vo.; que nos títulos dos eleitore~ podem ser feitas as neccssarias 
notas quanto ú mudança de secç.'l.o, nüo se me aHg·nrando legal a sub
~tituição do titulo, sómente permittida no caso de CITo ou extmvio 
do primeiro (art. :)2 da lei n. 1. 269, de 1 s de novembro de 1 <J<l4). 

Ontrosim, declaro-vos parecer conveniente que a twva divis:ío elos 
eleitores se clll;ctuc, atttcndcndo-sc de prefercncia tt pr• <X i midade dare
sid·!ncia destes, c observado o disposto no art. 7' > Ll<l ck,Tcto leg·isla
lativo n. 2 ... p•J, de 11 de julho proximo lindo, qu:tnto :t<l maxinw e 
mínimo ali cst.Jhclcciclos. 

t·búdc c fraternidade.- l?il'adavicl da Cun/1,1 C•>rr<\1. -Sr. presi
dente da commissão ds alist:tmcnto eldtural no 11111\)Í<:Ípit> "'~Taubaté, 
no Estado de :-;. Paulo. 

N. 43 -- El\1 10 DE NOVEMBRO UE 1'111 

Sobre rag.:uncntn de vcndmcntoc.; .:1. funccinn.·uin-> d-1. Biblioth"c:1 l'\:1cional em 
vir twle dL· ~ubstituiç.:lo ptq· e-;c.:tl:t 

.\linisterio da Justiça e Neg·odns intcrior<.'s- Dircctoria d11 Interior 
- N. 1 • ;-sr) - 1 ' :-;ccção -- Rio de Janeiro, w de noYcm hrn de 1" 1 1 

Sr. i\linistro de EstaJo da Fazenda -- Dando-Yn·' conhecimento 
de que, peln director g·eral da Bihliothec:1 Nacionnl. em \·irtude do dis-
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posto no art. (f, n. 4 combinado com o art. 5:> do actnal regula
mento, annexo a(J decreto n. IU>:15, de 1 1 de julho do corrente anno, 
loram desig·nados o oflicial Joaquim Tnrquato So:-~res da Camara, o 
amanuense i\lario llchring· e o au.\iliar ,\ug·usto i\larlins Barreto para 
servire111, resl•ccti\';nnenlc, de suh-bibliolhccario, de ollicial e de ama
nucn~c, CllllJllanto o sub-hibliothecario eO't:cli\·o Eduard,, \ida! estiver 
no goso de licença, declaro-\'''"• p:1ra os Iins con\'enicntes, que aos 
designados de1·e ser paga, além do ordenado de st·il cargo, a gTatili· 
caçfto do Jogar suhstit11ido, de modn que se ufto dê accrcscimo de des
peza, ohsen·ando-se esta regra em casos da mesma natureza. 

:1;Jútlc c li-:tternidatle. -- /?in.I,Jri,J /.1 f:unllc! l'flrrt'!. 

,\linisterio da Justi~a c Nt:;~ocios lnterÍI,rcs- Hi,, d•: Janeiro, 14 

de novembro de I '.111. 

Sr. juiz de direito, presidente d:t commiss:ío de :llist:unento elei
toral do município de lUo l,.ormoso, l'ernamhuco - 1\esposta con· 
sulta constante vosso telegramma 1>, declaro-vos que trabalhos trata 
decreto n. IL922, de 2.1 agosto ultimo, dc1·cm cfl'cctuar-se todos mu
nicípios I ó corrente, coni(Jrme determina mesmo decreto, afim possa 
haver uniformidade serviço eleitoral. 

Sandações.- fól'.1-i.li'Ícl Corr<'.l, .\linislro do Interior. 

N. ·l:í- Ei\l 14 I> E NOVEMBW l DE ,,111 

Subn~ :1 t:xccuç:to dn Uec:rcto 11. B.QZ2, dL: 23 de agoslp de r91 l 

i\linisterio da justiça e Neg-odos Interiores- Rio de Janeiro, 14 
de novembro de I<)l r. 

Sr. Juiz de Direito, presidente da com missão de alistamento elei
toral no municipio de Rio FormosD, Pernambuco - Resposta con
sulta constante vos~o telegramma ü, declaro-vos que trabalhos trata 
decreto n. B. q:n, de 23 agosto ultimo, devem cffectuar-se todos muni
cípios I li corrente, confot·me determina mesmo dccrct' '• alim possa haver 
unil()rmidade serviço eleitoral. 

Sandaçt>cs. - l?iJ·a.f.n•ia Uwn'.1, i\linistro do lnteri"r. 
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N. 46- Ei\1 17 DE NOVEMIJRO DE I<JII 

Sobre 3 rcnl('ssa, nos !\lados, d:ts c<•ri:ls dn alistamento ekilnr:tl •k que tr:tta 
o arl •. )5, p:ua:~rapllo llllicd, d:t ki n. t.2Út), Lil' 15dt· 1\tl\'l'llllllo de J<)(li 

i\linistcrio da Justiça c Nq!ocioc; Interiores - llircctoria dn !lltc
rior- I" Sccç:ío -- H.io de Janeiro, 1 ;- de nm·cmbru de 1 '! 1 1. 

Declarando que assim o fazeis em cumprimento do art. :;5, para
grapho unico, da lei n. 1.~r,9, de 1_::; de novembro de 1""-l• enviastes a 
este ministerio, com olllcio de 5 de junho proximo lindP, ct'•pi:l da re
visão do alistamento eleitoral a que, no corrente anno, se procedeu nesse 
município. 

Hestituindo-vos o allndido docnmento, cabe-me dizer-1·os que, nos 
Estados, de accúrdo com o di:<positivo citado, as cópias de alistamento, 
em numero de tres, devem ser remettidas, uma á Secretaria lb Camara 
dos Deputados, outra (t ~;ecretaria do Senado Federal c a terceira an 
juiz federal na respectiva secçfto. 

Saúde e fraternidade.-- Ri1•.7cl.1l'ia d.1 Cun/1,1 Curré.7. -- Sr. presi
dente da com missão de alistamento eleitoral no município de I kllu Ho
rizonte, Estado de i\linas Geraes. 

N. ·í7 -- El\1 23 ))E NOVEl\!llRO DE I I)J I 

Sobre a::-. notas 411c dc\·cm -~cr feitas nos titulns dt~...; deitorv-:, qu:tndo ll'llham 
m ucbJo Jc rcsidcnêi::t 

i\linisterio da Justiça c Nq.;-c)cios Interiores -- Rio de Janeiro, 
23 denovembrocle I<JIJ. 

Sr. presidente da commis~ão de alistamento eleitoral no mnnicipio 
de Caetité, Bahia - Respondo vosso telcgramma de 1.) do corrente. 
Conforme declarei no aviso de 9, clirig·ido presidenlc cnmmissãu de alis
tamento munieipio Taubaté, Estado de S. Paulo, nos litnlos cldtoraes 
podem ser feitas neccssarias notas quanto á mudança de secção, visto 
não ser legal substituição titulo, sómente permittida caso erro ou ex
travio do primeiro (art. 52 ela lei n. 1. 26q, de 15 de novembro de 
1904). 

Saudações. -Ril\1,iari.7 ('orn?J, i\linistro do lntnior. 

N. 41\ -- El\1 I? DE NOVEMBRO I lE I I) I I 

Na Gunrda Nacion:lln;lo L~ premittida a cohr;utç~t <.k L'!llcdUtllt:lllth •I li\' n:l.o l"·;tl'j:l!ll 
ddi..'rlllin:u..los em ll'i 

Ministcl'in da .Jnstiça e Neg-ucios Interiores -- -'" ~<'C<::ío l~io dP 
Janeiro, 17 de novembro de IIJII. 

Em rl!sposta ao vosso telegramma de 111 do mez find<J, declaro-vos 
que não pódc ser concedida a autorização no uwsm" :-;olicitada, visto 
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não ser permittida a cobran~a de emolumentos que não estcj:lm expres
samente determin11dos em lei. 

Saúde e fraternidade.- RiJ•adaJ•i,l da Cunha CorriJa.- Sr .coronel 
Commandantc Superior interino da Guarda Nacional, no Estado do 
1\laranhão. 

~N. 49- Ei\1 20 DE NO\'El\lBRO DE 1911 

lle\'e ser m:~ntida c obser\':~ua fielmente por todo-;'" nllkiacs da r inard:t I\ acionai 
a dnlltrina do a\·htl de 2.2 de mar~o de I!Jfll 

1\linisterio da j•1stiça e Negocio~ Interiores~-- ~· ~c,·ção- Rio de 
Janeiro, ~n de novembro de l<lll. 

Declaro-vos, em resposta :ws oflicios n. '"~· de 2:: •le levereiro c 
4•2, de q de agosto ultimo, que a doutrina do Aviso deste !\linistcrio 
de 22 de março de 191 o deve ser m!lntida e observada fielmente por 
todos os officiaes da Guarda Nacional, seja ella dos Estados ou dcst::1 
Capital. 

Saúde e fraternidade.- Ril•adm·ia da Cunlu Corn!~1.- ~r. mare
chal Commandante Superior da Guarda Nacional desta Capital. 

N. 5o- Ei\1 24 nE NO\'Ei\lBH.<) DE 1 ()I 1 

Dednra que n~o' podem ser cousid('rados ctn dispnnillilidadl' 11" a~-.;istcntes d~ 

talicins nomeados ante~ da actual r1 . .'fürma dn ensino. porque Jlj() se lhes 
applka u arl. (1') dn rcg11lamentu allHC\o :to dccrl'trJ n. ::.t)fJJ, de 5 dl' abril 
lk' I<jll 

J\linistcrio da Justiça e Neg·ocins Intcriort.'S ~- I >ircctori'l do Jntc
ri"r ~- 2• Secção ~ Rio de .Janeiro, ê.f de novembro de 1 q 11 

Accuso recebido o oflicio n. 1 5;-, datado de 1 1 de setembro deste 
anno, e no qual, referindo-vos ao meu aviso n. 1. 51:;, de rJ do mesmo 
mez, informaes que os assistentes vitalicios Drs. Augusto ll.ndno de 
Miranda e Oscar de Castro Alvares Borg·erth foram considerados em 
disponibilidade, por terem deixado de merecer a confiança dos re
spectivos professores ordinarios, de acc(\rdo com o paragTapho unico 
do art. 69 do vigente reg-ulamento dessa faculdade. 

Em resposta, c apreciando o fundamento da disponibilidade dos 
ditos assistentes e da nomeaçfto de outros profissionacs para desem
penharem as funcçõcs dos Jogares por aquclles exercidos, c:tbe-me 
declarar-vos que, no presente caso, n.'io se vcrillca nenh11ma das hypo
thcscs em q uc o empreg·ado, cujo provimento é vitalicio no seu cargo, 
póde ser atastado do exercício deste, licandn, conscguintcmcntc, em 
disponibilidade. 

O paragrapho unico do art. '•9 do rcg·utamcntu n. :;.1,61, <!c s de 
abril do anno corrente, legislou para o futuro e, assim, é inapplic:lVel 
a assistentes nas condições dos Drs. l\liranda e Borgcrth, as quaes n:io 
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podem, evidentemente, ser alteradas pela-rctroactiviclade dos ef1eitos 
do dispositivo em que se baseou o procedimento desse instituto. 

Decorre dahi, no tocante ao accrescimo pecuniario a que, como 
consequencia d:1 disponibilidade e dos novos provimento.~, se teria de 
subordinar o subsidio para as despczas da Faculdade de 1\lcclicina do 
Rio de .J;meiro, nãn ser facultado ao t Inverno Feder:ll dar-llie assenti
mento, dolllle se orig-inaria duplicar-se, sem fund:unento lcg·al, a 
dotação de um dos lag-ares de assistente da r" e da 2" cadeiras de 
clinica cinrrg-ica, occupados pelos dois antigos auxiliares do ensino, 
em virtude de nomcaç<ies feitas, respectivamente, em 2h de dezembro 
de r Bq6 c 22 de abril de 1 !\y1, seg-undo os títulos apresentados na Se 
cretaria de Estado c que, inclnsos, vos rcrnctto. 

Saúde e fraternidade.- Rivadavia da Cnn/1,1 ( 'nrn'.1. -Sr. elirertor 
da Faculdade dt~ i\let!icina do Rio ele Janeiro. 

N. ')I 

~nh1 c :t falta dt• cxccuç:'in em tempo opportuno tlo dt•crelo 11. ::.'1·", dt: :13 de 
agosto de 19u 

1\linistcrio da justiça c Neg-ocias Interiores-- Directoria elo Inte
rior - I" S~CÇáO - H.io de Janeiro, 25 de novem brt l de I') l I. 

Respondendo ao ofllcio de 17 elo corrente mcz, declaro-vos que, 
por se não ter procedido, a r(, de novembro corrente, aos trabalhos de 
divisão do município em secções e desig·nação dos locacs para nelles 
funccionarem as mesas e\eitoracs, conforme determinou o decreto 
n. 8.922, de 2::; de agosto ultimo, devem, segundo parece, prevalecer 
a divisão c dcsig·nação anteriores. 

Saúde e fraternidade.- Rivadm•ü1 da Cunha Corrêa.- Sr. presi
dente da commissão de alistamento eleitoral no município de Pomba, 
no Estado de l\linas Geraes. 

N. 52 - El\1 2fl DE NOVEMBRO DE HJl 1 

Sohrc: o o :tpi()VI~itamcntf! Je premio cnnccdldo a ex:pnsifnr ~Lt E<;cc,la Nacional 
de Bcllas Artes c não utillzadn 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do Inte
rior- r" Secção- Rio de Janeiro, 211 de novembro de 1911. 

Em referenda ao vosso officio, soh o n. 122, de 5 de outubro ul
timo, declaro-vos que por aviso de 9 do corrente mez solicitei do Ml
nisterio ela Fazenda providencias afim de que, pela consignação «Pen
sões a artistas premiados na exposição geral c aJudas de custon do 
n. 2.1 do art. 2° da lei do orçamento actual, seja pag·a, no Thesouro 
Nacwnal, a ajuda de custo de ;)txJ$, ouro, que compete ao expositor 
desa Escola, Gaspar de Puga Garcia. 

Quanto á proposta relativa ao expositor Gaspar Coelho de Maga
lhães, não póde ser acceita, á vista do disposto no art. 316 do regula-
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me til o approvado pelo decreto n. ;-. 751, de 2.1 de dezcmbn >de 1909, o 
qual nãopcrm!ltC seJa levada á conta dos titnlos de receita, ou dos cre
ditos da dcspeza de um exercício, receita ou despeza pertencente a 
outro cxcrcicio. 

Saúde c fraternidade.- Rit•.1,fal'Ü da C11nlu Corr<'.L-- Sr. dircctor 
da Escola Nacional de Bellas Artes. 

N. 53- Ei\1 12 DE DEZEJ\lBRO DE 1911 

Sobre imposição de pena disciplinar a alumno da ERcola Nacional de Bellas Arte< 

1\linisterio <b Justiça c Ncg·ocios Interiores- Directorh do Inte
rior--- I' Secção-- Rio de janeiro, 12 de dezembro de ll)II. 

Conforme o art. 1" do regulamento annexo ao decreto n. R.9()4, de 
q de setembro ultimo, rt:'g·c-sc esse instituto, quanto ú poli<·ia escolar, 
pelas disposições da lei organica que lhe sã(l extensivas c seg·undo as 
quaes ao dircctor, á congrcg·ação c ao Conselho Superior de l~nsino 
cahe providenciar sobre tal assumpto (art. B.l). Em artigos suhsc
qnentes está regulado o respectivo processo c se dispõe acerca das 
penas que poderão ser applicadas. 

Finalmente, preceitua o art. 93 que das penas impostas pelo di
rcctor e pela congreg-ação o accusado terá recurso para o Conselho Su
perior de Ensino. 

Substituída a palavra- congregação- por conselho docente c 
supprimidas ns refercnçias ao Conselho Superior de Ensino, o capi
tulo da lei organica concernente á policia academica devcr<'I ser obser
vado; na Escola Nacional de Bcllas Artes, com a modificação que re
sulta do art. 66 do regulamento actual, em cuja conformidade todos 
os recursos, quer das deliberações do director, quer das resoluções do 
conselho docente, serão dirigidos ao ministro. 

Portanto, o caso de que tratam os papeis annexos ao vosso ofllcio 
n. I 38, de 22 de novembro ultimo, só podia ser trazido ao conheci
mento do Ministcrio a meu carg-o por via de recurso interposto pelo 
altimno condemnado, o que vos declaro para os Iins convenientes. 

Saúde e fraternidade.- Rivadavia da I 'unlz,T Corn\1.- Sr. dircctor 
da Escola Nacional de Bellas Artes. 

N. 54- EM 12 DE DEZEMBRO DE 1911 

Sobre clcsignação de CRCril'iio para servir na commlss:io de revL~~o do aliRtamento 
clcitur~1l c cornpetcncfa par~ rl'conhecer as tirma-.; dn<..i l'idtnn"; e praticar 
outros netos rclatiYos às clciçücs federaes 

Ministerio da Justiça c Neg-ocios Interiores - Dircctoria do Inte
rior - t" Secção - Rio de janeiro, 12 de dezembro de t <J I 1. 

Em resposta ao oficio que me dirig-istes em data de r 4 de no
vembro ultimo, cabe-me declarar-vos que nos trabalhos do alistamento 
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eleitoral deve servir o escrivão do judicial que fór desig·nado pelo pre~ 
si dente da respectiva com missão, conforme dispõe o art. 8• do decreto 
n. 5-:NI, ele 12 de dezembro de 1904; que no processo das clciçües 
não tomam parte taes escrivães, devendo as firmas dos eleitores ser re
conhecidas por tabcllifto e as cópias das actas concertadas por tabcllião 
ou escrivão a.Uwc", de acc(\rdo com os arts. 12, § 1", c .3-1 do decreto 
n. 5. 45.), de 6 de fevereiro de I<JOS. 

Saúde e fraternidade.- Ri1•adavia da Cuul1a Corré,L- Sr. 1° 
supplente do substituto do juiz federal no município de Cutia, Es
tado de S. Paulo. 

N. 55-El\l131JE DEZEMBRO flE 1911 

Declara que, desde LJ.lll' não ha suprkntL'S elcitn-.; para a crl!nmi-,<1u (!e Jc\·is;lo Uo 
alistamento c kitoral, nada ()\,-,ta :t que e-.;ta funcci' llll' l·r Hll ( ,~; lllC'mhros 
C!fL'dÍYO.'"i qlll' l'tl!llJ'<li"CCL'rem 

1\linisterio da Justiça c Ncgocíos Interiores- ({io de Janeiro, 
1.1 de dezembro de I<JII. 

Sr. ajudante do procurador ela Repnblica no município de Ita
parica, Bahia -- Respondo tclegrarnma 1 • corrente. Desde que junta 
organizadora mesas eleitoraes póde funccionar com os membros que 
comparecerem, conforme dispC>e ~ 3", art. ô2, lei 1.2r•9, de 15 de no
vembro de I<JU4. parece que o caso occurrente, em que n:ío ha sup. 
plentes eleitos para commissão alistamento, nada ah:>ta a que tra
balhos alludida junta se realizem com os membros ellccti I' OS dita 
commissão que comparecerem. 

Saudações.- RiJ•.<,lal'ia da Cunha CornY,1, Ministro do I iJterior. 

N. 5ô- EM 16 DE DEZEMBRO DE 1qq 

Hcsponctc '' Juvidas Jo '\linistcrio da FncnJa quanto a suh,;titui~fí<•. I'''' cs•:al:l. 
de funccionãrios da Bibliothcca Nacinn:tl 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - I lircctoria do Inte
rior- N. r .1l6o - 1' Secção-- Rio de Janeiro, r r, de dezembro 
de 191 1. 

Sr. Ministro de Estado da Fmcnda - Re.spondendc ao vosso 
aviso, sob o n. HJS, de q do corrente mez, cabe-me declarar-\·os que 
a substituição dos fnnccionarios da Bibliotheca a qncm vos releris se 
couforma ao disposto no reg-ulamento approvado pelo decreto n. 8.B;iS, 
de r 1 de julho ultimo, conforme decidi em o avisn de .10 de outubro 
proximo findo, dirigido ao director g·cral daqucllc estnheledmcnto, e 
de que junto cópia. 

Ao sub-bibliothccario Antonio Pereira Ag-rella, desig·nado para 
substituir o hibliothecario bacharel Antonio .Jansen do Paço, hem 
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assim aos funccionarios que, em virtude da commissão em que este 
se acha, substituem, p>r escala, outros de categoria immediatamente 
superior, competem os vencimentos integraes dos Jogare~ que occupam 
interinamente, visto que, conforme consta do aviso de 8 de novembro, 
ao bibliothecario elfectivo não é p1g-o vencimento :.tlg-um por conta do 
:\linistcrio a meu cargo. 

Quanto aos runccionarios de quem trata o meu aviso de 10 de 
novenJl'ru, elevo dizer-vos que, no intuito de evitar augmento de 
despeza, rcsol vi sejam abonados, neste caso, a caJa qual dos substitutos 
o ordenado do seu emprego c a gratificação do logar substituído. 
A esta providencia se não oppõe o regulamento da Bibliotheca, 
embora alli se empreguem as expressões " gratiticação extraordi· 
naria "• o que não autoriza o nbono dos vcnci.mentos integraes do 
c:.trgo clfectivo c a gratificação do lagar substituído, até perfazer 
o véncimento total deste ultimo. . . 

Isto posto, rog·o vos digneis mandar cumprir os meus citados 
avisos de i\ e 10 de novembro. 

Saúde e fraternidade. - Riva.iavia da Cunha Corrt!a. 

1\'. 57 - EM 18 DE DEZEMBRO DE H) I 1 

lleclara que lltJ pcrioJ,) de transição, que ora atravc>;am os institutos de ensino 
para o ela completa dc>o!Ticializ·lção, subsiste a rcg-<1lia da isenção de direitos 
adu~ncit ns 

illinisterío da Justiça c 1\{egocios Interiores - Directoria do Inte• 
rior - 2" Secção - Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1911. 

Sr. 1\linistro de Estado da Fazenda : 

Em o aviso n. 18B A, de 30 de novembro ultimo, solicitastes 
meu parecer sobre si a Faculdade de Medicina e a Escola Polytechnica 
continuam a gosar da regalia da ioenção de direitos para a importação 
de artigos destinados a seus serviços. 

Respondendo ao dito aviso, cabe-me declarar-vos que, na minha 
opinião, subsiste tal regalia no período de transição, que ora atra· 
vessam esses institutos, para o da completa dcsofficialização do ensino. 
Realizada esta, pela fl~nuncia do subsidio, ficarão isentos de toda e 
qualquer dependcncia ou fiscalização officialmeJiata e immediata; por 
conseg·uintc, sr'1 então cessarão inteiramente as vant1;..;ens concedidas 
quando subordinados ao Ciovcrno Federal. 

S:.tllde c fraternidade.- Riv,td(tvia da Cun!u Corr~a 
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1 cspe1to out1 as p1 O\ tdcncms. . . . . . . . . . . . . 

N. ,-n- Dccl:tt;t lJI!l' -;,·, por lllt.'Í!I dL~ queixa ao Pode1 .Jii,Jki:u i11 p•'1dc tl\11 
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MINISTERiO DA MARINHA 

I 
N. r- EM 4 DE JANEIRO DE 1911 

!\l:anda fazer revlelo e corr~ na llOIHildatura dos ob,leel01 de COIIIII*;·

Mioisterio da ".Marinha- N. 20- Rio de Janeiro, 4 de Jaaelrb:de 
1911. 

Sr. contra-almirante graduado chefe ·do Estado-1\laior ·- ·De
ordem do Sr. ministro, tenho a honra de transmittlr-vos a cóPa -. 
do" memorandrtm ·a. 12, de 17 de dezembro proxlmo preterito, .dO 
Sr. c:apitiO de mar e ~erra director do ~ Naval do· Rio _de 
Janeirõ, afim de vos dignardes fazer a revislo e correc:çlo que Jól· 
gardes mais acertadas no grupo doe ob~oe ~ couumo que diz · n-. 
spelto A r~rtiçlo q_ue dirilril c mandar devolftl.o Aqaella autoridld.e.· 

ldentiCo A Superintendéada de Nav~, Aneaal do Rio, Dlíe-
l..'torla do Armamento e IIISpCii:toria de SaUde. · . · · .. 

Saúde e fratemidatle.- <htlrector geral, ~ · RQdrlpâ_ 
Nobrega. · 

N. 2 ...:. EM 6 DE JANEIRO DE 11)11 

. . 
Declara qual é a etapa. dOIIInyalldOII llceacladoa, e quo nlo ha necellldacle. dil 

renovar aanualmeato 1U&11 licença• 

Miilisterio da Marinha - N. 6o - Rio de janeiro, 6 de JlnekO 
de 1911· . . . 

Sr. delegado fiscal do Theso11ro FeJeral ao Estado de S. Paulo 
-Em resposta A v011a consalta collstantc do oftlclo a. 4.! de 25 de 
Julho uhimo, com relaçlo ao Invalido marinheiro nacional Joio Pérelra 
ltodrigues, declaro-voe que u licençu concedida á~- da_ Araiacla 
invalidas nllo têm limitaÇio de tempo, pelo que déi:ram de ser reao~ 
vadás annualmentc. · . • 

Quanto A etapa, a que deve ser abonada é a Ele r$ d.._; 
que fói elevada de $400 para~ quantia, além do soldo de rc$00. ·· · 

Saúde e fraternidade.- )Jaqrdm ldarqriU Baltilla de Lello. 

MarJüa - Dec:IIGei de IC)II 



N.:)- El\l 7 DE JANEIRO DE '')' 1 

~l:111cb cnnq'cll: :11 com n :thonn de tr<·-; mczcs de sol~ I~• n...; l 1 rl'ildzo~; l[tlc olnciacs 
c inferiqrcs .'->()lrrer:un cnm as d11:t...; 1 ('\ olt :1" 

i\linisterio da 1\larinha - N. 'J-~ - ]{i• 1 de JtiiL'Ír• ', 7 de janeiro 
UC I()! I. 

Sr. chde do Estaclo-1\laior da Armada- llecbro-ws, para os 
Iins COll\'enkntcs, que ora autorizo a I lirectori:t < ;er;tl de Contabilidade 
da i\larinha a abon:tr, a titulo de compcnsac;'\o d<>S prejuízos solli·idos, 
até trcs mczcs de soL!o pela ta bel la da lei 11. 1 .-f::), de • 1 de janeiro ,Jc 
1 qd>, :t11s 'olliciacs c inl'criorcs que perderam ,-cus 1111 ifonnes durante a 
rnolta de alguns na1'i"s d:1 .\nnada c d<l ll:ttalllflo \arai, dcsJc que 
:1presentem se11s • luc'lllllL~Ittus clc1·i, lamente i 11f• m:n.l< ,., J"cll~ repartições 
c< 1111 pcten te~. 

Sat'1de ,. l'r:1ternid:tde. - }uplinz lf.rrpiL'S /:7/'fis!T J,· T.c5o. 

N. 1 - F:i\1 '-1 DE Ji\NJ·:JR<, 1\1: l•JII 

S'>lkit:l p! (1\ idcnci:ls para terem :..1....; cump . .'lnhb:-; de 11,1 ·t\·:111 c--11 an;..;~.·ir:c" 

cunhccimeuto d<• art. 1:11 da 01Lk1l:tll,~a 

l\linisterio da i\larinha -· N. I<),; -Riu de _l:lll<~il "• 1 ~ de _janeiro 
de '911. 

Sr. ministro das H.elações l~xteriores -- TL~ndn sido observado 
pelo cOIIllllandantc do conraçado 1-'loriano que <~S ILtvio;< mercantes 
estrang-ein>s, ao :'::udarem actnalmcnte os noss"s 11a1·i()s dL: guerra, co11-
~enani n seu pavilhiío abatido, por esra.;o LI e tclupo m:tior d< 1 que era 
habit.mlmente C< 1st t!lne, á espera, sem duvida, de • JUe a retrih1tiçiío desse 
actn de cortczia internacional l11es se_i:1 feita da lliC'illl:t lórma, por tles
col!hecerelll, n:tllll:dnwiiiL', o llll1·o disl'''siti1·o ,I:! 1!<•:''' 1 1 lnlen:tnça, lJIIe 
regula essa funnalidade, tenho a honra de tr:lltslllittir-vos ttlll exemplar 
da mesma I Jrdenança, pedinllo i.JIIe \'(':o di~Jll'is d•: r•ro1·idcnciar alim de 
que todas as companhias cstrang·eiras tenham r<lllhccimento do que 
dispõe o art. 1 U-t da referida Ordenan.;a. 

Saúde e fraternidade.-- -"''1ptim .1/m·,Jues licJ/'Iis/,t de ],c,/o. 

N. ~; I·:M -~~ IH·: _1\NJ-:IJ~r 1 1>1·: 1•111 

!\linistcrio ·1:1 ~l:tril!ln - ~- .)fi -l{io ck .!:ttldr". -~' ,Je janeiro 
de '''11. 

Sr. chc!"e do l·:stado-J\laior da Anna 1:1 - l!l:·~utnmcncl<l- vos que, 
quando tll'enlcs de remetter ú J\uditoria I ;l'lal de ,\\:irinha c(>J>Í:l da 
declaraçfto ,Jc l:unili:t ,Ju otli<.:ial c(lle humer Ltllcc\J••, inlimncis, c1il 
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additamento, a data c o log·ar do fallccimento, o posto c a situa~iio do 
mesmo ollicial. 

Idcntica ao inspector de Portos e Costas, inspector de Fazenda, 
inspcctor de Machinas, inspcctor de Sat1dc, inspcctor de Engenharia c 
inspector de Marinha. 

Saúde c fraternidade.- .fuaquim JJ,Jrques !JaPJista de Lca, •. 

N. r, - EM 27 DE JANE[l{O DE l1JII 

l'â in~trtlc(;t)L"-> q~tanlo ao pa~·;1lllvlltn de ctalli\-; ~· ~TatifiL:IÇ•-íc·; :Lu·, tdli~..:LlL'S 

i11feriorcs 

~linisterio da ~larinlla · N. -1.1-l 
de J<J! 1. 

gio de Janeiro, c? de _janeiro 

Sr. di redor geral de Contabilidade da .\larinha .. I~esoh endo a 
c:ow;nlla feita pelo:>" ollicial dess:t rcp:trti</10, .Josl: \lcnezes L~a Costa, c 
que vein annexa a vosso otlicio n. r .1>1::, de 2:- de dczeml'ro pro
ximo passado, dcclarO-\'OS para os del'idos ell'citos q11e: 

.I) os olllciaes inferiores, no;; termos ,la tahclla r~ da lei 
n. 2.i'l"• de 13 de dezembro de 1')1", terão duas etapas, snll"rcndo só
mente o desconto de uma unica, quando arranchados ; · 

b) de accôrclo com o parecer dessa Oirectoria, deixam de vig-orar 
as porcentag·ens de 5 c 10 "1 .. de que tratam a 2" ol,scrvaçfto da tabella 
de 9 de dezembro de I IJU'I c os §~ 1 '' c 2° da lei de 1 ', de outnbro de 
ttk)?) ; 

c) ainda de accórdo com a vossa informação, os ofliciacs infe
riores só terão direito ás g-r:1tifkac;iies ch ta h~.: lia 2:: annexa :to de
creto n .. 1B'), de 1:) de jnnl10 de lii<JI, qnallllo em ag-na~ cstra11~·eiras, 
cstaci< ma dos ou não ; 

d) tendo o aviso n. :\tÍI, de 23 do corrente, mandado considerar 
os otliciaes em commiss:to desde a data das respccti I' as nolnc;tç<""íes, fica 
es:;a resolução extensiva aos interiores ; 

e) os interiores, quantln addidos, não têm direito á gratifkaç1o por 
n:(() exercerem eo111miss:l" militar, conforme foi resolvido p:tr:t os olli
c·Iacs; c qnal)tn ao abono de dons terços d:t gratilil':h,::ío de cmll:trque, 
de que trata o art. S-l do decreto de SJ de dezembro de J')OI), 11ão tem 
razão de ser a consu!Ut por não existir mais semelhante ~·artilicação. 

Saúde c fraternidade. --Joaquim Mar,Jucs !ia/'lista de Lcâo. 

N. 7 -- Ei\l 2:: DE JANEIRO IJJ-: I<JI 1 

l'tovid~·n~~ia :tLerca das fonu:llida,IL's p:11a o fornccim('lJln pdo lh'po·,if,, ~a,·al 

dt..: subrcs~t!t..:ntl'-.; ao.c.; na vit):-; c L'stalwlcdmentC~ . ..; da 1\l;u inh:1 

Ministerio da Marinha - N. ·li {---Rio ciL~ .Janeirn. 2:: ck janeiro 
de r<JI 1. 

Sr. diredor do Deposito Naval do Rio de .Janeiro- Autorizo-\'OS 
a proridcndar para que por esse I lepnsito sejam lr1rnecidos aos na
vio., c cstahelcdmcntos c:un~tantcs da relação :tnncxa os ""brcsalcntcs 
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de que necessitarem, desde que não ultrapassem ás quotas para ellcs 
fixadas, podendo os saldos ser transferii!los de um para outro mez. 

Para evitar demora nos recebimentos ora recommendo ao Estado
i\laior da Armada que providencie afim de que o despacho da re
quisição scia feito do seg·uinte modo : Organizada a requisição manu
SL:ripta, de conformidade coin o modelo em vigor, deverá ser apre
sentada a esse I leposito para nella serem escriptos os pre~os dos oh
jectos, verificando se os pedidos estrto dentro da quota. llepqis de por 
v<ís visada voltará a bordo para por ella ser e\trahida a requisição 
impressa que, com a manuscripta, deverá ser apre~cnttda a de~pacho 
do chefe do Estado Maior. 

Obtido este, as d nas voltarfto á repartição a vosso c:trgo onde 
licará a impressa para a entrega dos sobresalentes, depois de vossa ru
hrica, cumprindo-\'os remettcr a manuscripta á lnspectoria de: Fazenda 
c Fiscalização, para os devidos f i ns. 

Identico ao chcle do Estado l\laior da Armada. 

Saúde e fraternidade. - .ftíaptim Jhrques JJaptis/,1 de Leão. 

!\'. li- Ei\l .)<l DE .JANEIRO I >E ''JI I 

.\landa rcctdhcr aus rc;,rcctivo.-.. Cqrro'"' :1.':> rraça:-; que 1\0 ">l:n·i·;ll I_Lts l':-iCOI:l~ 

de aprcndizc:-. m:1rinhcir11:-i n:ltl tcnh:tm cxcmpbr (lllllr(H t;uncnltl 

7\linistcrio ela Marinha- N. -r:-o - 1\io de j:111eiro, .)'l de .ianeiro 
de '0' 1. 

Sr. inspcdor de Marinha - Providenciac afim de que os com
mandantes das escolas de aprendizes marinheiros t:tçam rcc·ollH.:r ao 
respectivo corpo as praças que não forem de comportamento exemplar 
c cuja pcrmanencia nas escolas ft'•r prejudicial á disciplina c :i c:duca~ão 
que devem receber os aprendizes, cumprindo que conste dos assen
tamentos de cada uma a causa determinante da retirada. 

Saúde c fraternidade.- juacJl!Ím .llar]ucs JJ,IPiis/,1 de Leão. 

N. ')- Ei\l ,)l llE JANEIRO 1>1·: [()I I 

(Jccbra LJti<lL'-" q...; IL'IIdmcnto.-., que romrl't~m aPs 1llli,·i 1, . .., 1r:ln-.,fcrido" p:1r.1 
:t lc ..... cn:l 

J'unisteri<J da i\larinha --!\'.-IR" -Rio de .Jandrd. ,;r de janeiro 
de F)I r. 

Sr. director g·eral de ContabiliLIDde da 7\laririiia - Hcsolvendo 
a consulta constante de vosso ofllci() n. r5.i, de 25 do cadente mcz, 
declaro-vos, para os devidos fins, que, não cog-itando a ld n. 2.290, 
de 13 de dezembro ultimo, dos vencimentos que competem aos ofllciacs 



MINIRTJmlfl 11.\ l\TAillNJTA 

transferidos para a reserva, devem ser abonaJos, aos que se acharem 
nessa situação, o soldo das rcspcctj~;~s p:-ttcn~cs, já porque a watific~ção 
sú poderú ser_ paga quando os olllclac~ esl!Y~rcm e1!1 . ~crnço actl\:o, 
l"OIIlo dctermma expressamente o art. :;" da citada lei, .ta porque assim 
~c acha\'a estabdcl·ido no art. :l'' tio decreto n. _c;.o_11, de 2.S de no
vembro de 1 qc '3• que regula a transl"crencia para a re~nva dos c cllic:iacs 
d:1 ,\rmada e das classes anncxas. 

S.1úclc c fraternidade.-- .ftrcT.flÚ/11 Mc~r.Jll,'-' !!.Tp!is/,1 de L,.J, .. 

N. I(; - l~i\1 31 de .IANEIH.< l 1>1·: 1\JII 

,\li nist crio da fllarin h;t 
,)p 11111. 

N . . ;''.\ . Hic> r.k Janeiro .. 11 de Jtncirn 

Sr. director da 1-:sm\a Naral- l·:n1 sccluç:ín a ros~o memor,mdum 
11. 2:-, de') do cccrrcnlc, relath·amentc :'1 co1N1lta dn capitão tenente 
lgnacio 1\lanc cd :\zevcllo do .\m:1r:JI sol>r,· o di~tinctil'o qnc cle,·cr:'t 
n~ar em f:tcedoart. 11 da lei 11. 2.2'1", de I.) de dezembro de l<Jin, 
pelo 1:1cto de h:-trcr sido translcrido para o qnadrn C\traordimrio, como 
lente substituto dessa Escola, declaro 1·os para os Iins con\'Cliientes e 
de ac:cürdo com o qne intornwstcs naquellc menzol"cW.fum que os 
distinc:til·os dos lentes substitutos sao de caf'itao de corveta ela classe 
a que pertencerem, tendo em vista o art. 1 1.; do rc~ulamento 
:llllll'.\O :10 decreto n .. 1.1,;~. de~ de maio de I'J<Jo. 

~a !'ide e fraternidade. Jo.) flÚIIl 1!.71'cflit'S fit1/'lisl.l ./c- Lc,)u. 

N. 11 - J:i\1 1 lll·: I'FVERJ·:mo DE 1•)11 

l~t·t:OIIIIIll'J\.I;t .I t•..;cldh:l dt• i11IC..·Ii•ll1'.; ,j,· h't'Llldh'~·id·\ llllHc"di,j·t~l~· p:ll.'l t'l\il!.'lll 

ll:t-; •-'".._·, 1h" 1 k :1p1 •. ·nditl'" ma1 in!J,·irn .... 

. \linistcrio da i\I:Jrinl1a -- N. SIIJ - l~io .Jc Janeiro, 1 de krerciro 
de J<)ll. 

Sr. chete do Estado- \laior da Armada-- H.ccommcndci-YIIS que, 
d'ora ~m diante, sejam desig-nados para o serviço das escolas de 
aprendPes marinheiros unicamente inferiores de reconhecida mora
lidade c cnj:1 C• ciT<~êc;"ln militar possa servir de exemplo aos aprendizes. 

Tdcnticos :\s inspectC)ri:ls de \larinha, i\l:lchinas, Faccnda c Fisca
Jiz:Iç:io e ~aúdc N:n·:JI; 

SaúLle c fraternidade.- )o.1plim M.11--1ucs /Jaf>lista de J>.:ci,c. 
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N. 12 - ttM 6 DE F:EVE!R.Ettm DE t9i. 

Oefine M competcncias do major commandante da força do Exercito aquartelada 
na ilha das Cobras 

Ministerio da Marinha- N. 6<)()- Rio de Janeiro, 6 de fevereiro 
de 1911. 

Sr. chefe do Estado - Maior da Armada - l<:m resposta a vosso 
memorandum reservado n. 19:1, de 1 do corrente, submctlcndo-mc o 
memormzdum n. 8o, de 3'> de janeiro proximo passado, do capitlío
tenente Protogenes Pereira Guimarães, encarregado do commando dn 
contigente do Batalhão Naval, ainda e~istente na ilha das Cobras, de
claro-vos não procederem as duvidas a que al!ude este official. 

O major commandante das lbrçás do Exercito aquarteladas na 
ilha das Cobras, sendo offidal de graduação superior áquelle official, 
exerce o commando da fortaleza em que se acha aquartelado e do pre
~idio cuja guarda lhe foi confiada. 

Portanto, ao referido major assiste não só o direito, como o dever, 
de exercer fiscalização sobre todas as força,s sob seu superior commando, 
nlto sendo caso de cohiblr Unia aseendenclà mlHtar qtte a lei c5tabelecc. 

Ao major comtnandattte sllpetior da tortaieza e presidia, unica au
toridade à quem deveis vos dirigir sobre o serviço, cttmpte executar 
fiel c exactàmente todas as ordens que lhe forem por vós expedida~. 
não só relativamente ao pessoal, cotno sobre a entreg-a de elfeitoR da 
Fazetida Nacional, a cargo do commissario do Batalhão Naval. 

Desta mlt1ha resolução dareis immedlato conhecimento ao supra
citado majôr e ao capitão tenente Pl'otogenes Pereira Cittimarães. 

Saúde e fraternidade.~- Joaquim Marques Baptista de Leão. 

N. 13- El\1 B DI<: F8VEREIRO DE 1911 

Dá esclarecimentos p:tra execução da !ti h. 2.29", de 13 de <lczemhro de !')In 

MiniRterio da Marinha-- N, 619 -Rio de Janeiro, fl de fevereiro 
de 191 1. 

Sr. director geral de Contabi!Uade da Marinha - Resolvendo 
as dttVidas Sobre â li!Jpllcaçâô da lt!i n. z. 290, d~ 11 de dezernbro ele 
1910, de que vos occupastes em memorandwn n. 117, de 24 de janeiro 
ultimo, declaro-vos, para os devidos em~itos : . 

I." Que, não tendo os officiaes da àctiva direito ao vencimento 
do soldo do posto em que se a~ham graduados, os oiTiciaes reformados 
que exercem empregos na!l! diversas repartições de Marinha niio podehl; 
com maioria de razão, perceber vencimentos dos postos de que tiverem 
grad nação : • 

2." O official da Armada, ou de classe anncxa, que exercer com
missão cnrre~pot1dente á patente snpcrlot ú sua; vcneerá a gratificaç.'ío 
de~sa p:ltentc. Se porém essa commissão compelir a otliciaes de 1·arias 
patentes, todas superiores á do official que estiver exercendo a referida 
commissão interinamente, a este ahonar-sc-ha a menor gratificação da 
c:ommissão; 
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3·" Não podendo ser considerada como funcção propriamente 
militar o cargo de secretario da Escola Naval, por isso que o seu exer
cício não cabe a official da activa, não se póde applicar ao respectivo 
serventuario a dh;posição do art. 12 da citada lei ; 

4·" Os lentes da Escola Naval, officiaes reformados como ex
pressamente determina o art. 11 da mesma lei, devem perceber, além 
Jos vencimentos que lhes competirem como docentes, apenas o soldo 
das suas patentes, sem direito ao accrescimo de 2 •; .. sobre o mesmo 
soldo, a que se refere o art. 13 da lei n. 2. 290; 

s " Dispondo o art. 3• do regulamento que baixou com o decreto 
n. 6.496, de 5 de junho de 19<17, que: O Conselho elo Almirantado se 
comporá dos otliciaes generaes da activa do Corpo da Armada, quer es
tejam no desempenho de commissões1 quer estejam em disponibilidade ; 
é claro que não considera desempenho de commissão o fazer parte do 
referido Conselho, não tendo, pois, direito, de accôrdo com a 2• parte 
do aviso n. 441, de 28 do mez findo, á gratificação da tabella A o 
membro daquelle Conselho que se achar em disponibilidade; . 

6.• Os engenheiros navaes que servirém nos arsenae-'l de Marinha 
terão direito ao abono de diarias. 

Saúde e fraternidade. - Joaptim Mrrr,lues na{'lista de !.eãn. 

N. '4 -EM 1/ DE FEVERf~TRO DE 1<)11 

ltevog-:1 a 2• p:trtc do art. 1" do regulamento da praticagem do cc;r:i 

Ministerio da Marinha·- N. n17 -Rio de Janeiro, 17 de fevereiro 
de I<Jll. 

Sr. inspector de Portos e Costas - Tendo em vista o que infor
ma~tes em olllcio n. 211, de q de J:tneirn ultimo, acerca do~ inconve
nient,es tjue da ~Jbservancia do art. -t" do. regulamento da praticag-em 
do Lstal o do Ceará resultam para o servtço e do que talnbcm se oc
cupou o capitão do Porto desse Estado, no nfficio que transmittistes, 
declaro-vos, para os devidos elfeitos, que, não podendo o ajudante do 
pratico-mór exercer as attribuiçf>es que lhes .conferem os· arts. 2B, 
4R e ..j() do ·reg·ulamento geral da praticagem, que baixou com o de
creto n. 6.B46, de 6 de fevereiro de 19o8, l('>ra da séde da Associação, 
resolvi revog·ar a 2" parte do art. 4'' citado, que incumbe o referido 
ajudante da direcção da praticag·em da barra ele Camocim ; convindo, 
porém, que seja nomeado um pratico qne se mostre habilitado para 
dirig-ir o serviço da referida barra. 

Raúde e fraternidade. - Joaqnim Marques Haptista de l.eão. 
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N. 15- EM 21 DE FEVEREIRO DE 1911 

Man(h recolher ao Hospital de Marinha os officiacs LJUC, tendo commissi'ío 
clctcrmin:>d:>, derem parte de doente 

Ministcrio da i\larinha - N. i\7.1 - Rio de Janeiro, 21 de fevereiro 
de J(J' 1. 

~r. chefe elo Estado-Maior da Armada - Recommendo-vos que 
proridencieis alim de que, todas as vezes que algum oflicial. com com
miss:ío determinada, der parte de doente, seja recolhido ao llospital de 
Marinha; de\ cndo essa occurrcncia constar da ordem do dia des:.e 
Estad<!-i\bior para que na c:~dcrneta do official seja lançada a rcspecti1·a 
nota. 

Saúde c fr<llernidadc.- jo.1quim .lf1rques Baptis/1 ,f e Leão. 

N. IÚ - El\1 23 DE FEVEREIRO DE IQI I 

acvng-.1. .'1 circular n. ,.r,_;·~, de 7 de :thril de li)Jo, c d:í. nutras proYidcncbs 

Ministcrio da .~larinha - N. 8;-r, - Rio de Janeiro, 22 de fevereiro 
de Jqr 1. 

~rs. chefes das rcpartiç<ies de 1\latinha - Tendo notado que, 
com frequencia, com informações, algumas repartições de Marinha 
indicam a facul,Jade que tem o Governo de attender por equida,ie ou 
em 1'isL1 de {'nYc.icntes, os pedidos que lhes são feitos e bem assim que, 
ao transmittirem papeis, deixam de prestar as necessarias informaç<ics, 
de modo a orientar o GovernC> a resolver com seguran<;a c sendo incon
venientes um e outro processe>, resolvi que, d'ora em diante, todos os 
papeis que houverem de subir a despacho, sejam informados pela repar
tição competente, que dará o seu parecer citando as disposições de lei 
em que se t>a,eiam, opinando, com clareza, pelo deferimento ou inde
ferimento da rrctcns:io, quando se tratar de pedido. 

Outrosim, resold rcvog·ar a circular n. r .650, de :- de abril do 
anno proximo findo, deYendo a correspondencia das diversas autori
dades para este gabinete, outras repartiçOes e autoridades extranhas á 
Marinha, ser feita em officios de folha inteira de papel, com as di
mensões de o'" •. 13 x om, 21 e devidamente costurados quando conti
verem outros papeis, afim de evitar extravio. 

Saúde e fraternidade. - Joaquim "l1arques Baptista de Leão. 
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N. 17- EM 22 DE FGVERE!RO DE 1911 

Declara que mesmo os alumnos do Collegin Milita r que concluiram o curso 
precisam ser submettklos ao exame de admissão na. Escola. Naval 

Ministerio da Marinha - N. /1,'l7- Rio de .Janeiro, 22 de fevereiro 
de I<JII. 

Sr. ministro dos Negocios da üuerra - Em resposta a vosso 
aviso n. 12, de 16 do corrente, pedindo matrkula na Escola Naval para 
diversos alumnos do Collegio l\lílitar que concluíram o respectivo curso, 
tenho a honra de dedarar-vos que, ex-vi do art. 21 do regulamento 
annexo ao decreto n. 7.l:lKh, de 1n de março do annn proximo passado, 
só podem ser matriculados naquelle estabelecimento os candidatos que 
se snbmetterem ao concurso de admissão. 

Saúde e fraternidade.- Joaquim .1/Jrques Baptist.:t .te Leão. 

N. 18- EM 17 DE MARÇO DE 1911 

1\'landn adaptar nas capitanias de portos a-; impre~...:;tícs digitar.~ comn prova 
de identidade, de .:1ccórdo Lom o ::nt. 4.2q 

1\linistcrio da Marinha - N. 1 . ;1no - Rio de Janeiro, 17 de 
março de 1911. 

Sr. inspector de Portos c Costas - Recommendo-vos que mandeis 
adoptar nas capitanias de portos, de cnntormidade com a parte final 
do art. 420 do respectivo reg-ufamento, as impressões digitaes, como 
prova de identidade. 

Os indivíduos que pedirem matricula deverão apresentar além dos 
ducumentos ora exigidos, duas fichas de identificação, afim de serem 
coll<lca.Jas nas cadernetase nos competentes livros de matricula, e que 
poJerão ser obtidas no Gabinete de Identificação da Armada ou nas 
rep:lrtições policiae.; nos F:stados onde h ou \'er esse serviço organizado. 

Saúde e fraternidade.- ]n"1111im MCLrques Baptista ,ie Leão. 

N. 19- E:\1 21 DE i\IARÇO DE T<Jil 

~anda abonar, por mcz a Ycncer, o 4uantitnth·n por melhoria do rancho, ao~ 
navio~ que sahircm em commissão 

.Ministerio da Marinha - N. 1 . .,r,() - Rio de Janeiro, 2 r dE 
março de I()II. 

Sr. director g-eral de Contabilidade da Marinha - Autorizo-vo~ 
a mandar abonar, ·-por mez a vencer, aos navios que sahirem em com 
missão, o quantitativo para melhoria do rancho. 

Saúde e fraternidade.- .Joaquim Marques Baptista de Leão. 
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N. 20- EM 2lJ DE MARÇO DE Il)t I 

Arbitra uma dlaria para alimentação das praças dns ese<JI!:t-: •k presos para 
f<ira desta Capital 

Ministerio da i\1arinha N. I 'so:) - Rio de .Janeiro, C!() de 
março de '"''· 

Sr. din;ctor g-eral de Contabilidade da Marinha -- Tendo re
solvido arbitrar em 2$ a diaria para alimentação do eada praça que 
tizer parte das escoltas incumbidas de acompanhar praça:< e ,-onduztr 
presos a diversos Jogares, l<'>ra de;,ta Capital, as,;itll ,-os declaro, 
para os fins convenientes. 

Saúde e fraternhhde. -- .foJ-,Jrlilll .1f,ll''fllC-' IJ.tf•lisl,r Je /,~•,1,. 

:\'. 21 - J·:l\1 -1 DE ABRIL DE 1'111 

l)ecl·u·t 11:\t' :tm e1Jfcrmeiru l1aval reformado occupando o r·~'l':n ·k '·C'r\'("llk 1\:Íil 

c;l:l comprelw11dldo uos arts. 12 c 27 d:t lei 11. ~- :CJ> 

J\linisterio <la Marinha - N. 1 J,:\5 -- Rio de janeiro. 1 de al>ril 
de '9''· 

Sr. inspector de Saúde Naval - Confrwmando-me cnm o parecer 
do Conselho do Almirantado, ernittido em consulta n. 1 • O_j.!, de 9 do 
corrente, resolvi indeferir o requerimento do enfermeiro uav:ll de 1" 

classe reformado jo:to Joaquim de Oliveira, pedindo épie seus venci
mentos sejam pagos de accúrdo com a nova tabella, por se julgar 
comprehenJido nos arts. 12 e 27 da lei n. 2.2')", de 1.\ de dezcnihro 
de IQIO. 

O carg·o de servente, que actnalmente exerce o pcticionario nessa 
lnspectoria, nfto é privativo de militares e póde ser tK-cttpaclo pm 
paisanos, havendo nos departamentos PJilitares muitos outros que 
exercem fnncções suhaltemas, sem que por issn posc;:tlll ser Cllnc;idc
rados militare:;"" que :1:; rcsj•cctivac; f'nnc(iíes t:uniH:Ill "::cj:un. 

O que I'"" dccl:iro p:1ra llS devidos lill:' ,. ''111 -"111<,-:ill :1 l'ttSSil 
11/CIIItWLindum n. :71, de ll de fevereiro ultimo. 

Saúde e frateruidade. - Joaquim Marques /!.rj•tis/,r /e !.cau. 

N. 22 - EM 4 DE ABRIL DE 1'!' t 

~'<pli' L pr11 ·lll1' :t ,Jnll~ ploft~->snn·~ da l~scola Nav:d 1do p/11k111 ·.1'l l':t :·,·tdns 

titulos d1~ lcutes cathcdr:tticns 

_, 1 i nis1 crio <1:1 i\brinha 
de t<JII. 

- N. 1 Ji:\1) -- H jq de .J:ut<~iro, 1 dt~ abril 

Sr. vke-almiran1e dircctor da Escola Naval - lkcbro-vos, para 
os devidos Iins, qnc resolvi indeterir os rcquerinlf'nlo~; dos cap!1ães 
de corve1a Pedro C:lValcante d' i\lbnqncrqne c do nr. i\ m~·usto de 
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Brito Belfort Roxo, professores dessa Escola, pedindo-lhes fossem pas
sados os titulos de lentes cathcdraticos do mesmo estahelccimento, de 
accôrdo ccrm o disposto no art . I 1 ela lei n. :J. :l<JO, de 13 de dezembro 
ultimo. 

O art. I I da lei citada conferiu direitos, gar:mtias c vantagens de 
caracter individual, mas em razãn de exercido de determinados c..1.rgos; 

'c~se artigo s1·J se refere a servet1tuarlus de cargos existentes na data de 
sua promulgação, pois a Constituição prohibc as lcis.retroactivas. 

( Js cargos de professores, para que foram nomea,los us peticiona
rios, licaram extinctos pelo decreto n. f>.:145, de·;)I de janeiro de JCyq, 
sendo-lhes assegurados sómcnte os direitos, g-arantias c vantagens de 
que g-osam c não podiam ser privados em virti1ele de disposição ele lei. 

A conscnaçf"to destes direitos adquiridos pela posse de um carg·o 
c\lincto não constitue titulo aos direitos conferidos por lei postenor 
aos sen cntnarios de cargos de ig·nnl denominação, existentes em outros 
instituto.~ ti~ ensino militar c nf10 ig·ualmcnte ~xtinctús. 

Saúde c rratr:rnidnde. ~ .foac]Utm Marques l!aplisfa de 1-eiio. 

N. -':1 -- I·:M IS llE i\BRIL DE I<JII 

Ministcrio da Marinhrr - - N. J. 71 2 - Rio de .Janeiro, 1;; de abril 
de ''11'. 

Sr. inspcctor de Saúde Naval ·-- Em resposta a vosso ollido 
n. 12:1, de 11 de 11larçn ultimo, solicitando autonzação para serem ex
trahidas segundas viaH das requisições reitas n diversos negociantes e 
rderentes a medicamentos fornecidos ao cruzador 1Yradc1ltes c que 
roram perdidas pelo 1" tenente commissario < lctavio Brnsileiro Ca
da1·al, que ~crvc no labomtorio pharmaceutico do llospital Central da 
l\brinha, .Jeclaro-vos Lllle podeis mandar extrahir segundas vias da
qnellas requisições do livre proprio, devendo, porém, ser feitas as 
notas explicativas para _institicaçã,) das scg-und;ts l'ias, 1Üo só ncst:ts 
como lambem no registo c cnntra-prcn·a.·\ cbs qnc forctm sHI•stituidas, 
dando-se conlwcimemo ú I lin~dc>ria (:era! d·~ Cnnl:thilid:tde d:t Marinha, 
alim de que, no pruces-;o das l:tctmas que rorcm aprcsc~ntadas pelos inte
ressado~, constxlltet1tcs das rc~pcdivas rcquisic;c •es, se.i:un ~lllcndidas 
semelhantes circumstandas. 

Sai'1de c fratcrnitladc. ~ .f()(Nllim 'lfarqu.:s Haplisla de T.eão. 

N. Jf -E~\ 2B DE ABRIL llE l'JII 

1 ·~··~·l:t! :I ( 1\lt' ( • .; il!lit-i.tP•; 'h ,,,.\ll.'lr LI r h'\•t'\ll i11• !t'11111il 1\ ( )', Jd:t ti! I' I k I H 111 no..; I' .·:ti t :t~; 

dt• l'ílSl:t•; 

i\linistcrin ,;:t ~l:trinh·1 -- N. 
dl' 1<)!1. 

-- Hio c h~ ,l:tnl'iro, ~:~de ahril 

Sr. ~superintendente , fc Nave~·at;:í.•J - Em resposta a Ynsso n!llcin 
n. 127, de I.') do corrente, cnm o qual lr:m~mitlisle' o dll <lirector de 
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Hydrographia e Oceanographia, consultando como deve proceder com 
relação aos pedidos que os olliciaes da Armada 1:1zem de planos de 
portos e cartas da costa, declaro-vos, para os devidos elleitns, que, l('ml 
dos pedidos para bordo, dere-se fornecer :-tos nflici:tc~ as c:trtas, me
uiantc indcmnizaç:io. 

Sa1'1dc c fratcrniJaJc. - Joa.luim .l/.1rques IJ.I{'Ii.~/.1 Je f_,\io, 

N. 2:) - Ei\1 ~ DE /\!AIO DE rqr r 

Dcci.'H.'l qllc ~to 1)01-'Lll etH..·arrcg.ulo de inLumbencia l:()mpvk ·t ~~·t:ttilil':lç:ín dn 

pr ( 1p1 io po..;t,, e não 1 l•1 '-'l!pcri' 1r 

Ministcrio da 'l:trinh:l ·-· N. ~-''.W- Hio de Juwiro, -1 de maio 
de l()T I. 

Sr. chele do Estaclo-l\laior da Armada - Em res,1osta ao r osso 
ofTicio n .. p::, de ~·1 de março proximo lindo, com o qual me en1·iastes 
a consulta feita pelo commandante do navio-escola Taman.i.1n' sobre :1. 
g-ratificação .que compete ao~ officiaes encarregados de artilharia, nave
gação e torpedos em navios de primeira classe, declar< ,_vos, para os 
devidos elfertus, qne, competindo ao offidal subalterno a incumbcncia 
que lhe l'ôr determinada, arts. 1 ~ c I-f da Ordenança, cabe ao ollki1l 
que J exercer a gTatillca,_:üo do proprio posto e não a do superior. 

Saúde e fraternidade.- .fo,1quim Marques naptisla de Le.lo. 

N. 2r, - E:\1 4 DE !lli\J() T>E 1911 

1\lanJa p.tg-:u· pd:t \L~rh:t • Fnrç-1. Nav:tln f).::: IC'ntcs 'lllC' Hcar:tm em li··T''nihiliLbdC' 
e O'-' sen ('Jltcs d~t E..;cnLt N~n:1l 

Ministerio d·t :\larinha- N. J.•J4::> -- Ri11 de .Janeiro, -1 de main 
de 1911. 

Sr. director geral de Contabilidade da i\larinha - !'roYidenciae 
atim de que ao~ lentes da Escola N:wal que, em Yirtude do reg ulamcnto 
approvado pelo decreto n. ilJl5o, de ~do corrente, ficaram em dis
ponibilidade c aos servente' da mesma Escola o:cj:un l'a:.: "' o' respe
ctivos vencimentos pela verba" Força Naval"· 

Saúde c fraternidade.- .f".1q)lim .11:11\]Ues /Jc1fllis/,J .l~ Le51i. 
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N. 27 - EM 24 DE l\lAIO DE 191 I 

IJcdara cjllC a importancia da n;nda de instntmcnt<lS não púde ser empregada na 
CIHnpra de tllltro-;, ;l \ista d(tJJ.:; d11 art . .znda lei 11. 2.3;;/1 

~linbteri•• da •\larinha -- N. 2.,;~'' -- Hio de ,laneiro. "4 de maio 
de ltJ I I • 

Sr. superintendente de Navegação -- Dedaro-,·os que não po
dendo o producto da venda dos instrumentos, autorizada por ariso 
n. 2.2.)4, de d1 do corrente rc1•erter em proreito da acquisiçfto de 
outros, por contrariar a disposição do n. 2 do art. 20 Ja lei n. 2.,-;;:;6, 
de 31 de dezembro do anno pa~sado. de1·e a importancia arrecadada 
ser recolhida á pag·adoria deste J\linisterio, para os Iins indica<!los na 
mesma disposição. 

Saúde e fraternidade.- Joaquim .ll.1ques /),7/'lisla ,i<' Leãu. 

N. 2:l- l·:l\1 2~ lll·: I\L\10 Tm 11)11 

FullLbmcnta o inJL'f\_;rillll'Iltt• da prctcJJS~\n ~k 11111 iw-.tructnr d:t 1·:-..cttb N:t\';.tl 

Ministerio da Marinha ··- '\. J •. ;:\q - H i o de Janeiro, 2;) de maio 
de I<JI I. 

Sr. director da Escola Naval - C"m o oficio n. 22.), de 'I do 
corrente, cll\·iastes o requerimento do capitão-tenente Galvão Plccl( 
Arcas, instructor de artilharia dessa Escola, pedindo concessão de todas 
as vantagens, g·arantias e direitos dados aos iustructores pelo recente 
decreto que os transferiu para o quadro especial, na qualidade de 
h!ntcs substitutos, por se achar em ideuticas condições ás de seu col
lcga 1" tenente Armando de Figueiredo. 

O requerente não exercia funcção de professor, nem de substituto, 
sendo encarregado do ensino de materia que t:1zia parte do ensino com
mum, a que se referia o art. H" do rcg·ulamcnto de 1 o de março de 
1 'J 1 o, segundo se vê pelo teor do art. 1 .)•J, paragrapho uni co desse rc
g·ulamento, os instructores encarregados do ensino commum a que se 
referia o art. f\" tinham funcçt"ícs diversas dos instructorcs com t'uncçõcs 
de substituto c professor, respectivamente definidas pelos arts. 1 ;:;H c 
I.)<J. O instructor I" tenente Armando de Figueiredo exercia as 
runcçõcs de substituto definidas no art. l.)f3 do regulamento de 10 de 
março de I•Jitl, como encarregado que era do ensino auxiliar da 3' 
c:1deira do quarto anno do curso de i\larinha. 

E, assim, rcsolYi indeferir o reqnerimento do capit:ío tenente< ia! vão 
Plcck :\rcas. 

Saúde c tralcrnidaLie. - .fti.l[ltim .ll.!rptes n,1f'tislc1 ,{c Leão. 
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N. 29 - EM 1 DE JUNHO DE 1911 

Declara qnc o aYho dc• ,;o de m:trço de 1l'J(• já rcsolvcn qnc 11111 capi1:1n de mar 
C guerra i;radll:tdn 1\ãU rH')dC Conlrihuir para O lllOlillTi 1 1 d() 1:\l";l\IIJ JIOSI!I 

J\linisteri•• da :'llarinha - N. :2 • .)q --Rio de .Janeiro, 1 de junho 
de 1 <JI 1. 

Sr. inspcctor ele Port11s c Costas ---- Em resposta :t \osso memv
raudum n. 1:\:;, de -1 de fevereiro ultimo, rcmettendo o oflicio em que 
c) capino de mar c ~-uerra, g-raduado relimnado, :\u~·usto ( 'csar da 
Silva, dckg·:tdo t!a < ':tpit:wia do Porto do I·:stado do l~io de .Janeiro 
c11t ~. Joüo da I :arra, cnnst~lta se l'Óde contribuir l':tra <~ ttlonlepio rc
Jati v o ao posto de c::pit:1" de 111ar c u·ue1-ra, declan•- 1 o~ q ti e o as:illlllpto 
ja foi resoh-ido pelo ari,;o de :;o de março de ,::,,,,que !ll:tlid<HI resti
tuir aquc!le otlicial a qnanti:l C(llll que entrara par:J I·~ C< 1frc.-. da :\ll'andeg-a 
da Bahia em '"de dc;cmllro de ,::'J-1, para pa:::u\ll:nt>l dt·. dillen:nças 
de lllll\ltCpÍO Cllti'L' I) ['OO'tll de C:tpÍ[;'(o de i'rag-af:t C 11 dL' C:tpil:Ítl dt: lllaf 
c g-ncrra, por n:lo ter direito ao montepio deste ultilllll l'ostn. 

Saúde c rr:ttcnddadc. - }!c1cJIIÍIIl Jlarptcs I!Jf>/is/.1 .!c I.c·5u. 

N .. \'' 1·::\1 'J 111·: JllNI!( l I H·: ''~'' 

M:lli';l o 1\lllltt"lll 1,,. 1'...;\tdl:l:-; l[Hl' I levem ler :t b:l!llh~ira 1111 r'lll'<•itll, :t· irr...;i~:ni:ls 

•lo COIIII\I:lltd41 1k fon;:t-; 11:1\;\CS (',I ILlll\llllil:l 

:\linistcrio d:t i\l:trinha -- N. -~.111>:- -- Hioclc Juwitll, 'I de _junho 
de 1<)1 I. 

Sr. cltcl'c Jo 1-:stado-i\laior da Armada-- I Je c<~nl'mmid:Idc C<llll o 
parecer do ConsellJfl do i\lmirant:tdo, cmittido crn collslllt:t n. 1. 1 .s~. 
de r do corrente, clcclarn-\'OS, para os Iins Cllnvenicnte:-;, que a han
dcira do cruzeiro e as insíg-nias do conHnando de t<m;as IUraes derem 
conter 2 r c~trcllas brancas, disposta~ em cruz e :t llanllnula o mesmo IH! 
mero de estrellas na sua extensão, conlürme determina o art. ~7 da 
ordenança para o serviço da i\rmada; devendo ser red11zido o numero 
de cstrellas usadas nas llarnmnbs das cmbarcaçt,cs minda.;, allcllckndo-sc 
:\s dimensões dellas. 

Saúde c l'raternida.le. - .fn,!qllim 11anues l:af'lisl.r le /,eclo. 
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N. 31 - El\1 27 DE JUNIIO DE ''J11 

Firma olui!Lrina,deaccórdn com o parecer elo Conselho do Almirant·•do, acerca 
do :trl. '•" da lei r.I. 2.92o, de 13 de ck1.emhro de t')I•J 

J\linislerio d:t Marinh:t -- N .. ~·' "'" -- l{io de .Janeiro, :''· de junho 
de t <Jil. 

Sr. chell: do Esl:1do-l\bi(Jr da Armada -Não ollerecendo a letra 
do art. U' da lei n. 2.2(1<>, de 1.1 de dezembro de l<JtO, uma intuição 
clara e immediata, rc~olvi, para linnar doutrina sobre o a~sumplo, ouvir o 
Couselho do Almirantado que, em parecer :tpproYadn pelo I ;o\'erno e 
emitliLI<• em consulta n. t.1<J;), dt.: 1 s do corrente, upinu11 dc·1·er o rde
rido texto receber a se!~uintc interpretação: 

1." A licen~a para tratamento de ferimentos rccehido~ Cltt cumhatí..: 
1rll na manutenção da ordem publica c por molcstia adquiri la durante a 
campanha de\'e ~cr concedida com l<~do~ os n:ncimcntus. 

2. ·· A licençt para trala1ncnto de lcrimentos 011 mol<~c;tia~ n:sttltantcs 
de um acdclcnte occon ido no momento ,I e executar tun ~en-iço prolis
shn:tl 011 pnr nwlL:sti:l originada no cksempcnho de uma diligcncia ou 
seniço :t c:trg<r d" ollicial de\·e SLT c'()llCL'did:t cunt ()< vcncittt<.:ntos in
teuracs. 

' .) • " < Js ferimentos ou molestias sobrevindo tora destas h) pothcsus, 
ainda que durante a carreira militar, só dar:io direito (t licen<;a com o 
respccti v o soldo. 

·+." 1\ concessão dos vencimentosin tcgracs uu ~ómente '·om o sohlo 
sing·clu depende de expressa declaração no laudo l'rokrido pela .Junt<J 
1\lcdica da causa ou origem do mal physico. 

Sattde e 1'1 aterniclade. - .foclflli111 Jlfar,[ltCS !Jtl{'ti,,t,/ de l.<''.lli. 

N .. \: l·:r\l t•1 IW .llll,l!n lll·: tq!r 

IJcd:tta .-.:11'-q)clt-->a-.. :1-.: plt1CI1l:t{;ul'-, 1':1:-.:sad:l-..; pot itJ,:tlill(l'- l' 11.'1 ., 11 J·t:i!ntll\lr:t·, 

l'rO\idcnci:t·..; 

i\linisterio da ;\larinha - N. ;\. ~.S·' ~- HJo de Janeiro, 1 'J de julho 
de 1911. 

Sr. chel'e d< 1 l·:.stado-Maim da i\rmacla --- l'rovidcnciae alim de que 
sejam suspensas, nesta Capital, desde já, todas as procuraçõe:; passadas 
por in\-alidos p:tra recebimento de qual'squcr vencitltelltos a que os 
mesmos tenham direito, devendo, d'ora em deante, ~er pcrmitlidas taes 
procurações quando a impo;;sibilidadc de apresentaçfto do prnprio ficar 
provada mediante :tttcstado do medico elo Batalhão Naql 011 de <iutro 
t;\cullath'o desig-nado pela autmitlade COilll'etenk. 

Outrosim, para ser po;;la em execnç:ío e,osa medida, :tlll'lrizo-vos a 
chamar por edital todos''" individti< rs qne tenham para tallim consti
tuído procuradores; cumprindo-vos, ainda, que mandeis :11'111':\r a vem-
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cidadL: da denuncia dada sobre o recebimento de vcncimentus pertcn
ccnte:s a invalidos iú fallccidos. 

O que YOS deClaro, para os devidos fins, e em solu~·:-ío a russo otncio 
n. ;-üu, de 1.1 do corrente. 

Saúde c fraternidade.- ,/<h1,lllim Mc11"c/Ues /Ja{'tis!J de Lcâo. 

N. :n- E~l 20 DE JULIIO DE i'JII 

lkd:tr,t ·.pt~· ~i·, ptll tnr·in k qttcha ao Poder Judki:lrid p~·~.k l111l (llfiri:tl l'r41(t'dcr 
c'(:!Jl!:l !I ,ÍOI"Il<\J ~!llL' Cl <lo.._'(ll:-i!l\\ 

Ministcri•• ela ~larinha --- N. :;.~(,r,- H.in tk Jm·iro. ,,, de julho 
de I<Jll. 

Sr. chefe do Estadu-l\laior Ja .\rmada -- IlaYendo o Supremo 
Tribunal Federa I estabelecido, em accórdão de 1 de dezembro de 
IBl)-f, a doutrina de que o CoJig·o Penal, ao firmar no ~ 2" do 
art. 407 o principio geral da competcncia do l\linistcri•1 Publicn para 
dar denuncia em todos os crime.<> particulares, exceptnon, e\pressamente, 
dt: procedimento oflicial a punição dos crimes de injmia <HI calumnia, 
em que s,·,mentc cahL: l'roceder pu r queixa da parte • dlcndida. :linda 
mesmo quando e~ta ~eJa autoriclade c no excrciciu d.c :;n:t,; futH.:çõc;;, 
não póde ser levada a ellCito a proridencia qne solicilastcs, em olllcio 
n. BI~, de ~g de junho ultimo, de se enYiar o inqucritu. que o acom
panhou, á autoridade civil competente para se proceder contra u Cor
reia da ivlanf1,1 qne, em artigo cditori:tl, fez gTavc.; ac:c11saçC,es ao ofllcial 
que exerce as func:ç!íes de 2" commandanlc elo Coq'o de :\[arinilciros 
:-' adonacs. 

:\ssim sendo, resolvi mandar archivar u rcli.;rido inquerito, licanclo, 
porém, ao ollkial accusado o dircit•' de intentar, querendo, a competente 
acção, para n qnc se lhe concederá a nccessaria lic.cnça. 

Saúde c fralernidad.c.- }1,1Jttim J/,1rqucs /!,7j 1li.'-la de Lc,/o. 

N .. 11- E~l 2" DE .JULIIO DE 1•)11 

Appro-~·,1 ~llltl\<t l.thdll ,k t·t'\:h dos ~crviço~ da l'r_ttka~~cm rl.1 J::tn:t (' liahí.1 de 
~- I\larcu~ 

Minisleri<l da .\larinln -- N. :;._;:-~ - l~io de .J:tllcirn, ê<~ d.c j11lilo 
de l<J I I, 

Sr. inspe<:l< >r ele Portos c ('ostas- I l.cclarO·I·os. para ns fins con
Ycnienks, qne, conlimnando-me com o parecer d<J I ~"mellw do 1\lmi
rantado, emittido em ·~onsulta n. 1. 222, de 1.1 d<J L'lliTCIIlc, resolvi 
deferir o rcc(uerimento da ;\s:;ociaçao de Pratic:qrem tb I :arra c Bahia 
de S. 1\larL·o::;, no Estado do l\laranhão, de que tratou o \'Osso officio 
n. 1.00~, de 2•J de junho ultimo, ficando, :1ssim, approvada a 
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lahella de taxas pela mesma apresentada que, não sendo tão elevada 
p:mt o commercio marítimo como a de tll<n, com ~o o,:, de aug·rnento, 
não é tarnbern reduzida quanloaactual, que ameaça asphyxiar a mesma 
.\ssociação; exc.:cptuada porém a disposição que exonera da metade da 
taxa os navios que não receberem serviços da Assoc.:iaç:in, por ser c.:on
traria ao texto c.:laro dos arts. ~" e (!2 d() regulamento aJ'provado 
pelo dec.:reto n. I>.H~6, de 1, de ÍCI'c:reiro de I<JOiL 

Saúde c fraternidade- Jo,1JIIÍm .11,1rcJIICS B.1Ptista de Lcdo. 

N .. 35- EM 4 lJE AGOSTO lJE l<)t 1 

:\lini~terio da l\1arinha- N. :;.111 1- H. in de .Janeiro, ~ de .1g-osto 
t!c 191 1. 

Sr. inspcctor de l\larinha interin<l - O Sr. ministro manda 
communicar-1·os, em referenda a vosso ollkio n. ~-1~, de 1 ~ de julho 
ultimo, que, de conformidade com o parcc:er do Conselho do .\lmiran
tado, cmittido em consulta n. 1.2~1, de 2~ do mcz pa:;sado, resoln.:u 
indclerir o requerimento em que o capitão tenente H.icardo Urccnhalg-h 
Barreto pede rcctifkaçãn na conta_g·cm de seu tempo escnlar, ri~to como 
o tempo de liccn<;a por portaria ,.: descontadn na li lriiia das disJ'Osições 
reg ulamcntarcs. 

Saúde c fraternidade. - O director g·eral, llenript<: f?,,ir(í{ucs 
Nol·rcga. 

N. 36 - EM 4 DE AC!OSTO DE H)I 1 

lJccLLrc'l :-.t.:r t'tlllVc!licntc levar au (tlllhL'l'ÍtllL'Ittn •la" h·~;u;'·'l'-" :1 rl·.-.,,drr,;.Hl de n;1o 
lll;lh _..,c (O!l<.:c~__kr lkL''"~·a~ p:tra L'\t:rL·rci,, . .; dl' :u tiiiJ:tri:1 t' 1~~tTl·d,_h pnr ua
viq~ de ~-uerr~t c:-.trans·crrcJ"i em a~uas tcrrit,,riau~ 

i\linisterio da .\larinha- N. :;.fi1.1 --H in ele .Janeiro, ·I de agusto 
de r<)II. 

Sr. ministro das Rcla<;<ies Exteriores - ,\ccuso o rccel,imento do 
aviso n. 6(J, que vos dignastes de dirigir-me a 2o ele julho proximo 
findo, communicando a substitui<;ão na csta<;iío na1·at ing-leza do cru
zador .-lmethxst pelo Glasgmr, trammittindo, ao mesmo tempo, 
a solicitação que a Leg·ação Britannica lú no sentido ele ser perm!ttido 
que o segundo dos rderiJos navios, conforme desejo do re,-pectivo 
commandante, etlectue exerddos de artilharia c t"rpcdo:.; ll:t'-' proximi
dades da ilha ürande ou Ang-ra dos ncis. 

Em resposta, tenho a honra de declarar-1·os que cs~a pcn11issão 
póJc ser concedida, tendo-se em vista, porém, que em tal zona é muito 
importante o movimento de embarcações empregadas na naveg-ação de 
cabotagem e na industria de pesca, que têm sido notavelmente desen
volvidas. 

~larinha - Dc.:bõcs <.lc 1911 
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Por considerações de outra ordem, qual o projecto de construcção 
de um porto militar c hasc de oper:tções navaes naquclla mesma zona, 
taes cotu.:essiíe~ tornar-se-hão prl'judkiacs aos int(~JC.'SL'S da uossa de
tesa. 

Parece-me, pnrtanto, WIIVenientc levar ao conhecimento das lega
ções cstrangdras a rcsolnçfto que o nosso ( loverno tomou de não 
mais dar tacs cnncessCles em ag-uas tcrritoriaes; fmtando-sc, assim, ao 
desgosto de uma rccu;;a a pediLlos idcnticus que f'''~:::tnl mai:; tarde ser 
leitos por naçCH::s :unig·as. 

Saúde e fraternidade. · ./thl·Jllllll Mcli"•JIIC-' liaf'lisl.l ,{c !.eau. 

N ., . ,)_ 

){,-11111' :1 i1:' 1111d' 11,·L·1 d1 ltfrpt.:dos u-; ctllpl"l-~<h d·· 111· 1:~·1Jihaclrl!t'S, IHilla"i 

">ubmarinas, ~.:te. 

l\linistcri<1 da Marinha - N. :>J'77 ·- IUo ,\c Jull:irll, 'l de ag-ost<l 
de 1 ')li. 

Sr. chelc do Estado-1\\aior da Armada -- I le acc<"1rdo eom o que 
informastes em ollici~> n. :;qll, de 20 ele julho ultim", decl:\r(J-vos, para 
os Iins C<JIIVenicntc;·, que, para uniformidade de snviçu a bordo dos 
navios da esquadra, resolvi que sejam reunidos ~\ iucHmhcuci:t de tor
pedos os encargos de mergulhadores, minas submarinas, suas installa
çôec e petrechos nos navios em que existirem esses serviços, que 
pas,ariío, portanto, para os ofllciaes encarregados de torpedos. 

< )s serviços de minas submarinas e apparclhos Je escaphandristas, 
nos navi11s onde n:to exista o encargo de torpeclns, conslit11Írão um só 
encarg-o que será dado de prefcrcncia ao ullk:ial d<· h<~nl" que tiver o 
curso da Es,·ola Je Defesa Submarina. 

Sal1de e rr:t\t:ruidadc. Jo,lquim Marques Haf'lisla de Leão. 

N. 3:: - 1~1\1 n lJl>: SETI·:l\lBI{< l lll·: 1q11 

.1\land:t (ltJC .\ic;lilklll :1 a~~;ua de que necessitarem 11:-. ll:tvil)·; lllil: acri..:uJcn.:l\1 

calduiras para iltumiuação 

1\\inisteriu d:1 l\brinha- N. 4-1 1 (, · H i" de Juwiro, H de c<c-
tcmhro Je 11JII. 

Sr. chefe do Estado- Maior da Armada --- l{t:commendo-vos pro
videnl'ieb afim de que os navios qne accemlet'em caldeiras para o serviço 
de illuminaçüo, t:tçam distillar a agua de que ncc·c,sitarent. 

Saúde ,. fraternidade. --Joaquim Marques lla{'lisla de Leão. 
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N. 3'J- EM H DE SETEMBRO IJE "''r 
ll('dara lllle os mecauicos 11avacs de 2a claf,se n~1o devem ser cmptcgad(•S em ser~ 

\·iço f,\ra dl.! bordo antes de prccnchidu o dispost'> no atl. (H d~• Jcgula~ 

monto de 9 de julho d~ 190!l 

i\linisterio da Marinha~- N . .J.. r r<J --l<io ele .Janeiro, 11 de se· 
ternhro de r•JI r. 

Sr. inspector de i\lachinas - Conf• •nnando-me com u p:1recer do 
Conselho do i\ lmirantado, emittido em consulta 11. r . 2 H), de 17 de 
ag·usto, declaro-vos, para os devidos fins, que n:\o se podend•' levar á 
C<lltta de ernbanjue para o accessn do~ rncL·:uticos n:n·aes de 2" classe 
o tempo em y_ue hom·erem estes sen ido ern usinas nas lJUaes tra
h:tlharn machinas-auxiliares, não se deve ern caso alg·um coll.,cal-os em 
'l"a;q11er serviço fóra de bordo antes ele terem preenchido a cbusula 
do art. IJU do regulamento anne\o a<i decreto n. 7 .0<~9, de <J de 
julho de r<)nH, ficando incluída neste periodo de tempo, estabelecido pelo 
referido :1rt. r,:\, a condiç;lo de Ires mezes de rJ:ll·cg-a~·ão :1 Y:l['ur em na
rios de ~uerra, transpork <HI Lurpcdl'ir.1s. 

Saudc c fraternidade. -• .f"·lJllÍIII 1/,lr.Jllt!S 1:.1/'lisU ,{c J,c./,1. 

N. 4u -~- EM 16 DE SETEMB!t< l DE 1<1r r 

Ministerio da Marinha-- N. 4 .. l 1 o ~ H i o de janeir", Il> , I e ;;e
'''lllhrodc '9''· 

Sr. dircctor geral do Expediente da Marinha - Tendo resolvido 
estabelecer a Imprensa Naval, formada pelas oflicinas typogTaphicas da 
Snperintendcnt:ia de Navegação, J·:so ,Ja Na vai c do C"nnnando de I lelcsa 
J\lo1·cl do l 'orto desta Capital e á qual i'Oderão recorrer os chdes das 
repartições de 1\larinha, quando houver necessi,I:Jde de tr:thalhos :ttti
nenlcs ao fim de tal cstahelecimento, :u;sirn vos declaro para os devidos 
Iins. 

Saúde e fraternidade.-~ Joaquim ,l/arques /Jaf'lista d.: Leiio. 

N. 41- Ei\l 22 DE SETEMBl{<l DE ''JII 

lkt.:la1a como podem os intcre~~ados conseguir matriculas Uc praticnnll' ..... de 
pilotos 

Ministerio da Marinha -~- N. ·1·4nó - l{io de .Janeirn, 22 de se
tembro de '9''· 

Sr. inspeetor de Portos e Costas -- Em solução a vosso oflicio 
n. 1.579, de 1' do corrente, declaro-vos, para os devidos fins, que, não 
cngitando o actnal regulamento da Escola Naval do curso de pilo-
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tag·em, a que se refere o capitulo XX do decreto n. 6.3s5, de 31 de 
janeiro de i<)";', nem e>ig-inLin o regulamento das capitanias de portos 
a apresenta.;ão de provas de hahilitaçáo para oblen._;ão de matriculas tle 
praticantes de pilotos, po(lem os interessado" conseg-uir a:; citadas ma
triculas independentemente de exhibi.;ão de laes l'rova·;, que deverao 
ser !Citas por occasifto dos exames de pilotos. 

Saúde e fraternidade.- }'c1·Jllim !lfar.JU~s Hc1{'tis/.1 de Leão. 

N .. p - l·:l\1 2') 1m sETEMilW, llE 1"1 1 

lJedara '!l1l' j) •dlilLtl ...,,J!tcir(l, ou '>L'Ill familia, nã(l 1vm lircil•• ;"t pa ...... ..,~\~cm de 
2a cla . ..:;::;c para .c.eu criad( 1 

\liniskri11 d:1 \hriuha · · N . .f .r', r; · Ri" ,h· Ja-neiro, 21J rle sc

leml'rO de 1 'n 1 • 

Sr. deleg-ado do Thesoum Federal em Londres -- Em resposta 
a vosso ol1icio n. 21, ele 26 de julho ultimQ, consultando si, á vista do 
art. 41J da lei n. 1 . 47.~. de IJ de janeiro de 1 qdi, de\·eis satisfazer 
as requisições que yns lúrem feitas sobre o abono de passag·ens de 
2" classe para l'riado de otlicial solteiro, IJU sem família, tlc regresso ao 
Brazil, declaro-vo~ que o arl. -\o, acima citadu, não autoriza tal abono, 
que é concedido ao criado do official que nft• > scg·uir por occasião de 
sua partida para mais tarde acompanhar sua l:tmilia, n:ío podendo, por
tanto, semelhante vantag-em, pelos proprios termos daquelle dispo
sitivo, aproV'eitar a ollicial solteiro ou sem familia. 

Saúde e fraternidade.-- }ua]lliln .1/arquc:; /Jc~f'lislt~ de Lec'iu. 

N. ·13- E!\1 :li) lll~ Sl~TI~I\li\H!l llE 1•J1t 

E'(p!iCI . 111 jlll' ';\'j( h "L. raz ,h rrat;a':i f) a huno ~.:lll linhdrrJ . k semc:~trc.<:. 
\ ~_;ncidt 1s qu a YCllCt_T 

.\linbteri11 d:t .\LtriniJa -- 1\f. -t .!>2" --- H. in de Janeiro, 2•1 Lle se
tembro de I'JII. 

Sr. chd'e do Estado-i\laiur da .\runda · Sendo o :tbono, em Ji
Hhciro, de semestres \'encitlos ou a vcn,:cr, uma \':wtag·em instituída 
unicamente para as prac;as que tiverem b:ti.>a pl>r h:tvercnt conc·luido 
~eu tempo de servi~o, dedaro-vos, para os devidos lius, que n:Io de
vem ter andamento as peth;õl!s de pra<;as elos corpos de .\\arinha que 
não estejam n:to-; condiç<ícs de re.:eber aquelle abono, c, principalmente, 
as que tenham sido e:xclnidas, a hem da clisciJ•Iina, dos respectivos 
corpos. 

SatLle c lr:tternidaLie. - juJ,]Uilll .\Jc~r]tll'.' llc1/'lis/a de Lcãu. 
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N. 44- EM 20 DE SETEMBRO DE 1011 

Occlara qne os pedidos de sohrcsalcnles para as c'scolas dP arrcndizc.s mari
nhL·ir-o" de\'l'lll sempr~ o..;cr t\~it~~~ p~~r inkrm<•din da Inspc•ctoria dP J\litrinha 

i\\inisterio da Marinha - N. -j.li~-1 -- l{io de .laneiro, :c" de se
tembro de H) 11. 

Sr. inspector de ~hrinha - < :onstituinclo a economia das escolas 
de apr~ndizes marinheiros uma attribuição privativa dessa lnspcctoria, 
conforme preceitúa o art. '" do reg·ulamento annexo ao decreto n. ú.5o4, 
de 11 de junho de l<)tl;--, recommendo-vns que determineis aos re
spectivos commandantes que não dirijam pedidos de sohrcsaleutes a 
outras autoridades sem ser por vosso intcrme.Ji• >, por isso que a essa 
lnspcctoria compete verificar quacs as necessidades daquelles estabele
cimentos e fazer as altcraçfíes, que .iulg·ar cou\·cnientes, IWS c:ompetcntes 
requisições. 

Saúde e fraternidade.-- .foa.Jllilll .l[at"clli<.:S 13a{'tista de f_e5u. 

N. 4S -- Ei\l 2•! DE SETE!\IBI{t > DE 1011 

J)ccl:lru Llll~' 11.:: pe~li·ln" <k nL'lteri:ll par~1 l)alh:lmc·nt~, IIL'\·em ..;L·r ·li1 i~·i,ln::;: :\ 

Sur"t'rinkndcncia dp Nn n:g-:t..;:tn 

i\linisterio da i\larinha ·- 1\ . . ~J>.\2 
lembro de 1()11. 

Rio dt· Janeiro, 2• 1 de se-

Sr. inspector de Portos c Costas - Recnmmendo-vos que provi
dencieis afim de que sejam expedidas circulares aos capiUes de portos 
declarando que os pedidos de material destinado ao halisamcnto devem 
ser dirig·idos directamente a Superintendencia de NaYegação. a quem 
'·aht• fornecei-o. 

N. 4ó --EM 3•1 DE SETEMTlHO DE 1911 

J\f:tncf:l fazer senti! .:1 al~tlll'-' ollici~h'S qut.' a f:-tlta da ..:;ntisfaçi1n dt"' cnmpl(llllis;o;.;n.;; 
as-.;u1nidns 1111 c"lrang·t>irr) traí' p1 vjuií'os lllrlr:ll''-' p;:t.ra a clas:-w 

illinisterio da !\larinha -- N. 4.6r>()- H. i o de Janeiro, :-;n de se
tembro de I<JII. 

Sr. chefe Ja Commi~são Na vai na Europa - - Em resposta :1 Yosso 
oflido n. I< •H, de 2r, de janeiro ultimo, tratando de di\·idas contrahidas 
na Europa por diversos ofllciaes, declaro- vos que, como hem pondc
r:tstcs, escapa ao ( ;o\·crnn compctcncia para trat:1r de inh~rcsses pri-
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vados, tendo apenas, em relação ao assumpto, recommendado ao chefe do 
Estado-Maior da Armada que advertisse áquelles ofliciae:s, t:tzendo-lhes 
sentir que a lltlta de satislação de compromissos assumidof' no estran
g-eiro traz, como consequcnci:t, prejuízos moracs p:tra a cl:tsst', e co~tt·i
tando-os ao eumprimento de seus deveres. 

Saúde e fraternidade. -- .fn.Jquim Marques !l.1flista },· l.etín. 

N. 1;- --- El\l ~ llE OUTlJ13R< l m: I<Jit 

Dt~dala ljlll', l'lllbOJ:l ..;em patelltl', 11111 patrü<Hll(ll tt'lll clirdltl :'! n•f(HIU:l 

1\linistcrio tl:t \larinh:t - N. +-71(, --!{in de .f:llt<~ir". _; dt• 11\llnhro 
de Jt)ll. 

Sr. inspect"r de Portos e Costas - l~m respllsta a vos~o oflicio 
n. t.f•;), de .21\ de agflsto nllim•l, e confonnando-mc com n parecer 
do Consclhn do ,\ lmirantado, emittido em C• ntsulla 11. 1 -331, de 21 do 
corrente, autorizo-vos a declarar ao capitftt' do l'orto do l·:stado de 
Al:.tgóas, em resposta a seus ollicios ns. 2B c 61, de ~ de junho c 12 de: 
tagosto deste auno, que, embora sem patente, o patrão-mór daquella 
Capit:.tnia, .Joaquim Pereira Serva, tem direito !t rl'l'orma. com .1s van
tag-ens cstahl'lccid:ts pelo decreto n. 3·!\-1.1. de::; dP dt'lt~nlhro dt~ I'J•n, 
e lei n. 2.2'1", de I) Je dezembro de 1<)1". 

Saúde c lraternidade.- }A1quim :lfarqrtcs l!af>/islt1 ,fc Lciio_ 

N. r:: -EM ::1 DE lllJTlJIIRO IW t•ilt 

\1 1p1•1,·1" 111111\•, •ll:• .. lllill·l•) p:11·1 l•:~htr11 .li:lli<~ ,h, ·•h 1.,, 1 

lrk:l'-' 11o-.; p:d1H~~ ,. d~\ o11lr:h l'l•lrld,·nd:l-
lh•·t llll\1\\1" 

"'linist,~ri" •l:t Marinha-- N. 4-717 -l{itl de .latwin•, :; tk outubro 
de tqtt. 

. Sr. tlircdor ·!o. i\nnamento da Marinha -De :tce<irdo com o l[IH: 
lllfOI:ma~tcs em qlltcto n. 31l:1, de til do corrente, dccl:trll-VOS que rc
sol v.t :lPt'r<>var " n~appa organizaL~O pur essa Dircl.toria para o reg·istro 
dlat;to da.s ob~er~·açqcs thcrmometncas nos paioes, ·~ ·mtnrizar o Estado
Maior a tmprtlnlr exemplares, em lltllllero ~nllicienle p:-tra a distrihnkií•1 
:tos uavios. · 

< lntro.~im .. proviJcm:i~is alim d:! .qne os rcg·istros tnensacs da lcml'c
,·atura d11s patot•s sejam leitos pertcttamcnte .t.~ acdn·do <'Ollt as instm
ct;(les t'lll 1 ig·or <~tendo <~111 vista o modelo que :t<-<llllj':lllllllll vosq) dt.1d11 
o!li<-io _ 

~;'\tt•lt• <' thtnnid:-td<'. - ./"•1•/IIÍ/11 _1/,ll'·fil<'' f:,,Nf·:f,r f,· J,,.,,,_ 
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N. 49 - EM .1 llE O!ITIJBHO DE 1911 

Dedar:t que não são i..;cntas do p:1g-amcnto da t:txa de praticag-em a" cmharcaçllL'S 
de rep:trtiç<>cs p11hlicts 4t1C se 11tilizam d(H serviços das mesm:ts 

Ministerio da ~larinha -· N. ·1·72' --l~io de Janeiro, :1 de ontnhro 
dt~ H)lf. 

Sr. ministro dos Negocias da Fazenda - 8m resposta a vosso 
aviso n. 62, de .11 de agosto ultimo, trazendo ao conhecimento deste 
Ministerio a reclamação da lnspectoria da Alf1ndega de Florianopolis 
contra o procedimento dos empP''~·ados da praticagem da barra de Ita
jahy, exigindo o pagamento da respectiva taxa pela entrada e sahida 
do rebocador de alto mar pertencente ao serviço da mesma All'andeg·a, 
tenho a honra de informar-vo3 que todo '• navio a vela ou a vapor 
qnc se utilizar dos serviços da pratica~cm derc pag·ar as taxas estipu
ladas em seu regulamento, conü>rmc estabelece o ~ 2" do art. 'l-I do 
reg·ulamento geral do serviço de praticagem dns portos, costas e rios 
naveg-avcis do Llrazil, que bainHI com o decreto n. (>.IL{•, de IJ de te
vcreiro de 19<lil, não estando, portanto, isentas daqnellc pag·amento as 
ernharcações, mesmo pertencentes a c'tatwlcdmcnto.; do l·:~t:tdo, qne 
st~ utilizarem do serviço d:t praticagem. 

S:1údc c fr:ttcrnidade. -- }<hl.Jllim ,lfar.Jil•'·' /J,1{'lista rlc J,,·,io. 

N. =;o 1·:1\1 q llE t )\JTillmO [)]<; "'" 

He.~lllllllli'll•ll tpH' .,·, P·~lll l.lii\'.J Br.l!.ikilll .t~ ~"'~· :1 I) 11:111·.;1111111' 11· rw:.;-;()3 

t' earg:t'-' 

,\linisl<'rio da 1\l:tnnll:t 
de t•JI 1. 

N. J.liÇ 

Sr. chefe do Est1do-i\laior da :\rn1ada - H.ec<>mmenJo-vos que 
d'or~ e.m di:Jnte, seja feito, exclusivamente, pelm navios do Lloy:l 
Br:tzlletro, o tr:msp<lrte do pcss<>:tl e d<~ c:trg-:ts que dcpcnd•~rcm dessa 
repartição. 

ldenticos :í.., inspectorias de Marinha c de Portos e Cnst:1..,, Super
intendencia de Naveg-aç:1o c arsenaes do H i o, Par:\ e 1\latto r;rosRo e 
fkposito Naval. 

Sallde P fraternid:tdt• .• -· .fo•1•fllim .1f,1r.TII<'S Naf•lis/,t ,fe fp(i<~. 
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N. 51- EM rr DE OUTUBRO DE r9rr 

Hccommcnda :1 lid <>hserl'anda <h~ dispo~içí>c< dclt'mlin:uHio que mc·ns~lmcntc se 
note JHI~ a~ .... cntaliJL'Illo...; ,la~. pr:\ç:t.-; ,, seu dirl'it'' :i ~~l:ttili<":l,;:\11 d.~ L'\l'lllp1ar 
Ci11lljlUrt:IIlll'JI{Il 

1\linisterio da i\l:trinha- N. -1·(114 l{io ,\t: J:tncirn, 11 de ou-
tubro de l<JJJ. 

Sr. chere do Estado-Maior Lb ,\rn1ada - < ls constantes pedidos 
de abono da gratilicac/to de exemplar comportamento. reitos por praças 
do Curpo de .\larinheiros Nacionaes, cujos assentamentos omittem as 
not.:~s mensaes rci'L!rentcs a essa vantagem, contr.1riamcnte .10 que tem 
sicJo recommcndado pelos :tviso~ ns. a::g e r .-JB:-, ele :: de junho de 
t!)OS, e H de uutnbro de rqo;-, c ~~ r" c :n do art. 1_;r, do regula
mento do Corpo de ,\\arinhciros i\acionacs, constitl!indo irregularidade 
pel:1 privaçZío dt.! uma vantagem leg-al por falta de l'unnalidades essen
ci:.Jcs, dccbro-vo~ que, em ordem do dia desse Estado-:\laior, deveis 
rccommt'ndar aos commandantes dos corpos e dos navios da ,\rmada 
a fiel ob:.;erv.:lncia dos dispositivos acima citados, evitando, assim, a 
conct.!ss.'io Jaquella vnntagem a praças que a ella não tenham direito c 
que, por falt.1 de inl(Jrmaç6es precisas, passem a percebei-a, deturpando 
o fim que teve cm vista o Poder Legislativo ao conceder esse direito. 

Apro,·cit<) o ensejo para reiterar-vos o determinado em :tYiso de 12 
dt.! fevereiro do corrente anno. 

S:túd::: e fraternidade.- }uptinz .1UrJ11t!S l!Jf'lísl:l .ie Lec'iu. 

N. S:!-Ei\1 11 DE NOVJ:l\lliHO lll~ 1<~11 

nccl:1 r1. (\', r:\qf" em que nm navio d:1s dn.s;-;c--: \'IH e f.\", 1 Ih j-.;11 1 ,\. 11:1. Ellta de 
lli/()111~. l".ld.· 'TI' Cll\IIHI:Lild:tdll I'()J' lllll 1\ll'"lll' dl' Jll'•llll'll.'l I :d'lll:lt'YIIl 

1\linisterio da 1\larinha- N. S·4"' ·- Hi<l de Janeiro, 11 de no. 
vcmbro de l<J! r. 

Sr. inspcctor de Portos e Costas -- Cont<mnando-me com o parecer 
do Conselho d<J .\lmirantado, emittido em consulta n. 1. ::;:-:\, de 26 de 
outubro ultimo, declaro-vos, para os devidos Iins, que, na falta de pi
lotos, um navio das classes VIII e IX, da divisão A, de que trata o 
reg·ulamento approvado pelo decreto n. 6.61;-, de 2q de agosto ele 
Igcq, quando sómente navegar nas ag·uas de um mesmo Estado ou 
entre Estados vizinhos pouco distantes, podcr:·t ser connnandado por 
mestres de pcq ncna cabotagem. 

Saúde c l'ralernidadc.- .foJ./IIim ilhrJlles /1.7f'lts/.7 /e l.ec'i/1. 



MlNHl'T'F.nTO 0.\ l\L\nlNH \ 

N. 53- EM 11 DE NOVEMBRO DE 1911 

Commnnica que a conce<;<;'\o d:l medalha militar & pril·atira 10' nllicbcs 
da actira 

Ministcrio da Marinha -- N. 5·4<>:" -Rio de .Janeiro, t 1 de no
ycmhro de IIJI 1. 

Sr. col1tra-almirante inspector de Portos e Costa'-' - O Sr. 
ministro manda communicar-Yos que, de mnlbrmidJdc com o parecer 
do (',onsclho do Almirantado, emittido em consulta n. 1. )IÍ';", de 2;1 
de outubro ultimo, a concessão de medalhas militares t:· prh·ath·a dos 
ofllciacsna actiYa, não poJendo o.decreto n. 4.2.18, d!ê .~~de nu· 
vemhro de FJI 1, ter etTeito retroactivo, Ele modo a aproveitar ao ca
pitão tenente Antonio Francisco da Silva Junior, refo!'mado a ; de 
janeiro de 18c)o, cujo requerime~to pe~lindo, sob o fundamento de 
contar mais de 38 annos de serviço actiVO, a concessão da medalha 
militar creada pelo reterido decreto, acompanhou o vosso c)fficio 11. 1 .l•~l7, 
de 23 de setembro ultimo. 

Saúde e fraterniElade.- O director g·eral, lle11rique l?odri:;;ues 
Nohre~a. 

N. 54- El\1 17 DE NOVEi\111RO DE I'JII 

Decl~ra qu~ um c~-mariuhciro nacinnal r•hle 'Cr rrinclni '" nn .\,,·lo de 
ln\·alidn' da Patria 

Ministerio da l\larinha- N. 5.501 ··· Hio de Janeiro, 17 d~ no
'>'emhro de 1911. 

Sr. inspector de Marinha ~ Declaro-vos, para os fins conveni
entes em solução a vosso officio n. 1 .2ó.1 A, de 31 de outubro ultimo, 
que, de conformidade com o parecer do Conselho do Almirantado, 
emittido em consulta n. 1. 42~, de q do corrente, o requerimento do 
ex-marinheiro nacional Flavio Tury-Assú, pedindo a sua reinclusão no 
Asylo de lnvalidos da Patria, está no caso de ser deferido, em vista da 
resolução presidencial de 20 de dezembro de r tJ'll, e decisf)es poste
riores. 

Saúde e fraternidade.- Joaquim Marques Haptista de Utiu. 

N. 55 - EM 17 DE NOVEMBRO DE 1911 

n~chr~ lJIIC :1 pr:ltÍCU'!Cll1 dn portn de Santo,, Estadn d~ S. P:\\11<1, nfin r•'•dP 
'-'E'r declarada obrig:ttnria 

i\1inisterio da l\larinh:t- N . .').;:;o.' - Hio de .Janeiro, 17 (1e 
novembro de 1<11 '. 

Sr. inspector de Portos e Costas - Contbrmando·me com o pa
recer do Conselho .do Almirantado, emittido em consulta n. 1. 3:1'í, de 
2R de setemhro ulttmo, declaro-vos, para os devido~ fins c em solu.;ão 
a vosso officio n. 1 ·44~. de 24 de agosto ultimo, que, em vista do 
, lecreto n. 6. R46, de r, de teYereiro de 1 qng, arts. 1 '' e ·t", n1ío p('•de a 



26 DECTSÕEFl DO GtWTm!'<o 

praticagem do porto de Santos, Estado de S. Paulo, ser declarada 
obrigatoria, como propoz o respectivo capitão do porto. 

O serviço de amarração ou atracação, de desamarração on desatra
cação dos navios de commercio estrangeiros naquelle porto póde ser 
leito pelos mestres estivadores contractadus, desde que as respectivas 
companhias ou seus representantes assignem, perante a Capitania do 
Porto, termo assumindo a responsabilidade de avaria~ ou damnos cau
sados pelos rnesm"s mestres ou estivadores, rnedi:mtc repara<;ão ma
terial ou indemnização pecnniaria. 

Sal1de e fraternidade. - Joaquim Marques /Jaf>tista de J_eão. 

N. S'• -EM 10 DE NOVEMBRU DI.: 1<111 

.\cl'JL;I lo tr tn-,pLlrle d~ m:tntimentos, etc. para o-; p!t~Htlicitu-; das Hnecas 

Miniskrio d:1 :\lari:1ha- N. 5.52b -Rio de .faneim .. ':> d1~ no
vembro de 1 'I 1 1 . 

Sr. snpcrintendentc de Naveg-açãtl- f~m respnst:1 a vosso nfficio 
n .. \f•, de ') do corrente, enviando o do capitão do port•.l do Estado 
de Pernambuco, em que aque!la autoridade pede que as viagem; 
ás H.ncc:1s sejam feitas mensalmente, afim de evitar a sitnaç:In afHictiva 
em que se têm encontrado os pharoleiros alli em e\crcicin, para os 
quaes propõe o fornecimento de ração dohradrr, declaro-vos que, tendo 
stdo elevado ns vencimentos dos pharoleiros, qttc ora ~:~o bem remu
nerados, nfto ha necessidade de se lhes dobrar a ração. 

Aquella autoridacle tem o dever de ser previdente, J'rovidenciando 
afim de que os pharoleiros recebam mantimentos para óo dias e não 
para :;o, competindo-lhe ainda tratar, por mein tle ,-,mtracto, da ob
tenção de um vapor que se obrigue regularmente a fazer a viagem 
!nensal áq.nelle phan >I, sem q~te seja necessa~ia a intervenção dessa Super
lntcndcncla, que n::ío pódc dtrcctamcnte cmdar do a:o~sumpto, de modo 
a attencler de prompto c com urgencia ás necessidades do pessoal do 
mesmo pharol, tanto mais quanto a referida autoridade tem snas attri
hni•;ões delinid:ts no reqpectivo reg-ulamento. 

Saúde P rralerni1ladc. --- Joaquim Jfarqucs !ltif•li,f:1 .f,· J,,'<'ín. 

N. 57 1~1\l 21 DE NOVEMBRO DE 1q11 

l),yl:n:t td• • ll:t v~r nccc<•itlatle de honras militares paro. o fflfl<'<:ionalismn tia 
l•:scola Naval licar sujeito ao rcgimen c~col<tr 

Ministerio da Marinha - N. S. 5t5 - Rio de Jancim, 21 de no· 
vcmhro de 1')11. 

Sr. tlircctllr da l·:scola N:wal- 1~111 respmt:l :1 vossn otncio n. :;6l, 
de .C: 1 de outnhro ultimo, declaro-vos, p:lra os Iins conv,~ltiente'l, 
que 11111 h:t ncce:~sichde de honras militares p.1ra 'ill''" ltlll<~ei·'IL11ic;mo 
de~qa l•:scola liquc sujeito ~10 rcg·imen escolar. 

Sat'tdt• (' l't:liCI'IIitlade. .fvaquim Marqtte.~ n !f•li•l! .{e /.,e,io. 



MJNISTERIO 0.\ MARINHA 

N. 511- Ei\1 24 DE NOVEMBRI l DE tl)t 1 

lleclara que deve ser mantida na A"odação da Praticagem do Hecifc a vigente 
talJdla de taxas c o actual c[nadro de praticos 

Ministerio da !\larinha- N. ;).IÍ<JJ- Rio de j:111eiro. 24 de no
vembro de 1911. 

Sr. inspector de Portos e Costas- Conformando-me com o pa
re<.:er do Conselho do Almirantado, emittido crn consulta n. 1 . :1-ll, de 
1 • do corrente, declaro- I' OS, para os de \'idos fins c em soluç:1o a vosso 
otllcio n. 1 .sno, de 1 1 de setembro ultimo, que devem continuar em 
vig-or as taxas estabelecidas para a cobrança dos serviços prestados pela 
pr:tticagcm da barra c porto do Recife, no Estado de Pernambuco, a 
que se relere o aviso deste Ministcrio n .. ) . 469, de .10 de julho de 
I<pll, c, hem as~im, que deve ser mantid" o actual quadro ele pratkos 
,Ja actual ;\ssociação. 

S:u'1,Je c fraternidade.- .. '·•,1.JIÚ!ll .1/,l/\jlles /!a['tista de [,eiíu. 

N .. ')9 -J~,\1 J:') DI·: Nil\'E\\BH.I> l>E 1'111 

( 'qmmunfca lJllC foi ordt'IWdu O llr,L!.t'lllC ClllflJ"'~IimelltO do ,·üt. 1f)( lllll{'g"lli:lltleHfO 

d:IS t:apitanias Jc rortOS CUlH rd:tç;lo :l lt11ia~ :1-..: Ct'I"Ca,\as de pdXl' dl•Sd<.' 0 

rio l;uaxindiha ati> o 1\lerity 

Ministerio da Marinh:t --·· N . .').h.l'' - H. i o de Janch·· '· 2;) de no
vembro de 1911. 

Sr. ministro da Via<;ão e <)bras Pnblic:ts- Tenho a honra de com
llltlllk:tr-vos <lue j:'t roram d:tdas as ordens solicitadas em vosso aviso 
11. 41-1, de flc u corrente, :\ Capital] ia do Porto dl'sta Capital para que 
com a maior urg-cncia torne clfcctiva n disposição do art. 1h7 do reg·u
l:unentn él:!s capitanias de porto~. rcbtiv:1mente a t11das as l'erca. las Je 
ap:n~har \)t~ixc qti~ lê1rem enc:nn~r:td:ts <;m lrl'nk ''. "" intt;ri<lr ele t1~clos 
'·~ rtos, t e~de o< oll:t\lllthha ate o .\lcnt), na I >:tina tio Jt10 de .Ja11e1rn. 

S:~t'lde e fraternidade. -Joaquim M.7r.,ues natli.~la ,{,• !.cão. 

N. !,,, --- f~\l J.') J)J~ "'-TOVI·:\IBJ{I) J) 1~ 1'111 

ll1'd:IJ:l ll:itl h:t\l'l llt',·t•·,·-dd:ldc de t'n!lll:ll"l:ll 11111 l~l.tlic.l .Jq J'dll•• ,)!. P:1r:i pala 

:1 ltntilh:t do .\111"\/0tl:ls 

Ministcrio :l:i .\l:trinha N . .')J• 1:: H in d<• Juwiro. 2:) dP no-
\'Cnthro de 1 'li 1 • 

Sr. inspector do 1\ rsenal de i\larinha tl<J Estatl•l do Pará - Em 
resposta a vosso otlicio 11. ttl-t, de (J de setemhro ultimo, tr:~tanJo Jn 



atirador naval Raymundo Penafort de Paiva, declaro-vos que não ha 
conveniencia para o serviço em contractar-se um pratico isoladamente 
para o porto do Pará. 

/\ flotilha do Amazonas contractará o pes~aal que mai~ lhe con
venha quando delle tiver necessidade. 

Saúde e fraternidade.·- Joaqnim Marques /Ja{>tis/,1 de Leã(l. 

N. (,1 -- El\1. 2q DE NOVEMBRO ))E 1911 

/\ecrc.1 da remes.,a ao Trillnnrtl de Contas ela~ propo..;ta.;; ori:..!illal's :tpre-.cnt.J.dns 
para fnrn~cim~ntos 

Ministerio da Marinha - N. !). :-o.\ --Rio de Janeiro, 2t) de no
vembro de 1911. 

Sr. presidente do Tribunal de Contas - Accuso o recebimento 
do vosso officio n. 77, de 14 de outubro ultimo, em que solicitaes a 
remessa das propostas originaes apresentadas por J. Santos & Comp. e 
outros para o fornecimento dos artigos constantes dos grupos 8 e q. 

Em resposta, cabe-me declarar-vos que semelhante exig-encia, pela 
primeira vez feita a este Ministerio, não me parece basear-se em dispo
sitivo legal. 

E' certo que, nos termos do art. 70, s 3" e art. 145 do regulamento 
approvado pelo decreto n. 2.4orJ, de 23 de dezembro de 1 Hq6, compete 
a esse Tribunal o exame e verificação dos contractos que dão origem a 
despezas, mas se me afi~ura que a sua mais ampla competencia não 
justitka a exigencia desse Tribunal, que, a ser satisfeita, poderá acar
retar embaraços e prejuízos ao serviço publico, resultando inconveni
entes de ordem pratica e até moral, pelo desprestigio de autoridades a 
que se não deve tirar a consciencia da propria responsabilidade. 

Saí1de e fraterniJade.- Joaquim .lf.1rques Rc1{>tisl,1 de !.eão. 

N. r,2- EM 4 DE DEZEMRRO DE 1911 

Recommenda o maior cuidado na verificação das cópias de as~entamentos de 
praças e inferiores, para cessar a irreg-ularidade de subirem an g-abinete 
p~"rlidn-.; de- prr•mnçfío infundados, ú yj.;;ta do" prnrrin-.; a<.;'lcntamrJlt(•"' 

1\linisterio da :\larinha -- N. ;).111" -Rio de _laneiro, 4 ele 
dezembro de 191 1 . 

Sr. chefe do Estado-Maior da Armada-- No intuito de fazer 
cessar a irregularidade de serem endereçados a este gabinete requeri
mentos de praças e inferiores que, não sendo, cnmo se infere dos seus 
assentamentos, merecedores de promoção, pedem, n:io obstante, per-
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missão para concorrer a Jogares de accc,so no Corpo de Olliciacs 
Interiores da Armada, rccommendo-vos que providencieis no sentido de, 
em ordem do dia desse Estado-Maior, serem scientificados os com
mandantes dos corpos de i\larinha, das divisões c dos navios soltos de 
que de\·cm ter o maior cuidado em \'Criticar as cópias de assentamentos 
respectivas, esclarecendo as autoridades superiores que têm de julg-ar 
de taes pedidos. 

Saúde c fraternidade.- }th1,Jitim M.1rques Baptista ,ie Leão. 

N. 6,-, - Ei\1 4 m: DEZE:'.II3RO DE 1<)11 

Declara L( tiL', ~.ptando exceder de .~tJ u numeru d(JS inspL'cdnnado . ..,, a ~...·ommis,....ão de 
inspccçtícs de\'L: funcdtJnar em dia:-~ :-,ucce..,~ivo:-. th~~ dl'tcrmina<.los 

~linisterio da Marinha-:'\ . .::; .H16- 1\io de .Janeiro, 4 de dc
zcm bro de H) 1 1. 

Sr. inspector de t-laúde Naval - lle accórdo com a \ü;sa pro
posta em olllcio n. 635, de :;:- do mcz proximo lindo, resol Yi na, 
presente data, mandar que se rcuna em dias succcssh·os aos determi
nados para as inspccçôes de saúde a respectiva commissão, caso o 
numero de inspeccionandos exceda de 30. 

Saúde e fraternidade.- .fuaquim ,1/ar,zues Baptista de Leão. 

N. 64- EM rJ OE Di:':ZEMDRU DE 1•J1l 

l.Jcrmilte a inslall~u.:au de um postu de as:-.istL·nda llll'dicu-r:irur;...!il.t 1141 Arscual do 
Hiu, :-.em rrl'jllizu Ju scrvi~o Jc r~gi:-.trtt d(JS l1a\ius c LUrpt)~ Jc.\larinha 

\linistcrio da l\larinha -- N. ;;.(JIO- Rio de Janeiro, rJ de de
zcm bro de 1 'J 1 1 • 

Sr. inspector de Saúde Na,al - Em resposta a ,·osso otllcio 
n. h.) H, de .:lfl de norembro ultimo, propondo a installaçao de um posto 
medicu no .\rsenal de ~larinha desta Capital, para o serriço de assis· 
tcncia mcdico-drurgica ao pessoal da Armada, dcdaro-Yos que estou de 
accórdo com a execução dessa medida, desde que não liqnc prejudicado 
o serviço de registro dos navios c COIV.JS de Marinha, conlbrme deter
utina a Ordenança ( ~cral para o scrdço da Armada. 

Saúde c fraternidade.- Jo,1-JUim .1/Jr-Jlles Baptist,z ,ie Leão. 



JmCISÕES DO GOVERNO 

N. 65 ~-EM 14 DE DEZEMBRO DE HJII 

Concctlc autmü:tçl\o ;I Compauhia de PcsCtl Norte~Brazil para ra~t'l ill>l:tllaçí•cs 

de oflicin:t.~ c hallitaÇ<)cs na" ltocc:" 

J'vlinisteri·· da 1\lariuha - N. s.•jíi\ ~- l{io "'~ Jutdn>, I l de 
dezembro de I{)I 1. 

Sr. inspector de Porto.s c Custas ~- l•:m l"<.!SI'""la :t voss• > ollicio 
n. 2. Jl>l•, de .)"de 1tov<:milro 111limo, dcdaro~vos, l':lr:t "'' Iins c<mle· 
nicntcs, que resolvi conceder á Conqnnhia de Pesca Nt>rte~llrazil auto~ 
rização i>ara, a tilnlo prccari< <, l~tzcr as installa,·<ics nas ilhas das l(occas 
para a sal~·a c sccG\IIICilttl ele peixe, assim colltu ltal'it:l<;i'>e~ para o 
pessoal empre~·ado em taes serviços, sob a condit;ão, pCiróm, de lkar a 
companhia obrig·ada a uma dagcm mensal, pcln JI!Cllt•s, :tqncll:l ilha c 
transportar, gratuitamente, o que lür necessario :to l'harul c au pessoal 
qne alli serve. 

A companhia devl!r:i submctter :i apreciação d· > UoiL!J'IIO as plantas 
do que pretende C<Jnstruir nas Roccas; c com rcla~fl< • :is cnnstrncçõcs 
pretendidas na illta Fernando de Noronha, oppürltmamente ~c rcsolvcr:í 
depois da apresentação do projccto c plantas respectivas. 

Saúde e fraternidade.- .Joaquim Marques Raptist,! de Lcdo. 

N. 1,1, 

Mand:t :1.•lj~l 1 1:tl ·• 1111·'"'(' :1 <...':r:l'=a nacional do Hio 1;ran·l1' ·I·~ '-111! Jl:tJ:I ,,,,., t' 

emprego na Marinha 

Ministcrio da 1\!Jrinha- N. 6.021 -- HiiJ "" J:tneinr, '" de de~ 
scmbro de 191 r. 

Sr. director do Deposito Naval - Em soluçflo a vosso otlicio 
n. 182, de 4 de outubro ultimo, declaro-vos que sórnculc dl!VC ser ado
ptada para uso e emprego na Marinha a graxa nacional do Rio Crandc 
do Sul, cuja analysc tem demonstrado ser de superior qualir1ade, devendo 
para o armamento continuar a Directoria respectiva a preparar a que ahi 
era fabricada para a distribuição geral, sendo, porlaut• r, dcsnccessaria a 
inclusão de outras qualidades no respectivo grupo. 

Saítdc e fraternidade. -Joaquim Marques Baj>tista de /_cão. 
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N. (q - El\l ;10 DE DEZEMBRO DE 1911 

Mand:t encerrar <ls 2 homs, :tos .'Ctbbados, os trabalhos da.• nllicinas do Arsenal 
de Marinl1a 

Ministerio da Marinha-- N. 1i._;2t• - l{io de Janeiro, _;"de dez-
clllhro de t<Jll. 

Sr. inspcctor do Arsenal de Marinha da Capital l·'ederal Tendo 
resolvido que, até ulterior deliberaçã• >, ~c_i:t encerrado, aos sabbados, ás 
3 horas da tarde, o expediente das ollicinas c lesse cstahelccimcllto, a~sim 
vos declaro para os devidos elli.!ilos. 

~aúde e fraternid:tde. --- Joaquim Marques 13af'lisla de Lc.io, 



INDIOE DAS DEOISOES 
DO 

MINIS'fERIO DA. GUERRA 

N. 1 - Estabelece o limite das cnnsignaçlk's qll(! os ollicíae:; podem 
constituir • • • . . 

N. " · Hesoh-c 11111 caso de promoçlfo por cstuclo,, . 
N .. ; - ltesolve consulta do Cl}efc da enFermaria militar de llrnr,-uay;tlla 

sobre generos alimcnllcios • • . . . • . . • . . • . . 7 
N. ·I - Decli!-ra que os c~pltães de navios do Lloyd Brazileiro <i o r<'spon-

sa vc1s pelas a vanas das cargas embarcadas • • • • • . • . 8 
N. s - Mnnda pagar a um remador do Arsenal de Guerra de 1\latto 

Grosso a etapa durante o tempo em que esteve em tratamento em 
hospital civil • . • • • • • • ' a 

N. 6 - Declara a quem deve caber o commando de companhia, esquadrão 
ou bateria no caso de impedimento do respectivo capitão. • , 8 

N. 7- Providencia sobre fornecimento de cavallos a officiaes • 9 
N, 8 - Resolve consulta sobre pessoal docente de estabclecimeutos mili-

tares. • •. 9 
N. 9- Declara que os alumnos do Collegio Militar que tenham o curso 

completo não podem ser eguiparaáos, para os effeitos de promnçiio, 
ás praças com curso regimental . , . . . . • . . . • . 10 

N. r o -- Resolve consulta sobre amanucnscs de brigadas de cavallaria 
por occasião de mobilização . . . . . . • • . . . . • n 

N. u - Resolve sobre indemnizações de dividas á Fazenda Nacional . 12 

N. 12- Dá interpretação ao art. 7" do regulamento para as inspccçücs 
permanentes • • r:a 

N. 13- ~anda observar as disposições dos§§ r0 c 20 do art. 0~ das 
mstrucçõcs que baixaram com o decreto n. 8.041, de 2 de Junho 
de 1910, c o aviso n. 1.z&>, de 31 do mesmo Ul\110, ,;obre requisições 
de forças por autoridades da justiça Federal . 13 

N. 14 ·- Declara que os officlacs reFormados membros de con11ni"ão 
de alistamento militar não estão comprchc:ndiclos no art. 12 d:t 
lei 11. 2.200, de 13 de dezembro de 1910. 13 

N. rs- ltcroga a portaria de'-' dcj:tncfro de 1910, sobre commu1!icaçücs 
tclcg-raphlc.:ts nas brig·adas l'strateg·ic:.ts, e dá outras provtdcncfas 14 

N. "'·-Declara que lo<.loo material de balões mililaresdevc .,er recolhi•Jo 
ao Departameuto d:t Adminislraçãn drt Guerra. • • • • • • q 
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N. 17 - l\csoh c cousulta do inspector militar da Bahia subi c .t ta bel la Jc 
~cncimcntos para o pessoal civil da,,, llil isão do llcpartamcnto 
da liuerra • 15 

N. 18- Declara que o tempo ele aspirante a ollici.tl é computado para 
os cllCitus tl.:t cxigcncJa do t egulamcnto para :lS escolas do 
Exercito. 15 

N. Jl) --- l>cdara que não püdc mais ciTc~tuar-sc abono de ração aos ufticiacs 
em serviço em quartcis c estabelecimentos militares n11dc houver 
1 ancho . • • • . . 15 

N. ~"- Declara que não deve ter ntatricnla 11a Escola de Guerra quem 
não ther servido clfectivamcntc em um corpo do Exercito pelo 
menos durante seis mezes 16 

N. ~I f\esolvc sobre esc1 iptur.tçiio J.t cor respondcnci:t »lncial entre 
autut ld:tdes militar cs • • . . • , . • . . 17 

N. ~~ LJctcrmina sobre u paga meu to dos mestres ,_k mw·dca militares 17 

N. J3- Declara que o auxiliar Jo tenente coronel clc,·e ler substituto 
· nos c«sos de ausencia ou impedimento, ol>scn·ado o criterio de 

antiguidade entre os capitães . 17 

N. 21- Dà interpretação ao art. 7° da lei n. 2.2<)», de r.) de dezembro de 
ltJIO 

N. ~s- Dc~lara que niio p•"•dc ser fornecida ração aos <>ITiciacs de dia 

N. 26 - Declam que na falta de officiaes podem os aspirantes ser cha-
mados ao serVIÇO de dia nos corpos. • • . . . . • • • 

N. 27 - Resolve sobre vantagens aos officiaes do E,;ercito qnc servem 
nos corpos de policia dos Estados • • • . . . . . • • • 

N. :Jz -Declara que a falta do majo1 de estad»·maior no> regi meu tos 
de\ C ser supprida pelo capitão nwis antigo e que ""aspirantes 1 

de' em >C I chamados a serviço Jc dia, na falta ele olliciae>. 

N. Z9- Manda que sejam convenientemente inf•mnados a< consultas c 
ollicios dirigidos a este .\lini:;terio • • . . . . . . • • 

N. 3'' -Declara que o rebaixamento de um sargento nilu inYalida a 
percepção de duas cta!1as, c que as di,·idas das praças dc,·cm 
ser indemnizadas por ( escontos da metade elo soldo . . . . • 

N. 31- Declara 4uc qualquer batalhão, quando snbdidsi\o de um regi
mento, seja sempre commandado pelo major cummandantc sempre 
que saia de sua parada . 

N • .32- llesolve sobre a csctiptmação do Asylo de lrl\·a!idos da Patria c 
dá providencias para a reor"alllzação do mesmo • 

N. 33 - Nlo têm direito á etapa os officiaes de dia, cle,·endo continuar 
a pratica dos descontos ás praças de pret . . . • . • • • 

N. 3~- Determina sobre os papeis em transito pelas dive1 sas secções 
deste Minlsterlo. • • • • . • • . • • . . . 

N. 35 - Resolve consulta sobre officiaes em transito • 

N. 36- Re~olvc sobre vantagens aos sargerttos quartcl·ntestre, telcgra· 
phJstas c mandadores. , • • • • • • • . . • . . • • 

N. 37 - Resolve sobre vantagens aos medicos c pharmaceuticos adjuntos 
do Exercito . . . . • • • • • • . • . . . . ; . • 

N. 31?C- Declara quL· um 2° tenente intcndcnte,_(_k-..cmrl'llllaud'• as flliiCÇiícs 
l!e auxiliar lln :-.crvj~o de admiHistraç~lo, n:l11 t~·n1 direito :l i.-rrati· 
llcaç:lo de 1" lellcutc . . . . . . . . . . . . . .. . • 

N .. i'l- Hesoh·t~ ~,,,brL· q rl'LtliJIIl·.:imc~lllll dn dirt·itu :1·; ~~T'1tili,·:u;•~t·~; das 
praças que compktar\'lll to e •:, :tlllltl:-. de ··vn iç". 

N. ·I''- 1\.esol,·c a con~utta feita pL')t) majo1 Ctlllltll~lltdanll~ ún to llala)hiio 
tio 1° rcg·imcnto de infantaria =--obre aHuuii.:tç;1o l'L'Io commandantc 
do re~imcnto de uma ordem do dia daquclle 

N, 41 - Declara quacs os vencimentos das praças do E'crcito incluidus 
110 Asylo de Invalidos da Patrla • 
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N, 42 - Dedara que não se estende ás companhias isoladas o dbposto no 
aviso n. 2.48o, de 2~ de agosto de 1910. • . . • • • • • • 2fJ 

N. 43 - Declara quaes o~ vencimentos de sargento quartel-mestre, 
mandador c armeno . • . .. 26 

N. 11 

N. 45-

Dcdara que á praça combatente em servico de enfermaria 
competem os Yencimentos regulados pela lei IÍ. 2.:QO, de 13 de de
zembro de 1910, c a gratificação lixada na tabella do decreto 
n. 1. 18,3, de 2•J de dezembro de 1892. . . • . • . • • • • 

Providencia sobre o preenchimento dos claros no Exercito actii'O. 

l\ .. 16- Hesolve consulta da inspecção permanente da fl' rcgi:io sohn• 
uomcaç:\o de commis..,:1o de exame'> de I"L'Sl'rristas das s~'dvdacks 
de tiro . 

N. 17 ... nesoll'e chll'idas .susdtadas pela I" Dids:in dn llcpartanwntn oi:! 
(iucrra sobre o l(lll' determina a dn:ul~1r dl' ;-do ClllfL'Iltl' • .• 

N. ~:3 - Dispi!e sobre os olliciacs em transito 

N. ·19 - l\lancla adoptar na força permanente da Fabrica de Poli ora 
da Estrclla um distinctii"O 

N .. 5" .. Declara qnacs as vantagens '• ·c competem ao mestte de musica, 
cornetciro·mór c auneiro , . • . . . . . . . . . . 

N. 51 - llc:;oll'e a consulta do Departamento da <~ueiTa sobre escriptu
ração, fornecimentos c co11,elhos admiuistrall1os das compallhias 
isoladas. 

N. c2 - Defere requerimento de instructores de alumnos da Escola de 
At tilharia e Engcnhatia, pedindo pag-amento por excrccrL'Ill i11tc· 
1 ma mente iguacs funcçúcs em outras ~ccçt1es. . . . • . . . 

N. 5.~ - Itcsolrc a consulta da inspccç;lo rernuuwnte da '3a l"('giiln -;,)IJre 
a dhposição do art. I.),~ 7J, da IL•i 11. I.n(1n, de ·I de janeiro Ue ItJOD. 

N. 51- Declara, em resposta á consulta qnL' pelo Departamento dirigiu o 
inspector permanente da 3' região, que as juntas de alistanw11to 
deyem proseguir no serviço sem se prcocctiparcm com o qtu· dit. 
rcspl'ito ás juntas de sorteio . • . . • • • • • . • . . 

N. 55 - Declara que o official, quando cmbarcctdo para seguir em com· 
mbsiio tem direito ao soldo c á gratilicaçiío da tabella Jl d:t lei 
n. ~-~90, de 13 de dezembro de 1910. . . . • . • . . • • 

N. 5'' - Declara que os commanclantes superiores ela (~uarda Nacional 
nos E:;tados estão autorizados a nomear os ollici<H'S da mL·sma 
para comporem juntas de alistanw11to . 

N. é7-

N. 58-

N. 5')-

N. &>-

Declara que s,·, serão attcndidos pedidos o.k tralls!"l'ICIIcia dl' 
olliciac, c praças por meio de rcyucrimcntu dos intL'I c,.,auos, L' 

pelo' twmitc> Jegues . . . . . . . . 

Declara que o tempo de serl'iço das praças de prct para per
cepção ele gTatificaçües dcl'e ser contado sem interrupção . 

Pro,·iL!cncia sobre communicaçües dos olficiaes c praças com 
autoridades superiores do Exercito. . . . . . . . . 

Prov_idencia sobre abono aos olliciacs em dagcm em objecto de 
!iCf\' IÇO , 

30 
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33 
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N. 61 - Dedara que no dentista elo Exercito cabe o direito de assignar 

prcscripçücs de liSO na sua çspccialiclacle . . . . . . . . . .~5 

N. (,2 - .. Indefere a solicitacão do Y' t{'ncntc uo Excrdlo, hoje !" tencntl', 
Eduardo lllho)a Càvalcanti de AlbnquenJHL', sobre ti·ansfercnci:t . 3ú 

N. 6; - Indefere a pretens:io do capitiío elo Exercito HaymHnclo de ,-\brcll, 
· sobre antiguidade . . . . . . . . . . . . . . . . . ~q 

N. Úl- Defere o rcqncrinwnto dos Dr . ...;, Jnãn Alfon~o de Souza Fcrreir:t 
c Hermogcnco Pereira de <Juciroz c Siha pedindo collocaçüo na 
escala • . . . • • . • . . . . . . . • 4.'> 

N. 65 - Providencia sobre o pagamento ele consignações a particulares • 51 

.:->, (i, - Altera a tabclht dos li1·ros ')li C devem "er fornecidos ;'ts esrol:ts 
r•'gimr.:ntae-) , ~-l 
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N. 1.)1)- Deverão ser c·xcluidos do ,\sylo de lll\·alidrJs d<t Palria os que 
obtecm melhora de ,·encimento .... , segundo :l lei n. ~.20 .. , de 13 de 
d~·z~·mbro de 1910. . . • . • . • • • . • . . • • • 1 J.) 

N. 137 -- ()., !.llJli~os '">~rgcnto~-: q11:trtel-mf'·;lrl''-' 1_\t:'.cr:ifj ~('I :tpiO\'r:it:tdo~· 
co1no !--.:trg·entos ajwJanl!''"i. r···. 

N. 13fl - Providencia sobre o modo de adquirir li'. r o~ t· outro'-' artig-os 
para >)Hospital Central do E>;crcitn, 'isto terem sido de,;tmidos 
por incendio na Imprensa Nacional. o..; quv ali csta\·:un . IZ1 

N. 13r)- N:1u prJ(k ter t'llg".:-tjamf:l!tn a pr.1.ça qu(· -·· c1~.:11 ,·ot1t1a 11 ·li,;po..:to 
n:t lei n. r.BfJO, de: ,1 de jandro de· H)f)':. 1~ 1 

N. '-J'l - ~\anlLt-sL' ~1dopt:1r proYisoriamcntc um rro_icr.:to dt· instrucl;t,cs 
para 0 serviÇO de metralhadoras ((1\laxim 1 de t'Oltdl!C~.';lo J~ 
car~.piCiros, nas companhias de metralhadora-., c --.uhstitilir, no 
rcspccth·t~ armamento, a c:-trabina pC'Io 1110squdão •·J\latt:-;er.,. . 1'2.) 

N. ''li- O corpo a que esti\·1·r addido lltll pelolão de cn!..,:-enharia deverá 
prcslar a este o rccun.;lh t•-.: de •llle IIC'(.c--.·;it:tr, coJnpn:h(:ltdidos 
nellc-. os artig-o-.; par.1 can~·a. 125 

N. 1 p -Nas Cl'>pi:J.., doscontractus dc,·crãn:--cr re..;aJ,adas ü mar~·em as 
1 a ·111 a:-.., t'llll'nda-· nu t·ntreliuhas IJS 

N. J 1: ( • dt~rrdll 11. -t.5'•''· de 1, th~ ag-o...,to d1• t:.l;·'· .-;c·· trata dn.:.; olficiae-; 
,, j•l:l•.':t· .lct l:,t·Jdlo <'111 I)Jl~'J;ll~'n'·; co11tr:l o ::o\L'I"Ilü da Hcpu-
1.1 ,., d11 l':11:1".11:q, tHio cn·~TI:1ndu elo·; •pll· , .. ;J;n·,un prrnn,~to..; a 
111 tio h:tl I' 11.1 11 lhl':lll<~ dt", .;1·, Olll"li\r:ln:·: 1.~11 

N· 111 \ 1•1• ··'''lj!"it 1'1!111'/)' l"ldl:ll\1··;1\r11lki.II oll'\1' jq('j.Jjr ;r\hr,·a 
·' 1!11·· IJI· li' I '"" I" .li;, {""(l 



MINTS'i'ETIIO ll.\ WIEIHL\ VII 

P.\GS. 

N, 145 - E' deferido o pedido de um ollicial, de reconsideração do acto que 
o reformou compulsoriamente, porquanto da demora no preen
chimento das vagas resultou cliegar o dia de ter ~ssa reforma 
sem poder s~r promovido, como tinha direito . 1 2i 

;~. r.J'> - Declara como deverão ser consid~r"dos os inferiores ,. ~Ta
Juados tra11sfcridos para corpos em q11c não hOll\ ~r rn~·:1-.: de 

N. ~~~ 

...;cus p!l...,tos • 1:1) 

-- O pes.soal das linhas de tiro S<Í dc1erü sahir :\ rua, para ''-' cxcr
. cicios, com " consentimento dos inspcctores militares c, qn:t11do 

tivn de conduzir o pavilhão nacional, fal-o-Ira de modo qnc :h 
unidades sejam commandadas pl'ios olliciacs atimdon·s . l.)ll 

:--1. 11:;- ltesoil c sobre l'antag-ens de reforma do maior mrdico !Ir. \'kr•ni<' 
Bon:;c~ dr V"sconcellns Dnaril' . r.;o 

N. 1 1'1 -· Nenhtllll" praça tem direi lo :lOs 1 cncillll:lltns dos di;ts <'111 'f li C 
l~sllver pres::t ~m seu quartel. 1,)2 

N. 15" - Indefere o rcyuerimcnto do m:ijor .Jose• Felkia11o Lobo \'ian""· 
,;obre antigUidade de po.sto 133 

I\'. I.)J lkcl"m qlwc.s '" funcçoíes dos c0 ' tenc11 ll's clfcctil·ns dos pdot<•es 
de •·stakt"s c nploradorcs . • . . . . . . . . . . . 130 

1\. r52- \landam-sc cumprir rig·orosamentl' a" in---tnll·~t•es :•ppnH:td:l..; por 
a.\ Í'-'O de 27 de maio de 1910 . ..;o!)r(' e:-;(riptltrat.;.~o 110 lkp:nt:urrenlo 
da <1uerra I,'.;-

]\'". I3.~- f)ispiJt~ s0brc• '-'t)ldn, c•tapa e ~Tatijica-;.:tn tk pra~a..; quL' h:li\:tm 

'\. 15 I 

N I.):J 

I\'. 15'• 

<~O hospital . '.<7 
·~- Indefere o requerimento do e-:-caclcte do Fxo·rcito .Jose: I 'inl1ciro 

de Lemos, sobre promoção. 1_::: 

--Os aspirantes :1 otlicial se aL·ham comprt·!H'"Ildidus ll:t ... : di-...pu-...i~Jíes 
do art. :o..;.~ J(J, do rq.!·ltlatncntu p:lra irt.-,\l"ltt\";itJ e :--:~·n icc1 do-.; 
corpos elo l·:xcrcito. . . • . . . . . . . . • . . . . '11 

Dispõe sobre trausfcrcncia de oflicia,•s Stlhallernos do• um h:JI:dh:'ín 
isOJ:tdO p:Ha a Sêdl' do l"l'6ÍIUL'Ill0, Ott \ iCl'-\ i.'I"S:l • I jl 

N. 157- Hesolvc consulta feita pelo commllndantc do 8° rrgimcnlo de 
ca valia ria, sobt e a exclusão elos nlliciacs do t" esquadrão 1 ''"a o 
estado mai01 c das praças desse csqu"drão c musico.< para o <'S-

N. '·''! -

tado menor . 

llispõe sobre nomeações ele officiacs para scrdrem de antorid"dcs 
e presidentes em conselhos de guerra. . . . • . . . . . 

lnuefere o requerimento do tenente ~OI ond 1 :ypriano da <'os la 
l:erreira, .~obre promoçfio . 

!.p 

I.p 

IJ.l 

~- J'I(J- Indefere o rcqul'rimcnto dn :2° tl!IH'Illi: l.ycnrgo dl' l·:sL·oh:u :\lo· 
rcira, sobre antiguidade de posto . . . . . . . . . q1 

N. 161 - Defere o requerimento do sargento reformado n icardo Ah•·s Da-
masceno, sobre percepção de soldo por inteiro. . . . . . . L(> 

N. rf,..!- Supprime uos rt!~imento::; de :trtilh~tria ao..: manl:t"-' dt: 1:1 oti ..:.lia-
dores . . . rra 

N. 1Ú3- Declar" qual a etapa qttc' dL'\C lccchcl o ml'ctiOI """'"ll' a 
viagc·m '-[li C tizcr em objl'clo de sen ko . • • r.fJ 

1\. JÚ.J - Não é de convcnicncia para o serviço e instrucçüo o aug-mctrto 
do numero de claríu-. de cada. um do-.; t:sqrradrt1c:-; do rl·~·inH~nto 
dl' ca\'allaria. r I'J 

N. IÚS- Declara como dc1·e1á compor-,c o conselho dl' comp,.l, do ck-
posito do materwl sanitatio do Exc1cito . . • . . • r.r~ 

:\. r({, - Indefere o requerimento do alferes honorario do Exercito, llo-
racio Catta Pret:1, pedindo .ser considerado com as honras do 
posto de coronel . • . • • • • . • . . • o • o • • 15o 

:i\. tr•;- O ollicbl em scrl'iÇO como encarreg·ado de deposito c insll'llclor 
de tiro e O_Iu tenente crunm:tndantc d(• cornp:tnhia l' prt)r,·o.:...:.or d~· 
l'i'."t.\1:1 l"!'~~lnH'llt:;JI n:ln k!'lll dirdto ;I ,fll:lo..; ~~t:ttilif·:t·;t•~"i TS~ 



vm INDICE DAS DECISÕES 

N. 160 - Declara como se lleverã proceder quanto aos voluntnrios cspcciaes 
c de manobras que baixam ao hospital por ordem superior e 
ao< que se apresentam para tal lim no director 011 uwrlico de dirt. J.)l 

N. r(')- Dcclar.'l qn<' o zo san.;r·nto reformado de Vollllll:tri<•·: <h l':lttit~ 
t<'lll direito r\0 soldO d:t p:tlCIIIC d<~ 2" !CIICttll' . 1.)3 

N. 17() -- Em face da lei 11. 2.290, de 13 de dezembro de Tf)TO, uão tccm di-
reito a Jlll'ia etapa as famílias das praças que scg11cm c·m diligcncia. 151 

N. t;-1 

N. 1(2 

N. 1;',; 

N. 175 

N. L6 

- O ollicial tmnsfcrldo .<em menção de sel-o por convenicncb do 
serviço publico, indcmniza os cofres publico:; cl:l importancia de 
seu transporte '51 
:'<:io tem direito a gratific:u;ão de exercício o ol'licial a <JIICm se pct-
mitt,· afnstar-st~ de s!las guarnições. 155 

,\dara d11rida:; ·.<JI>t c o art. tlB do reg~tl:uncnto !'ara iu·:trucçiío c 
serviço intct no dos corpos do Exercito, a com<nissiío a 'i'"' se 
refere o art. 144 do citado regulamento, c o c'am·· de que I rata 
o nrl. 139 t~, finnlmcntc, sobre n prornor;nn :1 ... ,.,; ·,·tl!~r·n1o·; dos 
3°<: '-'·11 ~.~:entos sem cOIJCnrso . 1;:.5 

Dcclal':l como deverão os enfermeiros e ajudantes de enfermeiros 
lh:t r :ts tlidsas c como pcrde1 ão n.s gradÚ:lÇflC'· O'; ql:c J'C\'t·rtt~rcm 
~·~...., fileira·~ do J·:xercito Oll forem p~ua dia~; lt:tll'·;fr~ri~Jo<-; . ..• 

-- Não estão comprchendidas no a viso n. 795, de~" de setembro de 
I<jri, as praças ync concluirem seu tempo ele serviço c, qnrtlldo 
exclnidas, teem direito a passagem por cm!ta do Go,·erno . 

-O cmoncl <Jc,·crá sempre commandar s<:n rcgintcnto, :ti11da qnc 
este esteja desfalcado de uma das suos llnid:Hk·; . . . . . . 

157 

1~7 

N. 177 - Na applicação do a_rt. 478, do regulamento appro1 a do por <lccrc!O 
n. 7·'159· de 15 de JUlho de 1909. llcvc fazer-se a COinJ•ctcllk •lts
criminação de modo que as quantias resll\lanlr'" das sobras dos 
gCJH'ros sejam empregadas cxdu:-;h·amcnte 110 ranclln 1.~7 

N. 178 Declara quaes os vencimentos que deverão !'Crccbcr os olliciacs 
reformados no exercicio dos logares de dircctor c ajndantc, bem 
como de almoxarlre da Colonia Militar elo ,\ lto Uruguay. 15H 

N. t79 -- Os aspirantes a officlal devem concorrer em todos os serviços da 
competencia dos officlaes subalternos nos corpos arregimentados, 
sem gosarem entretanto dos direitos e condições juridlcas destes. tSfl 

N. tíl1 -Solicita do ministro da Fazenda prmlclencias 110 cntido de ser 
'-'imJ 1lificado o proce<;';o de h:tbilit:u:no no JII0!\1''\'io :lo'; herrlr-iro" 
dos olliciacs do J::xcrcito. . • . · . . . . . . . . . . . 1,9 

N. tfir Manda-Re adaptar uma correia, que se c•;l'ccific3, pata prender 
o:: capotes das praças quando cmmalados c n 1 iracollo . T;'i'J 

N. IUJ 

N. iÜ_) --

N. r8,1 -

N. Ji\5 -

lndcft~leDo rc pl\~lilllelllo do capi!.1o Jn,J•J111ll1 \n1()nio Pf'rcira 
·;Oh!~~ ·tJltir~nfrTade dí' pn~to . . . . . . . . . y(1o 

lll'clara qual :t g-ratilicaçiío que C<Jinpcl<' :1 11111 ullldrl como com 
lll~utUanle dl~ 11111 forlc . . . . . . . • . . . . • . • l(H 

Declara quJcs as praças que teem dirdlo a0 :~ccrcscimo de n·nci
mentos, de que 1ratam as tabeJias da ki n. ~.·2r~1o, de 13 clv de-
zembro de 1910. • • • • • • • • • • . • • • • • . 11i2 

Proroga o ~1razo ele validade dos conr.ursos para admissão dos mc-
dicos, dentistas c pl1armaceuticos no Corpo de Sandc do Exercito. r6~ 

N. r:Y,- Indefere o requerimento do 1° tenente .José M:1ria de .\tanjo f;ócs, 
sobre collocnção no 1\lmanak. . . . . _ . . . . • . . ,,-.z 

N. r::.7 

N. tl~ 

N, )::., 

- Declara qual a dntn a partir da qual deverá fazer-se carga aos 
nlliclae• cxcluldos do Asylo rlc Invalido" da f'atrla para fn3cmni
znç1io d'l etapa 'JIIC r"cehia, violo se nch:1rem <:omprcltendldos na 
di-:po~içfio do art. Ió da lei n. o.2qo, de 1.: de dezembro de I<JIO. ,r.r, 
I J;.::,·.lara como dever:\ o ser tratados os a'->->111llp1os ·"·obre ,<,(_'rviço. J(l7 

- ,\,; ohrns militares devcril.o ser feitas <oh a <lir0cç:ío dos chefes rlo 
-wrviç0 dt~ cngen~aria nas inspecçt)e" pcnnaqc~ntc·~. excepto ~s 
,_·otlfirrda< a commrssõc' especlacs . . . . . . 1r,7 



MINISTERIO DA GUERRA lX 

P.\GS. 

N, r')O - Acbra únviJa-; sobre os scrviç<Js qu~ úc~cnl faze! o ollici~l inten-
dente, addido ao batalhão- • • • • • • • 168 

f\. ,,,, -- 1\land:tm--sc deslig-ar do 1\rs<'nal de Guerra do IUo de .laneiio as 
olliCIIlas de alfaiates, qnc p:t"arão a fnllccioll:tr 110 llcp:lltamcllto 
da Administraç:1o. rW 

N. 1•p- Ma11da <e p11blicar em boletim do Exercito o rc·,tahc·k··im··lllo d" 
uso da baioneta armada nas formatnras- . . . . . . . . r&) 

N. l•J; -- ,\claLt d11vidas sobre a -upc1iniid.Jdc lllclaJcilic.J iu1po,L1 1'.-l.Js 
kis militares. . . _ . . . . • . . . . . . . . • r(':) 

N. '') 1 - Altera os modelos A c IJ, approvados por poria rias de 1; dt• alnil 
de 1()0(1 c 12 de agosto de I<JIO . . . . . - . • . . . . 170 

N. HJ'í - Não tcem direito a gratificação de que trata a tabclla A da lei 
· n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, m olliciaes k11tcs, prol'cs

sorcs c adju11tos em disponibilidade r· em exercício de qualq11er 
f11ncçilo militar. . I70 

11 pprovam-sc as diarias, com a resp~ctiva etapa, que dc,·cr:1o dar 
;'t ma ruja qua11do em tratamento no llospilal Cenl ral do l·:xrrdto. 

Deverão ser exclnidas das fileiras do l·:xercito as J'l'nÇ:Js que coll
trahirem casame11t0 -

N. "/; - E' deferido o requerimento em qne um ollicial pedin ser apostil
lado em •ua patente o tempo em qnr esteve addldo :10 COII'O de 
alumllos da c>tinctn Escola ~\ilrtar do Hio de janeiro . 171 

:-.'. ''') - E' indeferido o rccjllerimento em qqe um oJiicirrl pcriP que a rrllti
gnidrrde de ""' praça se conte da data do acto que o l mll.'f'<-1 iu 
da cxti11ct:J E"~ola de Aprc11úizes Artilheiros par:~ o E\ercitt> . 1~3 

N. 20" - Declara a quem se devem apresentar os olliciaes que por '-JIIa!qucr 
motivo ,-;;o á capital do Estado de Matto Grosso c a que antori
dade ficará an·ecto o serviço de embarque c dcsembar<JIIC 110 dito 
Estado. 175 

N- 201 -- llcclara como dc1·erú ser co11tado o tempo de sc·rdço rbs praps 
que se alhitarcm para o sl.!rviço do Exercito, emquautu nfio :-;e 

N. 202 -

N. 20.1 -
': .~I) I 

N. 20.) 

cffectuar o sorteio militar • . • . . , . • . . . . . . 176 

llccLtra serem :umas de caça a-; cspinq:tHla'->, •\VwciJc~!l'rll, não 
o sendo, p01cm, as ela\ in:~s . . - . • • - - . . . . 170 

Indefere o rrquc~rimenlo do 2" tenente Cmcilhtuo Po1 to r h Poli-
loura, .':oiJrc auti~uicladc de posto _ _ • . . • . • . . . 176 

Dcclar:t qnc :ts pcaça.., do l·>xcrdto lllll' ctnnpl in·n1 '-'1'1tlt'll• ·t pnr 
1lcserç;lo, devem st~r irrclnidas ll:l'-' IIWilcion:ula-; 11''\t'l \:r·:, t· ~r:·t 
otrtra'-i pro\"idcnria.-.; . 1~lr 

Tlldefcrc o rcqU<'Iimento do carit~o .Jo,i· .IOI"ÍIIO lii:JrcJIICi _lriiiÍllr, 
soiJrc· collocaç~o no Alm~n:Jk. . . . IÜJ 

N- "!,ll',) --- Decbrn que os commanrlante"' de g-rtl])()-; lrrm COlllJ11'1c·twia Jl:tra 
arr:111char c desananchar praças . • 1fl,1 

N. :IJ; -- )lauda fL~Collt~r ~i in~pec~ão permanente da 2a reRião o 111alvl'i~ll 
bcllico destinado aos estabelecimentos civis de ensi110 - • . . rfl.t 

N. zou- ltcsolvc consulta de um capitão do 3° reglmcJJto de l!.rtilhalÍ:t 
'obre aclmiJJistmção militar _ . - • . • . . - . - • _ 184 

N. cO<) - No tempo de serviço do ollicial do Exercito não se deverá cks
contar o período comprchcndido entre o encerramento dos traba
lhos lcctivos na Escola J\\ilitar e a abertura das aula' em qnc e li c 
l''ilevc com licença p.:ua tr:1tamcnto de negocias dP in\l'rc·s--:c·s 185 

N. ~'"-Nilo se :1hona gratillcaç'i.o ao ollldal qnc, tendo orclen1 d·· r·nl-
ilarquc, não o elfcctuc no dia determinado. rlJ5 

In~k·fcrt' j) rL't.pwrimcnto 1lo nlferes rcfnrm;r.lo Jn...;e T.op••,; J·~·-
rcira, ~ol1rc pa!.!";lnlcnto de Yig-esimil."l p:ttiPs de.-.;{~'' ·.;oi~ lo. 1B5 

'i. ~J r --
N. ::: l ~ -- Ind('ft•re o lt..~tpr~·ritnclliO do enttio 1° tcllelllc ,\Jisto!drc; Tt·He·; tie 

-~lellCZC' sobre J110IllOÇilO . 1ll7 

N. 2 I,) -- Declara lfllt'' o ollicial doente no hoo:.;pilal itldL~mniza :~~)ml:lltc :t 
d,·,pc~a de scn t r:>l:llll<'lllO. 113<) 



l'AGS, 

N. 214 - Defere o requerimento elo tenente coronel Demo<: rito Ferreira dn 
Silva, sobre collocação no ,\lmanak . . • . • . . . . J('" 

N. ZIS- Detere os requerimentos elos I"' tenentes Antonio Maria llarbicrl 
Fillto, Pedro Augusto Menna Barreto, José Vieira da Rosa c 
zo tenente Setembrino I\ll·cs de Oliveira, sobre contagem de 
antiguidade . 1q5 

N. JL~J- Defere o rcgncrimcnto do ::!u ~:l.rg·cnlo r~..fnrmadu Lnrz \n10nio 
da Si h a, sobre pagamento de soldo ''11 

N. Zl7 

N. -~ I: ; 

]'; . .!lCJ 

N. _:.~CJ 

:'>! • .!.!1 

j\i • ........ 

N. --·' 

N. .... I 

j\, .:.::,:; 

N . .:.~r J 

1\. --
N. ~2:; 

N. Z2•) 

~'· z 'Ó) 

-- :\lancla abonar aos coônhciros c ajudan\''' do~ f'rlll'"' de ohu
zC'iros, comp:111hias io;;0!adas, pclotõc<; de c...;tafetas, ele., desde 
qnc HC"Ill·S haja r:-tncllo, :1 IJlC'<-;111:\ gr:ttific:tc~:1n !],1-.; do-.; te::im('l\10'"' 
'! bnt:llhiiL''-' . 

lnd(•reJ1' o r('lpu•linwnto do capit:í•l.lniio 1 1 1ii!:-~delt•hn d:1 l~och:l, 
•;11\llc :Jllti;~tlill:l•lr· dr· [•O~i\0 • • -~~~·. 

- Jtl'·-dl\l' L·011~11J1;l 'ld'il' ._·,I:Jo..:tttlliL:J~I Jl· l.llll\liiÍ ·-.icl ...[,· :l[lt'll\11,\ ~· 
l:.'\amc. · ~··.) 

I)..; curp11s lllOllt:tdn~ dever:1t) mand:ll fa;c1 o l·nttcl·rto do :lrrcia-
llH~lllo da l!lPlltaJ:t da-.; pra~·:l:-:; • 2· •3 

-- () ;Jtlci:t111CIJ1o da montada do~ c_)l!i,~iaL"' .1•·\~·r;·l !i·_':tr :1 l'.'tr~·n 

-

.... 

-

'lo-li<-·; . .',• ·.~ 

,\o MinisLCI io da<; rwrra falta compctcnd:t pctra ,·onhecer das im
pugnaçües rcitas por um professor em dispnuiililidack ela extincta 
Escola i\lilitar do Ceará, contra o art. ~o ela lei 11. I.:Jtó, de 30 de 
dezembro de 100 1 . 

ludC'fcrl' o rcqucrimculo d0 capilií0 HaY1111111.Io de ·\hrcu, 'ohrc 
an1 iguidade de po~to. • . • • . . . • . . . . . . . 

;\()t; iliSpCCUJrc-.. pcnllalH.'IIk:--. Calh' :t i":tl'llilJ.tiJI' 1\c l'\•iliL'r;tJ' c1-.. cdli
Ci.lL'...; da (; tl:lrda .'\:t....:i( \ll:ll de h I c l~:tl'l'" I k \111 'lll1'1 '1 ~ r 1:1...; illlll:lo.: (I L~ 
~lio.;tamL'l!lo mi1it:t1 

.\o·; mili1arc.:; a-..sistc. ~ptando dcpn!ado--: 011 '-'t'll:ldor~·~-- cstaduac~, 
a posse de illlmunidaclcs ig-u~u·s :is do-: Li\ j .... no" t:otq.J,Tcssus 
cs!:ulu:H·s. 

l 1 ~lla a aJmi-;s~lO de candiclaloo..; ús J>ro,·:ts d() concur:-'O d~ YdCJi
n~u ios, nfto (· IIL'ccssaria a exhibi·;~lo dL· l_liplomrr ~cientifico 

O., ollidacs do l·:xcrcilo dc,·crão l.cr em dia snc.1., elcclaraçi!cs de 
fam1lia para o clfcil.o de meio soldo c mo11tepio . . . . . . 

Imlcfcrc o requerimento do 2° te11cntc ele infa11taria Joaq11im Fur
tado Sobrinho, pedindo transfcrcncia para a arma de artilltaria. 

(h ~:u~·cnro~ lran-..JeriJn..., porconCcliTClld:lllc• ~enktl :l,'Li\tlllÜc' 
L~:-,l:-10 t:olllprchendic.lo:-; 111) a\iso dl' ::1 tk ...,dcmbrc1 tk t•Hr 

lmkfcrc o rcquciimcnto do ~o tenente João Baj'\i•,la Pile' de 
Almada, SOb I C contagem de tempo de scrdço . • . . 

~IO 

~li 

,3[( 

~. -~<I- Occlar~t c:1.n·cct JL~ fundamento a prl'tcn-..iio t~~ .~o 1L'lH.'llle refor-
mado do Excrcilu Jo:lo .\ntonio dl' At:ttl_icl 1 ·,, ... la, pc·ditldo a 
annulla ... ;ilu dc1 dL·crl'tn que o reformou . . • . . . . . 

"\ 2 ,. 

!'\. ' ·' : 

:-./. ' ·' 
"\. 

N. ' 
N. 

- Tr:>nqf,"c da Fabrica de Ca> tuchos para n J'I"OJ" io llaCIO>L~I em 
SaHta (~r uz o parque de .:wrostação . . . . • . . . . 

\clara dnvidas sobre accnmulaç:to de: fnnr.,~t'e'-' dcJ'.; olliciac..:; do 
qttadro de intendentes. nos corpo--: c c-..talwkdtncnto-.; milit:trc:->, 
e a bicrarchia dclles . 

lkfetc o requerimento do zo tenente de infantaria 1 J'-':CtH (~ual
lwrto !)i~'" de Moura. sobre antiguidade de~ Jl!h!O 

'\\:ll!!l:l .<-:e L'\I'Clll:ll (I ]1\\11111• cl:l \1.:1fldl'Í1";1 11(1 !J:;l !•1 cJ,· llll\CtnbrO 
lh.! cad:t attllU, pdt)--: n)q~o--: du 1·:'\t'rcilu . 

))crere O I t'qllcrimcntO do 1° tCllCOlC de ÍIJf~ll!!ctl i:l \rthllr .\mcricO 
CantalkC'. :-;ubre tempo de scrdço . 

I) 'I\ i,_'cl ;!,o l'llth:tr,j!H'" t' dl'St'lllh.'ll\ltH··~; 11:1--. 
J'L'lHl IIH'lll• -;, ll.l ,-..::11:\ :1 -.;c·l ki\11 I'L'I:J-.; inl 
1 ''I (I 1 I 'J I I ]I I ' \ ~ li t Íl' i;!] 

j.-,L'" ,],_• !lh}'~"'t'Çc.lc.:: 
ll·'i·t·, 1.', 1\"l !"tll:l, 
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!'AGS. 

"i, z)J - I 1cferc o 1 cque!imento do ,o tenente nctm i o de \ zeJ cdo Con. 
tinho, sobre antiguidade de rosto . . . • • . . . 225 

:-;. -'3''- Defere o requerimento do I 0 tenente de ca,·allaria ,\rthur julio 
Alvares Jardim, sobre antiguidade de posto. • . 2z7 

:; . ',, 

\clara duvidas sohre o disposto no arl. 4'l7 do Jt'p!lamcnto 
para in:-:trucção militar e -;cr\'içn i11tcrno Jos corpo:-. c o 111oJclo 
n. 3·f, de l'"cripturação dos corpos arregimentado.., • 

Subsiste a portaria de .~~~ de outubro de 1911 :-;obre aiJ,,JJO de 
dbria.;;; 11:1 Commiss[io cncarrcg·ada tlo Je,·antanlcrlt<l ela ctrta 
~~·ral da Hcpublica, ~em a clau:-:111.:1. pon:·m, de s<_T 1·...:.-;c abono 
clfl'ctuado 1.'1ll tr;th:tlho ck <':tlllJ"'O (ll\ Clll Yia~em, !'OI lllolho de 
Sl~n·i<o da dit:t cornJni ........ .:ln. . . . . • • . . • . . • . '') 

'\. p - r;• extcnsii'O :JS demais regiões de inspeccão permanente o :t1i·.o de 
:7 ele outubro ele ''J' 1. sob r~ ob1·as milit~rc' em andame11to <; t•or 
iniciar JJ<l'i ~}l c <P rcgiôl'::> . '.)O 

_\. 71; 

::\. -11 

·- c\landa-se dar inteira execução;\ po!'l;tria ele I 1 de março de IÜ<J3, 
que deternlina a baixa ao hospit:1l dos omciaes que derem parte 
de doente, depois de receberem ordem de seg-uir par:t 'l""'tJ"e' 
sct \iço ou, qtte estando em \ iagcm, dcscmb~u ca1 em 

fkfcrc o rcrtnnimcnto do 1o tenente reformado .\lfredo l"e11 eira 
PiqtJcl, ·"••brc transfcrcncia para a ~a cl:1s~c do 1:xcrcitn •.• 

lh:krC' ,, 1~'cj11lTÍ1ll•'llt•, d•• o..,q_~-1111\1~1 tl'llt'll!•· \ .... lVIIdlll•ll·\·ttl'Ít;l •lo 
.\"a-.,cimeltto, .o.;otH·c ,~rumnção. 

Providencia sobre celebração de contr:~ctus la1 reld<" t'"'" I lc
p:tltamcnto de1 Guena • 

'"",).) 

X. :: 1~ -· \s praças que se alistarem no SC!....:ltlldn semestre d~ cada :t!IIIO 
dererão contar su:ts antiguidades da data do albtamenl<> cm-
~.ptanto nj,o csth·cr em Yigor a lei do Sl n tl'h, militar. :.~5 

N. :O - Defere o requerimento do tenente coron..-1 de infantarb .\,;<l'tinho 
Havmuudu t~umcs .Jc Castro, reclamando cuntra rrctcriçtws 
s<.>llridas . 23iJ 



lVIINIST'f~RIO l)A C~UERRA 

N. 1 -- EM 11 UE .IANElH< l UE l'JII 

E::,tabclc~c u limite das <.:on:;ignat;ucs que os officiae~ poUem cot~~Lituü· 

i\\inislerio da < inerra. - N. 4 - Rio de Janeiro, I• de janeiro 
de I<) L I. 

Sr. director g·eral de Contabilidade da <luerra - Em soh1.,:ão á 
c:onsulta que fazcis no requerimento de um oflicial do Exercito sobre o 
limite das mnsig-na.,:ôes que os ollkiacs podem constituir, á vista da lei 
n. 2. 2')' •, de 1 :1 de dezembro lindo, vos declaro; para os Iins conve
nientes, que estabeleço como limite maximo uois terços do re::;peclivo 
soldo. 

Saúde c fraternidadc.-l!:mi~~·diu Dantas JJarretu. 

N. 2- 1~1\l 13 l H·: .JANtO: IH< l UE 1911 

H.esolre lll\1 La:--o de pnnnuçftu por c:-,Ludo:-. 

.\linislcrio da Ciucrra - N. 1 -- H. i o de .Janeiro, 1:1 de janeiro 
de H) I I. 

Sr. cheiC do Ucpartamcnto Central -- Declaro-vos, para os fins 
convenientes, que o Sr. Presidente da Republica, contbrmando-se com 
o parecer da maioria do Supremo Tribunal I\lilitar, exarado em con
sulta de 18 de jnlho do anno findo, sobre o requerimento en; que o 
2" tenente Jose I lenrique Pereira de Mello pediu promoçfto, por es
tudos, resolveu, em 2H de dezembro elo dito anno, deterir esse reque
rimento, porquanto não só é praxe considerarem-se os ofTiciaes com o 
cursn de infantaria c cavallaria, nfto de~dc o primeiro dia Hlil de ja
neiro, como foi determinado no aviso n. :2o, de :2:2 ele março ultimo, 
mas sim desde a data do deslig·amento ddles da escola em que estu
davam, C'll1lO tambem porque a ultima turma de oniciaes que frequentou 
a escola de applicação de infantaria e cavallaria concluiu o curso das 
di las armas na data do decreto leg·islativn n. :2.:21 1, de~" de dezembro 
de , 'J<l'J• c por isso não está comprchendida no art. 1" e sim !LO para
g-rapho uni co deste decreto. 

Outrosim, vos declaro que accresce mais a circumstancia de ser o 
mencionado decreto de etleito retroactivo e otlcnder direitos anteriores, 

tiucrra- Dccisücs de HJII 
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visto que, em virtude da autorização dada pelo decreto legislativo 
n. 1 .348, de 12 de julho de 1905, se têm matriculado nas escolas de 
guerra e de applicação de infantaria e cavallaria, c alguns já concluíram 
o curso, olllciaes a quem er:~ vedada a matricula, além de que uquelle 
decreto, alterando o estabelecido no de n. 1 ·34fl, prejudica tacs officiaes, 
concqrrendo para que os alcance a reforma compulsoria antes de pro
movidos por estudos. 

Saúde c fraternidade.-- Em;-gdio Dantas !Jarretu. 

t;ONSUL T.\ ,\ QUE SE REFERE O AVISO SlJI'J{A 

Sr. PresiJcnte da Republica - Por vossa odem o Ministcrio da 
(iuerra remettcu, co111 o aviso n. 94, de 11 de maio ultimo, 11 este tri
hun<~l, para consultar, o requerimento em que o 2' tenente da arma de 
inl:mlaria JosG llenrique Pcrcirn de 1\\cllo pede promot;ão por estudos. 

O requerente considera-se prcteridu pelos 1 "' tenentes l{aymundo 
Dias de Freitas c Emílio Oscar l(nupiel, mais modernos que elle. 

O coronel chefe da 2" divisão do Departamento da ( iuerra declara 
que o peticionaria concluiu o curso de intànLuria c c~ll'allaria na turma 
de 190'J, c teria direito ao accessn antes de seus; cullegas citados si o 
decreto legislativo de 3'l de dezembro findo não lhe vedasse esse direito, 
conforme inkrpretnçl\o a elle dada pelo consultor tcchnico da Repu
blica. Assim lhe parece que só ao Poder .f uJidario cumpre o requerente 
expór os seus direitos., porquanto o Poder Executivo se conl"ormou com 
o parecer daquella autoridade; c a promoção ante-hontcm assig-nada já 
obedeceu a esse criterio. Esta Informação tem ;t data de 26 de marÇo 
ultimo. 

O auditor auxiliar junto ao Departamento da (I uerra emilliu o 
seguinte parecer : 

,, Pede o 2° tenente José Henrique Pereira de 1\\ello promoção ao 
posto immedialo pelo principio de estudos, por já terem sido promo
vidos dois mais modernos de praça do que ellc . 

. \lleg·a o peticionario que, tendo condu ido o curso pelo regula
mento Lle HJos, a :!9 de dezembro de 1 'J09, está com o seu direito ao 
acccsso g·arantido pelo paragrapho unico do decreto n. 2.21 1, de 3'' de 
dezembro LIO mesmo anno etc 19011; c, quando isso nflu bastasse, COIJti
núa cllc, teria a c<~llisão de disposiçt1c:; do mesmo decreto 11. favorecei-o, 
não apontanLlo, porGm, qual a collisao e\istentt.:. O Sr. coronel com
mandante da escola de g·uerra informou em tcleg-ramnn, que se acha 
archi vado na Secretaria da Guerra, que a turma de ~'>"'J ha \'ia con
cluído o cun;o em 30 de dezembro desse ann•>. 

Sobre a cxtcnsfw ela cxcepçfto contida no paragrapho unico do 
art. ,o do decreto 11. 2.211, de I~Jo9, lbi ouvido o Sr. Dr. consultor 
~eral da H.epublica a proposito de duvidas suscitadas pelo Sr. general 
presidente da com missão de promoçtíes. 

Cunformc o seu douto parecer, foi lavrado o aviso 11. 20, de 22 de 
março do corrente anno, no qual se declarou ~quelle Sr. general que 
os oflkiacs que frequentaram em "J09 as aulas da Escola de ( :u:.:rra de
veriam ser considerados com o curso a partir do primeiro dia lllil de 
janeiro, o que já era pratica observ~1da pelo Governo nos annos de IIJOH 
c H)09, c que em taes condições eram elles attingidos pelas disposi
çtics do art. 1 o do decreto citado, por não terem concluiclo o curso 
em 30 ele dezembro, pois a E lia terminação se prolrahe ao primeiro 
dia util de janeiro e por isso não podem ser favorecidos pelo para
grapho unico do citado art. 1 ". 
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Os officiaes que terminaram o curso em 30 de dezembro, como 
disse o Sr. coronel commandante da escola, allegaram por occaslão Elas 
promoções, quando se discutiu a interpretação a dar ás disposições 
do decreto n. 2.211, que elle não os podia atting·ir, porque as leis só 
entram em vigor tres dias depois da sua publicação official, c que, 
assim sendo, só no dia 5 de janeiro produzia effeito, não os alcançando 
por terem concluído o curso justamente em o dia ;>o de d~zembro . 

. Esse motivo é p~rfeitamcnt~ improcedente. E' bem certo que o 
cumprimento das leis da União c decretos do Governo Federal só é 
obrigatorio tres dias depois de sua publicação oflicial, ~\ceptuando·se, 
~ntrétanto, aquelles para cuja execução for determinado o dia. (Decreto 
n. 572, de 12 de julho de 11l9o, art. 1°, in .fine.) Neste caso encontra-se 
o d~crcto de ::\O de dezembro, porquanto no parag-rapho unico do 
art. 1" está perfeitamente taxado que a sua execução é immeJiata, em 
sua data começa a vig·orar. 

A questão versa unicamente .em saber qu:1l o dia da terminaçiío do 
curso, para se verificar si a excepção consagrada no citado art. 1 o, 
paragrapho unico, favorece ou não ao peticionario. O Dr. consultor 
g-eral, em o seu bem elaborado parecer, disse que para a terminação do 
curso deve ser tomado o facto como d~ ~m~ito collectivo c não indi
vidual, pois o contrario seria crear para cada alumno um Jirdto even
tual dependente de circumstancias meramente lixtuitas. Desta maneira, 
sem que a isso se opponha o art. 54 do reg-ulamento approvado pelo 
decreto n. 5.6<)B, de ''J<l.), que não se ref~rc materialmente ao dia do 
ultimo exame, diz o Dr. consultor, mas ao termo escolar, ou ao com
plemento das disciplinas alli estudadas, para toda a turma, conforme a 
praxe, conclue ellc, pensando qnc licaram habilitados clepoi.-; Li~ desli
gados da escola. 

Convem ponderarmos que o art. 29 do regulamento citado, que 
manda sejam os alumnos della declarados, no primeiro dia util de ja
neiro, " aspirantes a ollicial " c, portanto, como tendo terminado o 
curso, tem sido extensivo aos olliciaes que essa escola têm frequentado, 
referente ao deslig-amento. 

Foi isso affirmado pela palavra do illustre Sr. g·encral presld~ntc 
da commissão de promoçücs, ao consultar sobre a interpretação a dar 
ao tlt;:creto n. 2. 2 r r, e\pressando-se do seguinte modo: Ficam com o 
curso no primeiro dia util de j:u.1eiro, seg-undo o espírito elo r~gula
lllcllto, que manda cnns1derar assim os allllllllOS pr:1ças d~ pret (unicos 
de qn~ cogita o reg·ulam~nto), devendo ser nessa data declarados 
"aspirantes a otliciacs" c desligados da escola; s~ndo ~ssa a prax~ se
g·uida em relaçiío aos olliciacs, como se vê do ,\lmanak de H)O!). 

O uso d~ considerar o primeiro dia util de janeiro, continúa ci 
mesmo Sr. general, data da terminação do <.'Urso, tem dado log·ar a 
Iüo serem contemplados nas promoçrles por estudos certos ofliciaes 
como aco_!lte~eu na. proposta ~rganizada. em 31 d~ dez.cml;ro de 19o8; 
em q~e nao !oram 1_ncl':lrdos olllc!acs deshg·ados a 2 de Janeiro seguinte. 

Lssc mesmo cnterw adoptaclo para os ai um nos das escolas militares 
é o seguido pelas civis, c assim o individuo t<xmado em direito não ..:: 
considerado como tal, quando termina os exames elo S" anno, mas sim 
pela collação do gráo, formalidade que o habilita a exercer os acto~ 
decorrentes de sua profissão, sem a qual não l: admittido a praticai-os. 

A' collação de gráo estú equiparado o desligamento. 
1\las, na melhor das hypothescs para o peticionario, no c;Jso ele ter 

conduido o curso em 30 de dezembro, conforme o tclcg-ramiiia do seu 
commandante, o paragrapho unico do art. 1" do decreto de :;o de de
zembro, referido, niío o favorecia, porquanto o decreto cuja data é a 
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mesma da termina~ão do curso pela turma da qual Etzia parte o pettcto
nario, no log:tr mencionado," dispüc que elle não allingc o ollicial que, 
n~1 sua d:tta, i:i tiver adquirido n curso de sua arma. 

Ora, no (.·aso aventado, o pelicionario ainda ttio tinha adquirido o 
L·urso ; estava-o adquirindo. 

O Jecreto refere-se ao passado, não ao que estava etn acto. 
Para. finalizar c resumind,,, pensamos que o pelicionario terminou 

o curso em 2 de janeiro de IIJ 1 o e não podia ser t;tvorecido pelo para
grapho unico do art. t" do decreto n. 2.211, de.)" de dezembro de 
i QOI}, 'IILe se rei':~ ria áquelles que tinham terminado o curso antes de sua 
data. 

Si '> decreto citado prejudica direi lu, que o peticionario se Julga 
na po~se, rtlu é ao Executivo que cu111pre revogai-o, nullitical-o, mas 
sim ao J ndiciario, L·omo o unico capaz a .inlg-ar ,i c ll'gem c a este 
resta-lhe recorrer. 

!'elo exposto, parece-nos qlll: a doutrina do a dso de 22 de março 
do corrente :tnno derc ser mantida, indcferi11do-sc a petição do J" lc
n~ntc .los(~ llenriqtLL' Pereira de Mello. 

E' a nossa opini;io, ~aho melhor entender." 
() corond chefc da 1" di\ i~ão do Departunento da ( ;uerra informa 

nestes termos : 

" H.cstituindo o requerimento em que o 2" tencnt~ José I lcnriquc 
Pereira de Mello pede sua promoção ao posto de 1" tenente pelo pnn
cipio de estudos, allcg·ando j;'t terem ~ido promovid1 >s dois 2'" tcncnte~ 
mais mod~rnos do que ellc, c ter coucluido o curso de inümtaria c 
cava1Iaria da Escola de ( ;uerra em .c• 1 de deze1nhro do anno lindo, 
cabe-me dizer qu~ o Sr. ministro, em :t\iso n. 2• •, de 22 de março 
ultimo, declarou, dc accôrào com o parecer do consultor g·eral d:t 
Republica, que os olftciaes que em I<J•>() frequentaram as aul:ts dare
ferida cscola devem ser considerados com o c>trso respectivo, a partir 
do primeiro dia util de janeiro do corrente ann' 1, ~que nessas condiçfí~ 
~áo atting·idO'i pelas disposiçf>es do art. r" do decreto n. 2.211, de ;i" 
de dezembro do anuo findo. 

i'arccc-me, pois, que deve ser indeferida a presente pretensão." 
Foi sanccionado a .i" de dezembro proximo lindo c publicaclo no 

/!iariu Ujji,:ial sómente a 1 dc jancin > scg uinte, soh o n. 2.~ 11, o de
creto lcg·islati Yo do teôr seg-n in tc : 

" () l're~idente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber quc í> CnngTe,so '\acionai dc:cn::ton c cu sancciolhl a 
~cg uinlc res<>lu.;;"•o: 

Art. 1 ". :\enhum <>!lidai poderá scr pr(lnJov id.' por ~studos ;, 1" 
tenente ou capitão nas diversas armas do E\ct"Cito emquanto houver 
outro de ig-ual posto na ,;ua arma, que tenha adquirido o curso respe
ctivo tres annos antes de ter c:ssc ollicial adquirido o mesmo curso. 

Paragrapho unico. l·:su disposh/to n~o attinge o ollkial que, na 
cbt:1 da presente lei, j;i tiver :tclquirido o cur:cq de sua arma. 

:\rt. :!''. Quando os principios de autig·u:,\adc de posto c de curi:io 
..:ollidircm, impossibilitando o preenchimento irnmeLiiato de vag-a que 
se abrir em qtlalqner das armas, scrú promovido o mais antigo de 
!'Usto, liL·:uJdo dispcnsada ne.o.;te caso a ant•xeclcncia de trcs anuos, a que 
se rclerc o arl 1 " • 

. \rt. :1." Rc:vog-am-sc as disposiçücs em contrario." 
U g-eneral chefe da commissão de promo<;ücs consultou sobre a 

cxccu~ãu desse decreto ao Minstcrio da Guerra, e este, no aviso n. 20, 
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de 22 de março ultimo, declarou nquelle g·eneral que, de a,·oJrdn com o 
parecer do mnsulto,- geral da Rt:f>ublica emii/Un no ,fi.1 rr dt:ssf! me:::, 
os qflit"iacs ,,ue frequentaram em fi)IH} as .wlas da l':scnt,1 de Guerra 
dt:J•em ser ,·m1siderados ,:om o curso a f>.1rlir do primeiro -fi,1 util de ja
neiro, conforme ,1 pr,1tica obsen,1da pelo Gorerno nos a1111os de 1908 c 
TIJIJ(}; e •/IIC, em taes cml.fiçlies, siin elles attingidos f>ebs disf>osiçlíes do 
art. r" do decreto n. 2.22 r, de 30 de de:::cml•rn findo, f'ol\lltantn nesta 
ultima data não tinham ainda cnncluido os exames, ni'io os fn•nrt:cendo, 
f'Or/an/O, O CS/a/•c/ccidn 110 {>aragrap/zo llllit'O cfn citado c11'f~!.[O. 

De accrmlo com o disposto nesse aviso, foram promol'idos por 
estudos os 2"' tenentes de infantaria HavJnundo Dias de Freitas e 
l·:milio Oscar Knupiel. · · 

E' contra essas promoções q uc o pdid• lnario reclama, por não 
considerar-se atting-ido pela lei n. 2. 22 1, de 1909, por ser mais antigo 
que os promovidos c ter conclnido o curso ck: sua arma, na respectiva 
escola de applicação, em 29 de dezembro do anno proximo passado. 

No parecer retro transcripto, cmittido pelo ,llldit()J' _i1mtn ao I lr
partamento da Cucrra, lê-se e~tc trecho: 

,, < l Dr. consultor g-eral, em ~eu. bem clahorado parecer, diz que 
para a terminação do curso deve ser tomado <> ractn como ele ell'eito 
collectivo c não individual, pois o contrario será crcar l':tra cada alumno 
um direito eventual, dependcntL- de circumstancias meramente fortuitas: 
Desta maneira, sem qne a is~o se opponha o art. S-\ do reg·ulamento 
approyado pelo decreto n. ;:;.óq::, de J<J<l~, qnc JÚl se relere mnterial
mentc ao dia do ultimo C\amc, diz o llr. L'Onsultor, mas ao termo 
escolar, ou ao compiL:nJenlo das disciplinas ahi estudadas, para toda a 
turma, conlimnc praxe, conclue cllc, pensando 4ue lkar:un hahilitados 
depois de deslig-ados da escola. ,, 

<)ue o !;teto da tcnninaç:ío do curso pelos otliciaes, nos institutos 
militares de ensino superior, deve ser toma elo c" mo de cll'cito collectivo 
e não individual, nflo póde sotrrcr duvida : si assim não r, 1sse, I'Odcria 
dar-se lesão de direito por prclcriç~to em promo~ão. 

Os ministro~ Pereira Pinto, < 'nclho Neto e F. ,\. de Moura n:ío 
podem, porém, concordar com o douto wnsultor g-eral da Rcpnblica 
quando diz que " ficaram habilitados os alnmnos depoi~ de dcslig·ados 
Lia CSC< lfa ''. 

A tcrmimt<.;;ío do curso n:\o dt.:]'L'Jlde tio dl'slic:·amenlo; <:sll' é LJIH' 
depende daquella. 

Depois de concluir o curso é que o :1lumno é deslig-ado da escola. 
Com ctr<~ito, tem sido pratica observada pelo (lo\'ernn considerar 

os otliciacs com o L'Urso de infantaria c cavallaria, n~to desde o primeiro 
dia util de janeiro, como está no a 1 iso, h a pouco rcl'eridn, mas desde a 
data elo seu deslig·amcnto ela escola, o que se deu em 2 de janeiro de 
J<)of:- com os que terminaram o curso no anno lcctivo de I<J<>?, a R 
de fevereiro de I<JO<), com os qne cursaram o ultimo annn lcct•vo em 
190:\ c a 3 de janeiro ultimo, scg,::tdo detcnninuu e~se :11iso de 22 de 
março, com os que c< lJH.:Iuiranl o curso de 1 q< ")· 

Considerar com o curso de ini:tntaria e cavallaria, ;:ómente desde 
o primeiro dh nlil de janeiro ultimo, os otlidaes LJuc terminaram em 
dezembro de J<)IH) o anno de pratic:t complementar desse L'Urso na cscob 
de applicação, é injnsto, n;t., ha neg-ar, e attentatorin de dircit·os ~·ar:m
tidos por lei. 

Terminadas as provas thcoricas c praticas de uma turma de 
alumnos no fim do ultimo anno lectivo, estes alumnos ficam habilitados 
r·om o curso, uma vez que tenham satifeito áqucllas provas. 



6 DECISÕES DO fJOVEfiNO 

Não ha disposição legal nem regulamentar que autorize protrahir 
a terminação do curso. 

A Escola de ( lucrra l{Ji crcada exclusivamente {'ara ministrar in
stntcpio militar preliminar, que; com{'lctad,l na esn•la di! a{'{'licc1Çc1n de 
i1~j'antaria e cavallaria, hahlile as {'raças de {'rei do l~xcrcito p,1ra o 
exercício das funcçííes do primeiro posto de t!{iicial <'111 qual,[uer da.; 
armas. E o art. 1 ll do reg·nlamento reo:pcctivo dispi\c: " Na Lscola de 
( iucrra não se pcrmittc a matricula de olllciacs , . 

Desde que funccionam, porém, as escolas de g·uerra c Lle appli
caçao, as têm frequentado olllciacs subalternos ele infantaria c caval
Jaria, ex-l'i da autorização concedida ao Governo no ~ ~1° do art. 1" do 
decreto lcg·islativo n. t .. )4B, de 12 de ,iuiho de t<JOS. 

Tem havido, pois, nessas escolas duas turm;ts de alnmnos, ·uma 
composta de olllci~tes c outra de praças de prct, estes matriculados, 
aquclles não. 

Os otliciaes podem ser desligados da escola dL· apl'licaçãll iog·o que 
concluam o respectivo curso. 

Os alumnos praças de prct, concluídos os exames nessa escola, s:io 
relacionados c classilieados pm ordem de mereci mcnto intellectual; no 
primeiro dia util de janeiro ~fto declarados " aspirantes a ollicial , em 
ordem do dia da escola, e no dia immcdiato desli~ados (arts. ::!H c ::!() 
do regulamento). 

A ultima turma de officiacs que frequentou a escola de appli
cação de inlantaria c cavallaria prestou os ultimos cx:un.es c mncluin o 
curso respectivo no dia 30 de dezembro do ann•J proximo lindo, data 
em que foi sanccionada c na ante-vcs,1cra em que foi publicndo o de
creto lc~·isJatiyo n. 2. 2 I r, o que consta de um tcicgTamma elo di
rcctor da escola de g·ucrra dirigido ao ministro da ( i11etT:t, o qual se 
acha archivado na Secretaria de Estado c por có~'ia vae _innto á pre
sente consulta. Nesse telegramma, que é datado de I 3 de fevereiro ul
timo, diz e coronel dircctor da Escola de Guerra o seg·uintc: 

" Para exacta obscrvancla de dlsposiçflcf; regnbmentares, alnmnos 
c otliciaes !'rclptentaram e.;coia applicação lhram distrilmidns em tnrmas 
para exames hnaes, lixando-se desde Jogo d1a trinta dezembro ultima 
turma, reservando-se dia trinta um para aqnclles que com cansa Jus
tificada faltassem ;'t respectiva chamada, n que se deu apl~nas com re
lação llOIIS :liUillllOS praÇaS de }li'Cl. Jl /1tl'ln.1 t!IJi,·i:/cs j'C S('/tS 111/ÍIIIUS 
exames dicl triuta. de de;:em/Jrn, data .levem ser '""-'i.ler,1dus (1!/n u 
curso, c ns alumnns jórt1111 declarados asp;,·,wtes In•., j.weiru; rcs{'"slc1 
te/r,!.framma /umlem. Saudações. -I Jsc,Tr Miranda, coronel." 

Consequcntemcntc, a ultima turma de otliciacs que frequentou a 
escola de applicaçáo, em Porto Alegre, concluiu o curso de infantaria c 
cavallaria na data do decreto legislativo n. ~ .211, e, portanto, n:ío 
está comprehcndida no seu art. 1°, mas no paragraphn nnico. 

P:1rcce-nos, pois, que esse decreto ainda não póJe t<:r execução, c 
o requerente c~tá por isso no caso de ser attendido. 

E como em virtude da autnrização chda pela lei n. 1 .. ) 1::, de 1 ~de 
julho de 19· >;i, têm-se m;~triculado nas c~cnl:ts de g·nerra e de appli
cação de int:mtaria c ca\'allaria, c alguns j:'t concluíram o rcspcc:tivo 
curso, olliciaes a quem era vedada a matrkula tl:ts es,·ol:t,.:, o decreto 
le::dslativn n. ~-~'r é evidentemente de cfll'il<l 1\'lm:tcti\'n c nlll'ndc di
reitos g·;1rantidos por leis anteriores. 

llm dos impedimentos :'t matricula 1~os instilutns militares de en
sino é o C\ccs~o da ctlarlc reg-ulamentar, e c~se dl~<.Tct<l, alterando o 
que o de n. r .. \-\H, de '9'15, e outros antcriore,.: l'~tahelcccram, pre-
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judica esses officiaes, concorrendo para que os alcance a reformá com-
pulsoria antes de tocar-lhes acce.<>so por estudos. · 

Reclamações identicas ú do 3" tenente José Jlcnriquc Pereira de 
J\lello, lirmadas pelo:-; ofliciâcs de igual posto lldelbnso Celestino 
Pessoa Monteiro c Francisco Tavare.'> do Canto Sobrinho J<lram re
mettidas a este tribunal, para con~ultar, por vossa ordem, com os 
avisos do 1\linisterio da ( iucrra ns. 1 Ih c 12(,, de 3.) c 30 de maio 
ultimo. 

O tribunal, tendo C\aminado essas rcclamaçtícs, vcrilic"u nada ter 
a accrescentar á presente consulta. 

São identicos os direitos dos Ires reclamantes. 
O ministro marechal Francisc" José Teixeira Junior lez a dccla· 

ração scg·uinte: 

"Votei para que Se! declarasse dclinitlva a resolução tomada pelo 
l ioverno, em vista do douto parecer que a respeito proferhl o con
sultor geral da Repuhlka, reconhecendo-se, entretanto, cab<'r aos que 
se julgassem prejudicados por ella o direito de recom~rcm ao Poder 
Judiciario, si assim entenderem conveniente fazer." 

Rio de Janeiro, rll de julho de 1910.- (.'ar/os },'ugetzio, vencido 
de acc<'irdo com a opini:ío do I lr. consultor ~~er:~l da H.epuhlica.- C. 
Neto.~- F. A. de .1/our,l. -- F . .f. 'Jl·ixeil\1 Junior, vencido. 

Poi voto o ministro almirante l·'rancisco Pereira Pinto. 

R ESOL H•,' ií O 

I le accilrdo com o parecer da maioria. 

Rio de J:.meiro, ~H de dezembro de 1910, ilq" da Tndependencia e 
22" da Hepublica. ~- IIERMES R. ll., JloNs~J:• :A.-- Rmx.~·din /)ani.Js 
Barreto. 

N. :1 - EM r;- DE JANf:lRO DE 1111 1 

He!oh·e- l·tln-;nlt.1. do chefe da ('lliPrmaria militar 1le llrllt:·tl:t.\·:tn:t ..,ohrt• g"fi'BPrn, 
alimPnticios 

Ministerio da t \uerra - N. Jl - Hio de .Janeiro, 17 dé~ janeiro de 
191 I, 

Sr. inspector permanente da r 2" reg-ião - ·· O chefe d:~ enfermaria 
militar de Uruguayana consulta: 

,., qual o papel do medico da commissão de gcneros alimcnticins; 
~", si um gcnero recusado pelo mesmo, por considerai-o de má 

qualidade, póde ser acceito pela co:nmissão. 
Em sGiução a tal cDnsnlta, ditlg"ida a este ministerio em rr, de 

julho ultimo, vos dccláro, par·a que o scicntlfiqueis ao consultante, que 
o medico funcl'ioua na conunissão como prolission:tl, votando como 
qualquer outro membro da mc~ma, sempre que o C\ame do g-e1teru a 
receber dependa. súmente ?os nractcres physícos, c ter:\ votn decisivo 
toda vez que se,1a necessano o emprego da analyse chimica. 

Saúde c fratf'rnidatlc. -- ll'lllxgdio nwt,1S !Jarretn. 
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N. 4 - EM r8 DE JANEIRO DE rqr r 

Declara que o-; c:tpitiTcs de navios do Lloyd Brazileiro si\n rrspon~avcis pcbs 
:1. v:lria~ drrs cargas Pmharcadas 

Ministerio da (iuerra- N. 17-- Rio de .Jancinl, IH de janeiro de 
1911. 

Sr. chefe do Departamento da Administração Declaro-vos, para 
que o façaes constar aos inspectores permanentes das regiões militares 
nos Estados da União, que estes, de conformidade com o disposto no 
art. 529 do Codig-o Commercial, deverão responsabilizar os capitães dos 
navios do Lloyd Bra7.ileiro em que forem embarcadas cargas com des
tino ás respectiYas inspecções, pelas avarias causadas nas mesmas 
cargas, uma vez verificado serem ellas motivadas por culpa, omissão ou 
imperícia dos referidos capitães, de accOrdo com a indicação apresen
tada pelo inspector geral de navegação c a que se refere, em aviso 
n. 2, de 10 do corrente, o Ministerio da Viação e Obras Publicas. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Rarreto. 

N. 5 - EM 19 DE JANEIRO DE 101 r 

Mrmda pagar a um remador do Arsenal de Guerra de Matto Grosso a etaprr 
durante o tempo em que esteve em tratamento em hospital cil·il 

Ministerio da Guerra- N. r -Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 
[()I I. 

O Sr. Presidente da Repuhlica manda, por esta Secretaria de 
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional em 
\l'atto Grosso que deverá ser efTectuado o pag·amento de etapa a nm 
remador do arsenal de guerra do mesmo Estado, durante o tempo em 
que esteve em tratamento em hospital civil, afim de poder o mesmo 
arsenal solver o compromisso que assumiu com o dito hospital, visto 
ter sido extincta a respectiva enlermaria militar e ha\'er assimilação 
entre os serventuarios dessa categoria e as praças de pret. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barreto. 

N. 6- EM 19 DE JANEIRO DE 191 r 

Declara a quem deve caber o commando de companhia, esquadriio nn hntPria 
no caso de impedimento do respectivo c a pitilo 

:\1:inisterio da Guerra - N. fq - Rio de janeiro, I<J de janeiro 
de 191 r. 

Sr. chefe do Departamento da (~uerra - t l 2" tenente do 
3° reg-imento de cavallaria Antonio de Sou7.a Nune~ Filho consulta si, 
em face dos :uts. rofl c 204 do regulamento approvado por decreto 
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n. 7·459· de 15 dejulho de 1909, deve1 no caso de impedimen~o:-dO:~ 
respectivo capitão, caber o commaadQ cte cotnganhia,_esquadrao;.'.Ol}l 
bateria. ao subalterno mais àntigo dispodivel do oorpo ou ao que for;"~ 
maior antiguidade que este e estiver servindo como director da es:.~ 
cola regimental. . _ 

Em solução a tal consulta, declaro·vos, para que o façaes constar· 
áquelle 2" tenente, que não ha desharmonia no que estabeleceQl os ci
tados artigos, por isso que, nos casos normaes, o director da escola 
regimental se mantém apenas nesse cargo e nos demais casos não ha 
inconveniente algum em accumular elle as funcções de director com as 
de commandante de companhia, esquadrão ou bateria, na falta absoluta 
de officiae~; deixando, entretanto, esse commando, toda vez que a 
companhia, esquadrão ou bateria tiver de effectuar serviços externos,. 
de accórdo com o disposto no já citado art. 108. · 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Danta.~ Barreto. 

N. 7 -- EM 19 DE JANEIRO DE 1911 

Providencia sobre fornecimento de cavallos a officiaes 

Ministerio da Guerra - N. 4- Rio de Janeiro, 19 de janeiro 
de li) I I. 

Sr. inspcctor permanente da 1 l" região - O com mandante da 
3" brigada de cavallaria, no officio n. 422 que vos dirigiu em 6 de ou· 
tubro ultimo, consulta se deve forragear mais dous cavallos, senJo um 
para o secretario e outro para o intendente. . 

Tal consulta não tem razão de ser, pois tanto o secretario como o 
intendente só em formatura de\'e!Ú se apresentar montados e para ellcs 
a invernada do corpo fornece os cavallos necessarios; além d1sso, pos-· 
suindo já cada regimento dessa região de inspecção nove cavallos em, 
argola, destes poderá lançar mão o commandante, se tiver de incumbir. 
quaesquer ofliciaes de algum serviço externo urgente; o que· 'vos 
declaro, para os fins convenientes. · 

Saúde e fraternidade. - Em_vgdio Dantas Barreto. 

N. S ~ EM 21 DE JANEIRO DE 1911 

Hcsolvc consulta sobre pessoal docente de estabelecimentos militares 

Ministerio da \lnerra - N. 6 - Rio de Janeiro, 21 de janeiro; 
de 191 '· 

Sr. director geral de Contabilidade da Guerra- A 23 secçAo 
dessa directoria, como consta do vosso officio n. 17, de q do corrente,' 
consulta : 

Quacs os instructorcs dos estabelecimentos militares de ensino que· 
se acham comprehcndidos no disposto do art. 1 r da lei n. 2.290, de 13 
de dezembro findo ? 



JO rmrasfiEs no novEnN<t 

Pode ser considerado addido ::to Collegio i\lilit::tr, sem direito á per
cepção de vencimentos de docentes o pesso::tl do mesmo collegio, que, 
em virtude do disposto no decreto de -1 de novemhm do ::tnno pass::tdo, 
roi dispensado dos respectivos carg·os c mandado atlclir par::t dar entrada 
aos professores major ,\lanoel Joaquim '\lach:Jcln c outros? 

< l pessoal do,·ente em disponibilidade tem dirt'ilo :·1 percep<;ão de 
g-ratitkaçfto ? 

!\ que ,·endmcntos têm direito os ofllciaes do L\crcito nomeados 
p:m1 reg·cr interinamente cadeiras ou aulas, no impedimento 011 I':Jlt:, 
dos respccti vos serventuarios ? 

<)ual o vencimento que se deverá abonar :1 um militar, não doccnlt', 
chamado para exercer intcrinaml!nte a reg-em: ia de 11n1a · c::~dcira 011 
aula? 

< :omo se deverá proceder com os doecntes em dis11(•nihilidade nu 
n:ta, que t~xerccrem lambem o carg·o ,\l~ dircclon·s 1111 o•mmandantcs 
dos cstahelccimcnlos de ensino? 

lleclarando o art. 1 1 da l'itada ki que os kntcs ou protl'ssrtres e 
os suhstitntos, :1dj1111los 011 instructores, com rnnn·ão de prnlessor ou 
substituto, ter:ío 11s mesmo' direitos, g-ar:u1tias c 1·:mta~:ens q11e h'm ou 
vierem a i<'r, n•·;pediv:unL~nte, os lentes 011 sultstituto•: dos institutos 
civis de ensino superior, póde a Contabilidade lia <lu erra, indepen
dente de ordem do < loverno, incluir no orçamento a Vl'rb:~ nec.·essaria 
par:~ o aug-mcnto do pessoal docente dos instit11lr1S 1nilit:m~s? 

l;:m Sltlu<;iio a essa consulta, vos declaro : 
< ls instructores dos institutos militares de ensino não de,·erão st•r 

considerados uo caso dos docentes, salvo os que porventura estiverem 
comprehendidos no art. r r ela lei n. 2. 21)''• de r 3 de dezembro findo. 

Continuarão a perceber os vencimentos integ-raes, de acc(wdo com 
as disposições actuaes, os docentes do colleg·io militar que j:í existiam 
ante~ dos que j;wam mandados admittir naquelle cslalwledmento, l'nl 
virtude do decn:to de 4 ele novembro ultimo. 

Os oflkiaes do Exercito, nomeados para reg-er interinamente ca
deiras ou :11ilas, no impedimento 11u thlta dos respectivos scrventuarios, 
lwrc:~ber:lo a g-ratilicaç:ío elo substituído, c ns que re".l'rt'lll cadeira 1•u 
aula vaga poder:ín optar pelos vencimentos maiores. 

I b clo,·entes l~lll disponibilidade ou não, qne <'\Ct'C(:J'I~lll tamhern o~ 
nrgos de diredorcs lllt commaJKiantes de estahclt·,·inlt'ntos dr· ensinr1, 
podr~rão l:lmllem optar pelos vencimento<; militarL~s. 

Essa dircctoria pmler:'t incluir no nn;amentn o p.•sso:1l docente 
elos institutos milil:m.>srli~ l!llsinr•, sohre cuja siluar;:irt presenlenl•'ntL' não 
houver dnvid:1. 

~ai'1de e fralernidad,·.·- Emn . .rdio l.icwlc1s /i.nr<'i". 

Dccb.ra qtH' o·• :lluninos dn f'ollc~!·io ·'1ilitar qtte t(·nlnm ., t'tlt .;;11 Lil!llplt>tn n3.n 
J''llit'JII ··wr l'!JIIip:tr:t<ln·:, r:u:t n .. ; l'll'i•illl'i ,],• ]''''illi•(lll, :'t·· pt:l)':l'-; com O 
t'ltt·.•J l"r'!'.illlt'IILtl 

1\lilli,;tr~IÍII r.I:J ( tllf'IT:\ 
tif' l<)rr. 

- N. :-'' - Hio ·lc· .l:llll'il"ll, ~3 de j:uwirn 

Sr. chefe dn Departamento da Cinerra · - Tendo n'filicndo praça 
no 1" rC!Ôillt'llto de c·:Jvallaria n cx-alnmnn do I :ollr·,~ io •\lilitar 1·\lnardo 
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Monteiro ele Barro~ Junior, que concluiu o curso secundario daquclle 
instituto pelo reg·ulamento approvado pelo decreto n. 6.4(J'), de ::!<) de 
ahril ele "Y q, o commandante da hrig-act. mixta prorisoria, em ollicio 
que didg·iu ao inspector permanente da 9' reg·ifto, em 12 do corrente, 
soh n. :J4, consulta se esta praça e as demais que porventura 1enham a 
incorporar-se á tropa podem desde logo ser equiparadas :'ts qtw con
cluem o curso das escolas regimentaes, para os etfeitos tk gTadnac;ãn. 

l·:m solução a cs~a consulta, vos declaro que ás pra<;as habilitadas 
c·om o curso das escolas regimentae~ não tem logar a applkação elas 
disposições do reg·ulamento ·approvado pelo decreto n. ;;J>qi:, de 2 de 
outubro de 1 ry •;;, não podendo, portanto, par:1 os elfeitos de gradu:tção, 
ser equiparadas :'ts praças que possuem o curso completo do I ~olleg·io 
lVI i I i ta r. 

< lutro~im, vos declaro que, sendo muito desenvolvido o pro
gTamma de cn,ino do relcriclo collegio e exce,!endo, qnt'r thcorka, 
quer praticamente, ao das escolas reg-imentaes, lk·:un os alumnos do 
mcttcionado colleg-io, qtte tenham o cttrso completo, disp(~ll'i:tdos das 
t'\Í<_!t'lll'ias l'onlid:t' lltl art. 1 ;:\ do rc~~ iil:unt•nlo p:tra inslrllc"r;á•l e 
c;cniço interno dos c"orptlS do 1·:\ercito. 

Saúde c fraternid:HI<'. - I~IIIF.!..!din nwt<ls li.lrl'<'io. 

Hc'sqJ\·p 0111"-lllil:t '~ohrf' :tnn!IIH'Il'-'es de· hrig"ad:ts d1"! cn.vall:tl i:l por «I,'L':tsi:io cJ,\ 
\Wlllillz:t\·~o 

i\linisterio d:t < ;uerr:t - N. ilq 
I'JI I. 

Hio de j:1neiro, "·~ lk~ ,la11eiro de 

Sr. chefe elo I lepartamento da < lm·rra __ .. t l conJtn:tnd:Jnk d:t 2' 

hri~·.ada ck cavallaria l·onsnlta: 

1", L'lllllll devem lll:tr,·har os :ttn:tllll(~llS(~S d:t hri!.::td:t •·tn oL"c:t,dão 
·f,~ tiH>I,iliza\·fto desta; 

:!", si a cavai lo, por quem ser:'to estes liH·necidns; 
:;", conto harmonizar, neste ca.c;o, o unili1rme de inl:mtaria, dl' que 

usam os amanuenst~~. com as C\ig·encias do serviço 111011tado ~~ d•• nni-
1'< Jrme g·eral. 

Em solução a tal conslllta, dirig·itla ao inspector perma1wnte da 1 J"' 

r~g-i:ío, e111 otllcio dt~ :l' de ag-osto ultimo, vos declaro, para os dcvid"s 
!IIIS : 

1 ", lJIIC os sarg·cntos :llll:tnuenses em caso de 1nov imenln dos 
quarteis-generacs a que 11ertencem deverão marchar junto :b viaturas 
que conduzirem o archivo pnr cnja g·uarda de1·etn velar, c na mnhili· 
z:tc;Zio é lei g·eral de rcorg·:miz:t.;ão do Excrdtn ; 

2", qne devem ser consitleradr ,s pl'a<,:as montadas nas hri~~·adas de 
C:ll';tllaria c. a p(~ nas dctnais unidades a q11c pertencerem; os cavallos 
nccess:trios ser:'to li 'rnecidos pc·fo tlcpnsiln ,[e n~monta llllll'l~l. mcdi:tn!e 
ordem do qnartd-g·ener:tl, 11ão ,·on1·indo, pela dt:spc·za que :tc·:1rn•taria o 
li•nwcimento n11rmal desde o lt·mpo de paz; 

:\", qnc o nnif'mmc usado pelos sarg·entos amatHienscs é o do 
qnadro a que pertencem, n:\11 !1avcndo, pois, necessid:td<~ dt~ harmo-



nizal-o nas brigadas de cavallaria com os das praç:J.s desta arma, c, 
quanto ás exig·encias dos serviços montados (que st"l se podem rererir 
a equipamento c :1.rreiamento), compete ;i intemlt'ncia do quartel-g·eneral 
providenciar sobre o rornecimcnto dos artig·o~ ucccs~ario~. u11e conti
nttarão em sHa carg-a. 

S:1.úde e l"raternidadc.- H11n·gdio !Ja11tas llarrctu. 

N. 11 

~\inistt;ri" d:L I ~~h~T"I'a - N. ':"- Hio ele Jutcir<~. :>;) d,• _jant'iro 
dP ll)l I. 

Sr. dircctor geral ele < 'ontahilidade da <;,,erra --- 1 kclarn-vos. 
1~111 vista da pronntlg·a.;ão da lei 11. J.J<JO, de 1.1 dv dezembro lindo, qttL' 
dt~verá : 

1", razer a indemnização de diridas á Fazenda Nacional, segundo o 
criterio adoptado anteriormente ;i lei citada quanto ;is contrahidas, l' 

coul"orme mr determinado de ora em diante, quanto ús qnc o l(lrem : 
2", realizar-se a partir de 1 do corrente '' pagamento de venci

mentos ele conformidade com a lei em questão, tirando-se relações dos 
de dezembro de 1 q 1 o, a contar de 1 B deste nlti mo mez. terceiro dia 
depois da pHhlicação de lia no I )i,1rio ( lfli• ·i.1!, par:t 1 •odcrl'm ser dist ri
hniclos os neccssarios creditos. 

Sal1de l~ fraternidade.- l~m,·.c:-,fiu D.m!c1s !larreto. 

N. 12 -- 1·>\1 2':" lll·: .1:\NEIHil lll: I )li 

i\liniskrio da< ~liCITa - N. "'' - H io de .Jandro. 2':" de .ianeiro 
de lfJI 1. 

Sr. l"l1ele elo Departamento da < ~uerra -- < l tenente-coronel TTn
racio Hermeto Bezerra Cavalcanti, commandante do -" batalhão de 
artilharia, e addido ao guarte\-g·eneral do inspector pen1Janente da 10., 

reg·ião, consulta. em vi~ta da pouca clareza do parag-rapho nnico do 
art. 7" do reg-ti lamento para as inspecções permanentes : 

1", a quem compete assumir a inspecçãr, rle 11111a reg·ião militar 
quando della se ausenta, por qualquer motiY<~ c J•or qualquer tempo, o 
respectivo inspector : 

2", como elevem ser entendidos os impedimentos ck curVl duração 
de qnc tratam o Jiarag-rapho c art.ig-os acima citados ; 

3'', si naqnelles impedimentos estão comprclieJJdid:tc; as sahidas do 
inspcctor da rt.:'jll!Llil·a ft.:g·ião (\a inspecção, pnr cJUalL[li<T C~\liS:l, Oll -;(1-

nJCnti:: para qualquer ponto dentro ela rcg·ião. 
Em solução a tal cqnsulta, dirig-ida a este minbkrio em :!c, dn mez 

lindo, vos declaro, para fl" devidos Iins. qnc :1 :llllllridadc (k um in-
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spector, comu a de um chefe qmlqucr, n:iu ~e interrompe com a sua 
auscncia ; lla sub~tilutu:-- Jq,·aes des~a autoridade. :\ materia está plena
mente esclarecida com a formula que kml,ra a cxistcnc1a da autoridade 
superior, porque é de ordem _desta autoridade Lllle ~itlla e age o 
alludido chefe. E, assim, tüo nola os l't-eccttos Lhsctphnarcs nem o~ 
la.;os da hierarchia militar. 

::iaúJe c fraternidade.- - /~'111_rgdiu IJ,lfli.Ts IJ,11TC!u • 

. '\lilH .. 1:t id~",cl\:tr ;l~· d~:-opp.-..l~lll',-... dus .::.~L''"-' .::" do :trt. ;.,n da~ 111-tlttt~;uL:- que 

hai\aram com 11 .. klTL~lu 11. ::.011, dl'.: de ittnho de lqHJ, L' 11 :1\i"o 11 . .).:::)o, 
Lk ,-)1 do llll'SIIHI :tlll\0, ->rdll"t' rL'ljtti~iÇI-){_::S de f< H L';(...; ptll' :liii1Hid;ldl", da Jtl'·\i';.:t 
Fedc-~;tl 

Ministerio da< ~ucna -- 1'\. 1·>7 
de 1 'Jl 1. 

Rio de .Janeiro, 2:: de janeiro 

~r. cllde elo Departamento d~l < ~uerr~t --- <) com1uandante da 
..:ompanhia reg·ional do 1\lto l'urús consulta se deve acccitar requisiçtJcs 
de liJJ"<;as feitas pelo juiz de direito ou por qualquer outra :llltoridade 
da Justic;a Federal ou da do tcrritorio do dito departamento c no caso 
allirmati\ o se tacs requish;ücs lhe devem ser !Citas dircctamentc ou por 
intcrmedio do prdeito, dsto não tratarem as instn1c<;õcs para as com
panhias rcg·ionacs scn:to de requisições rcitas i'Or esse prcli..:1to nos casos 
q nc mcnLiona. 

J.::m solu<;i'to a lll consulta dirigida a 1 de sctemhro ultimo ao 
inspl.!ctor permanente Lb I" rcgüo, 111s declaro, para os devidos Iins, 
c]IIC os ~~ I" c 2" do art. S" das instrno;õc~ que h:tÍ\aram L·om () dc
..:rcto n. ::.041, de 2 de junho de 1<!1• '• c o aviso n .. ).2:\<r, de ;)I de 
dezembro do anno pro.\i!IHJ passado, rcsoll·c1n o presente assumpto, 
sendo que de1 cr;!o ser submcttidos :'t con~idcra<;ftu do mesmo inspcctor 
o,; c:asos n~to wnsignados nas ditas instruc</Jes e nu rcrerido ~~viso. 

Saúde c fraternidade.--- l:'!ll)g-lio IJaul,!s Uarrclu, 

:.\1. q --L.\\ .;i) I li·: ,1.\NJ·:Ii{() i lJ•: 1<11 I 

!11·LI.t1a qu~· tiS ullkial':-. rl'l·c,nna11n.., 1\IL'IIlltr,,:--. 1k l'OII111Ji;.;...,;co •Ir· ;tllf..l.tmclllo 

111ilitar 11:111 L'-..,L~-tO (_'t1Jllpn:hclldidt1'-' IHI a1t. 1.! da ki 11. .;.:o•l, dt· 1,) de 
.Jcl\'lllh!O dL' 11Jitl 

:\lini;;lerio da ( ;uciT:t -- N. 1 - 1\io de .Janeiro,·.::: de .i:tneiro de 
1<)11. 

Sr. inspcctor permanente da 5 · rcg·ião -- l·:m conlinn:h;ão ao 
tclegTalnma desta data, \'OS declaro que o,; olliciacs reformados, membro~ 
da commissão de alistamento militar, não estão comprchcndidos no 



art. 12 da lei n. ~.~')o, Je 13 de dezembro findo, porquanto a mmnlis~1o 
Je que se trata é da natureza daquellas que são consideradas gratuitas 
e os omciaes reformados ou honorarios que a exercem não desempenham 
funcçllo propriamente militar com direito ;\s vantag·cns marcadas na refe
rida lei. 

Saúde c fraternidade.- 1'-''mn;rdio nan/,7s narre/o. 

N. I;)- E.\1 .)1 DI~ .JANEIIW lll•: I<Jit 

Hc\o:.ra a ~~~~rtaria de I.) dl' j:tueiro de t91o sol~n· cc~tlll!lltllicaç~-~l·s lt'lq . ..:Taphil'a~ 
na-.. Uri~adas L''itratt~·icas e c.l;l outra-- pro-. idc11cias 

l\linisterio da Guerra- Rio de .Janeiro, 31. de janeiro de I<)II. 

O ministro de t·:stado da Cinerra, em nome elo Sr. Presidenll: da 
Repuhlica, resolve revog·ar a portaria Jc 13 de Janeiro de 1910, que 
approva as ins~rucçücs para o serviço das communicaçõcs telegraphicas 
nas brig-adas estratcgicas, licamlo extinctos a çompanhia de tclegTa· 
phia da I a brigada estrateg·ica e O gabinete c\ectro-technico, insta\lado 
Junto á 5• divisão do Departamento da Guerra, ao qual se refere o 
art. 44 das ditas instruc<;ões, e sendo incorporados ao 1" batalhão de 
engenharia o material a carg·o daquella companhia c as praças de pret 
que fazem parte do seu pessoal. 

Sat'1dc c fraternidade.-- Hl!l)~!.!·Jiu lJalt/as !Jarrcto. 

N. 1(, 1·:<"11 :>' I>E .IAI\I·:IH<l lll: ''!'' 

lJcclar.1 que to~_ln ornakt i:tl de h:ll(")l':.; militares d(~\ t' ·~t·r r (_'l'( dhi· !() :u, I lep~trlaJitcnt 
da Adminhtraçãt> da 1 :rrc1 ra 

l\linistci i o da (i nerra 
de 1911. 

- N. 32 ,\ Hio de _l;l!leiro, :i' de j:tiiP.iro 

Sr. chele do Departamento da Administração Lm so!nçfto ao 
vosso ollicio n. 75, de 'I do corrente, em que consultacs qu:il o destino 
a dar-se aos dois volumes vindos pelo Y<ll'Or f /ulle1nlau/i:n, contendo !lla
terialt'ara um balão militar, vos declaro que todo o material de balflcs 
existente 1\0 H.ealengo ou em outro qualqlll:r Jogar, int:lusive o de que 
trata o citado oflicio, deverú ser recolhido a esse departamento. 

Saúde c fr:ltcrnidadc.- -- J~m)gdio /)antas liarrctn. 
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N. I7- EIII I DE FEVEREIRO DE I!Jti 

Hcsoll·c consulta do inspector militar da Bahia sobre a tabelln de vencimentos 
para o pessoal civil da r,a Divisão do Departamento da tlucrrn 

i\linisterio ~la Uucrra -- N. 3 -- Rin de .Janeiro, I de fevereiro 
de I9I I. 

Sr. inspector permanente da 7" reg-ião - O director do hospital 
m ílitar da Bahia, em oflicio que acompanhou o de n. f H7 dirig·iclo a essa 
inspecção em C]f\ de dezembro findo, pelo respectivo chefe do serviço de 
saúde e veterinaria, consulta, em vista da lei n. 2. 290, de f 3 de de
zembro de 1910, si a tabella de vencimentos para o pessoal civil da 6• 
divisão do Departamento da Guerra, de que trata o art. 30, é extensiva 
aos empregados dos hospitaes militares e si as famílias dos otl1ciaes do 
l~xercito continuam com direito a medicamentos gTatuito:;, como até 
então. 

Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, 
que a referida tabella não se applica a estes empregados e que, em face 
uo art. 10 da citada lei, serão indemnizaclos pelo preço do custo, medi
ante desconto, os medicamentos t<Jrnecidos aos ditos ofiiciaes e suas 
1amilias. 

Saúde c fraternidade.-- Em_vgdio Dantas !Jarrcto. 

N. 11:- E!\1 3 DE FEVEREIRO DE I'Jt 1 

llcclara lfliC o tempo de asrirante a oflicial é cumputado para '" dldtos da 
cxigcncia du Regulamento para as escolas Uo Exercitq 

:\\inisterio da Guerra --· N. 127 -·· Rio de .Janeiro, :1 de fevereiro 
de 1 ~)11. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo o 2" tenente Raul 
1\ldlo Müller de Campos consultado ao comm:mJante elo 1::\0 reg-imento 
de cavallaria, a ;10 de setembro ultimo, si o tempo de aspirante a olli
L"i:tl é computado pnra os elkilos da exi:..:-encia do regulamento para as 
escolas do Exercito, em Yirtude do qual os nlliciaes que se mal ricnlarem 
na escola de •·stado-maior deverão ter dois :umos de serviço no respe
ctivo corpo, vos declaro, para os devidos Iins, que sim, visto que no 
exercício de suas l'nncções participam elles das reg-alias mnlcridas aos 
ollkiacs. 

Saúde c fraternidade. -- Emn.;,iiu nan1t1s JJarrctu. 

N. I<) E!\1 .) [)E (IE\'E!U~(I{< l ])E ''Jil 

)cci;!Ll que ufí.o p,·,de 111ais l'lfcdua!-'->e ah0110 lk raç:lo ao~ ,,f!il·i.H"~ l'lll '•crviço 
em quarkis c cstahdccJ!lH.:IJlos militare:--. <Jiltk ht~li\L'I 1:11\cllo 

1\\inislcrio d:t I ;uctT:t N . .1 H j., de .lancin •, ; de· lcvcreiro 
de I!JII. 

Sr. inspector permanente da ::a rcgiao - Dispondo o art. IJ6 da 
lt.:i n. 1.-J:-3, de 'J de janeim de I<J• •6, que os olliciaes que peilllanecerem 
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em serviço em quartcis c estabelecimentos militares onde houver rancho 
terão uma ração preparada no mesmo rancho para sua alimentação, 
consulta o com mandante do 5 I o batalhão de caçadores se deverá con
servar-se esse procedimento, uma vez promulgada a lei n. 2. 2<Jo, de I 3 
de dezembro de 1 ()IU, que revogou aquella e não cogita da referida 
disposição. 

Em solução a C8sa consulta feita pelo dito commandante a ess:J 
inspccç:io, em oflic1'o n. il:l, de 1 1 de janeiro findo, declaro-vos, para os 
fins convenientes, LjUe, não tendo sido mantido por essa lei o disposto 
no citado artigo, não póde mais eiTectuar-se o abono da ração de que 
se trata. 

Saúde c fraternidade.- Em;gdiu Dantas Barreto. 

N. 20 -EM 7 DE FEVEREIR<l DE I'J" 

()cclara que n~1o deve ter matricula na Escola de <;uerra quem 11:\o ther f;er
vidu etrectivamcnte em um corpo do Exercito pelo menos durante sei." mezes 

Ministerio da (; uciTa - N. 1-1.'\ -- Rio de Janeiro, :- ele leverciro 
de ll)I 1. 

Sr. chefe do Departamento da nucrra - O 2" tenente do _sô" ha
tallüo de caçadores Manoel Augusto dos Santos consulta si, sendo 
todos os alumnos dos estabelecimentos de ensino superior c secundario 
obrigados a receber instrucção militar, de accôrdo com a lei n. 1 .86o, 
de -1 de janeiro de 1 <)ofl, e por isso considerados reservistas no lim do 
respectivo curso, estão ou não, desses alumnos os que quizercm eflc
ctuar matricula na Escola de ( ;uerra, dispensados de satisfazer a exi
gcncia da primeira condição do art. 17 do actual regulamento para as 
escolas do Exercito, relativamente aos seis mezes de praça e eflectivo 
serviço durante esse tempo em um corpo do mesmo Exercito. 

Em solução a essa consulta, vos declaro, para que o façaes constar 
áquelle 2° tenente: 

Que em vista do disposto na primeira condição do citado artigo, 
não deve ser matriculado naquella escola quem não tiver servido eflecti· 
vamente em um corpo do Exercito, pelo menos, durante seis mezcs; 

Que não obstante ter sido. posteriormente á approvação do referido 
regulamento, sancdonada a lei em questão, em virtude de cujo art. 9H 
se tornou ohrigataria a instrucção do tiro de guerra e evoluções mili
tares aos alumnos dos mencionados institutos, a estes, depois de con
cluído o respectivo curso, só ficou assegurado o direito á dispensa, não 
:-i• da incorporação ao Exyrcito, no caso de sorteio, sem prejuízo dos 
trcs mezcs a que são ohrig·ados a servir por occasião das manobras, 
mas tamhem dos exercidos de tiro ao alvo, uma vez por mcz, não 
sendo, portanto, justo dispensai-os da exigcncia de que se trata, .tanto 
mais que não se deve concorrer para que o candidato a aspirante a olli
cial procure esquivar-se do alistamento em um corpo arreg·imentado, 
onde, além do serviço ellcctivo que tem de prest:1r, adquiriní, pelo 
menos, hahitos militares. 

Saúde e fraternidade.- Emn.;dio Dantas /Jarreto. 
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N. 21 -- Ei\1 7 DE FEVEREIRO DE 19ll 

Hesolvc sobre escripturaçi\o da correspondencia official entre àutoridades 
militares 

Ministerio da c;uerra -- N. '44- Riu de Janeiro, 7 d,e fevereiro 
dL: 191 I. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- Declaro-vos, para os de
vidos elleitos, que a correspondencia official entre as autoridades mili
tares e civis deste ministerio deve ser encerrada com as palavras -
Saude e fraternidade, empreg·ando-se no tratamento o termo - vós -'-, 
a exemplo do que preceituam para os corpos diplomatico e consular as 
consolidações em vigor das lets, decretos e decisões a elles referentes. 

Saúde e fraternidade. - Rmy-gdio Dantas narre/o. 

N. 22- El\l :: DE FEVEREIRO DE 1911 

llctermina soL1re o pagamento dos mestres de musica militares 

I\!inisterio da Uuerra - N. 147 -· Rio de janeiro, 8 de fevereiro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O commandante do 2° 
regimento de infantaria, em officio n .. 2, de 2 do mez findo, dirig-ido ao 
commandante da I" hngada estrateg1ca, consulta sobre os vencimentos 
que devem ser abonados ao 2" sargento, mestre de musica, visto a nova 
tahella n~.o tratar desse assumpto. 

Em soluçflo a tal consulta, YOS declaro, para os devidos fins, que, 
sendo (lS \'encimentos militares correspondentes ás graduações dos offi
ciaes e das praças, os mestres de musica deverão ser pagos das van
tagens inherentes aos seus postos, sendo que nas tabellas do orçamento 
deste ministerio, LJLie se vão entregar á Imprensa Nacional para_ a de
vida impressão, é assim considerada a sua situação em face da nova lei 
de vencimentos. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barreto. 

N. 23- êl\1 9 DE FEVEREIRO DE 191L 

lledara que o auxiliar do tenente-coronel deve ter substituto nos casos de 
ausencia ou impedimento, observado o criterio de antiguidade entre os capitães 

Ministerio da nu erra -- N. I 5 [ - Rio de .Janeiro, 9 de fevereiro 
de IOrJ. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O commandante do 1' 
rc!_!imento ele artilharia consulta : 

I 0
, si o major de estaJo-maior, sendo um auxiliar do tenente-co

ronel fiscal, deve ter substituto; 
Guerra- Decisões de 1911 
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2", não tendo aquelle official ingcrencia directa sobre os comman
dantes de grupos c podendo por isso ser até o mais moderno dos ma
jores, qual deve ser o criterio a seguir na sua substituição, isto é, se 
será substituído pelo mais antig·o dos majores Je ~:ru pos ou dos ca
pitáes commandantes de baterias. 

Em solut.;áo a essa consulta, feita pelo dito commandante em 
ollido n. 2flo, de 11\ de novembro tinclo, a esse dc·J•:1rt:unento, lOS de
claro, para os fins convenientes : 

Que o auxiliar do tenente-coronel deve ter substituto como acon
tece com qualquer oflicialneste ou naquelle encargo, nos casos Je sua 
ausencia ou impedimento; 

Que nll. substituiçfto de L\UC se trata, eleve seguir-se o criterio 
da antiguidade entre os capitães. 

Saúde e fraternidade.- Emxgdio L>cmtas R1rrctu. 

N. J4 -EM 'J DE FE\"ElU~IRU UI·: ''J" 
j)it in\crprelaÇ,lO aO art. 7° da lei 11. 2.2'fU, d~ IJ d~ d~i.Cinhi"O de l<JIO 

Ministerio da Guerra- N. 1 S:1 ·--- Rio de .Janeiro, <J ele fevereiro 
de 1911. 

tir. chete elo Departamento da Gnerra - Em solução ao olncio 
que vos dir;g-iu o director do Hospital ü:ntral do Exercito em 17 de 
janeiro tindo, sob n. 204, p.;ilindo esclarecimentos quanto ;\ interpre
tação a dn·ao art. 7° da lein. ~.2<)0, de 1:1 de dezembro ultimo, em 
tà.ce do rcgimcn anterior, vos declaro, para os tins convenientes, que, 
estando revogadas, nastc caso, todas as disposições anteriors, ex-vt do 
art. 36 da citada lei, somente deverão receber soldo as praças que bai
xarem ao dito hospital por toJo c qualquer motivo que nfto sejam os 
constantes do art. / 0

, isto é, f~rimento em combate, manutençfto da 
ordem publica e molcstias adquiridas em campanha, caso em que terão 
todos os vencimentos. 

Saúde c fraternida.de.- Emxgdio }Jantas Barreto. 

N. ~-~ - Ervl 'J DE FEVEH.EIR(I lll: I<JII 

Dc...:lara que ]\;lu rude r..; c r rnrllccida raç~lo ao" I dlici:tC'S dl· I lia 

l\linistcrio da < ~nerra - N. 15') I~ i o de Janeiro, '1 de fevereiro 
de I<JII. 

Sr. chct"e do Departamento da Cuerra -- O mmniandante do 
55 o batalhão de caçadores consulta, em ollicio n. :,, de ' do mez findo, 
ao da brigada mi\ta prnvisoria, si, em face da lei n. 2.2()0, de 13 de 
dezembro ultimo, pódc ser fornecida a otliciaes de dia a ração de que 
trata o art. 66 da lei de n. 1 • 473, de 9 de janeiro de 19o6, revogada por 
aquella. 
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Em solução a essa consulta, vos declaro, para que o façais constar, 
á~uelle commandante, . que desde que .o poder competente não con~ 
s1gnou a verba necessana para attender á despeza decorrente deste caso. 
não póde o abono de que se trata .ser feito como anteriormente, COJioj 
lbrme já foi resolvido por aviso de 3 deste mez ao inspector perma~ 
nente de B" região. 

Saúde e fraternidade. - Emygdio Dantas Barreto. 

N. 26- EM 9 DE FEVEREIRO DE 1911 

!Jeclam q uc ua falta de ofliciaes podem os aspirantes iser chamados-ao set17lço 
de dia nos corpos 

Ministerio da Guerra - Rio de janeiro, 9 de tevereiro de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo o :• tenente da 
2" companhia do 4° batalhão de engenharia, Manoel do Nascimento 
Lins, consultado se os aspirantes a official devem ser chamados para o. 
serviço de dia ao corpo, vos declaro, para os fins convenientes, que, 
na falta ele olllciaes, podem os aspirantes a official ser chamados para 
o serviço de dia nos corpos. 

Saúde e fraternidade.- Emygdlo Dantas Barreto. 

N. 27 --EM 11 DE FEVEREIRO DE 1911 

!teso! v e .,obre vantagens aos officiaes do Exercito que senem nos corpos de 
policia dos Estados 

Ministerio da Guerra- N. 17- Rio de Janeiro, 1 r de fevereiro 
dcigtr. 

Sr. director geral de Contabilidade da Guerra - Tendo havido 
duvidas sobre quaes das disposições se observará quanto a vantagens 
que perceberão os officiaes do Exercito que servem com permissão do 
Governo nos corpos de policia dOI!! Estados, si a do art. 17 da lei 
n. 2.291, de '3 de dezembro de 1910, ou a do art. 97 da de n. 2.356,. 
ele :31 elo mez e anno referidos, d~laro-vos que a taes officiaes COII}IIj 
pete sómente o soldo, de conformi<Wie com o estabelecido no primeiro 
dos ditos artigos, o qual mantem preceito que já existia em vigor,· 
accrescenclo que, pelo art. 25 desta ultima, foi o Governo autorizado a 
reorganizar as tabellas discriminativas das despezas do Ministerio da 
Guerra, de accõrdo com as citadas leis. 

Saúde e fraternidade. - Emygdio Dantas Barreto. 



Declara que a falta do major de csladu-maior Ih" rct.:illleJJlos de1 c .ser supt'rida 
pelo capit:.\n nLtis anti;....:·o c qttc os a~·q1ir;1t1lL'; dc\t'lll ...:t·r ch.tmados a ser .. 
'içn de dia, tt:l falta dL· oniL Ltes 

i\lini~tcrio da < ~ucrr:t 
de 1<)1 1. 

N. to 

Sr. inspcd(lr pentuncnle da 1 ~" rcgi:ln- IJL· l'<lS~L~ d11 nllicio 
11. íl:o, de q de dezembro nlltmo, em que u L'OIIIJll:tnclanle ela ,;' hri
g-ada cstralcgica Yos communica haver design:tdo o m:t.Jor li:<cal do :)" 
reg·ilnetllu de artilharia montada para C\CI'L'Cr tamhem as t't1ncçõcs de 
majoF do e"<taclo-maillr e suhmettc á vossa considera.;ão a delihcrac;'to 
que l<>JIIara de incluir dtHI~ aSI'iranles a "llici:tl ll:l e>:.:ala dt • SL~rvi<;o de 
dia, co!IH> medida l'ruvisoria, 1·os dcclan• qnc 11 :t:-:~\llll)"'lo e111 questão 
já füra resolvidtl pelos a1·isos ns. 151 c 1 -~"• de 'I do ,.,JtTente, diri
~,ddos ao chcf'c du I lcpartamcllto da < ;nerra. 1\ Jidta de ma_jor ele: es
tado-maior no reg-imento deve ser supr11·ida pcl<~ capit:lo mais antigo c 
os aspirautc~; :1 'illki:J I dey,~rão ser cham:tdos a :,en i,u de di:t na ralla 
de ollidacs. 

N. :•1- E\1 ~~~ 111: 1'1:\ LI~LIIZ<l 111 1•111 

Ma111.h •Jllt.' ·:i.tlll •'tHI\'-:nicntt:11lctlk inr~~rm:u[.,.., :1·; l·•>~t~u!1.t c <'tli, iu~; ditiglllcl'-.: 
:1 l.'''lL' minh1ct io 

\linistcrio da< ;u,:rra Hio de .Janeiro, :" de l'crcrcir•J de T<JII 
-- < :ircul:ir :ís rel':lrlk<-,t.:, c c:<Lal't.:leciml:lllos tnilil:m:~. 

I lecl:tm-1 os, para os de1·idos Iins, que :ts ,,.OJIStlll:Ls c requerimentos 
dingidu:< ao Ministcri<• da < :uerra dcverãc1 ,;e1· con1·cnicntemcnte 
intonnados, de modo a lic.:ar o mcsJIIO minískrio h:lhilil:ldo a resolver 
como lhe p:1rccc:r de direito o asstllliplo ti(; ljlte lr:tl:tl'l'lll laes papeis. 

Saudc c l'ratcrnidadc.' 1-.'/ll_l:!_;·.fí,, n.lil/.lS I :.rrr<'/u. 

N •. :•1 

lkclara q~t'--' ,. tcbahamento dl.' 11111 ...;arg:entu ll:lt• Íll\.:llida a l't.'rCl'[~ç:tr• de dna~ 
etrrpas, c· que· :l'> did,J.t-.: .\a:.; [lJ":lÇ<l"' dL'\ •-:111 "t'J iiHkmnitar!:t·· JH)1' dC'scontos 
tia ntcta•lc •lo Sl)lt!(, 

l\linistcrio d:t c;ucrra '~ N. li -Ri·· de ,l:tlleÍi't), :'i) de !Cverciro 
de TI) I I. 

Sr. inspector permanente da 12' rcg·ifto -- ( l L'Oill!llandante do 
o" hatalhã<l de nrtilhari:1 consulta si nm sar!-!·cnlll rch:ti\ado por pena 
disciplinai' tem direil<• :t dnas etapa~, c essa in:;I'Cn;:io. si as praç:~s cun
tinu:tlll a indemui;:tr os corres publicos das illTJ'Oil:tn•·i:ts ,Jc sua~ di· 
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vidas por descontos corrcspodcntcs á mct:t• !c do:; seus soldos c das 
respectivas g-rati I ica</>Cs. 

Em soluç~io a taes consultas, constante< do tclegramma que a 6 
do corrente me enviastes, declaro-Yos, para os devidos Iins : 

(juc, em rista da tahclla C da lei n. 2.2qo, de 1.1 de dezembro de 
lfJ 1 o, dentro da escala dos t"' e 3"' sargentos, o dito rebai \amento nãti 
invalida o direito á percepção das mencionadas etap:~s, sendo que, 
quando a alludilb. pena recahir em praça cuj<Js postos forem inferiores 
ans apontados, licarüo dias reduzidas a uma s<·J etapa ; 

<Juc os cofres publicas continuam a ser indcmnizados tl:ts impor
tanci:ts das di vidas das pra.;as por descontos da metade dos seus soldos 
'~ respectivas gTatilicaçCJe~. 

S:túdc c fraternidade. - J,'lllJ",!.idiu D.w/,1s IJ.?rretu. 

N. :;I --· F::\1 .'0 l)f~ FT::\'l·:nr:m<) ck I<JII 

lkcl:LI:t lj\ll' qttaJqttl'l h:tt:tlhã(l, qtt~ndo :--lthdi\ i:-.:-t(l d(' 11111 rc~·in~t·ntd, ~c.ia sempre 
o'(li]IJIJ:Llld:t•l() }11'10 m:lil•l ..._.,,111111'\llil:lllk: l'lll]•lt' •]li~' ..;:lia dr: '~!1:1 l':lr:ldn 

:\linislcrio da liuerra ~ ~.~~-!{in de ,1:1ncirn .. ,, .!c k•1creiro 
,f,~ !<)I I • 

Sr. in~pectnr permanente da 1 :• reg-ião - (I com mandante do •), 
re~·imento de inlimtaria, em nllicio 11. ::.t. de ~-l de no1~embro ultimo" 
consulta ao da 3" bri;..;ada estrateg·ica si um 1najor, fiscalizando, dere 
Jchar esse C\erckio para a~sumir " Cllllllll:lllclo do h:ttaliJJo, d<.::;dc 'file 
cs~c tenha de marchar isol:tclo. 

l·:m solução a tal consulta, vos declaro, p~1ra os delidos fim:, que é 
cnnrenicute ú db:ciplina c boa marcfl'l do scni~·o que qualquer bata
lido, qnand" Slthdiri~:Jo de 11111 reg·imcnto, S<".i:t sempre commandado 
pelo rcspecti1·o majm c'<llllllland:tnlc ~t:lllf'l'l' q11e lin-r d<~ ~:tltir ch sé<lc 
de ,;ua p:trada. 

S:Jt'tdt' r: l'r:Jicrnidadc- Rm1·gJiu 1!.111/,ls l!t7JTI'/u. 

N. :v- Ei\1 "!I IH~ J'l~VEJH:mn Dl~ 1q11 

n,· .. ~~dH' ·:,,!)rr• :t l'sctiplllr:tl.:':in do :\s,\lo de lnvalido~>d:t l'alli:t t'(l:í p1n\·idC'ncins 

Jl:ll:l :1 n~or~·;nlir;tt::lo do llle..,lllll 

J\linislerÍ<l d:1 < iucrr:t 
dt• I <)I I. 

N. :•n1 -R in rl<' .J:IIleiro, '1 de lc\'ereiro 

Sr. chel'c do Departamento da ( ;uerra -·- n fiscal do i\sYlo de In
validos da l'atria consulta si derem ser adoptados alli modelos de cscri
)'turacf"to usados nos eorpos arreg·imentados do E'icrcito. 

J·:m -:nlnçJn a esta C< 'nstllta, que acompanhou a informação n. (,~~, 
ele :;o de dezembro findo, do commandante do dito i\sylo. vos decf:lro 
qne :lpprovn a deliberaçfto q•H' este tomou de Jn:mdar que IHJ nwsmo st: 
adoptem aqudks III<Jdelns. 
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De accõrdo com as ponderações que fazeis nos papeis relativos 
áquella consulta, deverão ser revistas as instrucções de 21 de abril de 
1867, referentes ã organização do mesmo Asylo, afim de que seja elle 
convenientemente remodelado, comprindo-vos que, para tal fim, no
meeis uma commisão que apresente o respectivo projecto. 

Saúde e fraternidade - Emygdio Dantas Barreto. 

N. 33- EM 21 DE FEVEREIRO DE 1911 

_Não tccm óireito á etapa os officiaes de dia, devendo continuar a rratica dos 
descontos ás praças de rret 

Ministerio da Guerra- N. 206 - Rio de janeiro, 21 de fevereiro 
de rgrr. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra- O ro tenente intendente 
de 4• classe Adolpho Lins de Carvalho consulta : 

Si, em face da nova tabella de vencimentos, deve ainda ser abo
nada aos officiaes de serviço a etapa de que tratam os arts. 66 e 67 da 
lei n. 1.473, de 9 de janeiro de 1906; . 

Como se deve proceder relativamente aos descontos para in
demnização ã Fazenda Nacional, por parte das praças de pret. 

Em solução a tal consulta, dirigida ao inspector permanente da g• 
região, a 19 do rnez findo, vos declaro, para os devidos fins: 

Que não mais se podem effectuar os pagamentos das vantagens de 
que tratam os mencionados artigos, visto haver sido a citada lei revo
gada pela que estabeleceu a nova tabella de vencimentos, embora pre
valeçam os mesmos motivos que levaram o legislador a consagrar tal 
medida na lei passada ; 

Que se deve observar a pratica até agora seguida dos descontos 
correspondentes ã metade do soldo e da gratificação, attento o facto de 
não ser este assumpto tratado pela segunda das mencionadas leis. 

Saúde e fraternidade.- Emrgdio Dantas !Jarreto. 

N. 34 - EM 21 DE FEVEREIRO DE 1911 

notermina sobre os papeis em transito pelas diversas secções deste lltinisterio 

Ministerio da Guerra - N. 2oq - Rio de Taneiro, 31 de-feve-
reiro de 191 1. · 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Fazei constar em boletim 
do Exercito que os papeis em transito pelos departamentos, repartições 
e estabelecimentos subordinados a este ministerio nfto lleverão demorar 
em cada gabinete ou secretaria mais de 4H horas, salvo casos cxce
pcionaes em que ~ja necessario exame mais detido. 
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Por essa occasião; recommendareis que as informações prestadas 
sobre quaesqner documentos sejam ~yntheticas, sem prejuízo de clareza, 
manilestando a autoridade competente sua opinião positiva firmada em 
princípios jurídicos correntes e na legislação militar do paiz. 

Saúde e fraternidade.- En~rgdio Dantas narrcln. 

N. 35 -EM 21 DE FEVEREIRO DE I9I I 

Resolve consulta sobre officiacs em transito 

1\linistetio da Guerra -- N. 212 - Rio de Janeiro, J 1 de fevereiro 
de '')I r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Em o1ftcio n. 41, de 2 I 
do mez lindo, consultaes, em thce do art. 3" da lei n. 2.2<)0, de 13 de 
dezembro ultimo : 

r", si official em transito recebe a respectiva g-ratificação ; 
2", como deve ser clle considerado; 
3", si o official deixa de ser considerado em transito desde que 

interrompe a viagem para o ultimo destino que lhe cabe. 
Em solução a essa consulta, declaro-vos qne deverá ser considerado 

o!Ticial em transito aque\le que em viag-em do sul para o norte c vice
versa aguarda a partida do vapor, quando em viagem por mar; 

Qtle sendo a viagem por te1-ra terú o prazo Lie oiln dias para 
seguir a seu destino ; . 

Que neste e naquelle caso perceberá a respectiva gratificação ; 
Que não terá essa g-ratificação o official sem commissão, salvo si 

fór mandado addir a esse Departamento ou a qualquer corpo da g-uar
nição ; 

Que áquelle, porém, que aguardar ckssilicação se abonará a re
ferida g-ratificação ; cessando esta ~i. clasificado, no prazo de 10 dias, 
não seg-uir a seu destino, caso em que tambem serão comprehendidos 
os transferidos e nomeados para qua:quer com missão, de accórdo com o 
art. b" das instrucções approvadas por decreto n. 1.3nB, de 2 I de fe
vereiro e aviso de 5 de outubro de r89r. 

Saúde e fraternidade. - Emygdio Dantas Barreto. 

N. 36- EM 21 DE FEVEREIRO DE I<Jil 

llesoh·c sobre vantagcn~ aos sargentos quartcl·mc . .,trc, tclcqr:lphi . .._ta:-; c~ 

mandadores 

Ministerio da \~uerra - N. 1:1 --Rio de Janeiro, 2J de fevereiro 
de 191 r. 

Sr. inspector permanente da 1 z• região - Em conlirmação ao 
telegTamm:t desta data e em solução ao vosso de c:q de janeiro findo, 
vos declaro que aos sarg·entos quartel-mestre, tc\cgraphisla e mancbdor 
de\'em caber as vantag-ens que até então recebiam e que são marcadas 
na lei n. ::.2<)0, de 1,3 de dezembro ultimo, para os sarg-entos ajudantes. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Bm·retu. 
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N. 37 - EM 2.3 DE FEVEREIRO DE t<,JII 

H.esolvc :-;obre vantag-ens ~uís meJicos c pharmacl'Ulkos adiunto-.: do Exercito 

l\linisterio da nuerra - N. 3 -- Rio de Janeiro, J:l de fevereiro 
de I()It. 

O Sr. Presidente da Repttblica manda, por esta Secretaria de 
Estado, t:leclarar ao Sr. delegado !isca! do Thesouro Nacional no Pa
raná, em solução á consulta constante de seu telegramma de r do cor
rente, que os medicos e pharmaceuticos adjuntos do Exercito cmnpre
hendidos na disposição do art. 11, § 2°, do decreto legislativo n. 2.232, 
de 6 de janeiro de 1910, perceberão as vantagens de que trata o citado 
paragTapho, de accórdo com a lei n. 2.::190, de 13 de dezembl"tl de llHO. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barrt!to. 

N. 3fl -- EM 25 DE FE\'ERElRO DE r<)tt 

Declara yue nm 2') tenente i11tcndcnte, dcs~n'flC'lll1andq as fun~._-:çí)es dC' auxiliar 
do sen·i~o de admini"tração, não tem direito á ~ratilicaç;ln de 1" telll'lltl' 

J\linisterin da (iuerra - N. 1 -- Rio de Janeiro, J:í de levcreiro 
de 1911. 

Sr. inspector permanente da t• reg-ião -:- De posse do tclegramma 
de 10 do corrente, em que consultaes si um 2" tenente intendente, 
desempenhando as funcções de auxiliar do serviço de administração, 
tem direito á gratifica<;ão de t• tenente nu continúa a perceber o 
de seu posto, vos declaro, para os deYidos tios, que ao mencionado 
official não assiste direito á dita gratificação, por não estar elle compre
hendido na excepção constante da 2' parte do art. 3° Lia lei n. 2.2t)O, 
de 13 Je dezembro de t<)ro, visto não ser a alludida funcçfto inhercntc 
:;w posto de 1 o tenente. 

Saúde e fraternidade.- Em_vgdio Dantas narreto. 

N. 3q - EM 25 DE FEVERElRO DE tfJII 

!teso li· e sohr~ o recnnhecimento do din,ito its 0:r~ titicn.çiie' d" rmças que com
pletarC'm 10 C' 1,:; anlHl'-' de -;cn·içt) 

Ministerio da Guerra -- N. 7 
de 1911. 

Rio de j:tneiro, ê5 de fevereiro 

Sr. inspector permanente da lí• região - Em confirmação ao 
teleg-ramma desta data e em ilO)u~ão ao voss<J ollicin de ·I elo cor-
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rente, vos declaro que o reconhecimento do direito das praças que 
completarem dez e quinze annos de ~;crviço, ás grati licaçõcs addicionaes, 
de que trata a tabella D da nova lei sobre vencimentos, deverá ser 
ellectuado pelos respectivos commamlantcs de regimentos c das demais 
unidades isoladas. 

Saúde e fraternidade.- 8myg.iíu JJantas Barrcln. 

ltcsoh'c a consulta feita relo major conllnandantt~ do 1° bat:tlh;lo do 1° rcqi
lllL:nto de inf;.tntaria sobre annullac;.-in rl'lo comm;t 11\ l:lnll' do rq.:·iml'nto de 
nm" <~Ickm do rlia daquclll' 

J\linistcrio da nucrra - N. 221 -- Rio de Janeiro,~:- de fevereiro 
de 1<)11. 

Sr. chefe do Departamento da nuerra - l·:m solução á consnlt:1. 
feita pelo major com mandante do 1" batalhão do 1" reg-imento de 
infantaria, em razão de ter sido annullada pelo commandante do dito 
regimento uma ordem do dia daquelle, na qual elogiou os oniciaes e 
praças sob seu commando, declaro-vos : 

Que, em Yista dos arts. q::, ~ 6°, 1;)<l, ~ .)", 1;),), ~ :)
0

, e 1:--" ~ 7", 
do regulamento para instrucção c serviço i ntcrno dos corpos, os ma
jores commandantes dos hatalhiies não teem eompetencia para publicar 
ordens d;l dia, salvo no caso do art. 176, isto é, quando o batalhão 
estiver isolado, fóra da séde do regimento, dm cndo nas demais hypo
theses limitar-se a transcrever as do reg·imento, additando-lhes, quandp 
preciso, ao, cletcnninaçfK!S indispensa\·eis ú sua perfeita cxccuçiío; 

Que os elogios de que st: tornem merecedores os ofliciaes e praças 
pela execução de serviços allcctos ao hatalhiío, não estando ~stc isolado, 
Jcycm ser feitos em parte dirigida ao comm::~ndantc do regimento; 

Que deve ser mantido o acto do commandantc do 1" regimento de 
infantaria, annullando a ordem cio di:l publicada pelo major comman
dante do 1 '' batalhão do mesmo regimento, por ter este, com a publi
c:tçiío allndida, excedido de suas attribukiíes. 

Outrosim, vos declaro que a presente re:.;ollll;ão se deve publicar 
em boletim do Exercito. 

Saúde c fraternidade.- Enz1gdio l>antas narre/o. 

N. 4, - r-:M J? DE FEVt~Rtm\n DE 191 1 

Declara qnar~: n-; \-cncimf'ntos da~.; pLlÇ:ts d() Exer,_·itn in<luid:t'> no .l\r..;ylo de 
fnvalic\()-.. da Patria 

,\\inisterio da Guerra 
de IC)II. 

- N. 2 -- 1\io de Jtnciro, c:- de lc\·crciro 

~r. inspector permanente ela .;• região -- De posse do telcgTamma 
de 1 o elo corrente, em que r:onsultaes sobre os \'tncimcntos que com-
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petem ás praças do Exercito incluídas no Asylo de Invalidos da Patria, 
vos declaro, para os devidos fins, que as referidas praças tcem direito 
aos soldos que percebiam ao serem asyladas, sendo que os de que trata 
a nova tabella de vencimentos se applicam áquclbs qnc se acham em 
st.:rviço. 

Saúde c fraternidade.- Emygdit) Dantas Barreto. 

N. 42 - EM 2 DE MARÇO DE 1911 

!)1•clnm qne nii'o 'e r'tcnr]c á R companhiaR isobclas o dispostn 11" n,·j,·c, 1111111rro 
2.1an, de 24 de ago·-:lo de ll)rn 

Ministerio d:1 < ;uerra - N. 2~r, 

de 'Y' r. 
- Rir, de .Janeiro. ~ ele nwn;o 

Sr. chcte do Departamento da Guerra --O I" tenente medico 
Dr. Manoel Guedes Corrêa Gondim, da 4• companhia isolada, consulta 
si é extensivo ás companhias isoladas, onde tambem serve um 1" tenente 
medico investido das mesmas funcções elos facultativos dos batalhões ele 
caçadores, o disposto liO aviso n. 2-48n, de 24 de ag-osto. ultimo, a essa 
repartição, e no qual se mencionam os otliciaes montados cl< 1s b:ttalhf>cs 
Je caçadores. 

Em solução a este assumpto, vos declarr:, para us deddos Iins, 
que o estabelecido no mencionado aviso não ~c CC'tende ás comp:tnhias 
i~oladas. 

Saúde c fraternidade.- Emrgdio Dantas narre/o. 

N. 13 - EM 4 ~E .1\l/\RÇf l DE !!)li 

lkcbr:::t. quacs os v~ncimcntos de sargeJtto qn:::~.rtd-mcstn·, lll:lntl:ldOI t :llmt~irn 

Ministerio da Guerra - N. 251) - H.io de Janeim. 1 de março 
ele 1911. 

Sr. chefe do Departamento da C!11erra -- Em sol11ção {t consulta 
feita pelo commandantc do 1° batalhão de engenharia em otlicio que 
em 10 de janeiro ultimo, sob n. 1fl, dirigiu ao da ,. hrig·ada cstra
teg-ica, declaro-vos, para os fins convenientes, que, apesar de ~er omissa 
a lei n. 2.290, de 13 de dezembro ele 19Io, relativamente aos venci
mentos de sargento quartel-mestre, mandador e armeiro, lhes COllll'etcm 
os vencimentos que anteriormente percebiam, corre~pondentcs aos de 
sarg·ento ajudante, qu:mto aos dois primeiro~. ~~ aos de cahr> de es
qu:ldra, quanto ao ultim< '· 

Sat"tde e fraternidade.- Emrgdiu nanfc1S llan·ctu. 
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N. 44- EM 4 DE MARÇO DE 1911 

Declara que :!t praça combatente em sei"Tiço de enrermaria competem os. verr; 
cimentos regulados pela lei n. 2.•90, de 13 de dezembro de 19to,e a gratifi· 
cação lixada na tabella do decreto n. 1.183, de 29 de dezembro de t&p 

Ministerio da Guerra - N. 2 - Rio de Janeiro, 7 de março 
de 19II. 

Tendo o delegado fiscal do Thesouro Nacional na Parahyba ~ 
Norte consultado, em telegramma de 28 de janeiro findo, si a praça 
combatente, quando em serviço de enfermaria, tem direito á gratifi
cação constante da tabella annexa ao regulamento approvado por de
creto n. 1.183, de 2') de dezembro de t8Q2, sem prejuizo dos venci
mentos militares, o Sr. Presidente da Republica manda, por esta 
Secretaria de Estado, declarar ao dito Sr. delegado fiscal que á, referida 
praça competem os vencimentos regulados pela lei n. 2.290, de 13 de 
dezembro de 1910, e a gratifição fixada no citado regulamento, de 
:tccórdo com o estabelecido naquella tabella. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barreto. 

N. 45- EM 7 DE MARÇO DE I91I 

Providencia sobre o preenchimento dos claros no Exercito activo 

Ministerio da CJnerra -·Circular - Rio de Janeiro, 7 de março 
ele I':J' '· 

Sr. inspector permanente da I" região- Nlo tendo sido pos· 
sivel dar-se cumprimento, na época competente, ao disposto tOS arts. 10 
e 11 do regulamento approvado por decreto n. 6.947, de 8 de· maio de 
1 908, e sendo necessarios 8.ooo homens para preenchimento dos claroa 
no Exercito activo, providenciae de modo a se chamarem nessa regilo, 
no prazo de :)0 dias, voluntarios em numero de rs I, que é o contin
C(·ente que cabe ao Estado do Amazonas fornecer com o .terrritorio do 
Acre. 

Outrosim, vos declaro que, no caso de não se apresentarem vo
luntarios, se effectuará o sorteio militar, de accórdo com o esta bel~ 
ciclo no art. 9° da !,&i n. I . 86o, de 4 de janeiro de ri;lo8. · 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barreto. 

Expediu-se identica circular aos inspectores permanentes das fé.ll' 
g-iões abaixo indicadas, com as seguintes modificações depois das pa::, 
lavras -em numero de : 

z• rcgíã() - 264, que é o contingente que cabe ao Estado do Pará 
c terrítorio de .\ ricarv fornecerem ; 

3• região-- -PS, sendo 264 que cabe ao Estado do Maranhllo e 
1;:; 1 ao do Piauhy fornecerem; · 

4' região '- 528, sendo 377 que cabe ao Estado do Ceará· e rsr 
ao do Rio Grande do Norte fornecerem; 



:;a rcg·1ao --, :\_-:; 1, sendo Jf)<J que cabe ao l·:stado d:t Parahyha c 
6.p ao de Pernambuco lorncccrcm ; 

l)a reg-ião-- :177, sendo 2:20 que cahc ao l·:stado de Alagüas c 151 
ao de 1:lergipe rornecercm : 

i" região--- qf11, sendo ::.1" qnc cahc ao l·:staclo da 1\ahia c ISI ao 
do Espírito ~anto fornecerem : 

:\' reg·ião - 2.0.)H, sendo ü.p que cabe no Eslndo do l{io de ja
neiro e 1 . ;.•/• ao de J\linas < ieraes fornecerem ; 

q' regi'lo --.)//.que é o contingente que cahc :1() Districto Fe
dem! fornecer; 

'"' rng·ião -- qS1, sendo:·,_.,,> que cal•e no Estado de S. !'nulo c 
1 s r ao de ( ;oyaz fornecerem ; 

1 ta região · ·· :<o~. sendo 1 S 1 que cabe ao Estado do Pnranú e r S 1 

ao de Santa Catharina fornecerem ; 
12" reg·iã" - 1>~>-f, que é o conting·enle qttc ca\1e ao Estndo do 

l{io firande do Sul lürne<:er; 
1.)" regüo - 151, que é· o contig·cnte que cabe :to Estado de 

J\latto < :rosso I(Jrnecer. 

N. +'• --· E \I q llE J\li\ R<.~O UI: l<il r 

HL~~ol\ l' cnn:-;ulta da inspccção perm:ulCiJte da ;p rt·gi;1.41 '(lf\!·(' llOillC'::l.Çtlo de 
L~ommi'is;1o de exames de rl'sl'rdstas da-; .'-,(),·i~,_·d:tdl''· tk tiro 

~linistcrio da < ~lieiT:t - 0J'. (, -- H in dt~ .f:tlwiro, 'I de m:m;o 
ck 1911. 

Sr. inspector permanente da 8' reg1.ao - L111 soluçüo no vosso 
officio n. 133, de rr• de 1erereir0 findo, no qual mn~tiltncs si póde 
nomear ag-ora. ou em Junho vindouro, :ts <:ommis~flcs de exames p:tra 
os reservistas das socie.Jades de tiro conlcclcradas, vbto nüo o terem 
sido na épüGI reg-ulamentar, por Etlta de oiTiciaes, vos declaro que 
taes commissi'íes s,·, são nomeadas mediante pedido feito pelos presiden
tes das me~ mas sr •ciedacles, e não se tendo conhccitllClltO de nenhuma 
rcclamaçüo feita em tempo pelos intcre~sados, nem constando do 
vosso citado <~ITicio que alg·t1e1n tenha :;id•' nonJmd11 li>r;t da t'·poca re
g-ulamentar, n:to ,·. ""!IICnietJI.c alkrar-:-;c :1-; I'~'"'~'~'ÍI'·····~.:' do r'"'pectivo 
rcg·nlamcnt o. 

Saúde c fraternidade.· - J;m_,~· .. rJio l>.m!Js /J:rrreto. 

N. 47- l·:l\1 r:) I1E i\1/\RÇO DI~ 1011 

Re....;oh·(· dnrid:1" ·n1scitad~1 s pda r 1 Pid..:;;;lo d1 1 I >cpart a m,·n tn d:l t; nerra sobre 
11 qnt· 1il'lt·nnin:1 :1 li1Ltllar dt· :-- ~~~~ CII)JI'Itll' 

'linisterio ela <;ueiTa - Hio ele .l:tneirn, 1:~, d•· lll'tn;o de JfJI r -
Circular aos inspcctorcs permanentes. 

Sr ........ I lcclaro-vos, em aditamento :i L·ircular de :- do cor-
rente e em vista elas rl11vid:w, cp1c ~tm;ir:un na 1 · divi<ío dn I leparta
mcnlo da <;l/erra : 

Que o qundro do ellcctivo orçamcntario d:ts t1nid:1des do Exercito 
é de 2.1--1'1(> lllli1H'IJS, Cllj:l distri('IIÍÇÜ!I S!~ 1:m\ t'lll telllJlO pi']ns COfi)OS j 



Que deyerú ser da data da publicaç;io em cada Estadn, 011 em cada 
unt dos terrilorio:.;, do cdilal de convocaçüo dos voluntarios o inicio 
do prazo de 30 dias a que se rcrere aquclla circular ; 

Que dentro do rderido prazo os corpo,; n.:ceberfto \'oluntari•IS 
sem limite de numero ; 

Que, terminado o prazo em questão, dcYcrá. essa inspecção ex
pedir telegTamma ao chefe do Departamento da Guerra, inlbrmando : 

a) sobre o estado clll:ctivo de cada wrpo dessa regiüo no ultimo 
di:\ elo prazo, inclusive o numero de aggTegaJos c addidos sem corpo 
desig·nado, sendo que para os corpos estacionados em localidades af:ts
tadas c n;io servida~ pelo tclegr:tpho o estad•1 ellectiYo scrit o 11ltimo 
conhecido : 

/•) ;;obre o numero de volunt:trios q11c, dentro du prazo, c:tda l~s
Ltllo dessa regiüo c cada um elos territorios pudcn.:m fornecer. 

Outrosim, vos declaro que, si o voluntariado em cada I ~stado c 
em cada um dos territorios exceder do numLTO marcado, será o excesso 
abatido proporcionalmente do numero a sortear nos outros Estados. 

Saúde c fraternidade. - Em1·:::dio Dantas Jlarrdo. 

N. 41: -I~\\ tf1 llE \IAW,'(J lll~ Jf)lt 

.\linistcrio da ( ;ucrra -- H.io de Janeiro, 1:: el~.: marçn de l<)tl -
( 'ircnlar ús dclcg·acias n~cae~. 

( l Sr. l 'r~.:sidentc da l{epuhlic:t manda, por cst.t Secretaria de Es
tado, declarar ao Sr. deleg·ado fiscal do Thcsomo l-.:acional em .....• 
de conformidade com o que se scicntificon em aviso n. 2 J 2, Je :21 de 
fevereiro findo, ao LhclC do De1':11tamentu ela ( ;uerra, que em face 
do dL.;posto no art. 3" da lei n. 2 • .2•)1>, de 13 de dezembro de I•)Io : 

llcvcr:·t ser considcradn ofllci:tl em transito aqncllc que, em viag·cm 
do sul para 11 Iwrtc c yice-vcrs:t, ag-uarda a l':trlida do npor quando 
cnt viag·em por mar : 

Sendo a vhgcm por terra, tcr:'t o praw de <Jito dias para :;eguir a 
seu destino ; 

Neste c naquelle caso, percebr:r:í o soldo c gTatilicaç:to de que 
trata a tabclla I da citada lei ; 

Não terú a g-ratiticaçfto a que se refere a mencionada tabclla o 
oflicial sem commissão, salvo si 1\)r mandado addir .:to Departamento 
da Cluerra ou a qualquer corpo da g-uarnição. 

i\honar-sc-ha a referida g-ratificação ao que aguardar clas:.;ilicaçfto, 
cessando aquella si, tendo sido dassillcado, 11ão seg·uir a se11 destino 
no prazo de 3', dias, caso cn1 que tamhL:m serão Clllllf'tThcndidos os 
tran~rcriclos c nomeados para qualquer commissfto, de accordo com 
o art. fl0 d;~s instrucçõcs :tpprovadas pdo ch.:crcto n. 1. :~: :::, de 21 de 
fc\ereiro, c aviso desde outubro de 1l\q1. 

S:nUe c fraternidade.-- l~IIIJJ[din f)an/as /Jarrcln. 
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N. 4'! --EM 1H DE MARÇO DE 1911 

1\landa ctdoptar nct força permanente da Fabrica de Pollora da Estrella um 
distincti' o 

Ministerio da ( ~uerra -- N. 302 Eiu de Janeiro, rfl de março 
de 1911. 

Sr. chcle do Departamento da Guerra - Declaro-vos que, de 
accôrdo com o LJLIC o LJircctor da Fabrica de Polvora da Estrella propüe 
no officio que vos dirigiu a 24 de outubro ultimo, sob n. 424, a 
força permanente da mesma fabrica deverá usar como 'l_lstinctivo as 
lettras F. E. de metal amarello sobre a gola, em subs-_uição dos 
numeros, desde que se trata de uma medida regulamentar. 

Saúde e fraternidade.- Emygdiu Dantas Barretu. 

N. so-EM r8 DE _1\li\RÇO DE I'JII 

Jleclara qnac~ as vantagens que competem ao mestre rie mu;;;ica, cornctdto .. m<Jr 
e armeiro 

Ministerio da Cluerra- N. 3''.) -Rio de Janeiro, 111 de março 
ele J')I '· 

Sr. chefe do Departameuto da Guerra- Tendo o commandantc 
da brigada mixta provisoria pedido providencias, no ofllcio n. !:!3 
que dirigiu em 23 de janeiro findo ao inspector permanente da f re
gião c foi por esse submettido á vossa consideração, para que sejam 
bem especificados os vencimentos mensaes que deverão receber o 
mestre de musica, corneteiro-mór c armeiro, vi~to não estarem bem 
definidos na tabelb C annexa á lei n. 2.2911, de 13 de dezembro de 
I<)I<'l, declaro-vos, para os flns convenientes, que em relação ao pri
meiro já se resolveu por n. 147, de H de fevereiro ultimo, ;t esse de
partamento, segundo o qnal os mestres de musica perceberão as van-
tagens inherentes a seus postos; que ao corneteiro-mr'Jr competem os 
vencimentos marcados da tabella C da lei citada; e que ao a; ,ueiro, 
o qual, pela de n. 247, de 15 de dezembro de 1894, recebia venci
mentos de cabo de esquadra, deverão ser pagas íg-uaes vantagens 
pela primeira das referidas leis. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio !Jantas Barreto. 
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N. -51 - E:\1. 18 DE MAltÇO DE I9II 

1\cso!l·e a con:;ulta do Departamento da Guerra sobre escripturação, forneci· 
mcntos c conselhos administrativos das companhias isoU.das 

Ministerio da ( ~uerra - N. 304 - Rio de janeiro, 18 de março 

dt: IC)ll. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O com mandante da rt' 
companhia de caçadores consulta : 

t", qual a interpretação a dar-se, na companhia isolada, ao dis
posto na 1 1' c 110 final da 1 6" observações do índice dos livros e pa· 
peis estabelecidos p:1ra a escripturação dos corpos arregimentados do 
Exercito, segundo o modelo approvado, juntamente com outrós, por 
portaria de 12 de agosto de 1 '} 1 o ; 

·zo, si na companhia isolada podem ser dispensados os pedidos que 
se destinarem á competente intendenda, visto deverem ser feitos os 
supprimentos pelos respectivos intendentes, ou, no caso de se ada
ptarem os modelos de taes pedidos, quem eleve assignar e rubricai-os 
e autorizar o fornecimento ; 

3°, quaes os ofliciaet: que, na dita companhia, assignam o termo 
d<J modelo 11. 6, apprm·ado pela citada portaria, quaes os que devem 
servir como thesoureiro do conselho administrativo, uma vez reyo.
gadas as disposições anteriores a essa portaria, e quaes os documentos 
que devem ser assignados ou rubricados pelo 1° tenente da companhia, 
em vista do disposto na ultima parte da alludida observação r6•. 

Em solução a essa consulta, snbmettida á vossa consideraçAo pelo 
inc;pector permanen.te da B' reg-i!o, declaro-vos, para os fins conveni-
entes : ' 

1 o, que n:t companhia isolada a escripturação dos livros e a orga
nizaçfto dos papeis estabelecidos para a secretaria e casa ct. ordem de
verão ser feitas na repartição em que se erfectua a escripturação da 
dita companhia, cumprindo-se fielmente o que estâ determinado de
modo preciso na 1 h' observaçfto a que se refere o quesito I 0 

; 

2", que o commandante da unidade de que se trata .-deve deter
"minar em ordem do dia todos os ~rnecimeotos necessarios ás diversas 
dependencias !liella, não havendo necessidade de pedidos â respectiva 
intendencia, o que aliás não é exigido pekls modelos approvados pela 
citada portaria ; 

3o, que cleverú observar-se a legislação sobre os antigos con· 
selhos economicos e os actuaes coDSCihos administrativos, a qual não: 
está revogada pela portaria em quest,ão, sendo que o aviso de 5, ao': 
inspector permanente da 4" região. publoicado em boletim do Exercito': 
n. 27, de 10 ele janeiro de 1910, resolve categoricamente as duvidas 
de que trata o quesito 3°. · 

Saúde e fraternidade.:- Emygrlio Da1tta.s &wreto. 



l>ECISÕES DO GOVBRNO 

N. 52 - EM 18 DE MARÇO DE 1911 

Defere requerimento de instructores de alumnos da Escola de Artllbari~ e En~re:-' 
nbaria, pedindo pagamento por exercerem inte~~m iguàes'· funcçôes' 

Ministerio da Guerra - N. 31- Rio de janeiro, 18 de marçó 
de 19II. · -

Sr. director geral da Contabilidade da Guerra- Tendo os ca
pitães· i\lanoel Bourgard de Castro e Silva, Herculano Antonio Pe· 
reira da Cunha Junior e Miguel Archanjo Tenorio de Albuquerque, 
instructores dos alumnos da escola de artilharia e engenharia, pedido 
pagamento de gTatificações por exercerem, interinamente, Jogares de 
instructores de outras secçües e outro grupo, vos declaro que, de ac
côrdo com a informação dessa repartição prestada a 3 do corrente, 
cada um dos ditos officiaes deverá perceber o soldo e a gratitkação de 
posto a que tem direito I>Clo effectivo provimento do Jogar de mstru
ctor e mais outra gratificação de posto por essa interinidade, de
vendo ser esse o criterio a adoptar-se em todos os casos identicos. 

Saúde e fraternidade.- Emygdw Dantas Barreto. 

N. 53- EM 20 DE MARÇO BE 1911 

Resolve a consulta da inspecção permanente da 13a região sobre a disposição 
do art. 13, § 73, da lei n. 1.8óo, de 4 de janeiro de 1<}08 

Ministerio da Guerra - N. 2 - Rio de Janeiro, 20 de março 
de 1911. 

Sr. inspector permanente da 13• região- Tendo essa inspecção 
consultado em telegramma si a disposição dos arts. 13, § 73, da lei 
n. r .86o, de 4 de Janeiro de I <)OH, deve ser applicada após a publi
cação da citada lei ou depois de posto em pratica o sorteio militar, 
declaro-vos, em confirmação ao telegramma que nesta data vos dirijo, 
que, no caso daquelle artigo, o tempo de serviçO dos !'Orteados só po
derá ter começo depois de effectuado o dito sorteio e que, quanto a 
este, se deverá ter em vista o disposto no a viso n . 46t>, de 4 de de· 
zembro de 1909, mandando que os engajamentos e reengajamentos das 
praças alistadas antes da data da referida lei sejam contados a partir 
do dia em que se effectuarem, desde que não haja interrrupção. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barreto. 

N. 54 -EM 21 DE MARÇO DE 19Ii 

Declara, em resposta á consulta que pelo Departamento dirigiu o inspector per
manente da 3" região, que as juntas de alistamento devem proseguir no 
serviço sem se preoccuparem com o que diz 'respeito ás juntas de sorteio 

Ministerio da Guerra- N. 317- Rio de. janeiro, 21 de março 
de 1911. 

, Sr. chefe do Departamento da Guerra - Em solução ao tele
gramma que vos dirigiu o inspector permanente da ::~• recião. em 5 dO 
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corrente, consultando como deYe proceder rclath·amente ao ~:teto de 
tülo terem alg·uns municípios do Estado do Maranhfto procedi~lo ao 
nlistamento militar, por não estar em execução a lei do sorteio mtlitar, 
em lace das decisões do gmerno, seg-undo allcg·am, 1 os declaro, para 
os fins conyenicntes, que as allegaçôcs apresentadas carecem de fun
damento, devendo as respectiYas juntas proseguir no serdço de alis
tamento, sem se prcoccuparcm com tJ que dizem a respeito as juntas 
de sorteio. 

Saúde c rraternidade.- L'my: r,iiv /J.wtas JJarretu. 

lll:dara qul' o ollkiai, lJUa!ldtl cmb~uLadd para sl'guir em Lummi .... ..,iul, k1n direito 
ao :-;nldt~ t' <l ~Ta1itl._:aç,l" da tal,L·II;t .1 da lei n. 2.2qo, de l.~ de dc!.clllhJo 
dl' 1')[11 

i\linisterio da (iuerra -- l{it~ de Janeiro, c .c de m:m.;o de tt)l r -
Circular aos inspectores. 

< l Sr. Presidente da Republica tnanda, JXJr esta Secretaria de Es-
tado, declarar ao Sr. deleg·ado fiscal do Thesouro Nacional em ..... . 
que o official do e\ercito, quando embarcado para seg-uir com destino 
à commissão para que é desig·nado, tem direito ao soldo c á gTatili
c~lção de que trata a ta beiJa . I da lei n. ::! • 2~11 ,, de 1 3 de dezembro 
de I!JIO. 

Sa(tde c rraternidade.- Fnz.rgjio /Janlasj!J.llTt:iu. 

1\. ;;11 - Eill él:~ llF i\IAR('< > m: t 9 ti 

I kclara liiiL' o~ cnmm:1 nd:tllk.-... ..;ttpcri~ li L'~ l);( t ;lt:tl da ~;lL'ill!l:t I rtP', l·:...;tado~ 

l'~Lto aulorizadtl:-. a tlPliH":tr 11s ()lliciaL·s da mesma pa1a C(\llli'Otcm junta:-: 
de a!ist;unento 

~linisterio da ( ;uena -- l{io de .laneiro. :Jil de man;o dt: I<) ti
Circular aos inspectores permanentes. 

Sr ... - Declaro-vos que, segundo participa o i\linisterio da 
.Justiça e Negocios Tnteriures em adso 11. 434, de 10 do corrente, os 
commandantes superiores da g·uarda nacional nos Estados d:t LTnião 
foram autorizados a satislhzer as reqnisic;<ies do~ inspectorcs perma
nentes das diversas re!.dõcs sobre a nomca<;ão de olliciacs daqudla 
milicia para comporem as juntas de alistamento militar. 

Saúde c fraternidade.-- F:lll_IJ!dio !Janh1S narre/o. 

liucrra - Dccisúcs de t<)ll 
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N. 57 - El\1. 31 DE l\L\RI.,'O 1>1': l<)tt 

Declara que s<i scráo attcndidos redidos de tran,r,·rcncia de ulliciacs c praça' 
ror meio de reqncrimento Jos intere:-.~adus L' 11do:--. t1 amitc:-. lega e~ 

l\liuistcrio da (iucrra- N . .153-- gjo de Janeiro, ·''de mar~·o 
de J()tt. 

Sr. chefe do Departamento da 1 ~ucrra - · llcc:iaro-vos, par:1 que 
o ~cicntiliqueis em boletim do c~ercito, que 11:\o ~;crJ.o attcndidos 
pedidos de Lran~lcrcncia de olliciaes c pra<;as sitúo por meio de 
requerimento dos interessados c pelos tramites legacs. 

Saúde c lbltcrnidadc.- Emrgdiu 1Ja11h1s !Jarrcl". 

;\1. _c;:;- EJ\lr, UE .\1\IUI. DI·: I<JII 

lkd:tr;l '1\ll' (l kmpl) \k SL'l\it;~' da-.; plaç;t', dv pn·l pa1a pL'rccpç~\1_) de 
~! ratiticaç~ IL';.. de\ c ;,L· r cuntadu ~L' IH illll'l rupt.;;-lo 

l\tini~;tcrio d:t < iucrra - ,-.,;_ :1 
de I'JI 1. 

\Ziu de .Janeiro, '' de :1hril 

Sr. inspcctor permanente da 5' região-- Em 1bta do dispo,to 
no avic;o n. '!, de 1 1 de fevereiro ultimo, ao inspcdor permanente da 
1 2'' região, seg-undo o qual us accrcsdmos de 1 • • c 1 5 ",',. sobre o total 
do soldo c gTatilicaç:""to das praças de pret de que trata a nora tabella 
de YCncimcntos, ser:""to concedido~. computando-se o tempo de eJlectiYo 
scniço militar em eng-ajamentos SuL·ce;:siros, eon;;ulta o comman
dantc do 4•1" hatalh:1o de c::tçadores ~;i as praça'; que interromperam o 
tempo de ~cn it;o c que no segundo j'eriodo ainda TÚO attingiram to 
:umos perdem aqudlas vantag·en~ ou si para Ü-tzerem jús a cllas contam, 
a exemplo do que se Lb na concessão da mcdalli:t militar, o tempo em 
que anteriormente sen iram. 

Em soluç:io a essa consulta. ieil:l no ollicio que o cummandante 
do dito corpo YO~ dirig·iu em .1 de março lindo, soh n. 234, Yos 
declaro, para os lin:' convenientes, que, em vista dos termos precisos 
do dt:1do aviso, as praças, nas condiçCJes lig·uradas pelo consultante, 
não podem ter as 1antagcns em qucst.:io, por i~so que ainda não com
pletaram, sem inteiTliP<;~tu du sen iço, us pcriod<ls de tempo consi;.!lla
dos na alludida tahcl\a. 

S:u"1de c fraternidade.-- Em).~clio /lc71llas J:,11Teiu. 

N. S•J--EM:- DE AI:Rll. 1>1-: I•JII 

Prod·kiJc:l:\ ·"''1hrc (tlmmunicaç(,cs du'; tllnci~~t·..., (' !H:t·:·,.~_. '''tn auto1 idade." 
supcrior~..·s do Exl'rLÍttl 

l\linistcrio da 1 ~11erra - N • . ):-" H.io de .fanciro, ~ de abril 
ele I'J I I . 

Sr. c hei c do I )epartamento Ja < ~ uc1T:t -·· I >ecbro· I' Os, para os 
devido'< eticitos, que é prohibido aos olliciaes c praças do exercito se 
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communicarcm com as autoridades superiores do exercito, pessoal
mente ou por escripto, em objecto de serviço militar, sem prévio 
conhecimento de outras autoridades sob cuja dependencia estiverem, 
aliás subordinadas áquellas. 

Salide e fraternidade.-- Emxg~ilO Dantas /Jarrctu. 

N. (Í() - EM I 1 DE ABRIL DE HJI I 

ProvidLllcia sobre abono ao:-. olliciae~ em \ iagem em ol,jccto de :-.l'l \iço 

1\linisterio da ( ~uetTa -- N. 3 - Rio de Janeiro, 1 1 de ahril de 
I<) I I. 

Sr. inspcctor permanente Ja I.)" reg·ião -- Em solução ao vosso 
tdegramma de fl de março lindo, dirigido ao director g·eral de 
Contabilidade da Uuerra, consultando si os olliciaes, quando em 
viagem em objecto de serviço e os que se recolhem a essa guar
niçiío ou della sahem por motiYO de transtl:rencia, tecm direito ao 
abonu dos \·encimentos marcados na tahella . l a que se rell:re o art. 3° 
da iei n. 2. ·290, de 1 :3 de dezembro de I<) w, \os declaro que aos 
olliciaes nas condições mencionadas se deverá abonar a gratiticação 
integral de seus postos, conforme o estabelecido no a viso n. 212, 
de 21 de tevereiro, ao Departamento da Uuerra, e na circular de 1U de 
março ultimo. 

Saúde e fraternidade.- EmJgdio Dantas Barretu. 

N. f) I - EM 24 DE ABRIL DE I<) I I 

l>cclarct q11c ao dcnti,ta do l~xercito cabe o direito de :t"ig-11ar pn·,cripç•ic~ de 
uso na sua c~pecialidade 

1\linisterio da ( ~uerra -- N . .') - H. i o de .Janeiro, ::q de abril de 
1')11. 

Sr. inspector permanente da 9" reg·ião -- O secretario do ::! 0 ba
talhão de artilharia consulta si o dentista militar, no exercício de 
sua protissão, tem capacidade para prescreYer medicamento~ ele uso 
cxlerno para as alfecções dos dentes c da mucosa boccal. 

Em solução a essa consulta, que acompanhou o ollicio que sob 
n. w6 vos dirigiu o commandante do mesmo corpo a r 4 de fevereiro 
ultimo, declaro-vos, para os devidos fins, que, comquauto haja defi
ciencia do regulamento que rege o caso em questrto, ao dentista do 
exercito cabe o direito de assig·nar as prescripçõcs de uso na sua espe
cialidade. 

Saúde e fraternidade.-· Emxgdiu Dantas Barretu. 
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N. 62 - EM 2..} DE ABRIL DI·; 1 <JII 

Indefere a solicitaç<iu do 2o tenente LI" Exercito, hoje I" tenente Edu;u·cto lllhua 
Cl\·alcanti de AlbuquerqLle, sohi"L' transl'c·reuc:i'L 

Ministério da Guerra - N. 40<) - H.io de Jtndro, 24 de abril 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da < ~uerra - Tendo o 2° tenente do 
exercito, hoje 1" tenente, Eduardo lllhüa Cavalcanti de Albuquerque 
pedido rccoiJsidcraçfto do al'to pelo qual foi transferido para a arma de 
en~~·enharia, sem perda de antiç;uidade, o J" tenente .\l1aro Conrado 
de Nicmc\ er, o Sr. l'rc~idente da Hepuhlica, t'lllllilrlllando-se com o 
parecer do Supremo Tribunal Militar cxaraJo c1n Clmsulta de ·J _d_e 
janeiro findo, resoheu em J3 ele f'e\·erciro ~cg·uintc indeferir c,.;.sa sohcl
taç:ío, porquanto a transterencia de que se trata r,,; uccretada de accürdo 
com o disposto no art. 13;- da lei n. lfl(•o, de -~janeiro de 1 q,,g, ~endo 
que o prazo lha do administrativamente para que 'JS J'" e 1 "' tenentes 
dissessem si acccitavam a transterencia para a dita arma não tem força 
para diminuir ou tirar o direito consagrado em lei; o que 1os declaro 
para os fins convenientes. 

Saúde c fraternidade.- emJg,/io /Jantas Darrcto. 

<'ONSI'LTA ·"' <)UE SE ltEFEIU: O A\'1~0 SI i•lc\ 

Ex mo. Sr. Presidente da H.epublica - Com '' aviso do ,\linistcrio 
d:: Guerra n . .)21, de q de novembro ultimo, manda;;tes a este tribunal 
para consultar com o seu parecer o requerimento em que o ~o tenente 
da arma de eng·cnharia Eduardo Ulhóa Cavalcanti de Albuquerque pede 
reconsideração- do decreto de q de _junho do anno passado, que transferiu 
para essa arma, sem perda de antig-uidalle, '' 2" lenl·nte Alvaro Con
rado de Nicmeyer. 

O pct icionãrio funda a sua redamaç:\o no !:teto de h a ver o J" te
nente Nicmcycr obtiào transtcrcncia p:tra a referida arma, depois de 
esg·otado o prazo llxado pelo i\linisterio cl::t < ~ucrra para a declaração 
dos ollkiaes qne acceitasscm t:d transferencia. 

As informações prestadas pela 1" e 5" diYisií:.;s do I )cpartamento da 
Guerra consideram improcedente a pretensão do reclamante: o auditor 
desse departamento lhe é, porém, hvor:l\'el, hascanllo a sua opinião na 
allcg-ada extincção do prazo . 
. · A materia sujeita á consulta tem assento no art. 1.1:- da lei n. 1 Jí8o, 
de 4 de janeiro de I9QI1, assim concebido: 

" O preenchimento das vagas de 1" e J" tenentes, .JUC .,e abrirem na 
eng-enharia com a reorgani:::ação do exercito, será feito por transterencia 
voluntaria dos actuaes ! 0 e 3" tenentes elas outras armas, leo;almente ha
bilitados ; Se, Jlllrém, O llllmero de I 0 ' tenentes nestas COndiçÕeS U:ÍO 
fúr suffkiente para completar o qu:tdro respcctil o, a~ mg·as desse posto 
serão preenchidas, por ordem de ::mtig·uidade, pel:t promoção dos I"' 
tenentes das tres armas, ig-ualmente habilitacllls, q11c preferirem a re
ferida transferencia." 

Este dispositivo, porém, não entrou em vi'-! or desde logo, senão 
depois de convenientemente regulamentado pelo poder executivo que, 
para es~e c outros e!feitos, ex pediu o decreto n. 1 •. <J71, dc 4 de junho 
de !<;oH, de sorte L!Ue o processo organico da arma de engenharia teve 
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inicio na data deste acto complementar, que sú então poz em execução 
esta parte da lei, consoante o disposto no art. 4" do decreto n. 572, de 
12 de julho de I8l)o. 

O contexto do citado art. 137 mostra a simples inspecção que o 
preceito nelle contido é de caracter e3pecial c muito restricto quanto ao 
seu objecto: ,., porque cogita só e unicamente das vag·as de ,., e 2'" 
tenentes que se abrirem na engenharia em l'irlu,ie rL1 reorgani:::ação; 
z•, pOl'liUe estatue que essas vagas só poderfto ser preenchidas pelos I'' 
c 2'" tenentes então legalmente habilitados (actuacs), como diz o texto. 

Em outros termos: é um pre<~eito de lei que se referindo a certo e 
determinado numero de vagas regula o seu preenchimento por certo e 
determinado grupo de ofTiciaes. 

Log-o, result:1 dahi que todos os olliciacs desse grupo, isto é, os 
1 '" c 2'" t"<nentes leg·almente habilitados ao tempo da e\ecu.;ão deste 
dispositivo, ou, o que é o mesmo, da d:1ta do decreto de 4 de junho de 
IqoH (como acima ticou dito), teem o direito 8e concorrer para as vagas 
provenientes da reorganização e de entrar para o quadro da arma de 
engenharia sem perda de antiguidade. Esse direito é privativo de taes 
omciaes, com exclu~ão de quaesquer outros, e subsiste em sua inteireza, 
cmquanto no quadro ua arma houver vag·a daquella provcniencia, pois 
não ha no texto da lei limitação :llg-uma que all\orizc intelligcnci:l dif
fercnte. 

Isto posto, para se reconhecer se um oflicia\ subalterno tem direito 
:'t transferenda para esta arma, com as vantag·ens a~segnradas pela lei 
n. 1 .W>n, não ha mais que ind:war: 1", se o oflicial figurado na hypo
these est:wa legalmente habilitado na data da e\ecttçã::> da lei: 2", se ha 
vaga proveniente ela rcorg-aniza~ão. 

E\aminando, segundo este criterio, o caso concreto sujeito á con
sulta, verif1ca-se, quanto ao primeiro ponto, que o :2" tenente Niemeyer 
estava nas condiçües ua lei, pois que concluiu o curso de engenharia a 
To de fevereiro de 19<1::: quanto ao segundo ponto, porém, é mister in
dagar se na data da sua transfcrencia, realizada a q ele junho do anno 
pa~sado, havi:1 ou nfLO l'ag·a restante da renrg·anizac;ão. 

1·:· o que o trihun:ll \·:te apurar. · 
O quadro a<.:tual da arma ele cng·enharia, confrontado com o antigo, 

accusa os seg·uintes accrescimos: 
Tres coroncis, sete majores, 16 capitãl's, 50 I"' tenentes c 45 2"' 

tenentes. 
l {calizadas as promoções aos postos de major c coronel. em 5 de 

agosto de 1 f)OB, e tendo em consideração que uma das vagas de major 
foi preenchida definitivamente pela promoção de um capitão do extincto 
córpo de estado-maior (Affonso ,\lonteiro), apuraram-se nesse acto 25 
vagas de capitães. I lestas, decorreram outras tantas de ,., tenentes, as 
quaes sommadas ás 59 deste posto, creadas pela lei, perfazem o total 
de B4. 

Foram transferidos para esta arma ,r, I0
' tenentes a 1~ de ag-osto 

do p1csmo anno (ordem do dia n. 1 ,r,, de 15 de agosto de Jqn8) e um 
a 1 1 de março de l<)o!: (R1chard .Junior), isto é, ao todo 1 ;-. 

Ora, como as l'ag-as de 1 "' tenentes eram em numero de !\4, se
g·ue·se que (cons<~ante a hypothese da seJ.nmda parte do art. 137 da lei) 
(>7 foram preencludas por promo.;ão de 2"' tenentes, dando em resultado 
1>':" ':ag-as dcc<~rcntes deste ultimo posto, as quaes, reunidas ús 45 que 
a lei crcou, Jao o total de '12 va"'as de 2"' tenentes. 

Isto importa dizer que seriam"' necess:uios 11:! 2°' tenentes para a 
completa organiza~·:io da arma, 



Mas te8do sioo traft&fertdos, a 12 de agosto d~ rgo8, 77 otliCiaes 
deMa patentt (ordem do dia cíttdiiJ, 8egtle-~~e qe dO ac:h) da orpolo 
zaçlo ao qu&9ro deixaram de ser preencbidas as \'agM de .P ~ 

Este r$Ultado tra4s ~e a sit~ ib q'lladro..,. 6poca, 
tanto aeeim que e&!J em harmóllia oom o qttt! fOi irpurado t'ela eomi.. 
misslo de fl'l"OfnOÇÕe!!. Com etrdto, em sna proposta para a promoç5<1 
que teve fogar a 27 de agosto de t€)08', esta c:ommilsllo mencíonoo a 
existencia de 10 vagas restantes de capitães e 25 de z'" tenentes, a~ 
quaes, umas e outras, deixaram de ser preencbidaS por carencía de pes· 
soai nas condições da lei. Mas, como as 10 vagas de capitães exprimem 
virtualmente outras tantas de 2"" tenentes, alrf estão portanto con
signadas as 35 vagas acima deduzidas. 

Posteriormente, a 24 de março de 1909, foi traasterido para esta 
arma, de accõrdo com a lei n. r .800, o 2° teneate Jttlio Caetano Horl'a 
Barbosa; o que reduzia a 34 o numero de taes vagas. · 

Entretanto, tendo sido eliminados do quadro da arma, em 1910, 
dous officiaes do extincto corpo de estado-maior, que ahi se achavam 
provisoriamente, decorreram desse facto duas vagas de ?:'" tenentes, 
que elevaram a 36 o total de remanescentes. 

Taes vagas são, portanto, provenientes da reorganização e ficaram 
abertas por falta de candidatos nos casos da lei. 

Apurado assim o segundo ponto, segue-se que a transferenda do 
'Z' tenente Niemeyer, em data de 9 de junbo de 1910, fui feita de con
formidade com a lei, porquanto este offidal, po!!IUindo as habilitações 
Jegaes ao tempo em que a lei teve execução, tinha direito a uma das 
vagas verificadas na arma com a reorganização do exercito -e segundo 
fm averiguado, havia ainda, na data de sua transferencia, J6 vagas 
desta especie. 

Resta, porém, encarar agora a questão de prazo que constitue o 
unico argumento do reclamante. 

Para apressar o processo da organiZAÇão da anna, o Ministro da 
Guerra manàou consultar os , •• e z<'• tenentes se acceitavam ou nllo a 
transferencia para a engenharia, tendo para. esse effeito expedido o 
aviso de 25 de ahril de I<}o8, sem condição alguma de prazo, e logo em 
seguida o avioo de 8 de junho .do mesmo anno, fixando neste o prazo 
de trinta dias para as declaraçõe<; dos acceitantell, 

Este prazo é, como se vê, uma medida puramente administrativa, 
emanada do Ministro da Guerra. 

Não é uma condição imposta pela lei e, portanto, não p?<Je modi
ficar o preceito desta nem affectar o direito por ella estabelecido. Em tal 
caral:ter, elle não tem senão um valor muito relàtivo, pois equivale pro
priamente a uma ordem de serviço. Se produzisse o effeito que pretende 
o reclamante, seria evidentemente uma restricçlo da lei, o que excede 
á.'l faculdades da autoridade executiva. 

Em summa, a disposição da lei é clara e terminante, o direito por 
ella firmado tem os seus limites definidos no proprio texto: de um lado, 
as vagas que se abrirem na reorganização ; de outro lado, a condição 
actual de ,. ou 2" tenente legalmente habilitado. 

Si no acto organico o quadro da arma tivesse ficado completo 
pelo preenchimento de todas as va~as então verificadas, é claro que 
nessa hypothese cessaria o direito dos officiaes que porventura exce
dessem ás necessidades do quadro, occorrendo assim o caso da pre
scripção. 

Mas a hypothese que se realizou tbi, pelo contrario, devida á falta 
de offici~es, dando em resultado a existencill ae 36 vagas restantes, 
como ac1ma ficou apurado. 



MJNISTBRIO DA GUERRA 

N. 63 - EM 24 DE ABRIL DE 1911 

Indeterc a pretenslo do eapitllo do Exercito Raymnndo de Abréu sobré 
antiguidade 

Ministerio da Guerra - N. 410- Rio de janeiro, 24 de abri) 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo o capitão do 
exercito Raymundo de Abreu pedido que a antiguidade de alferes lhe 
tosse contada de 21 de abril de 18f\3, em que foram promovidas vatiàs 
praças, as quaes, segundo allega, o preteriram, por ter elle então os 
requisitos exigidos para a promoção pelo art. t,•, § 1°, da lei n. 585, 
de f> de setembro de I85o, e o curso de cavallaria, o Sr. Presidente da 
Re{lublica, conformando-se com o parecer da maioria do Supremo Tri
bunal Militar exarado em consulta de I7 de outubro findo, resolveu em 
23 de fevereiro seguinte indeferir essa pretensão por não ter apoio na 
lei e porque a prescripção para as reclama~, como a presente, se 
verifica dentro de cinco annos, conforme os ultÍmos accórdãos do Su~. 
premo Tribunal Federal ; o que vos declaro para os fins conve
nientes. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas Barreto. 

CO'lSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica- Por vossa ordem, o Ministerio da 
Guerra transmittiu a este tribunal, com o aviso n. I8o, de 22 de julho 
ultimo, para consultar, o requerimento em que o capitão de cavallaria' 
Raymundo de Abreu pede que a antiguidade de seu posto de alfereS
seja contada de 21 de abril de 1883. 

Esse requerimento tem a data de 10 de maio do corrente anuo. . . 
·O então tenente-coronel, hoje coronel, chefe da 2" secção do 

Grande Estado-Maior do Exercito, apresenta ao general chefe da 
repartição o requerimento «em que o capitão de cavallaria Raymundo 
de Abreu pede que a sua antigmdade do posto de alferes seja contada 
de 21 de abril de 1883, data em que já se achava habilitado com o 
curso da sua arma, além de que satisfazia as demais condições para 
promoção do mesmo posto nos termos do § 1" do art. 6° da lei n. 585, 
de 6 de setembro de 185o, o qual diz taxativamente: «Os postos de' 
alferes e 2° tenente serão preenchidos pelos sar~entos, pelos cadetes 
que tiverem servido por algum tempo de offic~aes inferiores, e pelos 
alumnos da escola militar», disposição esta que vigorou até 7 de 
fevereiro do tllq1, data do decreto. que actualmente regula o accesso 
aos postos dos ofllciaes do exercito, portanto, applicavel ao petictonario. 
na época em que elle deveria ter sido promovido, conforme allega., 
Acompanham a mesma petição diversos documentos, instruindo-a., 

O coronel chefe 6a 3• divisão do Departamento da Guerra informa 
ao general chefe do mesmo departamento nestes termos : 

« Acompanhado da respectiva fé de officio, torna ás vossas mãos 
o requerimento em que o capitão de cavallaria Raymundo de Abreu 
pede seja a sua antiguictadc de alferes contada de 21 de abril de 1883, 
data em que, tendo o curso da sua arma, devia, a seu ver, ser Pf<r 
movido ao referido posto. 
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Nesse tempo era a sua promoção reg·ulada pelos decretos n. 5fl5, 
de 6 de setembro de 185o, e fl.:!o!), de 30 de jnlhn de u:n1. 

O primeiro estatuiu em seu art. 6°, § 1" : " Os postos de alferes e 
él 0 tenente f'Crão preenchidos pelos sargentos. pelos cadetes que ti1·erem 
servido, por alg-nm tempo, de olliciacs inferiores, c pelos alnmnos da 
escola militar" ; o segundo Llrchrava em seu ar~. :~ 1 : .cpmlcrão ser 
preteridas p:~ra a promoção ao posto de nflicial :1s praças de pret que 
tiverem o rcspecti1·o curso». 

1~m seu faYor invoca o requerente a pratica seg·uida até 1 1\l\2 de 
serem as pra.;as habilitadas com o curso da arma promovidas sempre 
ao primeiro posto de ollicial, de pret'erencia :ms ini(Tinres c cadetes, 
tamhem habilitados a essa t'romo.;ão. 

( ·onsiderando de per si o vocabulo- poderão - do decreto de 
1i\l\1, licito seria julg·ar l~tcultativa a I'1Tii.:rcnci:l nclk attrihuida (ls 
praças de cnrso para o clli~ito da promo.;ão ao primeiro posto. Tendo, 
porém, em r ista o dispositi YO do decreto de 1: :~., que '' de 1 l\H 1 nfto 
veio revogar, c que taxatiramcnte manda prceucher a!; vag·as do pri
meiro po,.;to com inferi1 >rc~. cadetes c alumuos habilitados -- o que no 
segundo se L"omém, long·e de encerrar uma re~triL.;J.o, importa uma 
ampliação a faculdade de prejudicar o grupo d11s inl'criores c cl•'s ca
detes, ern benc!ido do dos alumnos habilit;,~.dos. 

Como se trata, porém, de a~snmptn novo, embora alleg·nc o 
requerente haver reclamado opportunnmcn\e contra a e-.;clusão do seu 
nome de promo.;ão de abril de ,:~:~;;.julg-o convenic11tc que seja ouvido 
o O.<._;., de :1L'<J>rdo ,.,,mo art. 2~ do rc!..!nla1ncni" 11. ':"'·l'~· de.)" ch~ 
outubro de 1 ()O<J. 

O tcnente-cnroncl chere da ::> ~ sec.;ã(l d·1 1" 1 Ih is:\<J do ])ep:ll'· 
lamento da Gucrr~ iníonna assim: 

«O capitão do quadro supplementar da anna de cavallaria auxiliar 
do grande estado-maior do exercito, H.a\ mundo de Abreu, soliLita que 
a sua antiguklade do primeiro posto seja cont:1da de 21 de ahr.il de 
1 HS;;, a \legando que nessa data foram promm id:1s dil·ersas praças de 
pret sem r> curso da arma, quando satif'lúia clle '' exi!..!·ido pelo ~ 1" do 
art. 6" da lei n. :;n:;, de 11 de scten1hro de 1::.-,~ >, C"lll 1 ig·,,r naq11ella 
época, e pns:;uia o cursll de inlimlaria c cavallaria, ,.,,mo consta de sua 
!e ele ollicio. 

1 :om elfeito, o ~ 1° da relerida lei claramente determinava que o 
primeiro posto nas dilkrcnte~ :muafl r, ~ssc I''''''IKilido não só pelos 
sargentos c cadetes nas condi.;i>es alli C\ posta.. , 111\!11 pelos alumnos 
da escola militar na t<lrma da lei rcspectira. 

E essa lei era a que autorizou n decreto n. ~~:.2o~, de 31 de julho 
de IBHJ, em virtude do qual lt >i em 1 ::1:J pn 11110\'Ído a alferes o então 
soldado, hoje tenente-coronel ( labricl ~:tlg·ado dos Santos ; dispondo 
esse decreto em seu art. :~1 o f'eg-uinte: upoder:to ser prcleridas para 
a promoção ao primeiro po:>tn de ollkial as I'L':lcas que tiverem o 
respectiYo cur:>o "· 

Está claro que a autorizaç;'to dada ao < lovcrno para t'romover os 
alumnos da escola militar era de prelcrcncia ohrig:lloria ; nem haveria 
estimulo em estudar para cnnquistar um curso, tendo cn1no premio ser 
preterido em concurrencia com <~s praças de pret, que n5.o o tinham. 

E a tendcncia no no~so exercito tem siclo sempre, attendendo ao 
svstema de recrutamento das noras pra.;as de prct, em g-eral, no sentido 
Je premiar os que estudam. 

E isto é corroborado pelo art. 101 do clcL·n·t\> n. 2 .. :;n2, de 21 de 
:.~h ri! de 1 li() l, :t que se retere n peticionario. 
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Portanto, julga esta secção cabalmente documentado o direito ao 
requerente do que requer., 

O auditor I lr . .1 oão 1 'aulo I larbosa I ,i ma cmittiu este parecer: 

O capitão do quadro supplcmentar da arma de ca v aliaria. auxiliar 
do grande estado-maior do exercito, Raymundo de .\breu pretende 
que a sua antig-uidade de posto de alferes (hoje ~" tenente) seja contada 
de 21 de abril de Ji:B;j, data em que foram promol'idas dirersas praças 
de prct sem o curso da arma, com llagTantc preteri~ão, scg·undo allega, 
delle supplicante, que naquella data, além de todos os requisitos exig·i
dos pelo ~ I" do art. 11" da lei n. Sil:), ele <> de setembr" de 1fl.')o, 
então em vig·or, para a promoç:lo ao primeiro posto, possuia 1amhcm o 
cur~o de cavallaria, como se Y0 de sua fé de ollicio anncxa. 

O supplicante lnstrue a sna petição com divcr:,os documentos, pro
curando fundamentar long->1mcntc a s11a pretcriç:l•>, aliás lavoravelmen1e 
iuthrmada até ag·ora. 

I :em examinada a ma teria. sob o ponto de vista ele direito da Jeg-is
Jaç.'io invocada, n:lo estamos longe de concordar com os pareceres, ou 
inli>rmaçõcs já prestadas, attcntos os motivos em que se fundam. 

Não parece duvidoso o direito que assiste ao supplicante a ser 
attcndido; a sua pretcns:tO é, pnis, justa e merece por isto que ~c a tome 
em consideração. 

Com clleito, ao tempo em que ~c deu a preteri~ão c·ontra a qual 
reclama. estava cllc sob os ellE~itns e pro1ecção da lei ck (> de ~ctembro 
de IB;)o, cujo paragrapho 1" do art. (•" dispunha ÍlllJ'Crtll"ivamcntc que 
os postos de alferes e ~ .. tenente ser:lo preenchidos pelos s:trg·entos, 
pelos cadetes que til erem serrido por alg11m tempo como olliciacs inte
riores, c pelos alumnos da escola militar, na 1úrma da lei h:tbilitados, 
c sempre interpretada, como hem pondera o supplicante. dando prct'e
rcncia, no preenchimento das yag-as do pri mciro posto, :ís praças ele 
pret com o curso de sua arma (alumnos). pratica que vinha sendo 
executada desde que pn >dnziram os dcse,iado•s ellcitos os estatutos de 
JfliO. 

< l supplicantc julga com razão, ao que parece, cnc:on1 rar apoio 
para esta allirmati r a 110 decreto de ~ 1 de a h ri I de 11 :1'"· cujo art. 1 <>I, 
prescrevendo o modo de prO\ er as Yag·as do primeiro pnsto. dedarou 
imperativamente que se " houYer maior numero de alumnn~ hah.ilitados 
P'•~·a serem promovidos a alferes ou 2° tenente em qualquer das armas 
dos cor~'OS do exercito do que de r:tg·as em cada uma dcllas ou dclles, 
o governo os ~lis1rihuir{t segundo as proras que tiverem cxhihido ''· 

Donde se v é a estima e o apreço I i g-ado~ ao estudo nas 1·arias 
armas como elementos ele succcssos para as promoções. porque outro 
não foi o pensamento do legislador desde o cstabeledmento, pela carta 
rég-ia de 4 de dezembro ele 1i11o, nesta Capital, "le um cnrm reg·ular 
de sciencias coactas e de observação, assim como de todas aqnellas que 
são applicação das mesmas aos estudos militares c lacticas, .JIIL' jiJrmam 
.1 scicncia militar c em todo" ns seus dUficeis e intcrcss.mi<:s r,wros, ,/e 
maneira que ,/os mc.qrw.~ t'llrsos ,,',: es/11.ins, sc.r:rundo o texto Jo prcam
htlo da mencionada t',?rta, se Jiwmar,wr !rabeis •d/i<'i.1es .le ar/il!raria, 
engen!z.1ria e ain,ic1mesmn t!{!idaes d,1 d,?Sse ,/e engenheiros .'-"·en::;-rap!lm 
e topnzrap!w.l, .;ucJi!sscm lcwrbcm ter ou/i! emf'n:'-"·" .fe diri: . .:·ir seiTÍÇt>S 
,?.lminislralil'lls .fc min,7s, t'amin!ros, jiwles, ,·,w,7es, {'<>11/L'S ,. ,·.11\·,Jdas. 

I~ :t academia real militar c:rcada por essa carta n.'ío te1·e nutro 
objecto senüo a promoç.'ío dessas instruídas praças na f<'>rma supradit:t. 

Não se comprchende, pois, qut' o legislador procedesse Llivers:t
mente, isto t\ neg-asse prcfcrcnci:ls, ~~·ara1í1 ia~. pri l'ilc!.!·ins nw~;mo aos 



estudos da então academia real militar e das escolas que succederam a 
esta com o mesmo objectivo. · 

Nem é justo dizer que um regulamento posterior qual o mandado 
observar pelo decreto n. :?o~, de 3" de julho de 18P. 1, v.eiu alterar pro
fundamente a situação dos alumnos ou das praça~ que t1veram o respe
ctivo curso, isto porque além de não poderem os reg-ulamentos alterar 
as disposições legislativas c contrariar a vontade ou Intuitos do legisla
dor, cerceando-lhe o pensamento, esse decreto nfto se propo;, a revog-ar 
ou denegar as disposições do decreto então vigente, quanto á promoção 
ao primeiro posto das praças que tiverem o respectivo curso, cumprin
do entender a expressão - poderão ser preteridas para a promoção -
do art. 3' do citado decreto regulamentar, antes como um e..<;clareci
mcnto, uma advertencia ao g·ovcrno para a não preterição das praças 
cont o respectivo t:llrso á promoção ao primcirn posto lh~ ollicial. 

L·; demais, se o curso d:'t incontesta1el direilfl :'t promoçfto pores
tudos a tenente e capitão, c é mesmo um dos requisitos para a de me
recimento, claro cst:'t que o dú á de alleres. qtte na hicrarch:a milit'lr é 
o primeiro posto. 

O requerimento do supplicante, capitão Raymundo ele Abreu, tem 
por si motivos de ordem relevante accrescidos das circumstancias de 
não se encontrar em sua fé de oflicio nota alguma que o desabone e que 
ainda mesmo que não tivesse um apoio claro e positivo na lei, que nfto 
estivesse por ella amparado e protegido, o que aliús não se dá, seria 
ainda assim uma medida de incnntestavcl l~qnidadc~ - Fm•nraNlia 
amplianda. 

:\lém disso, tão poderoso é o elemento de estudo, como expoente 
para o merecimento militar, que o já então director geral de artilharia 
mformara do seg-uinte modo a pretensão do ~· tenente de eng-enharia 
Francisco l·'ontcs da Silva, à qual se refere a consulta do Supremo Tri
bunal Militar de::?;) de maio de 1901 : " E' de tão grande valor o prin
cipio de estudos que, a 20 de fevci·eiro ele Jll•)..j, o g-overno commis
sionon no posto de ::? 0

' tenentes os alumnos do ·J" anno do curso geral, 
vindo a commissionar cinco mezes depois - a q de ag-osto do referido 
anno - os alumnos do 1 o anno, vis:mdo principalment<.: não prejudicar 
os primeiros ". 

O chefe da 1' divisão está de accürdo com o parecer do auditor, 
julgando, porém, conveniente ser ouvido este tribunal. 

Do mesmo modo opina o general chefe do departamento. 
Este tribunal, tendo em \"ista as razües alleg-aclas pelo requerente 

e mais as consideraçücs que as diversas reparth;iícs ouvidas a respeito 
cmittiram, amparando aquella prctens;lo, L' de parecer que não teem 
apoio na lei semelhantes conceitos, pelo que neg-a o seu assentimento ao 
que se pede. 

Demais, addita que pelos ultimos accordãos do Supremo l'ribunal 
Federal a sua .iurisprudencia sobre a prescripção para reclamaçüe~ da 
natureza da presente estabelece que eHa ~c verific1 dentro ele cinco 
annr)s e não de trinta. 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de !<JTn.- Pcrdr,1 Pinto. - F. :1. 
de Moura (venci.ln). - [<'_ J. Teixeira Junior. ·- X.1ricr da Cam.J.ra. 
-Carlos Ruí[cnio. -- Jlfcndes de Jforaes, de accürdo com o voto do 
Sr. g-eneral 'L. de MeJeiros.- F. Sr:zlles, vcnl'idfl, de accürJ" com o 
voto do Sr. ministro marechal \lonr:t. - L. 1[,·d<'iros, de accôrdo 
com o Yoto que adcante segue : 

Os ministro~ F. A. de i\loura e F. Salles justificaram nos seg·uintes 
termos o ~;;cu I'OliJ fworavcl :í preten~fto ora ~njeita :·1 consulta do tri
bunal. 
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A lei n. 5R5, de n de setembro de 185o, no art. 6•, § t•, dispõe: 
" Os postos de 2°' tenentes e alferes serão preenchidos pelos sargentos, 
pelos cadetes que tiverem servido, por algum tempo, como omciaes in· 
leriores e pelos alumnos da escola militar"· 

O art. 101 do regulamento organico para as escolas militares, ex
pedido com o decreto n. 2.5lh, de 21 de abril de t86o, em virtude da 
autorização conferida pelo ~ 2• do art. 7° da lei n. 1. o.p, de 14 de 
setembro de 1859, estatue : " Se houver maior numero de alumnos ha
bilitados para serem promovidos a alferes ou z•' tenentes em qualquer 
das armas, ou corpos do exercito, dn que o de 1·agas em cada uma 
de lias ou delles, o g-overno os distribuirá SC!..: undo as provas que tive
rem obtido ". 

De conformidade, pois, com esse artig-o do decreto n. 2.;;::z, de 21 
de ahril de r:l6o, os alnmnos habilitados para a promoçfto a alteres ou 
2"' tenentes em cada arm:.~, ou corpo de exercito, deviam ser preteridos 
ás praças de pret sem estudos ; estes occupariam as vag-as, em cada 
arma ou corpo, que e~cedessem das preenchidas por aquelles. 

Sendo as praças de pret alumnos da escola militar preferidas para 
a promoção, não podiam deixar de o ser as que já estivessem habilitadas 
com um dos cursos. 

E assim o dispot: o art. 3 r • lo regulamento de 1 f\H r. 
Nesse anuo, havendo vagas do primeiro posto de ollicial, tendo 

tido accesso todas as praças habilitadas com o curso de infantaria e 
cavallaria, foram promovidos por ordem de antiguidade diversos 
alnmnos dos mais adeantados. 

Em r8il2, cumprindo-se as disposições vig·entes, tiveram accesso as 
praças que concluíram o curso em 1HBI. 

Em Iil8;j, porém, essas disposições foram postas de parte e, tendo-se 
de preencher em 21 de ahril 20 vagas de a!Jeres, foram promovidas 20 

praças de pret sem curso algum e que não e~tav:1m matriculadas nas 
escolas militares, havendo, entretanto, muitas habilitadas com o curso 
completo de infantaria c cavallaria. 

Daqnellas praças talleceram rB; elas sobreviventes, uma t"· coronel 
da arma de cavallaria e a outra major de infantaria. 

Quando se realizou a promoção supra referida, o reqnerente, que se 
alistou no exercito a '" ele agosto ele 1H75, era em antiguidacle a r·~· 
das praças que tinham o curso de infantaria e cavallaria. 

Si se tivesse continuado a obedecer fielmente ao q~1e estava pre
scripto sobre promoç:-10 ao primeiro posto, o requerente seria dos pri
meiros a ter accesso : ao contrario, porém, foi preterido por outros mais. 
modernos 10em curso ou que o adquiriram depois de 1 nn:i ; e sómentc 
a 4 de janeiro de • R')' • foi promovido, contando quasi r s annos de praça, 
c habilitado com o curso de sua arma desde rH82. 

Considerando-se lesado no seu direito a accesso, o peticionaria 
requereu promoção mais de uma vez, seg-undo alleg-a, sem ter tido des
pacho, sendo que lbi preso por ter dirigido em r i\H;j um mcmori:!l ao 
então Ministro da Guerra. 

Com elfeito, da sua fé ele oflicio consta que el\c foi preso por quatro 
dias, a r, de maio de r H::_;, por h a ver dirig·idu um requeri mcnto ao Mi
nistcrin da ( ~uerra, sem ser pelos tramites legaes, c, por uma certidão 
passada na Secretaria da Guerra, se \·erifica do li\To-protocollo dessa 
secretaria que houve entrada de uma petição do req nerente de 2 r de 
maio de 1HB4 solicitando ser contemplado na primeira pronwçüo. 

Que se lhe conte desde 21 de abril de r f\B.) a antiguidade do posto 
de alteres é o que pede o n~querente, 



Esse pedido não pódc ser satisfeito, porque praças mais antigas c 
nessa data ig·ualmente habilitadas com o curso, sendo trcs da arma de 
cavallaria, a que o requerente pertence, tamhem nfto th·cram accesso 
então. 

Considerando, porém, que é de inteira justiça reparar, qmnto 
possivel, o prejuizo soffrido pelo requerente. por nft,, se haver dado fiel 
cumprimeuto aos dispositivos leg·aes referentes ao accesso das praças de 
pret habilitadas com o respectivo cnrsn da ar111a, c :tttendendo a que o 
dire;to de reclamacão contra actos c decisões ela acllniuistracão, ollensivos 
de direitos pessoa(:s, continúa sujeito á prescri]>çfto I rinlcn'aria, scg 11ndo 
a jurisprudcncia do Supremo Tribunal Federal, COillO :;e verilica da 
appell::tção cível n. 1 .21C1, de 2-+ de julho de 1qoq, ;;endo appellad:1 a 
I lnião c appellante o Dr. José Gonçalves \\aia, lcut.e d:1 l .. aculdadc de 
llin·ilo do Hc,·ili·, cd•1s emhan.('llS civcic:n. !..':;1, de 11 d•· maio do 
a11t10 concntc, 1•110, cntlnrg·anle o collllllallll:lllle .\rillllr lndio d<t 
Brai'il c <!llll'argada a l'nião ]o'cderall llircito, mlunw 111, l'ag·. ::-::1; 
volume 1 1:2, pag. 1: :.j), somns de parecer que :;c· conlt! a :u1tiguidade 
do posto de all'~res do :1ctual capitão Rt\'llllllldo de .\ hreu desde 1 S 
de ahril de 1::::~, em qne 1bi promol'ido o partic11lar :> 0 s:trg·c:nto ller
cnlano de ,\ raujo, 1n:tis moderno q11e clle c C'llll elle onnplctou o curso 
da arma. 

lJercuJann de 1\raujo é hoje major e t'llÍ elevado :1 e->Sl' postO pllr 
merecimento. 

O ministro general de dhisão Luiz Antonio de ~ledeiros :tpresenton 
o seg-uinte vnt ... com,, qual est:'t lk a,,,.,·,nlu o nlini,tro :•.·ner:ll dC' 
divi:-;ão L11iz \lende~; de .\loraes: 

Votei contra a pretensão do requerente pelos "''!~·uintcs motil'os: 

A lei n. 1.: :;;, '· que vigorou até a promulgado elo decrdo n. 1.;,;; 1, 
de 7 de fevereiro de 1::91, nfto deu direito ;i ]WOIIIn•;ão :'1s pmc;as de 
pret. Estahelcceu o seg·uinle : art. :1", qne \ll:nh•1m milit:1r podia ser 
promovido com menos de 1 .'1 annn.s de idaclc c· dob pelo menos de 
praça eiTeL·til a no exercito : art. ''", que '1s postos Lk all'••res c :2"' tenentes 
seriam preenchidos: 1 ", pelos s:-u·~.:·cnt"s: 2", pelo~; cadetes que tivessem 
sen·ido P<Jr alg11m tcn1po de olliciae~ llli(•ri"r': : ;", I"'" 1:. alitnmos d:t 
csL·,,]a milit:1r, na f<Jrlll:l da lei rec;pectiva. 

No art. c!" do dCLTetiJ de l:it)l, acima ,·iladn, L' que apparcce 
expressa pela primeira v e;: a ohrigatorieda,k da pr< JIJirH;:Io. por ord<:m 
dP antig·uidade, das praça~ que pclll :1rt. :;" til't:S:ieiH ",·urso de ini:tn
taria e hom comportamento civil e militar. 

Assim o supplicanlc na data ctn q uc reclama :1 prulltOr/to não tinha 
apoio na lei. 

l~ra ele todo ponto jnstilicavcl que clle ~e esl'orçasse por acl YOg-ar a 
prefcrencia do seu nome para a promoç:lo, por isso que, nflo tendo 
nota alguma que o desabonasse, conforme atlirma o auditor de guerra 
na sua inlormacão, que acompanhou a sua rcclam:wão, era esse o espirit1 · 
ou aspiraçful expressa da propria lei de 1.: :;;u, quando cstahclecia no 
se11 art. :-o que losscm promovidos a 1 "' tenentes na c:n·allaria e inlan
taria os allcres c 2°' tenentes sem estudo.~ s,·, 110 caso de n:ío os h a 1·er 
c:om o respectivo cnr;;o. 

\ pmnt"do ao primeiro posto era, pois. 11111:1 cscolh:t de praças 
de prct que deviam satislazer a certos requisitos. 

( > decreto n. n. ]> '5. de .) 1 de jnlho de 1::::1, em que lambem se 
basca a reclamaçfto, altera algumas clispo~i.;c,e:; dos reg·ulamcntos das 
escolas d:1 ('(orle c do Rio C:rande do Sul, c: não po. lia crcar direitos não 
Jll:u·,·:rdo•; 11:1 ld ":n:Il d•• promo•::io <', <lr-111:1is, o :1rl .. ~1 diz apenas: 
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- podcrao ser preferidas para a promo<;fto ao primeiro posto de otlidal 
as praças que tiverem o respectivo curso. 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1910. 
Foram votos os Srs. ministros almirante Francisco Josl: Coelho 

Netto, de accôrdo com a minoria, e marechal Francbco Llc !'aula Ar
g·o!lo, de accôrdo com a maioria. 

IZESOLU< .. \.< \ 

Como parece á maioria.-- H.io de Janeiro, J3 de lcvcrciro de If)tl .
llEitMES R. DA FONSECA.- lé.'IIIJJJciio D,w/,15 Barreto. 

llckrc n tL·qucrilllt'ltl'l d110..: l>r ..... /n:i() ~\lfon;-,cl de ~~~u;:a Ferreira c llt'llllll~L'IICO 

I >creira de <,hteiroz L' ~ih a pedir h li 1 Lt dloc:u.,:;il 1 na t:.':lt':tb 

J\1 inisterio da < lu erra · N •. p J -· I {i o de .lancim, .: 1 de abril 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da < luerra Tendo o~ I 1rs. Joao 
All(l!lsO de Souza Ferreira e llermugcneo Pereira de <}ueiroz c Silra, 
nomeados, em Yirtude de concurso, 1 "' tenentes medicos elo exercito em 
1 de julho de I<J09, pedido ser collocados na respectiYa escala prece
dentemente aos mcdicos de ig·ual posto I lrs. Antonio l<'rancisco dos 
Santos Abreu, Octalio ;\ccioly de .\g-uiar c outros, admittidos no corpo 
de saúde em 9 de dezembro "eg·uintc, em vista do disposto nos artig·os 
1" c .>" do decreto n. 7.66:--, de Ti\ de novembro anterior, e :1lleg·ado, 
entre outros motivos. que, utilizada a e\cepçrro a que se rercrc o regu
lamento approva<lo por decreto n. 11.<)/2. ,le ·l de j1111ho de I<Jo::, 
nenhum medico mai~ podia ser admittido sem concurs• 1, o Sr. Pn.:si
dentc d:1 Rcpuhlica, cont<mnando-sc com o parecer do ministro Tci
\eira .Junior, c\arado em consulta do Supremo Tribunal 1\lilitar, de ::l<J 
ag·osto de I<J 1 '1, resoll·eu em :)3 de rcvcrciro d• 1 corrente :mw 1 qnc os 
medicos a que se referem os requerentes tcnha111 cnlloc:lçrro at,ai \O deste 
c dos que, com<> cllcs, foram inclnid<JS no dito corpo antes d<l refcriuo 
dia 11 de dezembro de 1 <)OlJ, sendo que aquellc decreto nao tem tür<;a 
para pre_jndic:lr direitos adquiridos c o citado rcg·ulamcnto só contém o 
que taxativamente disp<íem o dec:rcto lcg·islativo n. 14::, de 13 de julho 
de 1B93, o decreto n. 1.7.)1, de 2 de junho de Ig<J.f, e as instrucçCícs 
approvadas em 1 ''de _julho de 1 •)' '' 1: o que 10s declaro par:1 os Iins con
venientes. 

Saúde c fraternidade.- l~'m1·.~·dio J)an/,7.< /!arreio. 

CO:'\SIJJ.T,\ A <!UE SI' 1\I:F:·:RE <l :'.V!SO Slii•I:J\ 

Sr. Presidente da l{cpuhlic:t - Por voss1 ordem < 1 Minislcrio da 
tluerra rcmettcu com os ayisos IL~ tG3 c 1::5, de 2;- de julho ultimo, a 
este tribunal, para con~ultar, os requerimentos em que os 1'" tenentes 
mcdicos Drs. João Alfonso de Souza Ferreira e Hermog-eneo Pereira 
de Queiroz c Silva pedem collocação na respectiva escala acima 
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dos seus collegas Drs. Antonio Francisco dos Sanlo.s Abreu, Octavio 
Accioly <!e Aguiar, Oscar Vinelli, Raymundo Thcoph1lo de Moura Fer
reira, Paulo Eugenio David, Arthur d~ Figueiredo !tabello, João de 
Siqueira Bezerra de Menezes e i\lanoel hsteves de Ass1s. 

Informando o requerimento do Dr. I Iermogeneo de Queiroz, diz o 
auditor da 9" reg·ião militar : 

" Do estudo de toda a leg·islação militar rderente ;i organização do 
corpo de saúde resulta a convicção de que indiscntivel é o direito do 
requerente. 

Antes Ja lei n. 1 .l;r)u, a nomeação dos medicos para o corpo de 
saúde regia-se pelos decretos ns. qB, de 13 julho de IH•n, e 1.73'• 
de 22 de julho de IHy4, e instrucções p11blicadas na ordem do dia do 
exercito 11. fb, de 16 de junho de ICJ<lO. 

Decreto 11. 1 tB, de 1 ::rn : 
:\11. 1 ... 1:ica111 dispcnsa,los do •:onc11rso os adJuntos do serviço sa

nitario do exercito que tenham mai~ de dois :lllllos de sen iço l'flectivo 
prestado com zelo c profidencia. 

Decreto n. 1 . 731 , Je 189 1 : 
,\rt. 1." E' lixado em 3" annos o limite maximo da idade dos me

dicos c phannaceuticos, que de ora em deante tiverem de entrar para o 
quadro ellectivo da repartição sanitaria do exercito. 

Instrucções publicadas na ordem do dia do exercito n. ::2, de 1ú 
de junho de 19< JO : 

Art. 52. O direito á nomeação pela approv:1çfto em concurso não 
prescreve sinão por motivo de molcstia compn Jrada em nora inspecção 
de saúde, ou por má conducta habit1:al ; sah o esses dois casos, não 
será aberta nova inscripção, emquanto não se e~gotar a lista dos habi
litados no concurso anterior. 

Paragrapho unico. O direito á nomea.;ão a qne se refere este 
artigo prevalece em relação aos adjuntos que completarem 30 annos de 
idade durante ou depois do mesmo concurso. 

De accOrdo com as disposições acima citadas, os medicos adjuntos 
não tinham direito a ser incluídos no quadro dos ellectivos; apenas o 
governo estava autorizado a aproveitar os que tivessem menos de 3'' 
annos de idade e mais de dois annos de bons serviços, a juizo do go
verno, e isso mesmo quando não houvesse medico approvado em con
curso, devendo-se ainda notar que o tempo Je adjunto não era contado 
para os effeitos de antiguidade ou de promoção. mas simplesmente para 
reforma. 

Esses adjuntos entraram para u L[Uadro no primeiro posto, que era 
1° tenente. 

Assim é que adjuntos que tinham mais de dois annos de serviço 
e menos de trinta de idade tiveram de sujeitar-se a concurso para a 
entrada no quadro. 

Depois veiu a lei n. 1 .Húo, de 4 de janeiro de 1 'J' ,: :, que no artigu 
120, lettras l, m e n, dispõe: 

l) o corpo de saúde comprehende: medicos, dentistas, pharma
ceuticos e veterinarios ; 

m) os medicos militares terão os mesmos postos dos omciaes do 
exercito, sah o o de general ; 

n) serão recrutados entre os civis, mediantL: concurso. 
E nu art. 136 dispõe: 
Ficam suspensas em tempo de paz as nome;tções de medicos e 
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pharmaccuticos adjuntos, podendo ser aproYcitados os actuacs em
quanto bem servirem. 

Para executar esta lei o goremo baixou o decreto n. ''·'Jí2, que 
dispõe: 

Art. 2." A admissão no corpo de saúde se fará no posto de 2° te
nente, mediante concurso entre diplomados, obsenados os requisitos 
que foram expedidos no reg·ulamento para o seniço sanitario, c que foi 
adopt...,do para a execução da relerida lei. 

Art. 3.• Os actuaes medicas e pharmaceuticos adjuntos poderão 
ser voluntariamente incluídos no quadro do corpo de saúde, aquelles 
como 1 O' tenentes e estes como 2"' tenentes, desde que tenham menos de 
30 annos de idade e hajam bem senido, a juizo do goremo, por mais 
de dois annos, no exercido eflectho de suas runcções militares. 

Art. 4. 0 Emquanto existirem medicus c pharmaceuticos adjuntos, 
deixará de ser preenchido igual numero de ragas de 2"' tenentes elo 
rcspccti \o quadro. 

Das clh;posições transcriptas se vê que, de accórdo com as disposi
ções terminantes d1 lei e do regulamento, ninguem podia ser nomeado 
para o corpo de saúde do exercito sem sujeitar-se primeiro á prova do 
concurso. Entretanto, o Exmo. Sr. ministro da (}uerra, por aviso de 
junho do anno passado, determinou que os adjuntos que, estando nas 
condições exigidas pelos decretos de 1 1:•13 e 1 Hq..J, e quizessem entrar 
para o quadro dos eiTcctivos, o declarassem, e nomeo11 diversos 
adjuntos que, estando nas condiç<íes exigidas, declararam acceitar a 
nomeação. 

Esse acto não esta\a de acct'!rdo com :1s &.;posições kgaes, mas, 
pelo contrario, leria essas disposições. Não H.>i tamhem o reconhecimento 
de um direito, pois, como já v1mos, o adjunto não tinha direito de 
entrar para o quadro de efrectÍ\os sem submetter-se a concurso; mas, 
na occasião em que foi elle praticado, não havia medico approvado 
em concurso, não haria medico no primeiro posto, e, por conseg·uintc, 
não feriu elle o direito de ninguem, além de que não estava ainda or
ganizado o yuadro creado pela lei n. 1. Hlí• >,c, portanto, póde·se allegar 
que o g·overno usou da racuklade que lhe era concedida pelos decretos 
de 1B93 e 1::94, já citados. 

Depois mandou o governo abrir concur~o, a que se suhmetteram o 
requerente e diversos outros, que com clle f(mun nomead< 15 :.:"'tenentes. 

Estavam, por conseguinte, em plena execução a lei n. 1 • !:6o c o 
regulamento n. 6. 'J/2 ; ninguem mais podia entrar para o corpo medico 
sinfto no primeiro posto e depois de submetter-sc a concurso. 

De accônlo com o art. 1 ;:;1, da lei n. 1 • Bóo, os adjuntos poderiam 
continuar a prestar serviços cmL1uanto o goremo acreditasse uteis esses 
serviços, porém só· podiam entrar para o quadro de eflectims no pri
meiro posto e depois de sujeitarem-se ás exigcncias leg·aes. 

Entretanto, apezar das disposições claras c insophismareis da lei c 
do regulamento, apezar dos direitos adquiridos dos medicas que haviam 
sido nomeados 2"' tenentes, foram nomeados, sem concurso, 1 "' tenentes 
medicas os adjuntos Drs. Antonio Francisco dos Santos Abreu, 
Octavio Accioly de Ag·uiar, Oscar Vinelli. Raymundo Theophilo de 
Moura Ferreira c outros, que nem mesmo attendiam ás condições ele 
idade. 

Essas nomeações leriram as disposições lcgaes e regulamentare~, 
violoram todas as leis que regulam o accesso aos postos militares. 

Admittir como legaes essas ·nomeações ele medicas para o segundo 
posto, sem satisfazerem as exig·encias legaes, é admittir que o executivo 



tem o direito de incluir um civil nas fileiras do exercito, dando-lhe a 
patente de tenente, de coronel ou mesmo de general, sem que hou
vesse passado pelos postos inferiores e sem que essa indusão obedecesse 
ás disposições lcg·acs. 

A lei previu a posiç~to dos adjuntos, determinou o modo por que 
deviam ser aproveitados. K-t,, podia o goYerno afastar-se das disposi· 
çõcs leg·acs para conceder-lhes vantagens que a lei lhes t:nha recusado; 
para crcar uma situaç:ío de pri\'ilegio '[UC a lei n.'io permittiu, para in
cluil-os no quadro com•1 1"' teneutcs, com prcjuizo dos :l'" tenentes c 
sem satisfazerem :ts C\ig-encias lcgacs, c c~sa tüi a r:tzüu por que o go
verno indeferiu o requerimento dos phannaccutico~ adjunto~ que pe
diam ser n•,meadns ellcclivos nas mesmas condi~·-,es em que Hmun 
nomeados os medicoo:. 

Não tend•1 essas n• nneaçt~tes ohedecid11 :is disposiç(ícs lc~;acs c rc
g·ulameutarcs, 111:1.~, :to ,·ontrario, sendo 11111:1 1 iolaç::ío ll:igT:Intc e 
patente da lei c do rl'gltl:tnlenlo, ufío l'Odelll l'l'l':tr dirdtos e muito 
menos prejndkar CJS direitos d1 1s que lilr:un lltllllC:tdo:-; :wtcriormenlc c 
cuJas nomea•/•e,.; obedeceram :b disposin1es lt·g·:te., e regulamentares. 

Seria al•surdo aclmiltir que os mcdicus que.: se sujeitaram a concur~u 
e a tocl'\s as C\ igencias leg-acs e foram nomeados em 1 de julho do anno 
passado scja1n 111ais modernos que aquelles q11e não se sujeitaram a 
concurso ou a outra qualquer exig·enda le.~·al e foram nomeados em 
novembro do mesmo anno, isto 0, quatro mezes depois. 

i\ antiguidade dos medicos conta-~c da lltllilc:v;ão de ctTcctivos, 
porque ~ú com essa non1c:tção de cllcctiYos entr:un elle~ t•ara o quadro 
militar. 

U aLljunto 0 nm civil contract::tdo para pre,.;tar uma certa somma 
dc scrvkos por tempo dclcrminad', e log·ar ccrl,,, em tr(lca de vantagens 
q11e lhe ct~nccde o goYerno, 1üo e um militar; L~ nunca 1ili consideradu 
CtHllll tal, l:lllttt l]IIL' 11 c:·o\'Cl"llll, e111 cJÍilTSaS 0pt>C:lS e ['Or diversas 
vezes, dcclann1 em :1 \' is• 1s que os adjunl• 1s n'ío l" >dia111 u~:ar de unitormes 
militares, c lili ainda :tltendendo a que os aLI,'innlos nãu eram militares 
que o g-01 erno declarou quc deám1 ser substituídos por medicos 
cflectivos quando os hatalh!\cs em qnc cstivL'SSL'Ill scnindo fossem 
mobilisados para qualquer expedição de g·uerra. 

Sendo assim, como ad1ni1tir que possam dles l·ontar tempo de 
11d.iunto em concurrt~ncia com aquclles qu~ _j:'t pertencem ao quadro, que 
.i:i s:ío militares? 

E si não contam esse kmpu, como admittir que os adjuntos no
meados pu~sam ser mai~ antig1>S ou mais grad11ados que nq11dles que, 
tendo l'eito concnrso, entraram para o quadro antes •klles, qua.ido a ld 
não lhes den ncnlwma prct'crcnci:J ou pri \'ilcgio . 

.\lais antic:·o 0 aquelle que primeiro entrou p::1ra o quadro e, por 
conseg·uink, si o requerente entrou primeiro "" q uc aquelles contra 
quem reclama, 0 incontcstaYelmente mais antig·": dc,·c ser collocado 
no almanak acima dcllc. 

Nãu pre1 alccc: :1 allcg·a<;ão de qne us adjunto;; entraram como 
1 o' tenentes, quando o requerente entrou como 2'' tenente, porque, 
como .i:í 'imos, a lei não permittia que os adjuntos fossem nomeados 
para 11 segundo posto, l' ~enLlfJ contrarias ú lei essas nomeações sãu 
111111:1~. ''· ['OI' Cllll'ie•-'uinlc, nfío prollll/1'1!1 elli_:ito. 

( ) I cncnk c• li'Oild c h ele da é!' sccç~to da 1' , I i\ h<fto c o major 
adjunto, C li I suas intbrmaçõc~, dão em rc"llllll o tr:msnmpto dos requéri
mentos, terminando aquellc com estas p:tlanas quanto :\ pretensão do 
Dr. Henno!.!·cneo : 

,, A c~sa chelia, ~em qualidade para :q•reciar os acto~ dos seus 
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superiores hierarchicos, cabe informar que sáo de todo ponto Yerda
deiras as citações das leis e regulamentos arguidos pelo pcticionario c 
encaminha á autoridade superior a reclamação junta, para que ella dê a 
solução que julgue de accórdo com o seu esclarecido criterio, uma vez 
que o direito allcgado pdo peticionario se baseia em pretendida illegali
dade do decreto n. 7.<•1>7, de IH dr~ novembro de lf)O<J.•> 

O major adJunto encerra a inlilflllaçfto sobre a pretensão do 
Dr. Souza 'Ferreira nestes termos: 

" Não competindo a esta chelia interpretar actos da :wtoridadc 
superior, pensa que seri:t de con renicncia OIIYil· sobre o caso o Supremo 
Tribunal i\lilitar." 

O auditor ,iunto :LI • I k~J1:u'lamcnto da I ;ue!Ta diz a rcsJJcito dos 
dous requerimentos, oh_:ectos d:t presente consulta, que as pretensões 
dos r•·' tenentes mcdicos llcrmog·cneo de Queiroz c Souza Ferreira 
são identicas á do suu collcg·a Dr. Clcomencs de Siqueira f.'ilho, sobre 
a qual .P se pronunciou peb t'círma seg·uinte: 

" i\ questão aYentada pelo 1" tenente Dr. Cleomcnes de Siqueira 
Filho parece assentar em uma L'ollisão entre disposi<;ües da lei n. 1.8/ío, 
de-+ de janeiro dc Il)t>::, art. r 20. o decreto n. I.>.<J{2, de 4 de junho, c 
o de 11. {.1•1•;", de ,:; de noremhro du mesmo anno. 

A lei n. 1 .Ht>O cstatue co:11o condição cssenci::tl para o recrutamento 
dos olliciaes do mrpo de saude o concurso, pre~crevcndo, porém, 110 
seu art. 1 ;)1•, que os actu~1es mcdicns adjuntos poderiam ser conser
vados cmquanto bem ser\'lssem. 

Vê-se, pois, que a regTa g-eral para o provimento destes cargos é 
o concurso c que os medicos adjuntos só por este meio poderiam entrar, 
como qualyncr outro civil, para o quadro ordinario; assim não en
tendeu o decreto n. ó.972, que roi apressadamente distinguindo onde a 
lei anterior não havia distinguido e abriu logo uma excepção no seu 
art. 3° para os medicos adjuntos que, em determinadas circumstancias, 
poderiam ser incluídos naquellc quadro j:'t como : "' tenentes, dispen
sando· lhes o concurso. 

E' praxe realmente, quando se trata da execução de uma lei nova 
'1ue reformou a legislação anterior, fazer-se tal ccncessão; mas na 
hypothese é a propria lei citada, a de n. 1 .Biio, que no citado art. 1,31• 
t;onsente no aprm·eitamcnto dos serviços destes medicos (adjuntos), 
mas com a clausula de ·-cmquanto bem servirem- isto é, de poderem 
ser demittidos desde oue sirvam mal ; portanto, elles não podiam ser 
aproveitados nem no primeiro postu, q11anto mais no seg·undo. 

Além disso j:i o supplicante tinha feito concurso e sido nomeado 
2' tenente medico em 1 de jnlho, quando, mezes depois, ti >ram nomeados 
alguns mcdicos I"' tenentes, baseada tal nomeação 110 decreto n. í·ll67, 
de 18 de norembro. 

E' justa e procedente a reclamação do supplicantc, que rê assim o 
seu direito de antiguidade lesado por actos de tercciros. " 

O coronel chefe do Departamento Central está de accôrdo com o 
major chefe da 2' secção, o qual julga as pretensões no caso de serem 
deferidas. . 

Este tribunal passa a dar cumprimento :1 vossa ordem constante 
dos avisos do ministerio da Guerra ns. rB3 e 185, de 2:- de julho 
proximo passado. 

A lei n. 1 .B6o, ele 4 de janeiro de r t)UB, 11o :nt. 1 ~· •, lcttras 111 c 11, 
dispõe: 

" Os medicos militares terão postos de officiaes do exercito, salvo 
o de general, e serão recrutados entre os civis, mediante concurso.» 
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Segund? eBsa lei, a esc~la hi~rarchica dos medicus Jo quadro do 
corpo de saude comprehend1a, p01s, os postos de 2" tenente a coronel, 
inclusive, e nenhum medico podia ser induido nesse quadro sem 
suieitar-se a concurso. 

· A mesma lei determina no art. 131J : 

" Ficam suspensas em tempc, de paz as 11omeac·õcs de mcdicc·s c 
pharmaceuticos adjuntos, podendo ser arroycit:tdos < •s acluaes, emquanto 
bem servire111." 

Nada dispondo a lei especialmente sobre a admiss~u dus adjuntos 
no quadro do corpo de saúde, é claro que clle,.; c,.,tiio sujeitos á rc.~-ra 
g-eral do art. 120, lcttra r : sua entrada para < • quadro depende de 
L'OnCIII'SO. 

Em 4 de: junho de 1qof\ foi expedido, com o decreto n. r •. 972, o 
reg-ubmcnto para a excL·ução da lei 11. 1.:\'"'• 11:1 J•:\rte rcl'crente ao 
corpo de saúde. 

Esse reg·ulamento dispunha: 
,, Art. 2." A admissão no corpo de saúde se tarú mediante coth.:urso 

entre diplomados, obc;enados os rcqubitos que f<mun expedidos no 
reg·ulamcnto para u ot.:rvi~o sanitario que foi adoptado para a cxectl\·ãn 
da rderida lei. 

Art. .). 0 Os actuacs medicas t.: pharmaceutico~ poderão ser volunta
riamente induidos no quatro do corpo de saúde, aquclles como I 0

' te
nentes c estes como 2°' tenentes, desde que tenham menos de 30 annos 
de idade <; hajam bem servido, a Juizo do g-overno, per mais du dons 
annos 110 exercício cllect.ivo de suas funcçücs militmes. 

Art. 4. 0 Emquanto existirem medicos e phannaceuticos adjunlo~. 
deixará de ser preenchido ig nal numero de 1·ag:J:' de 2'" tenentes I]() 
respedi v o quadro., 

O :J.rt. ;)" desse reg-ul:tmento, pcrmittindo a entrada de medicas 
adjuntos para o quadro du corpo de saúde ~em preceder concurso c no 
segundo !'Osto, e manifestamente contrario ~i lei e, portanto, insub
sistente. 

Publicado e;;st.: regulamento, ahriu-se concurrencia para o pre
enchimento lbs vag-as do primeiro posto, e dos habilitados em con
curso vinte l'ur~un twmcadus, por decreto de 1 de julho de 1 'J' l'J, 

2"' tenc11tes mcdicos, entre cllcs os fClJUerl'lltes TJr~. João A !lünso de 
Sousa Ferreira c llennogenco Pereira de <)neiroz c Sill'a. 

Estavam esses olliciaes dn corpo de ;;audc na posse le:-!'ititna do 
lugar na escala LJtic adquiriram por concurso, de accôrdo com a lei c 
no exercício das luncções inhcrentes ~1o seu J'Osto, desde o dia ;1 
daquellc mcz em que prestaram o compromisso lel:!·al, e, portanto, 
eomc~aram a contar a antig·uiliade L! C sua praça c posto, quando R> i 
eXJ>edJdo o decreto do poder e:.;ecuttvo n. :- .6(J7, de 18 de novembro 
de t')nq, Jerog-ando a\gnns artigos do regulamento ele ·I de junho ele 
i'J"::, scnd" 11 terceiro substituído pelo seguinte: 

" Art. 1 ." Os actuacs mcdie< •S e phanmccuticus e adjuntos po
derão ser Yoluntariamentc incluiclos no quadro do cutTO de saúde, estes 
como :o"' tenentes c aquelles como 1 °' tenente~, de~de que hajam bem 
scrl'ido durante dous anno;; c a juizo do c:ovcrnu .. , · 

:\ di I \Crença entre o ~i~pú~to \lllS ·decreto~ ns. (J. ilt •7 e h., q 2 

en11shlc c·m qu<: neslt.: se e\lg ta 1dade tnenor de ;)•' annos, c mais de 
dons alliiOS de bons serviços, a• 1 medico adjunto 4Ue ljllizesse entrar 
para o quadro do corpo de saúde ; no de ns. ';' J,B:, de novembro de 
ll)09, não é limitada a idade c o tcmpu de ~en·i<;"•J e-;tá reduzido a 
dons annos. 



J'vf!NIS'l'F:RIO DA flUF:RRA 

Em obediencia a este decreto foram admittidos no quadro dn corpo 
de saúde como r•' tenentes, em 'J de dezembro de 1909, oito medicos 
adjnutos, sendo que contavam então de idad~ : dous, mais de :l:i 
annos; quatro, mais de 34, 36, 39 e -to, respectivamente; um, 43 e um 
mais de 46, conforme consta do Almanak do Ministerio da Guerra. 

Não lixam regulares essas nomea'ções, pois tiveram por hase um 
d~creto contrario á lei vigente. 

Mas, ainda que as considere lcg-ae~;, não se pé1de absolutam~nte 
admittir a entrada clcsscs llledicos no segundo posto para o quadro, ao 
qual jú pertenciam, h'avia cinco mczes, :21 collcg-as que nellc foram 
incluidos como 2''' tenentes c m~diantc concur:;o, de accôrdo com a lei. 

< l medico a~ljttnto n:to é militar ; como retribuição de seus ser
viços profission:1es percebe ordenado c gratificações e n[iq ~oldo; con
corre para o mcmtepio civil; a sua gTaduaçüo de I" ten•nlte L·: mera
lllentc onorilica, nüo lhe dá direito á patente. 

Ao medico do cxercitll que í<>i adjunto, só para a relbnna, se leva 
em conta o tempo que serviu antes de L:ntrar para a q11adro do 
corpo de saúde. 

A antig·uidade de pra·;·a dos medicos e pharmaceuticos do exercito 
é cont~cla da data em que prestam o compromisso. (Decreto de 7 de 
de abnl de 1 :.k)o.) 

Os adjuntos nomeados 1 "' ten~ntes mcdi~ns por decreto. de 9 e 13 
de dezembro de '•J09 prestaram compromisso, tecm, po1s, menos 
antig-uidade que os nomeados em julho do mcsmo anno, e, portanto, 
não teriam tido cnlloc:~cüo acima dec;tcs, si a lci homc~se sido cumpriàa 
fielmente. 

Pelo exposto, c porque desde a promulg·ação da lei 11. 1.86o, de 
1 ')' 1B, até a sua revogação na parte relatiya ao corpo de saúde pela de 
n. 2.2:p, do anno corrente, que restabeleceu no corpo medico o 
o posto de general de brigada c supprimiu o ele 2° tenente, f(,i este o 
primeiro posto da escala hierarchica nesse corpo, e, portanto, os me
dicas nomeados por decreto de 9 de dezembro nüo poderiam entrar 
para o quadro como 1 "' tenentes, ''abendo-lhes este posto sómente a 
:27 de janeiro proximo lindo, quando tiveram os requerentes c seus 
companheiros nomeados mcdicos du corpo ele saudc ante~ dess:t data 
(ll de dezembro), o Supremo Tribunal Militar é de parecer que os I''', 
tenentes medicos Artlmr de Fig·ueiredo l{abello, Antonio Pr:lllcisco 
do,; Santos Abreu, Paulo l~ugenio David, 1\lanucl Estcvcs ele Assis, 
Utavio de /\ccioly .\gniar, Jo:to de Siqueira Bezerra de Menezes, 1 )scar 
Vinclli c Raymunclo Theophilo de Moura Pen·eira devem ter col
locaçfto na escala abaixo dos subsequentes I os tenentes mediccs .João 
Alfonso de Sousa l,errelra e Hermogeneo Pereira de Queiroz e Silva 
e cie todos que, como estes, foram incluidos do quadro do corpo de 
~ai'~ ele antes de 9 de dezembro de 1 ')U9, . 

Rio de janeiro, :2'1 agosto de I()IO.- C. Neto.- P. A. de 
Moum.- F. Argollo.- 1;', ]. Teixeira Junior. - (:ar los Eugcnio.-
lfendes de Moraes.-- /<'. Saltes. 

Foram votos os ministros João Pedro Xavier da Camara c gc
lll!ral de divisão Luiz Antonio de Medeiros. 

r l nlinic;tro ~·cner:tl ( ::1rlos Eugenio aprcscntou o ~c~ uintc pa
r•:c~r: 

" Nüo v• 1lc 1 a lavor do presente parecer porque julg·o lcgaes as 
no1neações dos oito meclicos adjuntos de ora quem se trata, no posto 
de ! 0

' tenentes, a 9 de dezembro do anuo passado, bem co1no sua 
collocação no Almanak acima dos reclamantes. 



Dl·:l:t~(ÍES IHI <;O\'EllNll 

1\. lei da reorganização <lo exercito n. t.Br"'• de 4 de janeiro de 
II)OB, tratando da admissão de medicas para o quadro etlCctiro do 
corpo de saúde, exigiu que os candidatos Livis fossem submcttidos 
a prévio concurso, porém nada dispoz sobre t\ situação dos medicos 
adjuntos que t::1ziam parte do quadro, sem, entretanto, estarem nellc 
definitivamente incorporados, o que constitue indubitavelmente uma 
omissão, pois qualquer prol'idencia que em relação a cllcs o g·orcrno 
houvesse de tomar ao executar a lei, quer conservando todos na 
mesma situação de adjuntos, que: os dispensando do serviço militar, 
quer conservando uns c excluindo outros Lla clai'e dos adjuntos, quer 
nomeando este ou aqucllc para o quadro etlCcti\fl, quakptcr desses 
aldtres poderia ser taxado de ilkgal; para obviar esse laJ'SO da lei c 
tarnhem dar execução a outros seus detalhes e:-cpcdio o g-overno o 
decreto n. r>.o;-:J, de -l de junho de 19nl:l, c, po~teriormentc, o de 
n. ;-.h(>?, de 1.'; de no1embro de rooq, em os qua,~s não innoyou pro-. 
videncias cxtraordinarias em relação a adimi,~ão d,,:-; ntedic-os ad,iuntos, 
mas re~labelcceu alg·umas já anteriormente co11signadas em diversos 
decretos não revog-ados, como no kgislativo 11. q:;, de 1,1 junho de 
1 B'!.l· que institue a dbpcnsa de concurso para os llll'Uicos ad]11ntos qne 
,·ontarcm mais tk dois annos de serviço prestado com zelo e profiLi
cncia, c no de n. 7,;1, de~~ de junho de 18''-1· 

Os medicas :td,iunto:-;, embora não este_iam dclinitil'amcnte incurpo
rados ao quadro etl'cctivo dos mcdicos militares, acham-se, entretanto, 
a clles lig·a,Jos por laços identicos aos que prendem itqudlc quadro 
os medicas elkctivos diJ cxcn:tio, Yisto como o dl'creto n. 2-~. de 22 

de março de 1 li•;l!, lhe~ attribuc toüos os di rei tos c \1 1dos os 'de1crcs 
dos medicas etlcctivos. 

Nfto s::ío, pois, os medicos adjuntos prolissionacs estranhos ao ser
vir.;o milil1r, como acontece com os mcélicos civis, nem lbi irreg-ular a 
admiss::ío de al~uns no quadro ctlectivo do e\crcito independentemente 
de concurso, pois cl\es s,·, foram admittidos dL~pois de terem revelado 
,\urante certo tempo as suas aptidões profissionaes no sen iço do excr
._ito, sob a in:;ptx:ção das autor idades competentes. 

I ls medicos civis completamente estranhos ao scn iço do C\crcit'l 
s::ío os qw~ n:io poderiam ser nomeados para o quadw cllixtivo, sintw 
nll'diantc conc1Jr~O, e nenhum o roL 

!-'ú mcdicos adjuntos, :1p1\s determinado illlersticio, t<mun no· 
meados sem concurso, .c si l: certo l\lll! alguns diJs atlutlidu:; n:t presente 
reclamação cont.:1m mats tlc --10 annos de idacte, tamb:.:m Ycrilica-sc no 
almanak militar que ser\' em ao exercito a 1 1. 1.~ c 1 ;- :nmos. 

Não-' ejo, pni~, motivo para .qne os noyos mcdic'os incorpora~los 
ao e\crclto, dt·pots de submctt1dos :t con,·IIIBO l':tra st"rem Cll'l-' c 
estranhos ao SL'rl iço militar, se jul;ruem olfendi,\u:; ('ll\ sL:us dirdtos 
de prioridade pela ~omissão dos oito ad,iuntos que _i:i conta1am 
longos annos de scrvtço no e'iercito, onde sua aptidão profissional foi 
·obser\'ada c reconhecida pelas autoridades competentes .. \ nomeação 
em 1 Llc julho de tr): ") dm; medicos rc,·lamantes no posto de 2" te
nente apris concurso ohedccen a lei n. 1 .:l611, de -l de in.nciro de 
Iqo8 a dos oito mdicos adjuntos incorprados co1no 1" ti.~ncntcs a q 
dezembro de l<i'''l ObL!deccu a disposiçfto do decreto n. ;-.llJ:-, de 18 
de novemhro du mesmo :mno, promulgado para substituir alg·umas 
clausulas do de n. 1l.'1?2, de 4 de junho de ''J'l:;; esses dois decretos 
foram e·,pedidos em obedicncia [t propria lei da rL·org·anízaç::ío do c\er
cito. 

1\. pro111oçito daqnelles mesmos 2"' tenente,; c a de todos os seus 
collcgas lh~ turma do posto t1c lo tenente, t ·m data de 27 ele. janeiro 



:'IIIN!S1'EIIIO ]).\ GI1EilH.\ 53 

ultimo, obedeceu ú e\prcssa llisposiçáo do noro decreto legislativo 
n. ::? • :J.):J, de tJ de janeiro do corrente .1nnu, e tendo elles encontrado 
nesse posto os oito medicas anteriormente nomeados a <) de dezembro 
de 1900, não podiam deixar de ser classificados, como se acham, ahaim 
dt~sses. 

l{eputo, pois, legal a collocação daquclles oito medicas na escala 
de antig-uidade no almanal; militar acima dos redamantes e destitnida 
de fundamento a presente reclamação." 

n ministro marechal Francisco .José Teixeira Junior votou pela 
conclusão do parecer acceito pela maioria, reconhecendo portanto que 
os medicas admittidos por concu.:;o no correr do anno de 1 <JIJ<J, no 
posto de 3° tenente, e que passaram a ser considerados 1'" tenentes por 
torça do decreto leg·islativo n. 2.2.\J, de r, de janeiro do anno corrente, 
devem ser considerados mais antig·os do que os ex-medicas adJuntos 
que foram incluidos no quadro dos 1'" tenentes do corno de sande de
pois d.1 publicação do decreto do e\ecutivo de 18 de novembro de 190<), 
sob n. 7.667. Observou, entretanto, não concordar com as considera
ções que naquelle parecer se fazem contra o decreto do executivo de 4 
de junho de 1')<;8, sob o n. fJ.972, porquanto semelhante regulamento 
1<1i perH::itamente legal, vbto nfío conter nas suas disposições sinão o 
que !;!\ativamente dispnnha o decreto lcg1slatilo n. qB, de 13 de 
Julho de 1::,)3, c mais as normas d<ls acto:; do e\eCIItivo. de~.~ Lk junho 
ele 1 H11.:t, decreto n. r. ?.il, de 10 de junho de 1 'I'" l ( in~trw~ç<!es para 
:1dmiss:t0 no corpo de sat1de, que se l0em na "rdem do di:~ n. : :~) . 

. \ resoluc;ão leg-islativa constante do dcaeto n. -~·~3::l, de 6 de 
janeiro do a1lllO corrente, f, >i que revogou o citado decreto legisla til o· 
n. qn, de ll:<l.1, corn a e\tincção que •~ntão 1\.:z d< lS 'flwdros dos 
JJicdic· 1S e pharmaccuticos adjuntos : portanto, vigora ya antt~riunnente 
( 1 ide o seu art. 11 ) aquelle decreto legislatil'll. 

IJuanto, f'orém, ao decreto n. 7.66í, de 1il de novembro de I(,JO'J, 
que modificou aquellc reg·ulamento já não se verifica a mesma confor
midade entre o que dispõe e o que o nos~o direito administrativo 
militar estabelecera desde 1894 c confirmaram em 1900, baseado nos 
actos do e\ccutil·o anteriornente citados (decreto n. I.;-Jr, de 1llrl.4, c 
instruções ele J(, de junho de T<)Oil }, que foram invariavelmente obser
vados ante•; da puhlicaç:io daqncllc decreto n. 7. 667 ; entretanto, em 
rigor, não poderá ser classificado ele e\Orhitante de preceitos leg-acs, 
porcp1anto a unic:t lei qne l'\ istia sobre a ma teria dt.: qut.: ellc trata era 
o decreto leg·islativo n. r4il, de 1:3 de julho de Il;'J3, e ncs~e acto não 
se cog·itava do limite da idade para a inclusão dos medicos adjunto:; no 
L!Uaclro ordinario do corpo de saúde. · 

Não obstante, isso~·~ manifesto que a sua cxucução, depois de estar 
n~org-anizado o corpo de ~;a[1de sobre nO\·as bases, ollcndeu direitos que 
se consideravam amparados por actos successivos do poder C\ccntivo, 
todos accórdes no critcrio do limite da idade como norma para a 
ohscrvancia do referido decreto legislatiYo n. 14::, de r.i de julho de. 
Jtiq:). 

HESOLUÇÃO 

De accôrclo com o parecer do Sr. ministro gE'neral Tci.\eira 
J11nior. 

H.io de janeiro, -., de 1\.:vcreiro de 1'111. -- lllmMrs IL llA 
FoNsi:C\.-- l;.'IIIV!~·diu /l.ml.1s /Jm-reto. 
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N. ;65- EM 29 DE ABRIL DE 1911 

Pmvidencia sobre o pagamento de consignações " particnlarcs 

Ministerio da Gnerra- N. 4!1- Rio rlc .Janeiro, 2r1 de ahr.il 
de 1911. 

Sr. director geral de Contabilidade da G11erra - Declaro-vos q11e 
approvo :t deliberacão que tomastes, seg11ndo consta de vosso officio 
de 25 do corrente, 'de s11star de ora em diante, com excepç1ío não só 
dos estabelecimentos t!e que trata a circ11lar deste Ministerio, de "5 de 
agosto de J')o6, ás delegacias fiscaes do Thesonro Nacional_, mas 
tambem de outros que ni'ío recorram it usnra, o pagamento das lmpor
tancias das consig-nações mensaes de tF>YO solicit:1das a particnlares 
domkiliados nesta cidade por officiars do l'\Crdt" (' Cll!Jlle~"ados civi.~ 
qne nella residem. 

Saúde e fraternidade.- Enwgdio nanta' narrei( •. 

N. f)6-EM4DEMAIODE 1911 

;\l1era n l:tbcll:t Joc.;; Ih ros qltP ricvcm sct· fornecirl.o-.; :'~o~ ··.o...:rol:t:-: rr•tdmcnl:lcs 

Ministerin •Li G nr.rra - N. 1 rí 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da G11erra --- Declaro-vos. para que o 
mandeis publicar em boletim do exercito, q11c é de novo alterada, pelo 
modo abaixo indicado, a tabella approvada p•Jr :ni>'o de 10 de março 
de HJn6, dos livros que de\·crão ser t'orm:cidos semestralmente, a 
vencer, ás escolas re~dmentaes dos cor[Jos do exercito, tahcl!a org-a
nizada em virtude do disposto no art. 7" do reg-ulamento qne baix011 
1:om o .. lecn·to n. ;)JJ')H, ele::! de ont11hro tll' ''l"S: 

1 k~igHação 

Primeiro livm ele Ie:tnr:t on expositor da língua 111atern:l, por 
.Januarir) dos Santos e A. Estevam ria Costa e C11nha . . 

Segundo livro ele ieitnra, pelos mesmos ant•1reo.; . . . . 
Grammalic:t portng-ueza, curso prima rio, por .Jo:i.o 1< ih•:irn . 
Arithmetica primaria, por Trajano . . . . . • . . 
Pontos de historiado Brazil, pnr Sara Villare' Ferreira. . 
Pequena g·eographia, pelo Dr. Joaquim i\laria de Lacerd:1 . 
Noções da vida pratica, por Pelix: Ferreira. . . . . . . 
Desenho linear 011 elementos r!c g-eometria pratict. ["li- i\hilio 

Cesar Borges . . . . . . . . . . . . 
l~pisodios militilres, por Joaquim Silveri•• ele.\. l'i111eltlr.l 
O Çoraç1ío, por Edmundo "!e /\mieis. . . . . . . 

S:\1.1<1<~ c fr:Jternidade. - F:ml>]'-tiO nalllr7S f?.n-r>'lo. 

12 
J3 
') 

" 
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N. (q- EM 4 DE MAIO DE l!JTI 

Disp<íc ,obre o pe"oal da cxtincta E>cola de nncrra do H i o r irand<' do Sul 

Ministerio da Guerra- N. 1 H --Rio de Janeiro, 1 de maio ,,~c 
!<)! I • 

Sr. inspector permanente da 12• região-- Declaro-vos, em confir
mação ao telegramma de 2 do corrente, lJLie, tendo deixado de func
ciomr no Estado do Rio Ciranclc do Sul a escola de guerra, deverão 
ser recolhidos a seus corpos os olliciaes do exercito, nomeados por 
portaria, que ali i serviam como instructores e. professores com caracter 
de instructores c dispensados dos log·ares que exerciam os empreg·aclos 
civis, podendo ns que tiverem mais de dez annos de serviço ser enco~;
tad'ls :is repartições militares que os comportarem, como Ars,~n:ll dt~ 
( luerra, hospital c outras congeneres, até ulterior resolnçi1o. 

Saúde e fraternidade.- Em.rgdi•) nantas Rarrcto. 

N. !í8- EM 5 DE MATO DE !()IT 

\'linisterio da nu erra - N. (, -- R i o 11<- .Jancir". ;) dr• ma in , le 
191 I. 

Sr. 1 o Secretario da Camara dós Deputados - De ordem elo 
Sr. Presidente da Republica vos transmitto a inclnsn proposta qnc elle 
11presenta no Cong-resso Nacional, relativamente á lixaç.'io da-.; lim;:1s de 
ll~rra para o exercido de 1 o r 2. 

Saúde c fraternidade.-- Em_Ygdio Dantas TJarreto. 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Cong-ress;: Nacional ··-Em virtll· IP do l'rcc,•ito 
,,, >nsl itnrionnl, apresento-vos a ~egninte 

PROPOS1'A 

Art. 1. 0 As forças de terra para o exe1'cicio de Tf)I'2 constarão: 

~ 1 . " Dos officiaes das dilferentes cla~ses c quadro' cno.'1r los pci:J lei 
n. 1. B!ín, de 4 de janeiro de 1 qoB. 

~ 2. o Dos aspirantes a official. 
§ :V' nos alumnos da escola de gnerm. 

§ 4·" De :11 .B1~ praças, comprehendidos nesse nnmcro ifl•J 1"' sar
!;entr~s amanucnsc~. dcst i nadas.\' >O ás compnnhias reQ"ionaes elo Acre, 
I '11l'i'1s c .Jnrn:\ e distribui das a~ restnntcs pebs di1'crsas nnid:ulcs tio 
c\ercito, de accúrclo c• )111 os respcct i vos quadros de cnect i v o mini mo , 
podrmcto esse em•ctivn .'c r clevarlo an maximo em c11so de mnhilizacfto. 
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Art. 2. 0 As praçag destinadas às companhias regionaes serão ob
tidas pelo Yoluntariado nas I, li, lll c IV rcg-ifJCS de inspecção perma
nente, de preferencia a quaesquer outras, e as demais pela fórma ex
pressa no art. 87 da Constituição Federal, sendo os contingentes que 
os Estados e o Districto Federal devem fornecer proporcionaes ás re
spectivas reprcscntaçfH.:s na Camara dos Deputados, no Congresso Na
cional. 

Parag-rapho unico. No caso de haver em qualquer estado maior 
numero de voluntarios que o conting-ente pedido, proccder-se-ha como 
determina o art. 11l7 do regulamento que baixou com o decreto 
n. r,. 94 7, de H de maio de I<YJU. 

,\rt. :; . o Na vig·encia desta lei lira o g-overno autorizado a con
vocar para os períodos de manobras, n• 's Estados c no I listricto Fe
deral, até 2n.oo" reservistas de primeira linha. 

§ 1." Os rcscrvist:1s convocados g-ozarflo dos favores concedidos 
aos sorteados pelo :ut. 5:1 da citada lei n. 1 .::1"'· sendo-lhes fornecido, 
por emprestimo c para manobras, o necessarin fardamento. 

§ 2." Findas estas manobras, rccehcrflo e111 dinhcim, de uma sú \·ez, 
além da importancia dos mciog de tran,;portc, tantas meias ctap:~s 
yuantos forem os dias de Yiag-em sem alimenta~,;;to ú custa do Estado . 

. \rt. 4·" Fica tamhcm o Uovcrno autorizado a adrnittir nos arse
naes e fabricas até ~n() aprendizes artífices, de accürdo com as condi
ções e obrigações consi-gnadas no rcgulament" das companhias de 
aprendizes militares. 

Rio de ,Janeiro, 5 de maio de I')tl. - llmnLES IC H\ FoNsEr:A. 

!\. h'l - Ei\l 5 DI·: i\L\10 I li~ 1()11 

Minlstcrio da nuerra- Rio de Janeiro, S de maio de 1911.
Circnlar ás repartiçües c e;;tabelecimentos subordinados ao Ministerio 
da ( iuerra. 

Sr. ..... -- Declaro-vos que de ora em diante nenhuma compra 
deverá ~cr cllecruada por essa repartição (ou estabelecimento) sem prc
c:eder declaração da directoria de Contabilidade da <i uerra de haver 
recursos para o devido pagamento, alim de evitar que sejam excedidos 
os creditos orçamentarios para as rlespezas com a acqnisiçüo de material, 
conforme já foi determinado em a Yiso n. 'l 1, de 1 7 de fevereiro de 1 ')Ofl, 
:i extincta Intendencia <lera! da Ciuerra. 

Saúde e fraternidade. - J<;111ygdio /)Jilt.1s /J..Trn:lo. 

I )jsrt•L' :-'( lbrt..' a arplk:l.~ãn \..{llC' de\·(' ser dad~ ao art. 1 [ dn ki 11. z. :t)O, de l.) dC' 
dczcmhr0 de 1910 

\linistcrio da Cincrra --· Circular Rio ele .I anciro, ') de maio 
de ltJII. 

Sr. director geral de Contabilidade da ( inerra - Dcclaro-\·os, 
para o~ lin:' C(II\\'Cnientl's, que o art. 11 d:t lei n. •. ''111. de 1.) de de-
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zembro de H)ln, só deverá ter applic[Jção aos docentes dos institutos 
militares de ensino, nomeados anteriormente, em razão de terem feito 
concurso ou de haverem sido aproveitados por rnotiYo de lei, clara, 
categ·orica, como se d:"t em relação aos de que trata o art. 203 do re
gulamento approvado por decreto n. s.6<)8, de 2 de outubro de I<JOS, e 
niio aos militares nomeados accidentalmente professores, por portnria 
oeste ministerio, como os do ensino pratico da escola de ::pplicação de 
infantaria c cavallari:t, os quaes perceberão sómentê l'cncimcntos 
militares. 

Sai'rdc c fraternidade.- ]~·m~r; . .;·dio ll.:mtas lbrreto. 

N. ;-r - E\1 r;; DE 1\lJ\10 llE I<Jr r 

flllkt'cJ (' n r~..·qucrillh'l1tc) ! lt) I" tl'twnte lVlancwl r .L'I )IJt•] ( ~~ wfhll I :(1] !_!(•...;, \Obl r 
:lnti~·uid~tde 

:\linistcrio da <incrr:r -lUn de .Janeiro, r_s de mai•1 de rr)rr-
N. 46:\. 

Sr. chefe do Departamento da ( iuerra - l leclaro-vos que o 
Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Supremo 
Tribunal Militar exarado em consulta de 24 do mez findo, resolveu em 
IO do corrente indeferir, por falta de fundamento, o requerimento em 
que o r" tenente do exercito .Manoel Leonel Coelho llorg·es, transferido 
da arma de artilharia para a de infantaria em 22 de .iulho de If:9:l, 
de accôrdo com o disposto no art. ri" da lei n. I. 143, d(! 11 de setembro 
de 1Hfii, e considerado como ellectivamente promovido ao dito posto 
em 8 de outubro de I9uR, pediu qu-; a antig·uidade deste fosse contada 
de 1;; de noyembro ele r il97. 

Saúde c fraternidade.- Rmygdio ll.mtas Barrl'lu. 

CO'lSUI:I'.\ .~ <!UE SF REFEHE () A \"ISO Sf\1'1\ I 

Sr. Presidente da H.epublica- \·em este tribunal cnnsult:~r com 
seu parecer, em obediencia ao aviso do 1\linisterio ela Guerra n. C],j(>, 
de 3 de setembro elo anno pas~ado, sobre o pedido que fez o 1" tenente 
de infantaria M:10oel Leonel Coelho Borges, em data de 16 de março 
do mesmo anuo, para que a sua antiguidade de posto seja contada de 
15 ele novembro de I R97, visando com isso alcançar desde log·o o posto 
de capitão com antig-uidade de 27 de m:üo de ICJO.), o que lhe daria, 
naquella data do seu requerimento, o n. 52 da escala de capitães da sua 
arma, a qual contém actnalmente 22;1 collocações. 

< J fundamento de seu pedido toi não ter solução a primeira petição 
que fizera para alcançar a sua transferencía para a arma de infantaria, 
em razão de ter desanimado de conseguir o curso de sua arma, que era 
em outubro de 1B97, data daquelle seu requerimento, a artilharia. 

O peticionaria Já thha entün o curso de infantaria, c por for.,: a de 
successivas c muito seg·uidas reformas regulamentares, o curso de arti· 
lharia se tornara muito longo c conseguintementc lhe retardaria o ac
ccsso na sua armn, pelo que recorrera áquella tentativa de transtcrencia 
p:tra a infantaria, na espectativa de ser ('levado log·o depoi" :t t<'nentc 
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(actualmente I 0 tenente), não ol;>stante não poder ser feita a sua transfe
rencia sinão em virtude do art. 6" da lei n. 1 . I 43, de 1 B6 I, isto é, com 
perda de antiguidade do seu primeiro ppsto, em o qual então se achava 
visto já ter o curso da arma de infantaria. 

Não se lhe attendendo então, segundo allega, pois que não o provou 
devidamente, só alcançando o que desejava mais tarde, mediante nova 
petição em maio de 1 RgB. 

Por força· de semelhante circnmstancia só foi elevado a tenente 
( 1° tenente hoje) em outubro de 19o::, c ainda ag·on se cnn~erva nessst' 
posto c em numero elevado. 

Dispondo, entretanto, a cit\da lei n. r • 143, de 1 :k>l, qnc poderão 
ser transferidos de nma arma para outra olliciacs do primeiro posto 
que o requererem con)i1rme n exigirem as conv~niencias do scrPiço e 
aptidão dos que o requererem, claro está qne nãrJ lhe a~si~tc direito de 
reclamar contra o silencio em que diz ter a adllliniqr:v::i<l sll!'Crior da 
c; nerra deixado a petição de outubro de tUl)7. 

Então o peticionaria poderia ter prosegnido ua ii·ccptcncia das es
colas militares para completar o seu curso de artilharia, c, ao que p:t· 
rcce, muito pouco lhe faltava, em tal occasião, para isso. 

Bastaria, por conseguinte, essa circumstancia para explicar o in 
sncccsso daquella tentativa. 

Assim, parece não ter fundamento algum o que pede o reclamante. 

O ministro marechal Francisco .José Tei,:eira .lunior deu o seguin
te voto explicativo. 

E possi\·el, entretanto, que ao reclamante pnde,,c aproveitar um 
appello á acção judiciaria para o acto do g·ovcrno, ele I<)<lD, que alterou 
o que lhe mra concedido em 1!i•)n, isto é, aquelle m:\lldando considerar 
a sua translcrcncia para a infantaria em 2~ de julho de 1H08, ex-1•i <lo 
citado art. ó" da lei n. r. 143 e o ultimo reconhccendo·llle ser devida c 
mesmo ol,rig·atoria aquella transferencia, e.r-vi do :Ht. ·2;:; elo rcgnla
mento da lei de promoções do exercito, de m·1rcr1 de 1 Hs 1, qnc é assim 
concebido: 

"Passarão para as armas d(: cavallaria e inl~ntaria os alferes e 
2°' tenentes que, pertencendo :\s armas ~cicntilic:tc;. n:to conduirem ,, 
re.~pecti v o curso. , 

Parece que o fundamento do acto do governo, de julho de r!:l•Jf3, 
fói o excesso de idade para nova matricula nas escolas militares, se
gundo disposição do regubmcnto das mesma:; escolas de abril de' 
r8g8 • 

. Tanto se púde presumir da lea-alidade desse actu por ter sido 
praticado pelo proprio reformador das escolas em t8<)8, como da do 
outro que posteriormente annullou u primeiro, considerando não 
assistir direito perfeito ao reclamante para aquclh transferencia, que se 
lhe dera en1 julho de 1:\98, pelo que man.Jou que fi ,~,c e! la considerada 
com perda de antiguidade no seu primeiro posto. 

A este tribunal não cumprindo examinar isto. entendi, todavia, 
referir-me ácllle\]as decisões oppnstas, Yi~tt) tratar-Sl' de r:lClOS CJIIe teem 
relaç'ín c•llll a :1pplic:tÇt•, do art. ~s do re~nlanlento .la 31 rk março de 
11:.)1, que tént sid" inu~rprct:tdo, as 1nais d:Js r•·t··:;, contra os direito:; 
dos oniciacs do primeirn pm;to de artilharia lJII(' ~~~" p11der:un ak:liiC.1r 
'1 (·un~o da su:1 arma. 
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Rio de janeiro, 24 de abril de I<JI I.- F. Argollo.- F . .f. Tei
xeira }uniu r.- X. da C amara.- Carlos Eugenio.- Mendes de Mo
raes.- F. Saltes.-- L. Medeiros.-].]. de Proença. 

Foi voto o ministro, almirante graduado, .Julio Cesar de Noronha. 

RESOLUÇÃO 

Como parece. Rio, 10 de maio de I•Jir.- IIERiiiFS 1{. n.\ For.;
SI'CA. -- Rmvgdin nmtas /Jarreto. 

N. 72 - E:\1 16 [).,: !\11\11) DE [<)I I 

!li'!"''" ~obr<" fornecimentos de artigos ás unidades e repartiçõ•~s rla' iii'!'CC•:•-·•·s 
onde não exista intendencia 

i\linisterio da Guerra- Rio de janeiro, 16 de maio de 191 I.
Circular aos inspectores permanentes ela 2 8

, 3", 4\ 6", a• c 1o• regiões. 

Sr •.. - Competindo ao Departamento de Administração eiiectuar 
o lornecimento dos artigos necessarios ás unidades e mais repartições 
das inspecções permanentes, onde não existir in tendencia, de accôrdo 
com o disposto no art. 10 das instrucções approvadas por aviso n. 69, 
de q de janeiro de 1909, á extincta repartição de estado-maior do 
Exercito, vos declaro que se deverá dar cumprimento ás disposições do 
paragTapho unico do citado artigo, o qual determina a apresentação, 
com urgencia, pelos chefes de serviço de intendencia das inspecções em 
que não houver ainda deposito de intcndencia, de uma mcmoria sobre 
a necessidade e possibilidade do estabelecimento dos mesmos depositos, 
consumo provavcl elas tropas c capacklade de abastecimento dos mer
cados locacs, alim de habilitarem o i\linistcrio da ( ;uerra a I'I'OVi
denciar. 

Saude e fraternidade. - Emn.;dio Dantas Barreto. 

N. 7~ - El\1 17 DE MAIO DE TQ!I 

l~e...;o}\·e co11sull.1 sobre continencias militares ilOS aspirante-: a ollic1:ll 

i\linisterio da nuerra - N. 4'13 --Rio de Janeiro, 17 Ir' maio 
de H)ll. 

Sr. chefe do Dcparl:lmento da C:nerra -- O aspirante :1 o!lidal 
( ;a~llão Pimentel consulta si aos membros de sua classe competem as 
c• 'ntincndas de arma~ 4uc eram feitas aos antigo~ alfercs-alnmnos, 
Yistn se acharem equi1•arados a e:,tcs, n~· • só em ':antaw'ns com<, 
Lnnhen1 em reg·alias. 

Em solnçãú a tal consnlta dirig·iua a 1f> de reverdro ultimo ao 
C< Hnmando da brigada mixta, vos declaro, para os devidos Iins, r1ne os 
:~spirantcs :1 ofllciaJ, a quem são t~tcnltadas :1:-; rcg·alias qur~ ·~mm nmft•. 
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ridas aos alferes-alumnos, devem ter as contincncias que se fazem aos 
scgunàos tenentes, sem que, por isso, g-oscm dos mesmos direitos c 
condições jurídicas. 

Saúde c fraternidade.- Em;-gdio nmtas t:arreln. 

N. i'l --- EJ\1 17 DE J\L\H l llE 1q11 

Enria á Cama1 a dos Dl'rutado:-; men-..ag~..~m sohr~._~ a lll'l'<"·, i·l:1 d(• • k dcL'Il'taçi1o dl' lei 
rcgnland<J l"l'qlli"içtH:::> miLit:.trc:-- L' p.1.1 tkul;lr~.·s l'lll ·::\....,11', rk J\Hihilita~·;iu lltl 

ntanohr:t 

:\linistcrif> da <:ucrra- N. 7 - f{if~ (k .htll'iro. 1:: de maio df• 
1 CJ r t • 

Sr, 1" secretario da (.:amara dos DeputaLlos- I le orden1 dn Sr. Prcsi · 
dente da Rcpublil'a trausmitto-vos a inclusa mensag-em, que S. Ex. dirige 
ao CongTesso Nacional, sobre a necessidade de se decretar uma lei qnc 
reg·ulc as requisições militares a particulares, em <·:1sos de mobilização 
ou de m:1nohr:1~; do Exercito. 

Saudc e rr:tlcrnidadc. - Rnn·gdin l.l.lll/.1S I!.IIT•''"· 

Srs. i\lembro,.; do Congresso Nacional --- Suhmd lo :'t vos;-;a cousi
úeraçiío a inclu~a e\polsição que me foi aprcsL:niada pelo ministro de 
Estado da (]uf'rra sobre a necessidade de decrctnr-sc utn;L lei que regule 
as requisiç!oes de autoridades militares a parti:.:ularcs, em caso de mobi
lização ou de manobras do Exerdto, c peço qtw \'Os dig·ncis dar as 
providencias que Julg-ardes acertado, tendo em vist:t ns mnlivos l'0\1-

stantes daquella e\ posição. 

Hio de .Janeiro, 1:- de maio dt' r~!! f, -llrcrntEs I{ l>A Fo:-<~ECA. 

Sr. Presidente da Republica --Entre as tropas e as populações 
cstahek-L·cram-se, em toda a parte c em todos os tempos, relações em 
virtude das quaes tem a autoridade de requisitar dos particulares a 
cessão de sua propriedade, o uso Lle seus ilL'ns, 011 :t prestação Ele ser
Yiços pessoacs, exigidos pelas necessidades do 1·: xerL·i to e i\ rmada em 
operações ou manobras. 

Taes rcquisir;ries podem occorrcr no tcrritoriü nadon:tl ou no 
e.stmng-eiro. 

No primeiro caso, sfto do domínio do direito publico c decorrem 
do prit!dpio jurídico em virtude do qual p('1dc o cidadão, por motivo 
de utilidade publica c mediante retribuição ou indemnização, ser con
strangido a ceder sua propriedade e a prestar serviços. 

No scg·undo caso, revestem a fOrma de contribuições, que as leis 
d.1 g-uerra tccm pcrmittido, do invasor impor ao paiz i111 adido, mesmo 
:'t viva 1(\rf;::t, t'lll virtude da re:.~T:t de cpw :1 ::fi~'IT:t dc\'e nuttir :1 
!~'\lt'rr:l. 
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Na primeira hypothcsc, ~.:om-cm legalizai-as, tcnLlo-sc em vista o 
reg imen politico cons.:~grado pela Constituição. 

E por ser urgente estabelecer normas lcgaes q uc as reg-ulem em 
territorio nadonal, venho pedir que vos dig·ncis solicitar do Congresso 
Nacional a decretação de uma lei que adopte a providencia indicada, 
para o que submetto á vossa. csclaredda att~nç~o. as bases que a esta 
acompanham, nas quaes estão mcorporados prmclpios que se encontram 
na legislação dos povos cultos. 

Rio de janeiro, 17 de maio de l()T r.- b11_1gdin li,wlas I3.71Tdu. 

BASE J>AHA A OHGANIZA<)\0 DE Ui\1 PHO.JEI;T(J IJE LEI HE< ,IILAIJOH:\ 

D.\S REQUISIÇÍÍES MILITARES 1: PARTICUL.\RES EM C.\SO l>l: MOL:ILI· 

1..\(Í\0 OU LJE 1\L\NOBRAS IJO EXERCITO 

1". /\'s autoridades militares é conferida a !acuidade de requisitar 
dos particulares a cessão de suas propriedades, do uso de se11S bens ou 
prestação de serviços pessoacs, nos casos c •:orn as restriLç•-•t:s estabe
lecidas aba i\ o. 

::)". O encargo da requisição :omcça, sobre todo o tcrritorio na
cional, com a publicação da ordem de mobilização g·cral do E\crcilo c 
termina no dia em que este volta ao pé de paz. 

f)uando se tratar de mobilização parcial ou de manobra~, o mi
nistro da Guerra poderá autorizar a requisição c entãn fixará os dias 
em que o direito de requisitar começa e acaba c a por<;ão do tcrritori<1 
em que elle será exercido. 

:-;". As requi~ições classificam-se, quanto aos seus fins, em geraes c 
loctes, c, quanto ú sua execução, em regulares e forçadas . 

. \s requisições g-cracs são destinadas a abastecer os dcpositos de 
caracter permanente c ~-~ organizaç'io dos serviços auxiliares do t·:xer
cito . 

. \s requisições locacs são destinadas (ts neccssid:tdes diarias da 
tropa c a serviços temporarios. 

São regulares, yuando feitas por intcrmedio das autoridades admi
nistrativas c, na falta destas, pelas autoridades militares, dt: acc<,rdu 
com os principaes habitantes. 

São forçadas, quando feitas com o apoio da força armada, o que 
se dar:"t si houver resistc11Cia por parte dl)s habitantes em ~alistüwr ús 
que forem regulares. 

4". Para que uma requisição seja legal é preciso: 
Que se torne necessariá, que emane de autoridade competente, que 

a compense uma justa indemnização. 
Paragrapho uni co. Em principio, sú se deve recorrer á r<'LlUisição, 

quando não fOr possível obter, pelo" meios ordinarios, os objectos uu 
~erviços de que precise a tropa. 

5°. Sú o ministro da c;uerra poderá autorizar as requisições ge
raes, e\ceptnando-se, poré·m, os casos de urgencia nas praças ele 
g-uerra, em que seus commandantes exercerão esse direito. esten
dendo-o ao que for necessario para a subsistencia dos hahitanks de taes 
praças . 

. \s requisições legaes poderão ser feitas pelos commandos do Exer~ 
cito, de divisão, de brigada independente ou destacamento de tropa, 
que tenham missão especial. . 

Paragraplto unico. Em direito, poderá, corntudo, ser a faculdade 
de requisição delegada aos 'ihefes dos serviços de intcndencia junto aos 



quartcis generaes e dos destacamentos isf!lados, sol• a fiscalização dos 
commandos superiores, directamentc ou por intenm;cli" dos chefes de 
estado-maior. 

Sómente em caso de guerra e quando haja urgenci:J., todo com
mandante de dec;tacamento, qualquer que seja sua graduação, mesmo 
simples soldado, póde requisitar generos para alimcntaçii(J de um dia, 
forragens e transporte, communicaudo, log·o que ~L~ reunir ú sua uni
dade, o procedimento que teve. 

Quando se tratar da utilização de estahelecime11t"" iudustri:tes para 
O fornecimento de prodUclOS ditferenteS cius cJIIC 11elle s:ü) tithricados, 
a t 1rt!em de requisição só poderá ~cr dada pel" 111inistn 1 d:t Uucrra. 

Toda requisição envolve a responsabilidade Ja a11lnridade que 
ordena, c de\·c ser feita por escripto, contendo a uatun;;a e quantidade 
da prc:st:H;ão, , 1 di:t e 1• IL·al da entrq.,:-:1; será assignada 1 •elo req11isitante, 
l'OIIl declar<~<;:io do Sl'll posto e da nniLbde lHI s<:rl i,·,1 :1 qt~c pertence; t·· 
,,brig-atorit • u recibo dos objectos t'orneddos. 

[~stftO SlljCit<JS á I'CljUisiçftO em tempo <f1.~ \'.'1/ 

t•, gt:ncro:; par:t 1anc!Jo c lil!T:t!.!'L:Ih: 
:c", tr:msportes. 
Só poderão ser req 11isitados qnami<J túr' ti 1 e r sido p• 1ssi v d ohtel-os 

por compra ou ajuste. 
Os transportes, comprehendendo nã• • só o~ vd1iculos e animaes 

como os conductores, serão empregados no serviço militar ·tté a pri
Ineira opportnnidade de serem substituídos 011 dispensad11s. 

Estão sujeitos á rc<plisição em temp11 de g-nr;rr:t: 

1", viveres, forragens. comhnstircl, meios dt· illuiiiina,·.-ío, p.\lha 
para cama ele tropas acampadas; 

2", meios de transporte e de :Jtrclag-cm dt: tod.1 t>J'ecic, ct~mprl·
hcndcndo o respectivo pessoal ; 

3", transportes lluviaes, marítimos e e111 estrada de l'erru; 
4", m:ltcrbcs, ferramentas, machinas c apparelhos nccessariu~ para 

construcç:lo c reparação das vias de communicação c, em g-eraL !'ara a 
ex:ecuçfto de todos os trabalhos neccssarios ao sen iço militar: 

_s•, guias, condnctores e operarias nece~sarius: 
,,o, tratamcntn, em casa dos habitantes, dr•s doente··, <JU terido>:; 
7", tJbject••c; de vcstuario, 1ncdie:unent• '"· j'l'll'"'' ,. ,·ann- JUra hos

pitaes; 
1\", todos os demais nbjcctos c serviços nece:.sarios a• 1 serviço militar. 
Toda a requisição dá direito a uma itlllcmnil:t~·:í" correspondente 

ao valor do objecto requisitado. 
A indemnização será immec!iata, quando possi 1 d, e tdta á visto1 de 

documento assignac!o ou rubricado pela autoridade competente. 
O Governo, no regulamento para eo:ecução destas disposicões, es

tabelecerá o modo de fixar os preços das indcmnizações e o pmccsS<J de 
liquidação. 

O Governo mandará etfectuar o recenseamento e classificação dos 
animaes t! vehicnlos que possam ser utilizados par:t o serviço militar, 
competindo esse trabalho ao serviço de estaJo-maitJr dos quartcis g·ene
racs ck'ls inspecções l'errnanentes, ele accórclo com as autoridades civis. 

No re~·ulamcnto se dirfto quacs os animacs c vcliiculo:-: isentos de 
re:.:cnscamcntu c as categorias par:J. a classificaçáo, as quacs serrir:Io de 
bast: para fhação dos preços destinados ú indemnização de requisição. 

E' prohibida a exportação ele solipede c Je ~·ado l'accum desde o 
dia em que for ordenada a mnhilizaçao do Eo:,~rcil r• at(: ·o dia em qnc 
clle retomar o pé de paz. 
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Todo individuo que desobedecer ás ordens de requisição será coiÍ
demnado ao pagamento de uma multa, que se poderá elevar até o 
dobro do valor da prestação requisitada, uma vez que esta uão exceda 
de 5oo$ooo. 

Todo aquelle que recusar ou abandonar um serviço pessoal para 
que tiver sido requisitado incorrerá na multa de s$ a 2o$u11o. 

Estas multas serão impostas pela autoridade militar que fizer a re
quisi~ão e communicaclas ú autoridade c i vil do local para sua execução. 

( Js generos, animacs e vchiculos que, tendo sido requisitados em 
tempo de guerra, não. forem, s~m motivo lq{'itimo, :.~presentados .á au
toridade que os requisitou, serao appn:hendtdus por essa antondade, 
recorrendo ao apoio da força armada. 

Todo militar que, em materia de requisiçãü, abusando de suas 
attrihuicões, se recusar a passar recibo de prestaçües Jornecidas ou 
exercer 'rcquisiçõe~ sem ter o direito de o litzer, ser:.'t jnlgado c punido 
seg undc 1 a legislação milil:tr c ohrigado a restituir as prest:J,·f\cs ou seu 
vai<Jf o 

Quando houver rcclamac;õcs de estragu; causados por tropas, <t au
toridade 111ilitar nomeará uma comntissi\<) de avaliação, dt.: tre.-; a cinco 
mcn1hros, sendo a maioria de civis indicados pela autoridade local, a 
qual, examinando os estraf-!OS, fixarit o preço da inJemnização, c este 
serú pago immediatamcntc, ~i com eilc concordarem o reclamante c a 
autoridade militar; no caso de de~accôrc~o, o auto será enYiado ao mi
nistro ela Guerra para re,;olver t.:llt ultima iustancia, dando-se ao recla
mante uma seQ·unda \'ia o 

Si für verificado que <JS estragos foram leitos propo:,italmeute pelas 
tropas, a autoridade milit;u· punirá os responsa v eis c, a verificar-se que 
os estragos foram causados ou ordenados pelos propri<1s l1ahitautes com 
o 11m ele obterem indemnização, a autoridade civil os pnnirá com 
multas ou pena mais gra 1 e que no caso caiba. 

<2ualquer força do Exercito mobilizada, correspondente, pdo 
menos, a u111a brig·ada, lerá junto ao respectivo commando uma caixa 
militar para satisfazer a indemnizaçãu das rcquisiçües; nas lélrças me
nores, porém, essa inclemnização ser:"t feita r·elo commandaute, que 
ficará para isso habilitado. 

Em territori' 1 inimig·q as rcquisiçõc;. militares ohedcccm a"s 
JtJcsmos principias, ·;(Jmentc, em vez de ü1zer-se mediante indc1nnizaç~ío, 
o connnandante c1n chefo.: ,:stabelccc a contribuição em toda a extensão 
occupada por suas trop;:s e desig·ua ao~ gencraes a zona c1ll que cada 
11111 póde por sua vez requisitar. 

Essa attribuição pódc ser delegada como no territot i o nacional. 
Aos militares isolados é prohibiJo fazer requisições em lcrritorio 

iniu1igo. ~ 
Comquanto estas requisições não deem direito a indemnizações, a 

sna execução exige sempre uma ordem e recibo cscripto. 
I~m casos especiaes o commanclantc em chcle poder;'t. rcsoher a in

demnização de requisição. 
r~m ~erritorio neutro L: expressamente prohibido requbitar, purque 

;;cria a violencia formal do principio de neutralidade. 
l•:m territorio alliado a li1culdade de reqnisil:tr só pcllle ser exercida 

ctn virtude de convenção diplomatica. 
U governo far:t a dcrida regulamentação, tendo eu1 vista ~~s princí

pios estabelecido::; e os que regem as guerra~ internacionaes. 
Riu de .Janeiro, 17 de maio de I<JI I.- Hm;gdío Dantas /Jarreto. 



N. 75- EJ\1 19DE i\li\.10 Di':'')'' 

Transmiltc" l':tmara J," Dcrutadns mcnsag,·m sob• c a tlct:<'ssidadc Ja reforma 
d()" in...,tiLLltPs 1nilitares de ensino c creaç~tn de (~:-.ndas praticas 

i\linisterio da nnerra -- N. H - Hio de J:uteiro, 1'1 de maio 
de '9''· 

Sr. 1" secretario da Camara dos 1 lcputados -- I )c onktn du 
Sr. Presidente da Rcpublica, tra_nsmitto-vos a inclus~ mensagem. que 
S. Ex. uirige ao Congresso Nacwnal sohre a ncccssTdach~ d:~ rcl~rma 
d11s institutos tnilitarcs de ensino c ~la creação de cscolas prattca:.; Jtlllto 
:'ts lirigada~; de inl:mtaria c ca\'allaria. 

Saúde u l'raternitbdc.- Em.rgd,-, IJJ!lla.'· nnn•f,,. 

~IE:'\SAGI:il 

Srs. i\\embr"s do CongTésso Nacional- TratNnittindo-vos a in
clusa exposição q nc me foi apresentada pelo ministro de Estado da 
Gncrra sohre a necessidade da reforma dos instituto~~ militares de ensino 
c ela crcação de escolas praticas junto ás brigadas de inlantaria c cavai· 
Iaria, rogo que yos digneis conceder ao governo a predsa :tutoriza<Jto 
para pôr em pratica as providcnci:.ts nella indicadas. 

Rio de Janeiro, 19 de •naio de 1911, <1 r' da I ndcpendencia c 
2~" da H.cpublica.- 1/crmcs R. da Fo11.'~''1. 

~r. Presidente da l{cpuhlica -- Ha necessidade urg·entc da rcli)rfll:t 
dos reg·ulamcntos dos institutos de ensino sectmdario c ~upel'Íor militar, 
ele accõrdo com o momento presente, supprimlo-He o que lt•mvcr de 
inutil na respectiva technica e reduzindo-se, pPr conseg-uinte, o tempo 
ele estudo essenci:.tl. sem prejuízo da theoria, que, aliás, deve ter imme
diata applicação no desempenho de todos os serviços . 

. \ssim tambem se impõe a necessidade d:.t creação de escolas praticas 
junto ás brig·adas de infantaria c cavall:.tria para Cl)lllplemcnlo da edu
cação militar dos otliciacs inferiores e outras pra~as. 

Em tacs condições, peço que vos dig·neis solicitar do Cong-resso 
Nacional autorização ao governo para reorg·aniimr os releridos institutos 
de accórdo com as exig·eneias dos serviços, de modo a !lldhor adaptai-os 
á lei de reorgadzaçao elo exercito. 

Rio de Janeiro, 1H de maio de I') I 1.-- L'm_!-,<.;·,iiu n.m!as narre/o. 



1\lll'ii~TEIIIO 11.1 O!'lcl\11.\ 

N. 76 - El\1 23 DE MAIO DI~ 1 <Jl r 

ltc,;olvc consulta do capitão Pc·d1o Boldlw d'l Cunha solnc promo~ão 

:\linisterio da < ;uciT:t - N. -I'Jil - Rio de .Janeiro, 2.; de maio 
de l<J! 1. 

Sr. chel'e do Departamento da ( ;ucrra - Tendo o capit.'io do ex
lindo L'Orpo de estado-maior, Pedro Botelho da Cunha, consultado si, 
para a prumoç:"tu no quinto d:1s vag·as nas armas do exercito, de~tinado 
auc. capitães daqudle corpo exlincto, só den! prevalecer o principio de 
merecimento, vos declaro, para que o façaes constar ao interes~ado, que 
está em pleno vigur o dispo~to no art. '! 0 do decreto n. I .:151. de 7 de 
fererdro de Il:91.uma vez qneodecreton. ::.,.rJs,de l:)dejunhode 
!<)lo, rcvog·ou as disposiçücs da parte linal do paragTapho unico do 
:u·t. .>" do decreto n. 7 ·' •24, de 1 1 de julho de ll)Oil, que estabelecia que 
os otliciaes do extinctu corpo de estado-maior n:io podiam ser promo
vidos por merecimento em numero superior ao quinto das 1 agas em 
eada posto, concorrendo ag-ora, portanto, os reteri.Jos ofliciaes com os 
das armas a todas as ng·as a preencher pelo principio de merecimento, 
de accórdo com o que cstalue o art. I 15 da lei n. 1::óu, de 4 de janeiro 
de 1908. 

Saude e fraternidade.- Hm)gdiu /)au/,!.~ /J,7/Tdo. 

N. -;7 -- EM 2:- DE l\L\!0 IJE I<Jl 1 

fJisJ·t-JC sohrc aux:ilio (k i'o1-;a:-: do 1~\ercilo para rcprc:-;:-.;lu d11 _·orltral>ando na 
l'runteira 

Ministcl'io da < ~uctTa - N .. ~"4 - Hio de .I aneiro. -~:- ,!e maio 
,je r rp 1 • 

Sr. ehele do Ueparta111.:nto da Guerra ·- lleclarai ao inspcctor 
permanente da 12a reg·ião que, em face do di~posto no ~ 2:: do art. I>'' 
do reg·ula•nento annexó ao decreto n. :-.nr.s, de 1:- de fevereiro de I')IO 
de1·crá prol"idendar para que os commandantcs de corpos da fronteira 
da rcg·ião prestem ao dcleg·ado espl~cial da repressão do contrabando no 
sul o apoio de que necessitar, conforme pede o J\linisterio ela !.'azenda 
em aviso n. 6~, de :20 elo corrente. 

Saude e fraternidade.- l~mJ:lJ·dio Dcmtas R11'/'l'lo. 

N. ;B - E.\1 29 DE ~\AIO I>E 1911 

Hc~;~11v~~ t:OihUlta do dircctor da Fabrica de Pnl\'ora ~L'Ill l·'urna,;;t .::ohrc 
asshtcncia mL·dka c serviços pharmaú.::uticn..; 

1\linisterio da < :uerra -- N .. '1• ,fi - l{io de .Janeiro, '' 1 de maio 
,je l!JI 1. 

Sr. chefe do Departamento da Ouerra - Tendo o dircctor da 
fabrica de polvora sem fumaça consultado, no ollicio n. 1::, •, de 3 do 

5 
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mez proximo findo, se os parentes de qunlquer gTúo c demais pessoas 
sustentadas por ofliciaes do exercito, empregados e operarios deste 
Ministerio, vivendo em casa e as expensas destes, tccm direito á assis
tencia medica c nos serviços de pharmacia, prestados pelos rcspectivoc; 
funccionarios do corpo de saude, na fórma das disposiçües em Yigor, 
vos declaro, para os devidos Iins, qne, além das pcsmas de família de 
q11e tratam as instruo;fJec> de 1 de uovembro dL' 1 ::q" (;t mãe que fôr 
alimentada pelo 111ilitar, a mulher dc~te, seus lilllos mciiores de J 1 

annos, lilh:1s solteiras, irm::ls solteiras, oq,ldos 011 innJr) na.:nor de :21 

annos, tambcm orphflos), ;is '[l!C aquclle ulliciu lllcnciona, podem ser 
lornecidos mcdic:uncntos pela;; pharmac;as militare~, mediante o paga
mento adoptado de :1ccúrdo com os preços das l~1cturas, sendo que 
e~ta pr••vidcnci:t, alliada ;'t hoa loutadc do f:1C111tatin• militar, remediará 
as dilliculdade~ suhrc este a:-;sunJpto adoptada:-; no alllldid" oflici• '· 

~aulle c fraternidade.--- /:'mn.cdio üwlas 1!:11-rc/o. 

N. 'j') -l·:i\t :)<1 Dr:: !\l:\(() DE I<Jil 

J{cflpondc :'L consulta .Jq 1t1 tenente llcrmog·L'IIl_'(l F· .. :lh 1\nmatt(! ·"'obre cu:-;tas e 
emolunwnto .... 11\h Jll"(ll'l.''->~;()~ dt' iw;tilicl,;.ln d·· lH'I lf'il·n :1!1 1111111\t•pio c: Jll(·io 
:·.,ulclo 

l\linis\~:rio rb I; 11c1ra 
LICI911. 

Sr. chefe do Departamento ,1:\ < ;uerra -- I l 1" tenente Hermoge
neo Fclix Romano consulta o que se deve entender por cu.,las c emu
lumenlus nos processos de justiticaçJo de herdeiros ao montepio c meio 
soldo c bem assim em que casos dcrcr:üJ ;;cr pagos ['dos herdeiros jus
tificantes. 

Em solnç:to a L~ssa consulta, yo:-; declaro, pma que o rac;acs constar 
áquclle ollicial: que nos processDs da nat11reza dos de que se trata 
existem dr)iS feitos, um o inicial, de caracter judiciario, assistido pelo 
procurador g-eral da Rcpublica nesta Capital c procuradores seccionaes 
nos EsL\'Jos, como representantes do i\1inistcrin Publico, c outro de ca
racter ndministrativu, ao qual acompanh:t !J primeiro como prova ncces
saria e com cllr• constituind" um unico processo allinini~trativo, sob 
julgamento, entre outras, do pmcurador ti~cal como representante d:1 
fazenda publica : que os procuradores !isc·aes n:to podem, pois, cobrar 
emolumentos pela sua interfcrcncia ncs3es proc·es,;os, porque nclks s(• 
deYcm agir como funccionarios administrativo:;, competindo aos procu
radores seccionaes cobrar na conformidade da lei complementar da or
ganização da justiça lcdcral n. ::!::! 1, de :•, de nOYcm hro Lle 1: \•rl, c 
decretO 11 •• ) • cp 2, de :)<l de SCtemhro de I.' :q, 1, q I! C reg u}alll a ma teria, C 
si o nZio tizeren1, lesando a parte, só l'ara o :\\ittistcri•• ,\:l Justiça é li
cito appcllar. 

Saudc c fraternidade.-- F:myg.iin /!ant,ls f:,n-reto. 
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N. 8o- EM 2 DE JUNHO DE 1911 

Dispüe sobre coucurrencias pnblicas para compra de material 

Minislerio da Cluerra - N. 120 -- Rio de Janeiro, ~ de junho 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento ela :\dminbtração- -Dedal 0-YOS que, 
de ora em deante, deverão, com e\L'Iusão do l·:stado do l{io Grande do 
Snl, ser cllcctuadas unicamente nesta Capital, ficando o respel·tiYo ser
Yiçn :1 c:arg·o desse dep:trt:uncnto, :ts concurrcncias publicas que se rcfe
rireni ao lornccimettt.o de armamento, muniçã", equipamento c f;trda
Ineulo ao~ corpos do l~\ercito e roupa ao~ hospilaes e enlcrmarias 
militares, realizando-~e n"s l·:stado~ as <JIIC disserem respeito :to lornc
c·imcnt" annual de artigos de ex pcdiente, ntovcis, utensílios, ferramentas 
e materia prima para lactura de obras, visto ter a cxperiencia demons
trado que o pnlcesc-o scg 11ido até ag·ora acarreta prejuízo :tos cofres 
pnblicos. 

Saúde c fraternidade.-- EmygJio Dantas I :arretu. 

N. 81 - 1<:1\l 5 DE .JUNHt) DE 1911 

:llanda adoplar no.; corpos do Exercito providencias relativa~ ao regulamento de 
manobrás de mfnn1·ari.1. c no annamcnto, 3rrciamcnto c :tg-rupam··rtto da 
:.trlilha ria 

Ministerio da Guerra - N. 5:37 - Rio de Janeiro, 5 de junho 
de 191 r. 

Sr. chete do Departamento da Guerra - Declarai em Boletim do 
Exercito que, para haver uniformidade nos corpos, deverão estes 
adoplar as seguintes providencias tomadas pela inspecção permanente 
da 9" região, segundo consta do ollicio n. 1 .C)llJ, de 29 de dezembro 
lindo, do chefe do Estado-Maior do Exercito, relativas ao reg-ulamento 
em vi!.~·or de manobras de infantaria c ao armamento, :tlTl'iamento c 
eqnipaiucuto de artilharia de montanha c montad:t: 

I. A bandeira de cada batalhão deve ser collocada á direita da 
eompanhia em todas as formações, excepto na columna de marcha, em 
que sua posição será entre a ,. e 2" companhi:ts; quando o batalhão 
abrir fileira~, a bandeira tomarú a posição indicada pelo regulamento. 

Em combate, a b:mdeira só irá á linha de fog·o com o til limo pe
lotão do batalhão, sendo-lhe designada uma guarda especial. 

li. Os com mandantes doe; actuaes batalhões e as bandas de cornetas 
L~ tambores se collocarrto nas posiçiies rcgul:tml'ntares para w; anlig·os 
l'atalhões. 

!li. As bandeiras serão recebidas nos balalhões, quando ncll•~s não 
se achar presente a musica, co!lt a marcha batida pelos tambores e cor
netas. 

IV. Para formar o regimento, os batalhões se reunirão como se 
procedia para formar a brigada. 
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V. Os com mandantes de reg·imcnto c seus estados-maiores tomarão 
nas formaturas os logares que tomariam si os batalhões do regimento 
constituíssem uma brigada antiga, com a diflerença, porém, que todos 
desembainharão a espada. 

VI. A musica do regimento formará na direita ela linha c em co
lumna de marcha na frente da banela de cornetas c tambores do primeiro 
batalhão, com a qual alternará na exccuçfw dos dobrados. 

VIL O regimento manobrará por ordens transmittidas ou toques, 
c, excepcionalmente, por meio de vozes de commandu. 

Saúde c fraternidade.- Hmn,;di() /Jcwtas /Jarrdo. 

N. ::z- Et\l r, IJE JUNlln DI·: I'JII 

Minlsteriu da <iucrra ·-- N. 12-~ ·- IUo de .lancim, (, de _junho 
de 191 r. 

Sr. chefe do Dcp:~rtamento da .\dmnistra<;;io -- Em vosso offido 
n. 1. 17:\, de 22 de abril ultimo, consultaes si os contractos, especial
mente dos fornecimentos semestracs, sem quantidades lixas, decorrentes 
das f;Cssões da cornmissão de compras, c dos que, com quantidades 
lixas, se ori~·inam das concurrencias leitas pelo conselho de compras 
dessa repartição, deverão começar da data de sua assignalura, da da 
approvação por este Ministerio, ou da do reg-istro dado pelo Tribuml 
de Contas. 

Em solução a essa consulta, vos decbro que os prazos dos con
tractos ele quantidades determinadas correrfto da data do aviso que os 
approvar, inserindo-se essa condição nos rcspet:tiros termos; que 
quanto aos scmestracs ou annuaes,J)ara fbrnccirncntus á medida das ne
cessidades, os prazos começarão a data em qnc, após a approva<;ão 
delles, t<xcm entregues aos conlractantes os pedidos, não attingindo, 
porém, essa resolução aos actuaes contractos dependentes ainda L1c ap
provaç.'ío c registro, cujas condições estabelecidas derem permanecer. 

Saúde c fraternidade.- l~'m)·g.tio ll.w/,1s 1!.11-rcto. 

N. 3:;- E:\1 7 DE .]U\11<1 fJE lqlr 

Ministcrio da nucrra -- N. 541 - i{io de .laneiro, 7 de _junho 
de I') I I . 

Sr. Chete do Departamento da (~uerra -- O commandante da 5" 
companhia de caçadores consulta si as receitas passadas por medicos 
civis podem ser aviadas em pharmacia militar, uma vez que haja neces
sidade ele serem elles chamados, na falta de l':kultativos militares, sujei-
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tando-sc os otliciaes ao desconto dos medicamentos que lhes forem 
lhrnecidos. 

Em solução a essa consulta, dirigida ao inspector permanente da 
6a região em oflicio n. q8, de 24 de março ultimo, vos declaro, para 
que o l'açacs constar ao mesmo inspector permanente, que nenhum mo
tivo ha para ditftcultar aos mi!itares e suas familias a assistencia de me
dicos civis e o direito de fazerem aviar, em pharmacias militares, 
mediante pagamento, as receitas por estes subscriptas, desde que se 
sujeitem ás formulas estahelecidas e conheçam as disposições que re
g·tilam a materia. 

Sai"rdc c fraternidade.-- Rm.J:~·,fin nantas Barreto. 

N. IL-1- Ei\1 12 DE JUNTJO DE 191r 

Minislerio da nncrr:1 - N. ssr) - f{io de .Janeiro, r~ ele junho 
de rqrr. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra ·- i\ !andai declarar em Bo
letim do Exercito que nas inlormações dadas ·aos requerimentos de 
licenças ou transterencias de ofliciaes dever:'t ser consh~·nada a data da 
nll i ma licença ou translerencia concedida. 

S:u'rdl' e l'ratcrnid:tde. · Flll.J:'.!.·Jio !JanL1s !J.nTeto. 

N. n:; -· Ei\1 12 DE .JITNTTO DE r9r 1 

Dispõe sobre """titni~~o d~ intendl'nl" por s<1rgcnto ajudante 

Ministerio da Guerra - Rio de .Janeiro, r2 de junho de 1()1 r 
Circular aos inspectores permanentes. 

Sr ........ - Declaro-vos, para os devidos fins, que, quando se 
der a substituição do intendente por um ~arg-ento-ajudante, nos termos 
do art. 16~ do regulamento approvado pelo decreto n. ;.4:;q, de 15 
de julho de I!J09, para instrucção e serviço interno dos corpos do exer
cito, será a mesma substituição limitada ao serviço interno do corpo, 
sendo designado o olllcial mais moderno, quando preciso, rara qualquer 
serviço externo, inherentc :íquelle cargo. 

S:ti'rde c fr:ltcrniriadr~. · EmJ'gciin !Jantas Tlc11Tdo. 
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N. 86- EM 12 DE JUNHO DE 1911 

Dispõe sobre processos de concurrcllcia 

Ministerio da Guerra-Rio de Janeiro, 13 de .innho de IfJIT
Circulnr :1os ino:;pectores permanentes. 

Sr ........ - V eri!ic.1ndn-se que ainda na maioria os processos de 
concurrencia de viveres c mais artig-os d:1s din:rsas g-n:tmiçf1es são in
completos, n:ío os acompanhando as aclas c " termo de contracto, 
recommendae aos commandantes das g·uarniçõcs soh vossa jurisdicção 
que, junt::!mcnte aos procecsos de concurrencia, dc1c111 acolllpanhar cópias 
authenticas das respectivas actas e do te1 mo ci<· cr mtmcto, que poder:'t 
ser lavrado snh a cnndi~<'ío tle entrar em d;..:nr <' li >rnccillwnto depois 
de approvada a concurrencia por estt.: Ministeri<l e bem assim que, para 
se evitar o inconyeniente de licarem as g·narniçfic, pril·adas, como tem 
acontecido, de elementos para lixaçi'to do arraço:uncuto na é·poca conve
niente, semelhantes processos, como determina o art. 1 1 do regula
mento dos conselhos administrativos. devem ser remei tidos directamente 
á directoria de Contabilidade da C1lerra clon~ mc:ze' nntes elo ~emestre 
em que tem de vigorar. 

Saúde e fraternidade.- Emygdio Dantas narreto. 

N. H7 - El\l r;; DE JUNHO DE 1'111 

\tf!c;pond~ ... :1 ~on-.:.1111~ do tc~nc11tc-coronel Anto1lio ln~~·, l'i1111,·iT(l Tnpinn.tnh;i :;ohlf' 

intendente' 

M.inisterio da Cinerra -- N .. Sfí1 
rle 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra --- 1 l tenente-coronel inten
dente de 1" classe i\ntonio José Pinheiro T npin.·Jmh:'t consulta: 

a) si os tres sarg·entos intendentes que trJhalham sob a direcção dos 
intendentes dos corpos c!o exercito estão comprelienclidos na disposição 
do art. 153, ~ zo, do regulamento approYado por decreto n. 7·4SC), 
de 15 de julho de 1909, isto é, se são propostos pelns :~judantcs dos 
ditos corpos ou pelos referidos intendentes : · 

b) f>i os sargentos artífices estão comprcln~ndidos na citada dispo
sição c, no caso affirmativo, que serviço lhes cumpcte juntamente com 
os cabos de esquadra artífices e sob a direcçãn ele quem devem ficar, 
~e os seus s~rviço.s t<,rem prestados nas ofncinas do~ corpo~. a cargo dos 
mtenclentes ; 

c) si os sargentos intcnclcntcs, em con,;c·qcJencia do seu serviço de 
:.:dministração, podem concorrer na ec;nl:t 'I<; scc vi<;n de L:"Uarda, dia, 
ronda, patrulha, trah:dho~< estes qc1c n:i, ,., :1111 lt·itos pelos anti~~o~ 
~arg-entos qnartei~-mestres. 

Em soln<;'"to a e~sa consulta, que snbmcf lcsk•; ú coJisidcração deste 
~\iJcis~erio(•m ,:: dq mcz linJo, decla:-()-\'ns. l"li" os Jin.s convenientes: 

a) q11e os sam:entos intendentes estão cnnJprehenclido" naqnell:i di.~
posiçãn. sen<ln propostos pelo~ ajc1danl<'-' rlno. r<"··im<.~llt()s: 
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b) que os sargentos artífices estão em condições identicas ás da
quclles, devendo caber-lhes as attri~uiç.ões ~o art. ::!rí?•. s~ 1°, 2° e .3° 
llo dito regula.mento, ~oncerncntt., a ~hrecçao d.as ollictn?~ de carpm
tciros c corree1ros, c, tirando em releçao ao scrrJç<> das ollicmas, depen
dentes dos intendentes dos corpos ; 

c) que os sarg-entos intcnqentes do esta~!o-mennr dos corpos não 
devem entrar na esrala menciOnada, em nsta da natureza de suas 
f'unrçt•cs. 

Saúde e fratcrnida· \c.- · J•:mygdio /)aulas Barrclu. 

N. HH - ·· Ei\l 17 llE JUNHO DE 1<)11 

Dispí1f' ,~rfhl (' p~g·anv·n1C> (l(· oniciac-.; servindo 1t:1 ~:ommis-.:.1o 1 k !Ih I :1' militai f'': 
de Cnyahá 

i\linistcrin tf:I r;u<•rra- Telcg-ramma ·- Hio d<• .Jam·irn, 17 de 
junho de I<JII. 

Sr. dcle,..ado n~cal do Tlwsouro Nal'ioml em Cm abá -· · Os ofll
ciacs que sc;·,rcm nesse Estado na commiss::ill de ohr:1s militares teem 
direito, além dos respectivos 1 cncimentos de seus 1•osto~ accrescidos 
de 20°/,., m:lÍS ás diarias ele (,$ para OS OlliCÍ::t.CS superiores C Sf para OS 
subalternos e capitães, a. contar dcst ·1 data, l'< •rrcnd<' a dcspcn li na! pela 
rnhrica 8' do orçamento vig·entc. 

Sai'tcle c Jbt<'l'llkhde.- l~nn·gdio n.mft1s nlrri'ln. 

N. Hq- EM 10 DE .TlTNllr l DE H)ll 

llispi:íc sobre forrageamcnto 

Ministerio da ( :nerr:\ - Circular Rh rlc Janeiro, 11) d<' junho 
<k 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Sendo limitada a verba 
destinada ao forrag-eamento da cavalhada Eiesta g-uarniç.'ío, sem que 
por isso dcya exceder lh menor quantia distribuida, providcnciac para 
qne sejam sómentc forrag·eados os animaes em serviço dos corpos mon
tados c dos officiae~ montados dos corpos a pé, reduzindo-se a quanti
dade das rações dos animaes destinados á conducção de Yiaturas em 
condições anormaes. 

Por esta o~casião vos declaro que deverão ser enriados para a in
vcrnad:J. da cidade de Campos ou fazenda de ( :ericinó o~ anim:l(~S que se 
acharem nestas C<l!1cli</•cs, dando-se destino conveniente :1os qtw csti
l'<'rt~lll cncostad< >s aos ditos corpos sem prestarem scrviç< ,,, . 

S:li'ltk c fraternidade.- E/111 gdio !)antas narre/o. 
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N. 90- EM 19 DE JUNHO DE 1911 

Difir<íc sobre forr:q:rcam~nto 

i\tinisterio da Clnerra - Circuhr - Rio de .laneiro, 19 de junho 
de 1911. 

Sr. director geral de Contabilidade da ( ~uerra -- Sendo limitada 
a verba destinada ao forrageamento da cavalhada desta ~·uarnição, sem 
que por isso deva exceder da menor quantia distribuída, vos declaro que 
só poderão ser forrageados por conta dos cofres puhlit:os os :mimacs em 
serviço dos corpos montados, dos officiaes montadns dos corpos a pé c 
dos estabelecimentos militares tamhem desta gn:trnição, dc1 cndo, por
tanto, ser jnslilkada a importancia a receber ckssa repartiçfto par:t 
tal lim. · 

Saúde c fraternidade. - !~lll)gdio ]).T11/,1S narrei•!. 

N. 91 - Ei\1 HJ DE .JllNTlO DI·: lfJII 

Ministcrio da Guerra-- Rio de J:tnciro, 1•1 de junho ele 1911.-
Circular :ls fabric!ts, escolas c collegio militar. 

Sr. director do Arsenal de Guerra do Ric• de Janeiro-- Sendo 
limitada a verba destinada ao forragcamento da carall]ada desta guar
nição, sem que por isso eleva exceder da menor quantia distribuída, vos 
declaro que sr'1 os animacs, porventura destinados ao serviço desse ar
senal, poderão ser forrag·eados por conta dos cofres puhlicos, devendo 
portanto, ser .Í\tstificada a importancia a recehcr da dirt:cloria de Conl:t· 
hilidade da <_;uerra, para tal1lm. 

Saúde c fraternidade.- Em.1J{.iio !)antas !Jarrclu. 

N. '!2- 1~.\\ ~" DE .JU:\1110 llE 1011 

l\linistcrio da Guerra -· 1\T. 5?? - H i o d,~ Janeiro, 2, de junho 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da C\uerra- l >eclaro-Yo,: que nesta 
data determino aos inspectores permancntc3 que pro\'idenciem par:t 
q!IC as praça~ ~ra~ln:ubs c ag·~rcg·:HI:Is por r·x,·t·ssr, nn~ corpos das rc·· 
giflC~l RCj.'ltll inch11das 11:\!l v:wa~; que 11rli"V<'Jllllrn Hr· dt!l"l'lll, nnr1 dr~
VI'IIrill •:r•r 11!1 l"i'!\IH~r·ti\·o!lt'll\1"11'1 Jlil'l'l!l"iJj, 11': 111":·::1'1 lllli,J;irlr": l'lll'iii.'IJIIfl 
,.,l~1tin·n1 lil:t•;:nl na·. rt·l"t·tld:t!l ,·on•lll,'r.::'l. 

:-;:lllolt• ,. h:!ll'lllid:tdt•. l·.'llll,<:.ft,, /1,1///,t\ /:/li f''''• 
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i\f, 93 -- EM 21 DE JUNHO DE if)1 r 

1\c~ohe 'obre tropa em marcha para o campo de manobras 

Ministerio da ( ~ucrra - N. 5~\1 - H i o de .Janeiro, 21 de junho 
de 1QII. 

Sr. chefe do Departamento da nuerra- O commandante do 
1 n gTUpO do I 0 regimento de artilharia COJlSUJta: 

T0 , ~i em marcha da séde elo regimento para o campo de manobras 
c vice-versa serão os grupos considerados Yirtualmente isolados ou con- · 
tinuarão subordinados directamente ao reg·imento, como se effe
ctuasscm um méro c-;crcicio de marcha de treinamento ; 

::!", anncxos os grupos [ts hrig·adas ou tliYisões por occasião de sua 
c~tada no campo de manobras, c, portanto, Yirtualmente incorporados 
a ellas, quacs o~ meios de que se scrvir."to os commanclantes de taes 
grupos para transmittir as ordens c instrucÇ(lCS emanadas das autori
dades superiores em manobras e como expedirão aos seus subordinados 
ordens, instrucções e mais minncias relativas ao serviço organico dos 
grupos, si lhes tllllece l"Ompetencia para hai xarem ordens do dia de 
acc1irdo com a doutrina do aYiso n. 224, de': de fevereiro lindo, e si 
os 1ctnaes modelos de CSlTiptura~ã•) supprimir:1m o detalhe; 

3", si nessa situação de manobras serão os com mandantes de 
grupos obrigados a remetter diariamente :1 séde do regimento as 
ordens e instrucções recebidas c as altcraçiícs occorridas para que o 
commando do rcg·imento as rcg·istrc em suas ordens do dia regi
mentaes, ou hasta que de regTcsso :'t sédc do rcg·imcntn apresentem iun 
relato rio detalhado de tl)das as oc:currcncias h a 1·idas no periodo de mo
no bras : 

4", dadas as necessidades do fraccionamento do grupo em baterias, 
no campo de manobras, attenta a mturcza tactica elos themas a descn
rolvcr, qual é o log-ar dos commandantes dos g·rupos. 

Em solução a essa consulta, dec:laro- vos, par:1. o< Iins con
rcnicntcs: 

I 0
, yue, estando o grupo incorporado nas condiçücs do batalhão 

de infantaria tamhem incorporado, se acham os tres primeiros c1uesitos 
resolvidos pelo art. T';ll do rcg·ulameuto apprm·ado por dccrl'lo 
n. 7·-tS•J, de 1 S de julho de 11109 : 

2", que, dadas as comliçües estabelecidas no ultimo quesito, n 
commandante do gTupo fica no ponto mais importante, ou onde o de
terminar o commandante da força a que aquelle estiver snbordinacl(i. 

Saúde c fraternidade.-- J~'m_l ;~·}io hwl-1s lJarreto. 

N. 9-t - E\1 22 DE .JUNITO flE 1011 

l\lilli'.11'1Í() th ( ;l](~fr:l -- !'\. - H i o de .Janeiro, :.-2 de junho 

"'' 1<)11. 
Sr. c1 11:1e do 1 h'p:ll"l:lmcnto da ( :ncrr~-- Em s.olw,·ão :í consulta 

fi'ii[J pelo inSJ11'<'1flr p<Till:liWlil<' <1:1 1<l" rc-:•.·1ao r~m n!T1c1o n. 1.:-r,1, que 
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vos dirigiu em 2 do mez findo, declaro-vos, para os fins convenientes, 
que o aviso n. 370, de 7 de abril ultimo, a esse departamento, sobre 
correspondencia de officiaes e praças com as autoridades superiores do 
Exercito não revoga o estabelecido no no mero 1 ~ das instrucçõcs ge
racs anncxas aos modelos approvados por aviso 11. O;);, de 27 de maio 
de JQJO, para a cscripturação dessa repartiçfto c o disposto nas obser
vações dos modelos ns. 46 c -17, para a cscriptnraç.'io dos corpos arrc
'dmcntados, de que trata a. p: >rtaria de 12 de a~~·ostn do dito anno. 

Saúde c fraternidade.- Emygdio Dantas liarret<>. 

N. 95 -- i~i\1 '4 DE JIJNI!t l DE t<lll 

llecln.m ·til<' ''' f(o-; de ollicio de officiaes comm1t#<in.nl<··. <],, !'dnliio ,J,•,rm, .• , 
n~g-istradas em livro do corro a que csthv1 arJdido 

Ministeri11 da C:lll'rra -- N. r,qn H io rlc .l:m•~iro. 0 1 de junho 
de 1<)1 1. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Achando-se o 1 o tenente 
de cngenhsria José Vicente de Araujo e Sih·a ad·lido a" S:\" batalhão 
de caçadores, por não se achar ainda org-anizado o 1 :" pelot.'ío da 
mesma arma, do qual é commandante o referido ofTicial, consulta o do 
mencionado batalhão, em olllcio n. ê!86 que dirigi11 :Hl inspector perma
nente da ro• reg-Eío, si eleve fazer a escripturad" da f\'· de oflicio elo 
dito I" tenente no rcspcctii'O livro, a e\cmpln dtl qnl' se bz com o 
medico c pharmaceutico, de accórdo com o qnc está preceituado no 
livro de " Modelos,, pnra a cscripturação dos c"rpos arrcg·imcntaclos 
do Exercito, 011 ~i á divis:ln de cng·cnharia c''lllJ'Clc fucr tal escri
ptlTração. 

Em solução a essa consulta, vos declaro, para qne o façaes constar 
ao command:.mte do allndido batalhão, que, sendr• o~ C<ll11mandantes de 
pelotõ~s do quadro ordinariu, a cscripturação de snas fés de ofllcio 
deve ser registrada em livro do corpo em que estircr :tddido. 

Sai·J,fe e fraternidade.- Eml}f,iiO Dmztas !l71T<'io. 

N. 96 -EM 27 DE JUNfF> DE 1911 

l·~;pr~dfk:t '11111' '\·: lllok;\i:l'l de qw~ t1ata a ~·t p·nlo' rln ·111. ··/; .J,., ld 11. .~.:qq 1 
de q 1 !c 1 lczcmbro de 101n 

Ministcrio da nucrra -- N > ,S<J I 

de '<l''· 
- Rio <!e .Jancir". '7 de junh" 

Sr. chelt~ 1!<1 l kp.trl:tlncntu d:1 nnctT:t -· I kc·l:ml-l·o·., J•:tr:t o~ Iins 
cnnycnicntes, qnc as nmlcstias de qnc tr:tta :t 2" partl' d" art. 6" ela lei 
n. •.:><l''· 1k q de .Jczembro dc 1<)1''• s'ín :1s <IIIC r··~'nll:flll d<' :Jr·,:idcntr·' 
<'lll servi.;o militar cspccia L 
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N. 97 - EM '27 DE JUNTIO DE 1<l11 

Snpprimc na tabclla de distribuição de artigos de cxpcrlkntc a machina ctc 
escrc·\·cr c acccs~orio~ 

Ministerio da nnerra N. '·F- Rio de .Janriro, ~7dejunho 
tk 1')11. 

Sr. Chefe tio Departamento da ;\dministração - Declaro-vos que 
na tahella para a distribuiç:io de artigos de expediente aos corpos, 
unidades, fortalezas, hospitaes e outras repartições militares, apprm·ada 
por aviso n. 'l~'i, de '27 de maio de J()'"• publicada no l:olctim do 
l~xercito n. S''· de ;; de junho seguinte, lit:a supprimida a Jnachina de 
l'St-rever com accessorios. 

Saúde c fraternidade.-- Emygdio /Jcmf,1s Barreto. 

N. <)': · 1-;;!\1 2H DE .Jl!N!II) DE llJII 

Dispõe sobre junta de revisão " sorteio mi!itctr 

Ministerio da nuerra -- N. w -- Rio de .Janeiro, 2H de jnnh•) 
de J')II. 

Sr. inspector permanente da 10' região -- Em vista do exposto 
no oflici0 n. 1 o, que em ::J3 ele maio findo vos dirigin o presidente da 
jnnta de revisão c sorteio militar de Bell" Horizonte, e suhmetesttes :í 
·consideração deste ministério, dPclaro-\·os, ele accórdo com o que nesta 
data scientifico ao chefe dn Dei'aitamento da Guerra, em additamento 
ao meu aviso n. 2<J2, de 16 de março anterior, que tacs Juntas são 
lil'res na escolha elos Fcns presidentes, com tanto q ne ohscrvem o ri
g-oroso principio da hicrarchia militar, para não se dar o caso de ser 
um c·1pitão secretario de um tenente, 11111 major de 11111 capilflll c, assim, 
:11<·, o nltimn gT:i•J ela respectiv:1 escala. 

Saú<le e fraternidade ... - E11n·gdiu /):m/Js narrrtu. 

N. ')" ·- EM ·I DE Jl!LHO DE l<JII 

l{l";ol\"«' :t r'(l]l~l!ll·t In 'hr•ft• ,Je '>l'rd(~!) rio E-:l;ldo \l:lior do( tq·Jtlr·l (:r•JH'r:ll ri:l 

.'
1 lr'"i·ír) •:!)h!(' itlrpwti1o ]•tllki d 111ilil:11 

~linHerio ch < :ncrn ·-· N. c -!{in de j.1nl'iro. 1 <k jr!lho de 11)11. 

Sr. inspccl•>r p.:rnnnentc da :c' reg·i'í".- Tcnd•> o clteft.: d•> ser
v ir;" do estacl•l-maior rio lJIIartel-g-c!llTal dessa inspecçno nmsnltado 
<'•11110 d,:ver:í prorc•dcr rel:ltivamcntc: a" fhcto de haver nm comman
,1:\nt•· •k h·1talkí<l, j•·•r ell,• nomeatln 11:1 •·ncsa :JlJ.'ir•nr:i:l p·tr:l pfO('<'dcr 



a um inquerito policial militar, recusado essa nomeação por consi
derai-a illegal, declara-vos, para os fins conyenientes, que o referido 
chefe procedeu bem ele accOrdo com as disposiçües do regulamento que 
não é bem claro nessa parte, coll\'indo, porém, a bem da disciplina, 
que, em ca~os como este, o repre~entante directo do inspcctor perma
nente decline de sua autoridade em favor do ollicial mai:; g-raduado, 
combatente, que tomará a iniciativa dos acto:; de adminHração que, 
por s11a natureza, e\i.~tm prompto andamento. 

~:wde c l'ratcrnidade.- Enn;!.:·.fi·• nmLlS H !ITe/o. 

N. 1"'' -- F~l 1 DE Jl1Lif<l lW t'lll 

.\ppr(J\"t\ :1 lkliht'I:Lç:L4\ 1!11 Tn....;pcllnr l)L'rlll:llH'llll' 41:1 !::\ ]:·~i:in rri:I!Í\".'l a 
J·:lllt'l.llJ:tri:t J(·~.dnlt'tllal 11~.· lh'JI,l lloli/1111\1 

1\lini~trrin da < ~ucrra - !\. 1 1 - H in de j:meirn, -1 ele julho dt' 
I• II I. 

Sr. in:;pcctor permanente da ::• região- - l lcc:laro V< h que approvo 
a delihcraçüo que tomastes e consta de \'O''o ollicio n. ~'1/, de J5 de 
abril ultimo, de determinar, em soluç.'io :'t consulta que Yo:.; fez o me
dico encarreg:Jdo da enfermaria reg·imental de I \ello llorizontc, qm· o 
cofre, a carga c o-: ntcncdlios da me~ma cnt'e1 ma ria lica~scm a carg-o u:t 
q" COliiJ':tnhi:l i;;ol:lfi:J ·~ :t ph:mn:tc·ia 011 :llnhlli:JIIL'Í:t :t c·:Jr'•:o do n·'·PL'
<'IÍ\'11 medico. 

~:u'trl•~ ,. fr:liL'rnid:-tdl'. - lé'nngdio llantos T:r71TI'/o 

N. 1<11 -· Fi\1;; DE .JITLlJ() liF 1'111 

HemC'ttr• ~i Catwtr:t 1lih l)cpul:l·lns mcn:-:ag-C'm -;(•hrt·:tllt'c~·.-..~·i·l:tlk de c:c dccrct.1;· 
lt':-.q]ll\';1n lJlll' f1xv :t ~Tatificaçfio ljtlt.' l'(lJll]~l'lt.' :111~: :tll•lil!II"C'S 

~lini~:tcrio d:t (inCITa -· N. 2J - H i o de .lanl'iro, :, de julho de 
I f) !f. 

Sr. 1" secretario da Camar:1 dos Deputados ·-De ordem do Sr. 
Presidente da Repuhlica, transmitto-vos a indw;a mensag-em que elle 
dirif~e ao Cong-resso Nacional sobre a necessidade de decretar-se uma 
resoluç.'io qn·~ lixe dcfinitiramcnte a !.!Talilic:Jç:ío cJIIC compete aos 
amlitorc-;. 

S:~úci<' (' rr:llcrnidadt'. - T\nn·.~:dio nwt.lS 11 '/IT!'/1<. 
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MENSAGEM 

Srs. !\lembras do Cong-re..;so Nacional -- Tendo sido reg·ula
mcntadas por decreto n. r\.:;17, desta data, as tli~;posiçües da lei 
n. 1 .Bún, de 4 de janeiro de 19u: :, sobre o q nadro dos auditores, con
forme consta das cópias juntas, rogo que ros dig-nd:.; decretar, em 
vi:.;ta dos motilo:.; constante:.; da C\po:.;iç:to annc\a, uma resolução que, 
obviando o inconveniente que se nota da {;tlta de 1111ifonnidadc nos 
vencimentos respectivos, regule estes seg·undo uma tabclla qnc estabc
lc<;a definitivamente uma g-ratificação para aquelle pessoal. 

Rio de janeiro,.~ de julho de l')l 1. - Jlermcs H. da f-',ilscca. 

• • * 

Si·. Presidente da ]{epublica - .\ lei n. 1 .Hr,", de ·I de janeiro de 
Jqoll, estabelece, no artigo 13<J, que o quadro de auditores será orga
nizado do seguinte modo: dous majore;;, quatro capitães, quatro ,.,. 
tenentes c quatro ~o· tenente~;, 

Tal dispo:.;ição não se ,,·,de, entretanto. cone i lia r ,·qm a lei 
n. 2.2<JO, de 1.) de deze111bl'O de I')l' •, que J'rcceitua: 

No at·t. 2.,, que os auxiliare;-; dos auditorc.> de guerra que não 
c:..:ccJcrem do quadro c:.;tabelccido naquelle artigo, g·uardada a ordem 
de antig·uidade das nomeações, pos~c c exercício, :.;erão incluídos no 
me:.;rno quadro c gozarão dos direitos contcridos nos decreto,; ns. 3::, 
de é]Q de janeiro de 1: :'!~, e ~57, de I~ de março de I ::J'J" : 

I'\ o art. 2I, que os auditores de guerra, c\ccpção feita dos da 
Capital Federal c os artig·os -+"c (,o districtos militares, terâo os venci
mentos determinados uo art. 1" do decreto n. 1\21, de 27 de dezembro 
de J<)'ll. 

(:o mo :'c v0. o al,onn de 1 cncimcntns aos auditores JJ."tc 1 obedece 
a um critcrio fixo. 

Por tal moti1 o o reg·ulamellto appro1·ado f'Cio dccrdo 11. ::.: :1;-, 
dc:,ta data, das d.isposic/•c,.; da lei li. 1.:;(!1>, de 1')''·':, acima cilada, sobre 
o quadro de auditores, manda abonar-lhes, de 2" tenente :t major, ak 
que o poder lcg"i:.;fatilo rcsoh a sobre o ca:,o, a gTatilicaç;ío mensal dt! 
350$, c soldo sq.~·undo a tahclla em Yig·or J'ara os otlici:tc:.; do exercito, 
contin~~:~ndo os auditores do:' antig'O:' ·i" e u· di.-ilrictos n1ilitarcs a per
ceber \cncimcntos, ele accünlo com as di~posi~ües que regem o 
assumpto. 

Como quer que seja. urge dar uniformidade ao;.; Ycnclmentos dns 
auditores pela adupção de uma tahella que estabeleça definitil :uncntc a 
gTatiticação 4uc o Cong-re:.;so Nacional julgar con1enientc. 

E assim suhmetto o assmnpto á yossa esclarecida attcnção, pe
dindo que vos digneis solicitar elo mesmo Ccmgres~;o u111a f'WI idencia 
legal, lJliC venha :.;anar este inconveniente. 

1\io tk .Janeiro,;:; ele junho de 1911. --- JimJ:<.;diu /Jall/,1:> IJ,!rrc/u. 



N. 102 - EM 5 DE JULH< l DE '9'' 

Dá inotrucç<í"' :r o flircclor da Fabrica de Polvora sem Fum:rça sobre o concurso 
para uma \'ag-a de am:l.lllli~ll',l' 

ivlini~ 1 crio da < ; 11crra - - N. 7 - ]{i o de .]:uH' i r"· :~ de j11lho de 
I') 11. 

Sr. Jircctor d:t Fabrica de Pulvora ~cnr l•'rr<rraç:t I h: acct'H'l.lo con1 
o clue propondcs em ollicio n. 34<J, de e27 du mcc lilldu, declara-vos 
q11e, no concurso para preenchimento de urna 1ag:t <·k~ :1man11ense dessa 
bl>rica a realizar-se lm:1 cmcnte, se dercrá cbscn ar o sq~uintc: 

r", o:; candidat<h :ro:; l11g·ares de anWIIIICII:'<' dc1·cr:ír> c\hil•ir do 
crnnetlt<J:; pr01 :urdo ter id:rci<' 11r:rior de -~r :111110 L' 11rcnor de :'~· c l'urrr 
COilljllll't:tllJCII(O ci1 il; 

2", os qu<~ j:i tilcn..:ru sido praças de qnalqrwr cmpor:r~:\o ou em
pregados em <~lltras repartições, devcdr< c-.;:hil•ir 1..!\<'llsas 011 attcstados 
provando que semi •r c bem ser l'iram ; 

3'', o col!curso versará sohre as seg·n!ntes materias : conhecimento 
da lingna vemacula, de arithmetica até propor~õcs, indnsive, escri
pturação mercantil e pratica de redac.:ção olliclal ; 

4°, :ts provas serão escripta c oral; a primeira constará de tres 
questões propostas pel:t c.:ommissão e.\aminadora. iguaes para todos os 
candidatos e durará no max:imo tre~ hora~, 1lio ~'l:ndo permittido aos 
examinandos servir-se de livros, de apontament·lh, ·:te., sinfto quando 
distribuídos pela c.:ommissão; a oral será individ1r:tle d111 ar;'t lifl mini mo 
20 c no maximo 40 minutos para cada candidato ; 

5", dos igualmente classificados serão prelerido> em primeiro logar 
os que tiverem serviços militares de paz c guerra, em scgnndn os que 
tiverem sido empregados publicos íederaes. 

Saúde e lhtteruidade.- Emygdio Danta~ I :an·eto. 

N. 103 -- Ei.\1 6 DE JULHO DE 1911 

lkclat;t q•t1· ll<'!l!lnma pt:tça tctd. ,firctto ao~ 'Cilciltl<'!JI" lo .\h·- t'tll IJI;<· 

estiver ptesa em :-;eu tpnt L1·l 

Mínistcrio da < ;1rcrr:1-- N. (JI)/ -Rio de .laucim, ,, de _julho 
de 1911. 

Sr. clrctc do Departantento da ( ;uerra - i! coJillllandante da h" 
companhia de caçadores consulta si, á vista da onlissão rio art. go da 
lei n. :2.2111>, de r:; de dezembro de 191<>, deve dcsco1rtar 1cndmentos 
ás praças presas correccionalmente de accOrd<> cor11 o art. 1 'J.l do 
reg-ulamento para o alistamento e sorteio militar. 

Em :;olução :1 tal consulta, constante do \clc<.:-rarJinra que vo~ 
dirigiu o inspector permanente da (,' rq~iiío a ·-~'7 de abril ulti111o, 
dcclaro-vo,; que, de accOrdo com o citado art. rrJc, nenhuma praça 
terá direito aos I'Cncimcntos dos dias em que cstii-CI' presa em seu 
quartel. 

Saúde c lratcrnidadc. -- Em)gdio Danlaõ !Jar1e/u. 
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N. uq -· EM 7 DE JULHO DE 191 1 

Displíc sobre tratamento em domicilio 

lllinisterio da <; ucrra - N. r,o:\- !{io de Juwiro, :- de julho 
dt~ l 'li I . 

Sr. chefe do Deparlantento da Uuerra -- O chde da enfermaria 
militar de lJrugua1 ana, em :q de março ultimo, consultou cotno dever~i 
proceder com as praças que bai\am ;'t mesma enfermaria, não só 
relativamente ús que permanecem ali i em tratamentt '• conto lambem 
quanto ás que oht<.;em liceuça p:tra clkctuar c~se tratamento em 
domicilio. 

Em solução a essa consuila, vos declaro, para os fins convenientes: 

Qut• a praça doente e com licença para tratar-se em domicilio, 
deve de novo recolher-se ao hospital ou enfermaria, se, terminado o 
tempo que lhe foi arbitrado pela junta medica para o seu tratamento, 
não se achar ainda restabelecida, cabendo-lhe ulteriormente o direito 
de requerer novamente a necessaria licença pal':t continnar a sua cura 
no proprio domicilio ; 

Que a praça que 'c apresenta no seu quartel, declarando-se 
curada c prompta para o serl'i~o, ai'(Js o tratamento em domicilio, é'Ó 
deve ser escalada, depois do e\amc do medico do seu corpo ; 

Que, se a praça requereu licença para "c tratar em domicilio, e 
não a obteve, lica na situação comnutm a todas as outras praças 
recolhidas ao hospital ou enfermaria, devendo ter alta quando ctmtda, 
independentemente da formalidaclt. Je nova inspecção de ~aúdc. 

Saúde e rratemidade.- Emygdiu Dantas Ban·eto, 

N. 1o.) - EM 8 DE JULHO DE t')lt 

l\1 inistcrio da I jnerra -- N. 11 - l~io de Jnnein '• :: de _jttllto 
de 1911. 

Sr. delegado do Thesouro Nacional em Londres- Declnro-vos, 
para os Iins convenicltks, c em solnr;fto ao vosso o11ieio n. 1 r,, de ::!,1 
de maio ultimo, que, de :tccôrdo com o que indicais no mesnH) ofiicio, 
a imporlancin das passagens dos olliciaes do exercito, quando tiverem 
de regTessar ao Brasil, n'ío poder~'t exceder da quantia de r 13-o-o, 
não tendo ellcs direito a qualquer outra importancia prd\'Cnicilte de 
supplcmentqs destinados a melhores ~lCCOIIllllf 1daç<1cs 011 excesso no 
transporte de hag·:1g·cm, que dc1·erá cmn-r pnr cont:t dos mesmos 
n!liciaes. 

Saúde c fraternidade,- Em)"gdio Danta.1 Barreto. 



N. I<Ó- Ei\l I I UE JULlH. DE )<)li 

l\landa di1niuui1 a ral:'-Üo de aHafa c supprimlr a de run;lgem dr'" a11imaes em 
:-.cn·it,'o nas rcgit,c:-: de inspcc~~lo J1L'I"\ll:tllcllll' 

1\\inislcrio d:t ( ;uerr:l- N. 1:)1 1 ·- I\ i<> ele J:tllL'ÍI"<I, I I de julho 
de 1<)1 I. 

Sr. che1e do llcpa1 l:-tlnenlo da Administrac;:ío I_ lcclar<>-\ os, l'ara 
os Iins convenientes, que lica diminuid:1 dt; 1ne1n 1-ilo a ra.,:::to 
di:lri:t de aWtLt c supprimida :1 t.k 1~trello, dos animacs em serrit;o na 
q' rc!.!·i:ío nlilit:lr, cstcntle1td<> se essa medid:t :1 lodo~ os c·orpos das 
dc1wiis rc!.!·i•ies lltililarcs c cu111prindo qut.·. a~ "'"·c·;s:ll i:t:' Prd~.:ns sejam 
<.:\pedidas com urgencia por lclegramn1a. 

Saúde c fr:\lerniLbclc.- Fm_r:~diu /!an/.1s !Jarr<'!n. 

N. 107- Et\1 IJ ])1·: .J!:LI(!l 111·: 1()11 

Um sargcnl.\) rcrurmaLiil do e.\.cn.:il.), que :--,;_'1"\ill (llllltt \o]Uilt~tlirl ri~ l 1alri.l na 
c~mp~u1ha contra o r;o\·crllo d:t Hcp11hlic::t do l';t 1 a~~ 11:t:. tL'lll direito ú,c..; 
\~\llta~:cll'-> dt) art.·~.:; da lei 11. ::: •. :t)ll de 1.~ de dc;.cndn _._:C' Jr)tll 

i\Iini!'tcrio da t ;ucrr:t · \. 1,1::- Rio <lc ,laneiro, 11 dt.: julho 
de 1 '!li. 

Sr. chelc d(l Uej•:trtamcnto da I ;uerta I kdaro-vos que o 
Sr. 1'1 csidenk da Republica, conl'ormamlo-sc l'Oill 'J parecer do Su
prenlrl Tribunal 1\lilitar, c:-;ar:~do em consull:t ele 1.:: ele j11nho findo, 
:;obrt.: o r('querim<.:nto em que o ~o sarg·cnlo rdormaci<J do n<.:rcito 
At.lolpho Charamc de 1 ;1\:.:s, alleg-and<) ltav<.:r 1 •rc:staolo serviços como 
voluntario d:1 j'atria na Glllll':tnha do l'ar:t·~·u:t\, pediu pagamento do 
soldo do posto d<' .::·• tenente, de a'cct'wd< J com 1' cl Í"PI 1st o no art. 2:; da 
lei n. -'-~'Jll, de 1:; LI~.: dczunhr<J de 1()1", r<.:'-'PI\L'll en1 .~ do corr<.:nlt.: 
que se mandasse apostillar na prO\·is:to de rdonua do dito sargento 
a dcclarat;:1o lll'cessaria rcLttil·:uncnte :í s11:1 qualidade de 1oluntario da 
patrb, alim til' l'uder receber o seu uo1·o soldo de rerorma, visto não 
ter elle direito :is vantag-ens elo art. I'' ela mencionada lei, por não 
ser ollicial c h a 1 er sido rer.mnado cnt conse., ucucb dt: ferimentos 
recebidos em combate. 

Saúde e fraternidade.·- Em)·,c,;·.fio Dcmt.1s /Jarrclo. 

Sr. Presidente da Republiea - Este tribunal tem presente o nl'iso 
11. t6o, d~ :> 1 de maio ultimo, pelo qual ordenastes qu<.: fossem tomados 
em c:onsidcra\·ão os papeis em que o c" sargento reformado do 
C\Crcito i\doi!'Llll t 'haramc de ( ;l·>~.:s, allcg·ancl•l h:ti'CII'I'estad" scniços, 



.\11:\I~TI·:Iilll 11.\ li\'J-:1111.\ 

como vu:untario da patria, na campanha contra o g·overno da l~epu
i1lica do Parag·nay, pede que lhes seJa pag·o o s• >Ido do posto de ~"tenente 
de accôrdo com o disposto no art. ~.1 da lei n. 2. ~qo, de 13 de de
;em hro de 1 r) 1 <>. 

J·:· expressa nos termos LJUe seg·uem a int<Jrmaç~tu qm: (t Diredoria 
de ( 'ontahilidade da (lu erra prestou a tal respe1to, sob n. ~ 2~. a 
1 ' secção da mesma ( 'untahilidade: 

,,Adolpho ( :Jw.rame de< lúes, .2" saq.~·ento ret\mnado do 1·:\erdto, 
:tJJe .. ando ter feito a campanha do Parattllal· com" Yoluntario da 
patiia, sendo ret<>flllado Clll lfl(><i, por se aéhar inutilizado por fe
rimentos n:cebido;; em Cl>lnha!e, requer que seu soldo seja pa~ro 
de aco·>rd() com n art. ~-' da lei 11. -'·-'""·de 1 .l de dezeml'r() tiL· 
1()11•. 

]l:t certid:í" d,: 1\. .\. 1•5Su, conAa que o requcn.:nte serviu 11:1 
c:unpanha do f>araguay no .)()° Cllq'o L!e volun!arius d:t patri:t, com(l 
2" sarL?;ento, dezembro de 1::u, até setc111hm de ,::1,:·, t'lll que lüi 
t ransfáidu para o '"" hatalh:-to de infantaria. em que seniu a !é abril 
de 1: :(),J, quando Yeiu para o Hr:-~zil por jncapaz do scrvko, sendo 
rdormadu por decreto de =''! de dezembro desse mesmo anuo, em con
:;equencia de ferimento~ recebhl• 's em combate; e :'t 11. ~. verso, que 
serviu mquelle ha!alhi:io no r:\r:ll'ter de volnnt:u·io d:1 J'atria con1o 
2" ~argcnto até abril de 1::r"1· 

O requerente, pois, apezar de ter servido em um corpo ele volun
tarios da patria c depois passado para um batalhão do l·:xercito, sendo 
reformado como 3" sarg·cnto de~te, não perdeu as qualidades de vo
luntario da patria, como consta da certidão de 11. 4, YCm>, tendo 
solfri'Lio, entretanto,. prejuízo conJ a reforma concedida como praça do 
l·:xcrcito, em vez de volnnurio da patria ; c, parece. será justo gosar 
ag-ora das vantagens concedidas aos voluntarios da patrb pelo artigo 
2,1, visto n~lO ter dircit11 its do art. TÜ. pur não ser ollicial e te!·sidn 
reformado c1n cunsequencia de !Crimentos recebidos em CllliJI'atc, con
I(Jrme consta da certkl:í•J de 11. ,), ver~o. 

A' consideração do S11premo Tribunal \1 ilitar, pl>rtant(l, podem 
:;cr submettidos O:' presentes papeis.,, 

Estfto _juntas ú inl'onnaç~to supra :ts d11as certidões a , JUc clla :'e 
refere. 

Em vista, pois, de semclh:Uite i11funnação c das dt1as certidões 
em que dia se tirmou, ~stc trihu~tal reconhece que o 2" s:uw~nto rc
l(mnado Adolpho Charame de ( ;,·,es tem incontestavel direito às van
tag·ens do art. :23 da lei n. 2. 29", de '3 de dezembro de ''J 1 o, não 
ol>stante ter sido reformado como praça do E\ercito, ~'orquanto nunca 
renunciou sua qualidade de voluntario da patria. 

A terminação da sua vida de campanha em u1n batalhão de linha, 
em conscquencia de ordem do commandantc em chde do Exercito, 
itão allectou a sua qualidade de voluntario da patria, como cot'Sta 
das duas certidões passadas pda dircctoria de t.:ontabilidade da ( ·.ucrra, 
a respeito das quacs acima se laz menção por duas vezes, porquanto l<>i 
soh aquellc caracter c com :lS vantag-ens ,·orn.:SJ'Ondcnll's a cllc que 
Sl'niu naqucllc hatalhüo de 1·:\créito. 

X vista do C\posto deverá ser apostillada na provisão do 2" sar
gento reformado .\dolphu t]Jarame de ( ;úes a declaração nccessaria 
para poder receber o seu novo soldo de relbrma; e, na l~tlta della. 
o interessado se rcg·erú pelo modo por que se km pratiL'ado por 

li 
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motivo de extravio das patentes e de provisões de reft:lrn1a, para 
aquelle mesmo tim. 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1911.-, F. Argo#o.- F. ]. 
Teixeira junwr.- F. Saltes.-]. ]. de Proença.- Carlos Eugenio. 
- Mendes de Aloraes.- L. JYiedeiros. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.~- Rio de .Janeiro, 5 de julho de 1111 1- HERMES R. 
DA FoNSECA.- Hmy-gdio Dantas Barreto. 

N. 1'):; -EM 13 DE JULHO DE 1911 

O cncarre~ar.Jo de um incjucrito policial militar púdc dar-se por suspeito, 
cll,endo à autoridade re,pectiva apreciar c decidir a suspeição 

l\linisterio da Guerra - N. 6:22 - Rio de Janeiro, 13 de julho 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da ( iuerra - Declaro-vos, para os fins 
convenientes, que o Sr. Presidente da Repuhlica, conformando-se com 
o parecer do Supremo Tribunal \lilitar, exarado em consulta de Z9 
de maio ultimo, sobre a suspciçfto apresentada pelo major Leopoldo 
José Ortiz da Silva, por ter sido encarreg·ado pélo inspector perma
nente da 1 :;• região, de proceder a um inquerito policial militar, re
solveu em 5 do corrente : 

I 0
, que o ofticial encarregado de um inquerito policial militar pócle 

dar-se de suspeito, motivando a suspeição em qualquer das hypotheses 
do art. 1,1z do regulamento processual criminal militar ; 

2°, que á autoridade delcgante cabe apreciar e decidir a sus
peição de!initivamente, mandando proseg·uir no leito, se improcedente, 
e no caso contrario, indicando quem deverá substituir o official que se 
der por suspeito. 

Saúde e fraternidade.- Emxgdio Dantas Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica - q Supremo Tribunal Militar vem 
consultar com seu parecer, em obediencia á vossa ordem transmittida. 
pelo aviso do Ministerio da Guerra n. z_p, de 5 de setembro Jo anno· 
passado, sohre o assumpto a que se retere o inspector da r i" região 
militar. tratando da recusa apresentada pelo major Leopoldo José 
Ortiz da Silva, hoje reformado, de tunccionar em um inquerito policial 
militar, para o qual fóra nomeado por aquclle inspector. 

O 111:1jor Le<lpoldo Ortiz, então commandante interino do qo re
g·imento de. infantnria, tendo sido encarreg-ado pelo inspector da 
13• região militar de proceder a um inqnerito policial militar sobre as· 
sumpto em que estavam· envolvidos dous capitães, procurou esquivar
se dessa commissão, allegando ardilosamente, depois de por duas vezes 
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intimado, reputar-sé suspeito, por estar lürado áquelles officiaes por 
sentimentos affectUQSos, o que impedia de julgar a causa com impar
cialidade. 

Não tendo se conformado com essas allegações o inspector da re
gião, que che_gou a suspeitar ser isso um pretexto .do major para exi-,, 
mir·se do serv1ço, determinou que elle procedesse ao inquerito, devendo 
considerar irrevogavel essa decisão. 

Quatro dias depois de dar essa ordem, recebeu o inspector a con-
sulta aqui transcripta, que elle submetteu á consideração do Ministro 
da Guerra: 

1", se póde o encarregado de um inqnerito julgar-se ou ser julgado 
em qualquer das h:(JX?theses_ ~guradas nos arts. 132 e 220 do regula-
mento processual cnmmal nuhtar ; · 

2", se no caso affirmativo, póàe ou deve a autoridade nomeante 
desse inquerito manter ad libitum esse encarregado, determinando· 
lhe que funccione no mesmo inquerito, a despeito da incompatibilidade 
resultante da suspeição ; 

$"• se allegados, expostos ou adduzidos os motivos da suspeição 
argmda, para os effeitos do art. 55 e seus paragraphos do regulamento 
citado, não incide na nullidade do inquerito a suspeição allegada. 

Ao transmitir a presente consulta do major Ortiz, o inspector da 
13a reg-ião militar informa que, não cogitando o regulamento proces
sual criminal militar de suspeição propria ou articulada, para os casos àe 
um simples inquerito policial, 4ue afinal não julga nem pronuncia, não 
lhe parece razoavel responder-se ao primeiro quesito dessa consulta 
senão pela negativa, ficando os demais quesitos, por uma simples 
resposta, irremr.diavelmente prejudicados. 

O auditor auxiliar do Departameuto da Uuerra, informando, diz 
o seguinte: 

" O inquerito policial, acto de policia auxiliar d~ justiça e não dos 
juizes, na phrasc de João Mendes em seu « Processual Criminal Brazi
leiro "• en.:ontra a sua sancção na parte 2" do titulo unico do capitulo 
do regulamento processual criminal militar, que se inscreve - Da in
strucção do processo criminal militar e sua jórma. 

O inquerito fórma um instrumento para a queixa ou denuncia na 
hypothese do art. 55, § 2°, e para o conselho de investigação na hy
pothese do mesmo art. 55, § 3" do regulamento referido. 

Resta, pois saber si neste instrumento póde collaborar um official 
que se deu de suspeito por qualquer dos motivos que determinam a 
suspeição, para dahi concluir-se sobre os itens da consulta. 

E' certo que o regulamento citado nos arts. 132, 220 e seguintes, 
refere-se unicamente aos casos de suspeição nos conselnos de investi
ga~o e de guerra, tornando-se omisso em relação aos actos de policia 
militar. 

Mas quem quer que medite sobre a importancia e gravidade das 
attribuições conferidas nos arts. 33 e seguintes do regulamento pro
cessual criminal militar, ha de sustentar que não póde a autoridade 
incumbida de investigar a existencia de um crime quando delegar attri
buições, silenciar até uma declaração de suspeição. 

Se realmente o que se tem em vista com o inquerito policial mi
litar, é a informação do crime e descobrimento dos criminosos, não se 
póde exigir que uma autoridade encarregada desse acto proceda com 
imparcialidade desejavel em todas as averiguações precisas, nomeada· 
mente, perguntas ao réo e inquirição de testemunhas e por fim se con
duza escrupulosamente quando houver de fazer uma exposição doa 



factos verificados e designação elos indiciados autores, S()h a influen
cia dos motivos de ordem moral c juridica que o inhibcm de cumprir 
o seu dever. 

Tudo mais é contraproducente, desarr:1zoado e contrario ú boa 
raziío c ú hon justiça. 

Embora niío haja disposição cxpre~~a sobre a cspccie c com o 
lim de obter-se a mais completa isenção de aniu](l no cumprimento 
da& obrigações de policia, pensa a ,\uditoria em sol11<;ão aos itens que, 
quanto: · 

Ao 1 ''. Precedendo juramento, o encarrcg adn de proceder a nm 
inquerito policial militar, pódc a !legar sn."pci~·.'\o. 

I\. o 2". 1 >ada c .Jurada a suspeição, nií• 1 póde >'er mantida a dclcg·ação. 
l\.o ;)". Contra o acima e\pcdido é nullo o inquerilo ,1d initiu. 

Entretanto, co11\Íria consultar ao egTe.l..!io Supremo Tribunal .í\1ililar 
(na fónna do arl . .-;tf> do reg·ulamento J'roce,:;nal crinlinal 111ilitnr. 

() L·omnel chcl'e da 1' divisão do Departamento da ( ~uerra mani
lesta-sc de acc(>rdo com a opinião do :111dit(lr "•' ;:encral chet'e do de
parlamento declara que a allegação de ~lls1•eiç;ío merece ser tomada em 
consideraçtto, embora nada tk expresso e positivo se encontre em 
favor dessa opinião no regulamento processual criminal militar c con
vindo firmar doutrina deve ser ouvido o Suprcnw Trib1111al .Militar. 

Tacs são as informações das autoridades que informaram~ presente 
consulta. 

Este tribunal entende q11e alg·uma prm·idencia deve ser adoplada 
pan re111ediar a commi:,são cltJ regulamento proces~nal criminal militar, 
porém, nf1o concorda com os pareceres das :wluriLbdes que opitwr:un 
no sentido de que a allcg-aç::io dP snspeiçãu al1irm:1tl:t pelo ollicial no
meado para pmccder a nm inqnerito polici:1l, sc.ia o snllicicntc para 
cximil-o dcst1 ol,riga,·ão. 

( J ollicial que estiver encarrcg·ado de um inqueritu, se_i;t em virt>1de 
de seu proprio cargo, seja em virtude de dekg·ação, no e\crcicio e 
cumprimento de sua:; attribuiçücs, não pt >de ser averbado de Sllspoito, 
por nfto ter Jogar a suspeição nos caso~ em qn~ s,·, ~c 1 'r:1t icam actos 
meramente liscac~, a hem da policia militar. 

O encarre:..>:~1Llo elo inqucnto 1üo é antori(bLIL-. d:1 ordem .indiciari:1 
e sim dJ. administrativa, •:ujas func~·-íes, toda:·' kndem s<-, e e\du
sivamcntc ús inl'urmat;õcs c avcrig·uaçõe.; ele que c\:1 11olicia o art. :1:: 
dn reg·ulamento processual criminal milit:~r. L~s:;:1 aut<Jrid:1dc nada de
cide, nada _iulg·a. reduz apenas a termo o rel:\torio, todas as dil.ig-enci:ls 
procedidas 1•ara o de;cohrimcnto elos lactus critnino~u:;, setiS autores e 
cumpliccs, 

O cas•1 porém da consulta é de suspci•/tO csl•ontanc:1, que o su-
perior não acccitou, insistindo na sua ordem Llc proseg·>lir no feito . 

. \ nossa lcg·islação criminal militar é a es'e respdto omissa, pois 
que nenhnma das suas leis prevl: c regula <> c·asn c" mcsnw se dit 
quanto á respectiva jurisprudencia. 

O art. 1 ;p do citado regulamento tratando de j11izes. não é appli
cavcl á hypothesc da consulta, conseg-uintemcnte menos reg-ularmente 
roi invocado para resolver a duvida. mesmo 1" ,,., p1c 111akrb de suspeição 
c de din~itu estrkto; não se presume. 

Mas se é certo que o enc:~rre~aclo de um inqUL~rito 11:-tfl p(de dar-o;c 
por suspcit•J, l'undado no art. 1.)2, ,1cima allutlido, todaYia é licito reco
nhecer, na auscncia ele disposição e\pressa :\ sua suspeição em qual
quer das hypotheses a que "e retere o dito art ig• •, cabendo o conhe
cimento dclla á autmictade dclegante que, ~c :1 inlgar improcedente, 
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mandará proscg·uir nas dilig-encias, sem recurso alg-um, c no caso con-
1 rario indicará quem o substitua. 

Este tribunal entende, pois, que aos quesitos da presente consulta 
derem ser proferidas as seg-uintes respostas : 

1 ". O oflicial que for eÍlcarrcg-ado de um inq ucrito policial militar 
púdc dar-se de suspeito, motivando a suspeiç:ío em qualquer d:ts hypo
lhescsdoart. 132. 

2". A' autoridade ddeganlc cabe aprecbr c decidir a su~'reição, 
dclinitivamcntc, mandando proseguir no !dto, si impro,·,!dcnlc, c no 
c:tso contrario, indicnndo quem o substitua. 

E' o que parece ao Supremo Tribnnal 1\lilitar. 

Rio de Janeiro, 2'1 de maio ele 1911.- P. J\r.~·nlfo.--- F . .f. 
Teixeira Juuiur.-- F. Salles.-}.]. .te Proc11ça.-- Julio ,/e No
/'IJ/1/ra. - Carlos J•:wrcuio. - Mendes de Moraes.- L. Medeirus. 

Foi roto o ministro Acyndino Vicente de i\lag·a!hães. 

ltESOLUÇ;\o 

Como parece. -Rio de Janeiro, S de julho de ''íll. - llmnms 
]{. '''' FoNSEC,\. J·:nng.fin n.wtas !Jc1rrctn. 

N. IrH) - E\ I 15 llE .IPLil! l DE 1()1 r 

l'r•rmilli' que ollil'iat·' r· praça' Lia Força Pnlicial do Di llkln F,•,Jer:ll ·;c• 
r,~.:olll:llll pn~·,lh ;t qnartt+: nu fortaleza:-- dr1 :\li11i·:tcrio da ( ;llt'IT:l 

i\linisterio da t ;nerra 1';. (>J t - n. in de ,J:u1ciro, 1 S de julho 
dr~ 11)11. 

Sr. chct'c do D~partarnentn da Guerra -- Tendo o l\linislerio dn 
Jllsth;a c Negocias Interiores solicitado, em aviso n. 55n, de :\') ele 
rnan;o ultimo, a C\pcdit;ão de ordens para que sejam recolhidos presos 
aos qu:1rtcis on fortalezas a carg·o deste ministerio os ollidacs c praças 
da f.'on;a Po:ici:JI dc:·;ta Capital, declaro-vos, para ns fins convenientes, 
que L'oncedo tal pcrrni~s:ío, súmente para os casos de alta g-ravidade em 
qnc o nllicial 011 pra~·a tenha p:1rtc muito acccntnad:1 e L'llll\l'llh:l retirar 
immcdiatamente da respectiva Frm;a. 

Saúde c fraternidade --- Rmr.'<·dio l!cmlas lJ.11Tt'ln. 

N. 110 - E~ I 1B n1-;; JrlLTlO DE 11)1 1 

.·\clara du,·ida·~ sobre o .·:ofdo que dc,·cr;in rercchcr a·: pr.1.~:l~: do E\ercito, 
induida~: nn .\-.;ylo dl' lnralidos da I . .tria, n:-ts cnndi,.;f"íe·~ que :-:r· cspt•cincam 

i\linblerio da < h1crr:t - N. (,"7' - Wo de .Janeiro, 1:~ de jnlho 
dr• FJTT. 

Sr. chefe do nepartamcnto da nucrr:t -- n commandanlc do 
/\~do de Tnvaliclns da Patria con~;nlta : 

1 ". <)nal o soldo que dcver:lo perceber : 

,7) as praças do 1·:\ercito, lranslcridas actt1.1lmente p:1ra o dito asylo 
urna vez qne, ao lerem rs~n transfcrcncia, g·osa\·am d:~s ,.:lllt:l,·ens dd 
tabella Yi~~ente ; · · : 
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.b) as praças alli incluídas actualmente, ficando sem effeito a baixa 
que tiveram do serviço do Exercito ; 
. c) as praças já asyladas que se reformarem actualmente, uma vez 
que seus soldos lhes eram abonados pela tabella anterior á vigente. 

z•. Si aos sargentos e seus equiparados, tanto aos asylãdos como 
aos que vierem a sel-o, deverão ser abonadas as duas etapas de que 
trata a tahella C da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 19ro, desde 
que esse abono lhes é feito para seu sustento ; 

3°. Si as praças asyladas que baixarem ao hospital ou enfermaria 
perceberão o soldo integral, como preceitúa o art. 7o da citada lei. 

Em solução a tal consulta, feita no oflicio n. r86, que em 29 de 
março findo vos dirigiu aquelle commandante, vos declllro : 

Quanto ao que~ito [0
: 

a) que, dada a exclusão da praça do corpo a que pertence, a sua 
transferencia para o asylo, na vi!<encia da lei citada, vencerá ella o 
soldo da tabella 1\ esta annexa ; · . 

b) que, as ex-praças mandadas asylar actualmente continuarão a 
vencer soldo pela tabella que vigorava ao tempo de sua exclusão do 
corpo respectivo ; 

c) que as praças já asylaJas, que se formarem ngora, deverão 
vencer o soldo que lhes foi marcado em sua provi&'ío de reforma. 

Quanto ao 2° quesito : que o sargento e seus equiparados vencerão 
uma só etapa no valor de r$, de accórdo com a lei do orçamento vi
gente. 

Quanto ao 3° quesito: que as praças asyladas, que baixarem ao hos
pital ou enfermaria, não vencerão soldo integral, porque o art. 7o da 
lei supracitada s(> é applicaYel ás praças em serviço. 

Saúde e fraternidade.- Em)gdio Dantas Barreto. 

N. 111- EM 19 DE JULHO aE r 9rr 

Dispõe sobre armamento das sociedades de tiro 

Ministerio ela Guerra- Rio de Janeiro, 19 de julho de 1911 -
Circular âs grandes inspecções. 

Sr. Inspector permanente da ... região- Verificando-se que al
gumas sociedades de tiro confederadas possuem armamento em quanti
dade superior á de que trMam as disposições em vigor, vos declaro que 
deve ser. recolhido á intenclencia dessa região de inspecção todo o 
armamento que ás mesmas sociedades foi distribuído em desaccardo 
com as ditas disposições. 

Sat"1de e fraternidade.- Emrgdio Dantas Barreto. 
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N. 112 - EM 22 DE JULHO DE 1911 

Declara quaes os vencimentos que deverão pereeber, no caso de doença oo 
opera rios do Arsenal de Guerra do !Uo Grande do Sul 

Mini~terio da Guerra - N. 620 - Rio de janeiro, 22 de julho 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O dircctor do Arsenal 
de Guerra do E~tado do Rio Grande do Sul consulta si, no caso de 
doença de operarias do mesmo arsenal, o abono ele vencimentos se 
deve regular pela lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, ou pelo r~~ 
gulamento approvado para o dito estabelecimento pelo decreto n. 7 .940, 
de 7 de abril ultimo, visto haver diverg·encia entre este regulamento e 
o que menciona a dita lei, a respeito. 

Em solução a tal consulta, dirigida ao ins.pector permanente da 
r 2• região em officio n. 31, de 2 de feHxeiro anterior, vos declaro, para 
que façaes constar a este inspector, que o disposto no art. 48 da citada 
lei continúa a vigorar, em Yista do que determina o art. 30 da de 
n. 2.321, de ~o de dezembro de 1910, que deve ser seguida para a con
ce..c:são de abono de diarias aos operarias e serventes, não só pelo seu 
c..1racter permanente como tamhem por ser henelicente a todos os dia
ristas da União. 

Saúde e fraternidade.- 8mygdio Dantas Barreto. 

N. I '3- EM 22 DE JULHO DE 191 I 

Estabelece regraR para oR contractos concernentes á acquisição de artigos para 
08 corpos c cstahelecimcntos militare.s 

Ministerio da Guerra - N. 15B - Rio de Janeiro, 22 de julho 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Administraç!o - Declaro-vos, para 
os fins convenientes, que deverão ser annuaes e obedecer ás regras 
indicadas os contractos concernentes á acquisição dos a1tigos dos f.rrupos 
-expediente e escriptorio, couros, carvão, madeiras, materiaes, limas, 
parafusos e pontas de Paris, ferramentas, louças, tinta.s, brochas e ver
nizes, para os corpos e estabelecimentos militares, em vez de semestraes 
como se tem procedido : 

1.a Deverão as concurrencias elfectuar-se em outubro de cada anno 
para que, depois de decretado o orçamento, possam ser lavrados os 
respctivos contractos, que vi(<orarão durante todo anno immediato. 

2.• Deverão ser sustaaas neste departamento todas as concur
rencbs relativas ao semestre corrente, visto não compensar o estado 
actual dos creditos o trabalho que se irá ter, adquirindo-se unicamente, 
em caso de necessidade, os artigos indispensaveis, desde que haja verba 

. para a respectiva despeza e por meio de mcmoranda. 
Exceptuam-se desta providencia os artigos do grnpo - carvão <)e 

pedra c de madeira e de i!luminação. · 
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3·' Para as concurrenciaf:. de outubro pro:drno se organizarão im
pressos, os quaes não excederão, cada folha, de o'",3.1 x o'U,22, de 
modo que façam parte delles todos os artig·os preciso~, e\·itando-se a 
falta de fornecimento por p:ute dos contractantcs, em razão da diver
g-cncia na dcnominaçiio dos pedidos c conscqncntcmcntc a compra por 
preço superior. 

4·" Para o fornecimento de moveis, tapetes c artig·os semelhantes, 
destinados aos corpos c outras nstações, tamhem se org·anizarão im
pressos, continuando a ser feita administrati vamcnle, na n·mna da;; 
disposiç<'íes em 1·ig-or, a acquisição dos que, por sua cspedalidadc, não 
puderem ser contcmrlados IW. rcbçfto on snhstitui,!os pnr 11111 rios seu" 
'·, mtractados. 

;)." Os estabelecimentos a que esse depart:uncnto tiver ele fornecei 
artigos, cin!:dr-se-Jüo em seus pedidos á nomencbtur:1 ns:1da no dito dt>
p:lrt:uncnto, o qrrc Sl' pr H 1<.-r:·r 1 crilic:1r do /li.1rio tI f/i• i 71 qrw Jllihlicar " 
n·~umo das propost:1s. 

I lessas providencias devei~ dar conhcc'i111enlo ;[,, </, '' '. 1 ~-· c 1 :;-< 
rcg·ii1es de inspecçflo permanente, do qne Jill· a cllas rclati1·o, alim de qnr~ 
tenham a devida execuç.'ío. 

:~a,·Jdc c fraternidade.- Rllll'/..!.',tio l!.m/,7s !imTc/u. 

N. 1'-1-- Ei\:124 llE .P'LIIO DF ''!" 

~linislerio tb r ;ncrra ··- N. l>:j1 - !?in de .fanl'iro, ; t dt~ julho de 
ll) 1 I. 

Sr. chcl'c LlO Departamento da c;uerra --- () capitf\o do S.~ 0 batalh:io 
de caçadores João Manoel de Souza, em olllcio que dirigiu ao comman
dantc do dito corpo em r;; de abril ultimo, consulta si o inferior rebai
xado corrcccionalmente. dcye perceber n ~old" ,. ·:rltilic:lç~n do s<?.n 
posto ou de simples soldado. 

Em solução a essa consulta, vos declar. 1, p:1r:1 , Jl"~ n J'aç:w~ const:u· 
:10 mesmo capit:io que o sarg-ento reh:li\adrJ rle prh\" deve~ pt·rcehcr drt
r:llll<~ o cas1i!~·o o soldo de simples soldado. 

:--::aúdc c J'ratcrnillade. ·-- F:llll).!.·diu I !.W/,1,· n11-rr'lu. 

N. I 1.')- 1·:1\l ~~ llE .fUI .ll') Dl:: 1<)1 I 

Hc•,:nh-l' 111\"ida.-; ..;()bfl' :1. arplic:l-,::10 .1Q<.; "~lf!!I'Jlt(l..: :HI"l~!:!illH'1\t:ldnc (' ~~ll.c!'aj:ld!l· 

•lo .1rt. ~t. 11. •L .fn lei 11 . .:;.,<~f). d1~ ~I 1k ,j,'/1'1111'1•1 k !l)lol 

\liniskri" d:1 I ;llC~IT:l - ~. (J.~J -- l~in (k llll<'il<l, • 1 d1• .itrlhrl de 
11111. 

Sr. ,·hel'c do 11eP.'1rt:unento da nnerra -·I> J" tenente dn ')n' ha-· 
talh:\o de r·:v;a<lorc~ Jo:ín /\mcrico tk Freil:-~~. l'onslllt:l ~r, n:ío deve ~r,r 
e'\tPnsiYn :1n~ s:ln.~·l'Jl\os arn·!~·imcnt::~dns e c·n~·:li·trlo·; •1 dispnsto no 11. q 
do :trt. c! d:t lr•i,ll. '-.~~ri. dr~ :il rk rll'Zt~lllilro rl·· ''l'''· i~t•1 é, se n:lo 
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lhes compete a g-ratiticação ue engajado, n:1 importancia de J5o réis, 
de que trata o n. 9 do dtado artigo. 

Em solução a essa consulta, vos declaro, para que o façncs constar 
ao mencionado oflkial, que não ha que resolver, em Yista das tahellas 
~\plicativas do orçamento vig·ente. 

S:1úcle c fraternidade.- em_r·:.::,fio D.mtas /Jarrctn. 

N. r ,r,-- E\\ ~4 DE .Jl'Ll H r DE 101 r 

J·:.•.lah~·le~~~· r~·~·-r:ts j':lr:t :h l'OJKiliTL'lJCia'> p:H:l l\1,.1\t't~imc•ntn d~· ,Jnl~_·:t' ll:tcinlt'H'.:, 

ao l,:tbtJratcJriO (:hinii.·o-l'h:lnn:tl'l'tlti(~f) .\\illt:JJ 

•\lini:;tcrio da t ;uerra --- N _ ''.13 l~j() de .f:Hlciro, ~-1 de julho 
d1• I C) I I. 

Sr. chetc do Departamento da ( iuerra - I redaro-vo:~ que rrppronl 
o processo de concurrcncb celehndo em '' ,:o mez findo pam o t'orne
L'inrcnto ao Lahoratorio Chimico-Pharmaccutico \lilitar de drog-as de 
procedcncia nrrcional. durante o semestre actual, dcvend.r celebrar-se o 
contracto respectivo depuis de novamente publicada :1 p:1rtc indicad:1 
na int<mn:-tção jnnta, p"r cúpia. n. <):l7, de 17 do corrente·. t!:t [)irec\':io 
ck l ~ontahilidade. 

Outro~im, nl:' declaro que. de orrr em diante, de,·crã" ser annmes 
e não semestraes as concurrencias para l'nrnecinwnto iclcntico ao dito 
lahoratorin, obedecendo :is seguintes reg-ras: 

r•, ellectuar-se-lüo em outubro de cada armo para que, depois de 
de('retado" on;amento, possam ser lavrad(ls ,,; contral.'los, que vig·o
r:trão dumnte todo o rrnno immediato; 

J", ser:-t., org-:lllizaJos impressos, que nã" C\ceder:to, cada nm, de 
om,_-:;,)-t-om,22, de modo que façãm parte dellcs todos os artig-os, evi
ttndo-se a ntlta de fornecimento nor parte dos contractantes em rnzão 
da dil'erg·enda na dcnominaç:-to elos Jledicl()s c. C<lltscqucnt,~mcntc• a 
mmpr:t por preço superior. 

:-;aúdc c fraternidade. - l~mr:c;·,fio i hmlas /:,11-reto. 

N. 1 '7 -- El'II 2;; m~ .JULJtn rm rqr, 

N.111 -;tllfrt'lll :11J[fllll'l1tO 110'> preçn-; do l·ustn 1\~. mcdic:unrntn- rdlll''ci(lt)~ :to-.: 

nflid:tL'--: .Jo 1·~\L'rcitn, .\rm:1(la l' cl:ts"v~ alllll'\:t'--

lllinisterio ela < incrra -- N. ''·'·~ 
de Tl)TT. 

- Rio de .laneil'O, :c;; de julho 

Sr. chelc do Departamento da < incrTa < l chdc da cnl'errnaria 
militar de llrn~nayana consulta si as impol'lanci:t' dos mL·dicamentos 
l()rnccido.-; para desconto, em 'irtudc de pedidos L' receita.' medicas, 
tem de ser, de acclirdo com o que prcceiil'ra o n. ~do a1 iso de ~1, de 
janeiro de 1 :1:l;-, pnhlicado na ordem do di:t tb rcpartic;:io dl' ~.ind:tnt•·
f'.""lleral. n. ·~·"'~"• Je 1' •. \e i'l'I'L'rciro sc~:·niut,·, snhn•c·:1rn·~~·ad:h ck mais 



20 °/0 , não só para occorrer ás despezas com o pessoal, como tambem 
para indemnizar o valor Jo vazilhame cmprcg·adn no aCiliJdicionanH~nto 
dos medicamentos. 

Em solução a essa consulta, vos declaro, para os lius CIJilvcnicntcs, 
qnc em vista do disposto no aviso e:ic 1:1 de julho dt• II)"S c art. 10 da 
lei n. :: .. zq", de 1,; ele ,]ezcml•ro de ll)lu, n:ío :;nll'rt·m aiL'.'.·ml~llto nos 
respectivos preços do custo os llli!Llicamentos 1imH·1·ido·; :1<1S ollici:tes do 
Exercito, Armada c classes annnexas. 

,c;aúdt~ c l'r:tlcrnidadc.-- ''-'lll)gdio n,mtas I :aiT•''' '· 

N. '1·'~ 

n 1~111!'! 1 r· :1 (I' :1\11'.~1 I' I i N:i d• 111.'11 1111 ·n·:ag't'lll ;-.(11 \I'. :l 1] ,'1(1 .r. •I 11\.1 ·: li I I Lu; .... olllJ'.'lldi i:l 

lt:!jl)ll'll'~; ·ltl .\C.li' •'111 1111i11:1r\t~·~ \'l'lll\.'lllt'l\1• l11 J:\•'lí"ilO 

J\lini.~lcri<, , l:1 1 ;,,cru 
t\ t• I q I I . 

1\J. '1 - Hio o.l1· Jnwiro, •(, dr· ,illl!l!l 

Sr. I'' Sl'•Tel:lrio d:1 Camar:1 Jrr; llepul:lcl":; 1 lc ordem ,lo 
Sr. Prcsidcntt~ th 1\epuhlica, tr:msmiltn·\ n.~ a incl11s·l mcnsa~cm que 
elle dirig·e ::v J ( :1 Jll!!LTSSIJ Nacion:1l sohrc a tr:\n~túnll:tl'ií• 1 tb~; compa
nhias rc!.d<IIL'lcs do l.t~ITitmio do \crc~ t'lll llllid:l!k~ p•·rm:tnc•ntes do 
Exercito c cnno.;c'•Jill'lltt· :111gmcnto dn qn:tdr<l '"'lill:lllll <~e int':lnl:lri:t 
pela inclusf1o !Jos ullidacs nos coq•us rcsnll:tni<:s 1 t.:~,;·t 11.111 -l'lll'lllat;:io. 

Saúde~~ lr:ltl'rnid:u.lr. /•~1111 ;.:li•• n,m/Js 1: IIT•'i••. 

Srs. membro-: do CongTcsso Nacional -- Transnliltin11n a inclut'a 
exposição que me foi apresentada pelo i\linist rn d<~ Est:1do (h ( ;uerra 
sobre :1 necessidade de tr:\llsthrm:tr as comp::tnhias rcc~·iqn:~es do Acrt\ 
Purils c .Juruú em 11nidadcs permanentes do l·:w.rcil" c· :mg·mentar o 
quadro ordin:~rio da arma Je intilntaria pela ind11s:ío nl'l!c d11s IJI!iciacs 
em serviço nos corpns resultantes dessa transl'orm:1c'fí0, n>g·n-yns dig-nei~ 
rco;nlver sobre adopç:Io de tal providencia, q1w 1111' l':tr•o.cc 11til ú Naç:ío. 

Sr·. !'residente da Rcp11h1ica - O :111. ·" 'hs in~ll'llcrJíes pnra a-> 
companhias n·dtmacc: tln Acre, Pnrl1s c .lnru:\ lll:Jtlli:lda•; llhscrv:;r por 
decreto 11. R.IJ.II, de :2 de jnlho ele 1f)Itl, di~p()c que l';1ra essas compa
nhias serão liradlls os capitães c 1 '" tenentes dl) q11a lr•l ~"l'i'lcmcnt:.w 
da arma de inl'antaria c os :2'" tenenks dos e\1·eckntcs ·lc~tc posto na 
dit:1 arma. ( J Clllll['rimcntn de tal disposit;ãll qll:lnlo :1ns cal'itães e 
1 "' tl'ncntcs det1.'f'111inon o anQ"nwnto indcl'i· 1,1 do lltlllll'ro de nfliebcs 
do dito •.pnJr1L !'ara n·sl:lhcleccr este q11:tdr" ,·,1n1 "s1~11 t;ll··,_:lil'o lc!~·aJ 
Ollt:r;J proYitlcncia n:ín h a sinã<l CPnsiclcr:t~· :\c; 1.'1 !llli''tnhi:l'; de qne se 
trata cnm • unidades p~~nnanente< do l•:,crcit" l' 1:: •ns•'•llll'illcmentc 
aug-ment:tr o lllllllero de otlkiaes cio <.tnrtcll·,, lll, I in tri1' 1h :1r111:1 em 
[llcsl.'í,, ,1,. In·~ <':lpit:íc·~. tn·s i"'' tenente~ I' ·.:··i•: l<·ii<'lltl's <'111 ,,~,--
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viço nellas, reuni mio-se estas ás eompanhias isoladas sob a denominação 
de 1 4", 1 ;)" e 1 6". Peço-vos, portanto, que vos digneis submdter o as
sumpto á eonsicleração do Congresso para que elle se pronuneie sobre a 
adopc.;ão da providen<.:ia indicada. 

f{jq Lk .Janeiro, ê]() de julho dL~ 1<111.--- /.;m_l',gdiO {)a1//<7.' J:arre/0. 

N. lt<J -EJ\1 2l) DE .JULII(l DI~ ll)ll 

t) d~·('J"C'tn 11. 7.l':'S, d(~ .W de outnbtode H,JOt), nada dispõe:-;ol,n· o:· l'lllJ'I('!:·~dn•; 

<:il'i' da fabrica d" poh·ora "'111 fuma<;a 

i\linisterio da < luerra - N. (•.)l) -- Hill de .JanciH•, -~'l dr• julho 
de 1•_11 1. 

Sr. chefe do Departamento da Cluerra - Em ollicio n. 27r>, de 1: 
de maio ultimo, dirigido a esse departalllCill", o director d:t fabrica de 
pr 1l nm1 SL~IIl fnm:t•;~l eonsn lla: 

1", si os C111prt~g-ado~< ci1·is dt· qualquer e.c;tahl'iccimento do Minis
terio da Cincrra cstàn sJiieito~;, no todo 011 em parte, ;'ts di~'J'osiçõe~ do 
reg-ulamento apprrwac!o pelo decreto 11. :·.l·.;:s, de .~" d·· rllttuhru de 
1' ""i, ou slimente ús ,dos privativos dos estabelecimentos; 

:2", si estiverem sn,ieitos sómente em p:trtc, quacs as disp<~sir;C1es do 
reg-ulamento :IJ'I'rnl':tdo por aq uelle dccrel r,, applica 1 eis ;H >s mcstl!<>S 
enípreg-ac!os. 

Em solução a essa c·onsulta, vos dedaro, para que o ütr::\l's constar 
ãquclle director, C(UC o decreto n. 7f>.);), de :~n de outubro de 1909, 
actualmente modil1cado, nenhum dispositivo directn tem sohre os em
pregados civis ,.Jo dito estabelecimento, qne se reg-c pelo rcspectiYo re
g-ullmen to. 

S:u'1c!e e fraternidade.--- Emrgdio Dantas liarreto. 

N. ~~~~--EM :11 rm .JfTL!lll IIF 1'111 

t·:,till!:;IIC o consclh(J de compras do llepartamcnto Central c prol'idc11cia sobre 
o modo como ftrlnr~IJlentc dcn~m :-::r~r ndqlli~·idns :1rtig-ns p:u:1 n ditn df"p0r
l:llllt'llt() 

i\linisterioJa 11nerra -- N. r: 
lfJr r. 

H i o de .Janeiro, -~ 1 de _in lho de 

Sr. chefe do Departamento Central -- Deci:Jro-vlls que é annnllarla 
a eoncnrrencia realizada a 26 de maio ultimo par;; acqnisiç:io de ar
tig·ns de expediente necessarios a esse departamento dllrnnlt· o ;tctnal 
semestre, em Ybla do extr:tonlin:Jrio au,~-lllCillo dos pn\'"'' :tprest:nt:tdns 
sobre os do semestre prnximn findo. 

Ont rosim, Yos declaro que, de accórdo com o qne ponderaes em 
ollkio n. ;)J, de(, do mez passado, fica extincto o con.sdho rle compras 
da rep:Jrlit.-;io a \'<IS'-'O cart:·o, dcv<~llilo os :Jr1it:ns qne :'t 1111:"1na sr dt~s-



tinam fazer parte das concurrencias celebradas no Departamento de 
Administraçfw, que vos remetterá um impresso com a lista das propostas 
acceitas, para que os pedidos possam ser dirigidos directamente aos 
fornecedores. Para isso serão em tempo organizadas as relaçücs dos 
artigos ahi consumidos, incluindo-se nas listas do dito departamento 
todos os que não constarem dos seus imprc~sos, dcyendo os li>rneci
ment.os seF ldto;; annualmcnte. 

~alltk c fraternidade.--- í;'ml·,gdio IJ,mfas /J,n-r,•fo. 

(>Ministro tk E.c;l:tdo d:t Cinerra, em nome do Sr. Pn~sidente d:t 
){cpnhlica, resohe appro1·ar o :'eg·uinte guia para i11stmcç·1o da inl:ltl
taria, org-anizado de acL·<irdo com o disposto 1111 n~é''li:u11<'1\ltl appml'ado 
por decreto 11. 7 .. I,S'I. dl· 1 ~ dt.: ,~ulho de ltí' "'· 

l<io dr· J:meir". 1 de .ag·osto de 1911.- l·:m1·!~ /in /lm/,Js l:cJrrc/o 

I - i\lm·imento~ sem arma. gymnastica, pcrlil indi1 idual 
l~ontin~.:uci:l". Ensinos dos nomes c rcsidcncias dos olliciacs do rc

g·imento e altas autmidadl's militares. I :nilimnc:~ ,, di-<tim:ti1·ns d()s 
postos. 

H.eg-ulamento disciplinar. Condnctn do soldacl" na rua, 11()~~ vt·hi~ 
cuJo:; dt~ conducçfto publica. Princípios de educação moral. 

II - :\lnnejo da arma, g·ymnaslica com a arma. E \Crcicio;; prcp:t 
ratorios de tiro, pontarias nas dilkrentes posit;Gcs L' sohrc :11\ os Llivcrsos. 
Tiro com cartuchu de festim c com o de carg·a rcd uzid:t. 

Movimento em uma c duas lileiras, instJ:ucç.'io ,Ja esquadra. 
Rudimentos do scrl'iço dL! campanha: arnunar a mochila, emmalar 

o capote, modo clt• usar o equipamento, armar e dcs:trmar barraca ; 
ordem de march[J c meia-marcha. 

Nomenclatura resumida da arma. 
Continuado da educacão moral. 
111 - t ·üntinnação dÓs exercícios de tiro .. \\'aliar lli;;t:mcias; g-ra

duar a alça: ver e reconhecer os diversos alv'''~; tiro.~ indil'iduaes de 
i nstrucção. 

Ordem dispersa : desenvolvimento em atiradores, occupac;ão de al
turas, bosques e outros accidcntcs ; modo de avançar por saltús ou 
arrastando-se ; moYimcntos por vozes ou sig-nacs ; conservar-se occulto 
e coberto pelo terreno; transmissão de ordens á linha de atiradores. 
Ataque a baioneta. Substituição do commaud.111lc da csqnadra que por 
qnalqncr motivo sai:t de lúrm:1. 

I 'olllinuaçi'to dos cxcrcicius de gymnastica: :,altar :;u\•rt~ tcrr;l remo
vida, subir escadas, trcp:1r em arvores sem cqnil':lmcnto ou com o au
xilio de correias do eq11ipamcnto, saltar Yalla~, snbir l:!dcir:Js ingTPmcs, 
passar armado, csrab.r mnros, trepar um 1Hl11WI11 '">l•n· 11~ IJomhros de 
t.llltru, l'lc. 
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Utihzaç;ío dos instrumentos de sapa. ( 'avar rapidamente 11m abri,Q'O, 
mesmo deitado. 

Es~Tima de baioneta. 
Ointinuação da cducação moral. 
l \' - Escola de pelotão. Tiros individuacs de applicação. . 
:-;erviço de campanha : man:ha de patrulhas c seus deveres, scnli-

nclla nos postos avançados, pequenos postos avan<;atlos, pequenos 
postos c postos a cossaco. 

I lcvcrcs do soldado de g·uartb. 1 lcvcrcs do rcscrvi:,La. Canc;õcs mi· 
lilarcs, sua utilidade nas marchas. 

Codig-o penal. 
Continuaçao da educação mural. 

.\ instrucção dos recrutas durará de 1 de ,ianciro a .~ 1 de mar<:o, 
lll'Citpando cada uma elas partes um período mais 011 mcJHlS !oJJ:•o, <.'Oil
li >nnc o adiantamento dos recrutas. 

I·> cxprc~samcntc prohibiclo passar rc<.'rutas a prompto sem com
pletar a instrun;ão, sob pretexto de cxig·cnci:ts do scrrit;o: l]ll:tndo liír 
a bsolutamentc inJi~<pensa vcl, elk·' podcrã1• ~c r chamados :tos scn it;ns, 
sem pre.iuizo da instrucção. 

Na instruc<;ão tlienrica e cdnl'<tl;ão moral se procurar:i n:io passar 
dos rudimentos indispcnsaveis, pois os soldados L'ontintt:ll·;io a aprender 
durante o resto do anno. 

Deve-se ter muito cuidado em ni\o sobrecarre~ar inutilmente a in
tcllig·cncia dos recrutas com cousas ele que ellcs não tenham ncccssidadc, 
c se etnprcg·ará sempre linguag·em clara, simples, ao alcance de sna 
comprchemJo. !'ara a cdn<.'ação moral, hem como para a instmcção dc 
tiro c de gymn:t::tica, os L'Oillmamlantes de corpos poderão desig'IJ:tr 
i nslructores. 

Emquanto não estirer em l'ig·or o sorteio, c não podendo portanto 
os rccn:tas se incorporarem em t~poca certa, os corpos est:thelcn~r:Io 
escolas, sob a dirccção dc instructores, para os rcl'rtltas qnc sc incor· 
porarem quando a.inst1ncção jú esteja adeantada. 

A instrucção tactica deve obedecer rig-tJI'Osamcntc aos rcg·nlamcntos 
em vig·or ; para a instrnl'ção tlicorica c cdtll·aç~o moral L: rccommenda
vel o I ',1/licâsmo ,/o soU,7-fn ,te il(/'.wl,ll'i,1, d1> telll'lltC lldcl'ons<l l·:sc<>har. 

Toda a instr11cçãu que puder ser dada túra d• 1s qu:trtcis st'J serú 
clkctuada no intcrior dellcs quando a tctnperatura llll o m:'tt1 tempo o 
c~ig-ir; o l'Onhecimcnto do terreno será dado praticamente á vista dos 
accidcntes cujos nomes se explicarão aos recrutas, unilimnizando assim 
a Jin.!..!'ll:tgcm, que apresenta sensíveis clillercnças dc ltlll Est:tdo para 
outro. 

O instructor interrogará constantcmcnte o recruta sobre os as
sumptos que tiver cnsinado c lará tudo para dcscnioll'cr a intclligencia 
c iniciativa. 

J·:· indispensavcl qnc o recruta seja· tratado com lllllita brandura c 
pal'icncia, considerando-se uma !'alta !-:Ta 1 c maltratai-o. 

Desde que a instrucç:lo atl.inja :·t tcrccira parte dcslt: progTamm:t, 
os recrutas comcçar.'io a executar, ao menos uma vez por scmana, 
!llarchas cuja extensão irú augmcntando até :::'' ],ilomctros dia1 .·_,s; csscs 
e\crcicios, bem como os trabalhos da terceira c quarta partes, poderão 
ser feitos em ur,iem de marc!r,r, começando-sc com o c:Jllipamento 
va~'io c angmcntando-se pouco a pouco a carg·a. 
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O commandante da companhia é rcsponsavcl pela in~trucção Je 
seus mmmandados e deve ter a maior liberdade na cc;colha llos meios; 
o fiscal ou command1nte do corpo intervirá, porém, quando notar 
erros, desídia ou demora na marca da instruo,:üo. 

O commandante ela companhia desig·nará um subalterno par:~ em:ar
rcgar-se ela instrucção dos recrutas, o que serú au.\iliadn l'Or a:;pJl'antc e 
l:'argentos competentes. 

ESCOL1\ llE COMJ•J\NJIIA 

Em ordem unid.:t: formação, divi~ão da cornpanhi:1, din·r"as f(H·
m:tr;iíes; alinhaJJWIII", cont:tclo. cobriii!CIII" c cvolll,·i'.cs; liJ~,o~. 
c·u····t 
' ''l.;m ordem dispersa: lllOiirnentos nas linhas de: atiradores, lcnnada 

de posições por sccçües on por toda a companhia, 1'11ncçüo dos cornetas 
c tambores, apoio, modos de reli1rçar a linha, pas:-:;u· da ordem unida ú 
dispersa e vice-versa. 

Combate da companhia, rcnunciamento t.:lll cc 11111 >ale . 

• * • 

Serviç1 1 de campanha, patrulhas de explo:-ac.;:io, l'<Jilllll:tlldadas por 
graduados ou por otliciaes; marcha da companhia is< dada ; servic;o de: 
segurança; marcha, como vanguarda do hal.:tlhflo, alt<> iiHardado ; em 
postos av:mçados, lhzcndo parte da n:dc ou c<>hrindq isoladamente o 
batalhão ; em rest.:rva de postiJ,; avan,·ado,,: lll:u,·lta em reconheci
mento; em serviço de requisição. 

Bivaque n acampamento. 
Embarque e desembarque em estradas de !'erro. 
Passagem de c11rsos de agua ; pontes imprn1-k1da:-. 

Fortilicaçfto : conslniÍr intrincheiramt.:ntos ra1 >ide >s, 1 >(>r t.:llt csladu 
de defesa bosc[IICS, casas, povo.:tc:;ões, ele.; dcsli·JJi,.·:in dt; li11has ft.:rrea~ 
c tcleg-raphicas, t'Plprego da dynamilc. 

firo callccti 1'0. 

Educaçüo moral, prelecç<it.:s sobre facto~ de nossa ltistoria militar, 
explicação do codigo penal. 

A instrucção ela companhia durará de 1 a :;'' , \e abril. 
O capitfln, diri!!·indo toda instrucc:;ã<J, cstalwlr~ccJ:'t se11 prog-ran1111a 

diario, d:tmlo iniciativa 11ece;;s:1ria ar>s suJ,altcrll• ,~, cr)llllll:tJJdantt.:s de 
pclotõt.:s. 

Em cad.t st.:mana havt.:d 1!111 <:'\CJ dci11 dr~ III:LI<"it:J, scn>i11 um delles 
pelo menos, leito a noite. 

Os exercícios de serviço de camp.111ha, h""' ,.,1!11<> as march:1~, 
Serão SelllJll'e leil(lS I.'Oill <'<JUÍp:llllt.:nto. 
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Um ollidal ~nbalterno será encarregado da instrucção espedal dos 
c\ploradores; estes oerão escolhidos dentre as praças mais intelligentes, 
bons atiradores, tendo boa vista e de moral ftlrte, convindo ainda que 
.:;aiham ler c escrever c, si fôr possível, nadar; devem aprender a se 
orientar, a indicar os pontos de p:1ssag·em e os log·ares t:woraveis ás 
paradas ; a apreciar d1standas, a avaliar a força de uma tropa ao 
longe, sua velocidade e sentido da marcha ; a reconhecer bosques, lo· 
g·arcs h:1hitados, alturas, dcstiladeiros, cursos de ag·ua, trabalhos de 
dcrcsa do inimigo e finalmente a transmittir :1s inl(mnaçõcs que co· 
l!JercnJ c o que oh:,ervarcm. l·~ssa instrucção, que deve ser dada a sol
dados antigos, deverá começar c111qnant<> os novos :;prendem a escola 
de recrutas. 

As marchas á noite são neccssarias para conccntra\·iío, para com· 
bate, para subtrahir a tropa ú pcrf;cg-uição ou para appro\ i mal-a de uma 
posição a tomar ao cl:!rcar Jo dia 11u nas ultimas horas da noite ; os 
exercícios dessas marchas tccm po1 lim famili:trisar o soldado com a ap· 
parenda que os ohjcctos tomam nas treYas, acostumando-os a ver c 
distinguir na escuridão; acostumai-os nos midus nocturnos, a orien
tar-se, a deslocar-se sem barulho c a adquirir sangue ti"io para o caso 
de uma surpresa. ()uand<> a L·ompanhia estircr suflkientemente discipli
nada nesses exercidos, se poderão então lazer operat;õc.; á noite, pre
parand<~-sc com cuidado c tendo sempre e111 vista a fadig·a CJIIC ellas 
causam ; ncllas n:to se pcrmittir:t carrc.~·ar as armas, pois a noite o 
ataque é cumo regra, feito ;·t haioncta, scn:lo u f<>_c:·o a cxcepção, e 
dq,cndendo, portanto, da ordem expressa do <Jllicial commandantc. 

< l capitão, e em .~era! o instructor, antes de começar cada C\ercicio, 
deverá dirig·ir-sc em voz alta :·t tropa c CXJ'licar-Jhe em termos hrevc;.: 
e claros o lim do exercido. 

Na escola da COlllJ'anhia tomar:to parte tudas as pra..;as, quer an
ti;~as, quer mn·as. 

Sempre lJIIC hon1·cr occasião, se levantará um croquis, IHJ qual 
terão indi::adas di vcr·,:ts phascs do e\ercicio ; c nas m:trchas se lcvan
sarão graphicos. 

1 :ormações, modos de con11nando (ordens, vozes, toques, etc.) ; 
a bandeira, modo de rcccbd-a c de retirar, sua cnllocaç~io; a muska, 
cornetas e tamhorec:, JJJOdn de conduzir os in:;trumentus, co1lucação c 
dispo:,ição para as bandas. 

Evoluções, marchas c mudanças de direcç:io. ( Jrclem dispersa. 
V ui nerabiliclade elas formações. 

Combate do h~ttn.lhão isolado ou em LJUadrado : combate olfen· 
sivo c delensivo ; contra-ataque, combate em ligação com as outras 
armas. Occupação c dcfes'-1. de pontos de apoio, marcha de approxi
llJação no campo de combate, serviçP de exploradores. 

])isposiçües contra a cavallaria. 
Sc~·uran<;a em marcha. c em estacionamento. lnstniL\·iíu de signa

leiros. Biyaque e ac:unpanJeilto. 
H.c~olução de thcmas taclic• 1s, de prckrcnc:ia s• >hre m sL:~nintcs 

assnmptus : comhalc: c :.:ncontro entre duas co1npanliias, 1:\zcndÍ> parte 
das vang uarcbs de duus parLiciCJs ; nma companhia de retaguarda é 
pcrscg·uida por outr:t de vang-narda ; defesa c ataque de lo~arcs ha
hitadoc: ; clc!esa e ata<.[uc da arlilllaria, dclc;.::t c ataque de nm comboio, 
postos av:tnçadlls n:ts proximidade"' do inimi'-:", ataque c úef(;·;:t ; uma 



l:Ompanhia de 11anw-guarda é alal:ada ; detcs'l c ataqul.) de um bosque, 
de uma ponte c, em geral, de um dtsfibdeiro. 

Exercidos de quadros. 
Esg-rima de baioneta. 
Tiro collcctivo c de applicação. 
FortificiÇão : ,1pcrfeiçmmcnto da inslrnl:ção Lk companhia, obras 

simples, utilização de obstal:ulos, dcl'esas acl:cssurias. a hrig·os para l:a· 
nhücs de l:ampanha. 

l·:mharquc c descmh:trquc em estradas de !'l'rro . 

.'\ inslrul:ção elo batallüo durará de r a .)<l de ntti•1 : nella as com
p.tnhias coonlen:tm scns movimentos 111ra o comh:tlt.~. contpletando 
:ls~;ÍI\1 ::11:1 itt,ltw·,::io pdt inll:nenç:1o d:ts <'IJIII!''lllhi:l~' de n:::crv:t e l'l"l:t 
opposiç:io llllla .t otllr;t nos e.xen:idos de dupl:t :tc·\·:io. 

Tem appliGtção ao h:tlalhão o qm: foi prc:'cTiJ 1 lo J•::r:t :t c'IHIII''t
nhia quanto :b marchas c operações ú noite. 

Si 11 batalhão i'(w enquadrado, o coronel c),, rcg·imcnl• 1 pro\'idpn
ciará para que, ao menos duas vezes dur:mll: o pcri,,clo, elle disponha 
elo cllecli\'o de guerra para exercícios ele campanh:t. 

<) contmandante do batalhão, antes de começar e:tda exerciciu, 
reunirá seus olliciaes e lhes explicará o lim do exercício. 

Sempre que houver occasifto, o commanclantc mand:tr:'t h.:vantar u 
cro.Juis do exercício e organizar o g-raphim tlc ntarcha. 

Formaçãll c movimentos por meio de ordens 011 tuqtles. 
0Jmhatc de inbntari:t em todas as modalidade:;, is•1lada 011 em lt

.~a·;âo com ontras trop:ts. VulnerabilidMlc das form:tçücs. 
i\larchas, hiYaques, acampamentos. Servi..;o de scg·ur:Hll;a c de ex

plor:tçüo. 
Fortilicação passageira. 
Resolnt;fto de thenías taclico~. 

i\ escola de reg imcnto dur:m\ de r a :~·' de .iunho. 
Vigorarão para essa escola as disposit./les da de hat:dil:to no que 

lhe forem applkarcis. 
Para os e\ercicios de dupla al:ção, o Cllroncl 1 •odcr:i dist rrhuir o 

pessoal de lllll dos batalhões pelos outros dous. 
Sempre que fôr possivcl, a autoridade s:q,erior lig·ar:t an regi

mento de infantaria ou mesmo ao batalhão, li:Jrças de G\ v aliaria, ar
tilharia, eng·cnharia c metralhadoras para a rcO'Oiitçfto de themas 
tacticns. 

OBSERVA<,'ÜES GFRAES 

As companhias isoladas complctarüo sua instnteçü" c.:om o que llw 
l~"•r al1plicavel da csl:ol:l de balalhiio; elo meSHIO modo, os hatalhües de 
c:tç;tl ores com o que lhes fOr applicavd da escola de regimento. 

No iim de cada período haverá as revistas de exame preseriptas no 
regulamento do serviço interno, sem que, entretanto. a ckmora de 
lfll:llqncr della~ prejudique a formaçfto da escola ~;cg·ninle. 
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/\ instrucç:to dos soldados promptos, dos g-raduados e dos sar
:_~enlos obedecerá ;ís Llisposiçõcs dos arts. ';':!c 7:: daquelle rcg·ufamcnlo. 

Terminado o período da e~cola de reg-imento, os L·ommandante~ 
aproveitarão o resto do anno que fôr occupado pelos exercidos de 
grandes unidades, para apcrlerçoar a instrucção do~ seus corpos, de 
accôrdo com as observações que h ou verem reito. 

Na educação moral se dever:·t dar ao recruta, desde a sua dJcg·ada, 
a ll<>~iio precis:J. e elevada de seus derercs, mostrando-se-lhe a impor
tan<:ia da missão patriottca que tem a cumprir c dc:;cnvolvendo-~e nellc 
"cspirilo de dedicação c sacri!icio que deve chcg·ar á propria rida para 
salvação da patria, que se consul>stancia c< Hll :1 d<l proprio lar; c um 
dns melhores meios t' :1 n:1rr:'\':lo enthiL'-i:tstica de ldtos g·lori"sos de 
IIO''S:t historia militar. 

() instrLtctor, que é Hlll educador, dcre aproveitar os peciiiCnos 
1:1ctos da 1·ida quotidiana do quartel, 11111a inrracç:-to disciplinar, utn 
:1dP de corag·em, para dar conselhos c liçücs. 

,\s prclel'çiíes de1'Cill ser de curta duraçfto c !citas em ling-uag·em 
,·l:tra. de modo a prender a attcn~·:to do coldado c constituir um repouso 
physico . 

. \lt'm dessas li~<ies em c"mmu111, o ollicial dc•;e diri!.!ir-,c aos sol
dados individualmente, sempre que tiYer occasião, para c·onhccer ~cu 
g-rito de intellig·encta e,, pcculii1 moral que tr·azcm para o qt1:1rtel. 

1,;• claro que o melhor au\ilio para essa cducaç:·tu scr:·t 11 cxcn1pl11 
dado pelos ofliciacs. 

lnlluirá tambem poderosamente sobre~ clla o modo de punir, que 
devera ser brando nas primeiras raltas, a menos que se trate de thctos 
g-raves. 

11118 I \ERCICIOS DI: <)li.\DIWS 

Tem por lim ensinar aos olliciacs e aos graduados as disposi<;ões 
.j,,~ reg·ulamcntos de m:1nobras, do scrviçu de campanha c os tral':tlhos 
de k>rtilicação que mais particularmente lhe dizem respeito: cllcs são 
ncccssarios, porque t'oJcm ser c.\ecutados em terrenos onde a tropa 
n:io poderia penetrar. sem prejudicar a propriedade particular, c por
q<le racilitam a repdição de movimentos sem e\ig·ir deslocamentos da 
tr<>pa. 

Esses c\erdcios podem conm;ar na companl!ia ; devem ser prepa
rados com cuidado c minuciosamente, c o director do exercício deyc 
l'azcr préviamcnte um reconhecimcnt" e\acto do terreno que escolheu. 

Reunido o quadro no terreno, o dircctor cxpüe o thema, indica a 
dirccçJo geral do inimig·o, as posições occupadas pelas tropas que se 
suppüem nos llancos c á retag·uarda da que est:1 em exercício, podendo 
mesmo figurar essas tropas por alg-uns homens, c em scg·uida indica o 
ol'iectil o da operação. 

Si se trata de uma companhia o quadro L: con~tilt:ido pelos 
olliciacs, sarg cntos, cabos e anspeçadas. aos q uaes se accrcscentam os 
e\l'loradorcs; o capit:lo, depois de cxp<ir a situação, dá as ordens ~los 
com mandantes de pelotão, e con 1 ida-us a dal-as aos sargentos c cal,os; 
depois do tempo necessario para isso, o quadro L: conduzido aos Jo
~·arcs escolhidos pelos commandantcs de pelotões que derem dizer em 

7 
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voz alta as disposições que tomaram ; o capitão interroga osgraduados 
sobre o que teriam feito, emenda o que julgar errado e passa á outra 
phase do exercício. . 

O capitão deve variar a posição relativa da companhia; ora deve 
suppol-a vanguarda ou retaguarda, ora enquadrada no meio da linha 
de combate ou em uma ala, ora isolada. 

O estudo de uma operação completa comprehendcrú: marcha, re
conhecimento, combate, assalto, perseguição ou retirada, retomada da 
marcha ou bivaque. 

Cada exercido dará Jogar a uma parte c a um croquis que devem 
ser muito simples e feitos no proprio local. 

Quando se trata de um batalhão, tomam parte no exercício os 
ofiiciacs, os sargentos commandantes de secções, os exploradores das 
companhias e alguns soldados munidos de bandeirolas para Jllarcar as 
linhas. 

Preparado o exercício, como precedentemente, o commanJante 
expõe no local o thema c dá as indicações, como ficou dito ; em seg·uida 
ellc transmittc aos capitães e em voz alta, perante todos, suas in
strucções gcraes c as especiaes para a primeira phase da operação ; os 
quadros das companhias são conduzidos por seus capitães até á ultima 
posição dessa phase; o commandante faz então a critica, depois que 
cada commandante da companhia lhe expuzer em eletalhc as tbrmaçõcs 
tomadas durante a marcha, o escalonamento ou intervallos das secções, 
os logos que teve occasião de ordenar, etc. Em seguida, passa-se á se
gunda phase do excrdt:io, por meio de novas determinações do com-
mando. · 

No fim elo exercido o commandante fará a critica do conjunc:to e 
um resumo geral da operação. Um official desig·nado por clle lhrá, no 
proprio terreno, o rclatorio summario acompanhado de um croquis 
muito simples ; serão esses os unicos trabalhos escriptos relativamente 
ao exerci cio. 

TREMAS T ACTJCOS 

Os themas taclicos são resolvidos de um dos seg-uintes modos: 
I", sobre a carta, por olliciaes sob a Llirecção de um ofiici;ll su

perior; 
2", sobre o terreno, com a tropa ou simplesmente com os quadraR. 
Na resolução desses themas o inimigo póde ser supposto, figurado 

por alguns homens, ou representado por parte da tropa de que se 
dispõe ; nesse ultimo caso, diz-se que o exercício ou a manobra é ele 
dupla acção ; nos outros, diz-se que é de acção simples. 

Os themas elevem ser muito simples, de accórdo com a n:aliJaclc 
das cou~as. 

Para sua solução, o coronel allemão Griepenl<erl, autor ele um 
livro celebre Themas tacticus graduados, faz <IS recommemlaçõcs que 
se seguem em resumo : 

1", relel-os diversas vezes com muita attenção, acompanhando pela 
carta seu enunciado ; 

2", estudar com cuidado o terre~o sobre a carta; nesse estudo 
suppor-se sobre uma a I tu r a e estudar o horizonte, estabelecendo a si 
mesmo as selluintes perg·untas : " Que localidades posso vér do ponto 
em qw.: estou?" "Que caminhos posso distinguir, na totalidade ou em 
parte? " " Qual será minha linha de horizonte?» ,, De que lados minha 
vista será interceptada por bosques, arvoredos, alturas, Jogares habi
tados, etc. ? » ; 
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3•, compenetrar-se bem rle sua situação e da do seu adversario; 
4•, reler nos regulamentos os pontos que se referem ao thema ; 
s•, para manobrar ou marchar, calcular a duração do escoamento 

c o tempo necessario para ir a um ponto determinado conforme os 
dados do thema. Medir exactamente as distancias. Fazer o mesmo para 
os itinerarios possíveis do inimigo. Quando se tratrrr de posições, 
medir a cxtensãt) da frente e a profundidade ; 

6•, retlectir sobre as disposições que o adversario póde tomar, 
emquanto se marcha ou se occupa uma posição; 

7", tomar uma resolução firme e decisiva ; SI se resolve a olfensiva, 
ataca-se o inimigo energicamente com toda tropa disponível; si a re
solução é de retirada, não se deve parar sem motivo a dons ou trcs 
ldlometros. Saber primeiro v que se quer faz:er,- e depois executar 
com decisão ; 

8", meditar a repartição das tropas. Indicar primeiro em um 
borrão o papel e o Jogar de cada unidade e rerilicar depois que não 
houve esquecimento de alguma ; 

g•, flepoi~ ~0 que acima fica dito, póde-se tratar de redigir a 
ordem. Nos primeiros exercícios convém servir-se de schêmas ou typos 
para guias ; depois a experiencia os dispensará: 

a) uma ordem deve ser estabelecida de modo logico. Os diversos 
pontos devem ser numerados e o mesmo numero só deve comprehender 
dados connexos, figurando o mais importante em primeiro Jogar; 

b) a ordem deve ser a mais resumida possivel, havendo severidade 
na escolha dos termos ; 

c) deve ser absolutamente clara; essa condição tem a primazia 
sobre a de brevidade, devendo-se mesmo ser explicito, quando um 
termo conciso possa dar Jogar a equivoco. 

As expressões: á direita, á esquerda, na fretl.te, na retag-uarda, 
para lá, para c<i, etc., devem ser substituídas pela indicação dos pontos 
cardeaes, e quando houver mais de uma sabida de localidade na mesma 
direcção, não se dirú, por exemplo- a salzida sudoeste - e sim -a 
sahid,1 que conduz a tal lvxar. As estradas devem ser indicadas pelos 
nomes de duas localidades, de modo a exprimir a direcção a seguir ; 
assim dir-se-ha : estrada Santa Cruz-Rio ou Rio-i::>ànta Cruz, conforme 
a direcção da marcha ; 

d) a ordem deve ser dada com precisão, para ser executada com 
energia; quem a dá deve assumir toda a responsabilidade e não pro
curar dividil-a com seus subordinados; é, pois, uma falta grave procurar 
propositalmente, expressões vagas, indeterminadas ou ambíguas para 
mascarar a irresolução ; 

e) as disposições f'ormuladas em uma ordem não devem ojfender os 
direitos dos subordinados, isto é, a ordem só deve conter disposições 
que os subordinados não poderiam tomar por sua propria autoridade 
para realizar o que se tem em vista. A elles competem os detalhes Ja 
execução que estiveram dentro de sua autoridade; 

f) uma ordem não deve visar um futuro demasiado afastado; 
g) deve indicar o tempo e Jogar com toda a precisão, de modo que 

todo erro seja impossível ; 
lz) convém sublinhar <Js' primeiras palavras de 'cada paragrapho 

numerado c escrever toda a ordem de IOrma bem legível; dia será com
prehendida mais facilmente e mais depressa. 

Quando o thema é resolvido sobre a carta, o official ou officiaes 
que tomam parte, justificam t'Uas ordens, quer verbalmente ao in· 
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structnr, quer por escripto, si isso lhes 0 onle11:tdu 011 a natureza do 
trabalho o exige. 

Nos exercícios de dupla acção, o thema deverá conter uma situa1·ào 
geral c .a .~ituaç.'io p,1rt i(l~/ar de cada r~artido.; • • c~elc de cada um tJcstcs 
recebera, com a nccessana ankcedencta, a s!lnaçao g·cral c a 1 'articular 
de seu partido. 

Nessas situações púde·se tamhcm ligmar tropa~ apcnas supposta~, 
para mdhnr clareza do fim que se descja ubtcr. 

O thema pódc ainda contcr ccrtas pre~cripç!íes de dctalhc c limitat 
a rona da manobra. 

Em todos os c\CI'til·ios dc dupla acção c indispen~avcl a prcscn,;a 
de arbitros. 

Todos esses e\crcidos terminam cum a lTÍtica kita pelo seu di
redor ; nessa Ol'C:tsifto c:.tda chefe de partido C\ pt•e succintamcnte a~; 
npcr:v;õcs de seu partido, c o dircctor raz a~ ol•scrYac;t'i<.:s que julg·:tr 
convenientes, de modo simples e sem rcprcllen~i)c,, [lCssoaes, salvt 1 o 
caso de negligencia volnntaria, em que essa rcprch<.:nsão pódc até ser 
publirada em ordem do dia ou motivar pri8:ío : quando o director nfto 
appro1·ar 11111a ()pcra,;ão, di c dir:'t clar;~mcnte :1~ 1 azücs c din\ o que 
faria. 

( ls d1clcs de partido c em geral todo o ollici:tl encarregado da ~,,_ 
lnção de um thcma, darão uma parte ele. trabalho fcitr• ; essa p:ntí..' serit 
cscripta em folha d<.: papel regulamentar, dohntd" ao meio. scg·nndo a 
maior dimensão ; no alto, do lado csqu~.:rdo, c•m~tara a indicaç:io da in
spcc.,::ío permanente on cb divisão, c do lado dircitt 1 a da brigada c r<.:
gimcnto ou da unidade independcnlê! : em tod:1 a largura conter:i: 
«Parte do e\Ct'Cicio de .~<.:rvit;o de caml''tnha "" manobra de dupla 
acção, etc. C\ecutado no dia ... de ... pcl:t .... companhia do ... batalhão.,, 
Abaixo c ainda em .toda a larg·ura, a situação g<.:ral do thema; do lado 
esquerdo, a sitn:tç~to [larticnlar com o nomc c grad tttçüo de quem o deu 
do lado direito, a ordem de morimcnto c ahaiXtl, a parte terminando 
com o Jogar, d:lta, nome c graduação. Quando ordcn:: ulteriorc:' são 
recebidas durante o e:-..crcicio, cllas são mencionad:ts do lado esquerdo, 
como para a situaç.'\o particular. 'I'• od:ts as partes <.: comnHnlicações de 
alg·uma importancia, recebidas no correr do e\ercicio, s:'io juntas na 
ord~.:m em que chcg·arcm, depois de numeradas c visadas ; entre a parte 
c \> cr,qui.~ scr:'t d<.:i\ada nma l'agina C\11 hranc<~ para a cl'itica. Ncs.•<ts 
partes de v c s<.: mencionar a posição, a marL'II'l , la,; trnpas e o que ~c 
til·er sabido do inimigo, o di~positil o adoj'tauo, a n:1rração succint.:t da 
acção na ordem chronologica dos acontccimcnt•J~, os reo:ultados obtidos, 
as posiçCJes amigas c inimigas depois do comhak; scmprc que Wr pos
sível, se dirão quaes as tropas inimig·as contra. a.: quaes h11U1'C combate, 
c ·o nome do chclc que as comm:mdava; t ratando-s<.: de exercícios <.:m 
tempo de paz, s<..: dirá si a missão foi executada 'HI quaes as razões que 
impediram. /\. parte deve ser brcve e clara, não sendo pen11ittido lazer 
considerações com o fim ele justificar as medidas to111adas, h~.:m como a 
critica das do advcrsario. 

Não se devc cmpr<.:gar a primeira pcsso:1, 11<.:m descer a dctall1cs 
inutcis, como por <.:\cmplo: .I manoiT.~ knn iJJ<IIl a" '"·JII<' de alto, ou 
outra semelhante. 

<) croquis deve ser leito na escala Lle 1: ~:í·" ,. '· :1 orienta<;iío indicad.1 
para o alto da folha, e uma ilecha marL"and•' :1 dirccc:to H()rte; o papel 
<.:i11f'i'cg·ado será u quadricnlado. 

O cro,zrtis não tcr[t cercadura alguma: as po:~i<;i)c, occupadas pelas 
tropas durante os periodos importantes do comb:1l<.: serao marcadas por 
tintas c letras ele côr azul para as tropa~' ami~-:r', c v<.:nnelha para as 
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11lllmg:1s ; elle será assignado pelo autor, com o posto e nome. Póde-se 
alterar a e~cala para I : ;)• Hl< lO OU I: I 2,SOO, ~i as dimensões do terreno 
1!\tgirem. 

E\emplos: 

1 • .. Thema para manobra de dupla :Icção: 

Depois• de 11111 combate trav:Ido em Campo nmndc, (] p:-trl idrl yer· 
nwllio n·tira-se par:1 sudoeste. perseguidt' pelo partido 11rancu. 

SIT!J,\Ç.\0 I•AHTICl'i..\1: 

f'.1rtidu l•J"c?1h., - O J 0 reg-imento de inf.1nt:1ria, uma bateria do 
1" reg"irnento de artilharia e um esquadrão do 1" reg-imento de c:l\'al
l:u"ia, formando a 1·ang-uarda de uma divis:lo do p:1rt ido hr.1nco, 
m:m kun de I ::1n1po ( ;r:111de em direcçJo ;'t i'cdra. 

Partida js 1, horas da manhft. 
i'.Irlicf,, J'.:rml'l/1" --Os . .( c S" batalht'>es de infantaria, dou~ pelotões 

do 1 .)" dt· ,·aval1:1ria c uma bateria du 1" regimento de arti lliaria, repre
sentando a retag-uarda do partido 1 ermelho, réccheram nrdcm para re
tardar a m:1rcha do partido branco e p:1ra isso entnnclwir:tr:lni·SC IHl 
c:unpo do Cnllcgio além ela estrada Pedra-Curral Fale;,'· 

'" · Thema para manobra de ac'<;ão simples: 

Uma clivisfto está ncampada entre Cam[~inhn c lraYt; um tlestac~
mento de Jlnnco commandacln pelo coronel F ... , composto do 2" reg·t
mento de inl:·llltaria, dntts esquadrücs do 1° de GtYallaria, uma bateria 
do 1° de artilharh e 11111 pelotão do t 0 de engenharia IJiv:IL'Illl na Ta
qu:tr::~. 

A' meia noite o coronel F .... recebe a .~e~·uinte ordl'm do com-
mando da dirisão: · 

I a divisão de in!antaria - Quartel g·enera] em Ca~c:aJnra, :)1 l de 
:1hril ele lf)J 1, ás r r horas c J.) minutos da noite. 

lloic. ás 2 horas da t:u·de, uma colnmna inimig:t de todas :1~ armas 
occnpoultacnnJss~t; patrulhasisoladasdt•cav:tll:uia I'>JI'alll \istas perto 
dt~ ltaguahy. 

A divisão marcharú amanhft ás 5 horas c 30 minutns soh·e Santa 
Cruz pela Estrada Real ; continuareis a cobrir amanhã minha marcha 
com vosso destacamento de Jlanco csqt1crdo e tomareis dispnsiçt,es para 
cohrir por esse llanco lll<'ll acampamento, qn'~ scr:t em Catnp" r ;r:llldc. 

X. 
( ;cner:ll de divis"l> '· 

Tral•ai!Jo a. r.rccttfar : 

< )uacs as disposiçt'>es que dc1 e 1 o mar n , ., wotwl r: .... para o c lia 1 
ele maio de Ji)J 1;. 

Just i licaç?to dessas disposic.;ões. 
c;" e\emplo I )rdcm de mm·imento. 
!Jiyaque em ... (data e hora). 
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ORDEM AO DESTACAMENTO 

Repartição das tropas : 
1°. Cavallaria --Major F .... 
J esquadrões do 1 o regimento. 
2". Vatl(.[Um:da Tcncntc-cn-

ronel on major I· .... 
1" batalhão de infantaria. 
1 o pelotão do 1 o ele cavallaria. 
1" bateria do 1" grupo de ar-

1ilh3ria. 
3• com]':mhia do 1" de enge

nharia. 
1 • secção de metralhadoras. 
;;". Gms-'u (c ordem de mar

cha). 
~ pelotões do 1 o de cavallaria. 
Estado-maior do 1" regimento 

de infantaria. 
2° batalhão de infantaria. 
2• e 3• bateria~ do 1° grupo 

de artilharia. · 
3° batalhão cie inthntaria ( me

nos uma companhia). 
r secção de ambulancia. 
4"· Flanco-gum·da (da direita 

ou da esquerda). Capitão F .... 
r companhia do :r batalhão 

de imantaria. ' 
1 esquadrão do 1" de caval

laria. 

1°. Patrttlhas inimigas foram 
vistas a léste de N; consta haver 
infantaria inimig-:1 em X. 

J 0
• O dcstammenln marchará 

:umnlú p:tra !\. 
.)". il cav.lll,7rúl. {>artirâ a \r(Jlt: 

ás 5 horas da manhã c precederá o 
destacamento em N: e'plorará na 
clirccç.:'10 de 1\ c 1 ·, t ~' Yigiará os 
bosques a l(stc. 

.(. tl l'01'l;lfllarda partirá :1 
mesma hora, pela estrada M-N. 

5"'. I I grosso scg·türá á dis
tancia ck 7< 10 metroc;. 

!!'". 1 I f/cmcu-guard,l da di
reita scg·11irá {)s (J hor;ts para T 
por S c cxpl()rar:'t as direcçi:kc; 
de V c U. 

7"· Os jJoslus avanç,Jdos crm
servar-~e-ll.'io ak que a testa da 
yang-narda tenha passado por elles. 

i\". r I lrelll 1·cgimcntal, escol
tado por um o!Hcial c seis praças 
do 1" de c:tvallaria, seguirá a dnns 
kilometn 's c~ em <; esperará novas 
ordens. 

()
1
'. J\larcharei á testa do 

grosso. 

F .... , 
Coronel. 

(Ditada aos ajudantes ou communicada verha!meJJic a1JS comman
dantes reunidos.) 

As tropas de vanguarda são simplesmente enumeradas por armas, 
cabendo ao seu commandanlc estabelecer a ordem de marcha. 

As partes que o thema nfío comport:t ~('r.'it, S<1pprimidas. 

·+" exclllplo - TYJ'O ele ordem para occltpaç:Jo de uma posl<;n o 
<lclimsiva. 

(Logar, data c hora.) 

ORDEM AO DESTACA >!ENT(I 

1". llljiJ1"!Jiac-."ies sobre n 1111·· 

migl) c a·; tro\'as ininiig-as. 
~". lnf,•n•:iies do clw{e dn des

tac,wwll/n (indkaçííes "snmmari:ls 
.!:1 poc.ic::iq :[ dclt~n. ler\. 

:-;o. J)i.'f•nsiç<ll's jura as mt!lra.
lltadoras (L"()i]",·"ç:í", :llvo, aher. 
tm·:t dt) fn~~"\ 
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4°. Disposijões para a ar li· 
l/1aria (collocaçao, alvo, abertura 
do fogo ; dizer si é preciso con
struir espaldões). 

5"· llispusiçücs para a infan
taria de primeira linha (repartição 
dos sectorcs, sua g·uarni<:ão; in
dicação dos trabalhos de defesa, 
em que devem consbtir e seus li
mites). 

Ü0
• Disposições para a reserva 

principal (tropas que :t co11stituem ; 
~'ua collocação). 

7"· DisposiçiJes para a enge-
11lzaria (trabalhos de defesa, pontes 
á retag-uarda da posição). 

H".- Disposições pam a caval
laria (cobertura de uma das alas 
pela maior parte da cava llaria ; 
patrulhas ou outra). 

()
0

• lJi.sj>osiçiics j>ara os carros 
de muniç'ío de int:1nl:tria, secções 
ligeiras d<e 1~nnição c inslallação 
de amhulanc1as. 

1 o. Disposições para os trens 
n:r;·inzcnttws. 

• 1 1 • Lngar du c h~{ e. 
( lfodo <'111f>rcg,7do f\7ra a tr.wsmissâo d,1s orduu.,·.) 

N. r·JJ -- El\l 17 DE AGOSTO DE rq11 

11<~'.; ortki:LC'-> das tltlid:Hk'-' Lontpotu~lltco..; do rq.~·int·~tl!o dl~ i11fant:l1 h 1 -;~·, o corPHt'\1 

cnmmandante tt~m dirt~ito ao toq1H~ 1111 si~nal, de an:tH·do n11n a Jt··;pcclha 
t.thclla Je ~nntin~·nd:J-;, ao pt'lh'tr:tr 1111 qwtrkl 011 ;tcuup:tlll 1'1lttl d11 dit(J 

n·~inw11to 

i\ I inisterio da (: 11erra 
de I<.JI r. 

· N. (>:);) -- Hio de Janeil·o, r 7 . I e agosto 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- () commandantc do 1 n 

regimento de inf<mtaria, em olHei o que ~irigiu ao da 1' brig-ada estra
tcg-iea em 17 de março ultimo, sob n . .')r o, con~ulta si o~ comrnan
dantes de batalhões de um rq~imcnto de infantaria ao J'CIH~trarern e111 
seus quarteis leem sig-Iul de c<>mmando, estando o~ b;llalhõcs :lquar
telados na sé,Je do reg·imenlo, c hern assim si tccm direito :10 toque 
n~spl'divo, ao apresentar-se no qnartd do n·ê~i1nento o I<:IJL'IIl<' ··"rclllcl 
lis,·:tl do mesmo. 

J;;m solução a css:1 consulta vos declaro, par:1 qne " t:l<;:ais constar 
:·l'fllt'lle •:ornmand:111te, que si'> o coron<~l cnmma1HI:Intr• :tt> P''rwtrar 1111 
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ltnartel ou acampamento de seu t•eg·imento deYe ter toque on signal, 
de accürdo com a ta beiJa de continencia que h:ti \tJII com u deneto 
n. 1J.o55, de.\<~ de maio de l!J()(,, 

S:tilde c fraternidade. -- EmJgdiu nantas n,1rretu. 

:-.J. 1-'3 -I·:M li IW .\<;tl:->'i'rl 111: !•111 

11m ollici:ll rr1'.1rm:HIO do E\t:rdt~J. qUL' -.;en·in na l·a1np:tnll:t L"••lliJ:I n :._:tl\t'l'llfl d:l 
Hl'\'llh\L :1 do !'ar:t;!ll:\\',lt•\1\ .lin•it11 :1!1 ·1bt11H• ,].> ,,d·\tl ·,1'"1111·\q 'I \lo( 11 ?. ~~·;, 

l\1· I: •I•· ·l•·t•·\11\'1•• ,\L· I•)\1, .'111. Jlo 

Ministeri" da 1 lucrra -- "· :-.~- Hi•l dL· Jtneiro, 1 i :k ag-n,to 
d~ 1!)11. 

:->r. dircctor g·eral da Con\:thilidade d,t < ;111:rr:t - l )ecl:lro-\ os, 
1•ara os de\ idos lin~, que o ~r. Prc;;iLI<~ntc da 1\eJ•llhlica, conliil'
maudo-:'c com o parecer do :->upremo Trihtnal \lilitar, e\arado e111 
consulta de J4 do mez lindo, resol\cu, em 1 1 ,_lu corrente, deferir 11 

requerimento em que o 2" tenente retbrmaclo dD E\ercito llonorio 
Lima, allcg·ando h a ver prestado scrriços na g 11eJT:t contra u .!.:m·enlo 
do Parag·11a~,, pediu que se11 soldo fosse pag·u de accürd() t't 1111 o di.·. 
posto no art. 111 da lei n. J . .:?9o, de ~~de dezembro llltiut<J. 

:->at'tde c fraternidade.-- F:!Hl).!-iio ll.m!J-'' f!ci!Tl'f, .. 

<'11\~ITIT\ .\ l)I'F SF HEI'FHF 11 \\1~11 SI'I'H\ 

Sr. l'rc~identc da Hepublit:a- Por vossa ordem \cin a este tri
bunal com o aviso do l\'linisterio da Guerra, n. 1B1,, de ::do correutc 
mez de julho, para consultar com seu parecer, <I rcctuerimcnto do 2" tc
llentc reformado I-Ionorio I -i ma, allegando ter pre;;tado serviços de 
g·ucrra 11a t·ampanll!i d" Paragn:tr c pedindo •!IW sc11 soldo ,:c·.ia l':tg·o 
de acc<',rdo com o dispo,:\" no arli·~o 11, da lei 11 -'· '""• de I;) de dl·

zcmbro de ''''('. 
< l Tribunal. em cumprimento :'t vossa ordem, passou a examinar os 

papeis que acompanham o citado avi:"o, em os quacs o pcticionario ai
lega ter prc;;tado scrvi<;o~ na g·uerra d() l'ara!.:uav, nndc tomou parte 
em diYersos combates, tendo sido ferido no de J ,omas Valcntina;; a 
J 1 de dezembro de 1 il611 c no de Campo (Ir ande a 1 (, de agosto d•~ 
1H69; ter pertencido ao Exercito até a data de C?:: de março de d\74 
em que foi rcl'ormaclo com o ~oldo por inteiro, ck: acct"n-do com a lei 
n. (J..j!l, de 1:: de ag·osto de 1 nsz, no mesmo posto ele 2" tenente, por de
creto ele 2:·, de 1nar,·o acima 1·clcrido, puhlic:tdo na' orcletts do dia do 
E\ercito f\S. '·".)-'c: .n..j1, de 4 e 2:- de abril de ,:::-1. tendo o nomt· 
de llonorir' de Som,, Lima, do qual supprimiu o sobrenome Soma, 
mediante pcrmi~sao do :\linistcrio da Guerra, C\ pressa na pnrlaria de 
1.' <I•· 111aio d<: ,::::r,, publicada na ordem cl" di:t do l·:xercito n. 1 .CJ•J;. 

A l';.;ses j>:tt'eis e~t~to _iuntos dous rcquerinu.:nl<,s: lllll diri•.ddo ;,., 
l\\inbtcri<~ tl:t 1 ~uerra, lavora\'elmcntc despachado Clll dat:~ de '2(, dt· 
m:uço ul1im<~, <'111 "qual o peticionario requereu lhe tils~t· pa~sada r<T· 
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tidão de sua fé de ollido, e outro dirig-ido ao presidente do Tribunal, 
com identico despacho, pedindo certidão da patente que allirma ter 
perdido. 

Com esses requerimentos acompanham as respectivas certidões: 
uma, passada pelo coronel chêle do Departamento Central, transcreve a 
fé de ollicio do pcticionario, de onde consta a exactidfto do que elle 
allcga quanto á parte que tomou na guerra do Parag:nay, onde foi fe
rido nos combates de 21 de dezembro de 1 1\ó:: e no de 1 <> de agosto de 
1::r"J e promovido ao posto de ·2" tenente l'or actos de \1r:wnra a 11 de 
de;:cmbro daquelle anno. 

r\ outra certid::ío !oi passada pela secretaria deste tribunal, da qual 
consta estar registrada a patente de relúrma e\pedida a 23 de maio de 
1::74 ao 2" tenente llonorio de ~ouza Lima no mesmo posto de 2" te
nente, com o soldo por inteiro, por achar-se impossibilit:Jdo para o 
serriço, em consequencia de terimento recebido em combate. 

O Tribunal, compnlsando a urdem do dia du ajudante-general 
n. 1 ·9'1.). de 1R de maio de 1H:\h, rerilic:ou ser tambcm e\acta a alle
g·ação que laz o peticionaria de ter obtido do Ministcrio da c;uerra em 
portaria de 12 daquelle mez c anno para pass:1r a assignar-sc ! Ion11rio 
Linn, em vez de llonorio de Souza l.ima. · 

Estando, pois areric;·nada a c\actid~w de !tido quanto allcg·ou o 
peticiomrio sobre serviços prest:1dos n:.l guerra do Parag·uay, S<Jhre a 
altera.;ão do seu nome e allirmamln t:nnbe1n ter pcrdi lu a p:ttentc de 
rc!(w:na, que se verilicon estar reg·istracla sob n. ,;1) do liiT<1 de patentes, 
existente no archi\'O deste tribunal, é o mcsrno tril'llllal de parecer que 
u :!" tenente re[(,rmadu Ilonorio Lima, outr'ora 11• 1l]{)rio de Souza 
Lima, tem direito a perceber o soldo de sua patente de rcl'"nnado de 
accr'>rdo com a lei n. 2.29•>. de 1.1 de dezembro de Hll••. artigo Jl>, 
I'Jsto ter prtJ\'ado que tomou parte na campanha do \'arag·nay. 

){io tk .Janeiro, ::q de julho de 1911.-- f.' .. lr: . .tu!ln.- 1: . .'ialles.-
.f . .f. Je l)ruença. -Julio de .\'"rrm!w. -Carlos l~·u.~t'llio. lf,·nle:: ,/c 
tlor,7t'S.-- L. l{t'Jeiros. 

t~omo parece.-- H.io de .J:llwiro, 11 de agosto de JfJJJ. llJ'IlMJ:s 
1~. 11.1 l·'oNsJ:t :\. '''nn~~Jio f h11/.7s J:arrc/11. 

N. 12-J- 1~\1 21 DE .\(;()~TI) lll·: JI)JI 

:\r·l:n.L ol1tvidas furnwl:tda...; pl•lo dir~..·ctor do l11lspiL!I f't·ntr:ll do L \er1·iftl :1r'f'l"1':\ 

d:t :tpplil'açüodn art. ( 0 da lei 11. ~.2.qn, d<' I.) de dt>ZCI~ll.>r11 1k 1111o 

\linisterio da < ;nc'JT:l 
11 )1 f. 

~r. drel'c do lh~partamento d:t < ;IIL~IT:\ .( > direc·t.,r dD llospital 
l :cntr:ll do F\crcito Cllll!'lill:l si o artig-" ~"da lei n. "-~'1· '· de 1 -; dP de
ZCinhn' de IIJ J• >, '·stahclt!t~entl•' no v' a n;11'JJW de des~_·onto~ j':ll':t as 
pr:t.;:ts do scrri(" :tt:IÍ\'" tio l·:,,~rl'ito, qnant.l•1 h:li~:llll ao ll"';pit:tl, 
1amhe111 "'-' r<'\(:rc :h l•r:1•':1'' rl'l'onnad:t.~ <' asyl:J•bs -;oh :1•: JII•.·sllJ:t,.; r:lln
dicüec;. 
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Em solução a tal consulta, constante do ofiicio que vos foi. dirig.ido 
a 3 de fevereiro ultimo, sob n. 393, vos declaro, para os devidos tios, 
que essa disposição se refere sómente ás que ~f10 effectivas elo Exe~
cito e da Armada, visto fazer parte de uma lei qne regula os venci
mentos dos quadros das ditas corporações, relerindo--se, .apenas em 
d isposiçnes, a oilkiaes reformados quando chamados a ;:crv tço. 

S:u'lde c fraternidade.-- Emy'ldio Dantas JJarri'/U. 

N. I 'S 

Ministerio <l:t < iucrra - N. 1\Ú<) --Rio de .}all,~iro, •.!• d1~ :tg-osto de 
1()11. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -Declaro-vo~ qne o Sr. Pre
sidente da Rcpuhlica, conformando-se com o parecer do Supremo Tri
bunal Militar, exarado em consulta de 17 do mez findo, reo;olveu a 1 1 
do corrente. deferir o requerimento em que Lucas l\lon·ira Soares de 
Oliveira pediu fosse rectificaclo para o seu o nome de José Moreira 
Soares de Oliveira, constante do decreto de i~ de novembro de ill94, 
concedendo a diversos individuo;; hnnras de postos elo Exercito, visto 
que e...:;se decreto lhe dera as honras de capitão e n;"t,, á pes~o::t a quem, 
se refere. 

Saúde e fraternidade.-- Emrgdio Dantas Hmrcto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO RlJPHi\. 

Sr. Presidente da Republica - Por vossa ordem enviou o Minis· 
terio da Guerra com os avisos n. 62, de 10 de al•ril de J<)cq, c n. io, 
de 25 de janeiro de tgoB, afim de serem tomados c111 considt·raçao, di
versos requerimentos com que, por vezes, Lucas ~lureira Soares de 
Oliveira pede que seja rectificado o nome de )ibl~ Maria Soares de 
Oliveira para o do requerente no decreto que, ;t I C) ele novembro de 
r 894, conc~den clitrerentes honras de postos pclw ~õ' ·n iÇfiS ptrstad<>s :"t 
cansa legal durante a revolta de IB9.'l· 

Allega elle que o Diario O.f!icial de 16 de novemhrn de t8cq pu
blicou por duas vezes o nome de José Moreira Soares de Oliveira, a 
quem foram conferidas honras de tenente c capitão; que e;.;te tribunal 
tambcm expediu patentes de tenente e capitãrJ hnn()rario a Jo~é !\lareira 
Soares ele Oliveira; que elle tem de tacto n1n irnü" Lk nome José í\lo
reira, que lambem prestou senir;os á le~alidade. a quem e\·ic!entement.e 
se referem as honras de tenente de cuja patente .iú estú 'k posse, e q ne, 
portanto, a clle, Lucas, forçosamente ;:e refere • l <lecrdo, na parte em 
qne concedeu as honra~ de c:tpitão, c por esse' motivos pede que se 
rectiliqw; n:t patente de c:tpit:ill honomrio, .iuntl\ :t r·•\1'.; papds, o nome 
de José Mon'irn de Oliveir:1 pelo q1w. llw pcrtr·w,· · "<i<' I.IJcas J\ln· 
rr·ir:t ~~O:ln"; d<~ Oli\'l'ir:t, 
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De uma informaçlio passada pela 4• secção da extincta repartição 
do Estado-Maior do Exercito a 26 de março de 1907, verifica-se que 
das ordens do dia do Exercito sob ns. ó8g e ógo, de 1895, consta 
terem sido concedidas honras de capitão e tambem de tenente a José 
Maria Soares de Oliveira. 

De um attestado passado a 1 o do corrente mez de junho pelo te
nente-coronel Joaquim lgnacio Baptista Cardoso, commandante do 
':i" reg·imento de cavallaria, consta que as honras de capitão concedidas 
por decreto de 12 de novembro de 1 H94 a .José Moreira Soares de Oli
veira referem-se ao então estudante de medicina Lucas Moreira 
Soares de Oliveira; c de outro attestado passado a 9 de fevereiro de 
1 U99 pelo z• tenente :\ntonio de Castro Pereira Rego Lag·e, capitão, 
consta que durante a revolta da esquadra prestou gratuitamente ser
viços nas forças legaes, encostat:d ao corpo de alnmnos da escola 
militar, Lucas .Moreira Soares de Oliveira. 

Parece, pois, ao tribunal, que honras de capit:lo foram concedidas 
ao peticionado Lucas Moreira Soares de Oliveira, podendo ser feita a 
rectificação do nome em apostilla na patente junta a estes papeis. 

Rio de janeiro, 7 de ,julho de 191 1.-- F. Argolln.- F. }. 1ld
xeira Junior.- F. Saltes.-- }. }. de I 'roeuça. - Julir' de Noronha.
I Tendes de .lloracs.- L. J!edeiros. 

Foi voto o ministro general de dh is'lo ( :arlos l·:u~enio de 
i\nJrade limmar;ies. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.-- Rio de janeiro, 1 1 Je agosto dP ,, 11 1. li ERMES 
n. f)J\ FONSECA.- Hm)'gdin /Jantas 13arretv. 

N. 136- E~l 2') DE i\W1STO DE 1'>11 

l)~f·'r" o recl'writnPIIIO do cnpitilo Tibur~io Fcrrl'i1" "'' So111a, ,;oi> I,. illdm:'" 110 
ynadro elfccli1o 

Ministerio drr nnerra 
de I<)! J. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- Declaro-vos que o 
Exmo. Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do 
Supremo Tribunal Militar, exarado em consulta de I<! de junho ultimo, 
resolven a 1 1 do corrente deferir o rcqnerimento em qne o capitão 
ag·Q"reg·ado i :-,rma de infantaria Tihurcw Ferreira de Soma pe litt que 
se lhe tornassem c \tens h· os os effeitos d" accórdão d" Supremo Tri
hnual Federal de I.i de julho Lk r')oH, que julgou nullo c illcg·al o de
creto de .:q de janeiro de 1 CJ07, em rirtude do qual foi agg-rcg·.1do sem 
vencer :llll ig·nidadc, :1 fi1n de st~r incluído nll qnadro elkc:ti 1'' da di I a 
:Irma. 

~;:lr'lde ~~ rr:lt<~rnidade. - Emrgdio nwtdS l:a,tTt>lll. 
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t'ONSULTA A QIJESE REfERE O AVISO SUPRA 

:-;r. l'resi,.Jcnte da l~epuhlic:-t- Por aviso elo ;\linistel'io da (;uerr.:~ 
dt~ ,r, dt~ maio findo, mandastes que este trihimal cmitta seu parecer 
sol>rr; o requerimento em que'() capitão de intantaria Tih111"CÍ\> l:crrl'ira 
dr; ~~JIIza pede lhe sejam e\tc·nsi,·os I>S e!lcitns do aLuínl:\o do Sut1l'L'IIlO 
Tril'llll:tl Federal d1~ 1 c, de julho de I'>',::, afim ck ~cr rdul C'-' r:1do 110 
, l'l:t• In' da rcspcl'ti ,.a arma. 

O requerente alle;..:·a achar-se lll> caso de outros c"llc;..:as seus, 
qnc tendo .sido ig-ualmente a;..:greg-ados sem rencimento de antig11idadc, 
yt 1 i v eram reparaçCto da oll'ensa inllig·ida aos seus din~itos. 

,\;; estações inf<>nnantes por onde transiton o seu re•t11eri1nento <in 
; odas 1':1 v ora v eis :t sua prctcn<io. 

O trihuh-., passa a e\anlinar 11 caso. 

Tendo o poder jndil'iario dec-larado inconstituc·ional a lei n. :'.:=;o, 
de 1 ,'lq.~, o enuo 1 n tenente Raphael .\rchanjo da Fonseca. Ljllt.: por 
tim.;:t dessa lei ha1·i:1 sido clas"ificado ahai'\D de um dos seus mllegas, 
niio obstante a menor :111tiguidadc de praça deste, tralou desde log·o 
de rcct111erar a 110si,·.1o que anteriormente occupa,·a na escala, c nesse 
sentido formulon a <.:011111etcnte pct it;.'lo. 

( 'onsultado a respeito, este tribunal pronutll'ion-se J'avoran:lmeniS-4 
ao peticionario, em parecer de 2h de novemhrn de j(J"''· Lple motivon 
a rcsoluç.'\o presidencial de ri\ de de1e1nhm d" mesmo anno, delí"·i11do 
:\ lll~ti<.;::\0. 

Em conformidade mm a doutrina dessa rcsoluç::\o, l> g·tl\·crn<>, por 
dt'LTeto Lle ::q de janeiro de J()07, mandou agg-reg ar sem 1 encimcnto 
de anlig·uidade diversos 1°' tenentes de artilharia e oito de infantaria, 
<'llt r,; os quacs o sig·natario do presente reqncrimcntu. 

Entretanto, um desses officiaes, o r" tenente .José Joaqnim Pires 
de Can'alho c .\lbuqnerqne, n.'\o se conformando com o acto do Go
verno que o mandara aggreg·ar sem renccr antiguidade, rcc<JITeu ao 
poder judiciario, propondo a competente acção ele nullidade, que por 
sentença definitiva tbi julgada procedente, para o ciTeito de amwll:-tr, 
por illegal e incon~titucional, o referido decreto de ~4 de janeiro de 
1907, e atim ele serem assegurados ao autor todos os direitos g·a
rantidos por sua patente. 

Passada em julgado esta sentença, o < ;oven!O a fez CU111f'rir em re
lac;ão ao dito 1" tenente Pires e Alhnqncrque e. por actos successi vos c 
mediante requerimento elos interessados, tornou extensivos os seus 
cllcitos aos outros olliciaes attingidos pelo decreto de aggregac;:to, 
cxccptuado apenas o capit::io Tihnrcio ele Souza, yne por sua vez pro
cura ag·ora reivindicar os seus direitos, req11crcndo o restabelecimento 
de sua situação no respectivo quadro. 

< lra annullado r:omo foi o decreto que o mandou aggreg·ar sem 
vencimento de antiguidade, L: fóra de duvida que esse act<> nii<l pócle 
continuar a produzir clfeitos contra o reclamante, sendo, p!>rtanto, 
incontestavel o sen direito ao que requer; pelo qne este tribunal L: de 
parecer que o rcqucrirnent•' deste ollicial cs1:i no caso de s~·r ddlTido, 
como .i: i 11 foram os dos seus consorte;. 

]{iodc.J;ull'irn, lt)dc_jull!o de 1<)11.- F .. tr,~;·olfo.--X. ,{,1 Ca-
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mara.- F. Saltes.-]. ]. de Proença.- Carlos Eugenio.- Me~s 
de Moraes.- L. Jledeiros.- E. de Art:ochellas Galvão. 

ltESOLUÇÃO 

Como parece.-- Rio de Jandro, 11 de agosto de t•)ll.- HERMES 
R. IL\ l•'o'!s~<:c.\.~ Emy-gdio Dc1ntas Barreto. 

1'\. 123- El\1 30 DE AGOSTO UE ll)tl 

F' atkndrdo o r,·,tnr·rirncntu em •JLIC um ollicial do Exercito pede transfercncia de 
uma arma para outra, de acc~·~rdo com a seg·unda parte do art. 25, do 
re;,:-ulamcrrto approvado por decreto n. 772, de 3Í de março de r3Sl, visto que 
aqucllc artigo nüo :-.L' p~:~de considerar revogado pelo art. 3!) do decretO n. 1.351, 
de 7 de fl'Vcrciro de i&)I 

J\linisterio da r ;uerra- N. '>7-1 A- Rio de .Janeiro, 30 de agosto 
de ''111. 

Sr. rhel'c do Departamento da Guerra - Declaro-vos que o Sr. 
Presidente da Republica, conformando-se com o parecer da maioria do. 
Supremo Tribunal J\lilitar, exarado em consulta de 19 de dezembro do 
anuo lindo, sobre o requerimento do 2° tenente da arma de artilharia 
Ascendi no I Iomem de Carvalho, pedindo transferencia para a de infan
taria, de accôrdo com o disposto na segunda parte do art. 25 do re
gulamento approvado pelo decreto n. 772, de 3 I de março de r85 I, re
solveu, em 23 do corrente, deferir o mesmo requerimento, determi
nando que o referido ullidal fosse transferido, sem perda de antigui· 
dadc, visto que aquelle artig·o não se póde considerar revogado pelo 
art. 3" do decreto n. 1.35I, de 7 de fevereiro de 189I. 

Saúde c fraternidade.- Em;-gdio Dantas Barreto. 

I'ONSULTA A QU8 SE REFERI': O AVISO SUPHA 

Sr. Pr..;sidente Ja H.epublica - Com o aviso do Ministerio da 
C\ut;rra n. 1-11, de 1fl de junho ultimo, vciu a este tribunal para con
sultar, por vossa ordem, o requerimento em que o 2° tenente de arti
lharia Ascendi no Homem de Carvalho pede transferencia para a arma. 
dl! infantaria, de accürdo com o disposto na segunda parte do art: 25 
do regulamento de 3 I de março de r 85 I, por estar inhabilitado para 
concluir os respectivos estudos. , 

Está appensa ao requerimento uma certidão passada pela secretaria, 
da Escola de 1\rtilharia e Engenharia, da qual consta que o peticionario, 
d11rante o anno de I•JO() e parte do de II)IO, frequentou com aproveita
mento as aulas do 1 o anno do curso de artilharia pelo regulamento de 2 
de outubro de 1 <JOS, tendo sido desligado a 1 de junho do corrente 
anno, em virtude do disposto no art. I6t, c, achando-se incurso no 
preceito do pi!ragrapho unico do art. 35 do referido regulamento, 
não póde proseguir em seus estuQos. 

As divisões do Departamento da Guerra opinam pelo deferimento 
da pretensão do requerente. 



no 

O art. 25 do regulamento de ;11 de março de 1H51, com força 
de lei por ter sido approvaclo pelo poder legisbtiYo, di~I'Õe terminan
temente: 

"Serão transferidos para as armas de cavallaria e int~wtaria os 
olliciaes do estado-maior de 2" classe, que se acharem em circumstan · 
cias ele prestar ~erviços nellas; c bem assim pa,~ar.:iu l':tra aqudlas 
anuas os alferes e 2"' tenentes que, pertencendo ;,~ scientificas, n~o 
concluírem os respectivos estudo,_;. , 

Por outro lado, " decret<1 n. 1 .·2.)1 de: ck k\(•rc·im dt; r:\'!J, 
precdtua em seu art .. i" : 

"Nenhuma praça àc pret, seis anno:.; lkpois d.t publicaçao do 
presente Llecreto, poderá ser prom<Jvida a :i lt<-re:; • >ll ."" tenente sem 
que ao curso da arma de ini:'mtaria, reuna h<.>lll c•lllll"'rt;unclll<l civil c 
1nilitar. , 

Alleg·a-se que este dispus i I ivo rcvog·un o da scg1111< h parte do ar
tigo 2_; do reg-11lameuto de 1 :;~ 1_. porque, \·edand_o :1 pmllH >ção ~lc 
praças de prct sem curso a partir ele 7 de Jcverc·tro de ltl97, nao 
póde pennittir, segundo resulta do seu e~pirito, o prcenchin•cnto ele 
vagas do primeiro posto ele ollicial, nas an11as de inl:Jilt:lria c caval
laria, por transfercncb de 2'" tenentes de artilh:l!T\. 

Examinando, porém, attentamentc os dons tcxl"··, vcrili•:ar-sc .. ha 
que o ar~·umento não procede. 

Em primeiro logar, u art. :)" do decrelo de 1:\qr, csti[>Uiando 
só e unicamente as condições para o accccso dn~ pr:t\·as dG pret á 
cate~oria de oflkial, não púdc el'iclentemcnlc :,,r l~ntcndido ,enio no 
sentido restricto da ma teria que [1z seu ob_ied< •. 

E como essa matcria consiste exclusivamente no processo para a 
promoção das praças de pret, n:l.n é aclmis:;i 1 c! que ~e lhe .:~ssocie 
a idé:t de transt'erencia de oiliciacs de uma para ootra arma, 1 isto que 
esses assumptos ditrcrcutes por sua naturcz:t, n:1o tccm nenhuma con
nexão entre si; o que vale dizer, em untos termos, que nma di~!'Osição 
feita re..c;trictamcnte para praças de prct, n;to 1''\le l'rejlh.iil:ar outra, 
!cita restrictamentc para ofliciaes, e vice-versa. 

Em segundo Jogar, não tem cabimento, P' li' :tia vez, a allegaçã() 
de que o espírito do decreto ele 7 de feverein > tk 1 t'• 11 :;c: OPl'ÔC a< lS 
clfeitos do art. 25 do reguhmento ele 1851. 

O legislador de 1 f\qr, tendo em considcraç;\o o grande numero 
de otnciaes sem curso enttlo existentes em tocbs a' :mn:1s do E\er
cito julgou convunienle manter no para~Tap\10 1111 ko do ar L. s" do 
referido decreto a excepção aberta pela lei 'k~ 1::5, > e regulamento de 
tBS 1, relativamente á promoção dos olliciaes de inl~llltaria c cavallarb 
sem estudos. E se tamanha solicitude revelou, procurando conciliar os 
interesses do serviço c"m as circumstancias em que :-;c :1chavam esses 
ofliciaes, não é cnvel que, no me;;mo ado, tivesse o pensamento 
de erear para os 2°' tenentes de artilharia, tambem sem curso, uma si
tuaçflo prejudicial e de notavel inlerioridade em relação á daquelles, 
após o curto prazo de seis annos estipulado no :trt. :J'' do dito de
creto, C<llll" resnltarh da interprctac;flo qne se: l'rt:kiJdc.: dar a esoe 
dispositivo. 

Tal situaçãu, akm de desün oravcl ao ~erviç· •, .'cria i11iqua, por
yue redundaria no trancamento irremcdia \ el da carrdra 111ilitar dos 
alludidos 2'" tenentes de artilharia, isto l:, de ollkiaes que, tendo ad
quirido leg-almente o seu posto, nã" podem ;;er prhaclos ele proseguir 
a sua carreira em outra arma, onde seguramente nwliHJrc~ s~rviços 
prestarão, consoante a sna aptidão pratica ou theorka. 



MINIS'I'IUliO DA GtJElUlA 111 

Portanto, conforme resulta do exposto, nem a letra nem o es
pírito da disposição contida no art. :J" do decreto de 1H91 se acham 
em conllkto com a do art. ~5 do reg·ulamento de 1 H:; 1, segunda 
parte; o que importa dizer que aquelle decreto não revog• •u nem ex
plicita nem implicitamente o dispositivo deste regulamento. . 

Longe disso, regulando espedes esseucialmcnte differentes entre 
si, as duas disposiçües coexistem a par uma da outra, pois cada uma 
tem a sua raz~w de ser c exerce a sua ao;ão tem Llominio rr''l'rio, sem 
risco de cllllisão ou de !tllltuo prejuízo. , 

Aliús nada i111pediria que o autcll· do decreto de ,::," •leelarasse 
revogado o art. 2') do rcg·ulamento dte 1::;:;1, se tal fosse a sua in
tenção ; mas, c111 verdade não o fez, e, se ao distribuir as vagas do 
primeiro posto de oflicial na fórma do art. 4", não cog·itou dos olli
ciaes amparados pelo preceito do art. .c_s do regulamento de 1f151, 
isso trad11z apen:t, uma commissfto e como tal IÜO aut,•riza de modo 
lh.:nhnm a idéa de rcvogaçüo deste dispositivo. 

Em abono deste parecer encontra-se no rcg·ulamento cl• •s institnto!; 
militares de ensino, promulg-ado por decreto de .2 de ontnbr11 de 1''"5 
c1n virtude de autorização legislativa, o segnintc clispo~itivo : 

,, Art. -P. () alumno que, pelus motivos previstos no presente 
regulamento, u:'to puder tirar o cur,;o Je artilharia ou de eng·enharia, 
ser:'t desligado da cs-:ola c tran.~jerido para a arma de Ítl/;mtaria nu 
de camllaria, con torme as yag-a.s existente;;, cutt.ICrJ'.11hi", f>on'm, a 
rcspectira antiguid.1de de posto, si ./ti r '?flicial. 

E' a consagração elo preceito elo art. ~s do regulamento de 
1 l\') 1, segunda parte, contribuindo Yaliosamente para dem,mstrar que 
este preceito nflü póde ser postergado sem g-rave offensa ao direito dos 
2°' tenentes ele artilharia, que impossibilitados de condnir 0' respe
ctivo:; estudos dcve111 ser transferidos, sem prejuízo de ~na antigui
dade, para as armas de infantaria ou ca vallaria. 

Isto posto, C\aminando o caso vertente á luz das idéas ura cxpcn
didas, verifica-se que o petidonario, ~" tenente de artilh:1ria Ascen
dino llomem de Carvalho, não podendo ex-J•i do regulamento prose
;.: ui r em seus estudo:; na escola de artilharia c eng-enharia, COlHO consta 
Ll:t certidão supra rel\.:rida, tem direito a que se lhe appliquc a dispo· 
siçüo da segunda parte do art. 25 do regubmento de 1 ti;:; 1. combinada 
com a do art. .p do regulamento dos institutos de ensi• ·. 

Pelo que, o Supremo Tribunal Militar é de parec1:t que a sua 
prctençüo está n" caso de ser atteu,!i,la, dando-se-lhe tr:Jnsf\:n:nci:t p:tra 
a arma de inlantaria sem perda de antiguidade. 

Entretanto, cabe ponderar que, em dous casos similares, o gu
Yeruo decidiu ultimamente contra as idéas deste parecer, tomando, 
de acc(>rdo com os votos singulares, as resoluções de 1" de ag-osto de 
J'llln c ~o de ontuhro do corrente anno. 

( l ministro !.:eneral Carlos Eugenin rlcu o seguinte vot1•: 

,\ série de disposiçi>cs que teen1 reg 11lado as I r:tnslcrencias Jc 
.2"· tenentes de artilharia para as Otttras :tn11as COIIICÇOII pelo decreto 
11. 77 2, de 1B51, comprchcndeu as leis de 1 t\út, 1::64, 1 1:•; 1 c 19115 c 
terminou na resolnção presidencial de 17 de ag·osto de I•yJ::. Esse ul
timo acto estatuiu que a partir de ,·:;,)7 cessou a faculdade que tinha o 
Governo de transterir officiaes sem perda Lle antiguidatle, só podendo 
transleril-os mediante essa perda. 



Ora, desde que aquella di~po~it;.'ío l: a que rege o asSUilll'lo, ttH.l 

é pussivel int'ring-il-a sem que pré1iamcnte seja clla revogada. 
( Jbservo, entretanto, como doutrina, que :1s tr:tnsferencias sem pre

juiw de :\11tig11idade não assentam ell\ princípios de direito nem de Jus
tica. 

· U :)" teue11te de artilh:1ria que n:ítt conseg·uiu habilitar·st; LOI\1 o 
cur:;o dessa :mn:1. por nftu ter podido 011 não ter querido n~lll'el' as 
dilliculdades do rig·or de taes estudos. deve licar su.idlo aos onus 
decorrentes dessas dilliculd:tdes, :diás muito atte1111ada~ pela possibili
dade de, ao ser transrcridu l:tcultat ivamentc para as :1rmas de inl:mtaria 
e c:tvallaria, ter acc·essu j~l t•or antig·uidadc, .iá l'"r csl ud"s, si p<~ssuir 
11 cmso dessa,; duas armas. 

()que incontesta1elmcntc pt'>de ser consider:t•l" t'\orhit:lllte l: 11 
privikg·t,, que :tlg·un:; kem go:;ad11 de conservarent lt:b :~nna~ e111 que 
~e rdug·iaranl a llleSIII:t :lltlig-uidalk l{Ue ~"''oa\';1!11 11:1 artilharia, cuj11 
Cllrso Sl'ÍCIItiliCI) 1150 ptider:llll, II:ÍO ~11Uher:t111 IIU IÜÍII\IJeS l'lln\·l:lll C<lll· 
qubtar, indo c\esi<IL·:tr c:1m:u·ad:1s q1te se julg·al':\111 :mtp:trad<l>i por lei e111 
su:ts :;ituaçt•es. 

/\s tran~rerencias sem l'l'ejuizo de antig·uidade :-;(• de1elll ser ~:on
L'edídas quando illl[lOstas pt1r necessidade do sen ko publico, nn~ nft" 
por conyenicncia I'C~~q:t\, e L·arccem ~er lirmaclas e111 l.'lar:1s dis1•osir;õc~ 
kc~:leS. 

< lra, desde 1llq;- nenhum ~" tenente de :u'lilhari:t deve ter sido 
translerido p:tra a inbntaria ou cavnllaria, prejudic:1ndo a antig-uidade 
doê (llliciaes que ellcs v:ío encontrar 111) quadro dc~;;a" an11:1';; portant11. 
:tu requerente n:l11 deve ser concedido o t;tvor (\llc a"l'it:l. 

l{io de Janeiro, ''J de dezembro de 1(110.--· 1 '. Nct''· V \rp:nllu. 
-· /•' . .f. Teixeir,J .funif)r.-- l'.trlt~s Ruc:·e11io.- Jlc·n.fc.' .lc 1/urac.· .• 

L .1/cdeiros. 

ltESOLUrJ.:o 

< '(l(no \'arcn: :'t mai11ria. -l{io de Janeiro, 2;; til: :1:~osto de i'JII. 
I lt·:I;MEs I\. t1A \·'u~SEC\. Ewl·gditl /Unf,l.' II.PTI'/o. 

1·:~\ li DI·: Sl·:'l'l·:i\ll\l\1 I I li' 1<}11 

1\\.·:nhT a t'tlll-.;ttll:t L"IH quv o 111. \·'ralh:Í.-;L·(I Si,\r(I\JÍ1l I::JIJ·iL·iJ:I 1 'lt:t~:t~-, cintl~iatl 
co111rac1:1dtl vJ\1 ~~·niÇP 11:1 ~u~.._·rta t't'lltla 11 ·-~~~"t\111' ·h~ l':tt:t~~~l:l\", p~·Lt 

1 k\:tc:l11 d,· '-ll:t patt·ntL· 

i\lini;;lc.:rio 'h I ; uerr:t 
de 1 •111. 

N .. cJ,) Rio de ,l:tncit 11, 1 1 de o'etetuhr" 

() Sr. Pre~idente d.1 H.cpttl,lica manda, por esta Secretaria dt· 
l;:~tado, del'1:1.rar ao Supremo Tribunal 1\\ilitar que a 11 do cnrrentc re
solvei! cnnlonnar-fie cn111 o r'arecer do 1nesn1o trihur1:tl, c\arado C!ll 
consulta de ~I) de maio ultimo S<>bre 11 rcquerilliL'IJio em que n Dr. l•'ran
cbcn ~idrnnio ll:mdeira Chag-as pede que :-;c llll' 1n:tmle pas~ar a pa· 
tente do po:;t.o mais elevado que tçvc como cirmgiã11 contractado em 
serviço na g·uerra contra o governo ,\o Parag·ua\, .·llim de poder .!..:OHar 
a-; vanta: .. rens .:onferid:ts pelo tJc,:rcto 11. 1.11::7. de 1 : .\c :1~2 os to de 1 'l"7. 
·-- L'm}~:.: di" 1 Un/,1.' lJarrl'lu. 
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CONS';LTA A QUE SE REFERE A PORTARIA SUPRA 

Sr. Presidente da l{epublica - Com o aviso do Ministcrio da 
r luerra, n. 1.30, de ,; do corrente mez, enviaste a este tribm1al, para 
<.:mittlr seu parecer, o requerimento em que o Dr. Francisco Sidronio 
1\anJeira Chag-as pede q11e se lhe mande passar a patente do posto mais 
<.:Ie,·ado que teve como cirurgião em serviço de campanha, no Para
,!!;IJaY, allm de g·osar as vantagens conferidas pelo decreto legislativo 
n. 1 .(,iJ-, de 1.3 de agosto de 1 qo:-. 

l•:stc decreto concedeu o soldo vitalicio, regulado pela tabclla então 
'igente, aos olliciacs c praças dos corpos de \'oluntarios da Patria e da 
< ~uarda Nacional, aos auditores, estudantes de medicina, etc. que ser
viram no Exercito c na Armada, no tempo da guerr<J. do Paragnay. E 
u decreto lag·íslativo n. 2.2i\1, de 28 de novembro de HJIO, tornou 
C.\tensiva esta concec;sáo a 011tros indivíduos, entre os quaes os me
dicas que, n1cdiante contracto, prestaram serviços, naquella época, em 
hospitaes c enfermarias de campanha, quer do Exercito, quer da Armada. 

Ora, segundo consta dos documentos juntos, o requerente serviu,. 
como cirurg-i.'io cuntractado, nas forças em operações contra o governo 
do Paraguay, durante dons períodos distinctos, a saber: o 1 •, como 
1" cirurgião do l·:xercito, de 1:- de julho de 1il66 até abril de 1Bô7; o 2•, 
l:omo 2° cirurg-ião ch .\rmada, de :>.H de maio de 1B6<J até fins de maio de 
IR?<', aliás com maiores vantagens pecuniarias. Portanto, não tendo a 
lei estipulado nenhuma condição Je tempo, é manifesto o direito do 
peticionado ú percepção do soldo vitalicio, quer se considere um pc
rindo, quer outro. 

Todada, cumpre saber qual a patente 411e para esse em~ito lhe 
compete, visto ter -;ido clle commissionado em postos difterentes no 
l·>.;ercito c na Armada. 

Nada ma i:; t:1cil. J\ttendendo que o direito em questão assenta tanto 
em um facto como em outro, segue-se lJUC occorre ahi um verdadeiro 
caso de opt;ão e uessa conformidade é natural que o interessado se 
decida pela melhor hypotllcse. 

1·: para justificar este mod" de entender, hasta considerar que, se o 
pcticionario tivesse servido unicamente no primeiro período, isto é, 
como ,. cirur!!iáo do 1-:\ercito, o seu direito ao soldo vitalício deste 
posto seria perfeito; mas porque serviu posteriormente na 1\larinha, 
tc:ndo prestado servic,:os pm mais largo tempo. gas mesmas circum
stancia~. será ínadmiosivel que semelhante facto, :fliás em seu abono, 
contribuísse p:~ra diminuir seu direito. 

Por consequencia, é fúra de durida qnc lhe compete a patente do 
maior posto que exerceu, tanto mais quanto se trata de uma lei de ca
racter beneliciario, que deve ser applicada no sentido mais favoravel, 
consoante á regra de díreitofaJ·orabilia amplianda. 

Isto posto, o tribunal é de parecer que se passe ao peticionaria a 
patente de cirurg·ião capitão do Exercito, conforme requer. 

Rio de Janeiro, 2•) de maio de 1911. -F .. lrgollo.-F.}. Teixeira 
.fzmiur.- F. Salles.-j. J. de Proença.-julio de Noronha.-Carlo6, 
1<-'z(r;·enio.- Mendes de :1/oraes. ~-L . .lfedeiros 

Foi voto o ministro marechal .João Pedro Xavier da Can1ara. 

RESOLUÇÃO 

Cnmo parece.- Rio de Janeiro,.6 de setembro de 1911.- HERMES 
I\. DA FoNSECA. - Emn,.;,iiu Dantas Barreto. 

( iucrra- Dcci~õcs de rgtt I; 



114 DECISÕES DO GOVJmNo 

N. l2'J- El\l 12 DE SETEMURO IJE 1911 

llckrc () I Clj11Ciillll'1110 do I" "'ugcnto Jo 46° corro de Voluntarios da i':~tri:l 

i':loy .\l:1rti11._, dos S~llllOS jaC01lll'1 SOhre -,(,Jdo, peJa tahcJh l"C">pcctjya 

i\linisterio ria ( ;nerra N. (JRi) -- !{i• I de .fancir". 1::> de se-
li'111hrodc: I<JII. 

Sr. chefe do Departamento d;l f;uerr:l --- Decl:tro-Hb que o Sr. Prc
~idcnte da Repuhlica ('(>!ll'onnando-~c com 11 l':lrecer d•' Supremo 
Trihnnal 1\lilitar, e-;:Jradn ~~111 consult:1 de 1; de jtriiJo 1tltitltO, sohre o 
n~qucrimento em que o 1" s:1rgento do -l>" corpo de \oluntarios ela 
l'atria, Eloy J\lartins dos Santos Jacomc, pediu que lhe ltN'c p:J;;s:Jclo 
o, respectivo titulo para poder receber o soldo l'ela tabclla J\, d:t lei 
n. 2.~1)", de 13 de dezembro de 191'>, re-:olvctt etn t> do corrente deferir 
r 1 mesmo requerimento. 

Saúde c fraternidade.-- tmn.;dio lh11las Brtrre/u. 

CONSULTA \ Ql'E SE REFEHE O AVISO SUPR,\ 

Sr. Presidente da H.epnblica - Com o aviso n. IV>, de _, 1 de ni~IIVJ 
ultinlll, d<J illinistcrio d:1 Cnerr:1, 1-ciu a e"le tribunal, par:t consultar 
com seu parecer, o rcqucri111Cnto c111 que o 1"' s.1rg-ento do ·111' c• •rpo 
de Voluntarios d:1 l'atria, Elnv !\!Jrtins dos Sanl11s j.1con1c. pc.:e lhe sej:1 
passado r> rrsp:ctivo tit1!l" p.1r:1 i''J.Icr rc·cebcr o soldo pela t:Jl'clla :\, 
;tnne.q á lei n. J JIJ", de 1_; de de; :n1hr11 de li) I«, vistojulgar-.'e com
prehcncli:lo no :t.rl. J.) dessa lei. :dim de se dcc!ar:t.r, se :1 disp,sir:;;to 
deste artigo abrange sr'>mcntc ns olliciacs e inferiores qt1e, mutii:Jclos 
<H I alci_jadi-Js por l"criment1n rccehidr >S na campanha contr:1 o g·oi"Cf!Hl 

do Par:w11:11·, se ach11n iw;.1li.l"·' rH: incnpazes p:1r:1 toei" <; LJI!alqw~r 
s~.:rvic;o. 

Instruindo a pcti<;:-111 cq;\ :1nncx:1 U111a p["(lvi..;fto de reforma datada 
de 'J de novembro de lilf"i, da qual se 1·crifica que o t"' s:1rg·ento Elov 
Martins dos Santos Jacomc tí 1i rdnrm:tdll no mesmo Jl";;to. vencendo 
soldo dobrado de volunt:Jno da p:ltria " 1 isto :Jchm·-se inutilizado p:1ra 
o serviço elo E-;ercito por lcrimcntos recebidos c'm combate"'· 

Na informação que prestou, c que tambem se acha junta, a Dire
ctoria de Contabilidade da c;uerra as~im ~c exprime ácerca da pretenção 
do sarg-ento Elo.v: "O facto da reforma ée o!Ticiaes ou praças, por se 
haverem inutilizado para <J serviço elas armas, não exclue a possibilidade 
de estarem aptos p:tra o emprego de sua actividade em trabalhos de 
011tra natureza c accrescenta: Isto assnciaJo á circum:ctancia de estar 
esta secção em duvida snhre a cxpres<"tll ,, inutilizados p1>r ferimentos 
recebidos na campanha do Para!.;nay ''• de '-JUC trata " dit" artigo, 
p1'lde ter amplitude tal ,1uc venha :unpar:1r a causa do requerente, on 
si ao contrario, apenas abrang-e os olliciaes c inferi()f"i_'S qne. muti
lados nu aleijado.-; por ferimentos recebidos em campanl!a, se :1chem 
in1·alidaclm ou ah,nlutamente incapa;c' para todo e •ill"dqtter sen·iço, 
1nrecc a.:onsclhar a c<m\·enicncia de:'··· r>ttlir, sobre a lr·r.i:tdr:ir:J intcr
prctaç:!o a dar-~c á lei, o Supremo Trihnn:d illilitar ». 

()art. 23 da lei 11. 2.290, de 13 de clczemhro ult.itn<>, em qnc o 
peticionario apoia sua prctençãn, est;'1 assim m.iigido : .. (Josarfto 
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tambem das vantagens da tabell~ A1 d~ l~i, quanto ao soldo~···.· 
voluntarios da patria, inutilizad<*]l~l. .. Ji· · ~mentos fQbid~ na 'i .• • 
panha do Paragua~, ficando subent~o'qiie pàra os officiaes n . ,, 
condições o soldo ele que se trata 1C1fi (}I do pül!tO em que houvet:em r~;-~ 
gressado da campanha; e, para os inferiores, o do posto de 2• ten'ente' »Jtl 
Para gosar, portanto, das vantagens do art. 23, o qu" nelle SG exige'; 
é unicamente que o voluntario da patria se haja inutilizado por feri
mentos recebidos na campanha do pa~a~uay. . ' 

Está claro que, tratando de mdlVJduos que se dedicaram ao ser: 
viço das armas, a lei ,(, podia cogitar da sua inutilização para: esse' 
serviço e não para outro 4ualquer. · . 

Ora, si a lei nao distinguiu a hypothese do individuo, embora. 
inutilizado para o serviço militar, poder, todavia, empregar sua acti
vidade em outra qualquer occupação, é claro que a ninguem é licito 
fazer essa distincção. Attribuir a descuido do legislador, não considerar, 
uma hypothcse que toda a gente occorre, seria um absurdo .. A razão 
f(li outra. 

A nova lei de vencimentos foi elaborada com o fim de melhorar 
os vencimentos dos officiaes de terra e mnr e, por uma extensão muito 
natural, não se limitou a cuidar da sorte dos officiaes eff~tivos e sim. 
tambem, conforme seu art. 16, cblque!las que, já reforJliAdoa, hoq., 
vessern servido á patria por um grande lapso de tempo e doa que tj,.' 
\'essem compartilhado da campanha do Paraguay. 

Ora, se para os ofliciaes do Exercito que tomaram parte na cam
panha do Paraguay não foi exigido (artigo citado), que se houveillelll 
inutilizado para o exercício de qualquer profissão, afim de gosarem os 
beneficios do soldo da nova tabella, porque, para os voluntarios da· 
patria se havia de o fazer? Além de odiosa, a excepção seria incon-· 
gruente. Não procede, pois, de accOrdo com as razões expostas, a 
duvida que occnrreu á Contabilidade sa Guerra de que só aos mutilados 
ou aleijados por ferimentos recebidos na campanha do Paraguay e que 
se achem invalidados on absolutamente incapazes para todo e qualquer 
~erviço cabe o beneficio do art. 2::1. . 

Aliás não s(l os mutilados e aleijados os que, victimas de feri
mentos, se veem incapazes do exercido de qualquer profissão. É' intui-, 
tivo que um ferimento que, de si, não deixe nenhum vestígio ap.Parente, 
ou deformidade apreciavel, possa ter arruinado irremediavelmente a 
saúde de indivíduos, prohibíndo-lhes pol." comQleto o .ex~ci4to de 
qualquer occnpação. 

Se o voluntario da patria tbi reformado por se ter inuti.lizado para 
o serviço militar, em consequecia ~e ferimentos em combate, e é o· 
caso do requerente, é claro que é um homem cuja integridade rhysi(:4 
d~ixou ~~ ser perfeita, t~n~o assim que 9 tornou incompative com a, 
vtda militar; a um indtVIduo tornaao 10capaz para a profissll.o que~, 
exercia, em condições taes, não se póde negar, a pretexto de que~ 
ainda lhe póde restar alguma saúde ou aptidão phystca para algum;~ 
trabalho, um beneficio que a lei nitidamente lhe concede. . '' 

Assim, pois, é o tribunal de parecei" que o t • sargento Eloy ~ 
J\lartins dos Santos Jacome está no caso de ser attendido para o fim' 
que requer, c tambem que o art. ::13 da lei n. 2.290, de 13 de' 
dezembro ultimo, não comporta a restricção que acudiu á Cõnta
bilidade da Guerra. 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1911.- F. llrgollo.- F. j. Tei
xeira Junior.- F. Saltes.-]. J. d4 Proença.- juliQ d~ Noronha. 
-Mendes de Moraes.- L. Medevot. 
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Foi Yoto o ministro g·cneral de divisão Carlos Eugenio de An· 
dradc Guimarães. 

Como parece.--- lHo de Janeiro, '' de sdcm hro de 1 'J 1 1. -· I lEI: MES 
R. DA FoNsu ·.\ .... J~'m_1g,fio 1Janlc1s lJarn:lu. 

:\. 1,)0 

Hc:,uhL' :t !'lllt'·Ult:\ d1• ·litL'(\l•r du lln~pital :\lilitar 1k \l:liJ:tl•> ..... l,htL· \t_'lll'illH'Ilttr. 

de inferiu\ c:-. clu lrtttall!Cllt<• 

i\linislcl io da< ;ucrra i\. (,:;, 1 -Hio de .Janeiro, 12 de sctcml'ru 
de I•JI 1. 

Sr. chcte do I lepartamcnto da ( ;uerra -- < l <:lircctor do hospital 
militar de !1\anúos consultou, seg-undo consta do ollkiu n. J.29:, que 
vos dirig-iu a inspec.;:10 permanente da 1·' região em 1.~ de il:Yereiro 
findo, sobre o modo de tirar os vencimentos aos infenorcs em trata
mento no dito hospital. em lace das disposições em dg·or. 

Em solu.;:to a essa con~ulta. 1·os declaro, para os Iins conre
nientes: 

Que, em 1ista do disposto nos arts. :-e 2:- da lei n. 2.2<Ju, de 
13 de dezembro de 191", os inferiores quando bai\am aos hospitacs 
ou cnl'crmarias "'-,Icem direito ao respecti10 soldo. l'On[(mne j;i se 
rcsolleu em ariso de q de ll:1ercim ultimo a esse departamento; 

que, tendo. elles, pelo seu tempo c·~ sen iço. " acnescimo de 
1 cncimentos a que se refere a obscnaçfto cL tabella O, annna :i citada 
lei, continuam, dadas as condic/>C5 indicadas, no ;.roso dessa 1 antagcm ; 

que, desde que os ditos inferiores tenham baixado ao hospital 011 

cnlermari:t atl: que se lht.:s d0 alta, seus 1 encimcntos ser:1o tirados das 
esta.;( )cg C()l\lj'etcntcs pelos rt.:spcctilos cstahcleci mentos, t'ara q uc, 
estes indemnizados da parte que lhes couber, rclati1•a :·t g-ratilicaç:lo c 
etapas, entreg-uem :tqnelles a importancia a que tiverem direito, de 
:tccôrdo com o estabelecido precedentemente : 

que, para st.: tornar cll'ccti1:t a cohran.;a dos 1 ~.~ncimento~ c de1·ida 
distribuiÇto. dever:ío as pra.;as de que se trata ser ac•lllt\'anhadas, no 
caso de bai\a ao hospital ou enll:nuaria, de todos os esclarecimentos 
nccessarios. 

Saúde c fraternklacle.·-- f~'mn.-,·.iio D.w1,1s /],1/Tl'iu. 

i\\iiJiskl"iu da< ;ucJTa -Circular--- Rio de _l:tndm, 1 -~de setembro 
de. 1•.11 1 

Sr. cheti.~ do lkpartanwnto d:t 1\dmini,:tr:J<·:ío - \'erilicando-sc 
111Uit:1·: ,,. , ... •!'I•' o·: \'1•··:•,.: lll:J\Íillo·: do•: :1rti•·••~: ,1.- 'Íl•·n··. d:tnlti111:1 
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compra ou os correntes da praça accrescidos de 5°/u são em deter
minadas épocas superiores aos do mercado sem esse accrescimo, YOS 

declaro que nas concurrencias para acquisição de taes artig-os se de
verão tomar para base do contracto a realizar-se os menores preços 
correntes do mercado, que então rig-orarem, accrescidos claquclla por
l'cntagem, ficando nesta parte rcrogada a circular de 2 r de fcrereiro 
dt~ I !)lO. 

Saúde c fraternidade.--- l~'my,<.:.·.iio n.mt:rs narre/o. 

N. 1:12 - E\! 12 m: SETE!I!l1RO DE r•)r r 

;\linistcrio da Guerra -- Circular ús ddcé!:rcias liscacs- Hio dr 
.Janeiro, 1 ~ de setembro til' rqr r. 

(I Sr. Presidente da Hepuhlica manda, por esta Secretari.1 de Es
tado, declarar ao Sr. deleg·ado fisc:rl do Thcsouro 1\:-rcional em ..... , 
que os t itulos de soldo vitalício serão d"ora em d.i:rnle cntrcgues nesta 
Capital : ,7) aos proprios voluntarios, reconhecida sua identidade de 
pe,;sn:t : h) aos procur:rclores, observado o que :1 ta I respeito estabe
lecem os arts. 2" c .)0

, ~ ~ r" c ~ .. do decretu n. 1:. Sl!0, de :: de m:m;o 
tillill!O. 

Outrosim, manda o mesmo Sr. Presidente declarar ao referido 
Sr. deleg-:rdo que só lhe serão enviados, providenciando-se sobre a 
distribuição dos creditos nccessarios, os titnlos de que se trata, depois 
que os interessados tenham apresentado os re~:pcctivos docnmeuto~ á 
l'OIItmiss;1o que tem a seu carg-o o exame dos compel<'ntcs proce<-:sos 
de h:t bilit:lÇÜC~.- Rmygdio ]Jantas narre/o. 

N. r:-;3 -- Ei\1 r6 rm SETE\!BRO nE ''JI r 

ç;l, 1111 c:1-.:n de l"c>ridas e rolltiJ...;tiC'-' d(• !...:.llt'rr:t c n:1<1 dt' lc•'-lt1rs :ldqlliri~l:t-; J~dr 
(~t:•·:,~~i:lo <l(•...,ta :·,l' po(lt..•ri:t .I:! r ao tJnid:ll JTf<ll 111:1 {·o111 {) ~ol1lo J'll!" i11ld1o 

Ministerio da Guerra >~. :-m- - l~io dt• .Janeiro, ,r, dr Sf· 
1emho de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Cuerra -- Tendo o capit:in re
formado do Exercito jofro Baptista \lonteiro, solicitado que a sua refor
ma se co11siderasse com o soldo por inteiro e não com :1 2.)·' parte 
deste, de accôrdo com a lei n. 6-18, de tf\ ele ag-osto de IAS:!, 1isto 
terem sido as lesões que a determinaram adquiridas em campanha, o 
Sr. Presidente da Repnblica, confi:mnando-se com o parecer do Su
premo Tribunal \lilitar, e\arado em consulta de 2H do mez lindo, re
soh·eu em '4 do corrente indeferir essa pretençZío, porquanto não se 
trata de f<\rid:~s c contnsi•cs de g·uerra, caso em gu<• pela lei citada o 
pedido teria frrnd:une111n: o qtH~ I'OS declaro para os Iins c.·cl!tl<:ni
''lllc":. 

~ ;:1 ird•· <' l"r:tl rrnicl:t< lt•. ·- · .111/unio Adnlf'lio , f, r F. iM:1111rt !lriiTi'/'1. 
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CONstJL1'A.,A QUI.JtiPtaJ:.:o·Af.O ll:fjiJ. 

Bt. Presld4nte da RepubUct - O capitló retormado do etereito 
Jollo Baptista Monteiro, percebelldo seu iiOldó por vigésimas quintas 
partt!s, em vista do dispo8to na segunda patte do § r• do art. 9" da 
lei n. 648, de r8 de agosto de r852, pede que sua reforma seja con~ 
siderada com o soldo. por inteiro, por isso que as mol~tias que o 
tomaram incapaz para o serviço militar foram adquiridas em cam
panha. 

junta, como documentos em que funda a sua pretensão, uma cer
tidão do parecer do Conselho Superior de Saúde do Exeréito e o DiarüJ 
Official de IS de rilaio de 1&}9, em que vê o parecet deste tribunal, 
de 23 de janeiro, sohre analoga pretenção .do capitão medico de 
4• classe Dr. Cincinato Henrique da Silva e a resrediva resolução de 5 
de maio, tudo desse mesmo anno. 

Diz a referida certidão que o requerente era incuravel, incapaz 
para o serviço do Exercito e .que as molestlas 9.ue para isso concor
reram (sclerose pulmonar e endocardite rheumattslllal chronlca' for:tm 
adquiridas e muito aggravadas em tempo de campanha. 

Foi esse parecer do Conselho Superior de Saúdé que motivo~t a re
forma do supplicante. 

A Directoria de Contabilidade da Guerra, uttica repartição que 
tratou do assumpto do requerimento, confrontando as palavras do 
§ I" do art. 9° da lei ah~ citada com os termos da Junta de Saúde, 
conclue que não parece procederem de contusões ou feridas recebidas 
na guerra as molestlas de que foi julgado soffrer o requerente e o inha
bilitaram de continuar a servir nas fileiras do Exercito ; entretanto, 
pelas resoluções de '4 de julho, 6 e 13 de outubro de 186<}, to
madas sobre consulta do Conselho Supremo Militar, obtiveram os ca
pitães Cltrlos Manoel de Llma1 Henrique Fernandes, Herme.!l Trigo de 
Loureiro e I 0 cirurgião Dr. Augusto VlctoHno Alves do Sacramento 
Black o mesmo favor que orá pede c por isso era de justiç..'l que 
fosse elle tambem attendido, visto ter Jlrovadó, comó aquelles, que a 
molestia pela qual foi reformado, fôra adquirida em serviço de guerra. 

O tribunal passa agora a examinar o caso• 
O§ ,. do art. 9" da lei n. 648, de t8 de agosto de 1852, que 

rege ainda a reforma dos officiaes do Exercito, dispõe que os que, «por 
lesões ou tnolestlas incuravels, sé inhabilitan!m de continuar a servir, 
serão reformados com a 25• parte do têspectlvd soldo por cada anno de 
serviço, si não tiverem 25 annos completos; e que si as lesões ou moles
tias incuraveiS procederem de feridas ou contu..~ões, recebidas na guerra 
ou em qualquer acção de serviÇO, a reforma com menos de ~s annos po-
derá ser conCedida com o soldo por inteiron. · ' 

A ultima resolução sobre pedido ldentieo data: de 5 de maio de 
1899 e tol tomada sobre consultà deste tribunal, de 23 de janeiro desse 
mesmo anno. 

O tribunal.nlo discutiu o caso, nem mesmo ptocuroti indagar do 
direito que podia assistir ao p~ticionarfo de então e limitou-se a dizer, 
depois de citar, como ora se l:àz, o§ r• do art. 9" da lei de 1fl52 e as 
consultas anteriores sobre o mesmo assumpto, que lhe parecia que era 
de justiça o deferimento da petição. 

Examinando-se as consultas acima citadas do antigo. Conselho Su
premo MIIJtar, verifica-se igualmente que os interCS.!lados só se limita
ram a provar que as molestias por que foram reformados foram adqui
ridas em campanha, sem nenhuma allusão a feridas ou contusões e, 
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sem nenhuma discussão ou fundamento prévio, se cQncluiu desse pa
recer, que era de justiça o que pediam. 

Ora, sempre é tempo de corrigir a applicação de uma lei mal in
terpretada, e sobretudo quando resulta dos aphorismos do direito que 
ning-ucm p<'•de disting-uir o que a lei.não distingue, nem dar, por illac;ão, 
maior extensão do que nella clara c terminantemente se prevl:. 

O leg·islaclor de 1:;_s2 procuron rccompcn~ar, proporcioJJalmcntc ao 
tempo ele serviço, áquelles ofl1ciacs que se invalidassem por lesões ou 
molesti:ts incurayeis. m:1s qniz lambem lazer nma distincç:io para 
aquellcs cuja,; moksti:lc' cr:Jrll conseqnencia <k.fiTi.las e (11/1/llsiícs, re
cebi d:1s na g·uerra. 

E é tã<·, sómente neste caso que a reforma p<"•de ser dada com o 
soldo por inteiro, ain<l:1 qu:Jn·.fo o relimnadn não tenha cnmJ'Iet:tdo os 
~s :tnnos de scni<;o; e é l:lll.lll<'m cs;;:t rJIIica iiJlerpreta<;:\<1 cstricta c 
lit,·r·af que se p<'~:!c dar :·t lei . 

.Nesta conlünnidadc, o tribunal é. de parecer que n:lo ,·, IJ1ndadn 
1:111 lei o que pede o capitã<> ,loJo Baptista ·\lonteiro. 

H. i o de .Janeiro, .:JU de ag-osto de 1 I)I 1. · - J.'. , lrgolln. - F . .f. 'f â
xeir,1 Junior.-- J:. Saltes.--}. ]. de f>roen\·a.-- julio Jc Noronha.
( '.n"/us Ruge11iu.- .lil'ndl.'s de l/nr.11'-'. · - J,. lledt.•iru'. 

tn:so 1.' 1 ,_-,:;o 

C"mo parece. l{io de Janeiro, q de setemhr" de l•l! 1. -lh~IDIES 
1;. IH \.'<lN'I-:<:A. :lllinllin ldn!f'!J•I !.1 F. tf,•nn:t I : . .I!To'/n. 

\'. I :>t ~~~~ 111 LW fmTI·:i\llm.o nr: ''>'' 

l':tl't ·t r~rornt:t ,t~·,·~· l:ottlptt1:tt·">\.~ :tn onJd:tl o 1t•mpn de liccn(;:t par~t !.:·n.'-'o de 
1\~ri:t~ cotJLL'·iid~ls :to meSmo, 'lll<lllilo ailrn11tn da J·>·:cnla .\lili1~u 

\Tinislerio da 1 ;,1err:1 i\T :-· ·~ 
<!c 1 • 11 r. 

Sr. chelc "" Departamento d:1 < ;uerra - lkclaro-vos qne o 
:-;r. Pre~itlent.e da J;epnhlica. ::onf<,rm:mdo-sr: com o parecer d(l Suprc-
1110 'l'rif,nnal Militar, exarado em consnlt:t de ~r do 1nez findo, re
,;olvcn, <'111 L! do COIJTentc, dekrir o req nerimcnto C !li que n g-eneral de 
brigada graditaclo, rclormatlo, do J·:xcrcito, ~Tanoel Palmciro da Fon
torll':l pecfin 110\':t computação ele se:1 tempo de serl'iço para que lhe 
,;c:_i:un c:onta.los trcs "'c'cs de liccnç:t que lhe rur:tm conc:edidus nos 
annu,; de tn;:l e ,:~?·>, cJII'tlldn al!t,lliH> d:t cxtincta Escola \Tilitar desta 
C:1pital, afiln de g-<J'<tr as respectivas férias !Ora da mesma capital. 

Sai'1c.k <.: i'J·arcmi.hde. - .ln/1111io . Unl('/111 J:1 F'. lfcllJT.7 U,11TI'io. 

<~O'ISlii.T.\ \ •.1111-' SI·~ J;FFEI~E O \VrS·I slfi•J{A 

~~r. Pr·c,;icleJltc~ <h l~c·t•nhlica - P"r :1\·iso de r.~ de jui!Io nltimo, 
11. ''>", \CÍu t·cr :1 este trihn•J:tl, p<>r 1·ossa ordem, n rcqnenmento em 
'-i"'' o ~~·erwr:ll de hri~:·:1da ~r:Jdu:ulo, rcf()nnad", i\TaiHH'I Palrneiro d:1 
\'"lllollll':J \'<.'dt• \1<11 c> o'!>llll\lll(l do ~1:11 ll'lllf10 dt' ser\'ic:• I. 
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Diz o petici<mario o ~egninte: 

" Foram-lhe cont~dos 3R annos, quatro mezef' e 1,, dias, em vez de 
::~:\ annos, sete mezes e I<J dias., 

Esta dilkrcnça pr<lll'lll do 1:1cto de lhe hanTCill desc .. ntado 'I" di:t~ 
das licen.;as que ohten: em il3;G c 1 :l;q. 

Ora, essas licenças, embora se declare na sua l'l' de CJilicio, qne lhe 
lin·am concedidas para tratar de negoci .. s de t:unilia e de intcres~e, n:t" 
podem ser equiparadas ;ís de que !rata o decreto n .. ;.~;q, tlc 3 de 
janeiro de ,::r.6, pois que l'Sias imp<,rtam ll<J :thst:tmcnto temporario do 
servi<;<' activo, ao pasqJ qnc as qne lhe f11ram concedida~ " lüram 
quando alumn" da l·:scola \lilit:u· ci:J. !'raia \ crmelh.l, no pcriodo das 
IL·rias e devem .'e r consilkr:td:1s com<, uma permi-s:111 para g< •sar p::~rte 
do tempo des:<ls I'(Tias r,·Jr:t do estahclcL'iJlll'Jito, seg·••ndo se tem rec<J
nhecido em rda<;fto a dirers<Js, porqnant" ,."lt<l<l "r<'•J<ICrentc :i escol:!. 
mesmo antes da tcrmin:t<,':1<J claquelh!' liccn,·:ls. L'l'n'i<l<l:l<ldo matl'icnlado 
com apro,·citamcnl< '· 

Duas licent;a~ tem '' pdicionaric' co1n<' ai<<lllll<' LI<' curso sttperior 
da Bscola Militar, 11111a de ;10 di:ts e a ontra de tre~ mczcs, em t H;-:l c 
rB;q, declarando-se na scgHnda que só entraria no ~·osc1 della, depois 
de terminados os c:-.:crckios g·cracs ele que trata\ a " rcg·ulamento da
qw~lla escola, do anno de r B-+ 

() intercs,,:tdo :q•resentrilt·sc em lcl\\l'o. :1 ,. <ul:i. p:11 :1 clkctnar a 
sna 1101a Il\:ltric<li:t, portanto. :wte~ clt· c·nlll'lilir a lict:ll\:1 ·I'''' <JI•Iiver:1 
t'ITI IH,...q. 

Sommando" tcmpo que g11s0<1 d:tê d<las lic'l'll·.''''· ,,. l'l"c.:LI!, " tot:d 
Jc· tres mczec:. 

Procurando-se conhecer dos precedentes co1n qu<: poncntura st· 
.iustilicaria o pedido d·• rcqtH.'I'l~ntc, li1rant t·ncontr:Hlo• cli,·c:rsn", c:ntr<' 
<'lles os que seg·ucm: 

,, Gahinetc do 1\\inislrn-- \linistcri" d:t <;liCITa 1\io ,\c Jliieir", 
:: 1 de dezembro de 1::, Jl. 

Sr. COII1111andantc.; da l·:scol:t :\lilitar cb I 'apitai l'cdcral -- Dccl:tm
l·os, para voss<J conhecinwnl<l c Iins C<liJYcnicntcs, que nesta dat:t Sl' 
concedem dous 1nezcs de licença ao alum no dcss:t escola \ uê:·ust" l'reirc 
da Silva Snhrinho. pan ir :til l·~ct:tclo do l':~r:1, p:1:;.;:1r :1•: i'<Tia; }'·''' 
Siml'ãn .lc O!iJ•c·iu. " 

,, ( ;ahitwtc de> <\\ini~tn• 
'I dcckzembro ele,::.,:. 

\li11isterio cl:1 ( ·,II<.'IT;\ 

Sr. commanJante da Esc< lia i\lilitar d:t ( ':q1ital l.'eclcral.- 1·:· 11cr 
mittido ao :o" tenente :tl11111110 d·.:.;sa csc:ola, l'ndr" l'n:clvrico 1 ,cão de: 
Suuza, gosar as l'érias no Est:tdu do lHo ( ~r:tiide do ~1!1, :dHJ\l:tndcl·;;(' 
lhe a rcspcctil'a !':1ssag-cm para o rc!i.'rido l';:;l.tdo. "·!'"' '''" clccl:m> 
par:1 \·osso CilHÍJccimcnto c Iins c:nnn:nic.:ntcs. 

Saúde c r:·:ltc'rnid:tdc. f-'1·.1/lt'is,·n ln/c>niu J,, 1f,,ur.7. " 

( ;abinctc Ll" \linistr<> 
:~1 (ic dczcntl'!·f, de ,;~'J'l. 

I l..·chr•l, !'ara ~~~ tins convenientes, cJiiC nc.;ta data se cunc·ccleram 
-i'' dia• lc \ic'cn.::\ a11 alumn" dessa esc<•la .lil:\0 1\:q,Jist·l ela t :<>•ta l~u
drig·<t<> p:tra !_!!\S1r ·1.; !l'ri:\s llll i·:~t:J !c> ele~. l'ii<l<> fll••!!>·,j,, J-:i',l/1· 

-'•'iisf.1 f,· I' <'//'•' I ·,.,.{1/c'il'.l. 
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Sr. com mandante da Escola Militar da Capital Federal - Concedc
,;e licença aos alumnos dc,sa escola Arthur Paulino de Souza e \'iriato 
! :Cwa de :\lcsquita Bastos para gosarem as féria~, este no Estado de 
S. Paulo e aquelle no do Mara11hão, conforme pedem no requerimento 
p•1r vós informado em ollicio n. 1\:\~, de 1_) do mez findo, correndo p<lr 
conta propria as despczas de transportes. - Jo:in 'l!loma:: .te c,m-
/uoria. ·• 

l·:stc 11ltimo acto e~tú na ordem do dia de '' de janeiro de lil<J::. 

":\linistcrio da! ;uerra. -Ido de Janr.:iro, 1:: de janeiro de 1r\q'1. 

Sr. commandantc da 1-:scola ~lilitar do Urazil - Declaro-Yos que 
ao alumno desta eccola, ~" tenente do 5" regimento de artilharia Ber
nardino \'ieira de Lima, se concede gos::tr o pcriodo das lerias no 
Estado do illaranh:io, uma yez terminados os trabalhos escolares ,, 
correndo p(Jr cont:1 propri.'\ a~ despe;as dr.: tr:1nsportc.-- .f. \' . .I<! .1/i-
ll'irns Jl,1llc/. " 

No rq.'.·nlament" par:l os institutos militares de ensino, q11e bai\Ott 
c• 1m o decreto n. ~.::::1, Je 11\ de abril de 1c;qfl, se k no seu art. ~-Ir', 
parag-rapho unico: " Com permissão dn C ;o,·emo potler:io os docentt'S 
~·;nsar as lerias lúr:l da sL·de da cscnl:l, sem perda de l'encimentos .. , 

Vae .i:\, poi~. para mais de ê<' ann• 's que se l'l'lll reconhecendo n:io 
interessar it boa ordr.:m do scn-iço ordimrin ":lt:t~lamento dos :tltllllllC>~ 
d:ts c:;colas militarL'S da sl:dc da~ mesmas escolas, durautc n pcrillllo elas 
ft·t ias c~colarl:s. sem on11s para o 8statlo, mediante simples permissãd. 

E como que mrrohorancto semelhante intellig·enciD, desde 1::'):: 
cstahelcceu-sc reg-1ilamentannentc que de semelhante tolcrancia J10ck
riam g-osar os membros do magisterio dos institutos militare~ de ensino, 
co1n permissi'to do < iol'emo, \'isto conw dnrante :ts ll;ria~ <'St'nl:trcs a 
nenhum serviço ordinario eram ohrig-ados, quer na,; e,.;colas, quer f'c',ra 
de lias. 

Em Yista d<1 c·-:pnstn, p:u·ecc que seria intciramcnic de-;c:1hido o 
considerar-se ainda hoje, Jc-;iyas para os elkitos das re1!1rmas, as li
cenças que em 11utro tempo se C• lllL'Cdiam aos :tlumn<.~s d:t~ escol:is mili
tares, sob a l'órrna commum, p:tLt o g·· ''"da-> ti.'Tia~ c;;c,,Jarcs, ondr.: rcsi
dialtl os seus parentes c onde muitas rezes tinham interesse:; prirados, 
q1te os liJrçavam a,; de,;pezas que t:tzi:un com c,.;<as 1 iag·cns, c que eram 
:J~·.-gTavadas com a pcrch de p:trlc dos ::e11.~ 1encimcnto~. ex-l'i das dis
J111siçt,cs g-erar.:s do decreto n. ;)._;;·q, de :; de j:tnciro de 1::r,r,, rcf'crenk 
. .-1 CllncesS:ío de lic<~n.;as aos otlict:ICS c prac;:ts de ptTI do I·:,crcito c ao·< 
·~lllJ'l'egados civis da,; rcpartic.;ões da ! ·,liCITa. 

Assim, l: este tribunal de parecer que scj:un computados como 
tempo de serviço o;; tres me:~es que g-osou lúra Lksta Capital o g·ener.tl 
rclimnado, g-rad11ad•l, r\l:ulllcl !':tinteiro da Fouttlura, no período das 
J<'rias dns ann"s de 1:::-:: c 1:::-,,, ,.,,.lltl cstiiLI:inlc do Clii'S•> superior .. I:t 
I :swla .\1 ililar desta Capital. 

Rio de janeiro, 21 de ag-osto de 1 ') 1 1. - f.'. . llxnt/o. 1·' . .f. 
'{(•i.rcir.7 Junior. --F. S.11les. -). .f. de l'rocnça.- Julio /,• ,\~r-
ron/u. -f 'ar/ns Ru·~·,·ni,r. .1fcn.f,•s te \fnr.7c'S {" 1/r•J,·irw 

i'tJII\tl p:trecc. --l{iodeJanciro, 11 dr• setcmhr11 tle I•JII. lllt:lll·~~ 
P. 1>1 ]',,"'"' 1 1!1/rJ!//U 1/n/(>/fu /.1 /-'. ll<'lllll /:<11'1'1'/u. 



DECISÕES DO GOVERNO 

N. 135 - EM 19 DE SETEMBRO DE 1911 

A pre<~cripção quinquennal relatlva~ente ás dividas passiva& da União compre
hende lambem sua responsabilidade pela cessão dos dlreitos individuacs, pelo 
que não póde ser deferido o pedido de um official sobre promoção 

Ministerio da Guerra- N. ;-r:).-- Rio de Janeiro, 19 de setembro 
de 191 t. 

Sr. chefe do Depart:tmento da Guerra - Declaro-vos que o 
Sr. Presidente da Republica conformando-se com o parecer do Su
premo Tribunal Militar, exarado em consulta de '4 do mez findo, sobre 
o requerimento ern que o coronel Napoleão Felippe Aché pediu que a 
data de sua promoção ao posto ele major por actos de bravura, fosse 
contada de I de outubro de 1897, resolveu em 14 do corrente indeferir 
o mesmo reqnerimento, por estar prescripto o direito do supplicante ao 
que solicita. 

Saúde e fraternidade. -.- .1ntonio Adolptw da F. Menna /Jarreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O A VISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica- Vem este tribunal, em obediencia 
á vossa ordem contida no aviso do Ministerio da Guerra, n. 144, de 
30 de junho do anno passado, dar o seu parecer a respeito do pedido 
que fez o coronel de infantaria Napole<io Felippe Aché. em data de 2<) 

de dezembro do anno anterior, para que a anti~L·tJidade de sua promoção 
por bravura ao posto de major seja contada de r de outubro de r8fJ7, 
não obstante haver-lhe sido concedida aquella promoção por occasi<io 
da promoç<io geral que se fez para as tres armas que o Exercito tinha 
enUio, em data de 15 de novembro daquelle mesmo anno. 

Do simples exame das datas acima indicadas se reconhece que a recla
mação em questflO cogitava deconscguir uma reconsideração, por parte 
do governo, de um acto legal praticado em boa fórma a r 5 de novembro 
de 1897, logo após a terminaç.'lo da campanha ele Canudos, e, portanto, 
occorrido drJze anno~ antes de ser formulada a mesma reclamação, o que 
a fez incidir no seguinte conceito da jurisprud~ncia uniforme do Su
premo Tribunal Federal, ha cerc:1 de dois annos sobre a intelligencia do 
art. 9° da lei n. 1 .f)30, de JR de agosto de rq<)!"l, a saber : 

Em vista· do disposto no art. <)" do decreto leg-islativo n. 1.930, de 
28 de agosto de 1908, a prescripção quinquennal de que gosa a 
fazenda tederal relativamente ;\ suas dividas passivas, comprehende 
igualmente a sua responsabilid~de pela lcs.o'lo dos direitos individuaes 
de que cogita a lei n. 221, art. 13. de 20 de novembro de t8<J-t- (Pre
ambulo do accórdão do Supremo Tribunal Federal, n. 1.27.':\, de 22 de 
janeiro de 1910.) 

Achando-se, portanto, prescripto qualquer direito que o reclamante 
porventura pudesse ter na especie de que se trata, ao Governo não cabe 
tomar conhecimento do allcgado em sua petição a respeito, pelo que a 
deverá indeferir. 

Rio de janeiro, q de agosto de 191 r. -F. Argollo.- F. ]. 
Teixeira Junior.- F. S:Jlles.-- ]. ]. de Proença, com restricção, 
por não conhecer lei alguma sobre prescripção de direitos militares.
julio de Noronha.- Carlos Eugenio.- L. Medeiros. 
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RESOLUÇÃO 

Gomo parece.·- Rio de Janeiro, '4 de setembro de HJII .-HERMES 
R. DA FONSEC,\. - .lntnnio .:ldutf'/zo da f.'. ,11cnna t:arre/n. 

N. '-~'' -- 1~!\1 ''~ DI·: SETJ·:i\IBW l Im I 'i li 

I} \·er:1o '~l't ('xclnidn-..; do \sylo tlc ln\'alidn-; 1h Paltia o•; qnc ohtL'('I\l llll~lltot:l d~· 

\·encimvnto-..; <.;<.:~:undo :t lei 11 ...... 21)1J, de r.~ de Lkn·mbro de J()J'~ 

J~j,' rk .Janein '• 1', ,_J,~ ~t>lcmhro 
.!e 1911. 

Sr. chefe do l)epartamcntn da (iucrra --· O command:mtc di) .i\sylo 
de In v:tlidos da I 'atri:t consulta como devem ~er conoirler:.~das :ts praças 
asvhdas nas con.liç(lcs do ~" sarg-cnt'l reformado e tambem asylado 
Ail"ll~ho Cllar:tme de < ~~ •es que, como vol11ntario da í'al ria. obteve a 
lllclh"ria de vent:imentos de que trata a lei 11. :>..~l)n, de 1:; de dezembro 
ultimo. si corno praça dL• pret, rél·cbcndo :1 cl:1p:l de 1$ diarios, si com 
a gTaduaç:io de ê" S:\I'(.!ClllO, percebendo llll'i:t el:tp:l deste rli>Sill 011 SC 
de,·em ser cxduid:ts do estabelecimento. 
. Em ~olttc;;ío :\ tal Cí>IIS!ill:t, l(lll' vos roi dirigida eut t~llki<> n .. )l)r.J, 
de ""de jJtlho llltiJno, vos declaro, para ns 'deYiJos Iins, que os asy
l:tdos nas ClllldiçCies mencionadas deverão ser C'l:cluidos do respectivo 
asy]o dc~cle a da la em que <1hti1·crcm aquclh conccss;ío, Yist<' que assim 
adquirem ellcs subsistencia. 

S:u'tclc c fratcrni·ladc.-- \JIIunin .ldu/f'liu ,/,r f.'. MI'I/Jta I: liTeln. 

E\1 ''l DI·: SETI·:MI\!{( l DE 'iJ'' 

t )·.; :1 11ti•_•:t1'; ·1 r~(~nto" •Jfl:trlt+·Hnc-..trt·..; drrcrho , 1 "l!•rcn eit :l•i• •- ,'tlll\11 11 ·~1'111• 1·, 

:tillrialllt'" 

:\liuislcrio d:1 \ ;lll'ITa 
dr~ 191 1. 

Sr. chete do I)CI':lrtamento da Guerra --· Tcnd,, o s:.trg-cnto quar
lcl·mcstre ag-:.:~Teg·ado Jo:to < 'avakante d:t Sih·a pedido ser r:onsiderado 
~arg-cnto ajud:111tc, p:u·a" lim de rer:ebc1· cb lcndmcntos ·JIIC a cstr' 
cillll(ll'tem, de accCJrdu cum o dispostn 11:1 lei 11. ~.2ou, de r:' de dezem
bro !!I limo, vm c!eclaro,]l\L' os ::mtig·os san..!·cntos qu:trteis-nll~strc' dever:ír, 
SIT :l(>J'O\'CÍtado~ C!illlll -;;u·~·cniiiS-:lj!ldanlC', :i ('fi>('Or<;:\11 rllli~ :~' \:1'_':\S <;to 

lc'J"i'IJI ..._l:llld{l. 
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N. '.if1- EM TCJ DE SETEMBRn rm tfJIT 

Providencia sobre o modo uc adquirir linos l' ontros nrti"'" para '' llospitnl 
Ccnlral d!l \':\:Preito, Yisto tl'rt·m ~ido 1lc...;trui(\0-., por ilH'('Jli\ÍII na lu1pn•n:-;:1 
N:\ciunal, os lJlll' ali t·sta,·am 

Ministerio li:\ <;IICIT:I -·- N. ~2fl. l~io de Janeiro, T<) dt~ se\<'mhro 
de J()l '. 

:-;r. chefe llo Departamento da ( ;!letTa - I·:m St!luçi:io ao ollicio 
11. 2.ün6, qt~c o dircctor do llospital Central ~in E\crcito 1 os _tlirig·in rm 
em Til do L'OITcntc, consnllando como Jevera proceder relattvamenlc a 
antu!siç;io :lc imprcss''> linos c_ outros _artigo~ dest;natltl" ao .m~smo 
IJn.;ptl:tl, vtsto l<~rem s1do destnudos no mcend1o da l1nprensa 1'\acumal 
todos os q11e ali se ac·havam para serem fornecidos :'tl.Jm•lle li"spital. dt'
el:\rae ao referido direclor que lic-a :mtnriz:tdo a c'lllltpr:tr no llJet't·:Jdtl o 
qtH' li'>r ele urgente necnssidade. 

:--;~útle e t'r:tlcrniclade.-- lnl"llifl. l.fn/{'lw d,1 f' .. 11,·11u,1 !Urn·lu. 

N. '3"- 1:!\\ tq \lF: SETE!\li:R<I lll·: 1•111 

N:-io 1''.~'1~· l··r r·H~~·l\:1111• 1tl1) a pr:1~·:1 tJill' -,1~ c:t~·ll l'Ollll:l r• .li,,-.., 11111:1 l1•i \L 1.:'11t1, 

1 \1 · t , I e \:tlw i 1 1 1 ' 1~. ~ 1 ( fl~: 

l\lini~trrio dil I ;llt'IT:t- N. :-:~2 --- n.io ele J:Hlt'irll, I <i de sclrmhro 

•le I''''· 
~r. chel'c Jo l1eparti1mento d:t (; nerra -- r) C:t\>it:io do <~" rec!·i

ment• • de ca\·alhri:t ,lo:\n Frederico de i\lcsqnila cotlsnl\a ~e :t prar;::t d<• 
hom ClllllpOr\amento que, inl'ring-illllo :t ki 11. \ .::1<0, ele--\ de janeiro de 
tl!o.'\ rapta llllli1 menor, com qncm se casa, l'clo 4ne se lhe applica <> 
castiuo :t qnc ~c refere o aviso de ~11 ele jnnho ~eg·11i1ttt>, pt'1dc, ao concluir 
se11 tempo ne st~rviço, cnntr:thir c·ngajanwnto. :1 n '·1n1 do th; q1w j:t 
t~r:un cas;:,das antes da dtaJa lei. · 

l·~m solução a essa consulta, instruída nn dqnrl:1mcnt" a l'<~sso 
l':.ti'! . .!'O, \'Os declaro, para os fins convcllicntes : 

<)11c a prat;a tws cnndit:õcs indicadas não pódc ,·nntrahir eng·aja
tnento, nfto estando comprchendida no dito a 1·iso <' "" dcsp:teho de J.:.dt• 
m:m;~l findo, publicado em Boletim do \·:\ercito 11. ltiÍ, de:; ,k :IÍ,ril 
\11W\\Ill0 passadO, porquantO estes Sl' referem S<>I11C11ll' :ÍS r•r:tL·:IS l\liC St' 
cas:tram antes da nlcncionada lei : 

qnc a praç1 de q11e se trata não p,·,de ser consi,·lcr.1<b de bom 
c011tp"rt1mcnto, 1·i,:to não satisl'a;t~r a C\i._,enda d"s :1r1.~. I(·~~ 72 ria 
J('j 1'111 ljllt'S\~0. . 

:-;:l!llil' t• rr:\11'rtlid:\IIP.- \11/<>IIÍO 11<>1/>/Jn d1 I·' \{,•!IJI I l:·t/'1'1'/tJ. 
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N. LI"- 1.:.\\ 19 IJI·: SETE:\IBR< J DI·: 1!)11 

l\Iau~Ja-se ad1.>ptar ptovisoriamcnte um projccto de inslrut:t,:t)e~ para o :-.crd~o de 
metralhadora.., •·!\la '\llll·' de conducçãu d~ carg·uciro:-., nas companhias de n~t· .. 
tralh:.lllnra.s c substituir, no rc,pccth·o armamcuto, a c:nabitla pelo nto...,quctrro 
1\taii,Cr 

J\linisterio da <; ucrra - N. :-23 --Rio de .Janeiro, I<) de setembro 
de 1911. 

Sr. chcre do lkt'artamcnto da< ;nciTa- -Declaro-vos qne del'er:'t sc1· 
adoptado provisoriamente o projedo lk inslnK<.;Õcs para o servit;o de 
metralhadoras Maxim, de conducçao de carg·uciros nas L'Oinpanhias de 
1net ralhadoras, org·anizado pelo capitao do 1·:\ercito < ; i I . \ nt .. ni" Dias 
de .\Imcida, pro.iecto que acompanhou o "llicio n. ~s2, de:; de j11lho 
lindo, do commandanle da la brig·ada estrateg·ica ao ·1nspcctor penna
ncnte da •)' regYto l~ que nesta data se manda imprimir no I lcparlamenlo 
<'entrai. 

< Julrosim, vos declaro que, no armamnnto de Utcs L'<Jmpanhias, 
dc\'crá ser substituída a cârahina pelo mosquctã" J\lauser. 

Saúde c rralemidade. - .lll/UI/lll .ldolf'!to ,/,1 F. Jlell/lcl /!,~rrc/n. 

~- 1-11 - E.\ I JIJ llE ~ETl :i\II:W l I li·: '"'' 

l)r'OIIHI;t lll!t'L'SlÍ\tT a,J,Jji[Ulllll pdotãO de Cll~Cllfl:tria rlc\CrÜ JllL':-.\:tr :1 t·~;ko· 

I L'l'ltr:-.o:-. de que llCLC:-.-.ittr, L•lliiJlrL·hclldido-.; 1\Cifc:-- ti,-.; arti:...:.o" p:tl .l r·:\1 ·~:1 

\linistcrio da r ;uL:rra -\. :21 -· Hio de .laneir<J, ,,, de ,c;cteml>rn 
d<: 11)11. 

Sr. cltclc do llep:trtantenlo da <;liCITa Tendo o inspcct<>r per-
manente da 111" regi:io consnltado em oflicio n. 1 .IJ1)3, dirigido a cs~c 
departamento em c-.( de julho findo, sobre o modo co1no dc1 c ser L'On
siderada uma IJniJade addicla :'t outra, Yisto terem sido deYoiYido~ pelo 
llcparl:trncnto da J\dministra<.;ã<' ao r 2" pelntiin de cn~enltaria. addid<' ao 
;;,;"batalhão de C:IÇ:tcl<~res, pedidos de artig·<>s p:tra sua carg:~. dedaro
vos que, C<•nfonnc o a1 iso que lOS lili elll'i:tdo cn1 :- daqnclle IIICI, c'.lC 
corpo prcstar:i ao dito pelotfto os recursos de que necessitar. 

Saúde e rralerni.tade.- . . lntuniu . Llolp!to ,ia F. J1e171U /:arreio. 

N. '--P - E'd 1q DE SI·:TEi\llliZO DE '"'' 

N;,~, n·~pi:l"' do~; COIII! at't• 1.., t In criirl -.;ct I L"·, ai\ a• la"' :\ 111a r~~ C li I a" r a -.111 ., ', , 111\"111l:l , 

\)LI t.'lllrclilllla" 

:\I inbterio da ( ; li <erra -- Wo de janeiro, '' 1 , !c •,1.·lt'rnhrn 
de T()IT. 

Sr. c h ele do I let•artunento da <; uerra ---· necnmmL'Ilclae L'lll no
Jctim d11 E\CfCÍlO, 'IUe 11:1~ C<\pi:lS :llltiJcnlica,: d<1~ C(lll[l':kl"S c::kl'r:td<'~ 
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pelas diversas repartições e estabelecimentos deste ministerio c na~ in
specções permanentes, deverão ser resalvadas á margem, as rasuras, 
emendas ou entrelinhas, que por acaso forem feitas, alim de que tacs 
documentos mereçam te e possam ser tomados üa devida consideração. 

Saúde e fraternidade.- Antonio AdolpJw da F. Menna Barreto. 

N. 143- EM :!o DE SETEMBRO DE 1911 

()decreto n. 4·Sóo, de ó de agosto de ül7u, só trata dos olliciacs c praça' do "xcr
cito em operações contra o governo da Republica do Paraguay, não cogi
tando dos que estavam promptos a marchar para o thcatro dessas operações 

Ministerio da ( 1uerra - N. 732 -- Rio de janeiro, C!O de Actcmbro 
de 19II. 

Sr. chele do Departamento da Guerra-- O major relormado do 
exercito Antonio da Piedade Mattos consulta: 

Se o decreto n. 4· s6o, de 6 de agosto de I 870, é restricto ou se 
tornou extensivo a todos os militares já alistados nas fileiras do E-;cr
cito até 1 de março do dito a uno, ainda quando, por força maior, justi
lkada e alheia á propria vontade, deixassem de marchar com as forças 
que operaram ao sul e ao norte da Repuhlit:<'l do Paraguay, entretanto 
se conservando aquartelados, a guarnecer fortalezas, fortes, praças c 
estabelecimentos publicos, durante a campanha com a relerida Repu
blica; 

Si aos cidadãos chamados ás armas nas condições do item acima, 
que passaram para o Exercito e se acham reformados, tambem se re
ferem o citado decreto e o art. 11) da lei 11. 2.290, de I.) de dezembro 
de 1910. 

Em ~olução a tal consulta dirigida a este ministerio a 1tl de julho 
ultimo, vos declaro, para que o taçaes constar ao interessado, que 
aquelle decreto só trata dos officiaes e das praças que formaram o exer
cito em operações contra o. governo do Paraguay, não cogitando abso
lutamente dos officiaes e das praças que estavam 110 13razil, embora 
promptos, a cumprir o dever de marchar para o theatro das rcteridas 
operações logo que lhes fosse determinado. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolpho da P. Jlenna Barreto 

N. 144 - EM 20 DE SETEMBRO DE tl)I 1 

.'1 r>rcccdcncla entre os aspirantes a official deve incidir 'obre a nntiguitbdc de 
praça 

i\linisterio da Guerra -- N. 736 -- Rio de janeiro, 20 de setembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- O aspirante a official 
Marco A~toni? .Felix de Sou.za consulta q~al o criterio a .seguir para a 
precedencta nulttar entre asptrantes a offictal de turmas dtlferentes, isto 
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é, se clle deve incidir sobre a antig-uidade destes, a exemplo do que ~c 
observava entre os altcres-alumnos, a que estão equiparados, ou a de 
praça. 

Em solução a essa consulta, que submettestes á cousidcração deste 
ministerio, vos declaro, para os fins convenientes, que a prccedencia 
entre os ditos aspirantes deve incidir sobre a antig·uidade de praça c 
não sobre a de turma, ;;isto serem praças de pret, não estando equipa
rados aos alferes-alumnos, urna vez que o decreto legislativo n. 2.233, 
de 6 de janeiro de 1910, apenas den áquelles funcções identicas ás que 
desempenham estes, mas não lhes concedeu as regalias e vantagens dos 
scg·undos. 

Saúde e fraternidade.-- .1ntoniu Adulp!w da F. Menna Barreto. 

N. 145 --EM 20 DE SCTE1'vlBRO m: 1<)11 

I c' deferido o pedido de um official, de reconsideração do acto que o reformou com· 
pulsoriamente, porquanto da demora no preenchimento das vagas resultou 
cltcgar o dia de ter essa reforma, sem poder ser promovido como tinha direilo 

Nlinisterio da ( ;uetTa ···- N. 7-!0 - Rio de .Janeiro, :co de setembro 
de '911. 

Sr. chetc do Departamento da ( ;uerra- Tendo o major do Exer
cito i\lanocl Feliciano Ladh.:láo dos Santos pedido reconsideração do 
acto ctue o reformou compulsoriamente em 9 de julho de 1 qd), por
quanto da demora no preenchimento das vag·as do dito posto, que se 
deram resultou chegar o dia em que teria de passar por aquella re
forma, sem haver sido promovido, e é principio estabelecido pela reso
lução de 23 de dezembro tlc 1B6S, que as promoções serão demoradas 
a1é um anno, mas, uma vez realizadas, se attenderão os direitos adqui
ridos, o Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer da 
maioria do Supremo Tribunal Militar, exarado em consulta de 14 do 
mez findo, resolveu em t6 do corrente deferir a pretenção de que EC 
trata, apostillando-se na patente do relJ.uerente sua elfectividade no 
posto de majqr. em s de agosto ele 19n8, visto serem procedentes as 
allega.;õcs delle e não incidir a reclamaçfto na J'rescripção legal, o que 
Yos declaro p:1ra os Iins convenientes. 

Saúde e fraternidade.- .lntonio Adolj>!w da F. ;lfenna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE RIWERE O A VISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica - Vem este tribunal consultar com 
seu p~recer, em obediencia á vossa ordem constante do aviso n. t8.S, de 
7 de Julho ultimo, e no qual se declara ser em additamento :\ portaria 
n. I.J4, ~le 22 de dezembro de 1909, acerca dos papeis ag·ora presentes 
a este tnbnnal e que _tratam de pr~mover a reconsidcraçãl) do acto que 
relormou cnmpulsonamente o major g-raduado de cavallaria Manoel 
Feliciann Ladisláo elos Santos em q de julho de Tf)Ofl. 

E' concebido nos ~ermos que scgiiem o novo requerin1en1o apre
sentado por aquellc maJor graduado em defesa dos seus direitos: 

aO major Manoel Fcliciano Ladisláo dos Santos vem, corroborando 
a reclamação que fez no requerimento apresent:tdo ao Ministerio da 
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Cuerra em.\ de ag-osto de 19rH) c por este remcttido ao Supremo Tri
bunal i\lilitar em 22 de dezembro desse anno com a r.ortaria n. 1.11. 
pedir a V. Ex. (o Sr. ~larcchal Presidente da Repuhlica), que seja 
reconsiderado o acto que o reformou compulsoriamente em ()de julho 
de t<Jo8, de modo a g·arantir o seu direito em toda a sua plenitude.,, 

O requerente basêa a sua reclamação nos seguintes consideramla : 
Era o reLtuerente major gradnado da arma de ca \·allaria desde 0 de 

,i unho de ll)07, portanto, o numero um, dos capitftes, com direito á pro
mo<;fto na primeira vaga a preencher-se pelo principio de antig·uidadc. 

Em 4 de junho de 190B (decreto n. ú.q(I, ordem do dia n. 1u2), 
com a ampliação dos quadros, abriram-se na sua arma nove vagas do 
posto de major, uma das quaes lhe competia; mas o Cioverno demorou 
as promoçües até :1 de ag·osto e, por decreto de 'J de julho, rcfbrmou 
compulsoriamente o reclamante, que a .)n de Julho anterior atting·ira a 
edade de 52 annos. 

O decreto n .. ).16g, de 2<) de outubro de tiK•:;, declarou que as 
promoções devem ser feitas á proporção que se !orem abrindo as Yag·as : 
mas trazendo dilliculdades esta disposição, a imperial resolução de :l3 
de dezembro de Jl\(,5, tomada sobre consulta da secção de g-uerra c ma
rinha do conselho de Estado, declarou que as promo~ões poderão ser 
demoradas até um anno, del•euJo, todal'ia, nessa oc<'asião ser atten,iidos 
os dit·eitos ad,zuiridos ao acce,.;sn. 

Ora, se antes da promoção de ;; de ag·osto de 19"1\ c antes de .)O de 
junho o requerente já tinha adquirido direito á promoção ao posto de 
major em uma das vag·as creadas, é claro que não podia ser reformado, 
como foi, pelo decreto de 'J de julho anterior, por isso que sendo de 
direito major, a compulsoria nfto o poderia mais attingir naquelle post< '· 

Parecendo claras c intuitivas as alleg·ações do reclamante, pede a 
V. Ex. que se digne mandar remetter esta petição ao Supremo Tri
bunal Militar, a cuja con~idcração foi submettida a anterior, afim de 
l]llc, verificados os fundamentos de tacs alleg-açües, se lhe faça jnstiça .. 

Na sua reclamação anterior, o major Ladisláo dos Santos, por 
ignorar ainda então os fundamentos legaes que deveria oppôr á forçada 
privação de sua actividade no serviço militar, pela reforma indebita que 
se lhe concedera, e em virtude cja qual não tivera accesso de posto na 
promoção g·eral que se seguili áqnelle acto, log·o no mez seguinte 
{de agosto), pedia apenas qmr ~e melhomssc a sua reforma dada com o 
soldo apenas de capitão, posto que, continuando graduaào no posto de 
major, como füra já na sua actividadc por mais de um anno; e para 
isso argumentava que tendo mais de 34 annos de serviço na data em que 
fóra reformado, poderia merecer a equidade de varios casos passados, 
em os quaes o < ;overno concedera a retbrma na etfecti vida de do posto da 
graduação, c que tixam tambcm em favor de graduados no mesmo 
posto de major, a saber: aos majores graduados He\iodoro Francisco 
de Moraes, por despacho de 13 de julho de 1874; José do Rego Barros, 
por uma resolução de consulta de 21 de junho de 1fl79, e Cypriano José 
Pires Fortuna, por outra resolução de 2ô de novembro de 1881 . 

Desde porém que está em causa a annullação do proprio acto da 
reforma do reclamante, ex-1•i da sua irregularidade, em t:1ce das razões 
que o mesmo reclamante adduziu, e a respeito das quaes nada ha a 
oppor, deixou de ter fundamento o seu proposito de melhoria de re
lorma, visto não se tratar de caso que a isso se devera recorrer, e só
mente deve :;er considerada subsistente a segunda reclamação, que, por 
ter sido feita em tempo proprio para seu resguardo da prescripção qnin
quennal (art. 9" da lei n. 1.9:19, de 28 de ag·osto de 19,;\\, ólcverá ser 
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deferida, como se tem praticado no actual reg·imen todos os caso~ de ma
nifesta violaçflo das leis que garantem aos ollk:iaes de terra c mar a plena 
seg·urança dos seus direitos á ellectividadc no serviço, c ao seu ~u:ccsso 
llicrarchico, contra quaesquer factos não previstos na mesma kg-tslaçflo. 

Isto posto, este tribunal é de parecer que convem ser revogado o 
decreto de 9 de julho de 1 <yoG, que reformou o reclamante, e apostillada 
na sua patente de major g;raduado de cavallaria a sua etfeclividadc no 
mesmo postu, com antig·uiElade de 5 de agosto de I gol!. 

O ministro marechal Francisco José Teixeira Junior, votando por 
este parecer, fez a seg·uinte consideração: 

As indicadas concessücs de cqu.idade para os graduado:; que con
tavam mais de 30 annos de serviço e menos de JS, bem poderiam servir 
de regra para todos os casos em que se tratasse da reforma de o!liciaes 
g-raduados em .:tualqucr posto, que contarem llc .Jll a :;.s annos mwm
Í)Ietos de scnit;o, porquanto ~e Jllstilicariam pela competenda legal do 
g·orerno sobre semelhante relação de direitos, visto st:rem ellcs reg·u
lados pelas disposições de um simples alvará de '79''· qual é o estatuto 
leg-al que reg·ula entre nós o accesso de posto por cil(~ito das reformas 
C< nn 30, 3.') c 40 annos de serviço·. 

Entretanto, até o presente, tanto na Gnerra como na Marinha, só
mente por determ:naçfto expressa em cada caso é que a~sim se tem 
obsenado. 

Riu de janeiro, 14 de agosto de 1911.- F. .lrgultu.- F. }. Tei
xeira .Junior.- F. 8:Ille$.- .J . .f. de Proenç.:t.- Julio de Nuro111la. 
- Carlos J::ugenio. 

HESOLU~·.:\o 

Como parece. - Rio d<.: .Janeiro, 16 Li<.: setembro de r 'JII. -
IIEHMES R. uA. FoNSECA.- .lntunio Adolp!w da F • .ltcmza JJarreto. 

N. qú- EM 21 DE SETEMBRO DE 191 r 

I •eclara C<> mo deverão ser consiur:rados os inreriorr:s ,. ~raúuadus transf"nido' 
para corpos em que não houver Yat.~:a~ tk seus pu...; to~ 

?!linisterio da Guerra- N. 7"44- Rio. de .Janeiro, :li de ,;etembro 
de 1911. 

Sr. cbde do Departamento da Uucrra - O I" tenente do Exercito 
Cesario Monteiro Autran, commandante do 8" pelotão de estafetas c 
exploradores, consulta si o 1" sargento do 14" regimento de cavallaria 
Fernando Amaral e o anspeçada do 51 o batalhão de caçadores Antonio 
Sebastiãç> dos Santos, mandados engajar para o dito pelotão, deverão 
ser constderados como r• sarg-ento e anspeçada, respectivamente, não 
obstante não existir na referida unidade aquella classe e não haver vag-a 
desta. 

Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os Iins convenientes : 

Que, de ora . em deante, os inferiores e gTaduados, transferidos, 
por qualquer motivo, para corpo:; em que não houYcr ragas de seus 

Guerra - Dr:cisücw de If)II ') 
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postos, dcver5.o ser incluídos com baixa. destes c preencher mais.~ardc 
as vagas que ~;c derem, exccptuando-sc somente os que, por occas1ao da 
apresentação, estiverem em goso de JicenÇ<t para tratamento de. saúde 
ou forem recolhidos ao hospital, pois estes ficar:lo aggrq.rados ate a ter
minação da licença ou a alta, por curados ; 

Que fica deste modo re,·og·ado o aviso n. 5, de 23 julho de I'Jiu, 
ao inspt!CtOr permanente da 5a região, avisO que manda aggregar sem 
rebaixamento ele posto, nem perda ele vencimentos, os inferiores e praças 
mquellas condições ; 

Que, não havendo na unidade de que se trata a classe de 1" sar
gento, deverá aquelle inferior ser incluído com baixa de .eu posto, até 
se dar vaga de 2" sargento. 

Saúde e fraternidadG. - _,\ntonio "ldolplw da F. Menuct Barre/o. 

N. 1 r;·- t:i\\ ~~ llt·: st~TEMBI.z<, til': 1'111 

c 'JIL·:-.:-.q:ti,Jas linlus t\~,.~ tiros,·, lk\er;i. ~:.thir :í. rua para 11:-. c:ü~rdci():.; l'IJIH o cnli"Cil
timcntu do,; iuspccto1cs militare• c, quanuo tiver de C<>llUU,.ir o i''"ill"-'" 
nacional, rat-o-ha de modo que as uniJadc'-i ·sejam c0mm~uu.laUa·.., pd'J., 
oniciacs atiradores 

Ministerio ela Guerra- i\. ;--l6 -- Rio ele .Janeiro, 21 de setembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da < juerra -- Providenciac para que o 
pessoal das linhas ele tiro só saia ú rua para os exercícios com o devido 
consentimento dos inspectorcs militares e que, quando tenha de con
duzir o pavilhão nacional, só o faça de modo que as unidades sejam 
comm:mdadJs pelos respectivos olliciaes atiradores, sendo q uc os in
structores ;ts acompanharfto de espada cmhainhada. 

S:1úcle e fraternidade.-- .lntonio . Uolp!w da F. J]t.:1llh1 /Jarrtlu. 

N. qfl --EM :2 3 DE SETEMBRO rm IIJTI 

Hcsolu.~ s11hrc ,·anta~cns dl' rl'rorma do major lllt·dico 1 Ir. VicclltL' Hnt ~t·:; 1.k 
Vasconcellos lluarlL' 

>\linisterio da Guerra- •"'l'. :-;;:- - Ri•J tk Janeiro, c; de ~elc111hro 
de T•JI I. 

Sr. chefe do Departamento da < juerra - Declaro-v< >S que o 
Sr. Presidente da Repuhlica, conformand•J·se com 0 parecer d'l Sn· 
premo Tribunal Militar, exarado em consulta de 7 ele ag-osto lindo, 
sobre o rcqucriment<J em que q major medico refonnado do Exercito 
Dr. Vicente Borges de Vasconcellos ])narte pediu que s11:1 reforma 
fosse considerada no posto de tenente-coronel g-raduado, resolveu em 
élO do corrente deferir a pretenção do requerente, qtle continuará a per-
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ceber o soldo por inteiro do posto de major e mais cinco qu<?tas _de 
gratificação addicional constante do decreto n. 193 A, de 30 de Janmro 
de 189o, visto ser inferior a seis mezes o período do tempo que lhe fal
tava para o completo de 30 annos de serviço ao ser reformado compul
soriamente. 

Saí1de c fraternidade. - /lntonio Adolp!w da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFEHE O ,\VJSO SlJPHA 

Sr. Presidente da Republica -- Por intermedio do Ministerio da 
<}uerra, em seu aviso n. 271, de 21J de setembro ultimo, enviastes, para 
ser suhmettido á consideração deste trihual, o requerimento em que o 
major medico reformado do Exercito Dr. Vicente B• Jrgcs de Vascon
cellos Duarte pede que sua reforma seja considerada no posto de te
nente-coronel graduado. 

Diz o peticionaria que tendo prestado serviços durante vinte nove 
annos, nove mezes e seis dias, a sna reforma deveria ser no posto de te·· 
nente-coronel graduado, em vista das disposições ele ú de setembro de 
ti:f)o c .) de j1ilho ele tllqq releridas no parecer do Supremo Tribun~I 
i\lilitar, e\arado em consulta de :: de jnlho de PJOH, sobre o requen
mento do 1° tenente reformado do e\crcito José Cocho Maciel. 

Informando, diz o coronel inspector da 3" rcg·ião militar que julg·a 
o requerente em condições de ser attcndido. 

O coronel chefe da 2" secção da G. (i diz ig·ualmente que acha a 
petição no caso de ser deferida, informação com que se declara de 
accôrdo o chefe respectivo. 

As demais informações limitam-se a declarar-se de accônlo com as 
precedentes, pelo que o tribunal passa a expor-vos o que pensa a res
peito do requerimento em estudo. 

Pelas disposições contidas no alvará de 16 de dezembro de 1790• 
ficou estabelecido que os officiaes que tivessem de 30 a 35 annos de ser
viço fossem reformados com accesso g;radual do posto e com o soldo da 
sua. ultima patente. · 

O peticionario foi refi)rmaclo compulsoriamente no posto e com o 
soldo de major por decreto de r 4 de outubro de 1909, na conformidade 
do art. ;o do decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1H9o. 

Desde esse anno de I3yo, porém, que algumas resoluções g·o\'crna
mentaes attenuaram o rigor preciso dos limites indicados nas tabellas 
das idades estabelecidas em lei. Assim é que a resolução do generalís-
simo Manoel Deodoro da Fonseca, datada de 6 de setembro de r89o, 
tomada sobre consulta de 2.) de agosto anterior do Supremo Tribunal 
Militar, decidiu que fosse extensiva ao Exercito a disposição do aviso 
do Ministerio da Marinha de 17 de janeiro desse anno, determinando 
que na computação do tempo do serviço dos oHlciaes da Armada, refor
mados compulsoriamente, tossem desprezadas as fracções menores de 
seis mezes. 

O aviso do Ministerio da Marinha de 7 de dezembro de rl1gi fez 
a pro\'Ídencia do primeiro (de 17 de j:meiro de 18'J''l e:\lensiv:t aos olli
ciacs reformados voluntariamente. 

Por outra resolução presidencial de 3 de julho de In')'! (no qua
tricnnio do Dr. Campos Sallcs) foi declarado, em solução ;i consulta do 
Supremn Tribunal :'<lilitar de 14 ele novembro do anno anterior, que 
se observasse a decisão do Tribunal de Contas, para que fossem com
putad::Js como um anuo completo, para a reforma dos olliciaes do Exer
cito c da Armada, as fracções dl~ anno excedentes a seis mezes. 
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Foi com essas determinações que se orientou este tribunal quando 
lavrou :t consulta deU de junho de r <JUS, rcterentc ao tenente reformado 
do Exercito jose Coelho Maciel, opinando que elle fosse rclormado no 
posto em que se achava e com a graduação de capitüo, vcneendo por 
inteiro o soldo daquellc posto e mais cinco quotas de g-ratificação espe
cial, estabelecida no art. 1" do de..: reto n. 193 ,\, de :;n de janeiro de 
IB(j ). 

Outro nã:.> e o caso do requerente, pois, tendo clle sido wmpul
sldo contando 29 annos, nove mezes c seis dias de serviço, c sendo a 
fracção de anno que falta para completar o período de :1'' annos inte
rior a seis mezes, incide ellc no elo official acima mencionado c cstit 
dentro tias condições estabelecidas pelas mencionadas n.:solu;iíes ; c, e111 
face disso, e este tribunal de parecer LJUe o requerimento do ma,i()r Inc
dieo reformado do Exercito Dr. Vicente Borl-!·es de Vasconcellos Duarte 
pedindo que a sua reforma seja considerada Íío posto de tenente-coronel 
graduado está no caso de ser deferido, continuando a perceber o s• >Ido 
por inteiro de major c mais cinco quotas de g-ratiticaç;tO addicional, 
constante do decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1B9<>. 

H.io de janeiro, 7 de agosto de 191 r.- F . . l1:gollo.- t·· . .f. Tei
xeira Junior.- F. Saltes.- j. .f. de Proen~a.-- Julio de Noron/ta.
Carlus Eugenio.- Mendes de Jluraes.- L. Jfedeiros. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Rio de janeiro, 20 de setembro de 1911.--- IIERMES 
H.. D.\ Fo:-;sECA.- .·lntunio Adulp!w da F. Menna lJarrelu. 

N. 14'J - E.\1 23 DE SETEMBRO DE I•JII 

Nenhuma praça tem Jireilo ao,; ,·cucimcutos Jos dias. em que estiver l'rcsa Clll 

seu quartel 

J\linisterio da ( ~uerra - N. :csn - !Zio de jaueiro, 2.1 de sete111 hro 
de 191 r. 

Sr. che!e do Departamento d:~ Guerra- O capitão João l\lanocl 
de Souza Castro, em ollicio dirig-ido ao commandante do ;:;:;·• batalhão 
de caçadores, em 1;:; de abril ultimo, consulta si deve continuar a re
colher ao cofre do batalhão o soldo e a g-ratificação das praças corre
spondentes aos dias em que csti,-erem presas corrc..:cionalmcntc, sem a 
clausula - fazenJo seniço. 

Em solu~ão a essa eonsulta, submettida á consideração deste mi
nisterio pelo mspcctor permanente da 10" regifto, ,·os declaro, para os 
fins convenientes, que, de aecôrdo com o disposto no 111t. 192 do re
gulamento para o alistamento c sorteio militar approvad< > por decreto 
n. Ci.9.r;, de 8 de maio de 19ot\, c art. '!9 da lei n. 1 .:_:t">, de-+ de ja
neiro anterior, nenhuma praça terá direito aos Yencimcntos dos dias em 
que estiver presa em seu quartel, sendo os mesmos attribuidos á cah:a 
do respectivo corpo ou unidade independente. 

Saúde e fraternidade.- "lntoniu .ldolp!w da F . .\lc1111c1 IJJrrelo. 
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N. rso - Ei\1 2,) DE SF:TE\lURO DE HJII 

f, 1 ,!t_.fl''·~ o rvqucrimcnto 1lo major Josl~ Fclicianu r .. obn Vi:lnna, :-.ohre antiguidade 
de rn-.;tn 

\linisterio da lit!erra - Rio de janeiro, 23 de setemhpo de 101 r. 

Sr. chcl'e do Departamento Ja Guerra - Declaro-vos qnc o Sr. 
Presidente da Rcpublica, conformando-se com o parecer do Supremo 
Tribnnal \lilitar, exarado em consulta de 21 do mcz findo, resolveu em 
::!ll do corrente indeferir o rcqncrimcnto em que o major de artilharia 
José Feliciano Lobo Via·nna pediu que a antiguidade de sen post() 
li ~~se cont:1da de 2q de novembro de r!)"~· 

Sa(,de e fraternidade.- . lntn11io .ldolf>l!o ,tJ F. 1/1'1/JW IJJITI'fn. 

CONSULTA A QUE SI: REPERE O A\'JSO SUPHA 

Sr. Presidente da 1\e,~uhlica --Com o aviso do 'linisterio da 
1 ;nerra n. ''~5 A, datado de ~o de julho do anno passado, foram pre
~entes a este tribul!al os papeis relativo:·; á prctcnç[tO elo major de arti
lharia .J1 sC· Feliciano Lobo Vianna, constante do ~;eu requerimento da
tado de 211 de março daquelle annn, e por isso passo a examinar o que 
se contém em taes pcpeis, afim de se interpor em seg·uicla o seu pa
n·ccr a respeito. 

Diz n reclamante no seu indicado l"Ccluerime.nto: 

" A lei n. LJ9, de 27 ele agosto de 1840, qne instituiu a clas~e de 
rtl/L'rcs-"7lumnn.>, determinou em seu art. 7" que os alnmnos appro·· 
va los plenamente nos dois primeiros annos de estudo da l·:scoh Militar 
da Côrtc poderiam ser ofllciaes com a denominação de alleres-alnmnos 
e com as vantag·ens dos alferes do Exercito, menos a patente ... 

Em 1 851 to i creado na então província do Rio Grande do Sul o 
curso de infantaria e cavallaria, constituído pelos 1" c 2" annos da escola 
militar da Oirte c desenho correspondente a esses :u111os. !Lei n. (,:14· 
de 20 de setembro de 1:l.)r.) 

O decreto que regulamentou essa lei estabeleceu que os alumnos 
seriam promovidos a alteres-alumnos quando alcançassem approvações 
plenas nos dois annos do dito çurso c se disting-uissem nos exercícios 
praticas. 

Tendo sido extincto em 1 il6o aquelle curso, to i clle restabelecido 
pela lei n. s-sso, de '-1 de fevereiro de r874. 

( > respectivo reg·uiamento baixou com o decreto n. 6. 7H3, de de
zembro de 1 H77, o qual cstat ui u o seguinte no seu art. :35: " os 
alurnno:; que forem approvados plenamente em todas as doutrinas dos 
dois anno:; do curso, comprehendem!o o desenho, c nhtiverem dos 
exercícios praticas notas que correspondam ~ts mesmas approvações, 
serfto, por ordem de m.:reci mento e attendendo ao art. r 51> do reg·n
lamento da Escola Militar da Côrte, despachados alferes-alumnos. 

,\s propostas para essas promoções determinaram um se' despacho 
llll dois, contórme chegava ou não a tempo a da escola do ~ui, m:1s 
lo,lo~ os pmllHJYidos contavam a mesma anliguidade de pnsto . 

. \~SÍill aL'OiltCCC\1 Clll 1n:-:-, 1n:-:~, ~~~7'J• 18Bo C Ig~'d. 
Com a turma de 1 :::·: 1, como u quadro de alrercs-:Jlnmnos era 

Jimit:1do, 1'.\"·l'i do art. c;)IJ do re[:·IIJ~tmcuto de• 1 c- dL' ,i:n!l'iro dtl 
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1874, e como todas as vagas tivessem sido providas pela turma do 
Rio, a do sul só logrou ser promovida em 4 de março de 188:!, a 
outra havia sido despachada em 17 de janeiro sem declaração de con
tagem Ele antiguidade da turma do Rio. (Ordem do dia n. 1.677·) 

Mais tarde as portarias de 20 de abril e de 2 de junho de 1 P.R:; 
mandaram contar a antiguidade dos alferes-alumnos do sul de 17 de 
janeiro de 18fl2. (Ordens do dia ns. 1.748 e I .783). 

Com as duas turmas de 1882 deram-se os mesmos factos, tor
nando-se a data de todos a mesma de 1:; de janeiro de IBfl.) do des
pacho da turma do Rio. 

" O mesmo veiu a dar-se com as duas turmas de 1 nu.:;. Com as 
duas turmas de 1 flR4 deixou o Governo,. entretanto, de ob~ervar a 
mesma doutrina, pois que só concedeu a cada qual a antiguidade a 
contar da data do respectivo despacho ; e assim para a turma elo Rio 
houve dois despachos, obrigados ás Yagas existentes na occasião, 
o primeiro em 17 de janeiro e o segundo em 21 de março ele 1fl86, e 
para a turma elo sul foram em outras datas tacs despachos, a saber, :lI 
e 28 de fevereiro, I 1 e I 5 de abril, I 1 de maio, 27 de junho e 11 de 
julho.» 

Como parecerá conveniente, se transcreve em seg·uida o artigo 
r 56 do regulamento elas cswlas militares de I 7 ele janeiro de 187 4 : 

" Art. 15(,. O numero de alferes-alumnos será limitado por acto elo 
Governo, que poderá alterar, quando as circumstancias e convenienci:\s 
do serviço o exigirem.» 

Vê-se, pois, qne desde o principio de rBns ddxou-sc de reco
nhecer o direito de todos os alteres-alumnos de cada :mno \ectivo á 
mesma antiguidade de r'osto, sem attenção ao tactn de seu accesso á 
manetra que se abriam as vagas para isso. 

Entre esses alfcres-alumnos se achou o reclamante, c por isso só 
passou a contar sua antig-uidade desde 1 1 <.!e abril de 1 l'.i~;:;, devendo 
contai-a, entretanto, desde '7 de janeiro, seg·nndo Rc observara com 
os alferes-alnmnos nos annos anteriores. 

Demais, seg·undo allega o reclamante, havendo sido em numero 
de dez os alferes-alumnos despachados em 17 de janeiro de 1 H85, o 
seu nome nã0 podia com razão ser excluído deHse grupo, porque, tanto 
por merecimento como por antiguidade, elle se acha v a, por suas 
circumstancias espcciacs, dentro desse numero por qualquer das duas 
classificações. 

Naquella occasião foi seu concprrente para o n1esmo acccsso o 
actual major de engenharia Antonio ele i\lhurquerque Souza, que era 
ollicialmentc considerado mais moderno que o reclamante, por constar 
dos seus assentamentos ser de 1 B61 o seu anno de nascimento, c assim 
foi tido até I<J ·.;>, segundo se veriticará pelos a\manal's da guerra 
entre I 886 e 19'J2. 

E isto se explica desde já para se prevenir a objecção em con
trario que se fer, em uma informação a respeito desse assnmpto, como 
se verá da sua transcripçãq logo adiante dc~;1·as considerações que 
vem fazendo. 

Como se Yê, pois, do que fica exposto, trata-se de um caso occor
rido ha vinte e seis annos, c que pela sua pr• lpria natureza é de dillici\ 
averig-naçi\.o, por não constarc111 de doc11mcntos olliciac,; d~1d()s á pnhli
cidade os elementos de que se serviu t:aéla uma das dnas e~:colas mili
tares daqnelle tempo, ic;to é, a desta capital c a dn Rio ( ~rande do Sul, 
para a cla,.;silicaçãO em princípios de I ilt\5 dos seus respecti 10!' candi
datos ao titulo de alfere~-alumno, afim de se conhecer si o reclamante, 
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de facto, fez jus ao decimo logar na classificação geral daquelles 
concorrentes ao posto de alferes-alumno. 

As difficuldades que seguramente se encontrariam para o com
pleto conhecimento de taes actos administrativos como que lhes dfto 
o caracter de inapuraveis, pela pouca confiança que inspirariam as 
intormações que se viesf'e a alcançar depoi~ de muito esperar. 

Nüo obstante isso, ;tdiante seguem as iniimnações que acom-
panharam a reclamação de que se trata. ' 

O coronel com mandante do 1 o regimento de artilharia montada 
inlbrma como se segue : 

(( ............ ····· ............ ············ ··········· ...... . 

attendendo-se q ucr ás notas de approvação ·nos exames, quer á sua anti· 
guichde relativa, osupplicante teria sido nomeado alferes-alumno em 17 
de janeiro de 1 l.l85. data em que foram. preenchidas 10 vagas existentes 
no re:;pectivo quadro, pois que elle se achava no numero atting·ido por 
ess:~s primeiras nomeações, então !citas, qualquer que t'osse o criterio 
adoptado. 

Assim, pois, jnlga dever ser reconhecido o seu direito á anti
g·uiclade de 2() de novembro de 1 <JO.'í para o seu actual posto de major, 
como resultante da indemnização que, por força da resolução de 14 de 
setembro ele 1 11Hs, lhe cabe na antig·uidade ele seu posto de alfc·res
alumno.» 

A 4" divisüo do Departamento da Guerra informou que nada tinha 
a oppór quanto ao direito do reclamante á indemnização da antig-uidade 
qu~ perdeu no seu posto de altere~;-alumno, parecendo-lhe, porém, que 
rdo ~stava hem demonst~rado o seu direito á maior antig·uidade no 
seu actnal posto de major, como consequencia claquella rectilicação; 
pelo que, era de parecer convir :;er semelhante assumpto suhmettido 
a juizo deste tribunal. 

A Auditoria de Guerra do mesmo departamento informou que não 
se podendo negar o direito do reclamante á rectificação da data de seu 
posto de alferes-alumno, como corollario necessario se dcl'erá reco
nhecer o mesmo seu direito ás indemnizações que lhe couberem n cs 
postos suhsequentes em razão daquella justa alteração. 

A informação do chefe da 2" secção da G. r é favorayeJ á recti
licaçüo ela data da antig-uidade ele posto de alfcres-alumno do recla
mante; pe11.~a, porém, que como I 0 tenente não poderia ter occupado 
a 1 a~ a que em rBl)o aproveitou a .'\ntonio de Albnrquerque Souza 
em sexto Jogar, por antiguidade (as outras promoções cntfto foram 
pnr ,;erriços relevantes), porque :\lbnrqucrque Souza era mais anti~·o 
que elle, por ter maior edade. · 

Como já ficou dito, porém, parece que Albnrquercpre Souza st'J
mcnte em I<J03 foi que apresentou certidão de edade, porquanto desde 
1::1l6 c até o anno de 1902 nos respectivos almanaks o seu anno de 
nascimento era o de r:\1)1 c nüo o de rH6o, com mcz c dia desig-nados 
r 'J de ag-osto). . 

.\té I(JO.), portanto, para todos os cll'eitos, Alhurqucrque de Souza 
devera ter sidr• otlicialmente con,iclerado mais moço d•' que J ,oho 
\"ianna. 

l·:m \'Ísta do e\pO~to, este tribunal é de parecer que seja indt•.· 
ferido o requerimento que acompanhou os presentes papei~. 
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O ministro, marechal Frandsco José Teixeira Junior, observon 
em additamento ao constante do presente parecer : 

:'\ão convir tratar-se de averiguações por motivo de reclamaçi\cs 
baseadas em tactos occorridos antes do prazo quinquennal da pre
scripção, em que houvessem incorrido as lesües de direitos a que tae.-; 
factos se referirem; assim, se de\·eria amrmar, desde logo, achar-st' 
prescripto o direito do reclamante ás indemnizações que pede. 

E" essa a jurisprudencia do Supremo Tribunal l·'edcral a res
peito da intellig-encia ào dispositivo do art. q" do decreto leg·isi:Jtiro 
n. 1 .<J3<), de 38 de agosto de I<)OH, e, portanto, n:tO seria leg-al qualquer 
acto em contrario que praticasse o Executilo cm qualquer caso que 
fosse prejudicar a terceiros, que, conliante:.; na lei, se julgassem res
guardados de quaesquer prejuízos em sua situação legal, contra decbües 
administrathas tomadas com menosprezo da prescripçüo em que hou
vesse incorrido o reclamante por cllas attendido. 

Rio de Janeiro, 21 de ag·osto de 1911.- F. Ar:;ullo.- F. f. 
Teixeira Jzminr.- /<'. 8.1lles.--- Julio de Nnrn11lla.- Carlos Rugenio.:.._ 
L .1/edeiros. 

Como parece.- Hio de Janeiro, 20 de setembro de I<JII.- llr.nM1:s 
R. IH FoNsr.c,\.- .lntonio Adolf>lw da P . . 1/emu ll.nTelo. 

N. 1;)r -- EM 2;) DE SETEMBRO DE 1011 

Drcl:nn •1''"~' a' f1111cçiic" dos ~·' tenentes clfecti1·•1> .Jo-; pcloti"ic' d~ ~<tnfctn' 
~ exl'lorarlorc' 

i\linistcrio da Ciucrra -- N. 763 -- Ri0 de Janeiro, 2~ de setembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O 1• tenente do 4" pe
lotão de estafetas c exploradores, Octavio de Paula Costa, consulta si ns 
2"' tenentes elfectivos dos pelot<1es congeneres devem : 

I", considerar-se exercendo fnncçõcs identicas ás dos 1 "' tenentes 
das companhias de caçadores ; 

2", accumular outros carg·os, como os de secretari0 e a_iudante; 
3•, visar os documentos de re<:eita c despeza dos conselhos admi

nistrativos. 
Em solução a essa consulta, que submettestes á consic.leraçrto deste 

Ministerio, declaro-vos, para os 11ns conYcnientes: 
Que aqnelles ofllciaes servem de secretarias dos ditos pelotões como 

ec;tá estabelecido no aviso n. 17, de 17 de dezembro de 1qnq, ao in
spector pcrm:111cnte da 12' reg-ião. (Boletim do Exercito n. 3:1.) 
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Que taes pelotões não tcem propriamente os log·arcs de fiscal e aju
dante, competindo, entretanto, aos ofllciaes em questão visar os 
documentos de receita e despeza c ser o immediato auxiliar do com
man.iantc nos serviços relativos ao pessoal, níaterial c á cavalhada. 

SMide c fraternidade.- 'lnlollio .ldolf>lzo .ia 1". .\Temlc1 narre/o. 

~- l;)J - Ei\1 :!7 DE SETE\IIHW l)l~ 1<)11 

\l:uJdanH.;c cumprir rig-orostunelftl' tts instruc~..;iícs :tppro\·:ldas por ad:-:.o de 2~ dP 
maio de 1910 'ollre escriptnra~üo no Departamento da <incrra 

Ministerio éla Cluerra -· N. :;r>f!- Hio de Janeiro, J;' de setembro 
de I<Jtl. 

Sr. chelc do Departamento da c lucrra -- Declaro-vos que devem 
ser rig-orosamente cumpridas as instrucçf1es approraclas por aviso deste 
:\Iinisterio n. ')35, de 27 de maio de 191 o, referentes [t escripturação 
desse departamento, tendo-se em especial attcnção o art. ;:,o das mesmas 
instrucçries, afim de poderem ser convenientemente org-anizadas as les 
de otncio, c fazendo-se cumprir, pelos corpos do Exercito c estabeleci
mentos militares, o que nellas se consigna c é da compctcncia destes. 

Saúde c fraternidade.- Anto11in , ldolf>ho J,J F .. 1/enna !Jc1rreto. 

N. I.S.i - E:\1 29 DE SETEi\IBT<O DE 1!)11 

llispiic> '0hrc soldo. L'l:tpa c c;ratificaçiio de praça< qu,· baixam ao hospilfll 

'linistcrio da Guerra - N. 772- Rio de Janeiro, :llJ ele sctembm 
ele I<) I T. 

Sr. chefe do Departamento da Cnerra - Declaro-vos, para os 
Iins convenientes, que de ora em diante os corpos deverão tirar Rr'l
mente n soldo das praças que baixarem ao hospital central do r<:xercito, 
sendo a etapa c gratillcação respectiva<; tiradas pelo conselho adminis
~rativo do dit.o estabelecimento. 

Sai'rdc e fraternidade.-- llnlt~nio , ldolf>ho Ja F'. :l!l'nna !Jarreto. 
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N. 154 --EM 29 DE SETEMBRO DE 1911 

Indefere o requerimento do ex:-cadete do Ex:erCito jose Pinheiro de Lemos sobre 
transfercncia de promoção 

Ministerio da nucrra- N. 7fl4 --- Rio de .Janeiro, 29 de setemhro 
ele 1911. 

Sr. chefe do Departamento ela Guerra - Declaro-vos que o Exmo. 
Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Su
premo Tribunal i\lilitar exarado em consulta de 7 de ag·osto lindo, 
sobre o requerimento em que .José Pinheiro de Lemos, ex-c:adete do 
Exercito, pediu que fosse revog·ada a portaria que declarou ficar sem 
effcito o decreto de ::1 de novembro de 1 U94, na parti' relativa á pro
moção ele Afrancio Pinheiro de Lemos, sendo rectilicado para sen nome 
o do official promovido, resolveu em 20 do corrente indeferir essa pre
tenção, visto não haver documento official que permitta attribuir :10 pe
ticionaria a promoção de Afrancio Pinheiro de Lemos. 

Saúde e fraternidade.- ,lntonio Adolplzo da F. llemw narre/o. 

<;O:<!SrJLTA A QIJT<: Sr. REFEI~E O AVISO SIJPR\ 

Sr. Pre<>idente da Republica - Este tribunal, dando cumprimento 
á vossa ordem transmittida pelo Ministerio da Guerra em ~l\'iso n. 2tlc, 
de 6 de outubro de [(J 1 o, passa a consultar sobre o req ucrimento em 
que por intermedio de um procurador, o ex-2" cadete do l·:xercito José 
Pinheiro de Lemos pede que seja revogada a portaria que declarou 
ficar sem e licito o decreto de ::1 ele novembro de 1 !194 na parte reJa ti v a 
á promoção de Afrancio Pinheiro de Lemos, sendo rectilicado para ~en 
nome o do official promovido. 

Pretende o peticionario caber-lhe a promoção conferida :10 alteres 
em commissão ,'\francio Pinheiro de Lemos pelo decrelo de 3 de no
vembro de 18(}4, de modo que, a íicar sem effcito a portaria que an
nullou essa promoção, deverá elle, que ha long-os annos teve haixa do 
serviço do Exercito, ser admittido em suas fileiras no posto de 2" te
nente com antiguidade de 3 de novembro de r fl94. 

O requerimento sujeito á consulta está instrnido com os seguintes 
documentos : attestados de ofliciaes superiores que garantem a identi
dade do peticionario, uma justilicaçfLO no mesmo s::ntido julgada por 
sentença do juiz federal da 2• vara desta Capital, na qual encontram-se 
retalhos de ordens do dia da rep:~rtição do ajudante-g-eneral do :JilllO de 
rfl9;:; e attestados de outros otliciaes. 

Finaln~ente, depara-se uma procuração passada no Estado da Bahia 
a Dcocleciano Martyr para tratar desta pretenção perante o f<Jro militar 
e o civil até superior instancia. 

No requerimento affirma o peticionaria qne o \'ercladeiro nome do 
official contemplado na promoção de 3 de novembro de r ikq é o seu, 
.José Pinheiro de Lemos, c n:to com<1 foi pnhlicado, Afmncio Pinheiro de 
Lemos. 

Para proYal-o, recorda que naquclla época houve troca ele muitos 
nomes de ofliciaes citados nas orLiens do dia do 1~\crcito, sen .. !o alg·u11s 
completamente dillcrentes dos verdadeiros, como se vt~rifiea nas de 
ns. l>31, l>:l>, 6(12, 1i49 e a de n. r)]q, de q de fi~\·en~iro de 1::'1;:;, q11c 
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alterou o nome de Afrancio para Arando, lendo-se tambem nessa ordem 
do dia a seguinte declaração: " Tendo-se encontrado nas relações que 
acompanharam o decreto ele promoção nomes duvidosos, de modo a 
ignorar-se o destino em que se achavam alguns dos promovidos, deixam 
de ser elles classificados n, sendo na opiniã'> do peticionaria essa decla
ração feita na ordem do dia mais uma prova do erro de cópia dos 
nomes que acompanharam o decreto da grande promoção de 3 de no
vembro de 1894· Pondera elle tambem lJUe a prova da sua identidade 
de pessoa está constatada nfto só pela certidão de baptismo como pelos 
attestados que apre::;enta e pela ju~tificação ante o juiz da 2' vara. 

Esses attestados si:"to pa~sados pelos sq~uintes olliciaes : 

Coronel de artilharia OctaYiano Aug-usto M"uteiro da Franca, 
majores de infantaria Pamphilo Ciurritte Pessoa, Luiz José Pimenta, 
capitão reformado e coronel honorario :\liguei Calmon du Pin e Al
meida e auditor de guerra da Bahia Dr. Felippe Daltro de Castro, que 
declaram chanlar-se o petiLionario José Pinheiro de Lemos, ter sido 
::! 0 cadete do Exercito e ter servido sob as ordens de taes oiHciaes. 

Na justificação ellectuada ante o juizo da 3a vara desta Capital, 
allega o peticionaria que quando era 2" sarg·ento foi commissionado em 
alteres por portaria de q de ag·osto de 189.t, publicada na ordem do 
dia n. 694, de 16 ele outubro, tendo apenas havido troca do seu pri
meiro nome para u de Afrancil>, o que aliás não é exacto. 

Diz mais que a ordem do dia n. 70o, de 13 de janeiro de 1896, 
transcreve a portaria de w do mesmo mez, mandando ficar sem effeito 
o decreto de 3 de novembro de 1894 na parte relativa á promoção de 
Afrancio Pinheiro de Lemos, sem referir-se an nonw ddlc:, que era o 
prejudicado e reclamante. 

Emitte o peticionado a opinião de não duvidar ter sido elle com
missionado, porque com aquclle sobrenome não existia 011tro inferior 
no Exercito. 

A' alludida justificação foi convidado a assistir o Dr. procurador 
da Republica, tendo sido uella inqueridas trcs testemunhas: o coronel 
reformado Dr. Ildcfonso Theodoro Martins c os m:1jores de infantaria 
José Candidu Rodrigues e Ludg·ero .José da Cruz, os i.tuacs limitaram-se 
a allirmar saber ljUe o justilicante chama-se José c nfto Afrando e de
clararam suppor que a commissão de alfcr·es tivesse rccahido nclle por 
ser a unica pessoa lJllc tem o sobrenome-- Pinheiro de Lemos. • 

A ultima testemunha accrescentou tamhem suppor que o Governo 
quiz promover o justitlcantc e não o irmão de nome . l.~t",11lio, que mais 
tarde tambem foi promovido. 

Estão juntos outros documentos: trecho da ordem do dia n. 59.1, 
de 16 de outubro de 1894, que publica a nomeação t'lo 2'' sargento 
Afrancio Pinheiro de Lemos para alferes em commissão ; trecho da 
ordem do di:t n. 6JcJ, de '4 de fevereiro de 1fl95, em quo se declara 
haver nomes duvidosos nas relações que acompanharam o decreto da 
promoção de 3 de novembro de 189-t; outro trecho da ordem do dia 
n. 649, em que se determina que os corpos informem se nelles existe 
oiTicial ou praça com o nome de .'\francio Pinheiro de Lemos, afim de 
se resolver sobre o requerimento de José Pinheiro de Lemos; outro 
trecho da ordem do dia 11. 7co, em que se declara ter-se ,·eriticaclo nãn 
existir no 1-:xercito individuo com o nome de i\l'rancio Pinheiro de 
Lemos, por cujo motho fica sem ellcito a parte do decreto que se re
fere ú sua promoção e Jinalmcnte muitos outros trechos de ordem do 
dia que rectificam nomes errados de olliciaes promo\·idos. 

Tacs s:lo os documentos oiTcrecidos pdo peticionario, us cJu:ws nãq 
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foram préviamente sujeitos á audiencia das autoridades subordinadas 
ao l\1inisterio tia Guerra, que teem por deyer estudai-os minuciosa
mente antes de submettidos a e~te tribunal, sendo provavel que por tal 
motivo não os tenha acompanhado a certidão de assentamentos, como 
seria comenientt:. Entretanto, o tribunal vae dizer a respeito. 

Dos papeis submettidos a exame, só teem valimento official os 
trechos das orclens do dia do Exercito que se referem á promoção de 
Afrancio, á verilicação de que não existia naquella época praça ou ofli
dal com esse nome, á consequente annullação ele tal promoção e á re
ctificação de nomes errados de o1liciaes contemplados na grande pro
modo de ) de noYembro. 

·Quanto aos attestados de officiaes superiores apresentados com o 
requerimento e ao depoimento de outros tres ot1iciaes no juiz,) da 
2'' vara desta Capital, nenhum valimento oflerecem para corroborar a 
pretenção do requerente, pois limitam-se uns e outros a constatar ter 
sido o pretendente praça de pret, haYer prestado serviços no Exercito 
durante a remlta da esquadra e chamar-se .José. 

Quanto á sua promoç.'io, nada atlirmam positivamente, declarando 
apenas presumir ter cabido a José, Yisto que com o sobrenome Pi· 
nheiro de Lemos não existia outro individuo no Exercito, a não ser seu 
irmão Ascanio, anteriormente commissionado, não tendo nenhuma 
dessas testemunhas provado com documentos legaes que José ti\'esse 
sido promovido. 

' Consultados, pois, esses papeis, verifica-se que na relação do' '·7.),) 
officiaes promôvidos a 3 de noyembro de 1H94, appareccram alguns 
nomes truncados, mas os olliciaes que se julgaram prejudicados por taes 
erros reclamaram c o üoverno attcndeu a todos os que haviam sido 
contemplados na promoção, comu se deprehende exactamcntc das 
ordens do dia citadas pelo peticionario ; entretanto o seu pedido da 
promoÇ[to attribuida a Afrancio Pinheiro de Lemos não foi attendido, 
tendo sido tambcm declarado em a ordem do dia n. ?O•l, n:to existir nas 
lileiras do Exercito indiricluo com tal nome. 

E\·idencia-se, pois, que si o Ministerio da Guerra não o attenclcu, 
lbi por julgai-o baldo de direito. 

Demais, a promoção de :; de novembro de r:\'H rccahiu unica c 
exclusivamente nas praças de pret que haviam sido nomeadas alferes em 
commissfto durante o período revolucionaria e o peticionaria não foi 
coinmissionaclo em alfcre.o:, portanto, não poJia ser contemplado naquella 
promoção. 

Por esses llHltivos e por nftu c.\istir um documento authcntico ou 
provas insophismaveis que demonstrem ter sido dada ao peticionaria a 
promoção de alferes em commissão nem a de ellecti\·o, não é admissivel 
deferir-se-lhe a prctenção, que iria collocal-o na escala dos actuaes 3"' te
nentes de infantaria no n .. 15, fazendo clle descer -I·N olliciaes desse 
posto, que ha 17 annos julgam-s~ abrig·ados em suas situações, amea
çando elle lambem o' cofres publicas de uma dcspeza superior a 
Br:>:ooo$, em que importará a indemnização, que não deixará de reclamar 
pelos vencimentos atrazados de 17 annos do posto de 3° tenente. 

Em resumo, não haYendo documento oflicial que permitta attribuir 
ao peticionado a promoção de Afrancio Pinheiro de Lemos, o Supremo 
Tribunal ;\1ilitar jnlg·a que a pretenç.'io de José Pinheiro de Lemos deve 
ser indeferida . 

. Rio de J:!neiro, 7 de ag·osto de 1911.~ F. Argolh.- !-' . .f. Tei
xell\1 Junior.- F .• 'i1lles.--- ]. J. de Proença.- julio de :Vonmh,1.-·
C'Jrlos Eugenio,·- .Hen,ies ,/e _1/m"cws.- L. .lle.ieiros. 
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RESOLU~:Xo 

Como parece.- H.io de janeiro, JO de sdembro de 1 •:i 1 1 .·--1 I Elt~!Es 
H .. DA FoNsECA.- Jtntuniu .ldulp!w d,l F . .lkmza LJarrutu. 

N. 155- Ei\t 29 DE SETEJ\lURO DE I<Jil 

Os :tSI~ir~utles a oftlcial se acham comprl'hendidu . ..; ILJS dbpo~içüt:s do artig-o 
2P.), ~ Jft, do regulamento rara instrut:ção e :-;en iço dos cnrpos do Exerdto 

J\linisterio da l~uerra- N. 7H5- Rio de janeiro, 29 <.k s<!lcmbro 
llt.: 191 I. 

Sr. chefe do Departamento da C~uerra -O capitao Antonio .José 
.Julio Rodrig·ucs, em oflicio que dirigiu ao commandante do 3" regi .. 
mento de infantaria em ::!/ de maio ultimo, consulta si os aspirantes ã 
ollidal se acham ainda comprehendidos no art. :lO.), § J(,, do reg·ula
mcnto para instrucçflo e serriço interno dos corpos do Exercito, L[UC 

manda declarar nas receitas passadas ás famílias das praças de pret si 
cllas estão legalmente habilitadas a receber os medicamentos das phar
madas militares. 

Em soluçftO a essa consulta, vos declaro, para os Iins convenientes, 
que os aspirantes a official se acham comprehendidos nas disposições do 
art. 203, § 16, do regulamento para instrucçflo e serviço interno dos 
corpos do Exercito, approvado por decreto n. 1 ·459, de 1 5 de julho de 
1909· 

Saúde e fraternidade.-- Antoniu Adolp/10 da P. Jlenna JJan·ctu. 

N. 156-EJ\1 29 DE SETEMBRO DE 1911 

IJispüe sobre lransfcrencia ck ofliciacs subalternos de um halalhiio isolado par;t 
a séUc do regilnento, ou dce-\ ersa 

:\tinisterio da Guerra- N. 78B- Rio de Janeiro, 29 de setembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O 1 o tenente do Exercito 
José Aug·usto Caldas consulta si, estando um batalhão isolado, o com
mandante do regimento a que pertence aquellc corpo póde tran~ferir os 
olficiaes subalternos, dos que estão na séde do regimento par:t o dito 
batalhão c vice-Yersa. · 

Em solução a tal consulta, que submettestcs á consideração deste 
ministerio, declaro-vos, para os fins convenientes, que póde ser dada a 
transferencia nas condições indicadas, em vista do disposto no artig-o 
r 7ü do regulamento approvado por decreto n. 7 ·-+S<J, de 15 de julho 
de Igog, e no aviso n. -1/9. de 31 de marco anterior, á ex ti neta repar-
tição do estado maior do Exercito. ' 

Saúde e fraternidade.- Antunio Adulj>lzo da F. ,111!1111.1 B.lrreto. 
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N. 157- EM 30 DE SETEMBRO DE 1911 

Resolve a consulta feita pelo colllmandante do 8" regimento M tavallárla sobre 
a exclusão dos officiacs do 1° esquadrão para o estado maior e das praças 
desse esquadrão e musicos para o estado menor 

Ministerio da Guerra- N. 792 - Rio de Janeiro, 30 de setembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- O commandante do 8° 
regimento de cavallaria consulta : 

1°, si em vista do disposto nos arts. 153, § 2°, e 510 do regula
mento approvado por decreto n. 7 ·4.S9, de 15 julho de 1909, deverão 
os officiaes do estado maior e as praças do estado-menor do regimento 
ser excluídas do 1° esquadrão; 

2°, si os musicos deverão pertencer ao estado menor._ 
Em solução a essa consulta, que submettestes á consideração deste 

ministerio, vos declaro, para os fins convenientes : 
Que, de accOrdo com os citados artigos e com o aviso n. IQ, de 26 

de agosto de 1909, ao inspector permanente da 8• região, deverão 
ser exclui dos d·) referido esquadrão todos os officiaes do estado maior 
e praças do estado menor ; 

Que só deverão ser incluídos no estado menor os musicos das 
bandas que teem existencia regulamentar, continuando nO!I esquadrões 
a que pertencem os das bandas restabelecídas por tolerancia, sem pre
j uizo do serviço e do numero de praças promptas. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

N. I 58 -EM 30 DE SETEMBRO DE 19ll 

l)ispõe sobre nomeações de offici.aes para servirem de autoridades e presidentes 
em consellros de guerra 

Mlnísterio dG. Guerra - N. 796- Rio de Janeiro, 30 de setembro 
de I911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -O major Frederico Gui• 
lherme Pinto de Gouvêa declarando-se, como fiscal interino do 3° re
gimento de infantaria, embaraçado .para fazer nomeaçl)es de càpitães 
para servirem como auditores e presidentes em conse!bos de guerra e 
Ele investig-ação, e de tenentes para commandantes interinos de com
panhias, vrsto lhe parecer attentatorio dos direitos dos capitães e T0

' 

tenentes promovidos por antiguidade a collocação de al!fUns destes 
otliciaes no almanak de I91o, consultou, em officio que dirigiu ao 
com mandante da I • brigada estrategica em 20 de abril ultimo, como 
deve proceder nas referidas nomeações. 

Em soiução a essa consulta, vos declaro, para os fins convenientes, 
que em vista do que dertermina o aviso n. 344, de 4 de março de 
1910, a collocação no almanak do Ministerio da Guerra dos officiaes 
contemplados no decreto de 27 ~ agosto de r Q08, com promoção por 



antiguidade c por estudo~. deve ser obsenaua não só para os fins da 
promoção, como tambem para os da siluaçüo hierarchica, razão pela 
qual nfto tem fundamento a presente consulta, mórmenle considerando 
que aos fiscnes dos regimentos não incumbe fazer as nomeações a que 
se attribuiu ·o consultarite, mas sim aos respectivos commandantes. 

Saúde e fratemidade. · . lutouiu .ldolj>lw da F. ,lf.:mw Barreto. 

N. 1;;" 

lrtlll'lt'll' (I ]l'tjlll'li1111'111P •!li ll'lh'liiC-COJ(_)IH . .'l c:y,>ti;tllll tl:t i'u~t;l I·Ctidl.l ~:;lll~rc 

1 \romoc;~io 

Ministerio da (iu<.:rra -- N. :-0R ---Rio de .laneíw, .)<J de sr;ternhro 
d<.: 1()11. 

Sr. c h de d< • llcpartamento da (;liCITa Uecbro-v< •S que o 
Sr. l'rcsid<.:nte da H cp11blicl, conl'ormando-s<.: com o p:;reccr do Supremo 
Tribunal i\lillitar. exarado em consulta de 1 de maio !indu, resolveu em 
~i- do corrente intlclcrir, por Lllta de rundamento c por ser extem
por:uwo o pedido, o rcqul'rimento em que o tcnentc-curond I 'ypriano 
da ( 'ostl Ferreira pediu ljUC se c•mside;·a:"sc por acto::: de bran1ra 
a sua promoção a ma_ior c que se lhe contas!'C antig 1Jidadc de·-:<e po~to 
de-(, de nm·cmbro de 1 89 l-

Saúde e fraternidade. - 11111oniu :lrlulf'lru d,z l•'. \11'111/a T3arrcto. 

CO'\SI"LTA ,\ <,HJE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente d:t H.epublica -Com o pre~ente parec,·r vem este 
1 ri! 'llllal consnilar sobre os papeis que acompanharam uma pctiç.c'ío d<> 
tenente-coronel de inlantaria Cypriano da Costa Ferreira, de 2;) de julho 
do anno passado, e que lhe f()r:tm presentes com o aviso dn \·linistcrio 
da Guerra, soh o 11. :i-~:;, ele 1 1 de <kzcmhro do liH~smo :nmo, pnr vossa 
••nlcm. 

I) que pede o requerente,; que seja co11siderada por J,ravura a 
sua promoção a major. que sú alcançou por merecimento,· em 1fl de 
_j11lho de 1902, sendo-lhe attribuida a antig-uidade, nesse posto, em 6 
de novembro de rRI).~. dat:1 em que dirig·hr, como commandante de 
11111 hatallüo da policia militar do l·:~;t:Hlo ''o f{io Clr:1!1de d11 Sul, 
o combate junto d<) aJTo~·o Trahyras. 

Ao primeiro aspecto se percebe ser e\temporaneo este pedido, 
por. não caber :i administraç:ío da G11erra, agora, quando s:'to pas~ados 
mais de 1 7 an no:; depois dos serviços que o reclamante prestou na 
~ncrm civil do Rio Grande, de lll'n- ril•)S, voltar com a sua attent;ão 
:1os conhecimento~' daq11clle período para aquilatar dos s,·rviços de 
l(IIC111 ,prer que :'ej:1 que n~sse tempo tenha lomad<' parte ,.," scurc
lhantc cfllzacla, .iá l'"r,ple Ih~ Etltariam de todo elementos (\t; hom 
critcrio I':Jra alterar ''que s<; pr:lticn11, ''nt:íc, com inliJnn:l<;t'íc~' dadas, 
l'l!r quem de direito, sobre a natureza dos serviços de lo i<Js em tal 
occasi[tn, produzindo com isso uma perturbação n:t situa<;fto Jurídica de 
cada nm, em relat;fto ao~ din~itos de terceiro:,, a quem porventura se 
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con~.:edesscm agora, de modo imprevisto, novos direitos ~onfcri?os 
de ll'wma discridonaria pela sua inopportunkbdc c pela sua mconside
rada inadvertencia quanto ao,; prejuízos que de semelhante acto pro
viriam para outrus que se julgam garantidos na situa~ão legal em .que 
se acham c que nunca lhes foi contestada durante o larg-o pcnodo 
de 17 annos que se tem decorrido depois daq uella campanha. 

Seria de certo um acto ar\litrario. e portanto injustilicavel, o qlll: 
vie~sc omterir ao reclamante uma distincç[iu que não reclamou durante 
sele :um os que passou aguardando a sua promoç:\o a m:l_jor por mere
cimento, ainda com a arrg-ravante de outro silencio 111ai"r que g·uarduu 
depois de ser ma.ior, pa~a \'ir pleitear o que lhe parece S'~r de direito, 
pois Ja ~e passaram nm·c annos depois liisso, quatro do~ q11aes .i~t n" 
:..: uso do seu actual posto de tenente-coronel por merecin1cnto. . 

.\ssim disting·uido como já roi por duas promoções pur meren
nJento em um prazo rclat ivamente curto, ambas na c:tteg·ori;t de otlicial 
superior, parece que os seus bnns e reacs ser1 içu~; de campanha tee111 
sido bem aquinhoados; c, portantu, n[tO poderit 5er dderido fa1 oravel
lllenle o que agora pediu sem Justa raz:'LO, como licou L'emonslrado. 

Uio de Juteiro, 1 de 111aio de I<JII. V .lrgollu. -- /·' . .f. Tci-
.n:ira .funiur. - .\' .. 1,1 C.w1ar.l. ·--F. S,Jllcs. -.f. J. de l'rucn~a.-
.Julio de Nvnm/1.1.- Car{u,, L'u.~·eniu. - Me11dcs Je l{lll"c1es. 

RESOLIJ(,:.io 

< :omo parcn:.--IUo de Janeiro, 27 de setembro de ll)l 1 .- liEIIMt:,S 
lC OA l•'oNSECA.-- _lutunirJ . Uulf'lw ,{,1 F. Mi.!llll.l /:arreio_ 

N. ,r,o - ~~~l ·'', 1m SETEMBIU) m; 1 'JÍ, 

lndd'erc o n.:yllcrimclltc~ d(1 2° lL'llt'lllt: Lycurgu de 1·~-;Lnh~tr '\\o1l·i1:t ...;ol'rl· allti .. 
~·uida~..k de po-..t(l 

Ministcrio da (~uerr:t ·- N. ':''l'l ·-lUo dL' J111eim, ;;o de ,;etemhro 
de ''J 1 1. 

Sr. chete do Deparl:llnento da ( ~ucrm -- I leclaro-Yos que o 
Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Su
premo Tril)llllal Militar, exarado em consulta de 1 dl' maio findo, re
soh·elt em 27 do corrente indeferir, por não se tratar de actos de bra
vura, o requerimento do 2" tenente do Exercito Lycurgn de Escobar 
-'lore1ra pedindo, .em razão de jnlg·ar-se comprehendid(> n:1 disposição 
do deL:rcto Jcg-lslall\o n. 1 .H;,.,, de ~o de dezembro de ''''l;-, que ~ua 
antiguidade de posto rosse contada ele ~ de maio de 11:•13, em que loi 
louvado pelo 1·alor c sangue !'rio mostrados em combate. 

Saucle e l'ratcrnidade.- .-lntonio .ldolp!w ,ü f.' . .11<:1111.1 13m-reto. 



Sr. Presidente da Republica - Por intermedio do Ministerio . d&! 
Guerra enviastes a este tribunal 011 papeis referentes á pretenÇAo 4,o 2• 
tenente do Exercito Lycurgo de Escobar Moreira, de contar. sua anti~ 
guidade de posto de 3 de maio de I&}J. _ 

All~g·a o peticionario achar-se co~prehendido no paragrapho·úilicQ; 
da lei n. 1.836, de 30 de dezembro de IQO'j, pelo que pede a ditaa 
tag-em de antiguidade, por ser aquella . data em que fOra louvíl(i<f , . · 
Yalor e sang·uc frio com que se portO \I dur~nbt..o comhate de Inban. ~;, 
conforme consta da sua te de ofHcio. · 

As intormaçücs dos respectivos conímandantes de companhia, Elo.l)1 
do Jl 0 lx•talhão de infantaria, do do r 1" regimento de infantaria e do dai 
4" brigada estrateg-ica, são fuvoraveis á pretenção, por julgarem nAo~ 
haver âilferença entre as expressl!es mlor e bravura. , 

Diz porém, o coronel chefe da 2• di\'isão.do Departamento da 
Uuerra: " ... Pelos termos des..<;a lei {de 30 de dezembro de 1907) estio 
nella incluídos os officiacs em commissão, que tiverem serviÇos de 
guerra, disting-uindo-sel10r actos de bravura1 nlo se ·referindo a me$m_.. 
lei aos que se portarem com valor e sangue Itib; e assim, a esta divisAo: 
não é licito julgar do direito do requerente a ser incluido nas dispo-• 
sições da citada lei, c só o [10der competente poderá dar uma interpre•1 
tação que estenda o caso do requerente ao que se deprehende da .lettra: 
de seu artigo e paragrapho "· .. . '·· , · · .. 

O chefe da 2" secção da G. 1 liní(la-se a dizer que o peticionaria: 
tem direito ao 4ue re4ucr. 

C) auditor auxiliar, que toi ouvidu a respeno, atz: 1<~Sta Jeí n. 1.836,, 
referida pelo peticionario, estabelece que contarão antiguidade de officiaf 
da data das referidas commissO~ os altbi'es e 2•• tenentes P,romovid98 a;' 
3 de novembro de 1&}4, que tiverem prestado até á datá da· reCeffila 
promoção serviços de guerra, distinguindo-se Por actos.de brawt~raf.d&o 
vidamente justificados e publicados em ordem do dia do ExerCitotoll' 
constantes de suas fes de officio (art. 1°). . · · 

Si O$ actos de bl'avura, nestas condi~Oes, houvessem sido poste· 
riot·es ás commissões dadas áquelles offictae<;, a antiguidade de cto 
ser-lhes-hia contada da data dos referidos actos (J?aragr~U>ho ·unico • 

Da fé de ollicio do requerente,. annexa á petição, n4 parte re tiva 
a maio de 1894, verifica-se ter sido elle, em ordem do dia, .el~do fJe.lo 
mlor e sangue ji·io com que se portou em dadó combate. 

Continuando, conclue o auditor pelo. indeferimento, visto como não 
deve haver interpretação de eqnivaiencia .. . e@'e.,h#:a~'fU'a ·e sa'fgUe ,lrlo.; 
devendo, quando muito, servir aquella~ el[preaâllo de meredda recom-
mendação ao official. · · 

A esta informação repo~m-se co.m ella,, concordando o. coronel, 
chefe da G. r e o general de bngada chefe do ~gartamento da Guern~;. 

O tribunal passa agora a vos expor o seu ri'lodo de encarar a pte-
tenção apresentada. . . : 

O art. I 3 do decreto n. I . 35 I , de 7 de fevereiro de 1891 , de pro
moções do Exercito, diz o segulnte : 

«Actos de bravura, assim considerados pelo commando em chefe do 
Exercito, em operações activas, dão direito ft promoçá!), que será feita 
pelo mesmo commando em chefe, independentemente dos princípios 
acima estabelecidos." · 
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O decreto n. 1 .B36, de :1u de dezembro de 1907, rcport:1-sc taxati
vamente a actos de fwavura para a consecução de melhor .:-~nlig·nidadc, 
conforme as condiçt1es estabelecidas. 

A intenção do Jcg·islador foi premiar de tllll c de nutro modo 
áquellcs olliciaec; qne durante u combate vão ak·m do Ido deYer e se 
tornam notal'cis, distinctos ou conspícuos entre (lS ~t·ns L'Ompanhciros 
por actos não commuu~, 1\JC:HHO entre os qtlc lllcllior pr1ssam portar--se 
na tlillici\ e pcrigo~a emcrgencia. 

Os :tctm; de 1:tlor '~ '':lllgtiC l"ri'' <io, ~ctu d111 id:t, di!~IHIS de lnuvor 
c ca\)azes de dar mcrc,.:inlelli" dislindo aos que os il:l_i:ll\1 praticado; 
mas os aclos dc bravura \:1.:~ aind:t mais alto, são C' traordinarios e 
tomam rerdadciro caracter e\cepcional, c :t prova é lJI": l'orncccm ao 
commandantc em chde o direito de pr0111< ,,·cr 'h scuc- autores logo 
ap<">s o com h ttL:. 

:\'vista do C\pusto, t:l\l.t~llde e~te lrihllll:tlqu" o "''illerimcnto do 
:!" tenente do J·>o,:urc.:ilo I ,yctll-g-t) de l·:scol':lr 1\l• >rei1:1 1 •etlindu, pelos 
moLiYos alkgados, a <.:flntag<:lll de "lia a11ti!' uid:tck de .l de maio dc 
1 :\q_), nfto pódc: ser dc{erido. 

lho de J.:-~neiro, 11k lll:tio de ll)l 1.--- V .lrp.ollo. - 1·' . .f. l'e!:reircl 
.Junior.-.\. d,l f'umara. -f.'. 8.11/es.--- .f. J. de l'rn<ciiÇcl. · julio de 
Nil/"(1/i/1!1. -- ('.Trios eu,'.!CIJifl.- - .llcndes de \{uraes. 

l:nmuparc.:,:c. -l{i(),\e.lalleim, .ê?desetelllbrodei<•l!. lhmm:s 
IL ll.\ F<>NSL<:\.--· \JJ{oni" .ldu!/'fw d,I 1:. 1/c/IJI.l li.Trrdo. 

I) ·!1 1 ~ " 1 · 11t· 1 1111 11111 I, 1 1 '-',l'llt. \ 1 ,.ri)! !l1:l1 te 1 H ic:11 1 J. 1 \I 
,·1\·, !~ ··[() ·I~· ...;,11•111 \)Ul inkÍln 

i\lini~'tC!"Ífl d:t ( ;1\C\T:I 

de H)IT. 

Sr. c.:hek do Dcp:trl::unento da (;ueiTa--1 lcd:'rP-I<b que o Sr. Pre
sidente da HcPuhlica. t·un!imnand11-se Clllll o parecer dt> Supremo Tri
bunal Militar, exarado em <.:onsulta de 1 de maio ultill!O, snbre o reque
rimento em que o sargento rctbrmado H.it:arclu Aln:s Damasceno pediu 
que se mandasse apostillar em ;-;ua provis:lo de rclimna o ll:mpo de 
serviço prestado no Exercito para a percepção, l'Or inteiro, do soklo, 
re~olveu em 27 dc setembro corrente clcfenr o mt·smo requerimento, 
visto at.:har-sl' veritit.:ado haver !-iid•> clle rclimn:t<l" •p1:1ndo _i:'1 cunta1·:t 
mais de 30 annos de servko. 

S;ü1de e rratcmidade.-- lntoniu A loi{'fl<l d:r 1··. llenua !:arreio, 

;-;r. Pie·;iclcllte da 1\t.:J>~lblica -- l'm inklllledi·, elo ,\-\iuderio da 
(lucrra C\11 ai'Í'>Il n. 22;-, de 3~ de ag-nst:1 do :u\llll pa"sadP, 1ciu por 
vossa orde111 :1 c:,le ldhn11al p:tra cnn~11lt:tr <1 n:q,Icr;m<·Pto d() :c;arg-enlo 
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qnarlel-mestre reformado Ricardo Alves Damasceno, em que pede ser 
apostillado em sua provisão de reforma o tempo de serviço que prestou 
no Exercito, allep;ando ~er superior a ~5 :u111os, :tlim de poder receber 
por inteiro o soldo a que se julg-a com direito. 

Estftll jnntos ao req11erimento :t ccrtidJo de assentamentos e a pro
visão de reforma passada por este trihunal, da qual consta ter sido clla 
concedida de acc<>rdo cnm o·~ :)" do decreto de 1 1 de dezembro de 
,:; 1 ;1, cu111 nwt:Jtk •.lo ~nldo, listo conl:1r mcnos de .'5 :1nnn> de serviço. 

C11mpre, pois, verili,:ar q11:d .. ·.ja e \ac!aiiJeiJte " kliiJ'll tk serviço 
do petidu 11:1rio. 

Ua :wnexa certidiiu de :t"sent:JJJJeJJtos consta ter :-:crvidu 110 Exercito 
l'or tres vezes succe~sir:1s. 

U<t primeira vez serviu elfe de 1 de tkzembro de JIJ!l!í. em que ve
rilicou prnça, a 22 de abril de 1:\:\q em que lt·vc bai\a, S<>llllll:tndo esse 
lellljlO dO!IS :li !IH IS, qU:tl!O llll'Zes C :.! I t.lia;:, 

Da scgtlnda vez 1.·c1 i ficou nova praça em .!? de novembro d<~ 1889, 
tendo tido b:ti.\:t a 1 de jnnl11> de I'J":\, SlliJJIIJ:IIHI'l •·ss•· tclllpo 1:: :nlllos, 
~eis mczes c quatro dias. 

Da terce1ra vez cng:tjou-sc a 2.1 de j1ilho ,Jc I<JOi!, sendo Escluido 
a 5 de outubro de 1 "' "), l'Or ter sicln rl'fonnaJu, . ..:omiiJ:tiJtlo c..:s·· lempo 
rni1 anno, dons me~e..: e d(lzc dias. 

Conta eilc aintla pdo tlohro, de aL·cürdtJ com o aviHJ de :í de feve
reiro de 1 'lU{, o tempo em q11c cste1 e em opera<.;éies de ~!·uerra no Es
tado do i<io Or:m I c do Sul, de 7 de março de 1: lt).) a ~3 c!t~ ag·osto de 
1 :\r 15, que importa en1 d(>IJS annos, cinco mezes c dc;,c~ds dias. 

Som mando esse" quatro períodos, vcrilica-se qr1c o tclllp• • de serviço 
total importa em 2 ~ :uiiJ(Is, seis mczes c.~.: di:1s, tc111p<• interior a 25 
anuos, conforme está consignad" cnt s11a provisão de rd(Jrln;r, mas 
deve-se observar que esse iurcri<Jf assentou prac;a no rqôn1en da lei ele 
recrnt:unento para o 1~\en:ito c para a :\rmada, 11. 2.550, de 26 Jese
te111bro de 1::74, qne cli:-:piie Clll se11 an. 1 u, que as praças que cnntarem 
~" annos de scn•iço tcem direito á rclbr111a co111 " snldo por inteiro, 
inJepcndcntemente do e~;tado de ,;aúde. 

Esta lei, posteri11r ao decreto de 1 1 de dezemhm de 1:: t.'), rcrogou 
o ~ :;" desse decreto n:r 1 •arte e•n <J'Ie cuncccle a pena:< o meio 'o! do ás 
l'l·a,;as que 'c rcfonnare111 contalid" .211 a ~s annos de sen'iço. 

L·:stando, pois, verificado <JLle '' sargento quartel-mestre Ricardo 
,\lvcs liamasccllo foi rcfonnado q11ando j;\ c·onlava mais de 2<> annos de 
serviço, deveria sel-o com o sold<' por inteiro, com" lhe garante o ar
tigo 1 o da lei n. 2. 556, de 26 de setembro de 1 :374· 

Cumpre por isso que Clll apostilla se faça a devida rectifkaçfto, para 
que se lhe pag·ue o soldn por inteir" desde a data ela sua reforma. 

Rio de janeiro, 1 maio de 191I.- P. Argollu.-- F. j. Teixeira 
Junior.·- X. da Camara.- F. Saltes.- j. 1~ de Proeuça. - Julio 
d<J Noronha.- Carlos Eugenio.- Mendes de Moraes. 

RESOLUÇÃO 

('onm parece.·- l~io de .Janeiro, 27 de setembro de I'JII.
II!m~ws H.. DA !.'oNsi·:C,\. . Auto11in !l.dolf'/10 da /•'. ,1/em/,l l:mrclo. 



N. tlu- EM 3', I)E SI--:TI~i\lBI{<I lll·: 1•)11 

:\linistcrio da <~liCITa- I\. ::,u -l{io de JancirtJ, .)•l de scll'lld>IO 
de I'JI 1. 

Sr. chdc Jo Departamento da <_;ucrra -- Dccl:im-vos lJIIC, em 
Yista do que l'rcpõe o L'<Hnmandanle do 1° regimento de artilharia em 
ollido n. :=; 1:-, de 20 de j1mho finJo, dirig·ido ao da ,. brigada es\r;t
teg·ica c q11c snbnwt testes ;'1 t:llllsidera.;ão deste nJinisterio, dc1 er:to as 
mantas de 1:i <~lt suad<~rcs, 11tili;ados nos arreios d"s :tnim:tes de 111:io, 
ser >'11l'l'rimidos do arr.:amento d.: tract;:to, syste111a :tlle1n:io, t:lll t1so 
nu dito rc~:dm.:nto, visto n:to aprcs':!ntarem vantagens. 

Saúde c fraternidade.-- Antonio . Ll"lf>lw d,t 1: .. l!uJI!llt J:arreto. 

IJcclar:\ ~1ual a c1 apa .ph.: dt.::\ ~ rc"l'l~IJer o infct ior d11t .t 11k :t \ i;t·_:\'111 , 11H.: li.'cl em 
r)h.kcto 1 !e .c.:cr\ ko 

,\linbtcrio da< :nerr;\ - N. f1,,_,- lli11 de Janeiro, ::1 .le ouU1hro 
de 1')1 1. 

Sr. chctc do Departamento da 1 lucrra -- I) comlll:tiHiante da ;;·' 
companhia de caçadores em olllcio n. 15:), de:)" de n1:trt.•J ultiJIIO, diri
gido ao insp.:c:tor permanente da \'I rc;.rião, consulta : 

I 0
, se para um inferior vindo de Manáos para i\bceiú úe1 '· tirar a 

etapa pelo pret;'' fi\aúo naquella ~uarnição ou nest:1 : 
2", se em face do art. 4')7, titulo \'1 do re!_!ulan1ent•J a que se 

refere o decreto n. 7. 45q, úe 1 :=; de junho de 19• ,q, asoistc direito aos 
intcriures á percepção da alludida etapa quando em viag·em. 

Em solução a essa consulta, vos declaro, para que o l~1çaes constar 
áquelle commandante, pelos tramites lcg·aes, qw~ a etapa dnrante a 
viagem dc1 c ser a fixada para a guarnição de onde partiu o iul'erior, c 
bem assim, que sendo o inferior em via!l·em alimentado ú c:usta do (;o
verno, visto estar sua alimentação inchnda no preço da passag·em, deve 
ser o mesmo considerado arranchaclo e, port:111lo, com direito a per
c:eber nma etapa em dinheiro durante a viagem, :t qual s•~r:t a Jr1 ponto 
de partida. de~de a data eles ta ate '' dia ela che12ada. 

~:ü1de c fr~tlernidade. - . \ntu11io ,Jdulf>ilo .Jl/ f.. llc·Jrlht !!arreio. 



:\11:'-/ISTI'I\Ifl 11.\ 1;(1EI1n.\ 

N. '(J+ -· E~I + DE nuTurmo DE ,,n, 

'\.·in c de convcnicncia para o _,crdço e instrucção o aug-mento elo numero de 
clarins tk cada ttlll (lo-; l'Sqlladrt)e" Uu n·L;·imcnto~k carall;uia 

:\linisll'rio da 1 ;neJT:t 

"'' 1'11 r. 

N. n r" -- Rio o c .Janeiro, 1 de ontuhro 

Sr. chefe do llep:wtamento da Cnerra -- () comnwnd:mte do 1.)0 

rq~·imcnto de cavallaria em ollido que dirigiu ao da I" hrig·acla estra
teg·ica, em I) de ag-osto ultimo, soh 11. 1 .on.'), referindo-se ao quadro 
dos ellectivos d~ um e~quadrão, considera ser de rnaxima com·eniencia 
para r• serviço c instrucçãn o attg-mento para cinco do nunwro de 
dari11s de cad:t urn esquadrão, ern vista das raziíes que e\ põe l!fl dtachl 
, •llicio. 

l·:m solução a essa consulta, vos declaro, para que !~tçaes constar 
ao mesmo commandantc, que, conservando sempre comsig·o o comman
d:mtc do esquadrão, um pelo menos dos quatro pelotões, para serrír de 
nuclco c oppor-se a movimentos olknsivos do inimig-o, disporá esse 
conJrllandante, em qualquer evelltnaliclade, do cbrim de~~e pelotão, des
apparecendo :tssirn a necessidade dn aug·mento proposto, qne, sem v:m
l:tg ern real, traria lambem aug-mento de despe;,a. 

Saúde c fraternidade.-- Auloniu Jdolpho .!.1 F . . 1/t'J//hl I : .. lJ-reto. 

J~. ,r,:; - Ei\1 1 llE l)[l'I'IJnHn llE ''I'' 
ll••,:hr·l COliUl tlc'\'l'!:i ,·~~mpor-...;•' 11 ~·on·;t•lh•l 111' comp1:1·· •In ,J.·p•~dlodnJn:lll'ri:ll 

<lllil.'ll j., do E\t'rdln 

\liniskrio da I ;rrerr:t 
de r•Jr 1. 

N". f1r~ - l{io de J:lncir<~, 1 "'' "'ilrrhro 

Sr. chefe dn Dep:~rtamento da Guerra -- Em solução ao oflicin 
n. 11 li, que a f\ do mez findo cliri!!ill o direcf.or do deposito de material 
sanitario do E\ercito ao chefe da 6" di\'isão desse departamento, pedindo 
indic:açiícs sohre a composição do respectivo conselho de compras, visto 
entrar em du\·ida s"hre o qrre a respeito menciona o art. :1;) do rcg-nla
mento, vos declaro, para ns deridos fins, que esse conselho se compnr:í 
do citad•1 dircctor, do chelc da .i" secção da dita divi~ão e de um rcprc
sent:tntc da direcçflo de contahilicbde desta Secretaria de 1-:st:lfln, de
r•·ndo s•·n·ir COilll) S<~crcl:lrio" :ljrrd:mtc do mesmo deposito. 

:-~:lr.rdc c fr:lll'mid:rd•·. -- 11!/ulliu l.f,ff'!l" /1 /.'. l/,•1111.1 t: !ITcfo. 



N. 166 - EM 4 DE OUTUBRO DE 1911 

Indefere o requerháento do alferes bonor&rlo do ~erelto Horaçlo Catta Pretn 
pedindo ser consklerado com as .honras do posto de coronel 

Ministerio Ela Guerra- N. 252- Rio de janeiro, 4 de outubro 
de 1911. 

O Sr. Presidente da ReJ>ublica manda, por esta Secretaria de 
Estado, declarar ao SupreQlo Tribunal MiUtar, para seu conhecimento 
que em 'J7 de setembro findo, resolveu conformar-se com o parecer do 
mesmo tribunal, Exarado em consulta de 14 pe ~osto ultimo, sobre o 
requerimento em que o alferes honorario ~ Exercito Horaclo Catta 
Preta J?edlll ser considerado com aa honras do posto de coronel.- An
tonio ildolpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REPI!!ltl!! A PORTARIA IOPI\A 

Sr. Presidente da Republica-Vem~ tribunal, em cumprimento 
de vossa ordem constante do aviso dO .Miniaterlo da Guerra, sob n. 4. 
de ' I de janeiro do anno passado, consultar a respeito do pedido que 
fez o alféres honorarlo do Exercito Horaclo Catta Preta, para ser 
considerado com as honras do posto de coronel, em vista das allegações 
que apresenta. . 

No seu requerimento, datado de 27 de agosto de 1909, diz: 

" Que como voltíntario da patria fez toda a campanha do Paraguay; 
que por decreto de 1 de julho de 187o, foi confirmado. no posto de 
alferes honorario do Exercito ; que por acto do governador do Estado 
de Minas, representante do glorioso governo provisorio da Republica, 
de 30 de junho de 18go, foi nomeado fiscal do 6° batalhão da guarda 
republicana do Estado de Minas. conforme mostra com o titulo que 
com esse olferece ; que pelo decreto do immortal Floriano Peixoto 
concedendo a todos os officiaes que fizeram a campanha do Paraguay, 
um posto de accesso, foi contemplado nessa promoção geral, já quando 
o supplicantc era coronel commandante da guarda. cívica da comarca 
de Muriahé, conforme deve constar de telegrammas ('assados por 
occasião da revolta da armada ao marechal Floriano Peixoto, pelo 
suppllcante e outros officlaes ; e qúe desde .então foi sempre tratado e 
considerado, não só pelos povos dãs comaréas da Matta de Minas, como 
pelos magistrados, homens de lettras, governo estadual ~ o tribunal da 
relação daquelle Estaclo, como coronel, sendo que esse tnbunal em seus 
accordãos mais de uma vez tem se referido ao suppllcante como coronel 
e pes..o;oa considerada, pesando ao supplicante a incerteza de sua posição 
social e de sua collocação no almanak do Exercito, vem por tudo isso 
pedir a V. Ex. se digne mandar considerai-o como coronel honorario 
do Exercito, tendo em consideração o valor legal do acto do g·over
nador do Estado de Minas Geraes, a promoção geral referida e os 
serviços prestados pelo supplicante como militar e como civil, pois o 
supplicante é republicano desde I 871. 



!\1 J~JS'l'El\10 D.\ Glll•:llll.\ 

A 2" secção d:1 I' divisão d•1 Departamento rla f~ucrra dis~c a 
respeito : 

"Julga esta secção nüo poder ser attendido o ~upplkaute pela~ 
~eguintes razi)es: Segundo os postos da hierarchia militar, •> posto 
immediato ao de tenente é o de capitão, e a'sim importaria o a~to 
requerido em u111:1 promoção ao posto de coronel, o que(· absurdo. 

!'elo aviso 11. I.ol:.), ·de 1 :l de junho ti e I')Oil, den:111 ser conside
rados s.~rvi~os ck guerra, dentre os que n1otivaram a concessão de 
honras de posto do E\erdto a militares c civb, qu:~ndo ,.,; ollici:tes 
honorarins o !\Jre1n por serviço:< prest:td11s 11a campanha contra •> 
g-overno do l'ma:_•;uay, por actos de bravura em combate na defesa d:1 
Republica e por servi.;os durante :1 revolta de 1 n'.l], con1• 1 olliciaes e 
praças de batalliiies patrioti<:o~, da g·uarda nacion;JI, ct•rt'o de 
bombeiros, etc. 

() suprlicante, como declara, Já foi g·alardoado com o acccsso 
g·eral dos ofliciacs que estiveram na campanha do Para!::'n:ty, c quanto 
ao titulo de nomeaç:íu de major Jiscal do r,o batalhão da guarda re· 
pnhlican:t do l·:stado de i\lims Ceraes, embora datado de 3' 1 de jnnho 
de 1:lqr,, não prova Ll'll' o supplic:tntc tivcs~'' preslado serviço 11<1 

ll,lllpO daquella revolta.,, 
!\ audiloria .. J,, !~\II.'ITa do lllC'lll<' , h'pall<illlc'tliO, n•l fin:JI ria stL1 

it1fnrmaç:ío, dis~e : 

" Os titulo~ com que instrne o 'illpplic:llltc a sua pel içá• 1 ~ão todo~ 
g-raciosos e não justificam a sua prctcnção ; a nfto ser o que cnnsta d:t 
publica-fórma annexa ao seu requerimento c na qual se k uma bri
lhante fé de officio, cheia de scn içns c feitos v:Jiorosos, mas dos qnaes 
Já teve a merecida recnlllJ'L'nsa; os outros liltlk>s ,;ão ,.,llllfll··l·lrncnlt' 
d•;slituidos de valor para o presente caso." 

< l chefe da 1" divisão c o gener:tl chclc do respectivo dcp:1rtamento 
conformaram-se inteiramente con1 as inlê>rm:v;õcs aci11n transcriptas, 
opinando ambos, entretanto, que sobre sc1Helhantc assu111pto i()SSL' 
ouvido este triiJuml, n qual por sua vez, declara parecer-lhe sullkiente
meute esclarcciclo o "hjcclo qut.: motivou a prcst.:utc consulta c cabal
mente demonstrado carece:!· de fundamento a indicada prctcnç:"to do 
alferes h•morarin I I oracio Catta Preta, pelo que. e .. h; )':ll\~t·cr ")!C St,,i:l 

indeferida a petiçüo que faz a tal respeito. 

H io de Jancin >, 1 t de agost' 1 d·· 1 • 11 1. /<'. . lr'-'u{lu. 
T,.ix<'ir,1 Junior. .f. .f. )u l'rociiÇ<L · .fuli•• ,/e y,r;'"'''· 
Fug,·ni". \{r:ndcs de \{11r.1cs. ! .. 1/e,icir<~s. 

Rm;or.nç.\o 

f.'. i r·,.r;,., 

Comn parece.- Rio de Janeiro, 27 de setembro ck rqr 1. ·
fi"RMl~s H. BA Fo'lsE•'A.- Antonio .1d,ff>/w da F . .Jlcn11.1 1:.1rreto. 



DECISÕES DO GOVERNO 

N. 167- EM 6 OE OUTUBRO DE 1911 

O ollicial em >cn içD como encarregado de deposito e instructor de tiro c o 
ta o tenente commandantc de companhia e profe~"or de escola rcgiment.1l 
não teem direito a duas gratilica~t,cs 

Ministerio da r;ncrra - "'. :- - Rio de .Janeiro, ó de outubro 
de 1911. 

O Sr. Presidente da l{epublica manda, por esta Seaetaria de Es
tado, declara•· ao Sr. delegado llscal do Thesouro Nacional no Pari!, 
em solução á consulta constante do seu telegramma de 1,) do mez lindo, 
que o aspirante a official em sen·iço como encarreg-ado de deposito c 
instructor de sociedade de tiro c o 1" tenente nu exercício das funccücs 
de commandante de comp:tnhia e professor de escola regimental, 'n:io 
teem direito ao abono de duas g-ratiticações, não se podendo dar 
taes accumulações em dc.;acc<irdo com a lei. - Antonio Adnlf•IIO JJ 
F .. 1/enna /J.JITc/t>. 

l\'. H>B -- E,\1 6 DE ouTumo DE 1911 

Dcclar·a como -=;c dr' crã rroccdcr quanto ao~' ()Junta ri<)~ cspcciac,;.; c Jc manobras 
yuc baixam ao hospit:1l pt)r ordem -;upcl inr r a<'...: '-\lll' se nrre.-;enr:un p:1u1 
tal fim an dirc'Ltnr 1111 nwdicn de dia 

'.linistério da c;uerra - N. tl2n -Rio de Janeiro, ó de outubro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -~ O director do I !ospital 
Central do Exercito consulta no ollicio n. --toS, que vo~ dirigiu em 4 de 
fevereiro findo, e que suiJmettestes á con~ideração deste ministerio, como 
se deve proceder quanto aos \'Oiuntarios espcciaes e de manobras que 
baixam :10 hospital por ordem de autoridade militar, e aos que, para 
tal fim, 'e apresentam ;w dito director ou ao medico de dia. 

Em solução a essa consulta declaro-vo,, para os fins convenientes: 
Que a designação de voluntarios especiaes e de manobras se relere 

ao tempo de serviço no Exercito activo, temp• • que é de tres a nove 
mezes para aquclle' e de trcs para estes (arts. 1 s. (H e (u do regula
mento approvado por decreto n. fJ.<J-J;-, de n de maio de 190il); 

Que, excluidos das fileira:;:, 'ão civis que só poderão voltar an 
serviço, alistando-se de novo como ,-oluntarios ele dois anno~. ou con
n:x:ados por decreto para manobras ou operaçi'íes de guerra, na qua
lidade de reservistas ; 

Que, no caso vertente, o assumpto está resolvido pelo aviso n. ss, 
de 1B de janeiro de 1910, a esse departamento, mandando fazer carga 
da importancia das de<;pezas respecti\·as ao medico que ordenar a baixa 
ao hospital de taes voluntarios, quando· estiverem licenciados ou fór:J 
do periodo de manobras. 

Saúde e fraternidade.- .l111011io. Lin!Pfto d.1 F. Menna Barreto. 
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N. IÓ<) - EM ó DE OUTUBRO DE IQI I 

Declara qne o 2" sargento reformado de Yolunlarius da patria tem direito ao 
soldo da ratcntc de 2° tenente 

i\linisterio da Guerra- N. 2;/•- Hio de .Janeiro, (, de outubro 
Je IQJI. 

O Sr. Presidente da Rep11blica manda, por esta Secretaria de Es
tado, declarar ao Supremo Tribunal .\lilitar que a 4 elo corrente re
solveu conformar-se com o parecer do mesmo tribunal. exarado em con
sulta de r 1 do me; lindo, sobre o requerimento em 411e o 2" sarg·ento 
rclbrmaelo elo 1-:,ercito ( ;rq.:orio do Nascimento França, o.utr'ora <..Jre
gorio da Silva l'reire, pediu q11e na prol'isão ele sua reforma se fizesse 
a necessaria a ,·e r ilação dos serviços q 11e prestou na guerra contra o go
verno do Parag·11ay, afim de poder g-osar as vantagens de que trata o 
art. 23 da lei n. CJ.Jqo, de 13 de dezembro de Iqro, c que se rectili
casse seu nome nos termos da ordem do dia da extincta repartição de 
:tjndante gener:tl. n. 2.150, ele 2.) de no,·emhro elG tllfl7.- ,(n/O!lin 
.Unlplzo da F . . lfc11n,1 narre/o. 

CO:\SfTI.TA A Qlli:.SE l(Ei'I-:HE .\ I'OI!TAHL\ SUPH.\ 

Sr. Presidente ela f(epublic:t - Por vossa ordem foi remeltido a 
este tribunal com o aviso n. 20.), de 1 s de agosto ultimo, para ser to
mado em consideração, o requerimento em que o ~" sarg·ento reformado 
de voluntarios da patria C.regorio da Silva l·'reire pede que na certidão 
passada por este tribunal da sua pmvisão de reforma se faça a neces
saria averbação de seus serviços da camranha do Paraguay, afim de 
poder gosar as vantagens ele que trata o :~rt. 2:1 da lei n. 2. 290, de 
q de dezembro de I<Jin, devendo ser rectiticado seu nome nos termos 
da ordem do dia que acompanha os presentes papeis. 

O tribunal, cumprindo vossa ordem, verificou que na falta da respe
ctiva provisão ele retorma o peticionaria apresenta uma certidão authen
tica, passada a ;; de junho ultimo, da qual consta ter ~ido reformado o 
3" sarg-ento do 2.~·· batalhão de voluntario:; da patt·ia ( ~regorio da 
Silva Freire, por decreto de 1, de novembro de 1W>7, na mesma praça 
de 2" sargento, \'CIICendo o soldo dobrado de voluntario ela pratria, por 
achar-se inutilizado para o serviço do E\ercito, em consequencia de fe
rimentos r'ecebidos em combate. 

Verificou tamhem que na ordem do dia da repartiçao de ajudante
general, n. 2.rs<J, de 2.) de novembro de Iilil:-, está consignada, sob o 
titulo " Alteração de nome "• a permissão dada em portaria de r 2 desse 
mez ao 2" sarg·ento reformado Greg-orio da Sill·a l"reire, para dalli em 
diante assignar-se < ;regorio Nascimento França. 

O art. 2~ da lei n. 3. 290, de r 3 de dezembro de 1 qw, estatue 
que gosarão das vantagens da tahclla A, quanto :to soldo, os voluntarios 
da patria inutilizados por ferimentos rccehidt\S na campanha do Pa
rag-uay, ficando subentendido que para os otliciaes nestas condições o 
soldo de que se trata será o do posto em que houverem regressado da 
c:tmpanha e para os inferiores, o do posto de 2" tenente. 

Fica, pois, averiguado que o peticionario, que alleg-a ter perdido 
sua pmvisão de reforma, mas apresentou uma c·ertidão passada por este 
tribunal, satisthz :ís exigencias contidas no art. 2:1 da lei n. 2.290, 
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visto ter sido reformado a 6 de novembro de 1R67, em consequencia de 
lerimentos recebidos na campanha do Paraguay. 

Tambem está verificado ter tido permissão do Ministerio da Guerra 
para mudar sen nome Gregorio da Silva Freire para o de ( ireg·orio 
Nascimento França e, por taes motivos, o Supremo Tribunal Militar é 
de parecer que o Cl 0 sarg·ento reformado de voluntarios da patria, Gre
gorio Nascimento França, outr'ora Gregorio da Silva Freire, tem di
reito ao soldo da patente de 2" tenente, de accórdo con1 a nll i111a parte 
do art. 23 ela lei n. 2. 2()", de 13 de dezembro de I<) I". 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de H)l r.-- F . . \r.~·vllo.- F.]. 
Teixeira ]u11ior.- P. Salles.- ]. ]. de Proença.-- Julio de· Nn
rrmlw. - Carlos Eugenio. -- Jlfendl's de Jforaes.-- ! .. Ml'dciro.1 

HESIILUÇÃO 

Como parece. -Rio de .Janeiro, 4 de outubro ele 1 ') 1 1 .· llmntEs 
n. llA FoNSECA. -- !l11/IJ11io Adolf>/10 da , ... . '111'1lllc7 n 7/TI'III. 

N. 170- EM TO DE OUTUBRO I>E l•ll f 

Em faceda lei 11.2.2()0, de r3de dezcmhroder')to,não lermdireilll "m··i:~<'t"l'" 
a" fatnilbs dn~: pr:-1.çn" (Jill' seg-nr.m (·m dili~:t·nda 

Ministerin na (; IIC'IT!I 
de 191 r. 

N .. fbq --- Rio de .lan<~ir", r" de ontnhro 

Sr. chefe do Departamento da nuerra -- Tendo •, inspector per
manente da In' reg-ião consultado, no teleg-ramma que '' ,s dirh;in em 
::?O de junho flndo, se, em face da lei n. 2. 290, de 1 ~ de dezembro de 
1910, dever~t ser abonada meia etapa, de accórdo com o avi~o n. 1-SSI,, 
de 20 de nutuhro •le I<JOR, ús tamilias das praças do s ;"batalhão de ca
çadores, destacados para l·:nt rc Rios e narra d•1 Pirahv, de·:lar:tL' ao 
mesmo inspcctur qne n'ío é possh·d cffeclnar-se ,, :il'"no ck CJII<~ q• 

trata, visto não cogitar delle a citada lei. 

Sai'1de c fraternidade.- .·lnlmlio :1dolf>/lo da f.'. \lcmn t:arrel•'· 

N. 171 - EM 10 nE OUTUBRn DE 1011 

n olTicial transrcrido ~em menção de sel-o, por convcnkncia do •;e~·viço pnhtico, 
indemniza os cofre< pnhlicos da im;>ortancia de <cn tn•nsporlc 

Ministt·rio da Guerra ··· N. n,;n -- Rio de J:11wir", rn rlc nntuhro 
de 1011. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos, reiterando 
a ordem contida em :wiso de 4 de jnnho de 1Rgo á e\linc>ta n·parti~·ão 
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do ajudante-general, que o official transferido sem menção de o ser por 
conveniencia do serviço publico é obrigado a indemnizar a Fazenda 
Nacional da importancia da despeza que se fizer com o sen transporte. 

Saúde e fraternidade.- Antonio .ldolflw da F. il!emw /larrc/u. 

N. 172 - E:\ I r 1 DE OUTUBRI l DE 1<)1 1 

?-<:lo tt'm dir<'ito a ~ratific:tçiTo de exercido o ofTicial a cJII<'Tll "' pcr!llitl'.' al(!'l:tl dt• 
suas guarniçüc:> 

Ministcrio ela (~nerra -- N. 832 - Rio de Janeiro, 1 1 de outubro 
de 19t1. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que a per
missüo dada ao ollicial para se alastar de suas guarnições correspondc á 
licença que lhe não dú direito, reconhecido na lei, á ~ratificaç:to de 
Pxercicio. 

S:u'tdc c fraternidade. Autonio Adolfho da P. Mcnna /larret,. 

N. 17.1 - EM [I DE OUTUBRO DE I<Jr I 

\<'IHa dudd:~s sobrl' o ar\. qil do rcg·lllamento rua instrucç~o c se1 viço ink1no 
dos corpos do cx2rcilo, a comuds.si\o a que se refere o art. '41 do citado re~~u
lamcnto, c o exame ele que trata o art. f.)!) e, finalnwn!e, -;obre a promot,·:lo 
a J'l~ -;ar!.Jt•nto-; dos 3' 1

' -->:trgcntn" sC'm concur.-...u 

1\linbterio da ( iuerra - N. n,,3 -- Hi<l de Janeiro, I I ck outubro 
de 191 r. 

Sr. chefe do lkpartamento da Ciuerra 
Jalh:lo de caçadorc8 consulla : 

1", se a inscripç;ío do sargento-ajudante c dos 1 ", 2" c .1" sarg·entos 
no concurso de que trata o art. 13H do regulamento para instrucção c 
serviço interno dos corpos do Exercito, é g·arantia do posto que cllcs 
tcem ou da preferent:ia ele que trata o art. q<l do citado reg-ulamento; 

2", se a commissão mencionada no art. 14~ tem por fim effectuas 
o concurso a que St: refere o art. 1 ;oR ou garantir o julgamento dor 
prejudicad•lS com a classificaç;ío conforme o art. 143 : 

3", se o exame de que trata o art. 1 .1') é dirig-ido sómcnte pelo di
rcctor da cscol::t reg-imental; 

~", se os actu:tcs ,;"' san~·entos se111 cotH:urso podem ser promovidos 
a 20)~ sarg·entos. 

Em soluçüo J essa consulta, que suhmeltcstes á considcrar;ão desk 
ntinisterio, vos declaro, para os fins convenkntes : 

J'', que o concurso de que trata o art. 1.1n se refere unicamente 
á promoção ao po~to de 3'' sargento, só podendo tomar parte nessa 
prova os g-raduados candidatos ao dito posto ; 



20, qne o concurso deve ser feito na escola regimental, na fórma 
prescripta pelo art. 1 :)!1, sob a direcção ela com missão de que trata o 
art. Lf4, sendo que, quanto ao estabelecido no art. '-\.), tem o com
mandante, em vista do preceituado nos art~. qr, e q::, ~ .fê, attribuição 
de julg·ar nnlln o concurso en1 que \'erilicar parl"ialíd:tde da com missão 
examinadora, justificados em ordem do dia o~ motiYos de sua reso-
ltll;[to ; · 

:c;", que os .)"' sarg·ento~ promovidos a este post "• antes de ter 
entrado em e\cc.:nç:ío <' mcncí< ma do reg-ulamento. \'Ocklll ~'c r pn >llHl
,·icJ,,s a 2"' ;:argcntos, independentemente de concurso. 

l)utrosim, vo~ declaro que a pretcrencia de que cog·ita o art. qo 
para o preenchimento d11s postos de ::'" tenentes intcmiL:ntcs dt~ S" 
classe c oOkiacs da rc,t.TYa, niío isenta os s:trg·ento:' pro1110\'Ícl<h por 
l'flnl'tlrso de nlltr::Js provas q11e lhes sej:lm C\igid:ts, 11<'111 1\ws d:·l pri
\' i), "c i o {'a r:t c"nc'<I\Tcrcnt :1 I at.·s 1'1 o,. :1s. 

Sa<l<.le c f'ratt.~rnícbLk. \n/1111io .Un/('lto .1.7 ,.·. lf,•fJ/1,1 !JcnT<'in. 

'-i. ~:- 1 -- 1:i\1 " n1: r li'Tl'tn~,, lll: I''" 

JlcLiar:ll_·om() dn·t'r~io n~enlcnncirocajudante...; 1\e (•nf'~·rmeirn-.. tt-::tr<l--di\"i...;,'\,...;c 
como \"'('1"d1·r8.o a,...; ' .. !.T~lll1l:t</H:"'-' O' Jr.l' re\t'r!t'l'i'l11 :·1, lilcil:l, 1\•1 1:\''I"Liltl ou 
f'un·1n 1-.:tt:t ~·lia~ tran-.,frlid(h 

\1 'ínístcrio ,b < ;ucrr:l -'i. ::_;J - l{io ele ,l:lll!'Ír''• 11 ,J,· 1111l11hr" 
de I<JII. 

~r. chefe do Departamento da <;liCITa -- <) J" !t•ncnte dn Exercito 
Utto Feio da Si1Ycira consnlta se os enfermeiros,. :tjLtclantcs de enl'cr
rncirn podem llf':tr ::~s di1is:ts no brac;o e~querdo c. nó caso allinnatil'o, 
ser transferidos para os corpos com as :'uas gTaduJçt•es, em vista do 
dispnsto no a'rl. ,,o do decreto legislativo n. 2.::::c;~, de'' de janeiro de 
191", q nc dccl:lr::J serem aqucllcs 2 ''c estes 1 "' s:trgentos. 11<' paragTapho 
unico d() dtado ar! ig·o, que manl<':m qu:mtn :ts cntt:nuarias o reg·imcn 
csiatuido no rcgul:unento :tpprn\'ado p<)r decreto n. 1 .:·.::;. cll· -'":de de
zembro de 1::'!.', reg·nl:!mcnto em que se csl:ihl'lccc nos arts. -1.~ c _so, 
que tcr:'tO as gTadmç<'íe., os prímeíms de cabos de csqnat.lra c os sc
gunclos de allSI'CÇaclas na ultima parte do al'iso n. 2.1'-JI,, ele::: de _junho 
de l'li<J, scg·nndo :1 qual " uso no hr:H;o esqncnlo Lbs dil'is:ts 0 
C\lcn~;ivo aos cu1nhatcntl's e aos que s:'ío ohrig·ados a pcrcor:·er stJcccs
sil:nnenle diJ primeiro aiJ 111:1is elevado grúo da IIÍnarL·hia rcspcdiva. 

l~m soluçüo a essa mnsulta, que snbmcttestcs :i Cllllsidcr:tc::l" deste 
111inisterio, declaro-vos, para tiS Iins C{lnvenientes: 

Que tacs enfermeiro' dcvcr:'ín nsar :ts dívis:1s n'' hr:1co direito, 
como s<.!mprc nsaram, 1isto n"to c-tarcm Cll!llprclwll<lid"s 11:1 11ltitna 
parte do citado a viso ; 

t)ue em dsta dn disposto no:' arts .. ~ 1 do rei-'·nlamcnto l':lra os 
h<~spitacs militares, ciJ, s .~", do reg·ulamento que 1'-:li\llll l.'lllll o decreto 
n. ,;u:-, de:- de abril de 1:~qn, c :):1, ·F· -J;) c .~o do rec.:nl:illll'lltn par:\ as 
l'lllcnn:Irías militares, l'erdt'r:\•• ::~s graduat/ícs o.s l'lllt'\llll'ir•'' '{11<' rc
\'t'rlnclll :·,, likir:1~ <JIJ i'•Jre111 l'ara clh; tran,reri;l""· 

:-;:11'1.1<> (' rr:~lcrnid:i<ll'. .11//li//Íii l.i~<l/•llu .I 1 r 1/.·uJJ,( 1: ll'f'i'/0. 
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N. 17.í ·- 1~.\l li llE ( )lJTlllll(t I I li: 11)11 

\f~lo c:;l~l·J l:omprchenJidas 110 a\iso 11. 7r)5, d~ .)O d~ :-~ckmi>ro dL' '')TI a:_, prat..;a·, 
que cqnduircrn SL'll teJnpo de sct d~~J L', <llltlldl) t:\clttida-;, tet.'lll dit·L·itn a 
p:t:.;~a~·l!m por c:ollta Jo (_~o' e1110 

i\lini:,tcrio da< ;uerr:t - N. ::.J'l ·- Rio ,Je ./:tncir", 11 de oulul'r<l 
de 1<) I I • 

Sr. chde do lkp:trlamento da ( ;ueiTa- Declara-\"'''· p:ua os Iins 
collvt:nicntcs, qnc l'm tclcgramma desta data ao L'IHllllland:llltC Ílltcrill<l 
d:t ~·· hrig·ada estrateg·ica, se dcclar<HI, ~~~~~ rcspnsta ao seu de 1 1 do 
nHTcnlc, que as I'I':IÇas cjiiC CllllCIIIircm o lc111po de scrric:o 11.io c~l:ro 
romprchcndiJas 1111 aviso n. ~'IS, de :)ll dt: setembro lindo, ao dcp:tr
tanlcnto a l'<lSSo L·argo. c que, Ljll:tllllo C\duidas, tccm ,lircllu [t 
pas:-:ag<.:m por conta do c;o\'crnu. 

Saúde c ti·atcrnidadc.-- .ln/onio .Unl/'!In d,! F .. Jh•JIJI.I /J.rrrr:f,. 

N. 1:·r,- J·:~l 1.1 m~ Ol 1Tl'l:f{() m; l'lll 

() CitiOJlt'f dt'\l'l;i . ..;t'lllp!C L:lllllll"llldal St'U rc;..!iiiiCll\ll, :tiJI·I:l •Jil•' I' .k ,.,,,'!.\ 

Lksfa!cadtl tk uma da:-; sua-.; ttnidadL':--

!\linisll'rio da ( ;IICIT:t -- 1'\. :L+5 - Hio de ./:lllCÍr•l, 1.; ck !illliililll 
dt.: 11)11. 

Sr. chcle do Departamento da (~liCITa - Tendo '1 in~pcdor pc1-
llrancntc da'/' reg·l:-to consultado em otlicio 11. 1.451, de~:: de julho lil
lilllo, a quem cabe o com mando dos rccdmentos de inla11laria. L"avallari:l 
c :trtilharia quaudo, por exigencia do serviço, occorrc a circlllnslallci:r 
de tlln11arcm essas unidades rom cklicicncia de ~ua~ parte:' COI!lponcn
tcs, vos declaro, para o~ Iins convenientes e par:1 cJUC 11 l:r,;:tc' cull . ..,tar 
úquclle inspcctor, lfiiC ,, corond dcvcril con1mandar sc11tpn~ •J sc11 
rcg·imcnto, ai11da ntcstno ljllando deslitlcado de 11111a de ~uas 1111idadcs 
1:onstitutiyas. 

S:u'ldc c rratcrllidadc. - .-lll/OIIÍii l.tol/'fto ,l,l /·'. Jlel/11.1 l:trrâo 

Na :1pplicaç:1odcJ rllt. 17·::, do rc~ul:tllll'lltd :tpprcl\:tdq por decrc1o11. ::.r.:::n de'·· 
de ,iulhcl de r())f), dt'l.'l'l Ctl.t.:"r·.'-iL' a CO!ll]H'[t!lllt' ,]i-.;crilllill:tç;"lc> tk nHulo qll•' 
as qu.tlllias I'L".;u]t:tn:l's d:t-: .-;()bJ:h dn" ~~·ill'ro-.. St'ia111 t'll1! 1 1't'•::t·h-... t'\CIIJ,I
\ :tllll'l\lL' 110 r:tllL'Ilo 

~linisteri<l da< ;llc'JT:t 
de 1!)11. 

- N. ::r-- Hill dl' _l:1nciro, 1.: dc"lllllhr~> 

Sr. c h ele do Departamento da <\ ucrra -- Dcclaro-\·os, l':tra que 
o scicntiliqucis em l~oletim do Exercito, que na applicaç;l() elo :11t. ·17U 
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do reg-ulamento approvado por decreto n. 7-419, de 15 de julho de 1909, 
segundo o qual os fundos das economias licitas existentes em cada 
corpo arregimentado serão applicados ao bem estar das praças, asseio c 
arranjo do quartel e representaçiio em solemnidade ou recepção de vi
sitas olliciaes, deverá l'azer·se a discriminaç<io das quantia~ provenientes 
das sobras dos generos que se pllssam dar e de que trata alinca 1: do 
art. 477 do citado reg·ulamento, de medo a serclll c~ ta~ empregadas 
exclusivamente no r.:1ncho, por quanto se impC1e a <:onveniencia de se 
melhorar o reg;imen alimentar da~ praças c as condi~t"c'' 'lliC favoreçam 
'1 seu conlbrto. 

Saúde e fraternidade. - Antu11iu .ldulPfw Jc1 / . . 1/emta /Jarreto. 

J 1eclar;1 qtJ~-tcs os \ cncimento.s que de\etão pcrccbL'l os o!lil·i:u··; 1 eformados no 
excrciciO dos lagares d1_• dirccto1 c a_iucb.ntc, bem ('fl\lHl o :t111HJ-'.al ife da 
f'olonia Militar do \ lto Uruguay 

Ministerio da ( ~uerra ... N. s:\ -- Hio de Jan·~ii( '• I;: de outubro 
de I()T I. 

' > Sr. Pre~identc da H.epublica manda, l'Or e~ta ~ecrel:tri:t de Ls
tado, declarar ao Sr. delegado fiscal do The!'OUr<> Nacional no Rio 
Gramle do Sul, em solttção á con~nlta con~tantc de st'll tclq!T:tllllll:t de 
~ 1 de agosto findo : 

Que, exigindo o regul<tmento para as colonia~ militares e a lei do 
on;ameuto vigente, que os logarcs de director e ajudante da Colnnia 
Mililar do Alto Uruguay sejam exercidos por olliciaes etlcctivos do 
Exercito, dcvc:rão os rel<Jrmados, que actualmentc dest~1npenha11t os 
dito~ logares, perceber, na fúrma do dL-'posto no art. 1 .: d:t lei n. :c . .29o, 
de 13 de dezembro de Tt)tO, soldo e gratilicação; 

<)uc o ollicial rei<Jrmado que servir ai li como ai nto\arilc perceberá 
o soldo da relorma c a gratificação da patente pela tahella 1\, anncxa 
a esta ultima lei.-· .lntonio .ldolj>ho da F. .lfe111lc7 IJcJrrcltJ. 

N. 17'J - EM 19 DE OUTUBRO DE f(Jt 1 

ns aspirantc.s a oflicial devem concorrer em todos os serviço' da comt'clt'Itcia dos 
ofliciacf; subalternos nos corpos arregimentado::-;, sem ~:n<;u 1 ('111 ('rt1 'e\nulo dos 
direitos em condições jurídicas destes 

Ministerin d:t Guerra - · N. i11ÍR - Rio de Janeiro, 1 q d(' mrtuhro 
de 191 r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra .... Em snlut;:w ao ollicio 
n. 845, de 27 de maio ultimo, em que o commandante do T

0 regimento 
de infantaria st1bmette á consideração do da I"' brigada estrategica o 
pedido que faz o do 2" batalhão do mesmo regimento, 'I c permissão para 
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chamar o aspirante a ollicial Octavio .Monteiro Aché para a escala de 
dia c g·uardas, vos declaro que os aspirantes a oflicial derem concorrer 
em todos os serviços da competencil dos oíliciaes subalternos dos 
corpos arreu·imentados, sem que por isso g·oscm dos direitos c condições 
·jtlridicas dc~tes, como já foi previsto em aviso n. 4B3, de 17 de maio 
ultimo; convindo que não seja111 chamados ao ~erviçu de adjunto de 
otlicial de dia aos corpo:,, sin;l!) quando se tratar de l'nncçOcs de ollicial 
subalterno e em wncurrencia na escala respectiva. 

Saúde e n·aternicl:ide. - Jnto11io Liolp/1o da F. Jfelllhl Uarreto. 

N. t:',,J -- 1·:~\l 21 DI~ OlJTUilW J IJE 1911 

~(llkit<.t ,,~, tninislro !l:l Fa1.e11da pro\idcncias 110 -.;cntido de :.;;er -;impliticado o 
I" ucr·,,n cl" habilil:tção ao morrlr·pi" :tos hcrdcir<" rJo, olliciacs rio l·>;crcito 

Ministerio da <;,,erra - N. 1 .rr<r!• - H.io de .Janeiro, 21 de 
<•ntnbro ele 1()11. 

Sr. ministro da F:1zenda Para cumprimento das disposições 
wntida:' 110 aviso n. Cq, de 5 de dezembro de tBr)ll, desse ministerio, 
exigem os funccionarios d~ Fnencla, aos herdeiros, para habilitação ao 
montepio, certidões de todas as r~partiç[les de Fazenda por onde tran
sitar o otlicial do Exercito, de h:wer cite pag-o as contribuições mensaes. 

A e'i.pericncia tem á saciedadc demonstrado que na acquisição de 
tacs certidões, pur varios motivos, despendem os interessados um tempo 
consideravel, dando log-ar a que herdeiros permaneçam dois, tres e 
mais annos sem o goso das pensões, luctando com sérias clitliculdades 
para a sua subsistcncia. 

Para obviar tão grave inconveniente, bastará uma certidão de 
ter o otllcial pag-o a ultima contribuição mensal, certidão esta passada 
pela repartição competente, pois que, feito este ultimo desconto, com
provado tica que tolios os anteriores o foram, descontos obri!~·atorios, 
independentes da vontade do o11icial, descontos a que de1 em proceder 
os t'tinccionarios de Fazenda por dever do ollicio. 

I' o r estas raz<ícs, c sobretudo para c1 ilar sit uaçücs dilliceis aos 
herdeiros, especialmente ~ts viuvas e lilhos de servidores da patria, 
solicito-vos providencias no sentido ele ser annullada uma tal exigencia, 
devendo de ora em diante se exigir tão sómcntc certidão da ultima con
tril,niç:to mensal, ieita em vida, pelo oflicial. 

Saúde c fraternidade. -- llntunio AdQlpho da F. Menna Barreto. 

N. Tlll --EM 21 DE OUTIJBRO DE I•JII 

~\land:t-sc :tdoptar uma correia que se especifica para prelldcr o:; capolc>; elas 
praça-; quando cmmalados e a tiracollo 

:\1inisterio da c;ucrra - No 2116 - Rin de .Janeiro, -~I ele fllltllbro 

de I<JII. 

Sr. chefe do Departamento da Administração - Em solução ao 
otllcio n. 723, que a r de maio ultimo dirigiu o commandante do 
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1" reg·imcnto ue infantaria ao da 1" brigada estrateg"ica, pedindo provi 
dencias sobre o modo por que devem ser presos os capotes das praças 
quando emmalados e a tiracollo, visto não existir entre as peças de 
equipamento em uso uma correia destinada a este fim, vos dedaro que 
sem se alterar o plano de equipamento para a infantaria, será adoptada 
nma correia com segurança por fivella para apertar as duas extremidades 
do dit() capote quando emmalado, acompanhando-o sempre que sej<t ou 
n:ío utilizado. 

Uutrosim, vos declaro qpe esta correia deverá ser igual ús das 
marmitas, tendo, porém, o'",6o de comprimento e alguns furos a o"',3o 
de dh;tancia da th·clla, não só para se diffcrençar daqucll<ts como 
tambem para melhor prender o alludido capote. 

Saúde c fraterniuade.- Antonio Adulpllo da F. Jlenua RIITcio 

N. 11\2- Ei\l 21 DE OUTUBRO DE llJll 

Indefere o rcqucnmenlo do capitão Joaquim Antonio Pereira, sobre antig-uidade 
de posto 

i\linisterio da Guerra ·- N. 878 --Rio de Janeiro, 21 de outubro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que P 

Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Supre
mo Tribunal Militar, exarado em consulta de 4 do mez proximo lindo, 
Jcsolveu em 18 do corrente indeferir o requerimento em qüe o capitão 
pc artilharia .Joaquim Antonio Pereira pediu que sua promoção' ao 
pnsto de ,. tenente tosse considerada para o extincto corpo de estado
maior do Exercito, com antig·uidade qe 16 de fevereiro de 1900. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Advlpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica -Com o aviso do Ministerio da 
Ouerra n. 72, de ll) de abril do anuo proximo passado, veiu a este 
tribunal, por vossa ordem, para consultar com seu parecer, o requeri
mento em que o capitfto de artilharia .Joaquim Antonio Pereira pede 
que sua promoção ao posto de 1" tenente, occorrida em 31 de maio de 
I<JOI, seja considerada para o extincto corpo de estado-maior do Exer
ci to, com antiguiuade de 16 de fevereiro de 190o. ' 

() tribt1nal passa a cumprir o que lhe foi determinado. E' no 
art. h" do decreto n. !..)51, de 7 de fevereiro de Ifl!)r, assim -:on
cebido : " .\s vagas de tenente do estado-maior de 1• classe serão pre
enchidas por promoção e por ordem de antig·uidade, pelos :.)"' tenentes 
de artilharia e alferes de infantaria e caYallaria, legalmente habilitado~, 
que o peticionado apoia sua pretenção, que em~ctivamente estaria bem 
amparada si esse artigo houvesse sido modificado em suas disposições, 
por lei posterior. 

Com effeito, a lei n. 39 A, de 20 de janeiro de 1892, prescreyia 
no art. 7•, § x•: «As vagas de tenente do corpo de estado-maior 
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de 1" classe serão preenchidas, em ordem de antig-uidade, or tran~fc
renda dos tenentes ou 1 "' tenentes das armas combatentes;;Jcg·afmentc 
habilitados. " Foi em \'irtude desta ultima prescripção legal que tere 
log·ar a tram;lerenda do então 1" tenente de artilharia i\lelchiscdcck de 
Albuquerque Lima para o extincto corpo do estado-maior de r" classe. 

Alleg·a o requerente que scrnclhante transferencia lhi indC\·ida, 
porque a lei citada tinha caracter transitorio, como lei annua que era. 

;\las tal allega,:ão carece de fundamentos : 

I", porque o :ut. 22 da lei n. :19 .\ ton;<>u expressamentn pertna
nentes as disposiçf>cs do art. ;-" : " São dc~de j(t declarados penna
ncntcs os arts. I>", ;-•, ro, q c r;;"; 

2'', porque no ultimo de ~eu~ artig·os essa lei tornou literalmente 
rc1·og-adas as disposições que lhe eram contrarias, annullando portantP 
o art. ó" do decreto n. r .. ).') r, em que como já l()j dito encontrou o 
requerente arrimo ;i sua reclama~üo .. \li:'ts, si fosse mistér tlln arg·nmento 
para demonstrar que a lei n .. )'1 ,\ devia ter c tere caracter permanente, 
bastaria citar, como judieiosamente tez a , \nditoria de < ~uerra, a lei 
11. 71(i, de r;:; ele novembro de r(}•K>, qui.! veiu declarar abolidas as tralls
fercncias para o estado-maior do e\ercito dos tenentes c r"' tenentes 
das tres armas combatentes. 

Assim, pois, é o tribunal de parecer que a pretcnç:io do capitão 
Joaquim .\ntonio Pereira nãu tem fundamento legal. 

Rio de Janeiro, 4 de setenthru uc HJr r.- f.' .• lrg,>lln.- F . .f. 
Teixeir,I Junior.- F. ,'J'.Jilcs. ·-.f. .f. de /'roeuça.·-- Carlus 1:'11i,jl!1llu. 
- .Uendes de :llomes. -- L. Mddros. 

Corno parece.- H. i o de .I anciro, 1:: de outubro ele 111 r r . -- I I I' H ME!l 
1\. DA FoNSECA.- Antonio -Uolf'/io d.l F .. lh·m/a n,uTl'it>. 

N. 1tl3 -- E:\\ 24 UE Oll'l'lTJll{( l IJI·: flll r 

Dl!..:htr:t qual a gt·atilic:l~';}o ~1ue ~ompclc a um ollidttl L'(J!Utl cqmn•:u.tl;\llll· dt 11111 
forte 

Ministcrio da ( ;ueJTa - N. flq~ ·- 1\io de Janeiro1. ~4 de outubro 
de 191 r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - (>capitão do )0 batalhão 
de arlilh:tria .~oão Thcodorico da C\lnha (Jaltyva, em rcquci-irnento de 
4 de mato ultimo, consulta sobre a g-ratilicação que, em lace da lei 
n. 2.290, de 13 de dezembro de r') r "• lhe compete como com mandante 
do forte de Coimbra. 

Em solução a essa consulta. declaro-vos, para os dcridos lin~, que 
o ~npplicantc tem direito á gratilicaçiio mensal de ~~· >$, Yi:.;to c\crccr 
lnncçiic3 inherentes ao sen posto. · 

Saúde c li'aternidade. ·- .lntonio . \dolf'ho da /.'. Alenna !J,r,Tt!lo. 

([ 
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N. dl4 - EM ~4 DE UUTULll<U DE l'Jit 

lkcla1a qll<lc.~ a.s praças que tecm dirl'Ítü ao ac.~1c~cimo df' \CitCilllt'llt(l·, c c qllL' 
1ra1alll a'-> tal,cJI:lS da lvj 1\. ·.:!.'2(jll 1 de r:~ rk dCJ.t'lllh!O de HJIO 

i\linisterio da ( ittetTa- N. ::'JS - lti<> Je Jlllc·ir<• .. c 1 d<' outubro 
de HJ 11. 

~r. chck do UL'I'artamcnlo da ( iucrra- ( > •.:<.tlttnattdante do 
.S3" batalhão de ca•;adores c:•msult;t si as pr;1~as que já tinham r•• c 
15 annos de ctrcctiY<> 'cniço, quando deram baixa, 1<".'111 direito at>S 
accrescimos de 1 •' c· 1 .s" .. ao 'ollarem para o exercito. 

F:m solnç:Ít) a tal c:ott~nlta, dirig-ida ao inspcctor pernl.ttlcnte da 
1"' reg-Hío, Ctll (lilid<> 11. .2:;1•, de 1:- de tnarço nltitltO, Lh-·J:tr'•·I'<J:', p:tra 
us devidos Iins, que o:; ac:cn·scimo:: de vencitneutos dt: que tratam as 
tabellas da lei n. ·J.-~'Iu, de 13 de dezembro de I<Jt<>, m•s termos do 
aviso n. q, de 1 r de fevereiro deste anno, competem ,()mente :\s praças 
que scn·cm sem interrupção de tempo. 

Saúde c fraternidade.- . \-nlunio Adolp!w da F. i/~1111<1 !Jarrelo. 

PrrH·o·.: L(} I ·r:\ /I) tlc \ :tlid.\1 L_· dl)'• ._.I.Jlh.'llr:-;o . .:.. rara admis:-,ão du<.; nwrli('{) ·~ dL'ltti:-la~, 
~c J'kll m~t,-.:l'lltÍ(P" nn cu1 po ele Sal'1dc do Exc1ci1u 

i\iini:~tcri" cl:i I '.rrcrra 
de lqll. 

Sr. cltcl'c do 1 >c:t>art:tllll'lll(l ela< iucrra -- I rcdaru-ros que t"· prt!ro
;..:ado por nnis utn :11111" o t'razo de r:1ndade dos concnr:-;os pa:a ad
ntis,:io, no printeit<J Pl'>to. dos mcdicus, dcnti::;t:ts c pliann:rcenticos do 
corpo de ;;aúde do cxcrdt<>, licandu dc~tc modo alterado o dispositivo 
do art. 2<r das instrucçücs em vi.~·or l'ara aqnellc e< •ll<.:tll.'"· ;rppmvad:rs 
por portaria de t•r de março de I<Jt«. 

S:ll.ttl<' •: lt:rlntti<hl<:. In/uniu Llo/j•ll" d.1 r· .. 1/,·mw /:arr.:/11. 

[ndt·f··lo' f) r···llll rirn,·nlr) rlo Jll \t:lll'll{c _lo->t~ !\l:tli:t li· \t-~lllj(l 1,1 

c01lor::tção 1111 alm:u1:1k 

l\lini~tcriu cb 1 ;uetT:1 [{io de Jancir••. -"• ·lc <Ht\ulq·o 
de I•Jtl. 

Sr. chde d•' llcp:trtanlellto da ( itrerra-- !Jcclaro-vo, q1rc o Sr. Pre
sidente da Repu blica, cl)nl'ormando-se com o parecer do !::inprcmo Tri
bunal Militar, e 'íar8dO em cnmulta de 1 1 do mcz lindo, resolveu, em 
18 do corrente, indclerir o requerimento em q11c o r" tenente do cxer-
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cito José Maria de Araujo Góes reclamou contra a collocação que tem 
no almanak deste Ministerio o 1° tenente Gustavo Schmidt, transferido 
da arma de artilharia para a de cavallaria, allegando que essa transfe
rencia deveria ter sido feita com perda de antiguidade, uos termos do 
art. 6"" da lei 11. r. r43, de 1 1 de setembro de 18!Jr. 

Sai'1de e fraternidacle.--- Antonio .ldulf'llo da F. Menna !Jarrelo. 

CONStlf.T,\ A QUE .SL REFEHE <' AVISO SUPHA 

Sr. Presidente da Hepllhlic 1 - O Miuisterio da ( ;uen a, com o 
aviso n. (>I, de I.J clt.: abril do anno passadn, remctle11 a este tribunal, 
por rosq ordem, afim de cunsultar c:um l':trccer, o reqr1erimentu, 
datado de c!3 de uut11bro de I'Jo!\, CIJI que o 1" tcnenlé de cavallaria 
José i\laria ,L~ .\r:r1Jjo! ;(Jcs, allcg·audo :Jc/J:ir·~'e !'rejndic:l·fo com a col
lncaçio do 1" tem•rJtc ( :usl:tvn Sr:lllnidt, j·Cd<· que ."t~ t:'tc:a a cornpetcnte 
allcração. 

Diz o peticionnrio, er11 seu reqnerinrcnto, qr1c este vnici:rlli,j trans
ferido no primeh:o poslu da arma de art,illiaria para a de car:~llaria, 
"em perda de antrvu1dade, de :tccórdo com o :rrt. :2:, do re·<ulamento de 
:;r de março ele r1:51, por ter ticado inhibido de proseguir em seus es
tudos. mas que tal clausula n:ir, púd~ prevalecer, visto ter elle posteri
ormeute se l!.1bilitado com o curs<J das trr::; :lrtll:l·' c ':""':'c'[IICIIlcmente o 
da artilharia, sua arma dlc origem. 

Para corroborar a rccl:lmação, c:ita n peticiouario a rev~rsão que 
teve o 1 o tenente t\ri~tirlc,; ( 1lympio de Sampaio. da :tnna de inhutaria 
para a de artilharia. 

Consta da fé de ollicio do l1ojc capitão Gustavo Schmidt que sendo 
~c· tenente de artilbari:t dcfrle 8 de O'ltn!JrrJ d,~ , ::qo, ficou iuilabilitado, 
em principlv . .; de J.i<)i, rk: iiec[IIClll,tr o curso r•reparatorio da Escola 
Militar desta r..:apital, por j,i lraver elfcctuaclo quatro matriculas no 
mesmo curso. sem o conduir; que a r7 ele outnbro de 1894 foi trans
fcridc :.la arma de artilh:tri:t p:tr:t a de cJ.vall:tria, de ~'ccónlo com o 
art. ::!5 do reg·ulamento • I e 31 de m:m;:o t1e tP.5 r ; que seis ar111os depois 
Je su:: trauswrencia, utiii·é:wdo-st: drJ til\ nr concedido pelt> de,:rtto le
gisl:ltilro n. 007, ck• 27 de jllllJo de 1 •;uo, mat(iCIIIon-,,c, a -'.i de março 
,'e I<JO', ua escola do Rca!f·n."o, "nde concluiu em ai2·osto de 1905 o 
cnrso das ttt:S :1rnws, ~cndo :wk~ d;.,so pr<'lll<>Yi.lt> l'l". antig-11idade a 
r" tenente, em 14 de janeiro de t•;o,,: qtt..:, [l,>r ultimo, !oi l'~'''"I')Vido 
a c:1pitão em 17 de dexcmbro de r•y,.';, !'Or cst~rdo:'. 

I> peticionado, J" tenente .-\nnjo Uóe~. !'oi prornovir!o a alferes 
e1r1 :) de novembro de 1::cn, teudll mais tarde .:ont:tdo antig-uid:tde de 
:2 r de fevereim desse mesmo anno; .1 28 d<' .Julho de 1905 foi promovido 
por antig·nidade a 1 o tenente, contando-se de 2CJ de uovembro de 1903, 
attingindo, finalmente, o pmto de capitão, por estudos, c0m antiguidade 
de 26 de agosto de 1909. 

O caso invocado uo rcquerirnenln do tenente \r:llljo Góes, relativo 
:t reversão do 1° tenente Aristides de Sampaio ela arma ele infantaria 
para a de artii!Iaria, em que ellc busca procurar um precedente para fa
vorecei-o não tem inteira adaptação no intuito do petkionario, que 
parece pretender dever r• tenente Gnstavo Schmidt tamhem rc1 erter 
para a artilharia. 

r·:sse caso, exposto no par~ce1 deste tribunal de :1 de :rg·ost" de 
1 IJ' l~l, resume-se no seguinte : 

Era o então 2° tenente de artilharia Aristides de Sampaio alumno 
da escola militar de Porto Alegre quando foi esta fechada em outubro 



de tll<J.), pnr nnlem tio <Inverno, e por isso deixou, cn1n0 '""'' ,;cus com
panheiros, de prestar exames linaes do ,_( anno, e111 qne csl:t 1 a Jmtri
cnlado e lhe daria o curso de artilharia. 

l'ouco depois cn vnl v eu-se nos movimentos revolucion:trios .occor
ridos no Estado do ]{io ( lrande do Snl l: tendo sido amnisti:tdo pda 
lei de ::! 1 de ''ntullro tk 1 Bq5, pa~sou dois annos na rl:serva ; a 1 r, de 
nuvl:ml>ro de 1::q- re1·crtl:n :10 sen ko activo do e\erl'ito c em con~l:
cílll:llcia das rl:stri~<;Õe~ pu;-;tas naque!la lei não lhe ~e11do applicavcis ::~ 
disposit;iíes dos clccrctos iq_dslatiYos ns. ':!OI•, :J2<> c ~1>,;, de 1 :;,q, 
lllalldando considerar como appro1ados <JS alumnos d:1s escolas militares 
cple houvessem l'rcquent:Jdo :1s respectiv;~s aulas até ll de sctcmlH-,' de 
1 :;')3· requereu transfl:renL·ia p~1ra a arma de inl:muria, sem perda de 
antig-uidade de accürdn co111 a scgumla parte do art. ~'i de' reg·u\a
Hwnto de.~ 1 de 1n.1rço de r:\.)r t: "g·"1-crno dderitt c,_.;a prclcnçií". pur 
dv.-reto de ~'í de ll<liCnJllro de 1::.,-.. 

llivcrs"s olliches de inl:mtaria. _íulg·nudo-sc J>rc,iudicad"s co111 cs~a 
translcrencia, reclamaram, allcganclo que o transferido 1ú' •>ta' a iill
~'ossibililado ue concluir o cur~o de sua arma c, portanto, s,-, poderia 
ser transferido para a ini'antaria, na conformidade dt' ar\. 6" da lei 
n. 1. l.l), de 1 1 de outubro de 18fl 1, isto é, com perda de antig·uidallc, c 
o < ;"vcrno attcndeu a essa rcdamaçfto, ordenando que clfc. P"r j:'t ter 
sido promovid" ao P' JSto de tenente, passasse a ag·greg·ado :i arma, 
ag-uardando a opportunidade de rcvers:to, depois que lhe mubcsse pro
moção subordinada á lei de 181)1, mas, de novo, voltou o tenente Aris
tides de Sampaio a reclamar contra es~a ultima deci;;.'ío, 

Este tribnHal, sendo Olii'Üio a rcspc·ito, assim se c~J'rillliu em C(lll

sulta de 3 de agosto ele 1 ')o::: 

"i\ transfercncia do rccluerente (tenente Ari3tidcs ( ll) mpio de 
Sampaio) para a arma de inlantaria, sem nenhum prc_iuizo, de accõrdo 
com o dispo~to na seg-unda parte do art. 25 do regulamento approrado 
pelo decreto n. ;-72, de 1H51 c na resoluçflo do e\tincto Consdho de 
Estado, de :J9 de outubro de 1H::,, n:ío lhe podL1 ser concedida, roi nm 
acto illeg-al, mas não menos i Ilegal l'c 1i a transfi.·rcncia no,; termos do 
art. 6° da lei n. 1. r 13, de 18h L ·• 

Esse artigo cs1 á expresso neste~ tcmltls: 

,, O ( l01erno fica desde )i a11torizallo a transl'crir • •s ollkiaes do exer
cito, do primeiro posto, de. uma para. outra arma, di~Vl~ndo o otlicial 
transferido con~ic\crar-:;e o mais moderno d:t :mna para cJUc passar, con
lonne exig-irem as cnn 1 eHkncias do ser \'iço c a aptidã" dos ptc' o rquc
J\.'rl'lll. d 

Portanto, o L~overnu sti p()de;1[t tJ·ansk:rir, C<llll prcjuiz" de anti
g·llidade, como dispõe esse arlig-o, os 2os tl:ncnt<.:s que requererem : 
11:\o está autorizado a trnnsf'erir, obrigatoriamente, com aquella clau~ula. 

E o requerente não pediu translcrencia com pl:rch de antig-uidade 
de seu posto, na fúnna do disposto nesse artigo da lei n. 1 . 14:;. de 
t:\(ll, nem Ü!i consultado s•: ar:ceitava com tal cllnclicão. 

Rcconheci<:la a illcQ"a!idadc de transfcrenda de 'accc 'rdc' c·om o db
pnsto no regulamento ~lc 1::51, annnllado, cnnscqucnkmenk, o decreto 
pelo qu:1l füra wncedida essa transll:rencia, devia-se orde11ar a revcrs:!o 
do requerente :i anua de artilharia. pam occup:-~r o loé! a r q1JC 111c com
pet iss,:, como si nfío ti\'e~se I id· > n transl'crcnci:t ,., llll't:dida pelo dccret" 
de :25 de n01 em hro de 1 B97. 

U (~O\ erno, em ::q de ag-o~t' '• se conformou com este parec:er. man
dando por :11 iso n. 1 • :~ 1 ;-. de .> de ~ctemhro de 190::, q11c o 1" tenente 
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Aristid~~ Olympio de Sampaio rcrcrtessc para a artilharia, indo occupar 
na e~cal:l o iog·ar q uc lhe competisse. 

U actual peticíonario, 1 o tenente José Maria de Araujo Góes, in
' ocando este precedente, parece pretender que identica resoluçiio seja 
applicada ao tenente ( ;ustavo Schmidt. 

l·:ntrctanto, verifica-se que :L~ diversas sitn:H/•es em que ~c achou 
'' r" tenente Aristides Olympio de Sampaio, transferido l'ara a infan
taria scrn perda de antiguidade, descido na escala pouco depob I'Or tt:r 
decahido dessa antig-uidade c tinalmentc revertido para a :rrtilharia, 
sna arma primiti,·a. tudo se originou de uma nnica cansa. a illeg·at 
t ransfcrcncia da :mm de :1rtilh.1ria !'ara a de int~llltaria, sem perda de 
:rnti:..:·uidaclc. 

·O caso que occorreu com o tenente Schimiclt n.'io foi idcntico ao 
acima relatado, porque elle 1!1i leg·almcntc transferido sem pcrd:t de an
tiguidade /'ara a arma d•~ carallari.1, em outubro de 18'1(, por ter se 
i111Jahilital o a prusc.·grrir em seus estudos no arrno de Jli<)l em que cs
g·oton a frcquencia de quatro annos do curso prcparatorio da c~cola mi
litar, sem lograr approvação nas rcspecti r as ma terias. 

Estal'a cllc, portanto, crn um:t sitrra.;:ío justificada na escala dos 
alferes de carallaria quando o surto de uma lei c'pccial. a de n. 1>1•;, de 
:J? de julho de rqoo, Lrcllltan,lo aos n -allHnnl•:> de prcparatorios a cnn
ce.,sCto de mais de um :\llllll afim de completai-os c poderem prose;..:-nir 
n" cHrso superior elas escolao: militares. proporcionoH-Ihe o em:cjo de 
tentar a continuação dos seus estudos, elo que se apr ovcitou ellc obtendo 
nova rnatricuh nas aulas do curso prcparatorio do H.c.1leng-o c, prose
guindo em seus estudos superiores na mesma situação em que se achava 
na escala dos alferes de ca qllaria, cnube-lhe ser promovido a 1" tenente, 
por antiguidaEic, em '-+de janeiro ele !903, concluir o curso das trcs 
:mnas. Infantaria, c:lTallari:L e artilharia, em ag·o"to da 11105 c ser pro
rnovido a capitão, por estudos, em 17 de dezembro de I 'lo:\. 

Pelo facto de ter o te11ente Schmiclt interrompido a prohihiç:1o de 
continrrar serrs estudos em que se achara anteriormente {L lei de 1'100, 
n:ro se púdc concluir, como pro,·a\'elmente acredita o requerente, qne 
de1 a dcc:rhir de sua antig·uidadc de alteres ou rcYcrtcr para a artilharia. 
porqtrc para dec.1hir da antig·uidade de alferes segundo a norma da lei 
11. 1 .:1-ti• de ;::61, seria preciso que ellc" rcqtrL'rcs•'e c 1':11"1 rerertcr 
para artilharia, sua :rrma de mi.gcrrr. seria mister qrre d:'.11i lrorrvc~'c ~a
li ido illeg-alrnente. 

< lra, nem elle requereu dccaJcncia na escala do~ alferes ele cavall:tria, 
nem li •i illcg-almente transferido da artilharia ; portanto não h a base 
lcg·al para fazel-o perder antig·uiclade na cavallaria nem l"azcl-o rcrcrtcr 
para artilharia. 

N;io é fóra de propo~ito ponderar que pelo que derira da lei de 
1 <)uO o < :overn:J na o linha nessa data nem tem actualmente autorizacão 
para Etzer .Jeca!Jir ao tenente Schmidt sua primitira anlig·uid:rde 'de 
alleres, porque além do que acima ticou dito tal alritre importtria em 
dar a essa lei um clkito rctr:tctivo, risto ter sido o tl'ncnte Schrnidt 
Ltnstcrido sem perda ele antig·uidade, de acccirdo com unra di~po~ição 
n:g-ulamentar anteriOr it do dccrl:tO ll. 772, de I!).') I, C SOh ''C li amparo 
ter permanecido desde r: :9-1. em um" situ:tçiio lcg·itlnn, da qu:!l ne
nlrrrrna lei de data posterior pódc prh·al·o. 

f·:· imlubitavcl cpre a lei 11. !>Ú:-. de 2:- de _julho de i'l'" '• t:l!endn 
t"l''"':tr :1 l''·ohihiçao de pro~t·Lrrir em scrr:-> cstrrdns aos ex-alrrrrtnO'' inh:r
l>ilitados, tirou o direito de sercnr transl"cr.idos para a c:rvali:lria 011 in
t"arrtaria sem p•·rda da .1nti:..:tridade elo prinwiro l'''stn, ,;c'>rrH·nlc ;"t<{!l<'lks 
<J' H' :r 1 •:trtir d:r dat:r dessa l1·i prcl<'udcrern I a<:~ t r.11lsl'er•:rll"i:,c; · fl"r,··nt 
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aos officiaes, que como o tenente Schmidt, já haviam sido transferidos 
anteriormente, amparados pelo decreto de rB51 com a clausula de con
servarem suas antiguidades, não póde a lei posterior de i<)oo produzir 
o effeito de fazer decahir taes antiguidades porque is&O importaria 
dar-lhe effeito retroactivo. . 

Por esses motivos, o Supremo Tribunal Militar é de parecer que a 
presente reclamação do I 0 tenente José Maria de Araujo Góes, hoje ca
pitlo, carece de fundamento e deve ser indeferida. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1911.- F. Argollo.- F. }. 
Teixeira Junior.- F. Saltes.-). J de Proença.- julio de Noronha. 
-Carlos Eugenio.- L. Medeiros. 

RESOLUÇlo 

Como parece.- Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1911.- HERMES 
R. DA FONSECA.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

N. 187 - EM 27 DE OUTUBRO DE 1911 

Declara qual a data a partir da qual deverá fazer-se carga aos officlaes excluidos 
do Asylo de In validos da Patria para indemnização da et'lpa que recebia, 
visto se acharem comprehendidos na disposição do art. 16 da lei n. 2.2<)0, 

de 13 de dezembro de tQto 

Minlsterio da Guerra- N. 114- Rio de Janeiro, 27 de outubro 
de 191 r. 

Sr. ctirector de Contabilidade da Secretaria de Estado da Guerra 
- Em solução á duvida suscitada pela ;:;• secção dessa direcção. rela
tivamente á carga a fazer-se aos officiaes do exercito excluídos do Asylo 
c.le In validos da Patria por despacho de 1 R de setembro findo. para 
ind.emni.zação valor elo da etapa qEe recebiam r~la vigente lei orç.amen
tana, visto se acharem comprehendidos no aug-mento do soldo da re
forma pela ultima parte do art. 1ó da lei n 2.2qo, de 13 de deze'!lbro 
de 1910, vos declaro que o mencionado déspacho tem de prodnz1r os 
seus effeitos da data em que o commando do referido asylo tomou do 
mesmo conhecimento e o poz em execução, sendo que para os officiaes 
que habitavam fóra daquelle estabelecimento a perda das vantagens 
de qne se trata se deverá contar da data do proprio despacho. 

Saúde e fraternidade.- .4ntonio Adolpho da F. Menna Barreto 
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N. 188 - EM ~7 DE OUTUBRO DE 19II 

Declara como dever!o ser tratados os assumptos sobre serviço 

Ministerio da Guerra - N. 910 - Rio de Janeiro, 27 de outubro 
de 191 r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que por cir
cular desta data aos inspectorc~ permanentes das regiões militares ex
peço ordem determinando que os assumptos sobre o serviço, salvo caso 
urgente ou respostas directas a este mmisterio, deverão ser tratados, 
quer em telegramma, quer em officio, por intermedio desse departa· 
mento. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolphn da P. Menna Barreto. 

N. 18<} - EM 27 DE OUTUBRO D.E 1911 

As obras militares deverlo ser feitas sob a direcção dos chefes do serviço de 
engenharia nas inspecções permanentes, exceptoas confiadas a commissões 
especiacs 

Ministerio da Guerra- N. 914- Rio de Janeiro, 21 de outubro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Sendo da maior conveni· 
encia que o pessoal technico da divisão de eng-enharia restrinja-se t!o 
sómente á execução dos varios e importantes trabalhos de escriptorio 
que, pelo regulamento em vigor, lhe estão alfectos, tornando-se preju
dicial, embora temporario, o afastamento dos respectivo<; officiaes para 
a execução e fiscalização de obras externas deste ministerio, convindo, 
além disso, que os chefes dos serviços de eng-enharia junto ás inspecções 
permanentes e commandos de brig-adas sejam incumbidos de taes obras, 
e attendendo ainda á deficiencia de officiaes da arma de engenhiJ.ria, de
claro-vos que desde já todas as obras militares em andamento e por 
iniciar nas inspecções permanentes da 8• e 9• regiões, excepto as con
fiadas a com missões especiaes, constituídas por pessoal technico estranho 
á G. :;. deverão ficar a cargo dos chefes do serviço de engenharia das 
respectivas inspecções permanentes, tendo por auxiliares os chefes do 
mesmo serviço junto ao commando das brig-adas eatrategicas e da bri
gada mixta e outros officiaes que serão nomeados á medida das neces
sidades. 

Outrosim, vos declaro que deverão ser fornecidos por esse depar
tamento todos os projectos c orçamentos das obras em execução e outros 
que forem necessarios, hem como os das ohras a iniciar-se,já appro
vados. 

Declaro-vos ainda que serão opportunamente expedidas instrncçOes 
regulando as relaçOes dos chefes do serviço com a G. 5, por intermedio 
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desse departamento, ao qual ficam subordinados das mesmas funcçõe~ 
technicas, que lhes são hoje attribuidas, sem exclusão, entretanto ou al
teração da subordinação que de1cm aos inspectores permanentes, de 
;1e..:órdo com o rcg·nlamcnto da-; inspc..:ções permanentes. 

~al1de c fraternidade.- .\11/111/Í·J • \.iolf/111 ,f.7 J:. Mc'll/1.7 li-11Telo. 

N. 1<JO -··1:.\l ~~~DE (JllTUBRO DI: 1<)11 

\cl:lra dl!vi.Ja-.; "'0\liC' ,., ...;t•ni..:,)...:. qlll' llc,cr:i fal.l'l' 0 ol!it.:i:1l inh•JJ<.Iellkl :tddiLlo 
ao batalh:io 

'lini:-:tcrio ,!:1 t;ucrra- N. •11:-- Rio de ,laneiru, :2~\ de outubro 
de 1111 1. 

Sr. chefe dn Departamento d;r liuerra- O 1" ll'ncntc intendente 
tk ·i' ,dlRSL' l.'laÚ[dlO ( iastfto consulta: 

1 ", se o ollicial intendente, addido ao hatalhfto, nrw estando no 
exercido de suas fll1ll'Çt•es, deve ser inclt;ido na e~!::tla dos scnic;os dos 
<'O rpos ; 

3", llo caso :tllinnatiYO, quaes OS ser\'Íço,; cpl<~ de\T fa;er O dito 
<ltlicia\; 

.1", se o otlici:Il ;Jddido a um corp• • sem func·ção, L'~t:·l cumprehendido 
nas diS['Osiçõcs do :trt .. 1·• tla lei n. ~. ~')' '• 'I c 13 ck de1cmhro t.lc 
1t) I o, 

l·:m sulução a tal consulla, diricâda a e~lc minbterio, em requeri
mento de 1:_\ de ag-osto ultimo, vos declaro, para os dcYidos fins, que 
sendo o intendente ollicial empreg·ado e\clusivamenle no serriço de 
administração, l'llnfonnc se deprehende do artig·o :- das instrucç(ks de 
~;:de _innhq de ,, ,, ,·:, n~ío p,·,!e SL~r esc:tladn pa.r:t m:nh111n ontro ser .. 
vico. 

, Se csti,·e1· t'rcc:llc:hido q carg·o de intendente cn1 qualquer unidade, 
é cl:trl• qne :dli todo 11 sen•iço deverá ser feito pelo n.:spectivo rnnccio
nario, nada cabendo a '1ulro, nem sendo, 1'01' isso, admissivel addir-se 
11'11 intenEkntc; :t corpo onde não ha_ia v:~g·a para sua runcçZ'to. 

() intendente se111 elassifit:at;fto deve, pois, recnllll~r-sc ;\ séde da 
ir.spec(to permanentl~, onde ha sempre sen·iço q11" lhe c proprio c onde 
I'' 1Jcr:'t ag·tlarclar ,;cu destino. 

Saúde c fraternidade. ~ .!nto11io .ldolflln Ja [<. l!enna /Jarretn. 

N. I<JI --EM 6 JW :"JO\'E\lB!I( l 1\1·: 1'111 

\'alld:ttn ..;e dt'~li~~lr dt1 .\r.--.l·nal d<' G\lena d<1 ltin de .!aJh'il(l .:te; ollidr1as tiP 
nlfaiate:-., 1.11\1.~ pa:--...;~ráo a fiiiH:dr,nar no llep:trt:unvntu d:t \dlllini...,lt:uJtn 

l\l.inisterio da< inerra ·- :-\. 1 .'í - I~ i o de .T:tnciro, r, ele llll\'t.~lllbro 
de ltJII. 

Sr. ,Jirector do Arsenal de (inerra do Rio tle Jmeirn - lled:1ro 
vu~. qt1e, dt• acdmlo 1'11111 o dis11osto no a ri. 'J" •.In r<'.~ 11\:une.nto 
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approvndo por decreto n. 7.<J4o, de 7 de abril de H)IO, ficam desligadas 
desse arsennl as officinas de althiates, as quacs passarão a funccionar no 
Departamento da Adminigtração, a contar de 1 de janeiro de 191 ::l. 

~aúdc c t"r:\ternidadc.- .ln/11niu Adol/'1111 da F • . 1/em~tJ /Jarrclo. 

,,land·1 ...; ' ptlhfh..·nr 1'lll h<)l(•tim do t"\L'rcito o rc~lalwle~·im,:ntll do 11-.;o da h:tinnf't:1 
armada ll:l..., formatura:-

\linistcrio da Uucrra- N. Q-1-1 - Rio de .Janeiro, C, de novembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Dep:1rtamento da Guerra -- iVtandai publicar em Hn
ldim do E\CrL·ito que lica rcstaheled.lo o uso da haionet:t armada n:1s 
lorn1aturas. 

Saúde c fratenlidadc.- .. tntonio .ldolf'!i•l d.1 F .. lf,•nll~1 /:arreio. 

N, I<J3- r:i\1 r, DE NOVE'lBI\0 DE ''-''' 

_,linisterio da (~uerra- \,"-In--- Hio de .Janeiro, r, de nnvcmhro 
LI·~ I' J I I. 

Sr. chefe do Departamento da ( ~uerra- O :J" tenente de artilhal'i:1 
Endydes Es[1indola do :\iascimento .:onsulta se a superioridade hierar· 
chica, .ímpost::t pelas leis militares, 0 extcnsh·a : 

1° 1 aos I"' tenentes C capitães cirurg·it•cs dentistas nome:tdos ror 
,J<>,-reto de.~ de janeiro e '-I de abril de 10"'; 

~o, aos diversos funccionar:os da ~ccrctaria d:t <;liCITa e directori:J 
de Contabilidade da < ~ ucrra, hoje dirccções do E.\pcdiente e da Conta· 
hilidade da mesma secretaria, visto ttsarem em seus unilbrnws as di
'ic;as correspondentes aos postos de 1" tenente a coronel. 

1-:m solução a tal consulta, que acompanhou o otlicio n. 4.)1•, que a 
::Jil de março ultimo vos dirh.du o direclor da escola de :utilhar.ia c cn
g·enharia, YOS declaro, para os de,·idos fins, que, de accúrdo com o que 
prcceitlia o art. un, lettra p do decreto n. 1 .f:tlll, de --1 de janeiro Je 
I<J' ,:1, os cirurgiücs dentistas elo e.\ercito s[to cmprcg·ados do i\linisterio 
d::t (~liCITa, assim como os funccionarios das dirccçücs do l':xpcdicnte c 
< :ontahilidad<~, cu_ias gTaduaçt•cs são adstriclas aos Jogares que exercem 
(decreto de '.1 de março ele 1 11::!-t, e resolução imperial de 27 de agosto 
de 1 :]6::). Estes como aquelles não são olliciaes de patente ,, con]o taes 
1üo tccm direito {ts honras c precedcncias que competem aoR cll(·divos. 

S:tlide c fmternidadl·.- - . tnloni" . Lf,,fj•ll•> d.r /-', _l[,·nn.r /l.rrrrf·-'· 
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N. 194- EM 6 DE NOVEMBRO DE HPI 

Altera os modelrJs .·1 c n, :1pprovados por portaria~ de '7 d0 abril de I<J()(), c 12 de 
agosto de IqiO 

Ministerio da f~netTa -- N. o;)o -Rio de Janeiro, 1í d·~ novembro 
ele 1911. 

Sr. chefe .do Departamr.nto da Guerra- Tendo em vist~ a per
feita uniformidade na escripturaç.c'ío dos corpos arreg·imentados e esta
belecimentos militares do exercito, YOS declaro que a este ministerio 
não deverão ser encaminhados quaesquer informações, requerimentos c 
officios sem que no cmlen:•;o se declare em primeiro logar, respeitando 
a lei, a hierarchia militar, o nome e o cargo que o occupa a autoridade 
superior a quem são esse.~ papeis enviados, para depois ser escripto o 
do official que requer, informar ou officiar, ficando assim alterados os 
modelos A e B, approvados por portarias e;;peciaes de 17 ele abril de 
1<)09e 12 de agosto de 1910. 

SaMe e fraternidade.- Antonio Adolp!w da P. 11en11a Harre/n. 

N. IC)5 - EM 7 DE NOVEMBRO DF 1'111 

Não teem direito it gratificação ele que trata :1 tabclla .I da lei 11. z.o•)O, de 13 
de dezembro de tQro, o~ o!Hciaec:; le-ntes, prot'csson~,~ 1· .1dinn!o•; ('111 liÜ~JlO!lÍ

hilidad<' ,. <'ffi <'·:<'I cicio d<' 'lllalqa1·r fnncç!lo milita1 

l\linisterio da nnerm -- ~. l ~ 1 ··- Rio de Janeiro, 7 ele l]IIVem hro 
d~ 1911. 

Sr. director da (~ontahilidadc da < ;ucrra - Declaro-vos qne ns 
offidaes lentes, professores e adjnntos em disponibilidade e em exercício 
de qualquer funcção militar, n:lo tcem direito á gratificação ele que trata 
a tabclla A da lei n. 3.3()•, de q de dezembro de J')tn. visto não ser 
possível abonar doh vencimentos.pdo exercício de lllll s,·, c1rg·o, rcsnl· 
tando assim a accumnlaçiío de vencimentos 11iío pr!rtnittid:t em lei. 

S.aúde e frnt,·rnid:vle. - 'lntonio 4dnl{>/Ju da /'. lf,·ilJI7 !?:HTI'I•'· 

N. rn(Í - El\1 7 DE NOVEMBRO DE l'Jtl 

ApproY"'n·'P .1, dia ria,, com a re~pcctiva etn [1[1, que devcriío dar ir m:uuin 'l""'"io 
em tralam~nto no lfo,rital Gentral do E'erci'o 

l\Únht~rio da Gncrra - N. ~ T':' -Rio d1~ J:wr>iro, 7 '1e novembro 
tle !C) I I. 

Sr. chefe do Departamento da Administraçáo - lle po·,~e elo nfficio 
n, r. 171), cie 17 de· abril ultimo, em qne proponrlc~ Wl\'.1 1:lhc11.1 p.am 
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indemnização ao Hospital Central do Exercito, proveniente do trata
mento ela maruja desse departamento, vos declaro que para isso ap
provci :u; seguintes diarias apresentadas pelo director do mesmo hos
pital: J 0 ' patrões, 6$ ; ~os patrões c machinistas, 5$; ,3°' (':ltrtícs c 
logui~tas, -1$; remadores, 2$Sn >; tudo com a respectiva etapa. 

Saúde e fraternidade. - Antonio Adolf'lw da P. .11enna narreto. 

N. "t"'- EM 7 DE NOVP-MBRO DE 1011 

ncveri'ío "Cr cxcluicla" d:ts fileira" do exercJIO "' pmças qu" colltr~hirém 
casamento 

Minist<·rio da Guerra-- N. 9S" --Rio de Janeiro, 7' d<~ novembro 
rlc 1911. 

Sr. chefe do Departamentô da Guerra-- Declaro-vos que deverão 
ser exclniclas das fileir:1s do cwrcito as praças que contrahirem casa-
mento. " 

Saúde e fraternidade.- Antonio Jldolpho da F. Menna Barreto. 

N. 1nR - f<:'\1 7" DE NOVP-MTmO OE 1q11 

F' def··rirlo o r~(jlll'rirnelltO ~m qnc nm omcbl pNiin c~r :tJ'O"tfll~do ~m .<ll:t p:ttcntc 
o l~~~npo rm qw' ('c:tr·\·e ~r!dirl.o :10 rnrJ'O rk :1lnmnn·~ f h P'dinct~' T>cni:J lfili!:H 

do Hb de J"-ndro 

:\olinistrrio d1 Cllerr:l - N. nl),, - Rin <](' J:~ndm, :· d,• '"''·eml,ro 
,j, H)l 1. 

Sr. chefe do Departamento da GHerT:l- Dcclaro-vns q11e o Sr. Pre
sidPntr cl.1 Rcpnhlica. conformanclo-ce com o p~recer do Snprcmo Tri
hnn~l 1\'lilit3r. ex:m1clo em cnn~nlta de ?;\ de sctemhro n'tirno, resolveu 
<'111 ~ do r·orrente rlc!'erir o rcqHcrimcnto em q11c o capit3o reformado 
do exercito Vir,dnio !\'\ariano de Campo~ pediu ser apostill.1do em sua 
p:1tentc 0 período ele 11m anno e dez mezes, em que esteve addido :10 
corpo de alnmnos da extincta Escola Militar desta C:~pital, pnss1ndo, 
por isso, sen tempo ele serviço a ser computado em ~r annos, " mezes 
c 1 ') dias e cahcncJ.,_Jhe a g-raduac:ío de major com sete qnnt:>s de <::;ra
tific:lç:ío addicional correspondente ao soldo de capi!:ío. 

S:túde e fraternidade.-- Antonio Aàol{'lw da P. ·lfenna narr~tn. 
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COSSUL'B 1\ QUI~ SE REFERE O AV~ SUPI\A 

Sr. Presidente da Republica- Em cumprimento á vossa ordem, 
transmittida pelo aviso do Ministerio da Guerra de 5 de setembro cor
rente, sob n. 221, o Supremo Tribuna Militar passa a consultar sobre 
o requerimento em que o capitão reformado do exercito Virginio Ma
riano de Campos pede que seja apostillado o computo de um anno e 
dez mezes em que esteve aôdido ao· corpo de alumnos da Escola 
~\lilitar, a partir Je 9 de abril de Il)fiS. 

( > . reclamante foi reformado, a seu pedido, a 211 de junho ultimo, 
tendo deixado de· alcançar a vantagem da graduação no posto de ma~or 
por não se lhe haver computado senão 29 annos, 10 mezes e 25 d1as 
como tempo do seu serviço, c adquiriu assim apenas o direito a cinco 
'luotas da lei de lfJIO, l'Omo gratificação addic1onal ao soldo do seu 
posto. 

Entretanto que com o additamento do tempo que lhe foi descontado 
em consequencia de uma nota constante pa sua fé de oflicio, c que nella 
toi lançada por deliberação do seu commandante de batalhão, teria feito 
jüs, além da dita graduação, á percepção de mais duas quotas daquella 
g-ratificação addicional. 

A nota a que se allude é a seguinte, transcripta da fé de oflicio do 
redamante, junta ~o processo administrativo da sua reforma, a saber: 

"Em 18R8- Tendo a 10 de fevereiro concluído sua praça, des
contando um anno, 10 mezes e 20 dias que estudou na Escola Militar 
sem aproveitamento, passou na mesma data a servir sem eogajmnento, 
conforme pediu ... , · 

Foi porém manifestamente arbitraria a applicação àesse desconto a 
é1nem não fOra alumno daquella escola em tempo algum, como se veri
llca com o reclamante, que, em todo o tempo que alli passou, esteve no 
caracter de addido ao corpo de alumnos como auxiliar do serviço regi
mental do mesmo corpo, posto que com permissão de treqúentar, se 
quizesse, as aulas do curso de preparatorios annexo á mesma escola, 
porquanto consta do aviso que determinou a sua apresentação áquella 
escola como addido ao corpo de alumnos a alludida permis&io nos se
guintes termos: podendo ji·cqw.:ntar as aula.~ do curso preparatoriu. 

E tanto assim foi julgada facultativa semelhante frequencia, que o 
interessado nessa permissão frequentou nos primeiro e seg·undo annos 
do referido curso preparatorio s<ímente as materias que quiz, sem su
bordinação á distribuição de taes m~terias pelas tres do mesmo curso. 

Assim é que no pr~meiro anno não estudou nem arithmetica nem 
desenho, e no segundo ainda deixou de estudar arihmetica e desenho 
do primeiro, conforme consta da sua fé de officio. 

Não consta da mesma fé de officio que a exclus.'io do reclamante 
do corpo de alumnos, de aàdido que em, para se apresentar ao seu ha
talhfto, fosse por motivo da seguinte disposição regulamentar, a saber: 

«A ninguem será permittido estudar na escola o mesmo anuo ou a 
mesma materia mais de duas vezes. 

Paragrapho u11ico. O alumno que incidir na di,: posição deste ar
ti~ o. será desligado., 

Para isso não seria preciso, pois, um aviso do Ministerio da Guerra, 
como se deu, entretanto, com o reclamante, que voltou ao seu batalhão 
por effeilo de um aviso do l\iinisterio da Guerra, de :)O de fevereiro de 
11lH7, e, port"lnto, não deveria julgar-se autorizado o seu commandante 
a considerai-o de regresso ao batalhão como cx-alumno da ESL'ola l\\i-
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lit:1.r, impedido de mntinuar a frequental-a por falta Je aproveita
mento. 

J\lén1 disso, que tem seu fundamento na falta de declaração ex
pressa da parte da escola, na guia 4uc remetteu apús o desligamento do 
reclamante, de que elle incidira na perda de todo o tempo que estivera 
na mesma escola, c, portanto, que alli fôra t.:onsiderado t.:omo alumno c 
não como arklido t.:m ~crviço 110 mrpo de alumnos; haYia disposição 
regulamentar expressa, Yigorandt. ao tempo de taes occurrencias, que 
prohibia absolutamente a condiçJo de alumno-ouvinte nas escolas mi
litares, e que seg·ue transcripta, a saber: 

" Art. 2~6. 1\ nenhum official ou praça de pret do exercito ~er:\ 
p~.:rmittitlo :.~ssistir ~ís aulas na qualidade de ouvinte, ou addido ás 
companhias de alumnos. E" ig-ualmente vedada a matricula ao~ cmprc
g·ados militares da esmla (reg-ulament,, de 211 de julho de 1UB4, de
creto n. ').2;)1).>• 

Sendo, portanto, considerada abusiva a condição de ouvinte nas 
escolas militares, naquelle tempo, a t.:ontar ele Jl~: :4, seria indevida toda 
e q11alquer imposição lesiva de direitos contra quem quer que tenha 
L'SI ado em tal siluaçJo, por tolerancia arbitraria da autoridade. 

hto posto, considerando que o reclamante não foi considerado 
alumno da antiga E~cnla _\\ilitar, não obstante ha1er assistido a algumas 
das suas aulas de prcparatorios, aliás com apro\'eitamento na maior 
parte della~, como se deprehcndc do constante na sua fé de ollicio. 

Considerando, portanto, que erroneamente se procedeu no batalhão 
do l'eclamante ao desconto do tempo de 22 mezes que o mesmo recla
mante passou na :mtiga E"cola ,\lilitar, no serriço re!.>;imental do re;pe· 
c ti r o corpo de alunmos : 

Este tribunal é de parecer que, em apostilla, se declare na patentt: 
de reforma, passada ao reclamante, L[lle o seu tempo de serviço passou 
a ser computado em .11 annos, nove n1czes c 15 dias, pelo que fez jt'1s ú 
graduação no posto de major com a g-ratilicação addkional de sete 
quotas ao soldo do posto de capitão. 

f{io de .Janeiro, 2~ de setembro de 1911.· - F. /ln,:·ol/u. --F. f. 
Feixeir,1 Junior.- .f.· .f. ,fe fJroenç:z.-- Julio ele .V.>r;;,,tu.- Cc1rÚ1s 
1:-'ugeniv.- .l!endes .te .1/oraes.-- L .. l!deiros. 

l~omo parece.- H.io de Janeiro,_; de novembro de 1!)11, -IIEB:'1E!> 
!C liA J>'oNSECA.-- .lutonio . Uolp/111 d,l F .. l!etllh1 !lar reto. 

N. IIJ·J- E\1 7 f)E NO\"E\IBIW DE ti) I r 

L' indt:rL'ri.Jo o 1cqul'rilllcnto l'lll que lltll ollid:t1 pcdl' l.jlll' :t auti~11id:tJc de .-..n:l 
praça SL' conte da data do acto que o tJan ... krill ·la l':-..tiw:Lt ,.,;._·cda de 
:tpr~ndizL·~ artilllciro ..... para o Exvrcito 

i\lini:.;terio da Cuerra - N. '"" - H i o dt: .Janeiro. :- (k llll\'Clllbrc 1 
de 1qr 1 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro- vos que o Sr. Pre
sidente da Republica; conformando-se com o parecer .do Supl"elllo Tri" 
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bunal Militar, exarado em consulta de 25 de setembro ultimo, resolveu, 
em 3 do corrente, indeferir o requerimento em que o 1° tenente do exer
cito juliano Nunes TraYtl~sos pediu qne a antiguidade de sua praça 
fosse contada de '29 de outubro de dl()O, visto o Hupplicante haver soli
citado contagem de tempo anterior <i sua transfercncia da extincta es
cola de aprendizes artilhcir"s para um dos corpos do mesmo exercito. 

Sallllc l~ frat<:mid:td< :.- --. \nl"llf,, \lnl/'fln d<l V I fCillla H arreio. 

::-ir. Presidenk da l~l'J•nhlica---l'or aliso do .\lini·,teri<l d:t < ;u"rra, 
de 30 de jnlho du :111\l<l passado, maudastes a est<.: tributtal, par:t qne 
emitta sen parecer, o reqtteriment" mediante o qnal o 1° tenente de in
fantaria Juliano Nnne:' Travassos pede que a :tntig·uid:ilk: de SLl:l praça 
seja contada de 2q de outnbro de d3l)ll, data da portari:t que n 
transferiu ela e\tincta e:,cob de :1rrendizc·' artilheiros p:1ra nm do!' 
corpos do exercito. 

Já em 1908 apresentara o peticionario um requ,:rinlelilo neste sen
tid' 1, pedindo tüsse sua anlig·uidade de praça contada de 7 de novembro 
de 1B90, data em que por ordem do di:t da guarnk.'i" (lira 'ndnido no 
J" regimento de artilharia de campanha. 

Ésse requeriment(> foi indeferido pela re,;olnt;:í" presidencial de 1g 
de setembro de Il)of~, tomad:t ~;oh consulta dc~tc tlihn11:tl, qne opinou 
por essa resolnç.o'ío. 

Agora \'olta o peticionaria a solicitar a :mtig-ttifh k de l'l':h;:t, n:ío 
do referido dia 7 de nn1·embro ele Ii\qo, ma:; de :2\1 .!~.: (HIIuhro anterior, 
data da portaria de ~;na transferencia para CJ exercito, allc!:,·ando que 
esta pretenção é que cabe preci.samente nos termos dn art . . { ch lei 
n. 2 .()q~, Je -c:~ de setembro de 1 B:io, cujo preceitn r" i applicado 
exten;.;ivamente ú transt'crencia dos aprendizes :lrtilheim>, co11s":tnte a 
i1nperial resoluçfio de 11 de jaueiro de Ii\f\::. 

Ora, :;obre este assumpto diz u parecer de .,,•,·-::L,' 'l-~ g II•Tra ,. ma
rinha do cons0lho de Estad". 

A opinião da secção é qne se deve applic1r ao:; :qm:nJiz<~:' arti
lheiros a n:g-ra fixada p< li' lei t•ara os aprendizes marinlieír~>s. 

o art. ~o da lei n. 2 .1)1) f, ck~ J,'\ de SclCillbro de: I a::o, disp(ll~: ,, Os 
imperiaes marinheiros que !i)rem procedentes da.;; co1npanhias de apren
dizes são obrig-ados a servir pelo tempo de 1:1 annus, contado,; da praça 
de marinheiro nn de 1 ;;, da praça de grnmete, coutinuando a g-osar das 
vantag·ens da kg-isl:1çao em vig"r aqnelles qtJ(~ scrdtc1n :;lt'•111 do tempo 
marcado. 

Esta disposição é permanente c Yigorará desde jú". 
A data da entrada para o corpu é a hase para a contagc:m de 

tempo de serviço; é b:1se lixa, justa, ig-ual. O lcllll''' pa:-:~:1do na e~
cola de aprendizes nfío é computado, c com razã, '. 

"' :onsidera-se a estada a \li como preparat<11·io, com" t'rcliulinar, 
que o Estado promove com s1tcrilicio para os seus cofres, pela l':lll-· 
tag-em de melhor comt•osit;ão do corpo de imr...,ri::!es marinheiros. 

Da mesma fónna de1'e ser considerado o tc~nlpil qn..., a praça do 
exercito consome na escola de aprendizes artilheiros. I :sle pl!1'samento 
transparece do re~~ ulamento da li lesma escola de J 1 d<· janeiro de r8R5. 
A escola tem por fim, diz o art. 1 o, preparar chefe~ de peça e arti
lheiros para o~ diversos corpos da arma de artilharia do ex:erdto. » 
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Assim, a data da entrada para o corpo é a base para a contagem 
do tempo de serviço, conforme a regra Jlxada no texto da lei para os 
aprendizes marinheiros e ampliada aos aprendizes artilheiros pela citada 
resolução, e como o requerente pretende se lhe conte um período de 
tempo anterior ú sua entrada para o corpo, segue-se que são contrarit 1s 
ú sua pretençfto os dispositivos da lei c da resolução que invoca. 

Nessa conformidade, o Suprem" Tri!_,mwl Militar, corroborando o 
seu parecer de t'; de ag-osto de tqcl\, que motivou a re!crida resolução 
de ,g de setembro sobre o primeiro rL:querimento Jo 1" l.<:ucniP Juli:tiiO 
Tra vassos, opina peliJ inJetcrime11tu da t'resentc petiç'\o. 

Rio de Janeiro, .:s de setembro Je I<JII.- F .. lrgollo.- j . .f. 
,/c Pmença.-- C'c1rlos Eugenio. -- 1lleudes de Moraes.-- L. Jl!edeiros. 

Foram votos os ministros marechaes Francisco Jos~ Teixeira Ju
nior, Francisco Antonio Hodri~~11e-; de ~alie~ e almirante g-raduado 
.Julio ('('sar de N()ronli:t. -

HI•:SOI.Ut,:ÃO 

Ctmto parece.-··· Rio de janeiro,::; de nove1nhro de 'lJ''. -- IIEJniL~' 
J\. JJ-\ hJNSECA. - .\nlonio /\dol{'/10 da F. Menna !Jm-reto. 

N. cu" - Ei\1 :: OE NOVEi\IRRU DE rnt' 

Ilc~-_·lata a quem se devem HlllCsentar os olliciac:,-., que por qualque1 motivo,;,() 
á capital do Estado d~ Ma !lo Grosso c a que autot idade fica1 à :tlkclo n 
serdç<> de cmb'll que c dcscmbar.,uc 110 dito Eslado 

i\Tinisterin da < ;ncrra 
de 101 1. 

N. ')61 --](i o o c Janeiro, f\ de novembro 

Sr. cliek clu Depart a11tc·nto da < ;11crra -- 1 l director de arst~nal J<O 
g11c1Ta de •\lallo <;russo cqnsult:t em oflicio que clirig·iu :t e~le mini~
tedo em r de agosto ultimo, a quem se deve1n apresenlar os otliciacs 
que a serviço em transito, com Jic,_ttça ou pllr qualquer outm motivo, 
v'\o á capital claqnelle Estado c hem assim a que autoridade deve fictr 
:tllecto o serviço de enth:trq li L' e desembarque no dito l~staélo. 

Declaro-vos, para que o façaes constar áquelle director, que 
attendendo ao facto de serem as attribuiç0es do pesso!ll da direcção 
dos arsenaes quasi que exclusivan;ente technicas c administrativas e 
não tendo elle, por sua natureza, relações dircctas com o da tropa, 
deverú continuar em vig-or, afim ele n:1o afastar o pessoal de suas 
verdadeiras funcç0cs c de evitar possíveis perturbações no scrvico militar, 
a praxe seguida na inspecção permanente da 13• região, pela qual 
os officiaes nas condições mencionadas na citada consulta se teem de 
apresentar ao commandante da companhia alli estacionada, cabendo 
ao mesmo cununandantc a supcrintendencia do serviço de embarque c 
desembarque, ._deliberação L'SSa que tüo cst:"t em desaccórdo com a 
disposição da seg-unda parte ela solt1ção de consulta constante do aviso 
de r 1 de ag-osto de 1910, ao inspector permanente da dita região. 

Sat'1de c fraternidade. -· Mztonio !Idolf'lw da F. Memza llarretu: 
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l.lcchtra como uc,·erir ser ~011taclo o tempo ele :<cn i~o da.-; praças Li li C .<~ alis· 
tnrcnt para o ~ervi..;q llO excrdto, emqtl:tnto nilo "L' cffcctuar o ~·,rtci-o 

mililar 

Ministerio da c;ucrra -- '\. <l>":" - !Uo de Janeiro, ::de 110\CIIlbro 
det\)tr. 

~r. chefe do Departamento da Guerra-- Dccbt"O·VOS ciUe, Clll· 
quanto não se proceder ;w sorteio militar, o tempo das pra,;as que sc 
alistarem para o serviço do exercito, no primeiro ~emcstrc dc ''J '" c 
1 q 1 1 , hem como o dos indivíduos que se al.istarem no IIIC~IIlo scmc~trc 
dus annos futm·os, scr:·t contado da data dos respectiros alist:llncnl(lS. 

Saúde c fr:tternidade.-··· Jlll/olti" Lfulf'ltu d11 F. Jlt·nn,! !:cuTelo. 

J\'. ~u2 -- E\l " DE ?\OVI·:,\1131\0 I >1; l'lt t 

lkdar:l "il'l"l'lll ~11 rna . ...; ·k l.'a~a a" L':-;pin!..!~tr~la~ \\.ittl"IIL'"ll'r; n;lo n -..\·nd11, pPrCIIl, 

as dadnas 

Ministcrio da (iucrra - Teleg-ramma -- H.io de Janeiro, ') de 
novembro de VJ 1 1 . 

Sr. inspector' permanente -- i\laceió --São armas caça as espin
g-ardas \Vinchester, não são, porém, as clavin1s. Resposta Y<NiO 
tdcgramma -1 corrente.~ .l/cn/1.! !Jarre/o. 

lm.lcfi!re o l"l'lplel inwnto do 2·' kn~ntc qr:\cíli:UH) l'\11 tu .. la Fo111011r:t: '-Oht v 
anti~·uid:tdt~ dl' po:;io 

Ministeriu Ja ( ;uerra -- '\1. <C -1 - H.io de Janeiro.'·' de ll<>Vcmhro 
de 1<)1 1. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra--- Declaro-ros que o Sr. Pre• 
sidente da Republica, conformando-se com o p<lreccr do Supremo 
Tribunal Militar, exarado em consulta de 2 de outubro findo, sobre o 
requerimento em que o ~" tenente do exercito Graciliano Porto da 
Fontoura pediu que sua antiguidade de posto tosse contada de 23 de 
agosto de 1905 em que a tiveram varios companheiros seus, nomeados 
~lferes-alumnos em 1-1 de março de I<.JO(•, resolveu, em :1 do corrente, 
mdefcrir esse requerimento, porqnanto a turma de alnmuns que, com o 
peticionario, estud:wa em 1 qo-1 o scg·undo an11o da c~<.'ola militar do 
13 razil prestou e\amcs finae:! em duas ~~pocas. 

Na primeira, dc maio a agosto de 1 <JOS, forarn c\anlínados os 
alumnos que se não envolveram no movimento de 19cq contra o 
governo, tendo sido nomeados alferes-alumnos em J.1 da :tg-!i)sto de 1905. 
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Na seg-unda, de dezembro de 19u5 a marçü de HJl)D, l'ora111 
t.:x:uninados os alumnos implicados nesse mo1·imento c depois amnis
liados. Destes, os que satisfizeram as exigencias regulamentares tbrarn 
nomeados alleres-aium11os em 14 de março de 19• 16 e mais tarde 
contaram antig-uidade elo dito posto de ~~ de ag·osto de 1 ')' •S. Os 
outros só satistizeram taes cxigeudas em 25 de março de J<yJ(J c nesse 
Jtllrllero está o requerente. 

Saúde e rrat~rnid:ldc. - Antonio . l.fo/f•/111 .1.1 {.'. l{,•!l/1.1 /:.1/Tt!lo, 

t'O'\SIII.'I'A .\ <lUI·: SI·: lUci 1:1t1: O .\VISO SUJ>H.\ 

Sr. l'rcsidcntt.: da H.epuhlica ··Ordenastes por a riso do i\linistcrio 
da <;uerra n. ~CJc, de lfJ de scte111hro de 1'11''• a este trih11nal para 
consultar, com parecer, o requerimento em que o 2" tenente Or.:~cilianu 
p, •rto da Fontonra pede que sua antiguidade ele po~t" seja contada de 
-'.1 dt.: ag-osto de 1 ')' ·~. 

O requerente alleg-a LJIIL' tend•> SL' enrolrid•l nos acontecimentos de 
'-1 de JHlremhro dt.: '"''-I• liJi deslig·ado da Escola .\lilitar do Jlrazil em 
que est:1va matrÍL'Itlado : C]llt.: tendo sido amnistiacto pelo decreto 
n. r.;;;.). de } de st.:teJJlhr" Lk 1 <)• '.~. apresentou-se para go~ar da 
amnistia. e toi adnrittido a prestar c\aJJlC d:rs 111aterias do :J., arltlo do 
curso g-eral pdo reg nl:irnento dt.: r~~..,::, em que este r e matriculado em 
I<!O-!; '·1"~", appr01 ado plenamente em todas as disciplin:1s do 2° anno, 
nüo foi nonrcado alrcrc~-ahHlJil" ror decreto de q de março de 1•1nr,, 
como lixam .14 de sctrs comp,wheiros, porqnc anterionnentc ha1·ia sido 
sim11lificado na :wla de di"LTiptir:t do r" annu qtrc freqnt.:nton em 1<)".1; 
']I te, s1thmettido depois a n<ll o c\:unc dessa aula, foi approrado pL~na
mente c nome:rdo alfcrcs-a!lllllllO pm decreto de 2•1 daqudle rn<:z de 
março dt.: r 9"(J, com mais st.:is co I k:_:·:1s em Clllldiçiícs :tllalo:_:·as : que " 
g·orcrno tendo se c·onforrn:tdo Ctllll o p:lreccr deste tribunal t.:\arado 
em cons11lta ele ü de :u.~·osto de I< I''"· mando11 contar :1os alreres-:1lnmnos 
nomeados a q de núrço de t<J<lrí antiguidade de 23 de ag·osto de I<J<l;). 

a mesma dos collcg:1s q11c "~" se cnvul v eram n<~s :'ucces~os de 1 -t de 
novembro, e por isso e li e 1 em pt.:d ir e:;sa mesma antiguida, I c, baseando
se enr divcrs<~s arg·lllncntos <! :t pro['Osito cita JHJmcs de dilersos 
collegas. os 2" tcnc111es .l<~sé de .\lwc11 \r:lll}>, .\ntoniu i'inlrciro de 
Mattos, Plntan:ho S\larcs Cainby, .luZlo da Custa l.inra e .\nnanJo de 
. \ssis, que ellc julga em circumsta!lcias idcnti<.:as ás suas c gosaram 
E1v<>r dessa maior antig·uidadc. 

O coronel commandante da escola de arlilh:1ria c engenharia, in
formando, diz,. que o regulamt.:nto para os institutos militares de ensino 
approvado pelo decreto n. 2.: :;; r, de r U de a h ri l de r Ul): :, estabelece 
em seu art. 'J~, cu mo condição l':tra nomcaç~· J ao i'Osto dt.: alfercs
alumno, ter o candidato a esse premio escolar approv:tçõcs plenas em 
todas as materias de duns annos qu:Les,JUcl· d<l ,.,!rso g·cral cstat11ido 
nesse rcg·ulamento. · 

Em ponto alg·un1 desse· reg·uLuJJL'nto. a 11~'' ser 110 ~ 1" d,, art. <J,;, 
contém clle pt.:nnissão p:1ra rnelhori:t de exa1nes c " c:1so alli prnisto 
refere-se ú situaçft(> do alumno que haja terminado •> cmso g·cral com 
uma unit.:a appnwa.;ãu sinq,Jes que lhe ser:·l permittido mellwrar i'' •r 
nma só vez, a ti in de puder matricular-se no curso csp'"cial. 

O alumno nessa situaç~o, ;:c já não lo~se ollicial de patente, s~:ria 
torçosamente ;tltcres-alumno. 

Guerra -·- Dccis!Je" de fi) I' 



Por ontro lado o art. 94 preceitlia que não será permittida ma
tricula em nenhum anno do curso sem que o alumn• 1 haja obtido appro
v:tção em todas as ma terias do anno antecedente o 

Respeitadas as disposições citada,;, n:\o teri:1111 con,;eguido ser 
nomeados allere~-alnmnos nem " requerente nem os seu~ e\-collcgas, 
cujos nomes cita, :tlg·nns c\c,tes. ao menos na l'[•Oc:t l'lll que o !'()ramo" 

• l curond command::\lllc ch escol:\ ck <'St:tdo 111:\Íllt·. inl'•1rmando, 
diz" que do archiYo cb e\tin<:l:t Esc·ob 1\lílitar ti" t;r:tzil cnnsta que 
por decreto de q de marçn de ''!"LI t<wam nom,·:td< ~~ :tlflorc·s alnmnos 
35 alumnos pra<;:\s de l"·c:t tia rdt:rida csc"l;, <1s qu:tc•:; tcnd" prestado 
e\ames linaes da,.; IIJ:ttcn:\s que e'itudavam e111 tiJ' •1110 i'C·riodo tbJ >rrido 
de dezembro de J•J: ':;a mar..;•1 de HJIII> cit1du, :;c IJ:tl•ilitar:u11 a esse 
premiu escolar n:tl<'lr111:t da:; di::pr>sic;{Í<)S rcg-nl:une11lar•·o> d•: ::\.,:\: ''cndo 
esse:-: alumnos d<l tlllllll'l'<> dr1:; q11e se· 1Ja1i:un l'Jli'Oil'i,\,, '"'·' :tl'<lltlcci
mentos occorridos em '-1 de novembro :tin,la •k '''" 1 o 

A esses al!"crcs al umn• >S li>i m:tndadn mntar, d•~ conli >nniclade com 
a resolução tomada snbrc wnsulta do Supremo Trihtmal \lilitar, de 6 
de agosto de 1qrJ>, antiguidade de ~.)de ag-osto de: 1'1'>.), data em que 
haviam tido essa nomeaç:1o os ~cus col\eg·a.~ ctnc, por n:"tü h a ,-c rem 
tomado parte naqnclles acontecimentos, prestar.1111 t:\amcs linaes, 
lambem refcrcittcs a 1 <y q, no periodo de maio a a~:·• >"'' 1 dllltll'>il\10 anno 
de 1905. 

O reclam:utle 1d0 :;c achava habilitado naqucll:t stq•racitatl:l clata 
de q de março ele 1, JOI> a obtenção do premio :tcadcmico de alferes
a\umno. por isso que embr1ra prestando e\amcs limr_•; lh·; m:\lcrias do 
2° ann11 do curso g·eral. qrrc c:;tlldara em 1\lfl.\, COiir :1qndles alnmnos 
envolvidos n• >S \;tetos ele q ele nn\'embro, s,·, em ~.). :1inda de março 
tambem de !')''''• :tkanc;otJ mc\h()r:tr a approvaç~111 na aula <lo 1° anno 
em que h:wia sido simplilicado em 1 <i<l,i, quantlo e:-clnclou es~:t mesma 
aula, em Yirtmle tb conccsslo que lhe lôra dada pelo ministro da 
( ;uerra, c üesdc então fie< li I em condiçües de alcançar aqnc.lla cli~tincçtío 
reg-nla1nentaro c:thc,nd<l lhe t:Jl nomeaç~io prJr decrc.lo ck ''l ~liwla des.~c 
lllCSlllO lllez o 

Qt~anto aos an:umc~tos em que estriba o ti~dlltlanlc :t pretcnçiiu 
de ser eontada a antlg·tndadc de su:t nomcaç:lo ele allcrcs-alumno da 
mesma data em que l'm nlandacb contar aos 3~ colleé~·:1s ;oclls :t que fiv: 
a1Jns1\o, cabe a este comm:tndo fazer :ts decl:traçC>cs ljlH; seg-uem, rela
tivamente a ;-ac\a um dos ilc!t-' :tprc;-;c;ntados nesse documento: 

" 1 o o Os oiTicbcs :t c]tle a ilude o reclamante. actua\mr;ntc C!''' te
nentes, na époc:-tcm ,JUC tiveram nomeaç:ío de all"crec:-alttmno s.:llisi':Jziam 
por completo a e\ig·encia re~l!l:unc:ntar de approv:1çües pknas em toda~ 
as materias de dons annos \ecti·;m, au passo que :t esse tempo o rc
chtmé\Otc não se acli:tva h:t IJilita lo d~Yid:tmcntc ú obtendo do referido 
premio, pois s•'• um pouco mais t:lrde tal habilitaçf\0 se ·de11 cumo coa- o 

sequencia da melhora de approvaçiío de nma disciplin:t d, > 1 v anno du 
cnrso geral ent que havia siLlo simplilicado em ltYJ.~o 

Nessas cir..:Hmstancias, não se acha ellc nas me~lll:lc· condições dos 
35 seus C<>llcg·as :t<>S qu:tcs a resolução de ..:on,;nlta de (J d,· a~·ost•, de 
t•)lf> m:lnclon cllnl:lr antig·nid:tde de~.) dc ago~to ck t<)•.)), data em que 
haviam tiào es~a llOillc:l<;{to os ;;c:~s eolle~·:1s de ltll'ltt:\ de t<JU~; n:\u 
tendo razão tle ser a rccl:unaç:io quanto ao lüdll de lic:trr:m collucados 
:u.:ima delles es.~~~ tnc~mn~ seus ..:ollcgas que, cotli,' :tlkg·:1, estudaram 
um anno ti<> cnrso ;~·er.lllkpendcndo do cx:un<~ da m1tel'i:1 du anno an
terior em c!>tc tinh:tm si,.l•J reprovaclo'i, \'Í:-;to Cl>:no kt1 end<> el\cs tido 
matricula em ''J'l-{, , lc repetentes da ma teria do 2 · amH> em que foram 
reprovados em 19n.) conc0mitan temente C<Jill a d 1 ' nntcrhs do 3° anno, 
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prestaram c:\ames linaes daquella c de~tail no periodo de agosto de 1905 
a março de 1900, obtendo apprO\'açõe~· i~lenas em todos e dahi as suas 
habilitações para g-ram~·earem o premio e~::olar concedido por decreto 
deste ultimo mez. 

2°. Quanto ao :1llcgadn 1H.!Ste itt!m, súJ;wnte as circum:,tancia~ que 
tJ~C01Tel':t111 !la época :l c[llC J:lz refcrcncia '> :\~C!:tlll311[C li1fa111 as tlctcr
lllÍll:l11kS do c~paÇ:JIIJCilto dos pcrio,lo~' de C\ ;Jmcs fitwcs que se realiza
' aill 11<>- ins! it I! tos de ensino milit:tl., bto t\ o primeim pcrit ,,Jo de fim 
d(! 'tllllO lcctivo c<} ~'!g·uqd" de 111.11'•.'0, i-·tn é, 1::h J'r<>\Ítnidatfc; do 
inkio do noro :mno lcctil'<> . 

• ~ 0 • Quanto ao rderido neó'tc ik111, é !'tdo .JUC haviam duas 
épuc:1s de l'\<1111CS nonn:tcs, seg-undo disposiciícs reg·,!lnment:lre.-:, · endn 
que na seg-undn eram L·ontemplad"'' :1quclk.; que l~:lVi:ttll sido inil:t
hilit:ldos no ~'Cg-ttndo exarr1e p:H'Ci:tl tio anno lcctivo ... 

]),;\'ido ús condit;õe:; :laonP::'~~; em <J'W ficou .1 l·:~:co •la 'llilit<tr do 
nr:tzil pnr rnolivo dos acontecimento~; de 14 <k novembro de Jt)<q, que 
der:11n lo~ ar·"" fechamento do e~tal•clccirnent" ,,. de~Ii~amento de todos 
os alnmnos. 1< 1i medida adoptada pelo < ;oven1o a prcst1ç:ío de exames 
linaes relati1·os :itJ'tellc I'Criodo lrctil(' ~m dttl~ turma~. sendo na pri
meira admittido~ os não envolvidos ""~ l~tcto:-: que mo ti varam aquella 
~uspcn~:ío de trabalhos escolarc!; c na sq-l'nncla os que tct!do nelles 
tomado pnrte actiYa, 1\ •r:u1: :un 11is! i:td. ,,, p• 11 .td<l do Pode(· Legisl:~tivo 
de ::l de ,c tem hro de r' JP5. 

N:ío iion< c :1~sim d11:1s l'[l<ll::t; !e e\:u11e f<i(lpri:tJrlellle dit:1s, mas 
sim prcst:lr:un os alnmnos de t<l<>.! "s rcspcclli<JS actos de habilitações 
lin:1es em duas t11rma' distinda~, uma no inlerTeg·no de maio a agosto 
de r<;~u.). outra no de dc1cnll•r<• deste 111linw :ll!!lo :1 JIJ:tr:;o lk 1qo6. 

r) aclnal ~"tenente .José .!c .\bn~u Araujo. cuja wllocação acima 
de si acha iniqua o n:el:tuWPtC. fez parte d:1 pi'i111cira lwrna que prestou 
cxamcs relativos a 1•111 1 1r:1 primeir:t phasc dcs~cs :tl'tt•s C:t>nce,lido~; pelo 
C:>verno; e a :2.3 de :>g-<>·~t•• -Jc r<Jo:) em qtre f,,j nollleado :tl!cres-ahunno 
achava-se dlc habilitado de·.'idamcnte com apJ>rovaçiíes plenas e111 todo 
n segundo ann•> c n.'l ::cg-Jt>td;t cadeira do prim~iro a:mt• cuja r>Qta de 
approv:1c;:t<> simples ul.Jtida em r no,;, 111clhomu ~~~~ d:~ta de-~ .linda de 
:L~C'~l(' cit;\do, mcdb11te exame vag<> cnuccditi<• ptlo rninislro •.l:t Guerra. 

,\ Jiff0 .:·c:tça de silt•a·;üo entre , 1 reclamante e :1 rncs111o .2° tenente 
. d•rcH ,\ nujo pnwt'•m de qn~.:, crnbor:t e;;tn. la mio amb• •s n s<e~· •md<~ anno 
c:n 1<J<lJ, cun!onlle dr~cl;1ra, :qucllc prestou Ch aetos d<e C\amcs Jinaes 
'J": a \li inH~il·a ttlflll:.l qu•.: se ,;uhntctten a c:.-;as provas e em 'eg-.,ida 
tllell.orou, mediante coltcc~~ão do ,\linbt:;rio da tlucrra, a :I['J't"OI'ação 
:;inrpks •111e ·~"tivera em ~>1o:; na ~cc, ;incht cadeira do J'rimciro anno, ao 
p::;~s~' , [He o ll'L!.1nl:tn:c --.:() pr2::.tc~~! tacs actos co1n a .~c0·nnda turma, 
."ubnrett~;nLio-se depois de m·.Jles :1pprorado J•lcnamcnte ao e\ame vago 
da a11la dll P' imciro :rnno em que ti:~ha ap[.'l'OI'aç:ío ~illlJ'les c dalli a sua 
habilil~c:to ;'t notne:ICfl•' de ali<.:r·es-:11'11"110 P'~' decrelt· de ~· > de marco 
de l<l'l'J,. ' ' 

~o. Em reterc•rcia a c,~;c i/em, o caso q lll> '>ccorre com o actual 
_,.,tenente Antonio Pinheiro de Mattos, alludi.Jo pelo reclamante, é o 
Lk que teudo ellc prestado exame;: tirncs do Y' :unto com :1 1" turma de 
alillni\CJS de t•yq, olltc1c :IJ•prov:u.:üesplctJasenr itJda.as Jll.tteria-; menos 
11:1 .)' cadeira; entretanto, tllediante C(lllCcss;io dn J\linisterio da Unerra 
suhm~ttett-se em 7 de mat\'O de truJrJ a no\'O exame vago dessa materia 
1;111 '(li C ohtc\'e apprm·ação plena, habilitando-se desde enl.'\q ao premio 
c:sc·olar Jllc~ llw foi conferido por decreto de 1 -~ do 111csmo rue;. conjun
tamente com outro~ co! legas em numero tlc :q, an pasf'o que, como já 
li.:Oit acima rercrido, !J reclamante nessa data não tinha aind:1 os requi· 
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situs reguhmcnlarcs par:t tal uomeaçftn. O 2" tenente Pl11ttrclio Soares 
Cainb_y, a quc111 tambem 1':\z allusão o reclamante, tendo pre~tado com 
a primeira turma de :tlumno;; de ll)04 os exames das materius q11e es
tudara ne!ise anno, cl)nduiu o curso g-eral do re~tllamcnto de 1.': dL: 
abril de t!lq:: e a Yista de taes habilitações roi pronHJiido ao pos\t) que 
tcn1 por decreto de ~<J dL: nOYL:mhro ele I<Jn.s, não lhe cabendo IIOIJ1e,1ç:lo 
de alreres-alnnmo ~111 r:tzãt> de ter :tpprov:tt;t"íc~ ,,ilnplc-: em al~ntnas 
disciplinas, dali i o Etc:tu de se :tL'l1ar coll,cad<> stq >t.:ri< ll"lliCLtlc :111 re
d:unante. 

,=) 0
• l·:m rdcrencia a e~sc ilelll, ,iú ficou dito aci1na q11e n.'ío houve 

dms 0poc:ts de c\nmes linacs normnes em rela.,:.'íq ao perindo kctiru de 
1 • JO,j, mas si11t tirer:nn e'ses actos log,ar pnra dnas turm:ts de alutnnos 
tnatricubdos n:t l~scola \lilitar do Braziln<• dito período, dahi prm ind<l 
qnL: u :tctnal ~·tenente .luzt• 1 da Costa Lima, Lk quem tr:tta este it<:111, 
veiu a pre,,tar e\a!llc lin:~l das materias qul: estuda1·a incllhiYe •. la l'!lt 
que tinha sido inhabilitado no 2" exame parcial do período lccti\'o do 
dito anno, no interre~no de dezembro de l<Jtl~ a m:1rço de 1 f)<Jil, ~cnd• 1 

promovido ao posto que tem por decreto de 1: de outul,ro c"m :tnti
~nidade de ::.7 de ag·osto de l(J•lll, c quanto tambcm ao actual :J" tenente 
Armando de A~sis, citado neste ikm, o ~;cu c:t80 l: o mc;ml" de outn>s 
colle;2:.ts de que ,iá se traton atrás, que no dit" ann•l de i"tq cstnJaram 
cnmo repetentes d:t ~' cadeira Ll< 1 :c" anno c as nntcrias do :,", pres
tando os exames tin::es respeclivo,; com a tnnna de <lltlntnos en1·ulvidos 
Hos tilctos de q de nol'<'tllhro de 1grq, cabendo-lhe por se aek~r cotll
petentcmcntc habilitado, nomeaç;t< 1 de altercs-altunn< 1 por decreto til: 1.1 

de marco de '""''· " 
Este tribunal est:\de ac,~ôrdo co111 as inlbrmaç~-~e~ ac-im:1 tl:tllsi\Tipt:t~ 

prestadas t'elos comm:u1dantes da escola de artilharia e da do est:tdll
maior que l'l'lll elucidam o caso sujeito a e-..::~me e chs quacs se I'Crilica 
que a turma de alUil\lHJS que com o peticionario estud:\1 a c111 1 qo_l o ~" 
anno do curHl da Escola J\lilit:tr do rlrazil ]'restou e.\a111es linaes Clll 

duas épocas: ua !'rimeira 1\lram suhmettidns a e\:tii!Cs 111' período de 
111ai" a ag-o:;to Lk: 1 f)<J;j os alnmnos qnc não se c:nohcra1t1 na revolta 
do anuo anteri()r, tendo sido ll<JIIlGtdo~ alferes-:11umn1 >s a -'; desse mez 
de a!..~osto de 19<15 aquellcs que satislizeram as exigencias reg,lllatncn
tarcs; os demais que l<•ram amuistiados pelo decreto lc~'islatiro n. 1 ·3?.), 
de :: de setembro de 1 ()O;) prestaram exames na -'" 0poca Llcsde de
zembro de I!J":; a março ele 1911!1, e os .~:=i de;;tcs ulli1110s que s:ttisli
zcram as mesmas e\igcncias de appr<~v:~çõcs ple11:rs !()J':un uu1ncados 
alteres-alumnos em 1 ~ desse ultimo mez, março de 11)•)<>, sendo-lhes 
mais tarde concedida anti~uidade de seus cnlleu·as. a de ~' de au•1st•• 
de 1905, em virtude de I:esoluçãu presidencinl t111Úad:t ""],n: coÍJ:itill:t 
deste tribunal de 6 de ag,ostn de 1')116. 

Finalmente, us alumnos anmi.;tiactos que sú c< >ncluira1n os e\atnc> 
do anuo lectiyo de 1qo4 com apprm·açõe~ plenas nesta seg-unda l:1 ,oca, 
não satisfaziam, entretanto, as cundiçües reg-ulamentare:- exigidas para 
a nomeaçüo de alferes-alumno~, solicitaram ao ( io1·erno pennis:,fto para 
1\JCIIH 1rar as :tpprovações das ma terias de anil< h nntc•·iores, em que 
lt~tl·i:tl\1 sido ~intplilic:tdos. acl1:1n: I< 1-sc lll'Ssc llllltlcr" 11 1 'CI icill\l.'tri• 1 e 
111:tis seis cu !leg-a:;. 

<_)uando :din~lllogTaram estes nllimos, a J.) ele 111arc:o de ''~' ,,1, obter 
:tppruvações J>lenas d:ts materi:ts em que h:n i:un sid•J simpliiicados. con
quistando só ,_,ntã<' direitu :'t non1cac;rto de alreres·altlli\110, ,iá t's seus 
col!eg:ts da J'' turma. regularmente habilitados, lt:triallt sid< 1 clentdos a 
esse posto desde 14 do citado mez de març• 1 de 1 r1• 11 '· 

Ora, nesta data o pcticinnario e seus seis c• >lk~: :t:', li r-to v:;tando 
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habilitados á nomeação de alferes-alumnos, não estaYam em identicas 
circumstancias daquelles e por isso· não podem contar a mesma anti
guidade de q de nnrço de I!J06, com que ellcs foram promovidos, nem a ele 25 de aO"OSto de H)• l5, que lhe foi COncedida mais tarde. 

Prir esse" motim, o tribunal é de parecer que a prcset]te petição 
derl' ser i ndclerida. 

I{ ill de Janeiro, 2 de outubro ele 1 <Jl 1. --- !·' . . lrgo!lo. - X. da 
L',IIIU/',7. ·- j. f . .!e l'rncnc"tl. -- r ·.1rlos lo'ri<:!,'CliÍO. - lkn.lcs d<' .1/nrctes. 
··- f.. lft'.f:•m;s. ' ' 

C.Hno parece.-l~iode Janeir(). :1 ,te nnvc1nbro de 1()71.-
lll·l;·.rl·.s H .• ll\ l'rt'\~FC:\. - .ln!OIIÍ" .ldn/{'lro ./.1 F .. lleJI/1<1 11:11'/'t'/o. 

N'. ~·q - E.\1 11 DI·: Nt>VE.\11:1{< l llE 11111 

I k('l:l I '1 ifli<' a--: pr:lt;:l -: r\r) (''\t•n:ito ljll'.' cumprirt'lll .-...i'll1t'tlt;:1 p(H' tk'-'l'l~..;';i() dr'\ r"l\1 

;r:l ill~'llli,\:1': ll:l' llll'llr~iO!l;!d<l~ IL'<.:;l'l'\:1'-' (' d:t rlll:ra..; r·["r)\·jdJ·!Jri:l: 

\liuistcriodaCII<.'IT:t -\f."::_; - J{itl ,ll:_l:uJcird, 11 ,f,• JJIII"<'IIlht'll 
"(' 1•)11. 

Sr. chefe do neparl:.lmcnto d:l ( ~llcrra -- () COilllllaJidanlc do 
12" re~·imento de C:ll'allaria consnlt:l ~c as praç:ls do C\L'rcito q11e cJIJJI
prir:tm .'cntcnc;:t por cri me de descrçfto dcn~m ~c r rel:tci< llud:Js ('om', r e· 
s<~n·is~as, quand() terminarem ~cus contractos. 

· l<m sol11ção a tal con~ulta dirigida ao comrw1ndantc da .)·' brigada 
de c:1 rallaria em ollicio n. SSS, de 2<) de setembro ultimo, vos declaro, 
p.1r:; os de1·idos Jins, que as ditas praças derem ser inclitidas nas men
cionadas reservas, desde que tenham cumprido sentença interior a seis 
an1111~; de pris.'\o, qii:Jl,p1Cr que tenha sido o dclicto pr:tlk:ldo, cll111-
prindo-se 11fto conl'undir reserva com euga,l:tmento, sendo q11e o nimc 
lk deserção n:-10 csVt cumprehcndido entre ns ,!c tinidos no art. 1 () e 
SL'II t'aragT:l~'ho nnico do codi~·o penal militar, salvo no caso de rein
cidl'n•·ia sujeita á penalidade que produz a C\pub:1o do delinqueult: das 
li!t·ira~; d() e\cr,·ito, <'.\'·J'i do :ll't. 1111 do citado C()dig·o. 

S:il'ldl~ c l'ratcrnicl:tck.-- .l11fuJiiu ldolj>llO .U e. ,l/t:l//1,1 /].)1'/'C/o. 

!\. 2n~ - Fll t r DE ).'0\'f~.\llmn llE r•HI 

Til· f, f.·r(• t) ll'1[1lt'J im•,•nt(), id ,·:q'i:;"íll .lo-;~· Jo\ in o \br,[lll..!-. .l1111in1. :.:qlq·~· t'tli[IJt :l•:itl 

110 n.lnunal( 

\linisterio d:1 (;II<'IT:t -- \. <~~:1 -- 1\io ck ,lan,·ir,). 11 <],• 1111· 
\'f'JIJI'r' I ,!e I<Jf I. 

:-;, .. r:helc do ncp:trlaJJICiltl) da ( ;lll'IT:l - Confmmandl)-~(' I.'Uill " 

p:1rec~<·r lln SnJ'remn Trillllll:11 !\Iilitar, c·\arado em cons11lt:J de 11 de,,._ 
l<'Jnl'l'" nlt i11w ;;ol,re n n:qnerinll'nlo em q11e n 1" tt-nelllt~, h••.ie c.rpit:io, 
.1'' , .. 1<<\lllll \l:rrqn<:s .l1111ior, l'orentender que, 1i·r1<:ndo <;j,[,, ,.,llllj•ri.l" 



1~ DECISÕES DO GOVERNO 

o accórd!o do Supremo Tribunal Federal de 13 de julho de 1908, que 
julgou illegal a aggreg-ação de oito capitães, effectuada em 24 de janeiro 
âe 1907, os quaes deixaram oito vagas não só do posto de capitão como 
tambem de 1• tenente, que foram preenchidas de accOrdo com a lei; 
cabendo quatro destas ui umas, por estudos, a :200 tenentes mais modernos 
que o peticionaria, porém, habilitados com o curso da arma que elle não 
~uia, aos quaes foi dada a antiguidade de :25 de janeiro de 1<)08, de
veriam ser tambem consideradas illegaes as promoções que então occor
reram, dando log·ar á preferencia que tiveram o :2" tenente Gustavo 
Maria de Andrade Santiago e mais tres officiaes, que só seriam pro
movidos depois de 25 de janeiro do citado anno e ikariam collocados 
na escala abaixo de seu nome, pediu ser collocado no almanak do i\li
nisterio da Guerm acima deste official, o Sr. Presidente da Republica 
resolveu, em 3 d" corrente, indeferir essa pretenção, porquanto o 
Supremo Tribunal Jlilitar em seu parecer de 29 de maio ultimo 
demonstrou a sem razão de pretenção identica á de que ora se trata, 
monstrando não só que o accórdão que annullou a aggregação dos oito 
capitães não abrangeu os actos que della decorreram, como tambem 
porque diversos outro-; accórdãos daquelle tribunal teem tirmado a dou
trina de que não devem ser annullados, os direitos individuaes inaufe
riveis, que derivam de actos annullados, adquiridos bona fide, por meios 
legaes; o que vos declaro, para os fins convenientes. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica - Por vossa ordem foi remettido a 
este tribunal com o aviso n. 107, de 20 de maio de 191o, para consultar 
com o parecer o requerimento em oue o 1 • tenente de infantaria, hoje 
capitão, .José .Jovino Mar4ues Junior pede ser collocado no almanak 
acima ao r• tenente, tambem ja elevado a capitão, Gustavo Maria de 
Andrade Santiag-o. 
-~ Esta pretenção é perfeitamente identica á do capitão Galdino 
Tavare,· de Souza. que foi assumptn do parecer deste tribunal de 29 de 
maio ultimo. 

O requerente funda o seu pedido no seguinte : 
Tendo sido ag-gregados á arma de infantatria oito capitães a :)4 de 

janeiro de 19<J?, deixaram oito vagas não só do posto de capitiío como 
de 1° tenente, que foram preenchidas de accórdo com a lei, cabendo 
quatro destas ultimas pelo princ1pio de estudos a 2°' tenentes mais mo
dernos que o peticionario, mas habilitados com o curso da arma que clle 
ainda não possuía, aos quacs foi dada a antiguidade de 25 de janeiro 
de 1<)08. , 

Succedeu maL' tarde que por accórdão do Supremo Tribunal Fe
deral de 13 de julho de rgo8 foi julgada illeg-al a aggregação daquelles 
oito capitães c o Governo cumpriu essa decisão. 

Pretende por isso o requerente que devem tambem ser consideradas 
illegaes as promoções que então ·occorreram c que deram Jogar á 
preferencia que tiveram o :)" tenente Ciustavo .Maria de Amiradc San
tiago e mais tres officiacs, os quaes só ~criam prol)lovidos depois de 25 
de janeiro de rgoS c ficariam cotlocados na escala abaixo do seu nome. 

No parecer deste tribunal acima alludido, de 29 de maio ultimo, 
ficou demonstrada a sem razão de identica pretenção, não só porque 
o accórd.'io que annullou a aggregação dos oito capitães não abrangeu 
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os actos que della decorreram como tambem porque _diversos outros 
accordãos do mesmo tribunal teem firmado a doutrina de que não 
devem ser annullados os direitos individuaes inauferiveis, que derivam 
de actot: annullados quando são elles adquiridos bana foje pelos meios 
legaes. · 

Por esses motivos já expostos no parecer de 29 de maio ultimo, o 
Supremo Tribunal Militar entende que a pretenção do r• tenente, hoje, 
capitão, José jovino Marques Junior não está no caso de ser deferida. 

Rio de Janeiro, I I de setembro de 1911.- F. Argollo.- F. ]. 
Teixeira Junior.- F. Saltes.-}. _f. de Proença.- Julio de Noronha. 
- C,1rlos Eugenio.- Mendes de Moraes.- L. Medeiros. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Rio de Janeiro, 3 de novembro de 191 I.- HRRMES 
R. DA FoNsECA. - Antonio Adolf>ho da F .. Henna narreto. 

N. 216- EM 1:1 DE NOVEMBRO DE 1011 

Declara que os commandantes de grupos teem competencia para arranchar e 
desarranchar praça>< 

Ministerio da Guerra-~ N. 991- Rio de janeiro, 13 de novembro 
de 191 r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O com mandante do 
4• reg-imento de artilharia. tendo em vista o disposto no art. ;!8:! do 
regulamento para instrucção e serviço interno dos corpos do exercito, 
consulta se os commandantes de g-rupos teem competencia para ar
ranchar e desarranchar praças. 

Em solução a tal consulta diri~dda ao commandantc da 4• brigada 
estrateg-ica em officio n. 435, de 4 de agosto ultimo, vos declaro, para 
os devidos fins, que os commandantes dessas unidades teem competencia 
para publicar ordens do dia, mesmo no caso de estarem incorporadas, 
em vista do que dispõem os arts. 1R, § r•, 173, ~ ro, e 451, § 4•, do 
mencionado reg-ulamento e do aviso n .. 10, dirigido a 4 de dezembro 
de 1909 ao inspector"permanentc da 7• região; attendendo-se ainda que 
o art. 7°, tratando da publicação das ordens do reg-imento, faculta-lhe 
additar, quando preciso, as determinações indispensaveis á sua perfeita 
execução e que não deixou de existir a faculdade aos cotnmandantes 
dos batalhões e g-rupos de arranchar e desarranchar as praças, pelo que 
as referidas ordens do dia deverão conter, não só o que fOr determi
nado pelo commando do regimento, como tudo que disser respeito á 
administração, instrucção e disciplina. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto, 
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.\'. ::u:- --EM 1:; DE NOVEi\llmO m; I<J1l 

.\\and:t n·c~·lht·r :\ ilJ .... !lt:C'f<lO permanente da ~a regi:lo o nwtt'1 ia\ lwllico d~stinado 
:\t)"' e~tal,ck-:illlt..'lllt>~ ch h dt· l'll'>illo 

,\linisteri" Ll:t < ;uciTa -'\i. •n.) -!tio de .Jancir<l, 1,1 de novcmhro 
de (() 1 t. 

Sr. chele do lkpartamento da c;uerra -- Parecendo ao inspector 
permanente da c·' reg-ião qne os alumnos dos estabelecimentos civis de 
ensino não est.:io sujeitos á in-;tmc,;;to militar, em vista d•J novo reg-ula
mento da instrncção puhlic:t c pela circumst:lnL·ia de terem ~ido dclles 
retirados o.o instnJL'lorc< 1nilirarcs, con~1ilta IHl ollino que 1os dirig·in 
em :}·de outubro lindo, soh 11. :-::;-, se o material hcllit.-n que se aL·ha 
naL[Hella inst'ccç::ío, dc,linado aos ditos estahcleriment• '', deve ser-lhes 
entreg·ue c, H<1 caso 11e~·atho, se púJc determinar <' recolhimento d<, 
'llle se acha a carg-o dos mesmos. 

Em solução a essa consulta, vos declaro, par:t os Iins conveni
entes, que o material de l[IIC se trata dever;\ ser reL·"lhido :'tquella 
inspecção, procedendo-se Lia mesma fúrma com reJa~ :i o a• 1s demais 
csl:tbclecimentos em identicas condi<;õcs. 

Saúde c frat..:rnicbdc.- \ntonio .. ldol{>llO d.1 /.', _1/,·nl/.1 llarrctu. 

N. c"R - 1·:\l 17 1m NOVE\llmn [)!·: l<JII 

He-=ohl' <l {·nno..;ttlta ,h• ttm c:tritfln do :~o reg-lllH'1lln 'k arlilh:lri:l ..:obre· 
:tdmillÍ:.;I ra~·;\o milita 1 

\linistcrio cb 1;111;rr:t- N. l.<liJ -lZi<l ,~c: _l:tn,·ir••. 1.' de no
Ycmhro de 11)1 1. 

Sr. chefe do Departamento da I ;ueJ'!'a -- Em soluc::ío à c·onsulta 
qne o capit.'io do ::;" rcg·imcnto de :.utilh:11'ia \\'landi~l:\o ll:mdcira Tei
'eira t;tz.ao comtn~utcl:tntc da :;' b1:ig·ada t.stratc~·k:t em oflkio de 4 Lle 
Jnlh~l nlumo, l:clatJ\'amcntc a admmlslracüo nnlitar, 1 os dcdam, l':tra 
os hns conveniCnte~, '[llC sobre esse assumpto m:mtl'nlt•) , • aviso de 1 '2 

de março de IIJIO, no qu::tl, resolvendo consulta idcntica, se disse que 
o c:1so se achava aclarado pcln art. :q:1 do rc~.rubmcnto approvado 
por decreto n. 7 ·45'l, de 15 de _iulho daqnclle anno, sendo ns casos 
omissos resolvidDs dentro das disposições lcQ"aL~s c tic:tndo a soluc:lo 
mais conveniente dependendo Llos rcg·11lalllentos ntilitan~s c do critCÍ'io 
,lo com mandante d• 1 corpo. . 

Salidc c fraternkhde.·- .lntonin .\dol{'lzo da F .. 1/,•utu /:,11Teto. 
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~- :Jo<) - Ei\1 1:~ DE NOVE:'\li1RO DE l(jll 

'lu tempo Jc sen iço do ollidal do cxerdto 11~0 se dcl'crá descontar o periodo 
comprel~endiJo entre o cn.:crramento dos trabalhos kctivos na Escola :\li!itar 
c a abl'rtura cl:ts aulas em que clle c·stnc comlicenç:~ p:tra ltatamc~nlo de ttc
~ocios de i 11 tvrt:"'"l'S 

:\linisterin da t ;tiCtTa -- :'\. 1.,,~~ -- !{io de ,laneiro 1:: de no
vembro de 1'111 

Sr. l'IJC!'e do Departamento da <_;uerr:~ - Declaro-vos c]lle, t1L' ac
Ctirdo com a re~olução de 1-J de ~demhrn 11ltimo, tomada sobre con
~ulta do Supremo Tribunal :\li!itar de 21 de ag·osto antt:rior, não de
rcrá ser descontado no lempo de :'erviço elo comncl do -J0 hatalhZto •le 
cng-anharia Luiz .\lanoel .\l:trtins da Silla o perioJo decorrido entre o 
encerramento dos lrahalhos Jccl i vos Lkt Escola !llilitar da ( 'õrtc, ~~m 
1:•,:;-J, e a abertura das aulas da mesma escola en1 1::3.~, d11rante o qur.l 
este oilic:ial, quando alll!lllltl, estC\'C com licença para tratar de neg-o
cios de seu interesse no Wo ( ;rande do Sul. por isso que t;tl licença 
cqlli\':lle a uma pcrmiss:ío para grNJ de l'l·rias, em ct1jo c·as<l o,; alt1mnos 
llllllca soilrcm prcjuizo alg·11m. 

( lntrnsim, vos declaro que c,; ta,; d isposjç,~,cs dc\'crflu ser c\ l<.'nsi r a~ 
:t todos os olliciacs que g·osaram ferias nas mesmas C<lndiçõcs. 

S:t<'tdc e fraternidade.-- .lntonio Lf,>/f'/io J.1 F. lf<'IIIIJ /:arrt'lo. 

\':lt• . .:.l· ah()n:t ~r:llilica\:Í.t) ao ollicbl que. l<.'ndu ordem d ... · t'lllllar~Jill", n;ln u 
clfl'ctu~_· no dia d~·tt:'rndnarl11 

'\linistcrio da ( ;ne1Ta -- ~- 1 ·''·'' -H i" tk .l:tneirn, 1:: de 110· 
rcmh:-o de 1()11. 

Sr. chefe du Departamc1tto da ( ;11crra -- DedarO·\'o,;, p:tra os Iins 
c.:onrenientes, que nflo scr;i abonado da respectiva g-ratilicaçiío o otlicial 
q11c, tendo ordem de cmharque, não o ell'cctnar no dia cJetcrminado. 

Saúde c fr.1tcrnidadc.- .lntunio /Linlf'!tn ,{a F .. \lcn/1,1 IJcirreln. 

N. 211 - F:i\1 til DE NO\'E:\1111~0 DE 1'111 

J111 ll~ft'l"C' o 1·eLp1erimcntn • In :tlferl'~ rcfr>rmado Jn...,c T .OpL'-" I 'l'l t·il :1. -.:qhrc 
p:t~ . .ranwntr) 1le \Í!...!'l'sima-.: partC''-' tk -.;cn ...,ofrln 

\linistcrio tb (;liCITa - '\'. J::; - Rio <k .fancirn, 1 ;: rk no
,.,•mhro de 1 q t 1. 

r 1 Sr. Presidente da l{cpuhlica manda, pr •r esta ~ccrct:ni:l Jc Es
t:tdo. dcd:trar ao Snf'i'L'I110 Tribnnal i\lilitar qne a 1 (, do mrn:nLL' 
l<'~lii\Til con!itrm:~r-~e L'I)IIJ ''parecer do mesmo lrihttn:tl, e':w1d•• crn 
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consulta de 2 do mez findo, sobre o requerimento em que o alferes 
reformado do exercito José· Lopes Pereira pediu que lhe tossem pagas 
vinte e duas vigesimas qurntas partes de St:u soldo em vez das vmte e 
uma vigesimas quintas partes do dito soldo que lhe teem sido abo
nadas, visto contar vinte e um annos, nove mezes e scls dias. de ser
viços prestados ao exercito. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA .'\, QUE Si': REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente d:.t Republica - Com o aviso do Ministerio da 
Guerra n. 173 de 19 de junho ultimo, mandastes submetter á conside
ração deste tribunal o requerimento em que o alferes reformado do ex
ercito José Lopes Pereira pede pagamento de vinte e duas vig·esimas 
quintas partes de seu soldo c não vinte e uma que lhe tecm sido abo
nadas, visto contar \'inte e um annos, nove mezes e seis dias {le 
serviço. 

Dos papeis que acompanham a pre.~ente pretenção, nenhuma in
formação consta referente ao assumpto que a constitue, e a directoria 
de Contabilidade da Guerra, sem discutir o caso, opina que sobre ella 
seja ouvido este tribunal. 

O alferes José Lopes Pereira foi reformado a 22 de março de 
1882, isto é, 17 annos antes do aviso n. 96, de 3 de julho de 1899, que 
mandou que fos~em computadas como um anno completo, para a re
forma dos officiaes do exercito e armada, as fracções de anno exce
dentes de seis mezes. 

O caso do requerente não é novo e .iá foi. resolvido por a vi'o 
do MinisteriiJ da Guerra n. 133, de 3 de outubro de 18<)9, em que o 
Sr. Presidente da Repnblica mandou declarar a este tribunal que, con
formando-se com o parecer exarado em consulta de r8 de setembro 
do mesmo anno, resolvera indeferir o requerimento em que o aiferes 
reformado do exercito Luiz Firmino de Souza Caldas pediu pagamento 
de mais uma vigc-ima quinta parte do seu soldo. 

A conclu~ão da consulta adma e com a qual se contbçmou o chefe 
do Estado em resolução de 39 de ~etemhro de 1899 diz assim: " Este 
tribunal entende que a resolução constante do aviso do Ministerio da 
Guerra de ~ de julho ultimo só póde aproveitar aos officiaes da ar
mada c do exercito que teem tido reforma na vigencia dos decretos 
ns. lol3 A, de 30 de dezembro de 1 B&), e 193 A, de 30 de janeiro de 
18go, pelo que é de parecer que " requerimento do alferes Luiz Fir
mino de Souza Caldas, reformado por decreto. de 1 'i de fevereiro de 
1866, carece de fundamento ". 

Este tribunal, á vista do que ha resolvido sobre o assumpto, é de 
parecer qne tambem de funáamento carece o actual requerimento em 
que o alteres rclêxmado José Lopes Pereira pede igual favor, que foi 
negado ao alferes Caldas, sob o fundamento de não ter a lei de venci
mentos effeito retroactivo. 

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1911.- F. Argollo.-'x. da 
Camara.- j. ]. Je Proettça.- f'arlos Eugenio.- Mendes de jl,fu. 
raes. -- L. .'r!edeirus. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Rio de janeiro, r6 de novembro de 1911 • ...,.. 
Ih;:RMF.S R. DA FoNSECA.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 
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N. :1:- EM 22 DE NOVEMBRO DE 1911 

Indefere o requerimento do então 1° tenente Aristoteles Télle~ de Menezes, sobre 
promoção 

Ministerio da Guerra - N. 1.036 -- Rio de Janeiro, 22 de no
vembro de 1911. 

Sr. chefe do Departamento ela Guerra- Declaro-vos que .o 
Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Suprelll'O 
Tribunal Militar, exarado em consulta do 2 do mez findo, resolveu, em 
16 do corrente, indeferir o requerimento em que o então 1• tenente 
Aristotelcs · Telles de A\enezes pediu ser considerado habilitado com o 
curso geral da extincta Escola J\'lilitar do Brazil desde março de 1905 
e, como consequencia, promoçáo ao posto de capitão. 

~aúde e fraternidade.- Antonio .4dolpJw da P. Mem1a Barreto. 

CQNSUL TA A QUE SE REFERE O A VISO SUPRA 

Sr. Presidente ela Republica - O Ministerio da Guerra, com o 
aviso n. 246 de B de setembro do anno passado, remetteu a este tri· 
bunal por vossa ordem, afim de consultar com parecer, o requeri
mento em que o 1° tenente de cavallaria Aristoteles Telles de Menezes 
pede ser considerado habilitado com o curso g-eral da extincta Escola 
Militar do Brazil desde março de 1905 e bem assim, ser promovido 
ao posto de capitão. 

Diz o peticionario em seu requerimento que nessa data deveria 
terminar os trabalhos escolares relativos ao anuo lectivo de 1904, si 
não houvessem occorrid<l os successos de nm·embro desse anuo, o que 
lhe trouxe comn conscquencia só poder em julho do anno seguinte, 
prestar exames das ma terias do 3• anno que cursava. 

Essa demora na prestação dos exames foi independente de sua 
vontade e acarretou-lhe o- prejLlizo resultante da promoção a 1 o tenente 
por estudos em 2 de ag-osto de 1905 do então 2" tenente Raymundo da 
Sílva, mais moderno que elle. Em vista disso, pede promoção ao posto 
de capitão a qLte j:i toi elevado RaymunJo da Silva e collocação no al
manak militar acima deste. Finalmente, basea o pedido de ser consi
derado habilitado rom o curso da arma desde março de 1905, na reso
lução presidencial de 1 2 de agosto de 1 QO,), tomada sobre consulta 
deste tribunal de ~!.7 de julho anterior. Todas as autoridades ouvidas 
a respeito dessa pretenção julgam-na justa. 

, Diz o coronel chefe da divisão de cavallaria do Departamento da 
Guerra que o requerente funda o seu direito na cirêumstancia de não 
ter concorrido para a suspensão das aulas, o que o colloca na mesma 
situação do actual capitão Manoel Bourgard de Castro e Silva a quem 
precedendo consulta a dte tribunal, mandou o governo contar anti
guidade de alferes-alumno de dezembro de 1 UqJ, " data em que teria 
sido nomeado se não tivessem s;do as aulas sus1wnsas, em consequencia 
da revolta da armada". 

Accrescenta o mesmo coronel, que da fé de oflicio do peticionario 
não consta qne elle houvesse tomado parte na revolta de 1904, pare· 
cendo por isso aproveitar-lhe a doutrina do aviso n. 2.732, de 17 de 
agosto de 1908, que resolvendo o caso do capitão Manoel Bourgard, 
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mandou estender a soluçiio adaptada a todas a~ prctenções iclcnticas ás 
desse ollicial . 

Todas as demais autoridades informante~ concordam com a opi
nião acima. 

( l Supremo Tribunal 1\\ilitar passa a est~td:tr o Hssumpto. Cnr
sa\'a o pelicionario no anuo de '9' q, as aulas do :1" anno da Escola 
j\[ilitar do Jlrazil, quando a '-I de novembro estalou a rewlta em que 
tomaram parte muitos alumnos dessa escola, por cujo motivo" g·nverno 
mandou fechai-a por decreto de 1 (i do mesmo mc1. e deJ•ois submetteu 
taes alumnos a conselho de g-uerra. 

O peticionaria nfto tomou parte nes~a re\·olta, <l qu·~ ~c dcprchendc 
da sua fé de onicio. 

Interrompidos seus e~tudos em consequencia do fechamento da es
cola militar, não poncie prestar exames em época propria, que seria em 
man;o de 190;), mas conseg·uiu J:tzel-o em julho, e antes de habilitar-se 
com o respectiro curs<l roi promm·ido a 1" lencnte, por estudos, a 2 
de ag-osto, o ::!" tenente Raymundo da ~ilva. que pos~uia o cms• 1 porem 
era mais moderno qne o peticionano. 

Pede elle agora ser considerado habilitado desde março de 
HJOS, época em que deveria terminar o curso do anno lccliro anterior, 
afim de contar antig-uidade de 1" tenente e de capitão das mesmas 
datas em que roi promovido o ::!" tenente Raymnndo da ~ilva cujas 
promoções lhe teriam cabido por ser mais antig·o que este ollidal, c 
apoia essa pretcnção na resolução de D de agosto de I<JO.~, e1n virtude 
da qual ao então 2" tctwntc JV\anoel Bourg·ard de < ·astro e Silva e a 
outros officiacs em suas circumstancias tbi mandada contar autig·uidade 
de alferes-alnmno desde dczembrn de 1 fl<J3; em que teri:un terminado 
os exames das aulas que frcqnentn·am se não h ou vesS(' nccorrido o 
fechamento das c~c·nl:ts por motiro da revolta de J'arte da es
quadra. 

E' certo que ha alguma paridade entre as actuaes circnmstancias 
do peticionario c as qnc entiin rodearam o capit:ío \\anOL:I iiourg·ard 
e seus companheiros. 

Cumo estes, o pcticionarin não ~c ennJ!I·eu na rc1·oltJ occorrida, 
não concorrendo, portanto, para o motivo que deu causa ao prema
turo encerramento das escolas e mo,;trou nos exames linacs ter cursado 
com aproveitamento as aulas que frequentava antcri<~rllll'lll<~ a<l encer
ramento, porém as dcmab condições sftO direr~a~. 

O motivo por que esses ullieiaes !oram con~ideradr >s habil_itados a 
obter o titulo de alteres-:.ilumnos na época normal em que de\ enam ter
minar seus exames, tbi ter o Congresso autorizaelo o ( ;nverun por 
uma lei especial, o decreto lcg-1slativo n. ::Jn(>, de ~0 de :oetemhro ctc 
1 fkq, a fazer-lhes essa concessão. 

Si não tora essa autorização do Poder Legislativo, o c;nverno 1do 
poderia expontaneamentc considerar habilitados com os respectivos es
tudos, os alumnos que na realiclacle nfto haviam sido submettidos a 
exames. 

Essa impossil,ilidadc persiste adualmcnte. 
Para que o r;overno pudesse considerar o pet icionario e < 1utros 

companheiros em suas circumstancias, habilitados com curso da arma 
desde a epoca anterior ;í em que prestaram os rcspcL·tivos exames, 
seria preciso que o Poder Leg·islativo. por meio de um:t lei especial, 
como aconteceu no caso elo capitão .\\anocl Bourg-ard ,. 'eu~; t·ompa
nheiros, o determinasse positivamente. 

Tamhcm não amp;~ra ao peticionaria a resolu,iio J>resirlcnci:ll de 
12 de ag-osto de I'Jo3. a Lpte allude o aviso n. ~-:-:;J. Lle 1:, tll:ltldandn 



1avorccér ~) então ~" ll:ncntc Manoel llourgard c todas as pretcnçõcs 
idcnticas ás deste ollicial, porque esse aviso relere-se sómentc :tos 
ofiiciacs que teriam direito á nomeação de alfcrcs-alumno, no anno de 
IHcJ3, pois 3o olliciaes est11vam em circumstancias identicas e apenas. 
dons havi:~m requerido esse t:tvor, os ~o, tenentes .\lanoel llourg·ard e 
l<'!·ancisco Fontes da Siha. 

<) decreto lcg·islatil·o, em Yirtude do qual o C.o1erno, depois de 
consultar este tribunal, concedeu aquclle nt\"Or aos olliciaes acima 
citados, tem o 11. é!<JIJ, data de 211 de setembro de 1ih-l c dispOe o se
guinte na parte primeira do seu artigo unico : 

,, Fica o UoYerno autorizado a considerar como a~1provado~ os 
alumnos das escc1las J\lilitar e Naval qtte tiverem frequentado com apro
veitamento as aulas das mesmas escolas ate o dia IJ de setemhn' de 
l ~· ;( '.). l) 

Poskriormenl<!, o CongTC8SO expediu o decreto leg-islativo n. ~2", 
de 14 de novcmhnJ de till)..J, interpretativo do de n. :20(,, que diz no 
art. 1 o : " A~ disposiçües do decreto n. 206, de 26 de ~ctemhru de 
,::'H• se estendem aos alumno~ de todas as escolas militares que csli · 
ITI·cm nas condições citadas pelo mesmo decreto''· 

J·~ssa C.\ plicaç;uJ tüi dada para que o ( ;overno atlendesse aos aln
mnos das escolas militare,, do Rio de Janeiro c de Porto .\lcgTe que 
ha1·iam frequentado as aulas do anno lcctiro de JULJ3 até o dta 1, de 
setembro, e súmente a esses. 

N:ío é possi I" e! ao ( ;overno estender idcntico Etvor a onlros 
alu111nos que frequentaram as a11las das e~colas militares em ..:·poca di
lersa no a'lno de ICJO..f. 

Para isso ,.:cria precisu nora autorização do Poder l.e;..:islativo. 
Por estes motivos, cJ Supremo Tribunal .\lilitar é de parecer que 

:1 prete1H;ão do 1" tenente Aristotcles Tcllcs de ,\lenezc:-;, hoje capiU"'• 
Jt:/ll esb no caso de ser delcrida. 

l~io de janeiro, 2 de outubro de Jl)IJ.- /·'. Argolln. -- .\". J,·t 
I ·,/.11/,ll'cl. --.f.]. de f>ruen1.·,r.-- Carlos l!.'u:J.ellio ... --Jfcn,lcs de Jilurac.>. 
-- /_. .1/edeiros, 

Co1110 parece.-- f{io de Janeiro, 16 de IIOI'CilllmJ de 11111,---· 
J [J:HMJ-:S J{. llA Fo:...s1-:c., .-- .lnlunio .l,io/f>!w Ja ;:. 1/c:I/JI,/ /!urre/o, 

N. 21 3 - 1-:.\t 22 DE 01on·:~um.o DE [')', 

llccLua (plt_' o ollici:ll ' .. luctlll' IHJ l1ospital in:lenrtlil:t ,..;r'Hill'lll(' :t dc"l'~·;;l de :-,crr 
tcatamcnlo 

\1 inbterin ·da ( ;uerra - ~. r .o~q - Hio de Janeiro, 2~ de llCJ· 

l'elnhro de JIJI r. 

Sr. chete do lkpart:unento da ( ;uerra - Tcnuo o chek d:t en
lermaria militar de Untn·nayana consultado se o ollicial quando em tra
tamento nas enlermaria~ está tarnbem sujeito ao pag·arnento de medi
camento~, além da despcza a que é obri~ado a indemnizar os cofre~ 
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publicas, vos declaro, afim de que o façaes constar ao mesmo chefe, 
que pelo disposto no art. 10 da lei n. 2. 290, de r 3 de dezembro 

de 1910, os medicamentos fornecidos aos officiaes do exercito, da ar
mada c das classes annexas ~er:io sempre pelo preço do custo, mediante 
descontos. 

No caso vertente, porém. o o1licial que baix:1r :í enlcrmaria por 
doente tem sómente que indemni;mr a despeza de seu trat:1mcnto, não 
de~endo soll'rer. outro desconto a titulo de medic:uncnlo, pr,rq11:mto 
se na gravar mais a mesma cle:;peza. 

Saúde c fraternidade. -· .ln!uniu . Lloipllu da 1·' .. 1/cl/Jltl /im-reto. 

N .. li-J 1·:.\1 ~:l DI~ Nl )VJ·>\IIJL\1 l I )J; i'llt 

Defere o '''•JllCiimenlo dn lcncntc cotollcl Dcn10crito Ferrdt:1 l:t :-;iha sollre 
collocaçC\o 110 :tlm:1nak 

Ministerio da I ;:terra · N. 1 .n 17 · -- l\io dl! .la!H'ir", 22 de no
vembro de 1q r 1 • 

Sr. chcl~ do IJcp:utamcnto da I.Juerra lJ;éclaro-1os l[lle o 
Sr. Prcsi.iente d:t Rcpnblica, conformando se C•llll o parecer du ::311-
premo Tribunal Militar, exarado em consulta ele 5 de dezembro de 
1910, ~obre requerimento em que o tenente-coronel IJcnwcrito Ferreira 
da Siva pediu que fosse transladado o parecer do e\lincto Conselho 
Supremo Militar acerca de seu rcquerimcnt' 1 solicil:llldo mclhur co li o
cação no a\mamk d:t I. :nct-ra, resolveu, em 1 t1 d•1 corrente, dctcrir essa 
pretenção. 

Saúde c lbternidade. - lntuniu Adul['lzo J,l V 1/emltl JJ:u-re/o. 

Sr. Presidente da Republica -Foi J>rcscntc a L!ste trihun:1.l o aviso 
do Ministerio da Uncrr:t, n. r.p, de 27 dc.jnnh" dr1 :tlíll" c•11 rente, do 
tcôr seg·ninte : 

" O Sr. Presidente da Republica manda, p• w esl:t Secretaria de 
Estado, submetter á consideração do Supremo Tril•unal !l'lilitar os in
clusos papeis em que o tenente-coronel Denwcrito Ferreira da Silva 
pede 4Ue seja transladado o parecer emittido pelo extincto Conselho Su
premo Militar sobre o reqnerimento em CJIIL' solicita mdltur collncação 
no almanak do Ministerio da Cluerra. " 

Os papeis, a que allude o aviso. supra, são : um requerimento do 
tenente-coronel Democrito Ferreira e quatro infO!Ina•;f,cs a clle relc
rcntes, prestadas no Departamento da Guerra. 

Esse requerimento está concebido nestes tcrnH13 : 

(( Demo<.:rito Ferreira d:t Silva, tenente-corllnel di) c(il'ldrt' espe
cial da arma de engenharia, sendo capitão ele infant:tria por decreto de 
20 de junho de t:\85, foi por 011tro de 1:; Jc nur((• ,le .:;,/'l tr:mslericlo 
para o corpo de en~enheircs. 

Llpportunamente, e nus termos do tina! do arl. 4" da lei n. 3· L 6y, 
de 14 de julho de 1883, declarou não qncrer a sua transt'crencia para 
o corpo de engenheiros c não obstante toi transferido para esse corpo 
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naquella data, pedindo posteriormente, por duas vezes, a nullificação 
dessa transferenci::t, o que não conseguiu. Por fim, de novo, em abril 
de 1892, requereu que a sua transferencia fosse considerada para o es
tado-maior de 1' classe, para 11111a das vag·as que h a viam sidu occupa
das pelos 1 os tenentes de artilllaria Lauro Sodré, A 11g-usto Ximcno 
\'ill(•roy, Saturnino Nkol~to Cardu~o c Odal'iano de llrito C.alvflo, 
promovidos a capitães para aquellc c<~rpo c~m ;- de ,iancirn de r lloo ; 
c l scu requerimento foi informado pelo o •11tm:urdo da l':c:cola 1\lilitar de 
Porto ,\Icg-re em ~:- daquclle rncz dc abril, pela rcpartiç::í•J dc ~tjudantc 
general a :w de maio, .~endn por aviso do ;\'lini~tcrin lia (luerra, de 7 
de julho, enviado ao c ~onsellw Supremo 1\lilitar para consultar : final
mente. cnr 18 dejunho 011 julho, t11cln de d:'):!. aquellc venerando con
selho deu o ~cu parecer, cnviamln a resoluc:!o a c • Pre~idcnte d:t nepn
hlica. 

lkcurrido tantu tc111po sem sol11ção :tlgunt:t, e tendo o requerente 
I' isto c examinado com :t11torizaç~o cspcc1:tl nc • gabinete do Prc,idente, 
o l'allecido Marechal Floriano l'cixotu, t:tes 1•apcis sujeitos á sua re
solução, vem rogar-vos que ao Supremo Tribunal Militar, successor do 
Conselho Supremo Militar, ~c trasl:ldc u accórdftO de 1 :; ele junho ou 
jullw de rilq2, pcdindo-Hl' a vo.-~a criteriosa :1ltenç:lo para o ~eu di
reito de então, q11c hoje pela lei n. r _goo, de 4 de janeiro de rqoG, 
mais o prej1<dicou na collclc:açã\) entre ~cus camarada~''· · 

Um dos informante~, "coro11e:l C:tnq•cllo Fr:llrç:t, diz : 

(( ••••• o • o • o •• o •••• o o •••••••••••••• o o •••••••••• o o ••••••••••• o •••• 

Pen:.;o ser de justiça snbir á resuluçZ"to prcsidellcial, sinão <J antig·o 
l':treccr, ao menos, a cüpia on traslado do cntüo julgado em rii<J2 "· 

Os outros informantes julgam attcndivel a prctcnçiío do requerente. 
lJeprehcrrde-sc du requerimento retro transcripto que o tcnentc-co

rorrd !Jemocrito Ferreira da Silva pede que por este trib111ral seja 
reproduzida a consulta do antig-o Conselho Supremo 1\lilitar referente 
ao pt:dido ele annullação de sua transfercncia para o corpo, a que per
tence, c a inclusão no corpo de estado-maior, afim Je ser submt:ttitla á 
co11sideração c dcspachu do Sr. Presidente d:t Rcpublica. 

E111 um dus livros de reg-istru de consultas daquelle Con~cllro Su
premo encontra-se a folha 104, que trata do requerimento a que alhrde 
o tenente-coronel Democrito Ferreira da Silva. 

l•:ssa consulta tcnt a data de 1 I\ de julho de 1: :.).~, e é do teor 
:-eg·uinte: 

"Sr. Marechal Vice-Presidente da l~epublka -.Mandastes por 
aviso do 1\linisterio da Guerra de 7 de junho pro·dmo passado rerrretter 
:to Conselho Sap1·emo Militar, para consultar com o seu parecer, o 
requerimento em que o capitão do corpo de engenheiros Denrocrito 
Ferreira da Silva pecle ~e r transferido para () estado-maior .Je I a classe 
c promoção ao posto de major. 

Baseando a sua pretenção, diz u supplicante que por decreto de 
:- ele janeiro de rB90 preencheu o Governo prol'i: orio as vagas de ca
pitães occorridas no corpo de estado-maior de 1 ~ classe do rnodo se
:.;ninte: park por prom"çiio de tenentes dn corpo, r,:trle pqr trans
krencia dos capitães Luiz \Ltnocl Marti11s da Silva, Bento i\lanocl 
l{ibciro Carneiro Alontcir, •, Franc.:isco Emílio julien, .Joaquim Pan
laldo Tellcs de Quciruz e Alcehiades Martins J{angcl, <J primeiro da 
:trnra de intàntaria c os outros da de artilharia; finalmente, as vag·as 
restantes foram preenchidas com a promoçf\o dos 1 os tenentes de arti
lharia Lauro Soclré, Uctaviano ele l1ritn Galvão, Saturnino Nicoláo 
Cardoso c Augusto Ximcno Villeroy. 
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A promoção destes quatro r•• tenentes foi feita contra a expressa 
determinação da lei que então regulava o preenchimento das vagas 
üe capitão no corpo Ele estado-maior 'de t" classe, como se vê do 
art. 6• da lei n. 3·IÓQ, de '4 de julho de r883. 

Ora, para uma das vagas occupadas pelos citados quatro 1 "' te
nentes devia ter sido transferido o r<:<J.uerente, que não podia desistir 
qesta transferencia c que portanto foi mjusta e illegalmente esbulhado 
de seu direito e enormemente prejudicado em sua carreira militar, pois 
que dois olliciaes citados já tbram promovidos ao posto de major, 
sendo um por antiguidade e o outro que permaneceu no corpo occupa 
um dos primeiros Jogares na classe dos capitães. 

Mais tarde foi o requerente transfendo para o corpo de cn~re
nheiros com prejuízo de antiguidade e quando havia apresentado re
querimento desistindo dessà transferencia e ainda nesse corpo sollreu 
prejuízo descendo na escala de antiguidade com a transferencia de ca· 
pitães do estado maior de 1" classe, lei ta de accôrdo com a lei n. 1.31 1, 
de 7 de fevereiro de '&) 1 • ' 

O requerente representou ao Governo provisorio em 23 de janeit·o 
e em 3 de novembro de r&)o contra o que entendia. ser a preterição 
de seu direito, porém, não foi attendido; confiado, -porém, na justiça 
do Governo, requer de novou que julga ser de direito. Ao conunandante 
da Escola Militar do Rio Grande do Sul, em informação de 27 de abril 
ultimo, pareceram procedentes aq considerações com que fundamenta 
o requerente sua pr{ltenção e tem sua origem na maneira anarchica e 
offensiva dos mais sagrados direitos com que foram teitas as pro· 
moções logo após a proclamação da Republica, produzindo geral 
clamor e occasionando as mais justas reclamações, entende por isso 
que, si nomear uma commiss!lo para estudar esta e outras analog-as 
pretenções, seria acto acertado e mui seguro de salvar-se o eterno 
principio de justiça., tão esquecido nus primeiros dias aziagos da nossa 
trahsformação pohtica. . 

A repart~ção do ajudante general em sua inlbrmação àe 30 de 
maio ultimo diz : 

''O requerente, sendo do 2ü• batalhão de infantaria, enl" fevereiro 
de I8CJO, pediu reparação da injustiça que solfrcu com a ultima pro
moção e transferencia que se tinha feito. no corpo de estado-maior de 
Ia classe, tendo seu requerimento tido o despacho seg-uinte: « 1 lppor
tunamente, será attendido "·. 

Tinha elle, como tem, o curso de engenharia militar pelo regu
lamento de P874 e estava por isso nas condições dos arts. 4" e 6° da 
lei n. 3· 16<}, de 14 de julho de iB83, para ser transterido para o corpo 
de engenheiros ou de estado-maior de r• classe. 

Em vista do aviso de 19 de novembro de rll83, não lhe assistia o 
direito de recusar ser transferido para o estado-maior de 1" classe, 
podia, porém, fazel-o quanto á transterencia para engenheiros; mas 
ISSO dentro da prazo de tres mezes, depois de sua habilitação, con
forme o aviso de 22 de setembro de rnBB, e não consta que o fizesse. 

Em janeiro de 18<)0 estava o paiz em estado anormal e regendo-se 
por leis ·requeridas de momento pelas circumstancias ; c foi por isso 
talvez que se fizeram as promoções de artilharia para o estado-maior 
de r• classe dos quatro officíaes que cita, os quaes sem duvida siio 
mais aproveitaveis em corpos especiaes que nos arregimentados. 

A q de março do mesmo anuo de 1&p foi o peticionaria trans· 
ferido para o corpo de engenheiros, nos termos do art. 4" da lei 
ll. 3.10<), de 14 de julho de 1883. 
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A transtcrencia que pede para o estado-maior não lhe póde ser dada 
c muito menos com promoção ao posto de majór, por isso que já está o 
paiz no regimen constitucional e não ha lei que autorize o Governo a 
conceder tal transferencia. 

Allegon o requerente que ainda no corpo de engenheiros sotlreu 
prejuízo descendo na escala de antig·uid~de co.m as transferencias feitas 
de accôrdo com a lei n. 1 . 351, de 7 de tevererro de rlll) 1 . 

Esta lei no paragrapho unico do art. so estabelece que os olli
daes transferidos obrigatoriamente para os corpos de engenheiros e. 
estado-maior de ,. classe, nenhum prejuízo sollram em suas antigui
dades. 

Nada mais justo. 
Parece, porém, injustiça o que se pratica actualmente. 
O capitão, por exemplo, .João Terxcira Maia é o mais antigo de 

sua classe, pois !oi promovido a este posto a 2i de ag-osto de rHH8, 
sendo transferido para o corpo em 7 de janeiro de 1 llr)O, sem poder pre
judicar a antiguidade dos que nelle já se achavam, foi collocar-se abaixo 
dos capitães Antonio Gomes da Silva Chaves e Arthur Pereira de Oli
veira Durão. 

O primeiro destes é mais moderno que Francisco Emílio Julien, 
capitlio de 1885,· transferido sem prejuízo de antig·uidade c que por isso, 
licando o numero um, obteve a graduação de major, com prejuízo de 
Teixeira que foi para o corpo sob condição de ticar abaixo sómente dos · 
que nelle já se achavam e não dos que entrassem para o futuro. 

No quadro dos capitães de engenheiros existem apenas os dois Já 
citados, que não toram para elle transferidos, e que occupam os numero!l 
dous c tres. 

Todos os demais capitães vieram com transterencia de outros 
corpos ou armas com ou sem perda de antig-uidade. 

Assim parece que seria de justiça mandar-se, logo que o major 
graduado Julien seja elfectivo, que sejam todos elles collocados na es
cala de promoção por ordem de suas antiguidades, com excepção 
apenas dos que a tinham perdido por qualquer outra circumstancia. 

Do exame dos papeis que acompanham o requerimento do suppli
cante, se evidencia haver elle sido oftendido em seu direito, deixando de 
ser por occasião da promoção de 7 de janeiro de rn9o, transferido para 
o corpo de estado-maior de ra classe, em que existiam abertas nove 
vagas de capitão. 

Habilitado com o curso de engenheiros pelo reg·ulamento de r874, 
cabia-lhe por força de disposição terminante da lei ?e ~~de julho de 
1883, preencher uma das ditas vagas por trausferencia dà arma de in
fantaria a que pertencia então. 

Ora, dando·se a circumstancia de terem sido quatro das reteridas 
vagas preenchidas, por transferencia com promoção de J 0

' tenentes da 
arma de artilharia contra expressa disposição do art. 4° da lei acima 
citada, reclamou o supp,licante contra o actq que, o desapossando de 
um direito garantido por lei, lhe traria g-rande prejuízo á sua carreira 
militar. 

· Não tendo sido attendido na occasião, esta tão justa reclamação, 
lbi em março seguinte tran~terido elle para o corpo de eng-enheiros com 
perda de antiguidade, isto é, nas condiç&!s da mesma lei que, esquecida 
quando a transferencia garantia-lhe vantagens, surgia. dois mezes depois 
em inteiro vigor, para ag·g-ravar ainda mais a sua posi.;ão. 

Em :- de fevereiro do anuo seguinte, isto é, alguns mezes depois 
de sua transferencia para o corpo de engenheiros, foi promulgada a 

&'1.1erra- Decisões de 19n 
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nova lei de promoção, a qual delegando as disposições dos arts. 4• e 
6• da lei de 14 de julho de 1883, dispoz que 08 ofliciaes transferidos 
obrigatoriamente para os corpos de engenheiros e estado-maior de 
ra classe conservariam as suas antig-uidades. 

Em consequencia desta dispoSição, desceu o supplicante na escala 
de promoção, porque os capitães do corpo de estado-maior de I" classe 
transferidos ultimamente para o corpo de engenheiros, tomaram logar 
acima delle1 diflicultando-lhe ainda mais o accesso do posto de major, 
ao qual tena atting-!do se, como lhe garantia a lei, então em vigor, ti
vesse sido transfertdo para o corpo de estado-maior de ta cla..<;Se em 7 de 
janeiro de r&)o. 

A' vista do exposto, é de toda a justiça que o capitão de enge
nheiros Democrito Ferreira da Silva seja transferido para o corpo de 
estado-maior de 1 • classe, contando antiguidade de 7 de janeiro de 1890, 
data em que por força de lei, devia ter sido effectuada- a transferencia, 
e reparado o prejuizo que possa. porventura, ter trazido á sua carreira 
militar a preterição deste seu direito. 

E' este o parecer do Conselho Supremo Militar. 
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1&}2.- B. da Passagem.- Pe

reira Pinto.- V. de Beaurepaire Rohan._; B. de Miranda Reis.
E. Bar~sa.- Visconde de Maracajit.- C. Niemeyer. 

. . . 
Com effeito, Sr. Presidente, ao então cai?itão de infantaria Demo 

crito Ferreira da Silva cabia-lhe a transferencra para uma das vagas do 
corpo de estado maior de 1 ~ classe que existiam em 7 de janeiro de 
1890. 

O art. 6• da lei n. 1.369, de 14 de julho de t883, então em vigor, 
mandava concorrer para o preenchimento das vagas de capitão daquelle 
corpo: por promoção, na razão de dous terços, os tenentes do corpo e 
por transferencia, na razão de um terço, os capitães de artilharia, de 
cavallaria e de infantaria, que tiva"-Sem o curso completo de estado-maior, 
com approvações plenas, observando-se a ordem de antiguidade. 

No refendo dia 7 Ele janeiro foram preenchidas 19 vagas de ca
pitães de estado-maior, não na fórma do disposto na lei: por promoção 
ae dons terços de 1°8 tenentes do corpo, e transferencia de capitães 
_das armas, legalmente habilitados. 

As 19 vagas referidas foram preenchidas por promoção de 14 te
nentes (mais âe dous terços do total das existentes), e por transferencia 
·de cinco capitães (menos de um terço do total das t•agas), sendo que 
sómente 10 dos tenentes promovidos eram do estaào-maior, os quatro 
restantes pertenciam á arma de artilharia. 

A promoção destes quatro foi extra l~al. 
Si se houvesse cumpridO a lei, tenam sido promovido.s 12 ou 

13, e não 10 tenentes de estado-maior, e transferidos rete ou seis 
capitães das armas e não cinco. 

O mais moderno dos cinco capitães transferidos para o corpo de 
estado-maior em 7 de janeiro de I8<JO, era Alcibíades Martins Rangel, 
que occupava Iogar immediatamentc acima de Democrito Ferreira da 
Silva na escala de capitães legalmente habilitados á transfer~ncia para os 
corpos especiaes ; a este, portanto, assistia o direito de occupar em 
cumprimento á lei a ~ta âas vagas, cujo preenchimento cabia á trans
fereuda. 
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Era, po!s, de inteira justiça o deferimento da pretenção do então 
capitão da arma de infantaria, hoje tenente-coronel do quadro especial 
da de ens-enharia, Democrito Ferreira da Silva, isto é, a transferencia 
em 7 de Janeiro de 18~ para o corpo de estado-maior de 1 • classe, nos 
termos do art. 6° da le1 n. 3.16g, de 1883. 

Rio de janeiro, 5 de dezembro de 1910.- C. Neto.- F. A. de 
Moura.- F. Argollo.- X. da Camara.- Carlos Eugenio.- Mendes 
de Moraes.- F. Salles.- L. Medeiros. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Rio de janeiro, ró de !novembro dt: 1911.
HERMES R. DA FoNSECA.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

N. 215 - EM 22 DE NOVEMBRO DE I9I I 

Defere os requerimentos dos zo• tenentes Antonio Maria Barbieri Filho, Pedro 
Augusto Menna Barreto, José Vieira da Rosa e ~o tenente Setembrino Alves 
de Oliveira sobre contagem de antiguidade 

Ministerio da Guerra - N. I .052 A - Rio de janeiro, 22 de no
vembro de I9Ií. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que o Sr. 
Presiden.te da Republica, conformando-se com os pareceres do Supremo 
Tribunal Militar de 20 de junho, 25 de julho e 29 de agosto de I910, 
sobre os requerimentos, respectivamente, dos 1°' tenentes Antonio Maria 
Barbieri Filho, Pedro Augusto Menna Barreto, José Vieira da Rosa e 
2° tenente Setembrino Alves de Oliveira, pedindo contagem de anti
guidade, resolveu, em I 6 do corrente, deferir essas pretenções e pro

. mover os referidos officiaes aos postos immediatos. · 
Saúde e fraternidade.- Antonio A.dotpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTAS A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica - Veiu, por vossa ordem a este tri· 
bunal, com o aviso do Ministerio da Guerra, 11. I43, de 22 de dezembro 
ultimo, para consultar, o r~uerimento em que o 1° tenente de cavai· 
laria Antonio Maria Barbién Filho pede que a antiguidade de seu 
primeiro posto seja contada da data em que foi commissionado, em 
vista do decreto legislativo n. 1.836, de 30 âe dezembro de '907· 

De um extracto de seus assentamentos no extincto corpo de trans
porte, subscripto pelo 2° .tenente Ernesto Machacto Vieira, e assignado 
pelo tenente-coronel Viriaio da Cruz, consta que o requerente foi elo
g'iado em ordem do dia do commando das forças em operações no sul 
do Estad(J do Rio Grande do Sul pela bravura que demonstrou no com
bate da Restinga, e que a 27 de agosto de I 893 foi nomeado alferes em 
com missão. 

O requerente foi confirmado no primeiro posto de official peló de· 
ereto de 3 de novembro àe 1894. 
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Dispondo a lei ·n. 1.836, de 30 de dezembro de 1<J07, que a anti
guidade de official dos 2°' tenentes e alferes promovidos em 3 de no
vembro de 1&)4 deve ser contada das respectivas commissões, quando 
antes dessa promoção houverem praticado actos de bravura, reconhe
cidos c publicados em ordem do dia, ou "constantes de seus assenta
mentos "• parece ao Supremo Tribunal Militar achar-se no caso de ser 
deferida a pretenção do requerente, visto ter elle sido nomeado alferes 
em commissão, qepois de elogiado por haver-se portado com bravura 
em um combate, sendo confirmado naquelle posto em 3 de novembro 
de I!l9-J· 

Rio de janeiro, 2o de junho de 1910.- C. Neto.- F. , L. de 
Moura.- F. Argollo.- X. da Camara.- Carlos Eul.[e1liv.- Mendes 
de Moraes.- F. Saltes.- L. J/edeiros. ~ 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Rio de janeiro, tG de novembro de 1!)11.- !IERMES 
,R. DA FoNsEGA..- .. lntonio Adolpho da F. Menna Barreto . 

. . . 
Sr. Presidente da Republica- Veiu por vossa ordem, a este tri

bunal, para consultar, com o aviso n. nz, de '3 de novembro ultimo, 
o requerimento em que o 2° tenente de infantaria Pedro J\:ugusto 
1\lenna Barreto pede ser collocado na respectiva escala, de accôrdo 
com a lei n. 1.836, de ~o de dezembro de 1907. . 

As informações juntas prestadas sobre essa pretenção opinam pelo 
seu deferimento. 

Da fé de otlicio do peticionaria consta ter sido elle nomeado alferes 
em commissão por portaria de 12 de março de 1B94 e que a 8 de junho 
seguinte foi louvado na ordem regimental n. 559, pela calma, abne
gação, «bravura "• e disciplina, com que se portou no combate de 7 do 
mesmo mez, na villa de Encruzilhada ; portanto, está comprehendido 
no paragrapho unico do decreto legislativo n. 1 .836, de 30 de dezembro 
de 1907. 

Este decreto é do teôr seguinte: 
"Ficam comprehendidos na cx'cepção do art. t 0 da lei n. <)8t, de 7 

de janeiro de 1903, para o .fim de contarem a'l.l:iguidade de ollicial Jas 
datas das respectivas commissõcs os alferes c zo• tenentes promovidos 
a 3 de novembro de 1894, que tiverem prestado até a data da referida 
promoção serviços de guerra, distinguindú-se por actos de hravura, <:.le
vidamente justificados e publicados em ordem do dia do exercito, ou 
constantes de suas fés de ofticio. 

Paragrapho unico. Si os aclos de bravura, nas condições exigidas 
{>Or este artigo, houverem sido posteriores ás commissões dadas 
aquelles officiaes, a antiguidade do posto ser-lhes-ha contada das datas 
dos referidos actos de bravura. · 

Rio' de janeiro, 20 de junho de 1910.- C .. Neto.- P. A. de 
Moura.- F: Argollo.- X. da Camara.- Carlos Eugenio.- Mendes 
de Moraes.- F. Saltes.- L. Medeiros. 

O:>mo parece.- Rio de janeiro,' 16 de novembro de 1911.- HERMES 
R. DA FONSECA.- Antonio .4.dolpho da F. Menna Barreto. 
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Sr. Presidente da Republica- Com o aviso n. 222, de 20 de 
agosto corrente, o Ministerio da Guerra transmittiu, por vossa ordem, 
a este tribunal, para consultar, o requerimento em que o r • tenente de 
inl'ant:tria José Vieira da Rosa pede que sua antig·uidade no posto de 
2" tenente seja contada desde a data em que foi nomeado alteres em 
commis~ão. 

De uma certidão passada pelo coronel .Julio Fernandes Rarhoza, 
commandante do 1" regit.1ento de infantaria, consta que, pela ordem 
do dia regimental n. 242, de 5· lbi, em cumprimento de despacho do 

. Sr. ministro da Guerra, de 29, puhlicado no ollicio n. 24cJ, de 30, tudo 
de jlneiro de 1908, do gabinete da extincta repartição do estado maior 
do exercito, lbí mandado averhar nos assentamentos do requerente o 
constante do seguinte attestado passado em 2 de junho de rí194 pelo 
g·eneral de hrigada Firmino Lopes Rego, então tenente-coronel: 

" Attesto, a bem da verdade e para satisfazer a justa pretenção do 
nlferes do 25" hatalhão de infantaria .José Vieira da Rosa, que o mesmo 
se me apresentou em Pedras Grandes, conjunctamente com outros 
olliciaes recentemente commissionados pelo commandante do 5" dis
tricto militar para servirem nas forças do meu commando, que g-uarne
ciam a fronteira desde Araranguá a Campos Novos, limites do Paraná, 
e por mim requisitad08 para attender a diversas commissões de ordem 
superior. 

O mesmo alferes foi desde logo incorporado no contingente do 
32" de infantaria, sob o commando do capitão José Bonitacio de An
drade Yondelle; de Pedras Grandes marchou para Ararang-uú, e dalli 
para Torres ; passando o alludido conting-ente a constituir o novo 
2~" batalhão, organizado por ordem do ministro da Guerra, para substi
tuir o primitivo que se passou para os revoltosos, com a capitulação na 
cidade do Desterro, ficou o dito oflicial incorporado ao referido ba
talhão em novembro do anno findo ( 18<).1). 

Poucos dias depois, chegando a Torres a divisão do centro do 
mmmando do Sr. g·eneral Arthur Oscar de Andrade Guimarães, pas
saram as forças da fronteira a pertencer á dita divisão, constituindo a 
.1" brigada, cujo commando me foi conliado. 

Com a divisão marchou o mencionado alferes José Vieira da Rosa 
para os municipios de Araranguá, Tubarão e Laguna, no Estado de 
Santa Catharina, repellindo em combates e marchas forçadas os revol
tosos que os occuparam e posteriormente no regresso da divisão para 
Araranguá, Torres até acampar em Porto Alegre, onde foi reconsti
tuída para novas operações na região serrana, deixando então de a ella 
pertencer o 25° batalhão, que ficou nesta capital (Porto Alegre). 
Cumpro o dever de justiça de attestar que o alferes José Vieira da 
Rosa, durante o tempo que serviu sob meu commando, procedeu sempre 
com criterio, actividade e valor nas diversas commissões e destaca
mentos, que lhe foram confiados para o serviço de reconhecimentos c 
vanguarda nas marchas, construcção de estivas, serviços de exploraç.'ío 
e remoção de obstaculos nos caminhos e passagens de picadas e rios, 
serviço este que tamhem lhe loi confiado nas marchas de retirada, co
brindo a retaguarda, desempenhando-se de modo louvavel, com incan
savel zelo e previdencia. 

~o combate de 6 e 7 de novembro em Araranguá, entre as forças 
da divisão com os revoltosos c a guarnição do vapor Itapemirim, ar
maJo em guerra, que bombardQOu o acampamento da divisão, e forçou 
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a passa~m do rio, portou-se o alferes José Vieira da Rosa com inalte· 
ravel cãlma, coragem e muita bravura, dirig-indo de pé o fogo da sua 
companhia, exposto á fuzilaria e metralha tnimi~as, quando houvera 
orde!ll para o pessoal conservar.se deitado, dev1do á proximidade do 
ipimigo que varria as barrancas do rio ; indo depois com a sua com· 
panhia pela mesma barranca, por minha ordem, em protecção á 
esquerda do batalhAo. 

Nll parte do seu commandante referente a este combate, e na que 
mandei ao commandante da divisão,' mencionei a bravura e valor do 
alferes Rosa e outros officiaes ne.'lte combate. , "' 

O tenente-coronel chefe da 2• secção da t• divisão de Departamento 
da Guerra deu a seguinte informação, com a qual concordou o coronel 
chefe dessa divisão: 

" Sobre a pretenção do I 0 tenente José Vieira da Rosa, do quadro 
supplementar da arma de infantaria, requerendo que a sua antiguidade 
do primeiro posto seja de 18 de julho de 1893, quando foi commissio
nado nesse posto, por se julgar comprehendido no disposto na lei 
n. 1.836, de 30 de dezembro de 1907, deve esta secção informar o 
seguinte: -

O peticionaria foi confirmado no primeiro posto a 3 de novembro 
de 1894. E foi elogiado pela inalteravel calma, coragem e muita brav11ra, 
com que se portou no combate com os revoltosos aa esquadra em Ara
ranguá a 7 de novembro de 1893· 

Portanto, julga a secção que a pretenção de que se trata está com
prehendida no paragrapho umco do artigo da referida lei, visto o acto 
ôe bravura ter sido posterior á com missão. 

E nestas condições, a antiguidade do peticionario deve ser contada 
de 7 de novembro de 1 &;13. 

Esse parecer foi firmado, não só em virtude dos documentos 
appensos á petiçãp, como da fé de officio do peticionado, que procurei 
ler». 

O general chefe do departamento está tambem de accõrdo com a 
informação supra, "parecendo-lhe, entretanto, que será de bom con
selho ouvir-se sobre o assumpto o Supremo Tribunal Militar"· 

« Constando da fé de officio elo 1 • tenente José Vieira da Rosa, da 
arma de infan_taria, ter sido elle elogiado, por haver-se portado com 
bravura no combate de 7 de11ovembro de 1893, em Arara'nguá, Estado 
de Santa Catharina, e haver tido por decreto de 3 de novembro de 
1894, confirmação do po..'>to que tinha em commissão desde 18 de julho 
de 1893, parece a este tribunal que a esse t• tenente é applicavel o dis
posto no paragrapho unico da lei n. 1.836, de 1907, tsto é, a con
tagem do seu posto de alferes desde 7 de novembro de 1893·" 

Rio de jao.eliO, 29 de agosto de 1910.- C. Neto.-P. A. de 
Moura,- F. Argollo~- Carlos Eugenio.- Mendes de Moraes.-
F. Salle$. 

Foi voto o ministro general de divisão Luiz Antonio de Medeiros. 

RESOLUÇÃO 

CQmG pat:~.- R,io d,e J~eiro, r6 de novembro de I9II.
lh:l\JJ~ R.~ w. FQ~~A..__,. Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 
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• • • 
Sr. Presidente da Republica - Por vossa ordem o Ministerio da 

Guerra remetteu, com o aviso n. 176, ·de 20 de julho corrente, a este 
tribunal, para consultar, o requerimento em que ·a 2" tenente da arma 
de cavallaria Setembrino Alves de Oliveira pede que, de a<:cOrdo com a 
lei n. 1.8.36, de 1907, seja a antiguidade de seu posto contada de 31 de 
outubro de 1894· 

O tenente-coronel commandante da 2• brigada de cavallaria, esta
cionada em Alegrete, informa que da fé de officio do requerente consta 
o seguinte: 

" Em ordem do dia n. 1, do commando da 2• brigada de ca vallaria, 
de 18 de maio de 189.1. foi elogiado, por tornar-se digno de louvor 
r.ela bravura e sangue frio com que se portou no combate do dia 3 
(lnhanduy). 

O auditor junto ao Departamento da Guerra, os coroneis chefes 
das 1• e 3• divisões desse departamento, assim como o general lnspector 
perman~nte da 12a região, opinam pelo deferimento da pretenção. 

E este tribunal, de inteiro accOrdo com as informações supra, é de 
parecer que o requerente, á vista do elogio por bravura no combate de 
lnhandny a 3 de maio de 1893, está comprehendido no decreto legisla
tivo n. 1.836, de 30 de dezembro de 1907, e, portanto, no caso de ser 
attendido; mandando-se-lhe contar a antiguidade de seu posto de 31 de 
outubro de 1893, em que foi nomeado alferes em commissão. 

Rio de Janeiro, 25 de julho Je 1910.-Pereira Pinto,- C. Neto. 
-F. A. de Moura.- F. Argollo.- X. da Camara.- Carlos Eu
genio.- Mendes de Moraes. 

N. 216 - EM 25 DE NOVEMBRO DE 1911 

Defere o requerimento do :1.0 sargento reformado Luiz Antonio da Silva, sobre 
pagamento de soldo 

Ministerio da Guerra- N. 127- Rio de Janeiro, 25 de novembro 
de I9II. 

Sr. director de Contabilidade da Secretaria de Estado da Guerra
Declaro-voP, para os fins convenientes, que o Sr. Presidente da Repu
blica, conforrr:ando-se com o parecer do Supremo Tribunal Mflltar, 
exarado em consulta de 23 de outubro findo sobre o requerimento em 
que o~· sarg-ento reformado do exercito Luiz Antonio da Silva pediu que 
se lhe mandasse pagar o soldo do posto de 2• tenente, na fórma do dis
posto no art. 23 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, resolveu, 
em 22 do corrente, deferir essa pretenção, não só pela qualidade de 
voluntarlo da patria do requerente, a qual conservou durante a cam
panha do Paraguay, não obstante ter sido consideràdo praça de um 
batalhão de linha nos dous ultimas annos elos quatro que nella serviu, 
como tambem pela sua condição de praça de policia de Sergipe, que era 
quando se otfereceu para seguir para a guerra como voluntario, razão 
por que podia servir tanto nos corpos dessa milícia como nos de linha 
com as vantagens conferidas pelo decreto de 7 de dezembro de 1865 
aos voluntarios da patria. 

Saí1de e fraternid11de.-. Antonio Adolpho da F. ·Menna Barreto. 
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CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr: Presidente da Repub\ica·- Por aviso do Ministerio da Guerra, 
de 7 de junho ultimo, sob n. 164, mandastes a este tribunal, para con
sultar com seu parecer, o requenmento em que o 2" sarg·ento reformado 
do exercito Luiz Antonio da Silva pede que se lhe mande pagar o 
soldo de 2° tenente na fórma do disposto no art. 23 da lel R. 2 :290, de 
1,1 de dezembro de lf)Io. . 

Em abono da sua pretenção, juntou duas certidões passadas pela 
tlirectoria de Contabilidade da l; uerra e extrahidas das relações de 
mostra dos eorpos que operaram na campanha do Paraguay. 

Dessas certidões consta que o requerente serviu naqnella campanha, 
a principio como voluntario da patria e posteriormente no 3• batalhão 
de linha, para o qual róra transferido em março de 1 &í7 como praça 
voluntaria, cum a gratificação de $045· 

Neste corpo permaneceu até abril de I869, como 2" sargento, tendo 
sido refort113do por decreto de 23 de outubro do mesmo anno, por feri
mentos recebidos em combate. 

O requerente serviu no so• corpo de voluntarios da patria, durante 
dous annos, entre abril de 11l65 e março de 1867, e ao ser transferido 
para o 3" batalhão de infantaria, iá era 3o Mrgento (forriel), tendo pas
sado em seg·nida a servir como 2° sargento nesse corpo de linha (ordem 
do dia n. 20, de 20 de março de· I !1ú7, d" 1 o corpo do exercito brazi
leiro em operações, sob o commando do tenente-g-eneral Polydoro da 
Fonseca Quintanilha Jordão). 

Ao tempo da reforma do requerente já havia nos corpos do exer
cito em operações muitc'ls praças de linha, que haviam adquirido a si
tuação propria dos voluntarios da patria, por se haverem engajado de 
conformidade com o que dispiíe o a\'iso de 2o de julho de IH():\, e que 
era concebido nos termos &eg·uinte~: · 

« Devem ser consideradas voluntarios da pattia as praças do exer
cito que, tendo terminado o seu tempo de serviço, novamente se en
:,.:-ajarem." 

Ora, si estes ultimas voluntario~ da patria se poderiam reformar no 
caso de ficarem imtx>Ssibilitados de continuar a servir na guerra, com o 
soldo dobrado e com o caracter, portanto, de voluntario da patria, por
que aos proprios voluntarios da patria, que haviam sido chamados ás are 
mas com a promessa official de ig·nal vantag-em, nas circumstancias acima 
figuradas, não se reconheceria Igual direito, pelo facto de se lhes haver 
permittido a sua incorporação durante a campanha nos corpos de linha? 

Então, porém, o criterio adaptado, sob a inspiração das consi
derações de ordem fiscal a que obedecem os casos ordinarios de todo o 
tempo, foi o de que o voluntario da patria, que houvesse manifestado 
querer fazer carreira no exercito, perderia as regalias decorrentes do 
acto patriótico que praticara, acudindo ao chamado ás armas pelo de
creto n. 3-37I, de 7 de janeiro de I86S, dos cidadãos que quizessem 
seguir para a guerra. . 

Felizmente, sçmelhantc absurdo não passou despercebido ás co
gitações do Governo, depois de linda a g-uerra, como se verá da dou
trina que a tal respeito firmou a imperial resolução de R de março de 
I B73, tomada sobre consulta do Conselho do Supremo Tribunal 
(ordem do dia n. 936). 

Antes, porém, se observará que, ao que parece, todas as reformas 
que se der~m ás praças de pret, antes da terminação da campanha do 
Paraguay, se re8entiram da falta dos necessarios esclarecimentos a re· 
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speito das condições dos que a ella fizeram jús, quer em relação ao ci
tado decreto de I fl65, n. :;.:;71, quer quanto ás varias determinações 
que a respeito dos voluntarios da patria se tomaram durante aquella 
campanha, no sentido da melhor garantia Jos seus direitos. 

Ao chegarem invalidados da guerra a esta Capital, o processo da 
rcspectira reforma obedecia invariavelmente á designação ultima que o 
interessado tinha quanto ao corpo em que servia ao ser inutilizado em 
combate, e assim, bastava provir de um corpo ele linha para ser refor
mado como praça do exercito. 

Muitos voluntarios ela patria que serviram por ordem superior nos 
batalhões Jo exercito, sem perda, portanto, de sua g-ra~ificação especial 
dé voluntario da patria, foram reformados como praças do exercito, 
graduados uns e' outros não, e portanto como soldados simples, só 
·porque a sua proveniencia era dos corpos de linha. 

No caso desta consulta, não se attendeu a élUe Luiz Antonio da 
Silva havia partido do Brazil .como praça de policia de Sergipe, pelo 
que tinha a seu favor as garantias dos arts. 3°, 8° e 1.) daquelle de
creto de 1 íl65, a saber: podiam -~er alistados ou incorporados aos ba
tal/uies de linlza, e, portmzto, era-lhes jawltado consagrarem-se desde 
logo â carreira militar. · · 

Voltando ao ponto em que se fez referencia á imperial resolução 
de 6 de março de 1873, se consigna o que foi estabelecido por ella, a 
saher: 

Que o voluntario da patrla perdia esta sua qualidade, Yisto que, 
pelo seu contracto, era obrigado a seryir como tal até a terminação da 
g·uerra, e aquelles que, durante as operações, se alistaram no exercito, 
ainda mesmo tendo recebido a primeira prestação do premio de vo
Iuntario do exercito (ron$) deviam, terminada a campanha, receber a 
dilfcrença (:wo$), para perfazer o premio de voluntario da patria, e o 
seu engajamento deYia ser contado da data da terminação da campanha. 

Ora, o requerente alistou-se como voluntario da patria no soo 
corpo, e sendo forriel, foi transferido para o 3° batalhão de infantaria, 
no qual dei'Ía ser considerado como voluntario do exercito. 

Nesse corpo passou a perceber vencimentos do exercito, sendo em 
ag·osto de 186fl promovido a 2" sargento. 

Por deaeto de 23 de outubro de 1fl6y foi reformado como 2° sar
g'!nto do 3o batalhão de infantaria, por ferimentos recebidos em com
bate (ordem do dia n. 697, de 29 de outubro) de accôrdo com o§ .)0 

do plano que baixou com o decreto de ri de dezembro de r8r5. 
Como se vê, porém, não podia elle ter sidó transferido para o 

exercito, perdendo a qualidade de voluntario da patria (arts. 3o, uo 
e '3 do decreto de r865, n. 3·37', e resolução citada de 6 de março de 
1873), ainda mesmo que tivesse requerido essa transferencia, o que aliás 
não consta. 

Nas relações de mostra, archivadas na Directoria de Contab~lidade 
da Guerra, tambem não consta que tivesse recebido a primeira prestação 
do premio de voluntario do exercito, o que, entretanto, em nada 
intluiria para o caso em questão, bem que sirva para indicar não ha'ver 
sido solicitada aquella transferencia . 

. \o que parece, varias casos se deram de transferencia para o exer
cito, uns como simples Yoluntarios, outros como recrutados, acontecendo 
mesmo que alguns volnntarios da patria ainda serviram forçadamente 
depois da guerra, como se fossem praças do exercito. 

Aos que reclamaram) poréqJ, c conseg·uiram_provar a sua c{ualidade 



202 DECISÜES DO r.OVEHNO 

de voluntario da patria, mandou-se pagar o premio de :100$ c inde
mnizar da importancia das vantagens que não tinham recebido. 

E' isto o que informaram antigos empregados do Ministerio da 
Guerra, sendo pois de presumir que, mediante uma hnsca demorada nos 
archivos da Contabilidade da Guerra, se encontrasse a documentação 
de semelhante testemunho; entretanto, para a sua credibilidade h:lstarit 
qne se refira aqui o que se pas~ou recentemente com o soldado .fmquim 
"\ntonio das Dores, g"uarda nacional de S. Paulo. 

Tendo se alistado no :,oo corpo de voluntarios ll:t p:ttria, <'111 1l\(>6, 
foi em 1869 transferido 1•ara o 7" batalll:io de inlant:1ri·t ,. alli c•msidc
rado como recrutado. 

Só mente em 1 n7~ conseguiu ellc provar sua qual!dadt· de yo]un
lario da patri:l, c cnl:to, por portaria de '! de março desse anno, man
dou-se-lhe dar hai\:1 do sLTVÍC:", l':tgar as vanta~!\:ns tpw .lchara de 
receber c bem assi111 o premio de;)'"'$ (aviso de q de _innho du 1\linis 
terio da Fazenda), e dar-lhe o prazo de tcrr:ts de '-'·-~"" l>r:<C:I'' qua
dradas, a que tinha direito. 

Agora reclamou elle o soldo vitalicio de qnc trata a lei n. 1.1>i\7, 
de 1;; de agosto de 1 qo7, c foi ai tendido por despacho de _. de ~ctem hro 
corrente, como tudo consta do prncL·sso que se ac:l1:t na llirectoria de 
Contabilidade da C~nerra. 

_,\' vista do exposto, este tribunal é de parecer que :1.0 reclamante 
cabe incontcstavel direito ao g-oso do soldo de ~" teuente pela tahc\la 
de 191 o, c.x-1•i do disrosto no art. z:~ da lei n. :3. 2• '' >, de 13 de de
zembro do mesmo anno de I!) H>, quer improprialllente l'l'l<l c·:tLlcter de 
voluntario da pai ria, que conservo11 durante a campanha d<, l':tragnay, 
não obstante ter sido considerado prac.;a de um bal:tlhiio tk linha aos 
dois ultimas annos dos quatro que nella serviu, quer porque pela sna 
condição de prat;a de polici:t de Sergipe, que era quandn se olfcreccLt 
para seguir para a guerra como voluntariu da patria, poJia servir 
tanto nos corpos dessa 111ilicia, como nos de linha, com :ls vantagens 
conferidas pelo decreto de ::-de janeiro dl' 1:\1>5 aos volnntarios da 
ratrin. 

Rio de Janeiro, :.:3 de outubro de l<)ll. -f.'. .lrgu!lo. -- f.'. ]. 
·Teixeira .Junior.- X. da <.'amam.-- F. Sallc.~ .-- J. .f. de l'rncnça.
)ulio de MJron/w. - ('a rins L'ux·enio. --- Mendes d" .11• w.1cs. ·-· L. 1/c
deiros. 

Rl-:SOLIJÇ:\0 

Como parece.- Ril> de Janeir•,, 22 de nove1nbro de 1qt I.·
Jlr.nMES R. ll.\ FONSEC.I\.---- _\1[[111/iO ·tdo!pho .ia r· .l/ei/1/J IJJITe/n. 

í'J. 217 -- E:\l 2;) DE NOVI·:MBRO l lE 1•>1< 

:\l:tnda abonar aos co1inhdros c :tjudn.ntes dos g-rupo" de obn;t·iro~. companhias 
i.;;;ol.;uias. pelott1c~ de c,;;;tnfctns, etc., dec;ck lJIH' nella-.: ln i·t , :1nchn. :1 mcsm:1 
~~ratificaç~1o (h.'-' do~ re~·imcntos e b:1 talhi)es 

1\linisterio •la < ;IH~1Ta - I\. 1·:!1 Rio rk .!:111cir". ":oi llc nn-
\'l'lllhru de 1()11. 

Sr. director ~-eral de Contabilidade da Secretari:t. ·I e Estado da 
Gm'rr:t -- Em snltiÇ:Ífl :\ crmsulta feita pelo 2" ollil:bl dt·~:':t <ep:trtiçfto, 



MINISTERIO DA GUERRA 203 

Raul de Souza Mége, acerca do modo de proceder relativamente ao 
abono de g-ratilicaçõcs aos cozinheiros e seus ajudantes dos gTupos de 
olmzeiros, companhias isoladas, pelotões de estafetas, etc., declaro-vos 
c1ue, de accürdo com o que inlorma a primeira secção dessa direcção, se 
deverá, como medida geral, abonar aos cozinheiros e seus ajudantes 
dessas unidades, desde que nellas haja rancho, a mesma gTatilicação 
que percebem os dos regimentos e batalhões. 

Sa1'1dc c fraternidade. - .lnlonio . ldvltfw da F. ,l/cnna llarrdo. 

N. :]!:i - Ei\1 25 DE NOVEI\lBlW DE tqii 

IIHkftTl~ 0 rcqut~rimcnto lh> c:1pitãn João PhiladC"iphn dn Hoch:t sqbn· anri~~·rlidadC' 
de posto 

\linisterio da Gncrra - N. 1 ·' 161 - !{io de Janeiro, ~s de no
vembro de l<lf 1. 

Sr. chefe do llep:1rtamento da nuerra - Declaro-vos que o 
Sr. Presidente d:t Repnblica, conlormando-se com o parecer do Su
premo Tribuml 'llilitar, e.urado em consulta de 2.) do mez !indu, re
solveu, em :]3 do corrente, indeferir o reqtwrimcnto em que o capitão 
~lo exercito João Philadelpho da Rocha pediu que a antig·uidade ele seu 
posto fosse contada de 2-t de outubro de I<JO?, d::ta em que ao mesmo 
posto foi promovido o J'' tenente Epaminondas Benedicto da Cunha. 

Saúde c fraternidade.- ;lntunio .ldnlp/1n da F. Me11na !Jarre/11. 

r;ONSULTA A QUE SE HEFERE 0 :\VISO SUPRI\ 

Sr. Presidente da Rep11blica -Com a presente consulta vem este 
tribunal, em obcdiencia ft \'ossa ordem cfm;l:tnte do aviso do ~linis
terio ela Gue1:ra, Sé)b n. 1 lf), de 26 de maio do anno passado, uar seu 
parecer a respeito da petição qne fez o capitão de inl'antaria .lt'::io Phila
delpho da Rocha em :1 de fevereiro do dito anno, para que a sua anti
g-uidade de capitão passe a ~cr considerada de ::q de ontn hro de 19' J7. 

A~ diversas int'orma<;"t1es que acompanharam a petiç:to de que se 
trata, ·naJa esclarecem a respeito dos rundamcntos de semelhante n'Cla
mação, não obstante tratar-se de assumpto de lacil averiguarão me
diante o e\ame dos actos ofllciaes, que motivaram a collocação do re
clamante e a de seu 1'ollega, capitão Epaminondas Benedicto da Cunha, 
no almanak militar de~.cle ItJOH, sendo que" ui! imo foi elevado ao posto 
de 1" tenente, por estudos, em 3:1 de junho de I()<J.t, c o primeiro ao 
mesmo posto em :]5 de ahril de 1 qu6, por antig·uidade, n:to obstante 
haver este sido 2° tenente mais antig·o que aquelle, mas p< >r não se 
achar ainda a 3 de junho de I<Jn-t com o c11rso de s11a arma, segundo 
se vé da sua te de of11cio, junta aos papeis pre,cntes a esk tribunal. 

Depois de promovido a 1° tenente, por estudos, em :) de junh<' de 
1<)').{, Epaminondas alcançou por força do decreto lcgislativo n. 981, de 
7 de jancim de 19o8, que só muito depois de interpretado peln Su
premo Tribunal Federal, em 190-t, teve completa exccnç:ío, ser ri'CO-



nhecida a data em que de direito lhe coubera aquelle accesso pelo prin· 
cipio de estudos, si não houvesse sido perturbada inconstitucionalmente 
a classificação leg·al que antes do decreto n. 3;)0, de 9 de dezembro de 
18c)5, reg-ulava a precedencia entre os officiaes promovidos ao primeiro 
posto em 3 de OO\'embro ele 1 Rq4, isto é, segundo a antiguidade de sua 
praça. 

E~sa alludida data rcclilicada de sua antig·uidacle de 1 n kncntc foi 
rcc< mhecida ser a de 2n de novembro de 1 qo3. 

Jo:ío Philadelpho da l{ocha, na dgencia da no1·a classilica\'ão cs· 
tatnida pela dita lei n. <):\I, sr'> J'OUdC alcançar O pnsto de I" f<'ncn te :1 

2:) Je abril de 1901.1. 
Entretanto, scg·undo os seus desejos, presume caber-lhe a antigui · 

dade no seu posto de capitão da data em que alcan\'Oll cs:'e mesmo posto 
Epaminondas llcncelicto da Cunha c que é de ::q de outubro de I<Jo;-, 
quando (• certo q11L~ I :p:IIHinondas fez j11s a I" tencnlt' por csl11dos em 
211 de novembro ele '9".), c. portanto. dois atiiH>S Sl'C:tlr:\lllcnll: a!ltt·s 
delle haver alcançado o curso de sua arma. 

Em 10 ele outubro de I<JC>;-, porl:m, .Jofto Philadelplw alcan•;ou no 
Congresso Leg-islatiro o decreto n. 1 ·7-l-1· o qual 0 assim concebido: 

•<Artig·o unico. A C\Ccpção do artigo 1" da lei n. <)!li, de 7 eleja· 
nciro de IfJ03, é extensiva ao tenente .João l'llibdelpho da R<>cha, 
visto ter sido promovido por actos de bravura." 

Passou a ~er considerada por este motivo a sua antiguidade do 
primeiro posto em data de :J•' de lcvereiro de J3fJ4, em que alcan.;úra a 
com missão do nwsmo po~to sem designação elo mo ti r o da me~ ma. 

Como, porém, a sua ellectividade em 3 de no,·cmbro de rllq:. 1\<i 
motivada com a declaração do conceito de bra 1 ura. o legislador 
mandou que se considerasse justilicael• 1 esse conceito pelos lom·orcs com 
q11e o seu commandante em ordem do dia regimental consig·n:íra a 
nomeação da sua commissão no posto de alferes, em 20 de fevereiro de 
Jl!'q, em attençfto aos seus serviços de guerra até aqnclla data. 

Assim veiu a melhorar ele ant iguicladc no seu segundo posto, a 
qual passou a ser de 2 de junho ~c!e Í<JO-l. 

V ê·se por este lal't<> que o decreto legislativo n. q:), tanto serl'in 
para determinar a collocação delinith·a de João Philadclpho, ~~a csc:tla 
dos r"' tenentes, como para a de Epaminondas da t 'ttnha. 

Foi em consequencia de haver sido elevada para 2 de junho de 
J<)'l-j, portanto, a antiguidade de 1" tenente de Ju:ío l'hiladelpho, a 
qual lia via sido propriamente de 25 de abril de 1 <Jo6. que o mesmo 1" 
tenente alcançou a sua promoção ao posto de capittto <~111 ~:; de .ia· 
nciro de rquH; entretanto, aquelle já era capitão desde 21 d1· "iltllhro 
de I<J07 . 

. Não tendo, portanto, fundamento o que pede o capitfto Jo:to l'hi· 
ladelpho da Rocha, como inelemnização de preterição por parte do ca
pitfto Epaminondas Benedicto da Cunha, este tribuml é de p:treccr que 
a sua reclamação se.ia indeferida. 

Rio de Janeiro. :J3 de outubro de 1911.-- F. Ar.~·ol/u. -- V .f. Te[
xeim Jrmior.- .\·.da ('amara.-- P. Salles.- J. J. ,te Pn>e11i·:1.-- Julw 
de s .. ron/1.1.- ('ar/os Eugenio.- .1/cndes etc .1!or,1<'S . . L lfdeJros. 

Como parece.-- Rio de lanciro, 22 de noventbro de 1'111.
IIEilMFS IL 1>\ Fo:c;st·:.·\. ·-,!Jilolliu .Uulf•!r" ./1 /·', 1/,•JIIIJ !Ju-rr•/u. 
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N. 21<,~ ·- EM 25 DE NOVEMJJl\.0 DE r•)rr 

J\linistcrio da (iucrra- N. r .rh1- Rio de Janeiro, 25 de no
l'clnbro de r 'I 1 1 . 

Sr. chc!"c do Departamento da (iucrra --Tendo o capitão \VIan
disfáo llandcira Tcrxeira, do :3" regimento ele artilharia, consultado 
sobre o criteriiJ a scg-uir-:<c para a constituição de uma corn1niss:lo de 
abertura c exame, declaro-vos, para que o façacs constar ao mesmo 
ollidal, que. a base p:1ra a formação das comn1issões de abertura c 
c \ame é a patente do cOIIllllandantc do corpo ou chefe da repartiç:lo :.~ 
c1rg·o dos quacs cst~10 ,,;; arlig·os a serem examinados, a qual· li:-;a a 
;..:raduaçJo menor LlllC püdt: to;!r o pre:;iLkntc da commissão, sendo os 
tle111ais membros nomeados de modo que um delles seja um oflicial su
balterno, a qnem compete escrerer os respectivos termos. 

Sal! de c fraternidade.- .lntuni11 . ld11tplzo d.! F . .1/enn.r J;,7rn:/n, 

N. 220 -- l~t\l 2~ lll~ NnVE~lllR< r lll·: 1•111 

t ~~ ,_., 11 1 ,, ~s !IH 'llt ·tdt ts Jt..:\·~rüc' ma11dar Ct~cr o coúccr tu do :ti r ciarnclll!J d ,l llt• •nl ;tda 
. das praç:ts 

.\linistcrio da ( incrra- N. 23.) --Rio de .Janeiro, 27 de novembro 
de 1')11. 

Sr. chde do Departamento da AJministraç:1o - llcdaro-vos, par'a 
os Iins L'Onvcnientes, que os corpos montados dever~10, quando pos~ivcl, 
mamlar fazer por conta das economias licitas da caha da fiJrrag-em 
c ferrag-em o concerto do arreiamento da montada d:1s praças, afim de 
cessar o pedido de peças avulsas. 

Saúde c fraternidade.-- .lntonio .ldolf>/ro da F .. 11~1111.! IJ.ll'reto. 

\'. 221 - E.\1 2:- PE \'0\E\lBH.i > DI~ r•JII 

t) arrciamcnto d;t mont~hia- dos n!llciaL·s de\·crá lkar a cargo d'l'lil'..; 

.\linistcrio da Ciucrra - '\J. -'.>-+ - Hio de Janeiro, 2~ de 11<1-

vcmbro de I~)f 1. 

Sr. c h de do Departamento da . \dministraçftn - lleclai':li aos in
Sj'cL·torcs pt;rmanentes que o arreiamcnto da montada dos olliciacs l!cvcrá 
!icar a cargo dos mesmos olliciaes, que serão por elles responsavc1s. 

Sai'rde e fraternidade.- .lntomo .\dolf'/w dc1 F • .1/enll.! narret11. 



DECISÕES DO GOVERNO 

N. 216- EM 27 DE NOVEMBRO DE lfJII 

Ao Ministet i o ela l~ucrra falta compctcttcia pata conhecer cbs impugnaçiícs feitas 
por IIIU rrofessor Clll disposihilidadc• ela cxlincla Esc .. b .\lililar d<> Ceara, 
contra o art. ·I da lei 11. '·3'(,, ele .lO de Jczcmbru ele I<~J4 

,\linisterio da (; uerra -· "!. 3' li --- H. i o de _l:t11ei m, 17 de no
vembro de ll)Il. 

O Sr. Presidente da Republica manda, pnr eo;t:t S<..\:retaria de 
Estado, dcdara1· ao Supremo Tribunal Militar, que a 23 do corrente 
resolveu eonfonnar-sc Cl)lll o parecer do mesmo trihunal, e\arado em 
consulta de .'.) du 1ncz lindo, sobre o rcc1uerimcnto em que o coronel 
José Freire Bezerril Fontenclle, professor em dispunibilida.Jc da ex
tincta Escola Militar do l \:ará, pediu pagamento da gratiticaçãu de 20 °/0 

sobre seu~ venciment"s, pur haver completado vinte annos no magis
terio, a 21 de abril de I<)< X), incluindn-s·~ nesse perindn" ten1po em qne 
esteve em funcções legislativ.:1s. 

Saúde e fn1ternidade. -- Antonio Adolp/iu da 1-·. llellihl Barreto. 

CONSULTA A QUP. SE REFERE A PORTAJU,\ SUPRA 

Sr. Presidente ela Repuhlica - Em .:1dclitamenlo ú c'OilSIIlta C[Ue 
vos prestou este tribunal em data de 1 s de mail• ultimo, vai elle dar 
novo parecer em obedienci:t á 1·ossa ordem constante do :1.viso do 
Ministerio da Guerra, soh n. 2.~-1, de ú do corrente mez, tendo em vista 
o que clecl.:1ron o i\linisterio da .Justiça e Neg·ocios lnleriore:: em aviso 
sob n. 1. 27.>, de ? 1 de julho ultimo, a respeito dn pedido que tez o 
coronel .Juse Preire Bezerril Fontenelle, professor em disponibilidade 
Lb extincta Escola Militar do, Ceará, de p.:1g-ameuto d' • .:1ccrcscimo de 
20 "/o sobre seus vencimentos de professor, por haver completado 20 
annos de seniçD, inclusive !l tempo durante o qual esteve em rnncções 
lcg-i;;Jalivas. 

A tabclla :\,de vencimentos do rcg·ulamento dos institutos militares 
de ensino, de 1 f\ de .:1bril de 1: \•Jil, contém a seguinte decbração, a 
saber: 

"Substituto ou professor: o que competir a• > .substituto e proles
sares das escolas superiores da Republica "· 

Por este motivo não cabe ao Ministerio da Gne1 ra interpretar a 
legislação que fôr referente a semelhante assumptn e sim a• • l\linisterio 
do Interior, que snperintendc as referidas escolas superiores da Re
publica, 

Com razão foi, port.:1nto, ouvido aquelle miuisterio s ,IJre o caso de 
que se trata, e seg umlo sua declaraçüo, depois das c·on:-:idcraçõcs com 
que fundamentou .:1s intbrmações que lhe haviam sido solic:itaclas, -
até agora não se tmnon decisão alguma no mesmo minisleriu a re
speito do professor c/Tte se ac/rassc em condições iguaes ás do coronel 
Be"~erril Fonlcnelle, {'n!fi:'-''~~' em disf>unibilifTdc ,. 1111 .1•'-"''lllf'c'Jzilo de 
jimcçües legislatil•as. 

E como anteriormente .:1 ~eme\hante decla;aç:to considerou in.:1p
plicavel ao peticionario o accórdão de 1ú de julho de 1910, concernente 
ao Dr. Joüo Vieira de .\rauju, lente da faculdade de direito do Recife, 
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por ter julgado questão dilferente, isto é, o direito á gratilicação de 
6o 0

/ 0 estabelecida no codigo de Jl\!)2, e sobre a qual silenciara o codigo 
approvado pelo decreto n. 3· Uqo, de r de janeiro de 1901, este tribunal 
é de parecer que o requerente não poderá ser attendido pelo Ministerio 
ela Guerra, por lhe faltar cornpetencia para tomar conhecimento das 
impug·naçõcs que o requerente 1:1z na sna pcti~·ão contra o artig-o •f' da 
lei orçarncntaria H. r. 31(>, de :>o de dezembro de 1904, que estatue a 
obrig-atoriedade da etrectividadc no s<>niço do magisterio para percepção 
elos addicionaes em vista de parecer a elle, reclamante, improprio 
sen1elhante dispositivo daquclla lei annua para derogar Ull!a lei especial 
comr) é a lei n. :)30 do codigo de c!l';ino de ril(p. 

Rio de Janeiro, ~:1 de outubro de 191 r.·- F. ,lrgollo -- F. ]. 
Teixeira Junior.- ,\". da Cc1111ara. · 1•'. Sc1lle.1.···· }. }. de f>roença.
]ttlio de Noronha.- f.'arlos L'u,gcniu. Mendes de :1/oraes ... - L. J!e
deiros. 

HES(>LUÇÃO 

Como parece.- - Rio de Janeiro, 22 de novembro de r q r r.-
1 hmMES 1\. !lA Fo~<SECA.-- .lntonio Adolp!w da P. Menna Barre/o. 

N. :22:1 ·- EM 27 DE NOVEMBRO DE 1')1 r 

llldcfcrc o Jcqucrímeuto do capitão Haymuudo de .\IH eu '0h1c a11lignid:1de d1· 
poqo 

Ministcrio da < ~uerra - I\. r.(>;- r -- Rio de Janeiro, 27 de no
,·embro de I')II. 

::1r. chefe do lleparlarm:ntu da Ciuerra - Declaro-vos qne u 
Sr. Presidentl~ da Repuhlica, conformando-se wm o parecer do Su
premo Tribunal Militar, exarado em consulta de 6 do corrente, SI ,f>re o 
requerimento crn que o capit:to Raymundo ele .\hrcu pcdin qne a sna 
antig-nid:tde do posto de tenente (()sse çont:1da de 7 de janeiro de r l1<y1, 
rc~oheu, em ~2 deste tncz. indeferir essa pretenç.'io, por não estar o 
peticionado em circnmstancias identicas aos otllciaes que citou, nfto ter 
demonstrado prestaç:io de serviços cxtraordinarios, niío haver reclamado 
em época opportnna e ser a mesma pretençiío attentatoria dos princípios 
qne reg-em a lei de promoções. 

SaúJe e !raternidade. Antonio .ldolplw da z:. Jfemza Uarreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO STJPHA 

~r. Presidente da Rcpnblica - 1) ministi'O da < ;uerra C! 1111 (> avbo 
n. :11:1, de 31 de <Jntubro de U)ro, remetten a este tribunal, por 1ossa 
Prdcm, afim de consultar com parecer, diversos requerimentos em que o 
capitüo do qnadro snpplementar da arma de Glv:~llaria Haymunrlo de 
/\hreu pede que sua antiguidade do posto de tenente seja omtad:r de 7 
de janeiro de r 890. 

Ao ultimo requerimento de 26 de janeiro de 1910 acomp:mharn 
mais dois, datados de 29 de novembro c r::; de março de I9<JI>, todos 



uniformes, havendo nellcs referendas a um outro que por despacho da
tado de 30 de março de 1905 tbi indeferido. 

A pretenção do petiCionaria versa sobre o seguinte : sendo praça 
de pret por occasião da proclamação da Republica, foi elevado a alteres 
n~ promoção que teve Jogar a 4 de janeiro de Ill•>o c, julgando-se com 
direito a novamente ser contemplado na immediata promoção que por 
serviços relevantes toi promulgáda trcs dias depois, a 7 do mesmo mcz 
de janeiro, pede que a antig-uid:1dc de tenente que obteve a 2,\ de abril 
de 11l92 seja contada de;- de janeiro de 1n<yl, e\actamente por motivo de 
serdços relevantes. 

1\lleg·a ter prestado seniço na propag·anda e1n la v o r do actual 
regimen político, tal qual os olliciaes contemplados na promoção por 
serdços relevantes de 7 de janeiro de 1 l:lqo, em que I(Ji e~quecido sen 
nome. Corrobora :;ua pretenção ponderando que nes~a prumoç.'ío de 7 
foram incluídos alguns olliciaes que, sendo altercs-alunmos, havi:Jnt sido 
confirmados no primeiro posto a 4. data em que elle foi promovido a 
alteres, e em transcripçií• J appensa a seus requerimentos, cita nomes de 
trcs olliciaes, os então tenentes Fredolim Josl: da t 'osta, Prancisco 
Flarys c Eduardo de< >liveira Lima, a quem em diversas cbtas do :umo 
de I.Hoi foi mandado contar antiguidade de 7 de janeiro de 1 B<JO po1' 
serviços relevantes, exactamcnte como elle pretende. 

Um ligeiro exame de taes allegaçtíes thrá rcsallar o seu pouco 
I undamen to. 

A base principal sobre a qual assenta o petiL:ionarit' su:J. pretenção, 
serviços prestados á propaganda politica, não está de nenhum modo 
provada, pois que a sua fé de oflicio L: muda a tal respeito c nenhum 
outro documento otlicial os attesta, sendo por tal m0tiw impossivcl 
aquilatai-os. Bastaria, portanto, esta consideração para repudiar sua 
pretenção ; entretanto, o tribunal nc e\aminar o alcance das demais 
alleg·ações, admittindo que pudesse ser promovido por scniços rele
vantes. 

O peticionaria acredita ter merecido nova promoção a 7 de janeiro, 
logo após á que obteve a 4, a e\emplo de alguns alleres-alumnos que 
as alcançaram nessas datas, ma:; não ponderou que os alferes-alumnos 
sendo oftieiaes que nessa qualidade c antes da prodama~ão da l{epublica 
pre8taram serviços que o g·oyerno provisorio entendeu remunerar, não 
seriam el!es positivamente recompensados eom a simples conllrmação 
de posto, que aliás, forçosamente, obtcri:1111 em tempo 0('{1ortuno, ao 
passo que o peticionario, sendo elevado de praça de prct a alleres no 
dia 4, realmente obteve nessa oecasião a remuneração de todos os seus 
serviços, não sendo admissivel que logo ap<'>s, no dia 7, logr;tssc novo 
accesso pelos mesmos motil·os. 

A sua situação militar não era, pois, identic:1 ás dos alt'ere~-alnmnos 
confirmados no dia 4· 

Escre,·eu tambem o peticionaria os nomes Je alguns tenentes a 
quem posteriormente ú data do decreto de 7 de ,laneiro de 1H9o, foi 
mandado contar essa antiguidade por motivo de oerviços relevantes, 
pretendendo com isso buscar precedente em seu fa\Or. 

DeYe-se, porém, ponderar que taes despachos !oram determinados 
pelo governo prol'isorio, o mesmo que decretou ;t promoção por 
sen-iços relevantes c o juiz mais competente para apreci:~r o \'alor de 
qualquer reclamação sobre aquella promoção excepcional. 

A esse g-overno, que dispunha de todos os elementos para bem 
aquilatar dos serviços ·prestados á proclamaç.'io da Rcpublica, del'era 
ter recorrido o peticionarío em época propria. Incumbir-se o actual 
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governo de qualquer reparo sobre alleg·a.,:ões não li.Jndamentadas, 
passadas mais de 20 annos, é de tooo inopportuno. 

Verifica-se, pois, yue não aproveitam ao peticionaria as citaçiíes 
feitas em seus requerimentos. A promoção que obtc1·e ao posto de 
aiicres a 4 de janeiro de 1 .'\90 galardoou seus serdços militares ou 
de quakjuer outra natureza até então prestados. :'\ora promn.,:ão conle
rida tres dias ap<·ls, s<") poderia ser justificada por alg-um seniço extra
ordinario, prestado no eurto intcrralln de tres dias ou por preterição 
solfrida nessa segunda promoção, " que não oecoJTell. O deferimento 
de sua pretenção, na épnca actual, constitu,ria uma 1 iola.;ão dos prind
pios legaes sobre promoçües e dria alterar a situação de muitos outros 
olllciaes que ha longo tempo se manteem em condições esta 1eis na 
escala de seus quadros, pois o peticionaria, que actualmente ocenpa o 
numero tres na escala dos capitães de ea 1allaria, p::tssaria immedwta
mente a installar-se no numero sete dos majores, acima de 1 ') camarada~ 
desse posto, deslOt.:ando ao todo 2 1 olliciaes. 

Nfto estando, pois, o peticionario em circumstancias id~nticas aos 
ollit.:iaes que citou ; nf1o tendo demonstrado prestação de sen i.;os e\tra
ordinarios; tendo-se descuidado de apresentar sua reclamaç;io ~m época 
opportuna ao governo prorisorio, unico juiz das promoçiies efle<.:tuadas 
por serviços relevantes a 7 de janeiro de lll<JO; finalmente, sendo sua 
prelenção attentatoria dos princípios que regem a lei de prnmo~iies, o 
::lupremo Tribunal i\lilitar é de parecer que derc ser indeferida. 

Rio de .Janeiro, 1> ele novembro de H) 1 1 .-- F. .lrgol/o. - F. ]. 
Teixeira jwzior.- .\·. Ja Camar,J.·-- }. j. de Pn;,.n\·.1. - C.1rlos 
8uge11io.- Mendes de Muraes.- L. Jledâros. 

Foi voto o ministro almirante graduado Julio Cesar de Nor .. nha. 

HESOLu~·.:io 

Como p~reee.-- Hio de janeiro, 22 de 11ovembro de I•JI r.
f IErums H. DA For\SfêC,\.- "lntoniu .ldulf'llo da F .. llenn.1 IJ:1rre/o. 

N. 22-f - E:\1 ::!9 DE ~OVE'IlBRO m: rg11 

:\o~ inspcctores permanentes cahe a faculJad~ de e'oncrar o.< olliciac' d:i c:uarda 
nacional dos Jog-are-; de membros das juntas ele alistamento milil:H 

Ministerio da nuerra - N. 1.•l9U - H.io de .Janeir", 29 de no
vembro de H) I r. 

Sr. chefe do Oe!1artamento da nu erra - Tendo o inspector perma
nente da f1" regiftO, em Oflici•' 11, I .<q I, de 2~ de OU111bro findo, ponde
rado sobre o embaraço que acarreta ao seniço de alistameto mili1ar a 
falta de attribuição aos inspectores permanentes para exonerar os olli
ciaes da guarda nacional, membros das juntas do mesmo alistamento, de
clarai aos inspectores permanentes que, embora por omissão, não tenh::t o 
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regulame~to que baixo~ com o decreto n. 6.947, de3 de maio ue 11)08, 
lhes Cf?nstgnado autondade para conceder es~s exonerações, fica-lhes 
c~nced1da essa faculdade em casos de molcst1a e outros previstos por 
let. 

Saúde c fraternidade. -, \ntunio /\dvlpho ,u F .. llcnna narreto. 

N. éU5 -- f<:;\1 30 DE NOVEMURO I lL I<JII 

Aos miJilarcs assiste. clllando deputados ou S('lladorc~ cstatlll:LC.'>, a j'(J<..;<..;C de 
imtnunidarJcs iguacs ~'ts dos civis no~ cong-tcssos l'Sladtl:tl'" 

J\'linictcrio <hl ;,11'11.'1 N. 1.<><1.~ - Hio de .Janeiro, :)·•de IJtlrembro 
Je li) I I. 

Sr. chclc do I >epartamento da< ~nerra -- r> major lk inla11taria, 
Candido Borges C;~stcl\o llranco, tendo em vista os acCJ .rdãos do 
Supremo Tribunal J\lilitar de 13 de julho de t8q<), e do Supremo 
Tribunal \."cderal de 111 de norembro do anuo proximo lindo, consulta 
sobre a situação, perante a justiça militar, do o!licial do exercito, 
quando deputado Oll senador a qualquer dos congTessns estad uacs. 

Em solução a tal consulta, Jirigida a este mini~terio a 9 do mez 
findo, vos declaro que sendo outorgada aos militares a posse dos 
direitos civis c politicos g·arantidos pela constituição da 1\cpublica, lhes 
assiste, quando investidos das runcções ~le deputado ou senador esta
dual, a posse das mesma.'> immunidadts conferidas aos representantes 
civis nas allndidas casas, perdendo aquelles a qualidade de militares, 
durante a vigencia do mandato afim de que não liquem tolhido~ de 
analysar e criticar os actos do !-!;overno. 

Saúde c fraternidade.- .lntonio .ldvlpho da /<'. Jfel/lhi JJarreto. 

l)ara a a.Jmi:-;...,ilo (le candidatos üs pro,·as do concur--.o de vl'tcl it1;u io·..,, 11:io é 
neccssaria a cxhibi~üo dL· diploma scientilico 

l\linisterio da ( ;uerra -- N. 1 • 11 '-1- I Zio de Jandl'"• 1 de dezembro 
de 191!. 

Sr. chefe do Departamento da c;uerra --Declaro-lOS qne, con· 
forme propõe o chefe da ()'' diYisão no ollicio que vos dirigiu em 25 do 
mcz lindo, sob n. 743, c de acc1irdo com o que a respeito inlormac;;, 
para admissão de candidatos ás proyas de concurso de \'Cterinarios, se 
deverá abrir mfto do diploma scientifico, bastando cumo idonc(ls os 
attestados ou justilicações fornecidos por pessoas c:ompctcntcs no 
assumpto, comrnandantes de corpos montados do exercito c da policia, 
membros da missão trancczil e outros, a juizo do mencionado chefe, 
visto aqui não existirem pessoac; diplomadas por e';c'tJla:; do ~·enero 
fundadas no Brazil. 

Saúde c l'raternidaclc.-. \uloniu . ldolplw d:r r .. lfeuna lJarrcto. 
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N. 227 - EM 1 DE DEZEMBRO DE 191 r 

Os oilicirres do exercito deverão ter em dia suas declaraçiJes de familia rara o 
effeilo de meio .. Jido e montepio 

!\linisterio da nnerr;t- N. !.I I <J- Hio de Janeiro, I de dezembro 
·!c 191!. 

Sr. chefe do Departamento da Cuer-ra - Proddenciae para que 
seja publicado em :tvulso, fazendo-se larga distribuição a todos os 
estabelecimentos militares, unidades e demais dcpendcncias do Minis
tcrio da üuerra. o recente decreto n. 2 .484, de 14 de novembro findo, 
publicado no Diario ( Uficial de 24 do dito 1nez, que determina um 
abono provisorio its viuvas c herdeiros dos ofJiciaes do e.\ercito c 
armada que tenham direito a meiu soldo c montepio ou :;ómentc a nma 
dc~sas pcnsties. 

Por e,;ta u..:casião vos declaro que scr;;t conreniente um convite aos 
nossos camaradas para que tenham em dia as suas declarações de 
amilia, em beneficio de seus herdeiros. 

Saúde e fraternidade - .LJZto;;iu . Ldol/'fi" .ia F .. l1emza Barreto . 

.N. 22B -- E!\l 4 DE DEZEi\lBRt l DE I'Jrl 

liic.lcfere o requerimento do ~o tenente de infantaria Joaquim Furtadu Sobrinilo, 
t•ctlindo tr;wsrc,rcncia ram a arma de artilharia 

Ministerio da < [uerra- N. r. r r-:- .... Rio de Janeiro. 4 de de-
zembro de 191 r. · 

Sr. dlCfe do Departamento da Guerra Declaro- vos que o 
Sr. Presidente ela Republica, conformando-se mm o parecer do Su
premo Tribun1l Militar exarado em consulta de 23 de outubro ultimo, 
resolveu a 211 do mcz lindo indeferir o requerimento em que o 2" tenente 
de infantaria Joaquim Furtado Sobrinho pediu tranRfcrcncia para a 
arma de artilharia, em vista do disposto 11a l<'i n. 1 1 2, de 20 de outu
bro de 1 rl92, e pela circumstancia de h a ver sido ultimamente transfe
rido para aquella arma o 2" tenente oa de artilharia Ascendino Homem 
de Carvalho, em virtude da resolução de 23 de ag-osto deste anno. 

Saúde e fraternidade.-· .lntnniu .4.dolf>ho d,1 P. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFT':RE O A VISIJ SUPJ~A 

Sr. Presidente da Repnhlica -- Em <.:tnnprimeuto [l vossa ordem 
tr:m~mitlida pelo aviso sob 11. 24:2, elo Ministcrio ela ([uerra. de 20 de 
selemhru ultimo, este tribnn::l vem dar o seu parecer a respeito do pe
cliclo que fez o 2" tenente de infantaria Joaquim Furtado Sobrittho, em 
1 do dito mez, de sua transfercncia para arma de artilharia, em yista da 
lei n. 1 r 2, de 29 de outubro de 1 1!92, e pela circumstancia de h a ver 
sido transferido ultimamente para a arma de infantaria o :2" tenente de 
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artilharia ,\scendino llomem de Carvalho, em virtude de resoli1çáo pre
sidencial de 2,1 de ag·o~to, tomada sobre consulta deste trih11nal. 

I )entre as informações que acompanharam a peti<;flo de que se trata 
a unka que merece menção é a que 1•ae ser trans<.:ripta em seg·uida, 
porque !i)i inspirada no verdadeiro sentido jurídico dos dous actus 
Jcg·islatil·os que o presente caso obrig·a a considerar. 

·' In t()[mação n. 7 ~B : 
<)coronel I leio .\ug·usto lli-~lndão, chde da (;. -J, ao ~r. general 

José C.hristino \'inheiro l:ittenconrt, chefe do I lepart~ul!ento da ( ;uerra: 
Examinando o a:-;sumpto do presente requerimento do 2" tenente de in
thntaria JoaLJI!Íill l•'tn"tado Sobrinl10, pedinJo translcrencia de s11a ~mna 
para a de artilharia, em 1irtudc da lei n. 1 1:2, de 2<' de ontnl•r• • de 
t:l<J2, visto ter sido transl"l!rido o 2" tenente de artillwri:t .\sL·endino 
I lo111elll de Carvalho para a inl:llltariJ, tem. a dizer a divis:1o o seguinte: 
não procede a consideração que porventura se possa a ventar de t ranst"c
renl'ia por compcnsat;ão ele outra arma para a artilharia, porquanto essa 
compensaçüo s,·, li)i prevista no paragTapho unico da lei citada p~1ra 
aquelles que naquella época eram t 0

' c 2"' tenentes. 
O 2" tenente. i\scendino I tomem de Carvalho foi transtcrido l':tra a 

infantaria em virtude de disposit;ão não reH)gada, e conlcmm: n1i jul
g·ado pelo Supremu Tribunal "lilitar, que declarou ser essa transfe
rencia sem perda de. antig·uidade, 1·isto ser a esse ollicial applicavcl a 
::!" parte do art. 2S d1' reg·uJamento de Ill;) 1, combinado ainda com a 
do art. .. p du rag·ulamento do ensino militar de 1 qo~. 

Nestas condiçües não tem razão de ser a applicac;:t, 1 da lei n. 1 1 2, 

de :!O de outubro de 1!\92. como pen:;a o peticmmrio. " 
Vão a seg·uir nos termos os dons dtados actns lcg·islati1os c do 

art. .p do rcg·nlamento para os institutos militarc.s de l'llsino, de J dL' 
outubro de 190;), decreto n. s.bqf\, a saber: 

A lei n. IÍI:). de 23 de ag-osto de 18.)1, no sc:u art. :\o, approvou 
a seg·unda parte do art. 2:'> dO reg·uJamentO de :)1 de mar<.;o de I tl51, 
expedido para exeL·nção ela lei de promo.;ões n. ;:;B;:;. de u de setembro 
de r: :so, c que é eXiXe~'sa nestes ténnos: " ... e hem assim passariío 
para as arm<tS de inlantaria c cavall:tria os alferes c 2"' tenentes que, 
pertencendo ás armns scientilicas, não conclui rem os rcsl'ectil·ns cursos,. 

Lei n. 112, de ~o de outubro de 18q2: 

,, Art. 1 ". Fica o g·ovcrno autorizado a tl'ansrerir para a:; armas de 
infantaria c cavallaria os aduacs ·r·" e 2' • tencnlcs da an11:1 de artilh:tria 
que, por falta de habilitações scientiticas c estando impedtdos de 
obtel-as, não puderem seg·uir os postos da rcl'crida arma, c daquellas 
para esta, numero correspondente de ollkiaes com o rcspectil"o curs<' 
da arma de artilhnria, sem prejuízo de antiguidade. 

Paragrapho uni co. Nas tran:;tercncias autorizada:; pela presente 
lei se deverá ter em vista a ordl!m de antiguidade, ficando subentendido 
que ellas só poderão ter logar sem prejuízo da compensaçflO que deve 
ser mantida para cada uma das armas. ,, 

H.eg·ulamento dos institutos de ensino militar de 1 de outubro de 
r qu.~, decreto n . .S J,';):: : 

«Art. 42. O alumno que por motivos prc1istos no presente rcg·u
lamento não puder tirar o curso de artilharia ou de engenharia será 
desligado da escola e transferido para a arma ele inl~lntari1 ou cavallarijl 
conforme as vag·as e:-..istentes, conservando porém, a respectiva antigUI
dade de posto. si for otlicial. " 

Ora, veriticando-se dos termos da lei n. 1 12, de 20 de outubro de 
1892, que as suas disposições súmente podiam ter applicaçfto aos oili-
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ciacs existentes então nas escalas do I" e 2° postos das tres armas que 
havia no exercito naquelle tempo, seguramente se reconhecerá que 
muito ind[ciosa foi a consideração que fez em sua informação a diYisão 
<; 4 do Departamento da (;uerra de que aquella lei s<'lmente póde ser 
invocada por quem na sua data ~c achasse em qualquer das condições 
nella ri~·uradas. 

Erltretanto, o reclamante, não obstante h a rcr assentado praça 
cinco annos depois, julgou-se com direito ao amparo dcss:t ki cxtincta 
p:tra formular o seu pedido. 

Isto posto, considerando que a lei n. 112, de ri:•)1, deixou ele ter 
:tpplicaçâo depois ele servir, em tempo proprio, ao seu cxprc~so cle
sig·nio de proYcr a casos determinados c pr~cxistcntes ao tempo de sua 
d~cretação; 

Con~iderando que foi perfeitamente leg-al o acto de transferenci:t 
par a a arma de infantaria do 2" tenente de artilharia A:;cendino llomem 
de Carvalho, ex-ri da segunda parte do art. zs do r~g-ulamento de 
r B;; I, que foi approracb pelo art. 8" da lei 11. (>J :;, de 2;i dC' ag·osto 
de rll.s 1 : 

Este tribunal é ele parecer que, não tendo razão de ser o qne pede 
o é!" tenente Joaquim htrtad<J Sobrinh<l, e seu reqr1erimento cle\'erá 
~er indeferido. 

J(io de Janeiro, :2.) de outubro de r011.-- F .. lr: . .tnllo.- F.]. 
Teixeira jrmior.- X. da Camara.- F. 8a/les.-- .f. .f. ,{e /'rncnç,1.
Julio de Nor01zlza.- Carlos /~ug·enio. --- _1/r:n,lcs ele I /nr,1i's.
Ih 1/cdcirns. 

HESOLllÇ .\0 

Como parece.- Rio de Janeiro,_ :2q de nol'cmhro de 1<)1 I.-
11 EH \IFS !{. IJ' I ·'o'lSECA.- .lntrmio Jldolf>!zn d.1 f·'. Me1111.1 f111Teto. 

0J". 220 - EM 5 DE DEZEMrmo DE 191 1 

( )...; ":n~·cntos tran-;feriJo...; por cnrJcurrcnda d(l -..crd,~·n ndi\o n:id ''·.t:iq 
comprehcndido-., no ~tvbo de~~ lk sctcmhru de 1q1r 

Ministerio da Guerra- N. 1.1 I9- Rio de Janeiro, 5 ele dezembro 
de rr_11 r. 

Sr. chefe do Departamento da C ;uerra- Em adc!itamento ao aviso 
n. 774, de 21 de setembro Jindo, resolvendo a consulta feita pelo 
1" tenente Cesario Monteiro Autran, com mandante do 1:0 pelotão de es
tafetas e exploradores, sobre se llm r o sarg-ento e 11111 an~peçada mandados 
eng-ajar no dito pelotão, deviam ser considerados nessas gradnaçües, 
nftc) 'Jbstantc não existirem na unidade aquella classe e \·ag·a desta ultima, 
dc~bro-vos que não estão comprehendiclos nas disposiçilcs do citado 
av1so os sargentos transferidos por conveniencia de serviço, salvo, 
entretanto a conveniencia disciplinar, caso em qnc lhes atting·e a baixa 
de posto nas condiçi!e~ c~pccifkadas nesse aviso. 

S:u'1de e frlltcrnid:1dr~- -- .lntonio .ldol/'{ru ,h F. _l/e/1/U lic7rreto. 



DECISÕES DO GOVERNO 

N. 230- EM 5 DE DEZEMBRO DE I9II 

Indefere o requerlmeato do ~· tenente João Baptista Pires de Almada sobre 
contagem de tempo de serviço 

Ministerio da Guerra- N. I. 125- Rio de Janeiro, 5 de dezembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da (iuerra - Declaro-vos que o 
Sr .. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Supremo 
Tnbunal Militar, exarado em consulta de 1 I de setembro ultimo re
solveu em 29 do mez findo, indeferir o requerimento em que o 2° te
nente João Baptista Pires de Almada pediu que se rectificasse sua fé 
de officio, afim de lhe ser contado o tempo de serviço da data em que, 
como aprendiz artilheiro, foi transferido para as fileiras do exercito. 

Saúde e fraternidade.- .lntonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPHA 

Sr. Presidente da Republica - Por intermedio do :vlínisterio da 
Guerra, em seu aviso n. 145, de 1 de julho do anuo proxinio passado, 
mandastes submetter á consideração deste tribunal, com os demais 
papeis que o acompanham, o requerimento do 2• tenente do exercito 
João Baptista Pires de Almada, no qual esse official pe~e se faça a ne
cessaria rectificação em sua fé de officio para o fim de se lhe contar o 
tempo d~ p~ça da data em que, como aprendiz artilheiro, foi transferido 
para as fileiras do mesmo exercito. 

No seu requerimento allcga o peticionaria que fóra já com 18 annos 
de idade transferido da extincta escola de aprendizes artilheiros, por 
portaria de :1 de janeiro de 11190, para o exercito, e por isso vem pedir 
a conveniente rectificação em sua fé de officio, havendo na imperial 
resolução publicada na ordem do dia da repartição do ajudante-general, 
n. 2. 1131, de 22 de maio de 1flRB, em que se determina que, em qual
quer hypothe.<;e, se deve contar o tempo de praça dos aprendizes arti
lheiros da data de sua traitsferencia para os corpos do exercito, e essa 
resolução não estabelece a contagem do ser-;-iço da data da inclusão 
nos referidos corpos. 

O coronel commandante do r" regimento de cavallaria informa que 
a transferencia do peticionaria foi, como allega o mesmo, em 3 de 
janeiro de I &}c>, ma8 que a sua apresentação ao extincto 2° regimento 
de artilharia de campanha teve Jogar a 25 do mesmo mez e anuo. 

E accre&eenta : 
"Em vista do que dispõem os avisos do Ministerio da Guerra de 

3 de junho de IH83 e 17 de fuvereiro de I888, publicados nas ordens do 
dia do exercito ns. I. 757 e 2. 181, dos referidos annos, deve contar o 
seu tempo de scr\'iço de 3 de janeiro Jaquelle anno, como já considera 
o almanak militar de IQ09, e1n1o de 25 de janeiro ainda daquelle anuo, 
data de sua apresentação aokorpo para o qual fOra transferido. » 

O auditor auxiliar acha-se de accónlo com a petição, em face da 
legislação citada pelo interessado, o mesmo acontecendo ao general tle 
brigada José Caetano de Faria, inspector da 9" região militar. 

O coronel Luiz Antonio Cardoso declara no final de sua informação 
que a petição está no caso de ser deferida. 

O tenente-coronel chefe da 2a swo da G. 1 declara que está de 
accõrdo com a informação precedente, não só por já constar do ai-
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manak a ~ta a que se refe.re o petici0nario, como e... vlS~ ~ lllWP. ® 
17 de fev~rturQ d~ {888, QfÓMI dq d.1~ n. ~.1a1, do ~Q ~ Q\111~ 

· d.AA4Q qu\\ o tempQ de ~~ ~ aprendizes artUh~fOS. ~ qualquer 
llypotb- d\lle ~ C®~e> qa cJata de aua1.1 traqfer~ ~~ 'li 
eorpoHio exercitQ ou pa"' a Es.c~ MUitar. · 

O coroael chefe da G. I, e o geperal de brigada, ~efe do~~~ 
tamento da Guerra, estão igualme11te de accór;do com as inf~ 
acima trasladadas em resumo. 
, O Supremo Tribunal Militar, depois de bem pesar o valo,r da 

petição e. d~s informações que acaba de_ vo~ ex pôr.._ não póde,_ em fa~::e 
da propna 1m penal resolução de 9 de :13ne1ro de 1 !j88, que fm tomada 
sobre consulta da secção de guerra e marinha do conselho de Estado, 
resolução mencionada pelo peticionario, reconhecer o direito :>Hegado, 
pois dos termos daquella consulta outra cousa não se deduz senão o 
contrario do gue suppoz estabelecido. . 

Com effCito, a mesma consulta arr;azoando, declara, em resumo, 
que niio havendo uqiformidade nas ç:lisposições que regulam o modo de 
contar o tempo de praça dos aprendizes artilheiros transferidos para 
os corpos do exercito, deve-se-lhes applicar a regra fixada, por lei, 
para os aprendizes marinheiros. E fazendo menção do art. 4° da lei 
n. 2. 994, de 28 de setembro de 188o, declara a mesma cor sulta que a 
data da entrada para o corpo (corpo de inferiores marinheiros) é a 
base para a contagem do tempo de serviço, sendo que o tempo 
passado na escola de aprendizes não é computado, com razão, porque 
se considera a estadia alli como preparatorio, como preliminar qui! o 
Estado promoveu com sacrificio para seus corres e que da mesma fórma 
deve ser considerado o tempo que a praça do exercito consome na 
escola de aprendizes artilheiros. . 

A consulta acaba nos seguintes termos, que produziram natural
mente o equivoco, ou má interpretação : 

" A data da transfcrencia para o corpo, que á secção parece dever 
ser a regra, é a que fixam os arts. ó8 e 91 do citado regull!IJleato de 
31 de janeiro, primeiro para o alumno incorrigível que vae servir fl.A 
infantaria, e segundo para o que passa para a Escola Militar, ou MTa 
o serviço de artilharia do exercito. " 

Nestes ultimas termos se inspirou o aviso do Ministerio da Guerra 
de 17 de fevereiro de 1888, declarando que «o tempo de praÇi dQS 
aprendizes artilheiros, de accOrdo com o que se pratica com os apren
dizes marinheiros, deve em qualquer hypothese, ser contado da data de 
sua transferencia para os corpos do exercito, ou para a Escola M.ili~f 
da Córte.» . 

Dos termos, porém, daquella consulta só o que se póde deprebj;lnder 
é que ao acto da transferencia siga-se, sem interrupção, a apresentação 
da praça ao corpo, Qu E~a Mili~r çm qlle ten)la de servir. 

A palavra transferencUl refere-se á passagem immediata, isto é, á 
inclusão no corpo, á inclusão nas suas fileiras, e parece não admittir 
in~J~rvallo de especi11 alguma. 

A confirmação da legitimi4ade da interpretação acceita ac. imy, !t4 
no facto de baverem varias disposições mencionaqas no aviso go ', 
nisterlo da Marinha de 1 2 de julho de 1878, e outras, dahi P!IDl .. , 
determinando que o tempo de serviço dos marinheiros (imperii!@!l ma
rinheiros e marinheiros nacianae8) se conte da àata da praça ~ grq!Jlette, 
isto é, do inicio do serviço no corpo respectivo. 

O reclamaste, porém, transferi4o da mencionada escola de apren-· 
dizes artilheiros para as fileiras do exercito a 3 de .iílneirQ IJ#li@o, ~ 
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se apresentou ao corpo a que fóra destinado a 25 do mesmo mez e 
anno, contbrme se vê das informar:ões annexas á sua petição. 

:\' vista do exposto, é este tribunal de parecer que o requerimento 
do 2" tenente do e.\ercito João Baptista Pires de Almada, pedindo que 
o seu tempo de í1raça seja contado da data de sua transtcrencia da 
escola de aprendizes artilheiros para as li!eiras do exercito, e niío da 
sua apresentação ;w coqoo em Lple foi servir, nrto est't no caso de ~c·r 
deferido. 

Rio de janeiro, 11 de s~tembro de l<ll 1 - /·'. lrf.!ol/u. -- F. f. 
Teixeira Junior.-- J.' . .Saltes.- J . .f. de f>roença.- ]uito de Vuronlia. 
- Cc11·los Fugenio.- · llcndes }c Mora.:s.-- T.. ,\fdeirns. 

Como parece.- JUo de janeiro, 2•) de novembro de HJII.
II~o:RMEs R. llA FossEC.\.- .l11tonio .l.tolpho tf,1 /·'. l/cnn.1 !Jarrdo. 

N. ~:11 -- J·:i\1 :í llE Jli~ZE:\IIHW DF 1•111 

Ped:Ha Lan .. ·~~r de Fundamento a prete11Ç~-to do ~o kliL'IItl' reformado r!t, e~c~r~ 

cilo Jo::i.o .\nttlllit} dl' .'\ra11jt1 (~cht:t, J'L'ilin\111 a :tr1!1Jilla,;:\(l dt• i)t·l·,,·l(\ qttt' 

l.) n·fori\HI\1 

\lini-;terio da < ,uerra \'._,,r,- Hio de .Janeiro,::; de dc~emhro 
de 1111 1. 

O Sr. Prc~idcnte da Repuhlica manda por esta Secretaria de 
Estado, declarar ao Supremo Tribunal Militar que a 2'1 elo mez lindo 
resolveu conformar-se co111 o parecer do mesmo tribunal, C\arado em 
consulta de 13 do dito mez, sobre o requerimento em que o 2° tenente 
retbrmad" do exercito Joiín .\ntonio de Araujo Costa pediu fosse 
declarado nullo o decreto que o relbrmou, afim de ser promovido a 
1° tenente, com antig-uidade de 11 de dezembro de 1 q, '-'• \'isto achar-se 
em condiçiíe~ identicâs á~ do então 2° tenente Joaquim V i eira I 'erre ira 
Sobrinho, promovido naquella data, c por se considerar c,,n,prehcndido 
no decreto n. 1 .8.Ví, de :10 de det.embro de 19o;-. 

Sallde c fr:tternidade. - .11llollio :ldolf'ho d,1 I·' .. 1/enna !lc1!Telo. 

I'U'fSUI.TA \ <)TJE SE HEFI':HE .\ PORTA H I.\ Sl'l'll \ 

Sr. Presidente d~ Rcpuhlica -O 2" tenente rcl'ormado do exercito 
João Antonio de ,\ranjo <~osta peJe qne ~eja annullado 11 decreto de~ 
de junho de 1 • ,, ,: : q 11c o reformou, porq uantu achando-se c1n c• 'ndições 
identicas [Js do cnt:to ~o tenente Joaquim Vic.ira l·'crreira Sobrinho, 
hoje capitão, e com" tal comprehendido no decreto le;.:isbtivo n. 1.::31,, 

de 3') de ciczemhro de 1 cJO;-, caber-lhe-ia promoção :to posto de 1" tenente 
a 25 de j;nll'iro de 1 (),,;: e nfto teria sido refnrm:tdo, J1' 'r nã•) ter :1in•!a 
atting-ido ;\ idade dL! ~B :~tmos, e'i:i!eida para a rd'orm:t c• HIIJ11d,on:t 
deste ultimu posl1 1. 
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As informações das ditferentes autoridades por cujas mãos passou a 
presente petição lhe são destavon. ;·eis declarando que da sua fé de 
otlli::io nada consta sobre os serviços que allega, como aliás o proprio 
requerente é o primeiro a confessar, c que os quatro attestados que 
apresentou, tirmados por ofliciaes do exercito que tomaram parte na 
e\pcdição das forças leg·aes á ilha do < iovernador em dezembro de 
1893, s:io gTaciosos e n:io satisfazem as condições ela prnpria lei in
vocmla; c que, quando mesmo ficasse averiguado que o supplicante 
tinha tomado parte na alludida C.\pediç:io, o elogio a que se refere e 
consta de uma cópia authcntica cxtrahida do archivo do antigo 23Q ha
l:dhão de infantaria, ho.ie 52" de caçadores, é um elogio collcctivo. 

O chefe da ~a sect;ão discorda destas informações c diz : "c se 
aquelle elogio collcctivo da referida ordem dn dia n. 3.)2 constava da 
fé de officio do J" tenente Ferreira Sobrinho, L'Omo se Yê do parecer 
do 1enerando tribunal, é de .iustiça ec:tcndcl-o ao requerente, mesmo 
para o fim de deferir a presente petiçãon. 

O decreto leg·islativo n. I.l:3t>, de 3o de dezembro de I'JO/, in
vocado pelo peticionaria, exige de modo claro c inillndivel - que os 
alleres, os 1"' tenentes promovidos a :i de nove>nbro de 18<q tenham 
prestado até a dat:t da rderida promoção serviços de guerra, distin
guindo-se por aclos .f c /•rarw-.1, deri.iameule juslificados c publimdos em 
urdem do .ii.1 do e.rcr<ilu 011 <onslan/cs de .~1us ./(;s ,fc t!(/ido. 

Pelo exame dos documentos e inl'omaçC1cs que acompanham o aviso 
do Ministerin da <incrra n. ,)lll, de-; de novembro de 19l<l, relerentes 
ao requerimento do 1'' tenente Araujo ( 'osta, v~·H~ yue cllu não se 
acha no caso previsto na ultima parte do art. 1" do decreto legislativo 
acima transcripto, pois da sua fé de ollicio nada consta sobre sua bravura 
c '1s attestados juntos sJo g-raciosos. 

O elogio qnc podia amparar a sua prctcnção, c que, seg·undo 
:ttlirma o requerente, roi transportado para os assentamentos do então 
sarg·cnto ajudante do ~,;o batalhão de inlanta:-ia Joaquim \'icira Ferreira 
Sobrinho, é um clng·io f:mnalnlcnte c'Oliectivo, porque () prnprio com
man,lante 1liz: 

" . . . os otliciaes c praças d'' batalhão portaram-se com tanto 
denodo e bravura, que torna-se impos,ivel mencionar qual mais se 
distinguiu, razão por que louvo a todos pelo hem que se houveram." 

N L'stas c(mdiçt,es, o tribunal t' de l'areccr que a prl'sentc pretcnção 
,·:m~<.:e ck fundamento leg·al. 

1\io de .)i111eim, 1.1 de novembro de li) Ir --- F. !lrgollu -·- F . .f. 
Tei.Yeira Junior.- F. Saltes.- .f. .f. de Proen.;.1.- Julio de Xoro11lia 
--Carlos Eugenio. - ! .. Jlcdeiros.- IJ. Bormann. 

Como parece.- l~io de .Janeiro, ~'l Jc novembro <k 11111.--
IIFinll:~; IL IJ\ Fn'lsE<'\. - _lntonio .ldolplio .ia F. J/e/11/rl !J,rrrelo. 
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N. 2~2 - EM 6 DE DEZEMBRO DE HJI1 

Tran~rere da Fabrica de Cartuchos para o proprio nacional ~111 Santa Crnz o 
rarcpte de aeros•a.;üo 

i\1inisterio da <1nerra - N. ~~-Rio de .Janeiro, r, de dezembro 
de 1911. 

Sr. director da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de nuerra -
Declaro-vos que o parque de aerostação que ahi se acha é transferido 
para o proprio nacional em Santa Cruz, sendo que, nesta data, expeço 
ordens ao dircctor do arsenal de g·ncrra desta Capital, relativamente ao 
t1·ansporte do seu material c bem assim a sc proceder :to,: m·cesc;:trit •s 
reparos nas viaturas, motores c accessorio,; do mes111o parque. 

SatJde c fraternidade. - .lntonio \dolp!zo ,IJ V .1/cmn liarretu. 

N. 2.i3- EM r, DE DEZEl\tBRO DE 1<>11 

.\clara dnvidas sobre aCCII!HUlação de func~·>cs do' nl'iiciac·. dn q11o.dro dt' 
intendente . .:; no-.: l·nrpo .... e <'~tahelkdmcnto..; milit~1re" 1' 1 !dl'l:ttchi:l ~rdle-. 

Ministerio da< ;uerra N. 1. 1.) 1 -Rio ele Janeiro, r, d(~ dez em hro 
de 101 r. 

Sr. chefe do Departamento da Gnerm · - Em solução á consulta 
feita a este ministerio pelo 1° tenente intendente ele ~· claf'se, Fausto 
Damião de }lcllo e Silva, sobre accumulação de fnncçiíes dos nlliciaes 
do quadro de intendentes nlls batalhões, re~imenV ,., ou estabeleci
mentos autonomos c hem assim sobre a hier:trchia dos ntcsm• >S otnciaes, 
vos declaro. para que o façaes constar ao consult:mte. que os inten
dentes, tendo a seu cargo todos os utensílios e materiaes das unidades 
onde servem. não podem em um só tempo accumnlar e~sc c:m . .:·o em ou
tro estabelecimento e, com relação á referida hier:trchia, que, observadas 
restrictamentc as disposiçC\cs da portaria de 5 ele janeiro de r 91 •o, pu h li
cada na ordem do dia da reparl.içãP do chele elo estado-maior do exer
cito n. 144, da mesma data. nunca dar-se-ha a hypothese ele um nfficial 
do exercito menos graduado commandar ott chctiar 11111 official inten-
dente de graduação superior. . 

Quanto :'t indicaç:ío dof; inferiores e demais praças para '' ser\'IÇCl 
Je intendencia, a que lambem :tllude o consultante, outrosim, vos de
claro que de\'e clla partir dos ajudantes dos regimentos. conforme já 
foi estabelecido pelo avisn n. S"-t. c! L· 1,) de _itlll hn de 1' 1 r 1, puhlicaclo 
no boletim do exercito n. 1 ;11. 

Saúde e fraternidade. - .lntonio l.fnlf'Jtn J.1 r·. 1/,·"'"7 l:.7rrctn. 



;\fJNIRTER!O DA GTJF.RRA 

N. 234 - El\1 6 DE DEZEMBRO DE 191 1 

Ucfcrc o rcqncrimento do 2" tenente de infantaria Oscar 1 :nalbcrto Dia-; de 
:\!our::t sobre antignidadc <k posto. 

l\linisterio da nucrra --- N. T. '.il A -- Rio de .Janeiro, () de 
dezembro de I 'li r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-Yos l[Ue o 
Sr. Presidente da Republica, não se conformando com o parecer do Su
premo Tribunal l\lilitar, exarado em consulta de r 5 de maio 111timo, 
re~olveu, em 2c1 elo mez findC'_ deferir o requenmcnlo em que o 
::!" tenente de int:mtari:l t Isca r ( ~ualberto Dias de '\loura ~wdin que, de 
acoirdo com o decreto legislativo n. r .1\:)b, de :)O de dezembro de 
r 9' >7, a antig~idade de seu posto de alteres fosse contada de :;o 
de dezembro de 1B'-)3 e promoção ao de I" tenente, com antiguidade dP 
1 r de dezembro de 1903. 

Saúde e fraternidade.- .·1ntonin Adolp/10 da F. l!enna Barretu. 

CO:-!SULTi\ A QUF. SE H FFERE O AVISO SUPRi\ 

Sr. Presidente da Republica --- Em \'osso nome o i\linisterio da 
nuerra remetteu a ·~ste tribunal, para consultar com o aviso n. q(), 
de 4 de julho do anno passado, o requerimento em qnc o 2° tenente de 
inbntaria Oscar < ;ualbcrto Dias de Moera pede, de accórdo com a 
lei n. 1.B;>6, de ;>ode dezembro de rqn7, que a sua antiguidade de posto 
de 2° tenente seja contada de .)' > de Jezcmbro de IRCJ3, c depois pro
moddo a 1 o tenente cnm antig·uidade de 1 1 de dezembro de r CJD;j, por 
ser mais :mtig·o de qnc o ~cn colleg·a .Jnaqnim \'icira 1:crreim 
Sobrinho. 

Em scn requerimento o pctidonario diz n sce!nínte: 

·< () ahaiXO a~~ig-nado, lendo sid1 l COillllli~~ion:HJO 111 l P• 1Sl1. l de alferes 
a :-,n tie noYembro de ti\9:1 c praticado acf.t>s de bravur:t, nntaclamcnte 
nos dias 12 c I<) de setembro c r de ontuhro do mesmo anno, quando 
2° cadete r o sarg·ento da 2" companhia do 'J.f' hatalhfto de infantaria, 
destacado na cidade de Nict:heroy c que r:1zia parte das forças em ope
rações de guerra na dita cidade, soh o commando do Exmo. Sr, ma
rechal Hermes Hodrig-nes da Fonseca, então tenente-coronel, feitos 
estes que constam de sm fé de o1licio conforme exig-e a lei n. 1 .R:-,6, 
vem requerer-vos seja sua antiguidade de posto contada de :-,o de 
novembro de tH')_), de acc<'Jrdo com a lei n. 1 .H3ú, de :;o ele .iezcmbro 
de '9'>7, e promovido a 1" tenl'nlc, por anlignidadc, contada de 1 r de 
dezembro de Jno_-,, com'> mais antig·o do q1te o scn L·olk~:t j<~:1quim 
\'icira Ferreira Sobrir1ho. 

O auditor Ciarl'ia ])ias d'.\yil:t Pires L~lll stt:l inlimna(í" di; o sc
~·uinte: 

« Das alteraçi">c:s _junta~ consta qttc o reqttcrcntc: li>i cnmnlissionado 
no posto de :tlfercs em :w de novembro de r:~')J, promoYido a 3 de 
noyemhro de 1894 por serviços prestados á Rcpublica, e ter sido elo
dado pelos combates de 12, 19, 20, 2R e :-,o de setembro e 1, 4, 12 e 
·,_.,de ontnhro de 1Rn:;, onde dcmonstron sempre a mais admiral'd bra-. 
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J•ura e calma, gue lhe deu como a mais justa distincção do Governo da 
Republiea as divisas do posto que hoje tem. 

Este elogio é transcripto de um attestado passado pelo Sr. ma
rechal Hermes Rodrigues da Fonseca, então tenente-coronel comman
dante das forças que operaram em serviços de ~uerra na cidade de Ni
ctheroy, averbado am sua fé de officio em data ae 2R de julho de 1905. " 

Este :.tttestado, que merece toda fé e tem todo valor, foi conside
rado como podendo supprir a falta de ordens do dia que não podiam 
existir em virtude das circumstancias criticas em que se achavam as 
forças naquella occasião, pelo Governo da Republica, que o mandou 
a verhar na fé àe officio do official. 

Por conseguinte, é incontestavel que o requerente está nas condi
ções exigidas pela lei n. 1 .836, de 30 de dezembro de 100:-. 

O coronel chefe da 2" divisão do Departamento da Cuerra diz 
que "executado o decreto legislativo n. 1 .H36 em relação ao actual 
1° tenente Joaquim Vieira Ferreira Sobrinho, promovido por decreto de 
24 do corrente (junho de 1910) com antiguidade-de li de dezembro de 
1()03, em resarcimento de preterição, de acc6rdo com a resolução de 
23, tambem do mez corrente, como consta do Diariv ( !fficial n. 144, 
de ~s. parece de inteira justiça que o requerente, mais antigo do que 
Ferreira Sobrinho, e comprehendido no decreto legislativo n. 1 .::36, 
conte a antiguidade que lhe cabe e tenha o accesso que reclama ... 

O cororiel commandante do 2• regimento de infantaria acha justa a 
pretenção. 

O major chefe da 2' secção do Departamento Central, tambem 
informa favoravelmente. 

Taes são as informações prestadas ácerca da pretenção do 2° te
nente Oscar Gualberto Dias de Moura. 

De sua fé de officio consta que, sendo 2°'tadete I" sargento do 24" 
batalhão de infantaria, seguiu a 6 de setembro de 18•n para o forte do 
Pico. 

Assistiu de I 1 a 30 aos successivos bombardeios dirigidos pelos re
voltosos contra a cidade de Nictherov. 

Assistiu tambem os bombardeios de outubro, novembro e de
zembro. 

Por aviso de 30 de novembro foi commissionado em alferes para 
a infantaria. 

Em rz de março de r894, pela ordem do dia do commando da ala 
do batalhão n. 10, foi mandado agradecer e louvar pela maneira leal e 
prompta que sempre prestou ao mesmo commando, cooperanào assim 
para mais elevar o nome do batalhão, quando os seus serviços eram 
exigidos em prol do Governo actual. 

A 24 de maio foi pelo com mando da I • brigada mandado louvar e 
agradecer a leal coadjuvação que prestou ao mesmo commando e pelo 
~desempenho da ardua missão de que estava incumbido, conforme fez 
publico a ordem do dia regimental n. 46. 

O commando da referida brigada ao deixai-o, declarou em sua 
ordem do dia n. r46, de 2 de setembro, ser-lhe grato louYal-o pelo zelo, 
interesse e boa Yontade que manifestou no servi.;o militar, mostrando 
assim ser correcto e disciplinado, e ag-radeceu-lhe a e1licaz coadjuvação 
qne lhe prestou no serviço concernente a seu carg·o, conforme publicou 
a ordem do dia do commando da ala do batalhão n. (,, de 3· 

Por decreto de 3 de novembro de 1B94 foi confirmado no posto de 
alferes para a arma de infantaria, por serl'iços pres!c1dos á HepuNica. 

Por aviso do Ministerio da Guerra, n. 1.28I, referido no boletim 
do chefe de estado-maior do exercito, n. IÚ/, de 28 de julho ele ICJoS, 
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foi mandado averbar em sua fé de ollicio o quo consta do attestado 
passado pelo Sr. g-e~er~l de ~~visão lleru~es Ro~·digue~ da l<'onseca, 
commandante do 4° d1stncto mthtar, o qual e do teor sq.nnnte : ""\ttcsto 
que o alferes do 24" batalhão de infantaria Oscar < <ualberto Dias de 
Moura commissionado neste posto a )ll de novembro de 18q3, achou
se sem'pre em effectivo serviço de guerra duran~e o período em que 
commandei as forças em operações na cidade de Ntctheroy, tendo reve
lado sempre o seu acendrado patriotismo _e amor á Republic~, ll?S in
numeras combate~ em que tomou parte nao só nos memoravets dta~ de 
setembro, 12, 19, zo, zB c 30, como tambem no quasi bombardeio 
dhrio de outubro e nos inesquecíveis dias 1, 4, 12 e 13 desse mez, onde 
-iemonstrou sempre a mais aimiravel bramra e calma, que lhe deu, 
como a mais justa distincção do < ioverno da Republica, as divisas do 
posto que hoje tem.,, 

O Supremo Tribunal i\lilitar passa a emittir o seu parecer : 

i\ lei n. 1.836, de 3tl de dezembro de 1907, dispõe no art. t" 
que seja contada das datas da~ respectivas com missões a antiguida~le dos 
alferes e 2°' tenentes promovidos a 3 de norembro de 1894, que ttverem 
prestado serviços de guerra, disting·uindo-se por actos de bravura, de
vidamente justificados em ordem do dia do exercito, ou constantes de 
sua fé de otlicio ; e no parag-rapho unico, que a antig·uiclade do posto 
será contad:1 das datas dos actos ele bravura, si estes houverem sido 
posteriores ás com missões daquelles officiaes. . 

O peticionaria não encontra fundamento nesta lei para amparar sua 
pretenção, porque ella exige que os actos de bravura para darem di
reito á promoção carecem ser justilicados c consignados em ordem do 
dia do exercito ou que constem da fé de oflicio dos ofiiciaes, quer dizer, 
que tenham sido mencionados em ordem do dia do batalhão, ou ela 
brigada, ou ela divisão em que serviu o ollicial. ' 

Os tres elog.ios consignados na fé de ollicio, relativos aos annos de 
IB()3 e 18()4, em que elle esteve em operações de guerra, referem-se 
de modo generico a bons ser\'i<;os ; porém, nenhum allude á bravura 
que elle houvesse revelado. 

Diz o auditor ele g·uerra que naquella época não eram expedidas 
ordens do dia, por causa Lias "circumstancias criticas em que se achavam 
as forças. 

Isto, porém, não é inteiramente exacto, porque, ao contrario do 
que affirma, foram expedidas algumas ordens do dia, como a primeira 
acima citada, relativa ao peticionaria, que tem a data de 12 de março 
de 18()4, época de plena actividade bellica, nada impedindo que outras 
ordens do dia, relativas ás operações, fossem expedidas após um, dois e 
tres mezes da terminação dellas e não consta que alguma hom·esse 
feito allusão á bravura do peticionaria, sendo certo que as autoridades 
que o elogiaram pelos seus serviços de g·uerra e111 tres diversas occa
siões, a 12 de março, a 24 de maio e a 2 de setembro, refiram-se em 
termos encomiasticos a taes serviços, porém nenhuma os classificou de 
actos de bravura. 

l~ntretanto, está averbado na fé de ollicio um attestado lirmado em 
I<J<>S pelo então commandante do 4° districto militar, que mra um dos 
commandaf!tes da 1• brig-ad~ das forças que em Nictheroy operaram em 
18<J3, allusJVo aos bons serviços de g-uerra, prestados pelo peticionario, 
qualificando-os de actos de bravura. 

E' essa a unica citação de bra rura que se depara na sua fé de 
olllcio. 
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As autoridades que informaram a presente petição são de opinião 
que o peticionaria satisfaz as exigenc1as da lei n. 1.836, porém ela
boram em erro, porque a citação de bravura, consignada na fé de officio 
é unicamente derivada do attestado passado pelo ex-commandante do 
4° districto militar, e esse attestado não póde produzir outro resultado 
que não seja o de preencher algumàs lacunas da sua fé de officio, refe
rentes á participação nos combates travados em dias assignalados dos 
mezes de setembro e outubro de 1893. 

Quanto á bravura attribuida ao peticionaria, dere-se observar que 
essa qualificação sobre actos de guerra, feita por meio de attestados, não 
tem o merito do que é constatado em publica ordem do dia pelo com
mando de forças em affectivo exercício de seus cargos. 

E para que a lei n. 1 .8.16 seja cumprida é mister que a bravura 
seja proclamada por autoridade que, no exercido de seu cargo, tenha 
competcncia para assignal·a em ordem do dia do exercito ou em ordem 
do dia do commandante do batalhão, brigadas e divisões, que obrigam 
a immediata averbação nas fés de officio. 

Emfim, o que procede da lei é que a qualificação de bravura deve 
provir dos diversos commandos a que estiverem subordinados os of
ficiaes, afim de ser consignados cx-officio em suas notas de assenta
mentos. 

O attestado, pois, do commandante do 4o districto militar, embora 
muito valioso, não póde -amparar a pretenção do 2° tenente Oscar Gual
berto, não só pelos motivos acima ex pendidos, como tambem porque an
tigas e recentes disposições governamentaes decidiram que pouco valor 
teem as notas consignadas em attestados. 

O aviso de 12 de setembro de 1855, com que foram expedidas in· 
strucções para escripturação dos assentamentos dos ofliciaes no livro· 
mestre dos corpos, diz no art. no, que nenhuma nota será extrahida 
de attestados passados aos interessados, nem de officios a elles dirigidos 
directamente, nem de relatorios, salvo sendo remettidos aos corpos pelas 
autoridades competentes, em cujo caso verifica·se e legaliza-se seu con
teúdo. 

Outro aviso de 5 de agosto de 1907, transcripto no relatorio do 
Ministerio da Guerra de 1908, é do teõr seguinte : «Ministerio da Guerra 
-Rio de Janeiro, 5 de agosto de rqo7-N. 1 .582. 

Sr. chefe do Estado-maior do Exercito - Sendo os attestados 
passados por autoridades superiores, unicamente convenientes para com
pletar qualquer interregno tia vida militar de officiaes e praças, quando 
por qualquer motivo os seus assentamentos não estejam completos, vos 
declaro que taes documentos só devem ser averbados quando tiverem 
de preencher lacunas nas fés de otlicio e certidões de assentamento com 
relação a alterações de certo período, dos quaes nada conste, sendo em 
taes casos abolidos os elogios ou louvores que nenhum valor poderão 
ter, por serem extemporaneos e não estarem consignados em ordens re
gimentaes do exercito ou em outros quaesquer documentos. 

Saúde e fraternidade.- Hermes R. da rônseca.» 
Portanto, o peticionaria não está comprehendido na lei n. 1 .836, 

de 30 dezembro de 1907, e a sua pretenção não está no caso de ser de
ferida. 

E' o que parece ao Supremo Tribunal Militar. 
Rio de janeiro, 15 de maio de 1911.- F. A1gollo.- F.). Tei

xeira Junior.- X. da Camara.-- F. Saltes.-].]. deProença.
Julio de Noronha.- Carlos Eugenio.- Mendes de Moraes. 
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RESOLUÇÃO 

Não me conformando com o parecer, defiro a pretcnção do peticio
naria. 

Rio de janeiro, 29 de novembro de I91I.- HERMES R. DA 
FoNSECA.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

N. 235- EM I1 DE DEZEMBRO DE I91I 

-~lauda-se executar o hymno da bandeira no dia rQ de no;-embro de cada anuo, 
pelos corpos do exercito 

Ministerio da Guerra - N. T.15o.- Rio de .Janeiro, r 1 de de
zembro de I91 1. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Providenciae para çtue o 
/zymnv da bandeira seja executado pelos corpos do exercito no dta 19 
de novembro, consagrado á festa do pavilhão nacional. 

Saúde·e fraternidade.- Antonio Adolpho. da F. Menna Barreto. 

N. 236- EM I I DE DEZEMBRO DE I91 r 

Defere o requerimento do 1° tenente de infantaria Arthur Americo Cantalicc 
sobre tempo de serviço 

Ministerio da Guerra - N. r. I 54 - Rio de Janeiro, I I de de
zembro de I9I r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -Declaro-vos, para os 
fins convenientes, que o Sr. Presidente da Republica, conformando-se 
com o parecer do t;upremo Tribunal Militar, exarado em consulta de 
29 de maio ultimo, sobre o requerimento em que o 1° tenente de infan
taria Arthur Americo Cantahce pediu se lhe mandasse contar como 
tempo de serviço o período decorrido de I de junho de r889 a 30 de 
janeiro de r8go, resolveu em 6 do corrente deferir essa pretenção. 

Saúde e fraternidade.- Antonio ~ldolpho da P. Menna Barreto. 

CONSIJLTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica- .Mediante o aviso do Ministerio da 
(;uerra, n. 139, de 15 de dezembro de I909, submettestes á consideração 
deste tribuniJI, afim de emittir seu parecer, o requerimento em que o 
1 o tenente de infantaria Arthur Americo Cantalice pede se lhe mande 
contar como tempo de serviço o periodó decorrido de I de junho de 
r 889 a 30 de janeiro de r 890. · 
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O supplicante, que se chamava Arthur Americo de Souza, assen
tara praça a 11 de abril de 1887, tendo permanecido nessa sit~1ação até 
1 de julho de 18&); data em que fOra excluído das fileiras em virtude 
da portaria de 18 de fevereiro desse anno, que lhe oonl:edent baixa sem 
declaração de motivo. 

Tendo, porém, contrahido nova praça a 31 de janeiro de 18c;>o, re
quereu e obteve que se mandasse ficar sem efl'eito aquella baixa. 

Effectivamente, a portaria do .\linisterio da Guerra de 10 de 
mar.,-o do Jll•)O, publicada na ordem do dia do excn.:ito n. 43, do mesmo 
mez e anno, mandou ficar de nenhum efleito a baixa concedida ao re
querente. 

E como este acto importa em considerar semelhante baixa como se 
não tivesse occorrido, seg·ue-se que o tempo de serviço do peticionario 
não póde soffrer soluç;1o tle continuidade, sendo portanto de direito a 
contagem do período em questão. 

Nem podia ser outro o intuito Ja ::mtoriJade que expediu a por
taria annullatoria, porque tendo o requerente assentado praça de novo, 
a concessão que se lhe fez teve naturalmente por fim exclusivo lazer des
apparecer a interrupção em seu tempo de seniço. 

· E com efleito, a portaria foi executada ne..'isa conformidade, pois 
que o peticionaria, quando promovido a oflicial em 3 de novembro de 
1&;4, !oi inscripto no almanak sem nenhuma interrupção em seu tempo 
de praça. 

De então em diante, a su:1 situação conservou-se a mesma por 
longos anuos, até que foi alterada no almanak de 1905, aliás sem mo
tivo conhecido. 

E' pois, contra este acto arbitrario que clle reclama, em ordem a 
reivindicar o direito que lhe asseg·urava o competente logar na escala. 

A sua primeira petição neste sentido foi submettida á consideração 
deste tribunal, que a respeito emittiu parecer sobre o qual se fundou a 
resolução presidencial Je 1il de dezembro de 1(}Q6. 

Entretanto, cumpre advertir que o tribunal não se pronunciou, 
então, sobre o caso particular de annullação da baixa do requerente, 
tendo-se limitado a penas a indicar rectificações em varias datas relativas 
ao seu tempo de praça. 

Eis com em~ito o que diz o parecer " ... e considerando que a cal
locação actual do requerente é devida ao tacto de estarem consignadas 
erradamente, no almanak do .\linisterio da (luerra, datas referentes á 
sua praça, porquanto, tendo ellc assentado praça a 1 I de abril de rB87 
e havendo sido excluído com baixa do serviço a 1 de junho de rBB9, 
alistando-se de novo a .11 de janeiro de 1890, como ficou dito linhas 
acima, consta do almanak que sua baixa se realizara a 18 de abril de 
1889 e seu novo alistamento a w de março de r&:l9, é de parecer que 
se faça nessas datas a devida corrigenda, c porque o requerente conta 
18 annos, 1 r mezes e 2~ dias de praça e tem collocados acima de si, no 
almanak, alguns camaradas com menor antiguidade, tendo sido com elle 
promovidos a 3 de novembro de 18<)4, se lhe dê na escala o logar que 
lhe compete» .. 

Ora, taes rectilicaçües se fizeram, segundo informa a 2" secção 
da li .. 1, mas o interessado, que requerera cousa ditrerente, não se 
satisfez e insistiu no pedido mediante o presente requerimento que 
pel!IS razões acima expendidas, este tribunal julga no caso de ser de
tendo. 

ij.io de janeiro, 29 de milio de Il)II .- F. Argollo.- F. j. Tei
xeira Junior.- X. da Camara.- F. Saltes.- j. j. de Proença.-
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julio de Noronlla .- Carlos Eugenio.- Mendes de Moraes.- L. Me
deiros. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Rio de janeiro, 6 de dezembro de 1911.- HEIUIES 
R. DA FoNsECA.- Antonio Adolpho da 'F. Jlenna Barreto. 

N. 237 - Ei\1 12 DE DEZC:\IBRO DE 1911 

O serdço de embarques e dcsemb::tr4ucs nas rcgi<-•es de inspccções permanentes, 
passará a ser feito pelas intendencias e, na falta, pelos aspirantes a olficial 

Ministerio da Guerra- N. I.ISH- Rio de janeiro, 12 de de
zembro de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Não se achando pre
vistos no regulamento das grandes inspecções permanentes os cargos de 
encarregados dos embarques e desembarques, vos declaro que deverão 
ser dispensados os officiaes que desempenham essas funcções, e bem 
assim, que esse serviço ficará a cargo das intendencias regwnaes e, na 
talta destas, por aspirantes a official. 

Saúde e fraternidade.- Antonio Adolp!w da F. Menna Barreto. 

N. 23H - EM 1y DE DEZEMBRO DE 1911 

Defere o requerimento do ro tenente Octavio de Azeredo Coutinho sobre 
antiguidade de posto 

Ministerio da Guerra- N. 1.163- Rio de Janeiro, 19 de dezembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que o Sr. Pre
sidente da Republica, conformando-se com o parecer do Supremo 
Tribunal ~lilitar, exarado em consulta de 11 de julho de 19ro, sobre o 
requerimento em que o 1° tenente Octavio de Azeredo Coutinho pediu, 
que a antiguidade de seu posto fosse contada de 14 de agosto de 1894, err. 
que tbi commissionado no de alferes, em vista do disposto no decreto 
legislativo n. r.836, de 30 de dezembro de 19fJ7, resolveu em 6 do cor
rente Eleterir essa pretenção. 

Saúde e fraternidade.- Antonio .4dolpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUB SF: REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica - Por \'ossa ordem o Ministerio da· 
Guerra remetteu a este tribunal com o aviso n. 147, de 2 do corrente, 
para consultar, o requerimento em que o 1" tenente de infantaria 
Octavio de Azeredo Coutinho pede que se lhe mande contar antiguidade· 
do posto de 2° tenente a partir de 14 de agosto de 1894. 

Guerra - Decisões de 1911 · 
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O general in~peclor permanente da w• rcg·ião, em sua informação, 
estende-se em longas considera<:ões que seria ocioffi trasladar para aq111, 
sobre o decreto legislatiyo n. 1 .:131), de 1<;107 ; mas entende que o re
querente está no c:t~o de outros companhdros qne foram considerados 
comprehcndidos nessa lei. 

Cls coroneis cheles das 1' c :J' divisões, o tenente-coronel chefe da 
~· sccçiío c a auditoria dn I krartamento da liuerra opin:~m pelo dcle
rimcnto da pretenção. 

Da fl: de ollicio tJlle vae appcnsa á presente cousulta, se vc que o 
marechal chefe do estado-maior mandou averbar nos assentamentos 
dcsse official o constante de tres ordens do dia. regimentac.<; du com
mando da tbrtalcza de Sant:t Cruz c do 1° batalhão de artilharia, a 
saber: 

Pel::l ordem do dia n. 1<)2, de 2o ele março de Iflq.\. 1\Ji dc:;lig:tdo o 
requerente c mandado apresentar ao commando da fortaleza de \ ille
gaignon, alim de embarcar, conforme determinação do l\linisterio da 
( :uerra, sendo loll\·ado pelo zelo, dedicação c grande interesse que 
tomou em detesa da causa commum, a salYação da Repnblica, já 11os 
bombardeios havidos com a~ fortalezas revoltosas, já nos C<ltnbatc:; 
com os navio~, demonstrando pelo brilho c denodo com que se portou, 
s.cr lilho de um estabelecimento qnc constitue hoje uma gloria nacional, 
:t Escola Militar. Pela ordem do dia n. :20-t, de 21, do 1 • bata !Ido de 
artilharia de posição, foi publico o ter sido por portaria de :2-t de fe
vereiro, publicada na ordem do dia. da repartição de! ajudante-general 
n. 526, mandado louvar, com outros olliciaes c praças, pelo modo por 
que se portou na madrug·ada de ~ 1 do referido mcz de fcycrciro, por 
occasião da retirada do couraçado .lquidaba11. 

Pela ordem do dia n. :150, de 22 do mesmu commando, ag-radc
cend•) o auxilio, que os seus camaradas lhe prestaram, pela att1tudc 
calma, valorosa c patriotica, que mantiveram durante a revolta de () de 
setembro de 1893, sustentando com galhardia e bravura dillcrentes com
bates e contínuos bombardeios com todas as forças dos revoltosos, quer 
de mar, quer das fortalezas Villegaignon e llh:t das Cobras, ,, laz espe
cialmente menção de seu nome como tendo-se salientado pela bravura, 
pericia e dedicação com que se portou"· 

O requerente foi nomeado alferes em commissão por portaria de 
14 de agosto de 189-t· 

Pelo exposto, o Supremo Tribunal Militar é de parecer que o 
1° tenente Octavio de Azcredo Coutinho está comprehendido na dispo
sição do art. I 0 ~o decreto legislativo n. 1.836, de 19<l/, c, portanto, no 
caso de ser defenda sua pretcnção. 

Rio de janeiro, 1 r de julho de 1911.- C. Neto.- F. A. de 
llfoura.- X. da Camara.- Carlos Eugenio.- Mendes de Moraes.
L. Medeiros. 

Foi voto o ministro general de divisão Francisco Antonio Ho· 
drigues de Salles. 

ll.ESOLUÇ-~0 

Como parece.- Rio de janeiro, 6 de dezembro de 1911.- liER.,IES 
R. DA Fo:-.sECA.- Antonio Adolplw da F. Menna lJarrcto. 
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N. 23!) -- EM 19 DE DEZEMBRO DE 1911 

Defere o requerimento do 1° tenente de cavallaria Arthur Julio Alvares jardim 
sobre antiguidade de posto 

i\linisterio da Guerra- N. 1.164- Rio de janeiro, 19 de de
zembro de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que o 
Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer do Supremo 
Tribunal Militar, exarado em consulta de 27 do mez lindo, resolveu, em 
6 do corrente, deferir o requerimento em que ~ 1° tenente de cavallaria 
Artbur Julio Alvares Jardim pediu que a antiguidade de seu posto de 
zo tenente fosse contada de 27 de agosto de 1893, data em que foi com
missionaào no de alferes. 

SaúLie e fraternidade.- Antonio A.dolpho da F. Menna Barreto. 

CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica --Por vossa ordem, constante do 
aviso do Ministerio da Guerra n. zB6, de 18 do corrente, veiu a este 
tribunal, para consultar, o requerimento em que o 1° tenente da arma 
de cavallaria Arthur Julio Alvares Jardim pede que se lhe mande contar 
a sua antiguidade do posto de z• tenente de 27 de agosto de 1893, data 
em que fo1 éommissionado nesse posto. 

O requerente funda a sua pretenção no facto de ter sido elogiado 
varias vezes por actos de bravura e, com effeito, de sua 1\~ de ufficio 
consta que elle os praticara nos combates em que tomara parte, sendo 
sempre elog-iado em ordem do dia do commando da 3• brigada de in
fantaria, então em operações nos Estados do Rio Grande do Sul e 

·Santa Catharina. 
Para reforçar o seu direito, o requerente annexa um attestado do 

cx-commandante daquella brigada Antonio Adolpho da Fontoura Menna 
Barreto, então coronel reformado do exercito e hoje general de divisão, 
ministro da guerra, em que esse official general declara que elogiou 
o requerente pessoalmente e, assim, taes elogios, como se vê, não teem 
caracter collectivo. 

Os elogios por actos de bravura, praticados pelo requerente, !oram 
transcriptos em sua fé de officio de um attestado passado por aquelle 
otncii!J general em que declara terem sido elles pessoaes e publicados 
em ordem do dia da brigada que commandou, cujo archivo se perdeu 
na expedição que fez a mesma brigada ao Estado de Santa Catharina, 
por falta de animaes para transporte. 

O chefe da G. 3, em sua informação, diz que o requerente tem direito 
ao que pretende, por se achar comprehendido no art. I 0 do decreto 
n. I .8]6, de 30 de dezembro de I907, c o auditor de guerra lhe é 
tambem favoravel, entendendo o chefe do Departamento da Guerra que 
convinha ouvir este tribunal. 

Pelo exposto, vê este tribunal que se trata de um caso muito e._q. 
pecial, como é o da perda do archivo da brigada em que existiam as 
ordens do dia do (espectivo commando e entre ellas as ·que elo15iavam 
nominalmente o requerente pelos actos de bravura por elle praticados, 
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c, como o facto do extravio do archivo não póde nem deve prejudicar 
os direitos do mesmo requerente, confirmados pelo chefe da brigada, 
entende este tribunal que tal confirmação não tem o caracter de gracio
sidade, tanto mais que, occupando hoje aquelle chefe o alto cargo de 
ministro da guerra, todo o seu desejo deve ser revestir os seus actos da 
mais rig-orosa justiça. 

Assim, pois, pensa este tribunal que o requerente está comprehcn
dido no art. 1 o do decreto leg-islativo n. I.fl3(J, de 30 de dezembro de 
Il)o;-, e por isso a sua pretenção está no caso de ser delcrida. 

Rio de janeiro, 27 de novembro de 191 1.- F. Argollo.--- X. d,l 
Camara.- F. ::,alles.-]. }. de Proença.- jnlio de JVoronha.- Carlos 
Eugenio.- L. Medeiros.- B. Bormann. 

Foi voto o ministro general de divisão Luiz Mendes de Moraes. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.-Rio de j anciro, 6 de dezem bru de 1 'J 1 1 • - Il ERMEs 
R. DA FoNsEcA.- Antonio Adolp!w da F. Menna Barreto. 

N. 240 - EM J2 DE DEZEMBRO IJE I<JI 1 

.\clara duvidas sobre o disposto no art. 497 do regulamento para inslrucção 
militar c serviço interno dos corpos e o modelo n. 34, de cscripturação dos 
corpos arregimentados 

Ministerio da Guerra-- N. 1. HJ7 --Rio de janeiro, n de dezembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - A' vista do que dispõe 
o art. 497 do reg-ulamento para o serviço interno dos corpos, que diz: 
« não se abonaráo ás praças de pret rações atrasadas, que por qualquer 
eventualidade deixam de ser fornecidas no devido tempo "• c da ultima 
observação do modelo n. 34, determinando que " o abono de etapa será 
feito ak a data da guia "• o que ainda ficou ..:onfirmado pela resoluçao 
de consulta e\arada na ordem do dia da D" inspecção sob n _ 1 ;-o, de 
22 de dezembro do anno lindo, em que claramente mo;;tra que o com
mandante do corpo não poderá mandar fazer abono de vcndmcnto 
algum por adeantamemo; consulta o major com mandante do :;;-o batalltfto 
do 9" regimento de infantaria, em officio dirigido ao da :1" brig·ada es
trategica em 1:1 de abril ultimo, como harmonizar essas disposições 
quando a praça tiver de cmprehender uma diligencia on de destacar 
para pontos afastados que demandem muitos dias de viagem ; si deverá 
abonar-se a etapa que venceu em transito ou perderá o direito á mesma 
e bem assim como proceder com a praça que, não tendo direito algum 
a vencimento, por se ter achado presa, sem fazer serviço, tiver de des
tacar por ordem superior, isto é, si a praça deverá seguir sem recurso 
algum. 

Em solução a essa consulta vos declaro, para que o façaes constar 
áquelle major : 

Que as disposições do art. 497, acima citado, referem-se unicamente 
ás praças arranchadas, porque sendo a ração de viveres calculada para o 
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consumo diario de um homem e distribuída diariamente a cada praça 
arranchada, é claro que as que seg·uirem em diligencia por terra pas
sarão a ser desarranclladas e neste caso deverão perceber em dinheiro a 
importancia relativa a esta ração para acquisição dos g-eneros necessa
rios á sua alimentação no decorrer da viagem ; 

Que o final da ultima observação do modelo n. 34, de escripturação 
dos corpos arregimentados, só diz respeito ás praças que viajam a bordo 
ele navios onde são consideradas, não precisando, portanto, de adean
tarnentos para sua manutenção ; 

Que os commandantes de corpos teem autoridade bastante para 
fazer o adeantamento necessario, de modo tal, que as praças não fiquem 
privadas de recursos, quando viajarem por terra, em diligencia, trans
feridas, destacadas ou em outra qualquer condição, porque, a suppor 
de modo contrario, dar-se-ia o absurdo de se~ uirem praças a serviço 
sem os auxílios indispensaveis para a sua subsistencia, o que iria de 
encontro a todos os principias de uma verdadeira organização militar ; 

Finalmente, que á praça arranchacla só se poderá abonar o soldo 
e a gratificação até a vespera do dia em que encetar qualquer viagem, 
mas si a praça estiver presa, com perda de vencimentos, adeantar-se-ha 
o soccorrimento de etapa dos dias que forem necessarios para a sua 
manutenr,ão, durante a viagem que tiver de fuzer por terra. 

Saúde c fraternidade.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 

N. é!41 - Ei\l 23 DE OEZEJ\11\R.O DE I< H 1 

Subsiste a rortaria ele ~"de outubro ele 1911 sobre abono de diarias na Com
missão encarreg-ada do levantamcntn da carta geral ela Hepublica, sem a 
clausula, por<'m, de ser esse abono riTcctuado em trab:lilw de wmpo de 
vi:H!·em: por moth·o elo :-;cr\"iço ela dita commi-.;~ão 

i\linisterio da c;ueiTa -- N. :\o-- Hio de .Janeiro, 23 de dezembro 
de 191 r. 

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Es
tado, declarar ao Sr. deleg-ado llscal do Thesouro Nacional no HiQ 
Grande do Sul, que subsiste a portaria de ~o de outubro ultimo, sob 
n. ó?, na parte qu'! estabelece o abono de diarias aos olliciaes e aspi
rantes a official, sem a clausula. porém, estabelecida de serem as mesmas 
diarias abonadas em trabalho de campo ou em viagem, por motivo de 
serviço da commissão encarregada do levantamento da carta geral da 
Republica. 

Saúde e fraternidade.- "1ntoitin Adolpho da F. J!enna /Jarreto. 
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N. 242- EM 23 DE DEZEMBRO DE 1911 

E' extensivo às demais regiões de inspecção permanente o aviso de 27 de outubro 
de 19II sobre obras militares em andamento e por iniciar nas 8" e 9" regiões 

Ministerio da Guerra-N. 1.199-Rio de. Janeiro, 23 de de· 
zembro de 1911. 

Sr, chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que as dis 
posições contidas no aviso n. 914, de 27 de outubro ultimo, sobn 
obras militares em andamento c por se iniciarem nas inspecções per 
manentes das B• e <)" regiões, deverão tornar-se extensivas ás clcmai: 
inspecções permanentes. 

Saúde e fraternidade. - Antonio Adolp!zo da F. Menna Barreto 

N. ::!4:1- EM 23 DE DEZEMBRO DE ll)I r 

Manda-s~ dar inteira execução à portaria de 14 de março de 18<)5, que determina 
a baixa do hospital dos officiaes que derem parte de doente, depois de re
ceberem ordem de segnir para qnlqner serviço ou, estando em virr[4·em, 
desembarcarem 

Ministerio da Guerra- N. 1.204 -Rio de Janeiro, 23 de dezembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declara-vos que deverá 
ter inteira execução a portaria de 14 de março de 1ll95 á cxtincta re
partição do ajudante-general, publicada na ordem do dia n. 627, do 
dito anuo, determinando que baixem ao hospital os officiaes que derem 
parte de doente, depois de receberem ordem de seguir para qualquer 
serviço ou, que, estando em viagem, desembarcarem. 

Saúde e fraternidade.- Antonio _1dolpho da F. 1lfenna narreto. 

N. 244 - EM 28 DE DEZEMBRO DE 191 1 

n~rcre o requerimento do ro tenente reformado Alfredo Ferreira Piqnct, sobre 
transferencia para a z• classe do exercito 

Ministerio da Guerra -- N. 1.220 B - Rio de Janeiro, 2R de 
dezembro de 19 1 1 . 

Sr. chefe do 0CP11't:lmcnto da Gu~rra --Declaro-vos que o Sr. Pre
sidente da Rcp~!blic:l, crmfonn:mdo-sc com o parecer elo Supremo 
Tribunal Militar, e:-carado em consulta de 1:1 de novembro lindo, sobre 
o requerimento em que o J 0 tenente reformado do ~xerci.to Alfred~ 
Perrcir:1 Picl'let reclamoil contr:1 o acto de sua transtcrencra para a 2 
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classe do exercito, em 23 de dezembro de 1903, resolveu, em I() do 
corrente, deferir essa pretenção, pela equidade a que fez jús com a me
lhoria de sua reforma no posto de capitão como se houvesse sido ele
vado a esse posto em 8 de janeiro de 190-1, sem direito, porém, á 
percepção de quaesquer vantagens, pelo tempo anterior á data do 
presente aviso, em razão de haver a sua petição, pela data que tem, de 
2J ele setembro de 1910, incorrido na prescripção quinquennal. 

Saúde fratcrnidade.-.·tntomo .'ldolpho da F .. lfenna TJarrclo. 

CO'ISULTA A QUE SE REFERE O ,\VISO SUPRA 

Sr. Presidente da Repuhlica - Veiu a este tribunal, para consultar, 
conforme vossa ordem constante do aviso do Ministerio da Guerra. sob 
n. ;; r, de 17 de janeiro deste anno, uma reclamação que fez o 1 o te
nente reformado de infantaria Alfredo rerreira Piquct, em d~ta de 22 

de setembro de 191 o, por haver sido transferido para a 2" classe elo 
exercito a 2.1 de dezembro de ]()!\), não obstante contar-se nesse 
mesmo dia com duas vagas do posto de capit;1o, por força da reforma 
compulsoria, c caber-lhe a scg·unda dellas, si não tivt:sse sido trans
ferillo naqucllc dia para a 2" classe, em conscquencia de haver sido jul
g-ado incap:tz para o serviço do exercito por uma junta militar que 
mra ao hospício de alienados desta Cctpital, onde se achava em trata
mento, a 30 de novembro do mesmo anno. 

Foi de ordem do commando do antigo 4° clistricto militar que a 
junta assim procedeu, segundo, consta do termo da inspecção que se fe7. 
e que se acha junto ás int<1rmaçõcs que acompanharam a reclamação de 
que ora se trata. 

O reclamante baixára extraordinariamente ao hospital central do 
e\crcito ern 23 de julho de I<JO.) c a:; ,;c ollttihlo se fizera a sna tr:ms
llTcnci:t para o ho~picio de alienados. 

I;;' intuitivo que semelhante !~teto s•'Jnwntc ~c pudera dar por 
motivo ele alteração manifesta na:: faculdades mcntacs elo reclamante, 
qnando se achava em tratamento no hospital central do exercito. 

Para os casos de molestia a lei estabeleceu que o impedimento 
p<'Jdc cheg·ar a um anno sem prej11izo dos direitos dl' actiriclade do 
ollkial. 

Não se justificaria, portanto, com as ex:iL;encias leg-acs C[llalquer 
acto de estranho rig-or, que se praticasse com um impedimento, contra 
quem quer que, pela manifestação suhita de uma gangrena, tivesse a 
desdita de sotrrer uma amputação, para não poder gosar de uma proro
g·ação por vinte e tantos dias na espectativa de uma vaga em dia certo, 
determinado pela lei da reforma compulsoria, afim de obter um eqni
tati 10 angmento nas vantagens de sua retbrma. 

<) reclamante gosaria assim de mais 6o$ por mez; que era a dilk· 
renç:t nesse tempo entre o soldo de 1° tenente c o de capit:ío. 

St'11nent•! para o caso de ser provocada a retl.mna pelo oflicial que 
desejar apre!'sar a sua retirada do C\ercito, é qne a condi~ão da 
int::Apacicl:tdc p:~ra o st~rdço rnilitar ol,riga !llg·o a tr:tll:;ftTI'IJci:t para a 
2" <'l:lSSC'.. 

Em regra, antes de scnwlh:lllte transfcrencia, os direitcs do otlici:tl 
:í promução não devem sotrrl'r rcstricção nenhuma, porcpJC se~~·1111do a 
lei, s,·,mcnte depois de a1:1stado durante nm armo dl' scrviç,, I'' :r m,,. 
ksl i:J, é que" ollici:tl d•~ixa de concnrT<T p:tr:l as l'r"'""t;i!r~~-
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Vão a seguir os termos das duas leis em que se basêam os prin" 
cipios que teem vigoraào no exercito e na marinha a respeito deste 
assumpto, sendo que taes princípios desde muito se acham regulados 
por actos do executivo, sob a fórma de· resoluções de consultas ou de 
decretos regulamentares. 

Decreto n. 26o, do Poder Legislativo, de 1 de dezembro de 184 r. 
Art. 2". Depois de organizados os quadros de que trata esta lei, 

começarão a ter vigor as seguintes disposições : 
§ 1". Quando o governo entender que deve passar algum oflicial 

da primeira para a segunda classe, o não poderá tazer sinão em Yirtnde 
de decreto, e por alguns dos motivos seguintes : 

,. , estar empregado por mais de um anuo em serviço alheio de 
sua profissão ; . 

2•, molestia continuada por mais de um anno, que o impossibilite 
de prestar serviço activo ; 

3", achar-se prisioneiro de guerra, e estar por isso ausente por 
mais de um anno. 

Lei n. 1.204, de 13 de maio de 1H64. 

Art. 7". Os ofliciaes que requererem reforma, contando menos de 
30 annos de serviço e provarem que se acham uas condiçõe.<; de obtel-a, 
serão transferidos para a segunda classe, na qual se conservarão por es
paço de um anno, e findo este serão então reformados, si pnr novos 
exames se conhecer que subsistem as causas allep;adas. 

Nota- Depois da lei de 13 de dezembro de 191o, n. :2.2<Jo, n pr:1zo 
supra passou a ser de 2S annos. 

Abaixo seg-ue a transcripção da informação prestada pelo coronel 
Lino de Oliveira Ramos, chefe da G 1.-- Sr. General de divisão José 
Christino Pinheiro Bittenccourt, chefe do Departamento da nucrra, 
(D G). 

" •.• tem a dizer, em additamento ás informações precedentes, que 
nas tres vagas de capitão existentes em 23 de dezembro de 1903, data 
em que o r" tenente reformado Alfredo Ferreira Piquet teve tran~l'e
rencla para a ::1• classe do exercito, foram promovidos a 8 de janeiro de 
I<f>4 os então 1 "' tenentes João Jorge de Campos, João Cearense Ba
ptista Cylleno e Cyriaco Lopes Pereira, os dons primeiros por antig·ui
dade e o ultimo por estudos, deixando o referido I" tenente Piquet de 
ser promoYido na yag·a occupada por Cearense Cylleno, mais moderno 
do que elle, devido a penosa situação que lhe creou a fatalidade, ohri
gando-o á amputação de urna perna no hospício de alienados, onde se 
achava em tratamento e onde foi julg-ado incapaz pela commissão 
me~ica que ali foi mandada l•>g-o que honYe noticia da refenda ampu
taçao. 

Esta preten·~ão do 1" tenente Ferreira Piquet parece estar no caso 
de merecer toda a consideração das autoridades superiores, em vi8ta da 
notoria falta de cquidade com que foi resohida a sua passagem para a 
z• classe, sendo o numero dous para a promoç.c'ío por antiguidade, 
quando é certo que existiam e ainda existem officiaes effectivos que ti
veram a mesma mfeliddade que elle, e, entretanto, nunca foram man-
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dados submetter á inspecção de saúde, logrando a~sim proscg·uirem na 
carreira militar, apezar de tambem se acharem inutilizados para o ser
vico activo. 

' Eis o que me occorre dizer a respeito desta petição, a qual tratando 
de assumpto da competencia do D. C., deverá, em observancia do regit
lamento dos serviços geraes do Ministerio da Guerra, ser enviada ao 
mesmo D. C. para. receber a devida informaçfto antes de subir a des
pacho do g·overno. » 

Consta dos assentamentos do reclamante, na sua f(· de ofiicio junto 
a estes papeis, que a sua volta do hospicio nacional de alienados para o 
hospital central do exercito teve Jog-ar a '-! ele maio de J<)O.t, c que 
deixara com a respectiva alta, a 1 <J desse mesmo mcz, o referido hos
pital central do exercito. 

Assim não passou de dez mezes todo o tempo durante o qual o 1° 
tenente Alfredo Ferreira Piquet esteve doente nos hospitaes. 

Isto posto, este tribunal, considerando que são varios os prece
dentes de casos da mesma natureza, que sem ollcnsa dos principias legaes 
os quaes são os mesmos que vig-oram at~ agora, se inspiraram nos senti
mentos de justiça, conciliando a razão com o direito pela dilação de uma 
espera razoavel para as respectivas inspecções, nos casos anormaes das 
reformas ex-oJ!icio de que não cogitara o legislador, ~de parecer que a 
reclamação do 1" tenente reformado Alfredo Ferreira Piquet poderá ser 
attcndida, pela equidade a que faz jüs, com a melhoria de sua reforma 
no posto de capitão, como se houvera sido elevado a esse posto a oito de 
janeiro de 1904, sem direito, porém, á percepção de quaesquer vanta
gens pelo tempo anterior á data do acto que conteriu aquelle poslo, em 
rnão de haver a sua reclamação, pela data que tem de 22 de setemhro 
de l•)In, incorrido a tal respeito na prescripção quinquennal. 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1911.- F .. ll:gol/o.·-· F. 
J. Tdxeira Junior.-- P. Salles.- .f. ]. de Proença.- Julio de No· 
nmlla.- l.'arlos }'..'ugeniv.- !fendes de .lforaes.- L .liedeiros.- /L 
norma1111. 

Foi voto o ministro marechal João Pedro Xavier da Camara. 

RESOLUÇÃO 

Como p:~rece.-- Rio de .Janeiro, rq de dezembro de 191 r.- llERMRS 
IL llA J!oNsEr~A.-- .lntrmio .'ldolf>/10 da !·' .. lfemh7 !1.11Tclo. 

N. 245 --- EM 2R DE DEZEMI3RO DE 101 r 

Defere o requerimento de! 2° tenC'ntc .\scendinn Ferreira dn ~~tscimento ~ohrc 

promoção 

Ministerio da (~nerra -1\J. 1.2211 f'·- Rio de JaneiriJ, :::\ de de
zembro de J')I r. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que o Sr. Pre
sidente ela Repnblica, conformando-se com o parecer do Supremo 
Tribunal Militar, exarado em consnltn de 2 de outubro ultimo, sobre o 
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requerimento em que o·2o tenente Ascendino Ferreira do Nascimento 
pediu que sua promoção fosse contada de 23 de novembro de 1893, 
em que foi commissionado naquelle posto, resolveu em 19 do corrente 
deferir a mesma pretenção. 

Saúde e fraternidade.-/1ntonio Adolpho da F. !lfenna Barreto. 

CONSULTA !1. QUE SE REFERE O !I.VISO SUPRA 

Sr. Presidente da Republica- Com o aviso n. 294, de 1 n de outubro 
de 1910, mandastes submetter á consideração deste tribunal o requeri
mento em que o 2° tenente Ascendino Ferreira do Nascimento pede qne 
a data de sua promoção seja contada de 23 de novembro de r il93, em 
que foi c )mmissionado no dito posto. 

O peticionario funda a sua pretensão no art. I 0 do decreto legisla
tivo n, I .836, de 30 de dezembro de 1907, que diz assim : 

«Ficam comprehendidos na excepção do art. I" da lei n. qf\r, de 7 
de janeiro de 1903, para o fim de contarem antiguidade de o!1kial das 
datas das respectivas commissões, os alferes c 2"' tenentes promovidos a 
3 de novembro de 1n9-1, que tiverem prestado at~ a data da referida pro
moção serviços de guerra, distinguindo-se por actos de bravura, devi
damente justificados e publicados em ordem do dia do exercito 1m cnn
stantes de suas fés de ofllcio., 

O coronel chefe da 2" divisão do Depart::uncnto da Guerra, infor
mando, diz que da fé de ollicio do requerente consta ter cllc sido com
missionado no posto de alferes a 23 de novembro de I8<J3 c ['t"Ofnovido 
á e!Tectividadc desse posto a 3 de novembro de I 894, por serviços pre
stados á Rcpublica. 

Oc uma certidão passada pelo commando do 1° rc~·imcnto Llc arti
lharia montada e extrahida do livro de registro das ordens do dia do 
extincto S" regimento de artilharia de campanha, consta o scg·uintc em 
relação ao mesmo ofticial : 

Egualmentc louvo o sargento Asccndino Ferreira elo Nascimento, 
hoje alferes em commissão, pelo serviço que prestou com patriotismo c 
bravura no combate na Mortona, onde recebeu ferimentos c depois de 
!crido continuou no serviço com toda a dedicação. 

A' vista do exposto acima, é o Supremo Tribunal Militar Ele pa
recer que a pretensão do 2• tenente Ascendino do Nascimento perfeita
mente correspondc aos termos da lei e está portanto no casq de ccr 
deferida. 

Rio de janeiro, :J de outubro de H) I 1.- F. Ar'.[o!lo.·-- .Y. da 
Camara.·- .J. .f. de Proença. -- Carlos Eugenio. - 'il'fcudes d·· l!u
raes.-- /,. Medeiros. 

RESOLUÇXO 

Como parece.- Rio de .Janeiro, H) de outu~1ro ele I<Jr r. ·- llnnws 
R. D,\ Fo'!sEC:A. - Antonio :ldolf>llo d.J F. 111emta llcJITI'/u. 
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N. 246 - EM 29 DE DEZEMBRO DE rgrr 

Providencia sobre celebração de contractos Ia vrados pelo Departamento da 
Guerra 

i\\inisterio da Guerra- Circular- Rio de Janeiro, ::!0 de dezembro 
de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos, para os fins 
convenientes, que de accOrdo com o disposto no art. 5o do decreto 
n. 2.51 1, de 2o do corrente, se deverão tomar as providencias abaixo 
mencionadns na celebt·ação dos contraclos que tirerem de ser lavrados 
por esse departamento: 

I 0
• O contracto será lavrado em livro proprio. deixando-se em 

branco o Jog-ar da data, e extrahinuo-se em acto continuo duas cópias 
sem o mais leve senão, sendo uma dellns escripta c : nmn sc'J face do 
papel. 

2". Depois desse trabalho, e convidados os ·contractantes para o 
assignarem, deve essa formalidade ser feita· por todos no mesmo dia, 
preenchendo·se então o respectivo claro, remettendo á repartição na 
mesma data e directamcnte :'t dirccção de contabilidade a cópia já ex
trahida, depois de completa, com o competente processo, guardando-se 
a que fóra escripta em uma ~c'l face. 

3°. Informado o contracto pela contabilidade c despachado pelo 
ministro, a direcção do expediente communicará com urgencia c tambem 
directamente, por officio, o teôr do despacho á repartição qnc celebrou 
o termo, para que ella remctta a cópia em sen poder, sem perda de 
tempo, ao Diario OJ!icial, do qnal solicitará a publicação no dia 
immcdiato. 

4°. O processo voltará á dirccção de contabilidade que aguardará 
por sua vez que a repartição contractante remetta directamentc o Diario 
i~fllcial visado e conferido em duas vias para então classilicar e sub
metter, com urg·encia, o contracto a registro. 

5°. No c:JSQ de muitos contractos na mesma repartição, devem 
ellcs ser celebrados; salvo motivo de urgencia, ·com cinco dias, pelo 
menos, de intervallo de um para outro, afim de que se possa attender 
as cxigencias da lei. · 

Saúde e fraternidade.- A1ltonio AdolPfzo da F. Menna narre to, 

N. 247- EM 30 DE DEZEMBRO DE 191 1 

As praças que se alistarem no 2° semestre de cada anuo de1·erão contar sua.~ 

arttiguidacles ela data do alist:tmefllo cmqnalfto não <:'slii•N 0m vigor " ki cto 
alistamelflo militar 

Ministerio da Guerra- N. r.237 --Rio de Janeiro, :10 de de
zembro de 191 r. 

Sr. chefe ~o Departamento da Guerra - Declaro-vos que as 
praças que se al!st1rem durante o segundo semestre de cada annn de
verão ccntar sn:ts anti!.;-uidadc~ a partir da data do respectivo alis
tamento, emquanto não estiver em vig·or a lei do sorteio militar. 

Sai'1de e fraternida.le. -- Antonio Adolplzo da F. Memza narre/o. 
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N. 24fl - EM 30 DE DEZEMBRO DE 191 1 

Defere o requerimento do tenente coronel de Infantaria Agostinho Raymtlll· k1 
(iomes de Castro reclamando contra rreterições solrridas 

Ministerio da Guerra - N. r .23H - Rio de Janeiro, .10 de de· 
zcmbro de 1911. 

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- Declaro-Yos que o 
Sr. Presidente da Repuhlica, conformando-se com o parecer da maioria 
do Supremo Tribunal Militar, exarado em consulta de 20 do mez findo, 
resolveu, a 22 do corrente, deferir o requerimento em que o tenente
coronel de infantaria Agostinho Raymundo Gomes de Castro, recla
mando contra preterições que solfrera pelas graduações e posteriores 
promoções a igmtl posto, de seus collegas da mesma arma .\ntonio 
Caetano da Silva Junior e João Nabuco, pediu que seu nome fosse 
collocado no :1.lmanai<: do Ministerio da Guerra acima dos destes offi
ciaes, com a antiguidade que lhe competir, em resarcimento de prete
rição. 

Saúde e fraternidade.- A11tonio .ldolpho da F. Menna narreto. 

CO\'SPLTA A QUF. SI'. RF:FERE O 1\VISO SlTPHA 

Sr. Presidente da Republica - Por vossa ordem n ministro da 
Guerra remetteu, acompanhado do aviso n. éll::, ele él de setembro tle 
1<_111, a este trihnnal, para consultar com o seu parecer, o memorial 
que o tenente-coronel da arma de infantaria Agostinho lbymundo 
< ;omes de (:astro dirigiu áquellc ministro, reclamando contra preteriçf>es 
que soll'reu pelas graduaçües e posterioreq promoções a igual posto de 
tenente-coronel da mesma arma de seus collegat' Antonio Caetano da 
Silva .Junior e .foiio Nahuco, muito mais modernos do que elle recla
mante, e pedindo em consequencia a sua collocação·do almanak da 
Guerra acima daquelles dons officiaes, com a antiguidade que lhe com
petir, em resarcimento das referidas preteriçõe~. 

O reclamante alleg-a em defesa de seu direito: 
1", que sendo major do extincto corpo de estado-maior do exercito 

e devendo concorrer com os majores das armas de infantaria, cavallaria, 
artilharia e eng-enharia, no posto de tenente-coronel dessas armas, por 
antiguidade, de conformidade com o estabelecido no art. 1 15 da lei 
prorimlg-ada por decreto n. J.llóo, de 4 de janeiro de rqo8, c regula
mento desse artigo mandado observar pelo decreto n 7.0:!4, de 11 de 
julho do mesmo anno, art. :l" e paragrapho unico e art. 4" c para
grapho unico, foi preterido nesse seu direito por aquelles seus dois 
collegas, porque, sendo estes respectivamente majores de o de maio c 
11 de setembro de 1gcu e o reclamante de 14 de dezembro de rqm, 
cabia-lhe e não áquellcs a promoção de tenente-coronel pelo principio 
de antiguidade, de acc<irdo com a lei em vixor, a que se refere aqnelle 
art. 1 15, na parte final ; 

2", que essa lei em vi7or é a de promoção que baixou com o decreto 
n. I.;);)J, de 7 de fevereiro de IR!} r, a qtial em seu art. 9" determina 
que« dos postos de major a coronel a promoção serú feita, em todos os 
corpos e armas, metade das vagas por antig-uidade e a outra metade 
por merecimento " : 
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3°, que a legislação militar é muito severa no computo de antig·ui
dade (que é_sup~rioridade_como jn~iciosamcnte se El!z) para a promoção 
por esse prmc1p10 c previdente ate os detalhes, dcnando hem patente 
que essa promoção deve ser teita por antiguidade rigorosa de posto, de 
idade e de praça ; . . . 

4", que, não obstante já estar em pleno ngor a citada lCI n. I.l36o, 
de 4 de janeiro de 19< >11, foram a 30 ele janeiro e S ele ag·osto desse anno 
graduados no posto de tenente-coronel da arma de infantaria os ditos 
ólliciacs Silva Junior c Joüo Nabuco por terem attingido o numero um 
da escala do posto de major nessa arma e a 2.1 de setembro e 2.3 de de
zembro de J<)09 eram os mesmos promovidos ã effectividade de suas 
graduações ; 

s", que taes promoçiies foram francamente illcgaes, porque, ao 
serem realizadas, já os majores do cxtincto corpo do estado-maior, mais 
antigos do que aquclles dous oiliciaes, como o reclamante, já concorriam 
com· elles á promoção de tenente-coronel da arma de infantaria, tendo 
sido portanto preteridos em seus legitirnos direitos de antiguidade de 
posto; 

6°, que a escala para a g-raduaçüo dos oflkiaes do exercito que 
attingirem o numero um de que trata o artigo 1° da lei n. 1 .215, de IT 
de agosto de 1904, a contar de 4 de janeiro de 1onR. data da lei 
n. r .136o, concernente a promoções de tenente-coronel da arma de in
fantaria, passou a ser temporariamente constituida por for<;a desta ul
tima lei, não só pelos maJores dessa arma como tambem pelos do 
cxtincto corpo do estaào-malor, emquanto não forem estes incluídos 
detlnitivamente nas armas por promoção em concurrencia com os oili
ciaes do mesmo posto a ellas pertencentes, pois é obvio que a respectiva 
escala de que falia aquelle artigo 1° da lei de 11 de ag·osto de I9IJ4, é a 
de promoção e não a de serviço, que só pode ser constituida pelos 
majores da arma com exclusão dos do egtado-maior, os quaes de outro 
modo nunca poderiam ser extinctos ; 

'7o, que é, finalmente improcedente a opinião que suppõe que a 
nova lei de organização do exercito preteriu direitos adquiridos dos 
ofliciaes das armas pelo facto de lhes ter tornado concurrentes ás prO
moções doas suas armas os seus colleg·as do extincto corpo de estado
maior; pois o governo que isso tez nüo só ampliou todos ns quadros 
do exercito como até creou em ~ubstituição do corpo extinct<J um novo 
quadro, o supplcmentar, com 227 yagas, em Jogar dos 6S pt>stos ex
tinctos, quadro esse aberto aos ofliciaes das armas, consoante o <.:spirito 
novador da rcl"orma. 

Nada mais e4uitativo, pois, cnntinlla o reclamante, d(• que essa 
mais que compensadora permuta de presta<;ües reciprocas, dos olflciaes 
do extincto corpo do estado-maior nos ampliados quadros das armas, e 
dos olticiaes das armas no novo quadro supplcmentar substitutivo. E 
demais, conclue, seria nada menos do que tolher 11 acção reg-ular dos 
poderes publicas essa singular pretenção de erigir em direitos adqui
ridos por postos actuaes os direitos por cldquirir dos postos immediatos 
que podem ser até extinctos, como foi, por exemplo, o nosso sum
ptuoso marechalato, ou cerceados a muitos ofliciaes como estão sendo, 
J"crbi gratia, pela lei da ret(mna compulsoria. 

Sobre o predito memorial o chete da 2" secção do Oepartamento 
Central informou o seguinte. 

··Pelas disposições citadas ípelo reclamante) aos ofliciaes do cxtincto 
corpo do estado-maior ficou assegurado o direito de, com os J[t exis
tentes nos quadros das armas, concorrer ú promo<;ão, de accôrdo com a 
lei em vigor. 
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A commissão de promoção, en1 reuniiio de 7 de julho do anuo 
passado, reconhecendo que da applicação das disposições acima referidas 
c da!'l da lei de g-rauuação resultaram injuncções desharmonicas em face 
de doutrinas de accórdãos do Supremo Tribunal Militar, relativas aos 
ofiiciaes acima citados (Silva. Junior e João Nabuco), re~olveu dirig.ir 
consulta ao governo, o que fez em 5 de janeiro do dito anno, e até sua 
solução deixar de propür graducões a postos superiores emquanto hou
vessem officiaes do extincto corpo do estado-maior de mais antiguidade 
do que a do mesmo posto na arma com a qual concorresse á ell"ectivi
dade no posto immedialo. 

Pelo exposto, julg-a que, em vista de não ter sido ainda resolvida a 
consulta ao g·overno dirig·ida pela com missão de promoç:w e de vigorar 
a doutrina de resolução de 4 de outubro de 1fl76, publicada na ordem 
do dia n. r .:J48, a presente petição não merece deferimento.» 

Com essa informação conformou-se o chefe do Departamento 
Central. 

Mandado ouvir o Departamento da Guerra, prestou o chefe da :::" 
divisfto ao do mesmo departamento esta informação: 

" A reclamação do tenente-coronel Gomes de Castro não é tiío 
simples, como á primeira vista se afigura, de ser resolvida: púde 
affectar direitos de terceiros, á vista de promoções já feitas desde 5 de 
agosto de rgo8. 

Seria o caso tambem de averiguar se a lei de 4 de janeiro de 1908 
não veiu ferir direitos actuaes e não em espectativa, como suppõe o 
requerente, pois já o Supremo Tribunal Federal decidiu que a collo
cação de ofiictaes do exercito no respectivo quadro não póde ser alterada 
por lei do Congresso, porque cada ofiicial tem direito adquirido ao nu
mero que occupa na escala de antiguidade (accordãos de 27 de janeiro 
de It)04 c 2 de maio de I'JOS, ordem do dia do exercito ele 25 de 
janeiro de 1907). 

Entretanto, o g-eneral de divisão chefe do Departamento da Guerra, 
restituindo ao respectivo ministro com a informação retro o memorial 
do reclamante, a respeito assim se pronuncia: "Declara que se trata 
nesse memorial de uma questão que lhe parece clara e indiscutível, plei
teando o seu autor direitos que lhe assegura o são honesto principio de 
antiguidade. » 

A informação do Departamento Central propõe o indeferimento do 
pedido do reclamante, apoiada na resolução citada de 4 de outubro de 
1876. . 

Esta cogita do caso de dous capitães, um dos quaes, sendo promo
vido primeiro que o outro, ficou mais moderno por haver perdido em 
sua antiguidade um anuo, nove mezes c onze dias; de modo que si 
tivesse de fazer desse caso applicação ao que de ora se trata, reunido ao 
outro fundamento da informação, muito ditferente seria a conclusão a 
que deviam chegar .aquelles dous chefes do Departamento Central. 

A outra informaÇ<'io, a do chefe da 2" divis.'io acima transaipta, é 
improcedente. 

O informante põe a questfto em um terreno em que 1üo podia ser 
collocada. Com etleito, si a lei ele reorganização do exercito na parte em 
discussão fere os direitos de terceiros, como procura insinuar o infor
mante, citando aquelles dons accordãos do Supremo Tribunal Federal, 
falta ao governo competencia para conhecer do assumpto, cabendo-lhe 
tão sómentc dar execução á lei tal qual foi votada. 

Só o poder judiciario póde declarar a inconstitucionalidade da lei, 
decidindo in specie os casos sujeitos ao seu conhecimento por provo
cação das partes interessadas. 
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1 >ilatar, porém, os jul~ados a ca~os outros, embora apparentemente· 
~emelhantes, é o que absolutamente n:lo pôde ter Iog:u·. 

Hesta a informação Jo chefe do Departamento da < luerra; esta, 
porém, é inteiramente tavoravd á pretenção do reclamante. 

Parece a este tribunal que foram illegaes as graduações L' conse
quentcs promoções ao posto de tenente-coronel da arma de infantaria 
dus majores Antonio Caetano da Si I v a .Junior c .I ofto NaiHICO, por in
fri ng-iJ~em o artig-o J 1 5 da citada lei n. r . : \(" •, de -1 de janeiro de "'' Ji:, 
_l:i cntiío em vigor. 

Süo illeg-aes essas t!radua~·ües porque, estando augmentadas as 
csca las dos otliciaes das armas pa~·a as promo(õcs pela concorrencia dos 
otliciaes do extincto corpo llo estado-maior, não podiam ser g-raduados 
aquellcs dons otliciaes havendo outros mais antig·os deste corpo, como 
lJ reclamante. 

A lei de graduaç[to (n. 1.2IS, de '1 de agosto de ''JU4) entendida 
L·omo Jeve ~er, de accôrdo com a no1 a lei de reorg·auização do exer
cito, nüo podia ter execução emquanto houresse olliciaes do extincto 
coq'O do estado-maior mais antig-os que os da~ armas, licando deste 
111odo snspeusa temporariamente aquella lei; d1> contrario nunca podia 
ter IO!.!".lr a promoç.:io dns olliciaes desse coq'o cxtincto pelo principio 
•k :lllliguidaclc, contra o disposto na lei de promoções em rigor. 

llir-se-ü, puré111, que o artigo 115 em questão, não começon a 
produzir ell"cito sinfto depois de sua rcg-ulamentaç.:io, ·c esta só teve 
Jogar em 11 de julho de J•J(l:\, qnandu já estara gTaduado um dos 
reclamados - Silva Junior. 

O acto que lixou o momento em que começa a obrig-atoriedade das 
ki:; em toda a Republrca f<Ji promulgado pelo governo provisorio, çm 
data de r 2 de julho de rfi,JO, sob o ri. 573. l~ste decreto diz no artigo 
1" que " as lei da U ni:lo c decretos do governo federal com I orça de lei 
ohngam em todo o territorio da Republica dos Estados Unidos do 
1\r:vil desde o dia que determinarem, c na talta dcst:t determinação>
No 1 li~trlcto Federal, no terceiro dia depois da inserção no Di-1rio 
l !!/iâ,1/ ... c no artig-o 4" o 'eguinte: "As disposições do artigo J" não 
se applicam ú lei ou parte da lei cuja execuçãu fica dependente do re
gulamento, si não depois da publicação deste no Diario Ujjicial. " 

A execução do citado art. 1 1 :i não ficou dependente de regulamen
tação, como a respeito de outros artigos a lei n. 1. 8(JO expressamente 
declara. l~ssc artigo (n. 115) e\tinguindo o corpo do estado-maior do 
exercito, determinou a passagem dos olliciaes para o qu:tclro extra
ordinario creado pela lei, até que fossem distribuídos pelas :mnas em 
concurrcncia com os officiacs das mesmas, de accôrdo com a lei em 
vig·or, que é a de promoção de que trata o decreto n. '·35'• de 7 de 
fevereiro de 1 Ho1. 

Assim, si ri.ão estivesse reg-ulada como c::tá por esta lei a fórma das 
promoções c fosse mistér aquella regulamentação, só depois desse acto 
podiam ser Ü!itas ar, ditas promoções, de conformidade com o pre
ceituado no referido art. 1 1 5· 

O reclamante foi promovido ao posto de tenente-coronel da arma 
de iulantaria por decreto de r 1 de maio do corrente auno, pelo prin
cipio de antiguidade; c por este mesmo principio foram graduados em 
ig·ual po~to da referida arm:t a que pertenciam e promovidos á etfectivi
dade de~sc posto os majnrcs Sih'a Junior c João Nabuco. Estes, como 
o rcclam:tnte, em 31 de janeiro de H;oB, quando toi o primeiro gra
duado, eram majores c todos concorrentes ao posto immediato, de con
formidade com o citaào art. 115 da lei n. 1 .8óo, já então em pleno 

·vigor, como já ficou demonstrado. 
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Entretanto, aquelles dons ofiiciaes, embora mais niodernos que o 
reclamante, lograram aquellas graduaçôes e promoções anteriormente. 
Este facto em nada altera a situaç.'ío do reclamante por ter sido pra
ticaEio contra aquelle dispositivo da lei de reorganização do exercito. 

Resta, por ultimo, indagar qual desses tenentes-coroneis deverã 
preceder na escala dos ofliciaes da arma de intàntaria. A solução dessa 
questão não olferece difliculdade alguma ; estã prevista na lei de pro. 
moção, e esta é tàvoravel ao direito do redamante, por ser elle etfecti
vamente o mais antigo do posto na occasião em que se estabeleceu a 
.concorrencia para a promoção ao posto em que se acham. 

A' vista do exposto, este Subpremo Tribunal l\lilitar é de parecer 
que o pedido do tenente-coronel Agostinho Raymundo ( :omes de 
Castro para ser collocado no almanak da Guerra acima de seus dous 
collegas Silva Junior c .João Nabuco, com a antiguidade que lhe com
petir em resarcimento de preterições que soffreu, está no caso de ser 
deferido. 

Os ministros generaes Carlos Eugenio e Mendes de Moraes apre
sentaram o seguinte voto: 

" O peticionaria reclama não só contra a graduação dos majores 
de infantaria Antonio Caetano da SiJya Junior e João Nabuco no 
posto immediato, como tambem contra a cõnsequentê promoção destes 
á elfectividade do mesmo posto, e, considerando-se prejudicado por 
taes actos, requer collocação na escala acima dos referidos officiaes, em 
resarcimento de preterição. 

Fundando-se no dispositivo do art. I 15 da lei n. t.l\6v, assim 
como em to picos do regulamento desse artigo (decreto n. 7 .024, de 
1C)08) e da lei de promoções (decreto de 7 de fevereiro de 189I), 
affirma: 

I •, que, a partir de 4 de janeiro de F)oi:, data da lei n. 1 • 86o. 
entrou elle em concorrencia com os majores das quatro armas para a 
promoção ao posto de tenente-coronel nessas armas ; 

2•, que "em flagrante violação de todo esse acervo de ponderadas 
disposições legaes, a 30 de janeiro e 5 de agosto de F)oH, apús a 
sancção da lei de reorg·anização do exercito de 4 de janeiro desse anuo, 
como ficou dito, foram graduados' nos postos de tenentes-corroueis da 
arma de infantaria, a que ora pertence o requerente, os então majores 
dessa arma Antonio Caetano da Silva Junior e João Nabuco, por 
terem successivamente attingido o n. r d<1 escala desses postos ne~sa 
arma. E a :!3 de setembro c 23 de dezembro de 19oq, eram esses olli
ciaes promovidos á etfectividade dessas graduações, em resarcimento de 
preterição, com antiguidade de 5 de agosto e 17 de dezembro de IC)oU. 

" Essas graduações e promoções, accrescenta elle, foram franca
mente illegaes, pois que, quando se as fizeram, os majores do extincto 
corpo do estado-maior " mais antigos , do que esses dous majores de 
infantaria, como o reclamante, jã concorriam com elles á promoção de 
tenente-coronel da arma, tendo sido, portanto, preteridos em seus le
gítimos direitos de antiguidade de posto que as leis tão peremptoria
mente lhes asseguram~, 

Passando ao exame do articulado, releva advertir, quanto ao pri
meiro ponto, lJUe não é verdadeira a supposição de que a concorrencia 
preceituada no art. r 15 teve inicio na data da respectiva lei. Com 
etfeito, nos termos do decreto n. :)72, de 12 de julho de 1 ékJO, que fixa 
o momento em que começa a obrigatoriedade das leis, está estabe
lecido que uma lei obriga em todo o territorio da Republica desde o 
dia que determinar ou, na falta de tal determinação - tratando-se, 
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como se trata, do Districto Federal - no terceiro dia depois de sua 
inserção no Diario 0.fficial (art. r"). Para os caso~ especiaes, porém, 
o mesmo decreto assim preceitua : 

"Art. 4"· As disposições do art. r• não se appticam á lei ou 
parte da lei cuja execução .ficar dependmte de regulamento siniiu depois 
d.1 publicação deste no Diario Qflicial. 

Ora, não existindo na lei n. 1 . 86o nenhuma determinação tocante 
á data em que devia ella ou qualquer de suas partes entrar em vigor, 
segue-se que a sua vigencia ficou evidentemente sujeita ao tríduo do 
art. r" do decreto de r8g(), com excepção das partes dependentes de 
reg·ulamento. 

· Estava neste caso o art. r r:; que, concebido em termos sue
cintos, continha, não obstante, urna ordem complexa de providencias, 
LJLral mais importante, taes como: extincção do corpo de est:~do-maior, 
inclusão dos seus omciaes no quadro supplementar e sua promoção 
para os quadros das armas ; de sorte que não podia ter fiel C\ecução 
sem o acto complementar da reg·ulamentação, isto é, sem LJUe fossem 
convenientemente explanadas as suas disposições. 

E o Poder Executivo, juiz competente para o caso, consoante a fa
culdade qne lhe confere a Constituição (art. 41, n. r), julgou impres
cindível regulamentar nã_o só esse mas tambem os arts. r I(>, r2,), 
13~ c outros da mesma Ie1. 

De resto, si fôr mistér dar regulamento á parte desta que instituiu 
o serriço obrigatorio e o sorteio, constante dos arts. r a ro-1, a des
peito das suas explicitas e municiosas disposições, é força convir que a 
necessidade dessa medida se impunha com m:~ioria de razão relativa
mente áquelles artigos. 

Isto posto, parece fóra de duvida que nos termos do art. 4" úo 
decreto n. r .Bgo, as partes da lei n. 1 .8(><> que tiveram de ser regula
mentadas só obrigam da data da publicação dos respectivos regula
mentos. Durantu o triduo estipulado no arl. I", ou durante a gestão 
do regulamento, a lei ou as partes da lei teem, por assim dizer, um 
modo de ser todo virtual, e nessas condições -- protrahido legalmente 
o momento de sua vigencia -- nfto geram nem podem gerar direitos ou 
deveres. 

Por conseguinte, applicacla esta doutrina ao art. r 1 5, que está 
em causa, verifica-se que o ~eu dispositivo só se tornou ohrigatorio na 
data da publicação do seu regulamento. E como este regulamento 
(decreto n. 7 .024) foi publicado no Diario Oj(lcial n. 162, de 14 de 
Julho de 19o8, segue-se que sómente nessa data começou a concorrencia 
em questão. 

Entretanto, ha quem aJiirme que o art. I 15 entrou em vigor na 
data da lei, porque, dispondo categoricamente «fica extincto o corpo 
de estado-maior "• esta expressão pelo seu caracter imperativo, não 
admitte delongas na execução. E' facil, todavia, averiguar que se
melhante argumento não resiste á critica. 

Em primeiro Jogar, os que assim opinam não rcllectem que na 
linguagem das leis os verbos dos disposithos são gTadualmente em
pregados no presente ou no futuro, sem que esse facto sirva de criterio 
para se aquilatar do momento da vigencia de uma lei. Tanto assim qne 
na propria lei n. r • f\(Jo se encontram expressf1es de valor identico ao 
claquella, cujos mandamentos, a despeito disso, não se tornaram 
desde los:·o obrigatorios. Está neste caso o art. 1" concebido nestes 
termos: 

" Todo o cidadão brazilciro, desde a idade de 21 a 44 annos com-
Guerra - Decisões de 19rr ,r,--· 
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pletos, é obrigado ao serviço militar!.. etc. " E' uma expressá<? tão ~te· 
gorica como a do art. 1 15, mas, nao obstante o seu tom 1m penoso, 
não obrigou desde logo, porque, segundo disposição do proprio texto, 
esta parte da lei devia ser regulamentada (art. IOI). 

Estão no mesmo caso muitos outros topicos, entre os quaes basta 
citar, por exemplo, o art. '16 : " São creados os cargos de inspe
ctores permanentes , ; e o art. ' 1 B : « Ficam creadas 13 regiões de 
inspecções, etc. ", e o art. 123 : « E' creado o quadro supplementar, 
etc. " , mas nem por isso seria licito concluir dahi que os cargos de 
inspector, as inspecções, o quadro supplementar, tiveram desde logo 
existencia e realidade ao simples influxo da Jei. 

Longe disso, taes creações só se tornaram effeetivas com a promul
gação dos respectivos regulamentos, porquanto as disposições desses 
artigos, assim como a do artigo 115, não podiam ser executadas sem 
o acto complementar da regulamentação. 

Em apoio dessas idéas vem de molde o regulamento do art. 1 15 
que declara no art. 1 • : " Fica extincto o corpo do estado- maior do 
exercito "• o que prova cabalmente que só então se consumou a extin
cção do corpo. Esta observação póde, aliás, ser applicada mutatis mu
tandis, ao regulamento das inspecções que declara com o mesmo im
perio: 

"Art. J 0
, São creadas as inspecções permanent~s de que trata a 

lei n. I .86o, etc ". 
Ora, estes exemplos mostram á evidencia que o tempo do verbo 

e o tom imperativo de um topico de lei nada importam quanto ao prin
cipio da sua obrigatoriedade. 

Em segundo logar, esta materia foi perfeitamente definida e regu
lada pelo decreto n. 572, de 189o, já referiEio. 

Segundo esse texto, a força obrigatoria de uma lei começa : 
1°, quando clla o determina expressamente (e nesse caso a fór

mula usual para a vigencia immcdiata é : desde já ou da data desta lei, 
ou outra equivalente); 

2°, na falta da determinação : a) no terceiro dia, após a sua in
serção no piaria OJ!icial (Districto Federal) ; b) na data da publicação 
do respectivo regulamento. 

De onde resulta que o momento da obrigatoriedade depende ou 
de declaração formal, como no primeiro caso, ou de um lapso de 
tempo, como rias duas hypotheses do segundo caso, mas nunca do 
tempo cio verbo ou do seu tom imperativo. 

Demais, tratando-se de materia regulada em texto de lei tão claro 
e preciso, é obvio que não podem prevalecer opiniões em contrario, 
por mais valiosas que sejam. 

Por conseguinte, sob qualquer aspecto que se encare o assumpto, 
não res~a duvida que as disposições do art. 115 entre as quaes a con
correncJa para promoção, só entraram em vigor na data da publicação 
do seu regulamento (14 de julho de 1908), o que basta, incontestavel
mente para invalidar a reclamação na parte concernente á graduação 
conferida a 30 de janeiro de 1908 ao major Caetano Junior. 

Resta, pois, apurar o segundo ponto, isto-é, si tem fundamento a 
reclamação contra a graduação do major João Nabuco. 

Allega o peticionaria, nos termos acima transcriptos, que esta 
graduação foi, como a anterior, concediEia com flas-rante violação do 
disposto não só no art. I 15 mas tambem em top1cos da lei de pro
moçOes. 
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Este argumento faz acreditar que, no conceito do reclamante, gra
duação e promoção teem a mesma accepção legal. 

Tal confusão seria, porém, inadmissível, pois que promoção e 
graduação são cousas essencialmente differentes entre si e até reguladas 
por leis distinctas, como é facil averiguar. 

O art. 115 da lei n. 1 .860 estatuiu que os officiaes do extincto 
corpo de estado- maior serão distribuídos pelas quatro armas, mediante 
promoção em concorrencia com seus pares pertencentes ás ditas armaiS. 

Ora, como está expresso no texto, a concorrencia é taxativamente 
estabelecida para a hypothese de promoção e como promoção importa 
necessariamente em preenchimento de vaga, é fóra de duvida que a 
concorrencia não será admissivel sinão nesse caso restricto. Tanto 
assim, que o regulamento do art. 115, accentuando esta idéa, preceitua 
C'Ategoncamente : 

" A concorrencia terá lagar para o preenchimento de todas as 
vagas que se derem em qualquer arma e será regulada pelos principias 
de merecimento e antigutdade (art. 3°, paragrapho unico). 

Logo, quando não se tratar de vaga a preencher, não póde ~a ver 
concorrencia. E como a graduação não se destina ao preenchimento de 
vaga, nem se rege por taes princípios, nem tão pouco admitte concor
rencia, segue-se que absolutamente não está no caso figurado pelo re
clamante. 

Em outros termos, a concessão de graduação não afTecta a lei de 
promoções nem tem nada de commum com o dispositivo do art. 115. 

A graduação é privativa do chefe de classe, em cada posto e no 
respectivo quadro: não póde, portanto, ser objecto de concorrencia, e 
não estando sujeita ao processo da promoção, não põe em jogo os prin
cípios de merecimento e antiguidade. 

Por outro lado, cumpre considerar que, segundo estipula o artigo 
1 15, os officiaes do extincto corpo só terão ingresso nas differentes 
armas por via de promoção ; é condição sine qua non, de sorte que, 
emquanto não occorrer tàl pnmzoção, é obvio que não poderão figurar 
no quadro de nenhuma dellas. Antes de se realizar semelhante condição, 
a situação desses officiaes não offerece duvida: permanecerão no quadro 
supplementar até que lhes toque o accesso em tal ou tal arma (referido 
artigo 115). 

Não se percebe, pois, a que titulo o requerente, remontando, aliás, 
á época em que se achava nessa situação, pretende a graduação em um 
quadro a que não pertencia, qual o quadro de uma das armas, e em ma
nifesta opposição á lei reguladora da materia, que manda conferir a 
graduação determinadamente ao official que attingir o numero um da 
respectiva escala e dentro dos limites do quadro a que pertencer (lei 
n. 1.215, de 11 deagostode 1904). 

E' de simples intuição que um official do antig·o estado-maior, como 
era o requerente, e apenas na especlativa de pertencer ao quadro da 
arma A· ou B, não satisfaz absolutamente ao preceito claro e preciso 
desta lei, que, estipulando taxativamente a dupla condição de escala e 
quadrv, exclue, it>so jacto, os indivíduos estranhos a esse quadro 
- mesmo que futuramente venham a lhe pertencer. 

Isto posto, fica provado ã evidencia que a graduação dos dous refe
ridos officiaes fui perfeitamente regular e conferida ex-vi da lei : tendo 
elles attingindo sucessivamente o numero um da respectiva escala, sem 
nota em seu desabono, não podiam deixar de ser gTaduados, como em 
bom direito o foram, em seu proprio quadro (lei n. 1.215, de 1904), 
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sem cmharg·o da maior antiguidade do reclamante ou de qualquer 
outro não pertencente ao dito quadro. 

Vem a pêlo advertir que, ainda quando não prevalecessem os ar
gumentos produzidos acerca da primeira graduação c fundados na vi
gencia media ta do art. 1 15, esta demonstração, de caracter generico, 
ajusta-se plenamente aos dous casos, deixando lóra de causa este ponto. 

Conseg·uintemente, não tem cabimento, nesta parte, a presente re
clamaç-ão~ já porque o reclamante impugna graduações rigorosamente 
concedidas na fórma da lei, já porque pretende a graduação em quadro 
alheio contra o preceito da mesma lei. 

Quanto ús promoções ctfectivas dos supraditos olliciaes ao po~to de 
tenente-coronel, promoçr)cs que o requerente argúe de illegaes, o caso 
muda de figura. 

Esses olliciaes tiveram accesso, successivamente, pelo principio de 
:mtiguidade, como corollario logico, da graduação por elles adquirida, 
mas é força reconhecer que foi então postergada a concorrencia estabe
lecida no art. 1 15, com prejuízo manifesto não só dos direitos confe
ridos aos ofliciacs do ex:tincto corpo como tamhem da legalidade de 
taes promoções. 

Este facto origina-se, ao que parece, do modo como se te.n enca
rado a situat;ão jurídica dos antigos officiaes do estado-maior durante 
a sua estada transitaria no quadro supplementar. 

O exame da questão por este aspecto revelará a justeza do con
ceito. 

Sabe-se que a concorrencia para promoção só póde ter Jogar entre 
t lflkiaes da mesma patente. 

( lra, no caso sujeito, a g-raduação adquirida pelos majores Caetano 
Junior c .Jofto Nabuco produziu natural desequilíbrio nas relações de 
paridade, avantajando-os no confronto com os seus concorrentes de 
estado-maior, em razão da maior patente que e! la confere, porquanto 
um oHicial graduado é o ultimo da classe de que tem a graduação c o 
primeiro da classe immediatamente inferior, nos termos da lei de 21\ de 
fevereiro de r79B e da provisão de 9 de setembro de 184-1· 

Assim, esta circumstancia vedava a concorrencia, visto que, verbi 
gratia, um major não pódc concorrer com um tenente-coronel graduado, 
que é oflicial de patente superior á sua. 

Ma.:J Yedar a concurrencia importa em infringir a lei que a es
tipulou e preterir os direitos dos officiaes do antigo estado-maior 
íart. I 15). 

Este resultado, duplamente prejudicial, é devido á restricção im
posta á situação juridica destes ofllciaes cmquanto no quadro supplc
rnentar. 

Com clfeito, o art. 115 da lei n. 1 .86o, ao decretar a extincção do 
corpo do estado-maior, mandou collocar os seus officiaes no quadro sup
plemcntar até serem promovidos para as dilferentcs armas. 

Cumpre, porém, renectir que a extincçilo do corpo não implica de 
modo nenhum a extincção do quadro dos seus officiacs; longe disso, 
este quadro continúa a subsistir e não perderá esse caracter sinão com 
o L1csapparecimento dos respectivos officiaes. 

Esta idéa acha-se, aliás, concretizada na lei que, tendo extinguido 
o corpo de estado- maior de 2• classe, sanccionou, não obstante isso, a 
perrnanencia do seu quadro, segundo consta do art. 1", assim conce
bido: " ~o corpo de estado-maior de 2• classe continuarão a ser ft!itas 
as prornrJçiíes para o pre~nchimento das vagas que se derem nos postos 
de tenente a coronel em,Jllatlto !IuuJ'er ojjiciaes do qu.1,iro .lCtll.1l . .. " 
(Lei n. 3.169, de 14 de julho de 1883.) 
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E' certo que o art. li$, regulando as promoções do estado-maior 
do exercito, não cogitou da hypothese da sua graduação, om1ssao que 
occorreu tambem na lei de 1883, relativamente ao estado-maior de 
3" classe. 

Mas, considerando que em virtude do disposto no dito art. ns, os 
olliciaes em questão passaram em blóco para o quadro supplerr.entar, na 
plenitude de seus direitos, quer individuaes, quer inherentes ao seu 
proprio quadro, é forçoso reconhecer que entre esses direitos está neces
sariamente o que concerne á graduação e do qual não podem ser privados. 

Não ha, de resto, nenhuma razão jurídica em contraposição a esta 
ordem de idéas e, portanto, deve continuar a applicação da lei das gra
duaçiies a estes officiaes, ad instar do que se praticou relativamente aos 
de estado-maior de z• classe, maxime attendendo a que a graduação era 
outr'ora facultativa, ao passo que hoje é obriga to ria. . 

Demais, sendo certo que as graduações não se jazem por armas 
uu corpos, mas por quadros e classes, como está expresso na respectiva 
lei, e não tendo o legislador autorizado a suspensão desta lei com res
peito aos olliciaes do extincto corpo, parece claro que subsiste o direito 
de>ses officiaes á graduação e que, nessa conformidade, deve esta ser 
conferida, emquanto houver offiicaes do quadro, aos que teem chegado 
ou chegarem á situação de chefe da classe, desde capitão até tenente· 
coronel. 

Este alvitre, além do seu fundamento jurídico, traduz tambem uma 
necessidade imperiosa, porque sem ella não póde ter Jogar a concorrencia 
estipulada no art. 1 15. 

Com effeito, sendo graduados nos quadros das difi'erentes armas 
os chefes de classe, como manda a lei, e não o sendo no seu quadro os 
o1liciaes do extinto corpo, resulta dahi que estes ficarão por esse facto 
em inferioridade de condições em relação áquelles, e, portanto, não po
derão concorrer para a promoção por antig-uidade. Além de prejudicar 
os interessados, esta circumstancia acarreta, como se vê, a inobser
Yancia da lei. De sorte que, para a fiel execução desse mandamento do 
art. 115 é forçoso applicar a lei das graduações aos officiaes do extincto 
corpo, collocando-os assim em pé de igualdade com os seus pares das 
dilferentes armas. 

Trata-se, pois, de um alvitre judicioso e necessario, porque harmo
niza as leis e ao mesmo tempo assegura direitos inauferiveis de numerosos 
omciaes. E' obvio, aliás que, se o Governo tivesse procedido segundo 
esta norma, não se teriam realizado promoções por antiguidade sem a 
clausula de concorrencia posta pela lei, como aconteceu, entre outras, 
com as promoções de Caetano Junior e João Nabuco ao posto de te
nente-coronel, as quaes fazem objecto da reclamação sujeita a consulta. 

Em summa, do conjuncto de considerações acima expendidas sobre 
este assumpto, conclue-se: 

r•, é de todo ponto improcedente, por contraria á lei, a pretensão 
que tem o reclamante de concorrer para a g-raduação no quadro de 
qualquer das armas, isto é, em quadro a que não pertence; 

z•, é inteiramante fundada a sua reclamação contra a inobservancia 
da concorrencia em promoções feitas pelo principio de antiguidade, visto 
como, emquanto houver officiaes do extincto corpo de estado-maior, 
nenhuma promoção aos postos superiores- póde ter Iogar em qualquer 
das armas sem a clausula de concorrencia : 

3•, os officiaes chefes de clasEe qo antigo estado-maior do exercito 
.:levem ser considerados como graduados no quadro do Eeu extincto 
corpo, com antiguidade das datas em que attingiram succetsivan,ente o 
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numero um da respectiva escala. Em conformidade com esta medida, 
será apurado o direito do reclamante e, conseguintemente, determinado 
o logar que lhe compete na escala. 

Tal é o nosso parecer. 
Rio de janeiro, 20 de novembro de 1911.- F. Salles.- J. J. de 

Proença.- Jttliode Noronha.- Carlos Eugenio.- Mendes de Moraes. 
- B. Bormann.- José Novaes de Souza Carvalho. 

RESOLUÇÃO 

Como parece á maioria.- Rio de janeiro, 22 de dezembro de 191 1. 
HERMES R. DA FoNsECA.- Antonio Adolpho da F. Menna Barreto. 
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N. 1 - EM 28 DE JANEIRO DE 1!)11 

Nega favores ue transporte gratuito pela Estrada de Ferro Central dn Brazil ao 
arame farpado c grampos para .:erca s destinados aos c'!abcledmcntos 
agricolas. 

Ministcrlo da Viação c Obras Publicas- Dircctoria Geral de 
Viação e Obras Publicas- t • Secção- N. 2 ---Rio de .Janeiro, 2H de 
Janeiro de 1911. 

Sr. Presidente do Estado de Minas Geraes -- Em solução ao oiTicio 
n. 357, de 2rJ de ag-osto do anno proximo findo, elo secretario das Fi
nanças desse Estado, referente ao transporte g-ratuito nas estradas de 
ferro de arame farpado e grampos para a construcção de cercas em 
estabelecimentos agrícolas, declaro-vos que o art. 3° das Condições 
Regulamentares ela Estrada ele Ferro Central du Brazil se oppõe á con
cessão de semelhante lavor. 

Sauc!e c fraternidade.- j. }. &af:>ra. 

N. 2 ·- El\l () DE FEVEREIHJJ DE 1911 

Niiu compete a este Jllinistcrio obrigar o Lloyd Brazildro a pa::amentn uc1·ido 
a ,\"nciaçãu uc l'ratka:;·c~t da Barra do Hio (irandc do Sul. 

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Viação 
c Obras Publicas- ,. Secção-· N. 26- Rio de Janeiro, 6 de fevereiro 
dei!)II. 

Sr. :'\Iinistro da Marinha- A' vista do que informa o inspector 
geral de Navegação, tenho a honra de declarar-vos, em resposta ao 
vosso aviso n. 173, de 13 de janeiro findo, que, sendo o Lloyd Brazi
leiro uma sociedade anonyma, não compete a este Ministerio obrigai-o 
ao pag-amento derido á ,\ssociação de Praticagem do Rio Grande do 
Sul: competindo pois ao capitão do Porto a promoção, pela justiçJ, da 
acção de pagamento contra o Lloyu Brasileiro. 

Sauclc e fraternidade. -- j. ]. Seaf:>r,l. 
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N. 3- EM 7 DE FEVEREIRO DE I91 I 

Rcsol\'C duvidas relativas a lei n. 1.006, de 29 de dezembro de 1')06, que crcon 
o 1\iinislcrio da Agricultura, lndusl!ia c Commcrcio. 

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras 
c Viação- 3 3 Secção- N. 4'1- Rio de janeiro, 7 de fevereiro de 
1<)11. 

Sr. Ministro da Agricultura, Industria e Commercio- Em vosso. 
aviso n. 19, do mez proximo findo, vos referis á lei n. 1 .6o6, de 
29 de dezembro de 1<)06, que creou o Ministerio da AgTicultura, In
dustria c Commercio, estabelecendo entre os serviços de sen cargo os 
de industria em s·eral, industrias novas, desenvolvimento dos diversos 
ramos de industna, e accresccntaes que pelo art. 4o, base 5\ da citada lei 
foi eliminada a palavra industria da denominação do i\linistcrio da Viação 
e Obras Publicas, afim de concluirc!es não haver a menor duvida em 
que tudo quanto se relaciona com a industria ficou sujeito á jurisdicção 
do M.inisterio a vosso cargo. E nessa conformidade de idéas, re
clamaes como assumpto de vossa competencia as questões que se referem 
a concessões para o aproveitamento de força hydraulica, transformado 
em energia electrica, com applicação não só a serviços federac.s, como 
a varias ramos de industria, na fórma dos decretos ns. 5.407 e 5.646, 
de 27 de dezembro de 1904, e 22 de agosto de 1905. -Em resposta 
ao vosso citado aviso me permittireis retorquir com algumas ponde
rações que bem justificam o procedimento deste Ministerio, arrogando-se 
a competencia para tratar não só daquelles assumpos, como ainda de 
outros, quaes os que dizem respeito a concessão de favores para as em
prezas que se propõem crear estabelecimentos siderurg'icos, na fórma 
prescripta pelos decretos ns. fl.o19, de rü de maio ele HJIU, c 2.406, de 
1 r de janeiro de 1911. 

A eliminação da palavra "industria, de denominação deste Minis
teria, não o alheou, como póde parecer, [ts questões propriamente indus
triaes. Assim que, o decreto n. B.:2o5, de 11 de setembro de I<)IO, o 
qual, na conformidade do referido decreto legislativo n. 1 .6oó, regu
lamentou os serviços do Ministerio, ora a meu cargo, deu-lhe compe
tencia plena para tratar dos assumptos referentes á industria de trans
portes, subdividido nos diversos ramos: vias ferrcas, estradas de 
automovels e de rodagem, linhas de navegação, marítimas, lluviacs e 
aéreas, permittindo-Ihe ainda tratar das questões attinentes a abaste
cimento d'agua, illuminação, esgoto, telephones c outros que, como 
bem sabeis, podem constituir objectos de emprezas industriaes. Deu-lhe 
tambem a competencia para a exploração e navegabilidade dos rios 
(art. 8• - 11 - § 3" ). Os favores e mais condições de que tratam os 
referidos decretos ns. 5. 407 e 5. 646 foram estabelecidos para o fim 
especial de aproveitamento da força hydraulica dos rios para transfor
mação em energia electrica, com applicação posterior a diversos usos, 
sejam a serviços federae.<>, sejam a estabelecimentos industriaes, agrí
colas, siderurgicos, sejam ainda a iiluminação, transporte por vias 
ferreas, etc. Entretanto, acatarlllo a jurisdicção do i\Iinisterio a vosso 
cargo no que concerne propriamente á criação e fiscalização dos e ta
belecimcntos industriaes, tenho a satisfação de decl:trar-vos que, no 
caso de concessão das de que faz menção o presente aviso sul'metterei o 
assumpto á vossa apreciação antes de decisão definiti,·a deste l\1inisterio 

Saude c fraternidade. - ]. ]. Scabra. 
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N. 4- EM 25 DE PEVEREIRO DE 191 r 

Autoriza a Companhia J>nrt nj Pará a cobrar nos seus cacs c trapiches taxas 
de atr~caçiTo. 

3 

Ministerio da Viação c Obras Publicas - Directoria Geral de 
Obras e Viação- z• Secção- N. 70- Rio de Janeiro, 25 de fevereiro 
de I9II. 

Tomando em consideração o queexpuzestesem officio n. 12, de ro 
do corrente mez, sobre o requerimento em que a companhia " Port 
of Pará" pede autorização para tornar extensivas aos trapiches de sua 
propriedade, de que se utilizam ainda os vapores de diversas compa
nhias de navegação, as taxas de atracação consignadas no respectivo 
contracto, e tendo em vista que as obras c dependencias dessa com
panhia já proporcionam prompto embarque e desembarque ás merca
dorias, e ainda no intuito de evitar desigualdade no pagamento das 
referidas taxas, segundo dispõe a clausula XVII do contracto, de
claro-vos, para os devidos effeitos, que póde a companhia cessionaria 
das obras do porto cobrar não só nos cáes, como nos ditos trapiches, 
as taxas de atracação mencionadas nos ns. I e 2 da clausula XII do 
respectivo contracto. 

Saude e fraternidade.-]. ]. Seabra. 
Sr. engenheiro chefe da Com missão Fiscal das Obras do Porto do 

Pará. 

N. 5- E!\1 4 DE 1\l!\RÇO DE I<JI 1 

Disp<íc sobre nrro cumprimento de disposições contractuacs drr r'omp.Tgni~ 
Fr.wç,Tisc dtl Port de Rio Grande do 8ul. 

Ministerlo da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras 
e Viação - 2• Secção.- N. 81 - Rio de janeiro, 4 de março de 19 I 1. 

Sciente das informações const::;.:Ites do vosso officio n. 16, de 14 
de dezembro ultimo, relativamente ao andamento dos trabalhos incum
bidos á «Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul», sob 
vossa fiscalização, e das quaes se verifica que a referida companhia não 
tem cumprido as disposições contractuaes, no que diz respeito a prazos 
e modo de execução de obras, declaro-vos para os fins convenientes : 

1°, que fica approvada a multa de !):ooo$ imposta á companhia 
em 22 de fevereiro de I9IO, por falta de cumprimento da clausula 
XVIII do contracto de 12 de setembro de 1906; 

z•, as obras executadas contra as ordens dessa Commissão, e em 
desaccôrdo com plantas approvadas e mais disposições em vigor não 
poderão entrar na tomada de contas ; 

3•, qualquer aterro de terrenos situados entre o cáes e a cidade só 
deve ser permittido, quando tenham sido esses préviamente desapro
priados pela companhia ; 
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4", na margem oeste do Canal do N arte devem ser feitas as obras 
neccssarias ao revestimento eflicaz dessa margem de modo a g·arantir 
os proprios nacionaes ali construidos e firmar a estabilidade do mesmo 
canal, de accôrdo com o disposto na clausula I I do referido contracto. 

SauJe e fraternidade.-- ]. ]. Seabra. 

Sr. engenheiro chefe da Commiss:ío Fiscal das Obras da Barra 
do Porto do Rio Grande do Sul. 

N. r,--·· El\1 n DE MARÇO DE FJT 1 

ProYidenci~ sol,re o desempenho de commi,,iío tcchnico c profi':sional do 
l'n~enhciro llr. ~~~rio de f-aria Bdlo. 

1\linisterio da Viação e Obras Publicas- Directoria (Jeral de 
Viação e Ohras Publicas - ·· 1 • Secção-- N. 5 -- R i o ele Jmeiro, 8 de 
março dr. 1911. 

Sr. Presidente do Estado do Rio de janeiro- Em resposta ao 
vosso officio de 23 de feyereiro proximo passado, em que solicitaes 
providencias no sentido de ser permittido ao engenheiro da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, Dr. Mario de Faria Bello, :tcceitar, sem pre
juízo de vencimentos e de tempo de serviço, uma commissão technica 
e profissional do Governo desse Estado, cabe-me a honra de declarar
vos que nenhum inconveniente ha em attender á solicitação contida 
naquelle oflicio, tendo-se, porém, em consideraci'to o di~posto no 
art. 97 da lei n. 2.356, Je 31 de dezembro de 19W. 

Saude e fraternidade.~ J. .f. 8ertbt"c1. 

N. 7 - EM r3 DE MARÇO DE ICll r 

Miuisterio da Viação e Obras Publicas - Dircctoria ncr.1l de 
Viação e Obras Publicas- Ia Secção- Rio de Janeiro, 13 de março 
de 191 r- N. 26- Attcndendo ao que requereram Eugenio George 
& C., proprietarios da fabrica de dynamite « Styg-ia "• estabelecida na 
cidade de Nictheroy, chamo a vossa .attcnção para a circular n. 5, do 
Ministerio da Fazenda, datada de q de ft3vereiro ultimo, na qual se 
recommenda aos inspectores das AWmdegas que de acct'\rdo com o dis· 
pm;to no art. 8'' do decreto n. g(q A, de 4 de novembro de 18go, não 
se púde tornar effectiva qualquer isenção de direitos de dynamile cuja 
concessão estei:l na competencia dos mesmos inspcctores, visto haver 
sido o producto d:tqucll:l t:tbrica re,:onhecido como silllil:tr da dynamite. 

Saude e fraternidade. -- J . .f. Seabra. 

Sr. director d:t Estrada de Ferro Central do lir:Eil. 



.l\IINISTEI\10 DA YIAÇi\0 g OBRAS PUBLICAS IS 

N. 8 - EM 16 DE MARÇO DE rgrr 

Resolve consulta do Ministerio da fazenda sobre transporte de dormentes em 
vapore~ estrangeiros. 

l\linisterio Ja Viação e Obras Publicas - Directoria Geral de 
Viação e Obras Publicas- 1" Secção-- N. 5~·- Rio de .Janeiro, 16 
de março de 191 r. 

Sr. Ministro dos Negocias da Fazenda - Em rc~posta ao vosso 
a \'iso n. 8, de 1' de janeiro ultimo, em que me consultastes se póde 
snr permittido que vapores estrang·eiros transportem os dormentes des
tinados pela Empr<'za Extractiva Pastoril Urazileira á Estrada de Ferro 
Noroeste do 8razil. tenho a honra de clcclarar-vos que a legislação 
vigente sobre cabotagem, decreto n. 2.304, de 2 de junho de 1896, no 
art. 35 do respectivo regulamento, menciona os casos em que é per
mittido ao:' navios estrangeiros fazerem o commercio de cabotagem e o 
serviço de transporte c em nenhum dclles tem cabida a pretenção da 
Empreza Extractiva Pastoril I3raziloira. 

Saude c fraternidade. - }. }. Seabra. 

N. 9 - E~l 21 DE MARÇO DE 1911 

Negn. isenção Jc direitos para a dynamitc da fabrica «Stygia,. 

1\linisterio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras 
e Viaçfto- 2a Secção - N. fJf) --Rio de .Janeiro, :21 de março de 
1911. 

Attendendo ao que requereram Eugenio George & Comp., pro
prietarios da fabrica de dynamite " Styg·ür », estabelecida na cidade de 
N.itheroy, chamo a vossa attenção para a circular n. 5, do 1\linisterio 
da Fazenda, datada de 14 de fev:)reiro ultimo, na qual se recommenda 
aos inspectores das Alfandegas que, de accôrdo com o disposto no 
art. B" do decreto n. (J-17 A, de -1 de novembro de Iflf)o, não se póde 
tornar ellcctiva qualquer isenção de direitos de dynamite, cuja concessão 
estej:1 na compctencia dos mesmos inspectores, visto haver sido o pro
dueto claquella labrica reconhecido como similar do citado explosivo. 

Saude e fraternidade. - ]. }. Se,1bra. 

Ao Porto do Rio de Janeiro, !nspectoria de Obras contra as 
Scccas- Baixada do H.io de janeiro- H.epartiçfto de i\.guas, Esgotos 
e Obras Publicas. 

N. 10 - El\l 2-1 DE i\lAH.ÇO DE lf)l I 

Defere o·rccJUcrimclll<> dos empreiteiros cl:ls obras dn porto dc,ta cidade sobre 
cobrança de taxa. 

1\linisterio da Viacão e Obra• Publicas- Directoria Geral de Obras 
c Viaç:io- 2a Sccç:io · __ N. 100 - Rio de .Janeiro, 2-1 de março de 
1911. 

Em solução ao vosqo officio n. 36, de 30 de janeiro ultimo, trans
mittindo um requerimento dos enipreiteiros das obras do porto desta 
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cidade protestando c_ontra a exigenci..:l dos arrendatarios dos serviços do 
novo caes de cobrar-lhes a taxa de um real por kilogramma de material 
importado para a construcção das obras que empreitaran;, e, bem assim, 
os pareceres prestados sobre o assumpto pela reprcsentanto da Fazenda 
Nacional e pelo assessor juridko juntos a css::t commissão, decbro-vos, 
para os devidos effeitos, que, de accôrdo mm a opinião emittida pos
teriormente pelG consultor g·eral da Repubhca, sobre o caso em 
questão, e cuja copia vos remetto, resolvi deferir o mencionado reque
rimento dos alludidos empreiteiros. 

Saude e fraternidade.- ]. ]. Seabra. 

Sr. director technico da Commissão Fiscal c Administrativa das 
Obras do Porto do Rio dt~ .Janeiro. -

N. 1 r - EM ~n DE ABRIL DE 191 r 

Defere o requerimento da Companhia de Estrada de Ferro S. Paulo-1\io firande 
sobre abatimento ele 15 •;o nos transportes de materiacs. 

l\linisterio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral de Via
ção e Obras Publicas- Ia Secção- N. 56- Rio de Janeiro, 2ll de 
abril de 191 r. 

Para os fins convenientes communico-vos que rt>solvi deferir o re
querimento que informastes em ofllcio n. 3-P, de 5 deste mcz, da Com
panhia Estrada de Ferro S. Paulo-H.io Grande, tornando-se portanto 
extensivo á Estraua de Fm-ro do Paraná o abatimento de 15 ·;. de que 
gozam os materiaDs destinados á construcção das linhas oaquella com
panhia, do accórdo com a parte Ill da clausula XXXVI do decreto 
n. 3·947, de 7 de março d~ Iqor, c clausula li do ducreto n. 7.028, de 
3 t de março do anno pruxuno passado. 

Saude e fraternidade. -- ]. }. Seabra. 

Sr. director da Repartição Pederal de Fiscnlizaçlío das EstraJas 
de Ferro. 

N. 12 -~ E!\1 ;o Db MAIO DE 1911 

Defere requerimento sobre consignaçiies á •-fiarantia da Amawnia". 

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de 
Viaçã~ e Obras Publicns- r• Se.-são- N. ~3- Rio de janeiro, 10 
da mmo de I<)II. 

. Communico-,:os, J::ara os dcv_idos r·ffeitos: que, dcfcrin,~o o reque
rimento dos funccwnano~ dessa l·.strada. Jose Alcx:1ndrc Clrne, Bento 
Eg-yd_IO da S. B. Netto, Salustiano Rodrignes Baptista e Perrninio de 
Oh,·e1ra Bueno, a que acompanhou o v··~so ofllcio n. 20:1, de 24 de 
abril preterito, ficaes autorizado a mandar consignar parte dos venci
mentos dos mesmos empregados para pagamento uos premias mensaes 
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de seguros de vida, que pretendem realizar na sociedade de seg-uros 
"Garantia da Amazonia" restrictamente para esse tlm. 

Saude e fraternidade. - ]. ]. 8eabra. 

Sr. director da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

N. 13- EM 27 DE i\IJ\10 DE I91I 

Comnnmka ao Ministro da Fazenda a cc'"iin ele terrenos no E:.t:tr.ln da R1hia :i 
J\ssociaçiio Commcrcial do mesmo E'tad<l, 

Ministcrio da \'iação e Obras Publicas- Dircctoria Geral de 
Viação c Obras Publicas- 2" Secc1o- N. 17- J:io de J::tneiro, ~7 
de maio de 19I I. 

Sr. l\linistro dos Negocios da Fazenda ·-- Tenho a honra de com
municar-vos, para os fins convcnientt>s, que, attendendo á solicitação 
leita pelo presidente da Associação Commercial do Estado da Bahia 
para que úquella associação fossem cedidos os terrenos conquistados 
ao mar em frente á praça Riachuelu na capital daquclle Estado, c onde 
pudesse construir ella o edifício destinado ao 1\luseu Commercial, c 
tendo em vista que, seg·undo projecto approvado, serão aque!lcs terrenos 
destinados a um Jogar arborisado, que se estenderá até as installações 
da companhia ccssionaria das obras do porto e mais que a construcção 
projectada pela Associação Commercial se traduz em um melhora
mento de utilidade publica, rcsoh-i nesta data acquicscer ao pedido da 
rcterida associação, autorizando a entrega dos terrenos, a titulo 
gratuito, com exclusão da area comprehendida entre a linha externa 
dos armazens c a aresta do cacs pertencente á Coo1panhia Docas do 
Porto da Bahia, c mediante a condição de só poderem ser utiliazdós 
para aqucllc fim. 

Saudc e fraternidade. - .J. ]. &abra. 

N. 14- Ec\1 ~ llE SETI·:J\lllRO DE !C) I I 

ltrsnh·e duvirhs n~ execuç:1o do conlracto da Companhia dr E'tr:1d:1•: dr' Prrrn 
Fcdl'rac, Llrazileira,. 

Alinistcrio da Viação c Obras Publicas - Dircctorb Geral da 
Viação e Obras Publicas-I" Sccção-N. r::;1 -H.io de Janeiro, 211 

de setembro de 19 r 1 • 

Em requerimento que informastes por officio n. 8J6, de 20 de 
junho ultimo, a Companhia de Estradas de Ferro Federaes llrazileira~ 
solicita csclarccirncntos, não só quanto ao facto de haver o chcl(~ da 
respectiva Commissão f<'iscal computado para os etfeitos do contracto 
de arrendamento como renda bruta a que advcm [! mesma companhia 
da arrecadação dos impostos por ordem c conta dos C:ovcrnos Federal 
e dos Estados de Minas c Rio de Janeiro, mas tambem quanto ao de 
não admittir que fossem deduzidos em seu fa,·or do preço do arren
damento além da cota fixa que pertence ao fundo de resgate, os juros 
de 5o o, relativos ao capital depositado para construcção dos ramaes 



8 DECISÕES DO OIWERNO 

e prolongamentos, declaro, em resposta, quanto ao 1° ponto, que o 
engenheiro chefe da commissão fiscal procedeu acertadamente incluindo 
no computo da renda bruta a porcentagem de 4 •;., percebida pela 
companhia para a cobrança do imposto de transito, visto tratando 
da. renda eventual, necessariamente ella tem de ser apurada ; e quanto 
ao z• ponto r ela ti v o ao juro e amortização do capital de 1 o.ooo: ooo$ 
que a companhia foi obrigada a depositar, que do preço do arrenda
mento annual convem deduzir, para ser paga á companhia a impor
tancia do serviço de juros de 5o;. ao anno, sendo que tal dedncção 
deve corresponder aos juros das parcellas que tiverem sido ~epositadas 
antes de 1917, épo<:a em que ficará effectuado todo o depost1o. 

Saude c fraternida,Jc.-]. ]. Seabra. 
Sr. engenheiro chefe e dircctor da Repartição Fcd<'ral de Fis

calização das Estradas de Ferro. 

N. 15-EM 5 DE OUTUI1RO DE I'JII 

Declara iscntns de impostos e mu1ta2 municipacs as casas ele machlnas em poder 
da Rio de Janeiro City Improvcmcnts Company, Limityd, 

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral de 
Obras e Viação- 2a Secção-- Rio de Janeiro, 5 de outubro de 191 I--

N. 390. 
Sr. Prefeito do Districto Federal - Sendo as casas de machinas 

consideradas como proprios nacionaes em poder da Rio de Janeiro City 
Improvements, Company, Limited, durante o prazo de seus contractos 
com o Governo, estão os alludidos immoveis isentos de impostos c 
multas municipaes, razão pela qual solicito as necessarias providencias, 
no sentido de ser sustada a intimação dirigida áquelh companhia para 
pagamento de imposto predial nos semestres 1• e z• do exercício de 
1909, relativo ao predio n 143 da rua Primeiro de Março (Casa de Ma
chinas do Arsenal ) e bem assim para que cesse a expedição de intima
ções referentes a essa e ás outras casas de machinas. 

Saude c fraternidade.-]. ]. Scabra. 

N. ró- EM 7 DE OUTUBRO DE 191 T 

Altera o peso do metro cu bico rlc argilla (talaturga) ela tarifa rln Eqrada ele Ferro 
do !tio d"Onro. 

Ministerio da Viação c Obras Publicas - Dircctoria Geral de Obras 
e Viação- 2' Secção ~- N. 397- Rio de Janeiro, ;- de outubro 
de I9II. 

Tomando em consideração a proposta que fizcstes por officio 
n. 8o4, de 25 de setembro ultimo, declaro-vos, para os fins conve
nientes, que fica alterado o peso de 1900k,oo computado nas tarifas da 
Estrada de Ferro do Rio d' Ouro para o metro cubico de argilla 
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( talaturga) para r 2ook,oo pelo ulc!"mo volume, peso este verificado 
como real. 

Saude c fraternidade.- j. }. Seabra. 

Sr. director geral da Repartição de Aguas, Esgotos c Obras 
Publicas. 

N. 17 -- El\1 27 de OUTUBRO DE 191 I 

I\ pprO\':t com modilit:açõcs as tnmad:1s de contn:-; da ;ll,wáns H.II"/'nllr, l,iiJillcd, 
rdativ:ts no periodo de 1 de janeiru a 31 Ue dezem~)to de F)l!l. 

Ministerio da Viaçiío e Obras Publicas-- Directoria Geral de Obras 
c Viação- 2a Sccçáo- N. 427- Rio de .Janeiro, 27 ue outubro 
de I9II. 

Declaro-vos, para os fins convenientes, em resposta ao vosso officio 
n. 29, de 22 de julho ultimo, que resolvo approvar a tomada de contas 
da Manáos Harbour, Limited, concernente ao período de I de janeiro 
a 3I de dezembro de Igro, ficando acceitas as glosas constantes dare
spectiva acta, com excepção, porém, da verba de 33:879$295 despendida 
com seguros, e, ainda, eliminada da conta do custeio a importancia 
total de 4: 567$8oo correspondente ás seguintes parcellas : 

N. 40- rot$, passagem a Lisboa para um empregado doente; 
N. 9I - I: 8I r$400, quatro passagens para quatro empregados li

cenciados; ns. 230, 2B8, 345 e 386- 2 :ooo$, mensalidade de um 
medico e n. 321- 6.55$4oo, passagem de ida c volta a esta Capital for
necida a um empregado. 

Reunida a rmportancia de 355:810$663, valor das obras executadas 
durante aquelle anno, á de 998:407$355, é fixado em 16.354:2I8$018 
o capital despendido pela referida eompanhia até 3I de dezembro de 
J9IO. 

Saude e fraternidade.- j. ]. Scabra. 

Sr. eng·enheiro fiscal da «Manáos Ilarbour Limited». 

N. 18- EM q DE NOVEMBRO DE I91 1 

Encarrega a Commissão Fiscal c Admi)lfstmtiva das Obrns do Porto do Rio de 
janeiro de fiscalizar a execução do contracto de arrendamento do Cães do 
!'orlo do Hio de janeiro. 

J\linisterio da Viação c OL. as Publicas- Directoria Geral de 
Obras e Viação- 2" Secção- Rio de janeiro, 14 de novembro de 
191 I-N. 457 (bis). 

Resolvendo a consulta que lizestcs a este Ministerio, declaro-Yos, 
para os fins convenientes, que fica essa commissão encarreg-aua de fis-
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calizar a execução do contracto de arrendamento do caes do porto do 
Rio de Janeiro celebrado com a « Compag-nie du Port de Rio de 
janeiro"· 

Saude c fraternidade.--] . .f. Se,1bra. 

Sr. director technko da Com missão Fiscal c Administrativa das 
Obras do Porto do Rio de .Janeiro. 

N. l')-- E~.l é!6 DE DEZEJ\lBRO DE I<JII 

DispCoe suhrc runc:cssáo de lkcnças para tratamento de: .s;llldc a funccionarios da 
Eslwda de Ferro Oeste de Minas residentes em S. Ju,\u rl"El-ltcy. 

1\linislerio da Viação c Obras Publicas- l)irecloria (ieral da 
Viação c ObraR Publicas- I" Secção-N. ::!<)- nio de Janeiro, 26 
de dezembro de 1911. 

Convindo Iegularizar o processo de concessão de licença para 
tratamento de saude aos fnnccionarios dessa Estrada, que residem em 
S. João d'EI-Rey, resolvi acloptar o expediente ele fazer com que os 
peticionarias sejam suhmcttidos a previa inspecçiio de saude pela 
junta Medica Militar dessa localidade, quando as licenças solicitadas 
excedam do limite elas que, pelo regulamento em Yig·or, podeis con
ceder. Ao Ministerio dos Negocios ela Guerra acabo de pedir a c:-..
pcdição das neccssarias ordens no sentido de ser ahi autorizada a 
mcncionaL!a inspccção em relação aos empregados dessa via-terrea, que 
forem por vós apresentados. 

Saucle c fraternidade. -.f. ]. &abl'a. 

Sr. director da Estrada de Ferro Oeste du 1\liua;:;. 



INDICE DAS DECISÕES 

DO 

MINISTERIO DA FAZENDA 

N. 

N. 

N. 

, - Resolve duvidas suscitadas na execução do art. 7" da lel11. 2.321, 
de 30 de dezembro de 1910. 

P.,GS. 

2 - Dispõe sobre pagamento de taxa de consumo do algodão crú nas 
estamparias e fabricas de tecidos. . . . • . • . . • . . 

3 - Marca prazo para sellagem da manteiga e da banha arti!iciaes, 
de producção nacional, nos estabelecimentos commerciacs. . . 

N. 4 - Declara qual o imposto de consumo a que está sujeita a agua 
mineral • Vitalis• . . . . . • . . . . . . . 

N. ~ - Nega isenção de direitos â;dynamite da fnbl'ica • Stygia •. 2 

N. u - Dispõe sobre serviços de recenseamento nas collectorias de rendas 
federaes. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 3 

N. i - Dispõe sobre designação de profissionaes para certifica r isenções 
de direitos pedidas por agricultores e criadores . . • . . . .) 

:-.1. f\ - Dispõe sobre pagamento de transporte, ajudas de custo e grati
ficações a empregados alfandegarlos em serviço de fiscalizaçáo a 
~~o . 4 

N. 9 - Defere o requerimento da Deulscll Sudamerikanisclle 1elef(r.lphm 
Gesellscl•afl, A. G., pedindo immunidades para o vapor 'steptuw. ·I 

N. 10 - Manda que SeJa observada ~ disposição do art. 273, § 5°, do ~e-
ereto n. s-156, de 1004, relativamente ao preparado estrangeiro 
• Essencia mar a vilbosa coroada•. " 

N. tt -Manda que sejam submettidos a inspec~ão desaude todos os empre· 
gados que requererem licença i)Or motrvo de molestia . . . . • 

N. I2- Proroga o prazo marcado no regulamento para a venda de merca
dorias por sorteio (clubs) para habilitação dos respectivos commer-
ciantes • . . . . . . . • • • • . • • • • . . . • 5 

N. I3 - Requisita dos Srs. delegados fiscacs relação dos proprios nacionaes 
sem applicação em condiçües de venda 011 arrendamento c d:i pro
videncias sobre cnncurrcncias . . . . . . . .. . . . • . 

!'l. 14 - ~ispõe .sobre guias pa_r~ pagamento de pensões e vencimentos de 
mactivJdadc em exerciciOs findos • . . . , • • • . • . . 6 

N. rs - Dispõe sobre julgamento de idoneidade em concurrencias • 6 

N. 16 - Autoriza os Srs. delegados fiscaes a designar escrlpturarlos para 
o serviço das caixas economicas . . • • . . • . • • 7 

N. 17 - Declara que as cartas-patentes para venda de mercadorias por 
sorteio (clubs) não dão direito á organi z:tção de clubs fór:1 da séde 
commercial,e dá outras providencias. . . . • • . . • . . 7 



INDICE DAS DECISÕES 

N. t8- Estão sujeitos ao imposto de consumo á sabida das fabricas for-
necedoras os tecidos remettidos de uma fabrica a outra. • 7 

N. 19 - Designa onde devem ser feitos os depositos da decima parte doca-
pital subscripto para constituição das sociedades anonymas . . 8 

N. ~o - Declara não ser exigível factura consular para os cadavcrcs • :; 

N. 21 - Recommenda aos Srs. delegados fiscaes satisfazer as requisições da 
Oirectoria do Patrimonio relath·as ao arrolamento c registro dos 
bens nacionaes e da outras providencias. • . . • . . • . • 8 

N. ~2 -Recommenda aos Srs. chefes das repartições deste Ministerio que, 
para trans. portes, se utilizem de preferencia dus vapores do 
Lloyd Jlr:\ZllCifO· • <) 

N. l.)- Prohibco despacho lhTú de direitos aos similares estr~1ng·ei1os dl· 
ÍCffO. ÍUillhd~ para a~~';5'tl'd111Clltu d'ag-ua proL}ulidns peJa (~O IH 
panhta Fabnl de FunLltçao . . . . . . . . . . . • . . 'J 

N. l4 - Dispõe sobre pedidos de exoneração. . 9 

N. 25- Recommenda que os collectores deem immcdiatamcntc conhe
cimento ao Thesouro ou as delegacias do recebimento de dcpositos 
rara constituição de sociedades anonymas c dá outras prod-
dcncias . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 10 

N. lÓ - Dispõe sobre isenção de taxas de expediente. w 

N. ~7 - Declara que os sapatos de lona com sola de juta (chincllos para 
banho) não estão sujeitos ao imposto de consumo. 10 

N. 28- Resolve duvidas suscitadas nos decretos ns. 2.48.1 c z.4fl7, de 14 
e l2 do corrente mez . . 11 

N. Z9 - Dispõe sobre certificados de exportação . 11 

N. 30- Dá providencias sobre falta de mercadorias em volumes descar-
regados com mdtcios de violação. • . . . 12 

N. 3' - Declara que a arrc~adação do scllo por verba seja feita pot talões 
e dA o modelo dos mesmos . . . . . . . . . . . . . !3 

N. 32 - Determina que os annuncios referentes a apolices extraviadas 
sejam datados e assignados, devendo conter o nome do possuidor. r4 

N. 33 - Manda que sejam enviados ao Escriptorio de Informações do 
Brazil em Paris quaesquer dados c Informações relativos :í propa-
ganda de productos nacionaes na Europa. . . • • • . • . '4 

N. 3~ - Dispõe sobre pagamento de direitos dos apparelhos ou balxellas 
das classes 21•, 2.\" e 24• da Tarifa . 14 
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N. I - El\1 IO DE JANEIRO DE I9I I 

Itcsolvc Llllvi.Jas sllscitadns ua cxecllção do art. 7° da lei 11. 2.321, de 3'J Jc 
dezembro ele 1910. 

J\linisterio da Fazenda - Circular - Rio de Janeiro, 10 de ja
neiro de I911. 

Suscitando-se duvidas na execução do art. 7° da lei n. 2.32I, de 
::~o lle dezembro do anno proximo findo, acerca de su:.t intelligencia, 
declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este 1\linisterio 
que o referido dispositivo não estabeleceu tributação nova, sómente 
descnrolveu a extensão das especies comprehendidas na tabella B, § 4o, 
ns. I, 2 e 4 do decreto n. 3·S64, de 22 de janeiro de I900, para tornar 
mais clara c precisa a incidencia do sello; portanto o imposto só serâ 
exigível, nos termos do referido art. 7", qnando se veriflcar que as 
expressões - dinheiro em conta corrente e outras equivalentes, usadas 
como prova de solução ou amortização de divida, ou os avisos de 
recebimento de quantias, sob qualquer fórma, não correspondem â 
confirmação de quitação de que se haja passado documento devidamente 
sellado.- Francisco Saltes. 

N. 2 - El\1 I9 DE .JANEIRO DE 1911 

Di;;põe sobre pagamento de taxa de consumo do algodão crú n::ts estamparias 
c fabric::ts de tecidos. 

l\linisterio da Fazenda - Circular - Rio de Janeiro, 19 de ja
neiro de I9II. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Minis· 
terio, attendendo ao que propoz o inspector tlscal dos impostos de 
consumo Carlos Vieira Machado, quando em serviço no Estado de 
S. Paulo, que as estamparias e fabricas que adquirirem, por conta 
propria ou alheia, tecidos de alg-odão crús para alvejar e tingir e 
brancos para estampar, deyerão pagar sómentc, a exemplo do que foi 
cstabelectdo no ~ 16 do art. 2" do I'L.JUlamento mandado observar pelo 
decreto n. _s.8go, de 10 de fevereiro de rqoó, a differcnça entre a taxa 
que já houver sido paga pelos mesmos tecidos e as de que tratam as 
lettras b) do ~ 14 do mesmo art. 2°, para os primeiros, c c), para os 
segundos ; cumprindo que aquelles estabelecimentos não só submettam 
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ao visto dos respectivos agGntes fiscaes a guia de que trata o art. 86, 
paragrapho unico, do dito regulamento, quando os tecidos vierem de 
outras fabricas do p:liz, a not1 a que se refere o art. e7, quando os 
tecidos forem importados do estrangeiro, e a nota Jo rornêccdor, nos 
casos previ~tos pela ordem n. 7, de 23 de abril de lO'/,, f.: ,\lt'>:lncl~n-:1 de 
Pernambuco, publicada no Diariu q[Jicial elo dia scg·ninte, como 
tambem mencionem na sua escripta especial, no Janç.1:nent.o em que 
constar a sahida de taes tecidos, a data e o numero d:t not>:t ou guia a 
elles correspondente.- Francisco Salles. ' 

N .. ) -E:\\ 6 DE FEVEREIRO DE T~)j I 

Marca prazo p:tm scllagem da manteiga c ela banh:L artiticicL'·'· r.k J'l'";!lcção 
nacion:~l, nos cstnbclccimcntos commerciacs. 

1\linisterio ch Fazenda -- Circular -- Rio de j:l!lciru. í.J Llc reve· 
reiro de 1911. 

Declaro aos Srs. delegados fisca"~ do Thesomo Nacional nos 
Estados, para seu conhecim':!nto e devidos fins, que fica nurc:tdo o prazo 
até 30 de junho prcximo vindouro para a sdlagem, na fórma do decreto 
n. 8.535, de 25 de janeiro ultimo, da manteig·a e ela b:mha artificiaes, 
de producção nacional. existentes nos estabeledmentiJs commerciacs nos 
mesmos Estados.- Fmncisco Salles. 

N. ·l - E~l 11 DE FEVEREIRO DC I<J1l 

Declara qual o imposto ele COll,nmo [c qu.:; está sujeita :c ;;gu8. mincr:tl • Vitalis•. 

l\linisterio da Fazenda -- Circular ·-- Eio de Jtn·~irn, 1 r de feve
reiro de 1911. 

AttendcndiJ ao qne, em oflício de 3 de jancir" nltinto, tcprcsentou 
o inspector fiscal dos impostos lle <'(lllSttmo em S. Palll'l, Catl<lS Vieira 
Machado, declaro aos Srs. <.:hefes das repar•icóes subordinada;; a este 
Ministerio para seu conhecimento e devidos fins, q~1c a agna mineral 
exposta á venda com a denominnç.'ío de "Vitalis "• como n:ttural, da 
fonte de Santa Cecilia, na capital daquclle Estado, est:í ~·nkita ao im
posto de consumo, de ao::cOrdo com o ~ '2° do art. 2" do reg-ulamento 
annexo ao decreto n. 5.8go, de ro cie fevereiro de I()o6, -.isto_ ser uma 
agua potavel artificialmente supersaturada de gaz carbonico, conforme 
verificou o Lahoratorio Nacional de Analyses.- Francisc,) ::,1Ues, 

N. 5 - El\l 14 DE FEVEREIRO DE J(Jll 

Nega isençao ele dircilo.s '' dynumilc ela fnbric:' • Slyg-ia "· 

l\1.inisterio da Fazenda -· Circular - Rio Je J~mciru, 14 de feycM 
reiro de 191 r. · 

Attendendo ao que requereram Eug~'nio George & C.. proptie
tarios da fhbrica "Stygia, ·em Nictheroy, decbro aos sr~. in~pc<.:tores 
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das all~l!ldegas, para seu conhecimento c dc1•idos Iins, que, de accórdo 
com o disposto no art. a·• do decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 
1Bg• •, não se póde tornar elkctira qualquer isenção de direitos de dyna
mitc, cuj:t concessão esteja na competencia dos mesmos inspcctores, 
visto haver sido o producto daqnella t:thric~ reconhecido como similar 
da clynamite.- Francis,·o Sc1llcs. 

N. r, J:i\1 2~ l>E l·T·:VI·:J\1~11\0 m; ''Jil 

i\l.inistcri,) d:t Fazcllcl:t --- Circr!i:tr -- Hio de J:lllc-iro, ~·.s de fere
reiro de 1911. 

J\ttcndcndo ao pedido con,:lantc Jo aviso do i\Iinisterio da.:\g-ri
cultura, Industria c Comn1crcio, sob 11. ro, de 2 du corrente mez, 
declaro aos Srs. chefes das rcpartiç<Jcs suhorclinada~ a este i\linistcrio, 
para seu conhecimento c de \'idos elleitos, ter rc:,olrido que os collectores 
das renJas federacs nos diversos F>~tados da Unifto pos~am receber, 
quando lhes tixem apresentados, os títulos ele nomeação para os serviços 
de recenseamento a que se refere o art. ;," do regulamento approvado 
pelo decreto n. 8.3<>1,dc :4 de outubro d~ l<JI", 1ilencionando no verso 
dos mesmos a data em que se apresentaram os nomeados, e remetten
c!o·os em seg-uida á respcctira dcle~acia llscal p:tra que :'ejam devida
mente registrados; outrosim, declaro que devem providenciar, uma vez 
habilitadas com o respectivo credito, no sentido do p:tgamcnto ser 
cilcctuaclo nas collectorias qne tircrem renda sunlcientc, devendo as que 
carecerem dessa renda cornnwnicar, afim do p:1g·amento ser realizado 
pela delegacia.- Fr,wcisco S:~l!es. 

N. 7 - l~i\l ~ 5 DI:: l'8VEH.Em<! DE ~<;I r 

1 Jispi~,-.; ~obre 1 Icsi~·rl~lç:lo d..:: pro!lssionacs p.:tr:t cc1 Lilkar hcnç~·ie:) de dit cit1JS 

pcclid:t~ por :tgTicullorcs c ct iadorc•::. 

i\Iinistcrio da FazcnJa - < ~ircular -:- Riu de Janeiro, CJS de feve
reiro de 1 IJ 1 r. 

Tendo em vista a requisiçüo feita pelo i\lini~tcrio da Agricultura, 
Industria e Commcrcio, em aviso u. ::.716, de q de novembro ultimo, 
recommendo aos Srs. delegados fiscaes do Tl!csouro Nacional nos 
Estados que, quando tiverem de desig-nar profissional para certificar, 
na fúnna da lei, acerca das iscnçües de direitos pedidas por :tgricul
tores c criadnres, prefiram sempre, p:tra esse fim, os inspectores a~ri
colas c seus ajudantes, si fl)rcm CIE(enhciros, dos respectiros cli~triclOs. 
- Francisco S.1lles. 
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N. 8 - EM 25 DE FEVEREIRO DE 1911 

Dispõe sobre pagamento de transporte, ajudas de custo e gratificações a 
empregados alfandegarios em serviço de fiscalização a bordo. 

l\linisterio da Fazenda - Circular - Rio de Janeiro, 25 de feve· 
reiro de 1911. 

Declaro aos Srs. inspectores das alfandegas, para seu conhecimento 
e devidos elfeitos, que só no caso de que trata o art. 276, § 2°, da Con· 
solidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas e em casos 
cspeciaes, quando tenha havido prévio ajuste com este Ministerio, 
poderá ser exigido dos interessados o pagamento das despezas com o 
transporte, ajuda de custo c gratificação de empregados designados 
para a fiscalização a bordo; mas que, nos casos em que a fiscalização 
interessar á Fazenda Nacional, como, por exemplo, o de transito, reex~ 
portação ou baldeação de mercadorias estrangeiras destinadas a portos 
estrangeiros, o pagamento de taes despczas deverá correr por conta da 
mesma Fazenda, cumprindo que, com a necessaria urgencia, sejam soli· 
citados os respectivos creditas.- Francisco Saltes. 

N. 9- EM 6 DE MARÇO DE I9II 

berera ojrequerimento da Delllscll8u,t.unetilnnischeiTelegraphw G.esdlsd•,lfl, A. G, 
pedindo immunidadcs para o vapor Steplun. 

1\linisterio da Fazenda - Circular - Rio de Janeiro, 6 de março 
de 1911. 

Attendendo ao que requereu a DJutsch Sudameri!wnische Tele
graphen Gesellschaft, A. G:. declaro aos Srs. inspectores das alfan
degas, para seu conhecimento e devidos etreitos, que, gosando aquella 
companhia, em virtude da clausula XVI das que acompanham o decreto 
n. 7 .o.) I, de :;o de julho de 1908, dos favores outorgados ás em prezas 
congeneres, devem ser concedidas as immunidades dos navios de guerra 
das nações amigas ao vapor Steph:m, da me.'lma companhia, empregado 
no lançamento do cabo telegraphico entre Pernambuco e a costa occi· 
dental da Atrica.- Francisco Saltes. 

N. ro-EM 10 DE l\1ARÇO DE 1911 

Monda que Se.ia obscrvaua a disposição do art. 27J, ~ 5°, do decreto n. s.rs6, de 
Hi01, rclati,·amcnlc ao preparado cst..an:;ciro • Es,cncia mar a 1 ilhosa coroada •• 

:\\inisterio ela razclllla- Circ11lar - l~io de .Janeiro, 10 de março 
de 1911. 

Tendo chcg·ado ao conhecimento deste i\linisterio, por meio de 
requerimento de José Fernandes de Oliveira Leite, que tem tido en
trada no paiz o producto pharmaceutico estrangeiro denominado t<Es-
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sencia maravilhosa coroada», sem estar licenciado pela Directoria Gerar 
de Saude Publica, recommendo aos Srs. inspectores das alfandegai, 
providenciarem no sentido de ser fiehuenfe observada a disposição do' 
art. 273, §5o, do decreto n. S·IS6, de 8de março de I904·- Francisclf 
Saltes. 

N. I r- Ei\1 II DE MARÇO DE 191 I 

Manda que sejam submettidos a lnspecção de saudc todos os empregados que 
requererem licença por motivo de moles tia. 

l\linisterio da Fazenda - Circular - Rio de janeiro, I I de março 
de 1911. -

Declaro aos Srs. chefes das repartições de Fazenda, para os de
vidos etTeitos, haver resolvido qne sejam submettidos a inspecção de 
saude todos os empregados deste 1\linisterio que requererem licença ou 
prorogação de licença por motiYo de molestia da qual ntío tenham os 
mesmos chelcs conhecimento, não obstante a apresentação de auestados 
medtcos ; não de,·endo, portanto, em taes casos ser encaminhado a este 
Ministerio Ç'rocesso algum de pedido de licença para tratamento de saude 
sem o competente laudo da inspecção ou informação sobre a procedencia 
elo pedido, quando fôr publico e notorio que o requerente se acha 
cmxtiYamente doente.- F'rancisco ,<Jalles. 

N. 12~- EM 27 DE MARÇO DE 1911 

Proro~:\ o prno marcado no regulamento·, para a venda de mercadorias flOr 
sorteio (clubs) para habilitação dos respectivos commerciantes. 

l\linisterio da Fazenda- Circular -· Rio de janeiro, 27 de março 
de 1911. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este 
1\linisterio, para seu conhecimento e devidos fins, que ficam proro
gados por 15 dias os prazos marcados no art. 28 do regulamento 
annexo ao decreto n. 8. 598, de 8 do corrente mez, para que se habi· 
!item de accórdo com o mesmo regulamento os commerciantes que 
tenham clubs de mercadorias estabelecidos na Capital Federal e nos 
Estados.- Francisco Salles. · · 

N. 13- EM 10 DE ABRIL DE 191 I 

Requisita dos Srs. c!clcgados fiscaes relação dos proprios naclonaes sem appll
cação em condições de \'enc!a ou arrendamento e dá providencias sobre 
concurrencias. 

l\Tinisterio da Fazenda - Circular - Rio de janeiro, ro de abril 
de 191 1. 

Recommendo aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Nacional 
nos Estados communiquem a este Ministerio quaes os proprios naclo
naes sem applicaçiío, em condições de venda ou arrendamento. 
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Recommendo-lhes, outrosim, que façam incluir nas clausulas finaes 
das· concurrenclas, que para tal fim forem abertas, a declaração de que 
o Governo poderá recusar todas as propost:is por julgai-as inconve
nientes, e que deem lmmediato conhecimento ao Thesouro da abertura 
de cada concurrencia e das suas clausulas, e, opportunamente, por te· 
Iegramma, do preço das propostas apresentadas e das modificações que 
naquellas clausulas tenham de ser introduzidas para a lavratura dos res• 
pectivos contractos ou escripturas.- Francisco Saltes. 

N. 14 - EM 29 DE ABRIL DE 19u 

Dispõe sobre guias para pagamento de pensões e vencimentos de lnactivldadc em 
excrclclos findos. 

Mlnisterio da Fazenda - Circular - Rio de janeiro, 29 de abril 
de 19II. 

Declaro aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Nacional nos Es
tados, para seu conhecimento e devidos (!!feitos, que as guias para 
pagamento de pensões e vencimentos de inactividade1 em exemcios 
tindos, mandadas expedir em· virtude de ordem do Tnesouro, devem 
ser immediatamente plssadas e annotadas nas folhas de pagamento 
ainda mesmo que não seja este reclamado. 

Outrosim, recommendo aos mesmos Srs. delegados que, no caso 
de, expedidas essas guias c encaminhadas á secção pagadora, não ser 
effectuado o pagamento até o encerramento do exercício, providenciem 
no sentido de serem devolvidas á Contadoria e depois .enviadas ao The
souro com o processo que acompanhar o pedido de concessão de cre
ditos.- Francisco Saltes. 

N. 15 - EM 30 DE ABRIL DE 19II 

Dispõe sobre julgamento de Idoneidade em concurrencia~ . 

.Ministerio da Fazenda- Circular- Rio de janeiro, 30 de abril 
de 1911. 

Chamando a attenção dos Srs. chefes das repartições subordinadas 
a este Ministerio para o disposto no art. 54 da lei n. 2.221, de 31 de 
dezembro de 1909, que continúa em vigor, declaro-lhes, para os de
vidos effeitos, que o julgamento da idoneidade dos concurrentes deverá 
ser feito por uma commissão de tres pessoas competentes na materia, 
escolhidas no dia do encerramento da concurrencia pela autoridade que 
a esta houver de presidir ; bem assim que Eó depois de approvado o 
voto dessa commissão por este Ministerio ou pelos delegados fiscaes nos 
Estados, será designado o dia para a abertura das propostas dos con
currentcs idoneos.- Francisco Saltes. 
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N. r6- EJ\1 li DE MAIO DE I9II 

Alltoriz~ os Srs. Jclc,;-:tdos liscacs a designar cscripturarios p:ua o ~cn·iço da5 
caixas ccunomicas. 

Ministerio da Fazencb - Circular - Rio de .Jancit·o, 8 de maio 
ele 1911. 

Declaro aos Srs. dcleg·ados tiscaes do Thesouro Nacional nos Es· 
tados que, afim de evitar-se interrupçã•) no serviço das caixas eco
nomicas annexas ás delegacias fiscaes, ficam os mesmos Srs. dc!P-gados 
autorizados a designar os escripturarios que devam servir naquellas 
caixas, subrnettendo log·o o sc:n :1cto á approvaçiío deste .1\linisterio. 
·-Francisco Saltes. 

I\'. 17 - E.:\I 27 DE !IL\10 IJE 1011 

Declara que as cartas-ratcntee· rara ,-cnda de m.::rcadorias ror sorteio (dnbs) não 
dão di I cite :i or;_.:··-,_ni:~tç:l.o dl'. r:!ul,c: f!')r~t '.la "{,'lk (_:fllllJlle;·ciai, ~~ d~l ()tttr:t~ rro· 
Yi· lci!cias. 

Minist~rio da Fazer~ei:t -- Circula,- -- Rio r1e .Jancim, 2:· de maio 
de 1911. 

Declaro aos Srs. chefes das re,.artições subordin'ldas a eRtc ~linis
terio, pa1 a seu conhecimento e devidos Iins, que a carta-patente que 
habilita os cornmen:iantes a venderem mercaJorias mediante sorteio 
(clubs) não d,: clireito :í (Jrganizaçào de clubs fóra da séde commercial, 
só permittindo simples ag-enl<:s ang-ariadorcs de socios para os clubs, 
cujos sorteios se realizarão c seriío fiscalizados na sédc commercial in
scripta na carta-patente; bem as:;im, C]'le esses agentes não estão obri· 
gado~} a novas cartas-patentes. por não poderem constituir clubs 
uistinctos dos da séde e, lina!mente, que :t publicação da carta-patente 
no Diario Qflicial habilita a fi.mr:cionar o cluh e seus agentes n:t fórma 
exposta.- Francisco Saltes. 

N. r:)- EJ\l 4 DE JULHO DE I')I 1 

Est:1o ~ujeitos an imposto de consumo ü sahidn. das fabricas f!ltncccdnras os te .. 
cicios remei tidos de uma f:tbrica :t outra. 

l\iinisterio da Fazenda-- Circnbr - Rio de .Janeiro, 4 de _julho 
de 191 1. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições snbordinadas a este Minis
terio, de conformidade com o resolvido sobre requerimento da Compa
nhia de Fiação c Teci,!os Cc Jro c Cachoeira. de J\linas c;erae:;, qnc os 
tecidus brutos remcttidos ele unP fthrica a outra, do mesmo proprie
tario, para serem prepar:~dos e cst~_mpados, estfto sujeitos ao imposto 
de con:;umo :\ sabida da fabrica forn~ccdora, observando-se a respeito o 
disposto na circular n. 2, de I() de j:meirn elo COITente anno, no que fór 
:tpplÍé.l\'Ci. -- Pr,mci>cn S,7fl,:s. 
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N. 19-Ei\l 5 DE AGOSTO DE HJII 

De~igna onclc devem ser feitos os deposilos da dccima p:utc do c~ pita! subscripto 
para constituição das sodcdaclcs anunymas. 

Ministerio cb Fazenda - Circular -- Rio de Janeim, ;; de ag·osto 
de 1911. 

Dispondo o art. 65 do decreto n. 434, Lle 4 de julho de tf.1•)1, que o 
deposito da decima parte do capital subscripto para constitniçiio das 
sociedades anonymas deve ser feito, ú escolha da m:.1ioria dos subscri· 
ptores, em um banco de emissiio ou em outro sujeito á tiscalizaçfto do 
Governo ou que para esse tim se sujeitar a clla, declaro aos Srs. chc!es 
das repartições de Fazenda, para seu conhecimento c devidos ellcilos, 
que taes depositos poderfto ser feitos no Banco do llrazíl e nas suas 
agencias, só o devendo ser nas delegacias fiscaes ou collectorias na falta 
de estabelecimento bancaria nas condições daquelle, conforme o dis
posto no art. 66 do mesmo decreto.- Francisco 8alles. 

N. 20- Ei\l 8 DE AGOSTO DE 19!1 

Ministerio da Fazenda - Circular- Rio de Janeiro, 8 de agosto 
ae 1911. 

Declaro aos Srs. il1spectores das alfandcgas, para seu conheci
mento e devidos fins, que não é exi;:óvel factnra consular para os ca
daveres, porquanto, embora não incluídos nas excepçõcs elo art. 3° elo 
decreto legislativo n. I.IO;), de 21 de novembro de 1903, dispensam 
aquelle documento, visto não estarem sujeitos a direitos aduaneiros, 
nem fig·urarem na estatística.- Francisco 8allcs. 

N. 21 --EM 26 DE SETEMBRO DE '0'' 

Recommenda aos Srs. deleg-ados fiscaes s~tisfazcr as requisições da Directoria do 
Patrimonio relativas ao arrolamento c registro dos hcns nacionncs c dá outras 
pro,·idcnc!as. 

Ministerio da Fazenda- Circular- Itio de faneiro, 2r, de se-
tembro de 1911. · 

Attcndendo ao que representou a Directoria do Patrimonio Na
cional e chamando a attcnção dos Srs. delegados fiscacs do Thcsouro 
Nacional nos Estados para a circular da mesma Dit\~ctoria de '5 de abril 
de IQIO, recommemlo-lhcs que satisf:tçam convenientemente todas as 
requisições n rcsp2ito dos itwcntarios c quacsqncr antros esclarecimentos 
necessarios para a perfeita execução do arrolamento c reg-istro dos 
bens nacionaes, na fórma determinada pelo decreto n. 7. 7S', de 23 de 
dezembro de I<)O'); bem assim providenciem no sentido de ser pre-
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stado todo auxilio aos commissarios incumbidos do levantamento do 
quadro dos proprios nacionaes nos respectivos Estados. 

Outrosim, rccommenJo aos mesmos Srs. delegados fiscaes que 
remettam áquella Directoria a relação constante dos livros do tombo, 
acompanhada dos respectivos dOl:umentos, existentes nas repartições a 
seu cargo.- Francisco 8,1l/es. 

N. :!3 -- E~l .\DE OUTllRRO DE ''~'' 

Ttccommcncla aos Srs. cltei'cs cbs rc·p~lliçucs deste .\linistcri<l que, p:ua tran~· 

portes, se utilizem de prefercncia de" Yaporcs do Lloyd Brazilciro. 

i\linisterio da Fazenda- Circular- Rio de Janeiro, 3 de outubro 
de 1911. 

Attendendo ao que solicitou o director presidente do Lloyd Dra
zileiro, em officio de I 5 do mez proximo findo, recommendo aos 
Srs. chefes das repartições subordinadas a este i\'linisterio que se uti· 
Jizem de preferencia dos vapores daquella companhia para os trans· 
portes ele que necessitarem.- Francisco 8:71/es. 

N. 23 -E\1 3 DE OllTIJBI\0 DE 1011 

Prohibc o despacho !iH c de direitos aos similares estran:;:ciros de ferro fundido 
para abastecimento d'ag·ua produzidos pela Companhia Fabril dl' Fundição. 

J\linisterio cb Fazenda- Circular- Rio de janeiro, ) de outubro 
c:e 1')1 J. ' 

Tendo sido a Companhia Federal de FundiçrlO, estabelecida nesta 
Capital, admittida ao registro ele que trata o art. no do regulamento 
approvaclo pelo decreto n. 8.59:1, de n de março ultimo, como produ
ctora, em condições de abastecer os mercados nacionaes, de pertences 
de ferro fundido para a\>astecimento d'ag·u:~, a saber- derirantes, 
cruzetas, curvas e virolas, reg·istros ou valvulas de corrediça ou pa
rada, registros de incendio, ralos e tampões para aguas pluviaes e es~ 
gotos ; - de postes de ferro fundido para illuminação a gaz ou luz 
electrica ; bases c pontas de ferro fundido para postes telegraphicos ou 
telephonicos ; - as>im o communico aos Srs. chefes das rep::trtições 
subordinadas a este l\linisterio para o fim de set· applicada ao material 
similar de prodncção estrangeira a prohibição do despacho livre de di· 
reitos, na conformidade da mencionada disposição.- Francisco SaUeç, 

N. 24- El\1 10 DE OUTUf3RO DE 191 I 

Displk sobre pcdidns de exoncra~ão. 

l\linisterio da razenda - Circubr- Rio de Janeiro, 10 do outubro 
de 1911. 

Recommendo aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Nacional 
nos Estados, que, quando houverem de transmittir a este Ministerio re· 



DECISÕES DO GOVERNO 

qucrimentos contendo pedido de exoneração, façam reconhecer as as~ 
stgnaturas dos serventuarios requerentes, desde que não podem attestar 
a authenticidade das mesmas ; bem assim informem ..:ircumstanciada
mente sobre o pedido de exoneração, indicando si o solicitante tem 
alguma responsabilidade para com a União.- Francisco :)a/les. 

N. 2.~ -E.\l 1n DE OUTUBRO DE l<JI r 

RccommcnJa cJliC os collcctorcs de em immcdiatamcntc conhcciment<1 ao Thesomo 
ou ás dclc~aci;ts do rec:..:biment(J Jc Uep()sitos r~ra constituiçfL) de .-:ocie
dadcs anunymas c d~i 011tra~ prO\ idencia~. 

l\linistcrio da f'azenda -Circular- Rio de Janeiro, I 8 de outubro 
de 191 1. 

Em additamento i circular n. 2::1, de 5 de ag-osto ultimo, recom· 
mendo ao Srs. chefes das repartições de Fazenda providenciem para 
que os collectores das rendas feJcracs dcem immediato conhecimento ao 
Thcsouro Nacion~l. os do Estado do Rio Jc f..mciro, c, ás delegacias 
fiscaes, os dll ''rais Estados, pelo meio· de communicaç.'ío mais 
prompto de q ··~ . .Jspuzerem, do recebimento de depositas feitos nas 
collectorias, para constituição de sociedacfes anonymas ; bem assim re
colham, tambcm sem perda de tempo, ao Thesouro ou ás mencionadas 
deleg·acias os mesmos depo,itos, sempre que forem de importancia su· 
perior á das rc~pectivas tiaiiÇas.- l!r.mcign Saltes. 

N. 2ó - E.\l 19 llE OUTUBRO DE 191 I 

Disrüc sobre iscuç:ío de Un~s de cxrecticntc. 

Ministerio da f'rrzcnda -- Circtllar - Rio de janeiro, 19 de outubro 
de 191 z. 

Declaro aos Srs. chefes das repartições aduaneiras, para seu co
nhecimento c devidos cffeitos, que a isenção da taxa de expediente 
nos termos do art. so das Disposições Preliminares da Tarifa, só poderá 
ter Jogar, com relação ao § 22 do art. 2° das mesmas Disrosiçõcs, 
quando esth·cr expressamente consignada em lei ou decreto, quer de 
fôrma positiva, quer incluída na expressão- quaesquer taxas.- F:an
cisco Saltes. 

N. ~7 -- El\1 Ii3 DE NOVEMBRO DE 1911 

Declara l]IIC !l~ '-'.1r::ll0'-' de ]1)11:1 com ::;ula de juta (chincllos rara banhn) tl:'i.ll c~t.~n 

,·ujcitos no impn';to de con-;umo. 

1\linistcrio da Fa1cnda - Circ11br- Rio de Janeiro, 18 ele no· 
vembro de I<)! I. 

Na conformidade do que foi resolvido sobre o requerimento da 
S. Paulo Alpargatas Company, por despacho de 18 de agosto 
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ultimo, e consta da ordem expedida á Delegacia Fiscal em Pernam-• 
buco, sob n. 26o, em 2 I do mez prox imo lindo, declaro aos Srs. chefes 
das repartições subordinadas a este ,\linistcrio, para seu conhecimento 
e devidos cffeitos, que os sapatos de lona com sola de trança de juta, 
conhecidos por- chinellos para banho-, n:io estão sujeitos ao imposto 
de consumo.- Francisco 8::~!/es. 

N. :{\- E:'ll 2fl DE NOVEL\lf\Hf) DE I<.JI r 

Hcsoh"c dlldd8.'l C.IJ-;citadas 111)-; dc::tctn-., ns . ., (11 c 2. f7. de q e l:!. do cor .. 
rente mc7. 

1\linistcrio da F:~zcnda- Circular- Rio de Janeiro, 28 de no
vembro de I<.JI I. 

Attcnclcndo a que os projcctos lJIIC 'c converteram em lei pelos 
decretos ns. 2 . ..J8-1 c ~.4il7, de 1.1 c 22 do cnrrcntc mez, foram elabo
rados anteriormente á J'fOllllll;_::~~ão da lei 11. 2. oi\3, de :;o de julho de 
I ()O<), que rcoqtanizou o Thesouro I'cdcral, c do decreto, que a regu
lamentou, n. i·iS I, de 2~ de dczcml'ro desse mesmo ann'l, c, por isso, 
ainda fazem n.:tcrcncias á Dircctoria do Contcncio~o, cujas attribuições 
estão hoje a cargo da Procuradoria (;era! da Fazenda Publica, e á 
Dircctoria da Contabilidade do mesmo Thcsouro, em relação a serviços 
que pass:.~ram p~ra a compctcncia da Dircdoria da lJcspcza Publica, 
declaro aos Srs. chefes das rcpartiçt1es subordinadas a este 1\linistcrio, 
para seu conhecimento c devidos cfTcito.s, qPc as rercrcncias feitas nos 
mencionados decretos ns. 2 .4tL1 e 2 .4l7 á J lirectoria e no director do 
Contencioso do Thcsouro Federal devem ser entendidas como á Pro
cura,Jori:l e ao procurador g-eral da Fazenda Pnblica c as feitas á Di
rectoria da Contabilidade du Thesouro Fccl<:r:\1, como á Directoria da 
Dcspcza Publica.- FJ-.mcis,·n S:lllus. 

N. 29- E.\1 7 DE DEZE.\IImO DE I<JI 1 

1\linisterio d:.~ Fazenda .- Circular - J(io de Janeiro, 7 de de
zembro de 19 r 1. 

Rccommcndo aos Srs. chefes das repartições aduaneiras que re.. 
mcttam sempre com a maior urgcncia, sob pena de responsabilidade 
aos consuhdos brazilciros, as seg-undas vias dt 1S certificados de expor: 
tação, de q nc trata o decrctn n. H.:; r-, de 1 t!c fcl'ereiro do corrente 
~~no, declaro-lhes. p:tra os "lcviJos Iins, que! no intuito ~c evitar pre
JUIZOS causados pch demora d:1s merc:Jd"n:1s em tram,tto, autorizo, 
nesta data, os consulados a, no caso de Iil<2:i serem apresentadas as 
primeiras vias dos mesmos certificados quando ainda não houverem re
cebido as seç;undas vias, tclegrapharcm á rep~rtição aduaneira do porto 
de origem aas mercadorias requisitando a rcmess~, por telcgramma 
dos dizeres csscnciacs da segunda via, j:\ enviada pelo Correio, c á 
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visarem a primeira via, si os seus dizeres combinarem com os desse te· 
legramma, mencionando que o vis/o é lançado em virtude da autori
zação deste Ministerio. 

Outrosim, rccommendo aos mesmos Srs. chcles que o despacho das 
mercadorias, cujos certilicados de exportação houverem sido visados 
pelos consulcs em virtude da alludida autorização, só seja feito 
mediante termo de responsabilidade, com prazo até Co dias, para 
solução de quacsquer duvill::ts futuras.- Fr,wcisco 8.Ji/,·s. 

N. 3•> -- J::i\\ 1:) lll·: DI~Zl::l\1DI\() ])E 1<)1 T 

bà prq\'idL'IlL.i:t'> ~:\lh\"t' Ltll~t de mcrcad(nia~ em Yqll!lll·' · fl,·;.·:tl rt·~-·;:ttltl·1 com 
indiLi1JS de \·iolaç:1t,, 

1\linisterio d:t FazcnJa ... Circular -- Rio <Je Jllll~iro, 1:; de de
zembro de 1911. 

Na conformidade Elo que foi resolvido sobre requerimento do 
Centro de Naveg·at;ão Transatlantica c consta da ordem n. 7 2.1 A, ex· 
pedida ú Delegacia Fi,-cal no Estado de S. Paulo, em 3" de noYembro 
proximo passado, declaro aos Srs. chefes elas rep:trtições aduaneiras, 
para os devidos Iins, que a responsabilidade dos cotmmnJantes de 
navil!s pela falta de mercadoria em volumes de:;carrc:~·ados com in· 
dicios de violação, de que trata o parag-rapho unico, n. c>, do arl. .)70 
da Consolidaçfto das Leis das AllànJegas e !\lesas de Rendas, acarre
ta-lhes a pena de pagamento dos direitos da mercadoria cuja falta fúr 
veril1cada, c nüo a de multa de direitos em dobro ; hem assim que 
a fiança idonea para a interposição de recursos não de1cc ;;er acceita em 
rclaÇto aos recursos de revista, porque estes, nüo ;;uspendetlllo os 
e!leitos da decisüo recorrida, só podem s~r interpostos depois de cum
prida a mesma decisão, observando-se a re~peito o dispnsto na se:~·unLb 
p.1rte do art. (J(q da referida ConS11lidaçüo.- Jlr,tncf,,·o .'!.Jl!es. 

N, :JT - El\l q DE DEZE:i\lBRO DE TC)It 

Dccbra qnc a arr~ca•hçi\o c!<> ·dlo por ,-~rb::t seja fdt:l por l:llií,., e d:i n mnclelo 
das mesma-.;. 

1\linistcrio ch Fazen,la - Circular -Rio d·-~ .fan,jro, IJ de de
zembro de 1911. 

RecommenJo aos Srs. chefes d:ts repartic;tics sub· >r di n:tdas a este 
1\linisterio que providenciem p:tra qu~. sem prejui:-:o elo disposto nos 
arts. 32 a 3'Í dú reg-ulamento annex:o ao decreto n. 3. Só-+, de 2 J de 
janeiro de IC)oo, a arrecadaç1o do scllo por verh:t scj:l feita por meio 
de talões, conforme o modelo que a cst1 acon1p:tnln. --· Fr.mcisco 
Saltes. 



X. (O numero do t:llão) 

SELLO POR VERB.\ 

E.'CERCICIO DE IC) ••• 

Rs .•...... $ ... 

FI. .... do livro de receita .. . 

Recebido do Sr ............. .. 

Sdlo sobre .................... . 

.... ··························· 
···················· ......... . 
•••• o • o o •••••••••••••••••••••• 

N. da verba ..•••••••..•..•.•• 

(O 11om e da repartição) •••.•.. , 

em ... de ....... de 19 ... 

(Rubrica do escripturario 
ou escriv.io) 

. . .. . . . . . . . . . . 

....< ..... 
N 
~ 
~ 
p:j 

o 
A 
m 
o 
o ..... 
~ 
1-' 

U1 
o 
A 
~ 
E-t 
U1 
l'il 

rn 
(") 

A 
<!j 
o 
H 
....< 
p:j ,..., 
p_: 
l'il 
~ 

Modelo 
N. (O numero do talão) 

SELLO POR VERBA 

EXERCICIO DE !C) ••• 

Rs ••.••... $ .•• 

No lino de receita, a folha ..... , fica debitado o thesou

reiro (ou qualquer outro responsavel) pela quantia de (por 

extenso) •••....•••..••.•....•.••.•.••••••.••• • •• • · • • • · · • • • • • 

recebida do Sr .••...............•.•..•.••••.•...••..•..•••.• · 

a titulo de sello sobre rcom todas as especificações possiveis). 

.•....•••.....•....•......•...••••..••.••.• conforme a verba 

numero ••.•....•..•..•... 

(O nome da repartição) ..... , em ..... de ......... de 19 .. . 

O thesoureiro (ou qu:dquer outro 
responsaJ·el) 

................................... 

O escripturario 
(ou escrivão) 

.. . . . . . .. . . . . . . . . . . 

~ z 
rn .... 
Gi 
::::> 
õ 
o ;:.. 

"'l 
> 
N 
i:'l 
2 

~ 

... 
""' 



DECISÕES DO GOVERNO 

N. 32- E:\1 q DE DEZEJ\lBRO DE 1911 

Determina L}HC os annuncio.;; referente:-> a apolkcs cxtravbdas sejam datados c 
a"...:;i:;n:1do'l, dcvcnUo conter o nome do possuidnr. 

Ministcrio da I 'ncnda - Cimllar - Rio de Janeiru, q de de
zemhro de 1')11. 

Declaro ao Sr. inspcctor da Caixa de Amortização c aos Srs. de
legados liscaes do Thcsouro Nacio1nl nos t;;stados, para os devidos 
etfeitos, haver rc~olvido, a bem dos interesses da Fazenda Nacional, 
que os annuncios referentes a apoliccs extraviadas, de que tratam os 
arts. 175 a lí9 do reg-ulamento que acompanha o decreto n. 6.711, 
de 7 de novembro de IC)Oí, dcYern ~er data'Jos c assignados e declarar 
o nome elo possuidor das apolices; formalidade essa que dever:i ser 
observada mc:;mo para com os pfilccssos que já se achem em andamento 
e sem a qual nenhum:1 substituiçftq ser:i autorizada.- Fr,mcisco Salles, 

N . .33 - E:ll 14 DE DEZEMBRO DE 1911 

.Mancb que sejam em·ia.Jo, ao E<cri,•Vllio de Informaçúcs do Brazil em Pari' 
quaeSQUCr dadOS C infOI"Ill:lÇtiCS I ci.:1ti\ (}~ ;:\ propag.:tnda de rt OdllCtO"> II8.Ci0.... 

naes na Enropa. 

l\linisterio da razenda - Circular - Rio de Janeiro, 14 tle de
zembro de I'H 1. 

Recommendo aos Srs. chefes d:~s rep:~rtições subordinad:~s a este 
1\linisterio, attendendo á requisição feita pelo 1\linisterio da AgTicnl
tura, lndustria e Commercio, no aviso-circnbr n. 1, de 4 de novembro 
proximo findo, que en,·iem regularmente ao Escriptorio de Informações 
do Brazil em Paris, sob a direcção do Dr. Delfim Carlos Bernardino 
Silva, dados cstatistico.", rnappas, photngraphi:~s, rclatorios c quaesquer 
publicações de que possam dispor c que interessem á propaganda do 
café e outros productos nacionaes na Europa.- Francisco 8a/les. 

N. 3~- Ei\1 26 DE DEZEMBRO DE 1911 

Dispõe sobr~ pa~amento de c!ircltos dos apparelhos ou baixellas das cbssco 21", 

23' c 24' clà Tarifa. 

1\linistcrio da r:~zcnda -- Circular - Rio de Janeiro, 26 de de
zembro de 1q11. 

Declaro :~os Srs. insrectorcs das :~lfandegas para os deridos 
ctfeitos e uniformidade de classificação nas repartições a seu cargo, como 
determina o art. s", n. 5, Iettra d, da lei n. 640, de 14 de novembro de 
1899, que, apezar de não estarem os - apparelhos ou baixellas - no-
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minalmente citados na classe 24• da Tarifa (chumbo, estanho, zinco e 
suas ligas), como o estão nas classes 22• (ouro, prata e platina) e 
23" (cobre e suas ligas), tal mercadoril deve ser classificada para l?agar 
direitos conforme o metal que predominar em sua liga e fór verificado 
em exame nJ Laboratorio Nacional de Analyscs. Assim, os apparelhos 
ou baixcllas, em que o cobre entr:1r em sua composição, deverão ser 
sempre classificados no art. 701 da Tarifa como -obras não classifi
cadas de estanho, de chumbo ou de zinco, quando um destes metaes 
fOr a materia predominante.- Francisco S:llles. 
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N. r, - Rcsoll·c .sobre registro de marcas de fabric~s c de commcrció. 

N. 7- Dispik .sobre criaçiio de gado. melhoramento de raças c cruza
mento. 

N. 8- /\ppro,·a o programma parn n curso de :t~Tnnnmo-.: dn E-..cola (!c 
Eua-enharia de Porto .\legre . . . . . . . . . . . . . 

N. ') - Solicita prm·idcncias sobre o transporte de immigrantcs p:1 r a o 
nucleo Estevcs Junior. em Porto lkllo. . . . . . . . . . 

N. ro -- Mand:tcomprchcnder na (\1tc~oria ((t)S rrodlllltlS dniculns, p;lr:l 
o:-; erTeilth dn art. .,0 do t 0 prntocnJio de 1\l[tdrid. :1 aguar(ll'nte de 
(;ognac c n dnhn ck ~h.1mp:.gne de f.1.hrir:tção francezn. 

N. T r - Disrtic snbre titulo" de tr;tdlldor puhJicn C' resrccti\'O rnL;amcntn 
de scllo . 

N. r2- Declara que ns mfonnact,es commercbes aos cnns11lc~ (_le p.tfzcs 
estr.lnQ"eiros de\ em ser preqadas gratu1t:uncntc . . . . 

N. 13 - Arprova o estabelecimento de L'slações prodsorbs de monta nos 
municípios de Guaratinguctá. Cruzeiro, Pind.'lmollllangah:\, 
Pouso .\le~re, Itajuhá c Juiz de p,·lfa e dá outras providcnci~s. r, 

N. ''-~ -·- Oispt1e snhrc licenças a di;tristas, em t:aso (lc cnrcrmitLltlt~ 7 



MINISTERIO DA AGRICULTURA, INOUSTRIA E COMMfRCIO 

N. 1 - E\1 15 DE FEVEREIRO DE 1911 

Arbitra as dia rias aos r 1 t:ccionarios do Scrdço Gcologko c Mincralogico, 
quan' , ' em serviço fót:a da repartição 

Ministerio da Agricultura, Industria e C'ommercio - Directoria 
Geral de Industria e O>t:nmercio- 1" Secção - N. -:9 -Rio de Ja
neiro, 15 de fevereiro de 191 1. 

Tendo presente o \'Osso oillcio n. 27, de 27 de janeiro ultimo, 
pedindo sejam arbitrad t:i as diarias que devem ser abonadas aos func
cionarios desse serviço. , 1uando em trabalhos fóra da repartição, decla
ro-vos que ficam arbitraJas essas diarias em 2o$ para o director, w$ 
para os demis funccionados, conforme era seguido anteriormente, na 
fórma de vossa intorma,;;lo. 

Saude e fraternidade.- Pedro de Toledo.- Sr. director do Ser
viço Geologico e Mineralog·ico do Drazil. · 

N. 2 - El\1 r8 DE FEVEREIRO DE 191 I 

Dispõe sobre prazos nos edit:aes de conc•Jrrencias de grandes fornecimentos de 
mo.lcriacs c cxccnç:lo ele obras 

Ministerio da AgriCII!tura, Industria e Commercio - Directoria 
Geral de Industria e Commercio - Ia Secção- N. I -- Rio de Ja· 
neiro, 18 de fevereiro d ,! 19 r r • 

Attendendo ao que representou a Directoria de Chambre de Com
merce Française de Rio dt! janeiro, por intermedio da A>sociação Com
merda! do Rio de Janeiro, sobre 05 prazos fixados pelas repartições 
publicas brazileiras para as concurrencias relativas a grandes forneci
mentos de materiaes e execução de obras de reconhecida importancia, 
recommendo-vos que, no intuito de proporcionar a m~is ampla concur
rencia, quer de nacionar~s. quer de estrangeiros, seja estabelecido nos 
respectivos editaes um prazo nunca menor de quatro mezr2s, salvo quando 
se tratar de serviços ou <)bras que, por sua propria natureza, revistam 
caracter urgente ou tenlmm prazos estabelecidos em leis especiaes. 

Saude e fraternidade.- Pedro de Toledo.- A todos os chefes de 
Serviço. 
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N. 3 - Ei\1 25 DE FEVEREIRO DE HJtt 

Dispõe sobre certicl,)cs passa.J:.ts a machin:t, em JocttlllL'IllOs olliciacs 

Ministerio da Ag-ricultura, Indnstria c Commcrcio - Directoria 
Geral de lndusdna e Commerci11 -- J' Sec<;-to - N. 1:- -- Wo de .Ja
neiro, 25 de fevereiro de H) II. 

Em soluçõío ao a~'~nmpto constante do vosso ollici' 1 11. 1. 1 só, de 25 
de janeim ult11no, declaro, ['ara YO~:i<l conhecimento c d·~\ id<>S elll~itos, 
que, em vista da pratica aduptaJa relath·amcnte a \'ari,,s Lioc.:umentos 
otlidae~, inclusive decretus e outrns actr,s assignado~ pelo Sr. Pre
sidente da Repnh!ica, devem ser acceitas como validas c boas ns cer
tidücs pa~s:td:ts a nuchina, qtlando datada~ e assi!~·n:td:ts pd' 1 proprio 
punho dos rcsponsa1·ei:; pd.ts tnc:;tn:t;.;, send<J os l!llllletFs c.scriptos por 
extenso, quer se reli um a daLts, quer l.raktn de pn:~·us 1 ,u qttantidadcs 
de qualquer natureé:l. 

Saude e fratern[,Jt,k. · /'dro .ic 1Ndo.- Sr. s.1 uclico da Junta 
dos Corretores. 

N. 4 - El\1 2S DE FEVEREIRO DE I1Jll 

C.uno.;idcra \'a~·u-., a c.. lu;.!":lt<''-' tk tradticlnre:-: publico...:;, c\ljth .c..,·n l'lll\l:tritlS tl'nham 
deixado <k ·<tti-.,r.u.·r p,r m·ti-- .te ti"L'" :\111](1..,. tl..., inq~.~.t<l, ~- IL'-i11 ··--IL'iam em 
excrciciu 

i\\inisterio da ,\gricultura, lnJtJsu·.ia c c, >mm,;rL·il >- Directoria 
Geral de lndustria c CummCJ'L'.ÍO -- 2' Scc,;:\0 ·- !'\. 1:; ·- l{iu LI'" ra-
neiro, 25 de feyerciro de !111 1. • 

Attcndendo ao que pediu o Dr. 1\lanro Pacheco c tendu em vista 
a informação prestada por essa Junta em olllcio n. CJ.CíS(,, de 25 de Ja
neiro ultimo, declaro, para YUsso conhecimento e dc1·idos ellcitos, que 
dcYem ser considerados 1·agn:;, de accürclo com o disposto no art. 8" 
do decreto n. ~(>.),de 17 de novembro de tU;)t, os Jogares de tradu
dores ptthlicos cujos sen cutu:trios, tendo Lkixadu de satislüzer aos res
pectivos impostos por mais de trcs annos, nfw este.íam em elfccti\'O 
exercício, provendo-se nessas Yagas os candidatos qut: se habilitarem 
na türma da lcgislaçáo em \'ig·or. 

Saudc e fraternidade.- Pedro de Tuledo. -- Si'. prc.c.;idcntc da 
Junta Commercial do Districtu Federal. 

N. S-EM 11 DE Mi\RÇO DE 11111 

Disptle '->tlhre dt";conttl:-: d:1.., Ltltas do-; funcdonari'~" d:t llilLcluria (iLTal 
de 1·::-;tati...;tL .. :a 

i\linistcrio da .\g-ricultura, I ndu;;tria c < 'omnwrcio 
Geral de lnclu.-tria e 'commcrcio ~-- I a SccçCto - i'\. (,~ 
neiro, 11 de março de 1')11. · 

Directoria 
l~io ele .Ja-

Declaro, para vossu conhecimento c fins convenientes, que estabe
lecendo o art. ;):l do decreto n. 8.:l.)'J, de.) r de tHttubro de 1910, que 
os descCJntos das Etltas dos func.:cionarios sejam rc!.;ttlaclos pcln cap. Vil 



l\llN!STERIO D.\ AGRICULTOR\, íND!JST!UA E COMMEllClO 

do decreto n. 7-':27, de 9 de outubro de l<Jr 9, não póde mais suhsi~tir 
a faculdade de que trata o art. 36 do reg-ulamento t~tcrn? _dessa Dtrc
ctoria Geral, implil"itan1Cnte revog-ado por aquella dispostçao. 

Fica assim respondida a consulta que coll'titue o assumpto de vcsso 
oflldo n. 517, de 1.3 de fercrciru ultimo. 

Saude c fratcrnidade.--/'drn ,/e Tn/du.- Sr. dircctor da Dirc
ctoria Geral de Estatística. 

N. ó - El\1 C).) DE 1\L\RÇI J DE 101 t 

1\linistcrio da AgT:cnllur,1. Tmlt1stria c C()llllllcró' -llircctoria 
Geral de Industria c i::omlllCI"L'i<l -- ~" Sc·cc·:\(1 - N. ::!11- n.io de Ja
neiro, ~3 de março de 1 'J 1 1. 

Tendo sido trazidas ao conhecimento deste ,\linbtcri<l reclamações 
concerncnt~s ao :1cto dessa Jllllt:t, que tem cxig·ido. p:1ra o competente 
reg-istro de marc:1s de t:thric:t c de commerciu, a ohservancia, pm parte 
dos interessados da classific:tç.'\o org·anizada J'l'l:! Rcp:trtiçáo Interna
cional de Bcrn~, decl:!ro-vos. p:1ra os de1<c!os flns, que. n:io se achando 
tal providencia apo:ada em diSJ'O.~iÇ(JC-' le~aes. é<lll\'etn s:l:,tal-a até que, 
a rcsp~itn de:~:-;e :!ssumpto. s~ 1 <:nh:t. ck l11\t1ro, a to111ar outra dclibe
raç:\o. 

Saudc c f'ratcmidade.- .f. .f. s~abra_ --Sr. pr.~úlent<: <b Junta 
Commcc:rial do Districto Fcdcr:\1 

N. 7 E!\1 :: llE !\1:\l!l lll~ 19: r 

:\linistcrio Ja .\gTicultura, In.lustria c C'ommcrcio - nirectoria 
Geral de .\g-rkultura -- 2" Sccç:io - !ndnstria :\nimal N. 1'• -Rio 
de Janeiro, 8 de maio de JCJ1 1. 

Tendo em Yis~a a con1·eniencia que h a 1n dillús.'ío entre os niadorcs 
de conhecimentos praticos rchtivos aos metlmdos zo<~tcdmicos mais 
aperfeiçoados c lJIIC melhor se acbptam ús condições do n<Js") paiz, 
rccommendn-Yos que envieis a este ministerio, mcn~:Jimcntc. bre1·es 
reJatOrÍOS C CX]'<JSÍÇ<->l'S S\'llt!JctiC:IS, p:IJ'.'I :;('rem dil'lli!_!.1cl(l,; peJa im
prensa, sohrc q<Jc~t<it:.-; :tttincntcs :'1 criaç:i<J d" !.!·ado d:1s dillercn{cs es
cspecies, H1elhr ll·:tmC'1\n das n~sl'r:cti l':ls ra, .. Js, rant:1~- ·ns do crtiZ:JI11Cnto 
e cuicl:ldos que rcqnCI'l'lll fls mcstiÇ<h p:lr:t o seu dcscn\·,,]1 imcnlo. 

Devereis, n11trosim. informar, com nr!,!·encia, qnaes s::to, a vosso 
juizo, as raças cxnticas de ani111:te- das C'-'JX~cies b,,·ina. eq nina e suína, 
susceptíveis de scrc<11 C\plrJr:Jch~ ccnn<JIIlÍ<:a<ncnlc c ck cruz:trem com o 
gado nacional. 

Saudc e fraternidade.- !>edro .ie T,,f,·.lo. - Sr. Direc·t"r do Posto 
Zootechnico Federal, em Pinheiro. 
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N. 8- EM 10 DE MAIO DE 191r 

Approva o programma para o curso de agronomos da Escola ele Engenharia 
ele Porto Alegre 

i'llinistcrio d:1 Ag-ricultura, lndustria c Commcrcio -- Dircctoria 
Geral de Ag-ricultur:t - '" Secção - N. 0il - !~i" de .J:meiro, to de 
maio de 1911 

Em solução :10 VO'-'So omcio n. r~. de 1 r de março pnnimo findo, 
em que submetteis á appruvação do· Governo F e 1eral o program ma 
para o curso ele Ag-ronomos dcss:1 Escola, e de accOrdo com o decreto 
n. fl.sr6, de 10 de fevereiro ultimo, declaro-\·os han~r resolvido ap
provar o rcl'eriJo progr:tllllll:l, sob a condição de fkar ''curso escolar 
dividido em semestres c sujeitar-se, em todos os seus detalhes, ao rc
gimen pcdagogico institmdo no Regulamento Geral do Ensino Agro
nomico, approvado pelo decreto n. il.319, de 20 de outubro de 1910. 

Saude e fraternidade.- Pedro de Toledo.-- Sr. Director da Es
cola de Engenharia de Porto Alegre. 

N. 9- El\1 17 DE MAIO DE 1911 

Solicita proddencias sobre o transporte ele immigrantc_, para o nucleo Estc1·es 
Junior, em Porto lkllo 

l\linisterio da AgTicultura, Industria c Commcrcio - Dircctoria 
Geral de Ag-ricultura- r' Secção --- N. 72 - J{io L1C .Janeiro, 17 de 
maio de 1qrr. 

Sr. Ministro de J·:stado dos Ncg-ocios da Viação c t lhras Publicas 
- Para attender :10 pedido do ( io1·crnador de Santa C:atharina, soli
cito-vos as necess:trias providencias no sentido de ser autorizada a 
ernprcza do Llovd Brasilci~o a mandar seus navios tocarem em Porto 
Bello, sempre que vi~j:trcm immi~rantcs, em numero superior a cinco 
familias, com destino au nuclco Estcvcs .J nnior. 

Saude e fraternidade.~ Pedro de Toledo. 

N. '" -- E1\l r o DE A< ~osT< > ·nE li) I 1 

Manda comprl'llcllJcr 11a cat<:guria dos pruductos viniculos, para "' clfcitos do 
art. 4° do 1° rrotocniJo de .Madrid, a aguardente de Cu~~ll8.C c n vinho de 
Champag-nL~ de: f:thricaç:1o franccza 

Ministcr·io da Ag-ricnltura, fndustria c Commcrcio - Directoria 
Geral,le lndustria c C<11nmercio -- :c• Secção -- N. B 1 ·-- I~ i o de .Janeiro, 
I::l de ag-osto de i'J''· 

Sr. l\linistro de Estado das Relações Exteriores ~Satisfazendo ao 
pedido constante do vosso aviso n. 4, de 17 de abril do corrente anno, 
com que me transmittistes, por cópia, a nota em que a Legação Fran· 
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ceza, referindo-se ao art. 4" do 1" protocollo de Madrid, de 14 de 
abril de 189', relativo á protecção da propriedade industrial, mandado 
executar no Brazil pelo decreto o n. 2.380, de 20 de novembro de 189ó, 
pede que a aguardente de Cognac e os vinhos de Champagne do seu 
paiz fiquem comprehendidos na categoria dos productos vmiculos aos 
quaes é applicado o mesmo artig-o, tenho a honra de communicar-vos, 
para que vos Jigneis de o fazer constar á mesma Legação, que as de
nominações aguardente de Cognac e vin!zo de S!zampagne têm sido 
tomadas até hoje, no Braztl, como termos genericos, contbrme ~e verifica 
de varias marcas reg-istradas e depositadas na Junta Commercial do lHo 
de Janeiro, nas quaes figuram taes denominações, mas que, entretanto, 
á vista da reclamação de que se tr:JtJ, não serão d'ora em diante acceitas 
outras marcas em que fig un:m as merH.:iumdas denominações, nem re
novadas as que actualmente existem. 

Saude e fnnternidade.- Ped1'0 de Toldo. 

N. 11- EM 10 DE AGOSTO DE 1911 

Dispõe sobre títulos de traductor publico c respectivo pagamento de scllo 

Ministerio da Ag-ricultura, Industria e Commcrcio - Dircctoria 
Gt:ral de Industria e Commercio -- 2" Secção - N. :-R -- Rio de Ja
netro, 10 de agosto de 191 r. 

Tendo o bacharel Mauro Pacheco reclamado contra a resolução 
que tomou cs~a Junta de expedir um titulo de traductor publico para 
cada idioma, declaro-vos. para os devidos etfeitos, que o titulo de tra
d·Ictor publico poderá abranger um ou mais idiomas, ~egundo as vagas 
<!:ostentes, não só por não haver lei que cstatua o contrario, mas 
tamDem por não determinar o regulamento approvado pelo decreto 
n. 3-.)Ó-J, de 2~ de j:•nciro de 1900, no ~ 6° 11. 8° da tabella n que no pa
g-amento do respectivo sello se attcnda ao numero de idiomas. 

Sairde c franternidadc.- J>e 1ro de? Toldo. -- Sr. Presidente da 
Junta Commercial do Districto Federal. 

N. 12 - E:\1 25 DE AGOSTO DE l()rr 

Dcdara qu·~ n~ infnrmaçr,cs commcrciacs aos consuics de paizc' cstr~lll!.!cir·•:.; 
de\·cm SC'r rrestada'-' ~ral11it:1111C'Ill1' 

i\linisterio de Agricultura, TnJustria e Commerci" -- I lirectorh 
Geral de lndustria e Commcrcio ---- 2" Secção - "\. nr: -- H ;o de 
Janeiro, 25 de agosto de 191 1. 

Resolvendo a consulta constante do vosso officio n. r . .)_;8, de 9 
do corrente mez. sobre si deve es,·a Junta cobri! r emolmn·~ntos pelo 
fornecimento de informações commercbes a alguns consule~ de paizes 
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estrangeiros em ~en iço dl!~ta capital, declaro-vos, para o rosso conhe
cimento c dl!riJos cil't.:ILos, que tacs inlbrmações <.tevcm ser prestadas 
gratuitamente, porquanto lll!BI,unw dispqsição no Regulan,ento appro
vado p~lu <.il!trl!to n. :1.2{:>, de ::: de sdt'lllbro de 19Io, constg·na 
emolumentos a cobrar pur esses tralulhos, além de que, estando em \"la 
de publicação o Boletim sl!ma.nal c mensal dessa .Junta, em que derem 
ser msenas as mfurma<;ões de que se trata tac1l será satisfazer aos 
pedidos Jcssa naturl!za. 

Saúde e franternidade.- Pe,fro de Tvledo.- Sr. Syndico da 
.Junta dos Curretores. 

N. 13 - EM ,:; DE SETEi\IBRO DE 19I 1 

.\ppruva o cstabdc..:imcntn de(._., ~. L • \~I ) . 1 1 ·; • •• de JTitJilta nos municípios de 
fi-uaratinguct~·t, Cruzd1 u, Pindamt•llhan~·aba, Pousu Alegre, Itajubá c Juiz 
Uc l,.t.)ra c d;i uutras pro\ idcndas 

Ministerio da .-\g ric1iltura, l!Jdnstria e Cornmercio - Directoria 
(ieral de .\g-ric11ltura- 2" Scc<;ito ·- lndustna A.nimal - N. 2.) ·- Hio 
de .Janeirt>, IH de setembro de I'JI I. 

Em S()hi~;,,> ao wsso r,flicio n. 227, de I r do corrente mcz, em que 
solicitaes autorização para cstahd~ccr estações de monta provisurias nos 
municipios de r; uar:1ting-uctú, Cruzeiro, Piml:.11nonhangaba, Pouso 
Aleg-re c lt:ljnba, declaro-vos que resolvi approvar as medidas propostas 
no mesmo ollkio, dcn~ndo ser estabelecida igualmente uma em juiz de 
Fóra, Estldo de i\ li nas CJcraes. 

Tendo as ca1naras municip:~cs d:~s IoeJIL!ades acima indicadas ofie
rccido o local para a installaçãu, bem assim a l(m·agem verde, a palha, 
o milho e cam:tradas para anxiliarcm o serviço das estações, auto
rizo vos a acccitar cs~c olll.:recimcnto. 

Est:1s cst:~t;üe.-; Jc monta rnnccjonar:1o dur:mte tres mczes no anno, 
devendo aco1np:111har os rcpr()ductorcs trataJores j:i praticos nesse 
serviço, l(lll! le1arão a aveia c alrafa nl!ccss:nias aos animacs. 

Deveis de,ig·nar dois au\iliarcs da secção zootcdmica para fisca
lizarem o serviço, n:1 zona mineira e rn zona p:uiii~ta. 

Para a c~taçito de l'lnclanltJIIhang-ab:t tlc1·ercis enviar dois gara
nhC>cs; para a de ( inarating uet:\ d< >is ;.::1r:tnhões e um touro Schwitz; 
para a de Cruzeiro um g·aranhão; para a de P<JtN) Alegre um g·a
ranhão, ur11 tour" FL!n1engo e lllll varrão Bcrkshirc; para a de ltaju8á 
UI I! gar:1nh:lll, 11111 to 11ro bolbrc!ez c um rarr:10 LL!rkslme, conforme 
propuze.,tc~, c l':ira u c1e juiz de 1-'úra IIJ:IIJ,Iatcis os aninucs que forem 
nccessarios. · 

Saude e fraternidade.- Pdru de Tu! do.- Sr. Director do Posto 
Zootechnko Federal, em Pinheiro. 



MINISTERIO DA AGRICULTURA, !NDUSTRIA E COMMERCIO 

N. q- Ei\l3u DE SETEi\IBRO DE I•Jtl 

Ministerio da Agricultura, lndustria c Commercio - Directoria 
Geral de Ag-ricultura - 1 a s~cç~to - N. 15Ó - Rio de .Janeiro, 30 
de &.!lembro de 1911. 

Em solução ao vosso officio n. 315, de 1 5 de agosto ultimo, re
ferente ao pedido de licença, feito pelo servente desse serviço Felix 
Leite de Sá, declaro-vos que, segundo o disposto no art. 4H da lei 
n. 2.221, de 30 de dezembro de 1<)09, que se acha em vig·or, na 
fórma do art. 30 da lei n. 2.321, de .)O de dezembro de 1910, nos 
casos de enfermidade comprovada com attestado medico, os diaristas 
de qualquer Repartição Federal s:io abonados em dois terços da diaria 
que percebem até tres mezes e, nos met.t2s subse,JIIentcs, n:1 metade da 
mesma, não dependendo de acto de licença .1 concess:io dcsSt! abono, a 
qual fica ao criterio dos directores Jas rc8pcdi r as rcpartiçlles. 

Saude e fraternidade.- Poeira .te '/(J/do. ·- Sr. Dircctor ( ieral 
de Serviço de Protecção aos I nd1os c Localiza.;üo de Trabalhadores 
Nacionaes. 
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