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'u~l'aes, ~uperiores, su baltcl'nos c interiores qnc estivPt'cm no
exercicio ele cnmn1is-.i"'1e-; c~tabclccidas eln lei ......... :.....

I\.

~-

".
;\.

5

~~~~a·~~~~~,~~·;~~~~;~~ ~~~ ~~r;-:;;;a~~n~~~~~u~,~~c~~~~·n~:ni~~:i~f,~~
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:lG

51,
~7

hospitaes q onl'ermal'ia.;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1"1- ~'landa-"-(} cnutal' :1 ntn ollici:-ll do :Ex.cl·cit,o :1Hti~nld:ulf" de pn"-tn
lla (lata antC'rior. :"t \ ista do di...;po.,.to HO'S a1·b. 1:3 n 11.~: do
dt~tn~to n. t.:~;-)·;~ de i do l"t'V0l'l'it·o tln 1~;)1_,.. .. . . . . . . . . . . . .

57

.\. I"-

~é• se pcnniltcm até <lou' tcl'ços <lo
~ign:tt;Ül~" e~taiJelccidas por oniciacs

'oltlo

go"'~111 de.;)-.:.t~

direito .......

ot·dcnado a< con-

do Exercito e func<.:ionarios

civis do Ministerio da Guct·t·a a suas
11110

011

famili~s

c inqitui<:'-"'"'

1 , ; , • • • • , 1 •• , • • • • • • • • • • • •

l...

G''

H

N.

~ -Manda-se abonar a um aspirante a official dia ria no pcl'io<lo
<'111 IJIIC <'~teve em üan~ito po1· motivo de tran,fi'I'Cnci.t dt> um
corpq para outro .........••................................

'1.

~I- Tem <lircito á gratificarão

o olli<-ial do Exncito qne cstivet·
cxc,·cendo funcção de serviço militar em virtude do Honwacfin
do 1\linisterio da Guerra ou designa\'ãO, anterior á lei n. 2.S'1:.'
"" :! de Janeiro de 191tí, pelo Depat'1amcn1o da Gnerra .....•..

N. 111--- A di,lt·ibni,:ão d0 credito :'ts Delegacia~ Fiscacs será cll'eetnn<la
de accúrdo com a~ rcducçiles feitas pelo Congresso Nationaltw'
"''rhas 8• e \J" do orr,amcnto 1lo J\Iinistcrio da· Guerra para 1\114 ;
liqnid"dos os pagamentos o<) 1' 1J•imestrc dP 1\11-í enviarão'"
lll~''-'tn~l" Drlegncias do di1o 1\lini~H·J·in nma dtlBlQil<;;;tr;\f,';in clo':\llgnlcntos prcci:-:.o-.: ...••••••.•••.•..•...... ...•..••.•.•..••••

!'i. 11 -

Por niio ser licito distinguit· o caso de poder o individuo, emhora inntilizado para o serviÇo militar, ruqm·~a1· sua activid:ule em qualquer ontra occupação, 6 deferido o reiJUCrimentn
1'111 f!Uil nm voluntario da Patria pede pagamento tle soldo vitalicio. cscudado no art. 23 d~ lei 11. 2.290, rle 13 de dezembro

1\110 ....................................... -. "........

r.r,

':'li. 1:! --- Acbra clnvida~ o~<nhrc o modo como deverá considerar-se o
l••mpo pas~aclo fôm do Exercito pelos olliciacs que, amnistiatlo,.;
peh lei Jl. :~10. de 21 de outuhw de 18\l:í, niio fizeram as apreseula~üe> de; dit·eito........................................

ue

(',:)

"\

1:1-- P.n·ntittc-se á llirectori:. do Cluh Sportivo de Eqnitação llliliz:u·-"~ de mna faixa chl tet·J·:t nos fundos das installaçõcs do
cliif) (~ltlb, ..... , .... ...... , , ......... , ...... , ..... , .... , . . .

1

~iS

'\. 14 --- lkverit recolher-se its repartiQiíe-; pagadnms a importancia do
soldo c gratiticação que perdem, por etl'cito de prisiio cort·cccional, o~ amanucnses em ~ervir:o no quartel general do cotnmandante da 3" brigada estratcg;ica ...........•....... ,......

1>:'

N. 15 -- Ct·ca-sn uma Escola de Jm,tt·nccfw do Fnsil-mctralhadora Madson ......... , ............... ·..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . • . .

1~;1

'i. IG- As despezas de luz clcctrica ou de gaz feitas por officiac~

011

civis moradores em proprios nacionacs a cargo do 1\linistcrio da
Guerra correm pot· conta do IJUern os occupa ..••••.. ,.........

G!l

l'i. t7- Aclara duvidas sobre a applicação do decreto n. 4.5GO, de 6 de
agosto do 1870 ...••..•......... , ......• , .....•............ -.

711

N. 18 -E' extensivo a todos os officiaes intendentes quo servirem nas
armas de engenharia e artilharia o uso facultativo do uniforme
mescla azul a quo so refere o decreto n. 0.595, de 29 de maio
do 1912, quando em scrvico interno ........ .,...............

iI

N. 19- 0> inferiores rebaixados deverão ser tratados nas enfermarias
dos inferiores, mesmo sendo presos .......... ,. .............. .

N

~O

-

nc dous ofilciacs do Exercito com antiguid3.dc de posto a conta1·
da. n1esma data, un1 dever:.\ ficar ua. respectiva

escala acinw.

<In outro, em vista da rcsolLH;iio <l" 20, sobre consulta do
Supremo Tribunal Militar de 13 de janeiro 1~110. scgullllo a
qual os promovidos em 27 de ago;.lo do l~li)S ficariio como s••
liYP'>SPfll

1Ído tl.CCCSSO Clll datas., ..........•.. ,., .......... .

,,

'-crvi•·n de "'"t11ras. no llopartamcnln ela Administr;u;~o.
devc>J·:i '-C'r superiniendi(lo pela Co1nmi~'-ii.n de Compeas ..... .

::

i\. ':!"!. -- An.;, !o• ~c>nentc . . . do Exercito, qnawJo ~uh..:.titucn1 capitãr•.._,.,cnmpck a gratilica<;fw de commando de companhia ............. .

.,
,_,

N.

N.

~~-O

'""·)

~n

-

As famílias dos Pnf<'l'mciros cotttractad0s tom direi lo ao fornccinten1o de medicanwnto~ p<P'(l s•~11 1en1~n1cnto .... , ... ,. • ....

~

·-'

INDICF. DAS PF.CJSÔlllS
Pngs~

N. ?4 -

Os pedidos de cadernetas de assentamentos de offieiaes e praças
feitos pelas unidades deverão ser attondidos pelo Departamento
da Administração, até fazerom parte do calculo da massa do expediente .......................... ".......................

7::

'\. 25 -

Os conhecimentos de embarque do material enviado pela commissão do Ministorio da Guerra na Europa devorAo ser acompa. nhados de informações sobre o seu conteúdo o designação da
dependencia a que se destina o tr -mo material. . . . • . . • . • . . . . .

'H

'i. ?6- Mandam-so entregar a.o i• esquadrão de trem os cavallos e
muares em serviço da eommissão encarregada da construeçllo
da Villa Militar e pôr á disposição do Ministerio da Fuenda as
casas e sítios da fazenda de Sapopemba a cargo da mesma
commis~ão .....................•.......•.....•..••.•..•. · ·
.'1. '!I- As importa.ncias relativas á massa de expediente deverão ser
pelas Delegacias fiscaes do Thesouro Nacional adeantadas semestralmente em duas parcellas aos commandantes das unidades ou 'Pessoas por elles indicadas legalmente. . • . . . • . . . . • . . .
N. 2fl - Aos aspirantes a official em serviço na força federal em operações em Taquarussú, Estado de Santa Catharina, compete a
terça parte do soldo, além de seus vencim~ntos. . . . . . . • • . . • . . .
\. '.!\1 -Nos exames dos alm;nnos do Collegio Militar do Rio de Janeiro,
de accôrdo com o regulamento a.pprovado por decreto n. 6.M5,
de 29 de abril de 1907, se attenderão, quanto ao julgamentiJ, as
disP.osições constantes do que baixou com o decreto n. 10.198,
de~ do abril do 1913 ................. ,..... .... . . . . ... . ...
:-.;. :)() - Manda-se recolher ao Departamento Central o archivo da extincta Escola Preparatoria e de Tactica do Realengo, incinerando-se as provas e actas do exames.......................
'. :a ~- Manda-se pagar a um official reformado do Exercito, ministro
do Supremo Tribunal Militar, a gratificação de mais 2 •f, sobre
seu soldo annual, a que se refere o art. 13 da lei n. 2.290, de
· 13 de dezembro de 19!0, por•1ue o art. !.2 da citada lei não t.em
applicação ao me~mo official .........••.....................
'\. ::? ·- Declara como <teverão ser proenchidas as vagas de 3" sargentos,
óabos e ampeçadas dos corpos do Exercito, 1" e 2" sargentos de
estacionamento e do matertal bollico, 1" e 2" sargentos intendente< e sargentos amanuenses ............................. .

\'. :)3 - Os

;.~

'i :i

•. •

/:i

.u

77

sa•·gonto~

ajudarites aggregados deverão ser designados para
exercer interinamente as fnncções de sargento amanuense e
propostos. em<Juanto estiverem em excesso, para preencher as
vagas que dos me.smos se derem no quadro daquelles ......... .

'• I

N . :!I -- Está em vigor o final da disposição do art. 3• da !oi n . 2. 290, de
13 de dezembro do i9l0, não tendo aquclle artigo sido revogado
pelo de n,. 30 ,da lei n. 2.842, do

a de

janeiro do 1914 ....... .

:\. :l:í -- As praças do Exercito eln tratamento nos hospita.es militares ou

afastadas do serviço não t~m direito ao accrescimo do 20 •f,
sobro seus vencimentos, referido na lei n. 2.290, de13 de dezembro de 1910..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N . .llj -Os empregados do Ho~pital Central do Exercito não têm mai~
direito ao accrescimo de 10 •f, sobre s~ns vcncime11tos, contando
mais de dez annos de servi~o .............................. ,.
i\, :~; ·- Pel'Init tern-se exerci cios no~ alvos nsados 11o-; concurso"" intr•t· ..
na,ci onaos pan-americanos, mediante cortas condi çõos. . . . . . . . . .
N. :)8 -Estabelece o modo de se organizarem as tarifas a vigo·rar na E~.cola Brasileira de Aviação para o pagamento de avarias occasionadas nos npparelhos.......................................

i8
;•,I

;0

7\l

TNDICE DAS DECTSÓÉS

N. :l\J - Aos ofliciaes e praças do Exe.rcito quo serviram no Estado do Hio

Grande do Sul durante a revolução ali occorrida conta-se pelo

~~~~g d~ f39~~~~. ~~~~~~i·d·~ ~~.:~.o. ~~~ç·o· .~~. ~~~:~. ~. ~.1. ~~ .~~~

N. 411 - Declara quaes os casos om quo as familias dos ofliciae.~ refortnados do Exercito têm direito ao fornecimento gratuito do medicamentos .•..•......•.••..•.••......••..•.•........•... · .
N. ·ll ---Os lllhos dos ofliciaes effootivos ou refol'lnados do Exercito o
Armada, orphãos, têm direito á matricula nos collegios militares, na classe dos contribuintes, com o desconto de 40 •f,
sobre as mensalidades .•.......................•...•..•.•..•
N. 't2 - Autoria-se a transferencia para os terrenos ã rntag11arda da
Villa Militar da séde do Tiro Nacional ....................... .
N. 4:{ ·-E' extensin·ao~ alumno~ do Collegio Militar de Porto Alegre a
disposição do aviso do a do junho do 1913, quo permitte o uso
do capot.e do antigo unifol'lna om vez da 1,ele,•ine do actual .•.
N. -H - Transferem-se para Ipanema, Estado de S. Paulo, a parada do
15• regimento de infantaria o para Piquete, no dito Estado, a da
5• companhia de metralhadoras ....................... - .... .
N. ·'t:i -O electricista do Arsenal de Guerra de Matto GrossQ pódo servir
cumulatinmente como lente do Lyceu Cuyabano, si nllo houver
inconveniente ............................................. .
N. 46 - O offieial só tGrá direito a gratificação maior que a sua quando
estiver em exerci cio de funcção inherento a patentes superiores.

so

81

.. ,
,,,

.. ,
·L.,
8:~

N •.17 - Tratando-se de faltas dadas pelos à1umnos da Escola Brasileira
.
de Aviação se applicarã o disposto nos arts. 68 e 69 do regu-

lamento para a Escola Militar ............................. .
N. 1ti - E' deferido o pedido que faz um sargento do Exercito, engajado

para um corpo com a clausula de ficar rebaixado de posto, sobre
pagamento da importancia da differença do vencimentos entre o
dito posto e o de simples soldado ........................... .
N. ·Í\J- A 2• companhia do 1• batalhão de engenharia fica transformada
provisoriamente em companhia aeronautica, servindo addido a
ella o pessoal navegante que se recruta em todos os corpos ..... .
:1\.

:.-~1-

?<. 51- Declara em que casos o Ministerio da Guerra se responsabiliza pelo pagamento do avarias nos apparelhos da Escola
Brasile1ra de Aviação ..................................... .
;.; • 5::! - Transfere-se para a Ponta elos lndios o destacamento da força
federal existente no Amapá. .................. _........ , .... .

-:\. ;,::- Providencia sobre o tratamento de praças que :tdoecerem no
Estado do Espírito Santo .....•..................••.•......
.\. 5í ~ Ao auditor de guerrra não compete o abono da gratificação de

~~ '{\Jro. :~~~-~r·a·t~. ~. ~~~·. ~.4. ~~.~.e~.'~ .. :::~J.' .~~ .1:. ~~- ~~-z~~~~~

;.; . 55- Achra duvid:t« Robrc a interpretação a dnr-se ao disposto no
art. 3• da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910 .......
'i. "•'' -

Xí

Declara em qúe condições deverão ser permittidas lições nos
apparelhos da Escola Brasileira de Aviação e quando se prestarão informações sobre o estado da frota nerea da dita Escola .......•......•...•.........•.........................

Mandam-se usar nos corpos depois de terminado o tempo de d uração dos aetualmente distribui dos os kepis e gorros das praçaR

85

1:\"DICE D.\S bECISÔES

:"'.

'<.
i'i.

N.

.1\.

do Exercito com as modificaçües a que se refere o decreto
n.10.98\l, de i5 de julho de 1914.... .. . .... .. .. . ... . .. . ....
~'7 -Determina-se a reme%a ao Ministcrio da. Guerra, com dc~t i no
á Camara dos Deputados, de relações sobre funccionarios auFentes de suas repartições e outros.........................
5S- Aos internos dos hospitacs militat"es não assiste direito á alimentação por taes est.abelecimentos, salvo por meio de indemnização ............ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5~1 - Aclara duvidas sobt·o minudencias de serviço, quando uma força
de cavallariá tiver de acompanhar o Sr. Presidente da Rcpublica, um enviado cxtraordinario e ministro plenipotenciario ou
qualquer outra autorida<,le..................................
l j l ) - l\Iaudam-se fnzer pelas delegacias fiscaes do Thesouro Nacional,
independentemente de pwlstações de contas, os quantitativos das
massas para luz c livros da~ escolas rcgimentacs dos corpos <lo
J<;xorcito................... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
til -·Declara-se que a um otlicial do Exercito compete o pagamento do
gratificação e terça parte de campanha no tempo em que permanecllu na Enfermaria Militar em tratamento de molestia adquirida quando em opcraçõe~ no interior do Estado de Santa Catha-

rinu.................................................. .•. . . . .
N. 6:.' -

8'1
ti'T
SS

SS

ti'.J

89

·E~ütbelecem-~e

rl'gras sobre a indcmnização de despczas com
o tratamento de ofl1ciae~ da Guarda Nacional c honorarim; c
li\hos do~ ditos ol1iciae~ c reformados do Exercito c Armada...

S!J

1'1. 6:3 -E' contra a organização do quadro do batalhão a inclusão do
pessoal da secção de metralhadoras na !•companhia.,.........

\lO

N. 61! -

Autoriza-se o fornecimento pela Fabrica de Cartuchos e Artefactos do Guerra de calibradores o concertos em peças de armamonto, pedi•l<•~ p:•l"~ commandantc.s de corpos da guarnição
desta Capital........ .. . .. .. . . .. . . . . • . . . . . . . • . . .. .. . . . .. . . .

\H

i\. G5 -

N.
N.
N,
N.

Declara qual o procedimento a ter quando sociedades da Confederação do Tiro Brasileiro recebem auxilio do Governo Federal para a construcção do linha do tiro. . • . • . . • . . . . . . . • . • . . .
66 - Aclara duvidas sobrQ a ur~aniz:l<:ão das fós <lfl officio de officiacs
do um corpo croado, mas não organizado....................
6'7 - Mandam-se contar a um pharmaceutico <lb Exercito os períodos em qne serviu na exÚncta Escola Militar do Brasil e nas
forças 'luc operaram no interior do E~tado da Bahia..........
68- O commandante do batalhão, agindo independentemente do
commandtmto do regimento, não tem direito a vencimentos
iguaes aos do com mandante do batalhão do caçadores. . . . . . •
~;o- O commandanto da Escola Militar, }Iara a prcsidcncia de um
conselho do guerra, deve requisitar o major a quem couber, por
de
escala, essa pro~idencia, Torna-se som effeito a portaria de
agosto de 1896, isentando o~ otliciacs effectívos e professores da~
Escolas Militares das escalas para conselhos de guerra.... . . . . .
70- Manda-~e contar como tPmpo do ,;erviço, para a rcfot·ma, a 11m
medico do Exercito. o tempo ('111 qne, como estudante ·ti" medi-

9L
\JL
\12
~4

2'•

N.

cina, prc-;tou
ll;t\ti~'

~et·Yif:o

em

11111

'11>'-'pital do

~ang-ne

\J;}

no F\t::1.1lo da

.....•..........•... ' .........•.•.... '..............

~c.

!I!. 71- Pedem-se ao 1\linisterio da Fazenda providencias pal'a <(UC ""
repartições pagadoras attendam ás requisiçõe~ dos commandantes de corpos c chefes do estabelecimentos militares sobre
quantitativos de massa de expediente, independente do disposto
no art. 22 da lei n. i.i!ü, de 30 do dezembro de 1~10:3 •• ,.

\JS

INDICE D.\S IJECISÜES
l';;;;s.

N. 72 - São extensivas á massa do ei:pc<licnte a fornecer aos corpos do
Exercito c estabelecimentos militares as instrueções approvaoas
por portaria de 2 de janeiro de 1912 sobre forragcamento o
fcrrageamento dos animaes alli em serviço . . . . . . . . . . . . . . . .

IJ.~

N. 7:l- Pela resolução de 30, sobre consulta do Supremo Tribunal
Militar de 5 de julho de 1\!09, a perda de antiguidade de
posto quo soffre o official transferido de uma para outra arma
só prevalece para a promoção nesta, e pela de 2 de junho, spbrc
éonsulta de 16 de maio de 1910, os officiaes em taes condições,
passando para o quadro de intendentes, readquircm a antiguidade do posto que tinham perdido . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

\J~'

N. 7 i - 1\fan<la-se substituir nos corpos do engenharia o mosquetão
pela carabina Ma1,1ser e adaptar o nso. pelo~ soldados cont!uctores, mecanicos e outros, do revolve•· c sabre longo em vez do
mosquetão e sabre.........................................
N. 75 - As bandas de musica regulamentares pertencem ao estado
menor dos corpos, sendo que nos corpos de cavallaria as -quo
existem por concessão especial não devem alterar os quadro:
da arma...................................................

[11[

1112

N. 7li- Aclara duvidas sobre o art. 7• do regulamento approvado pelo ,
decreto n. 8.016, de 19 de maio de 1910, quanto ao official que
deve servir como inspector permanente......................
111·!

Jl!. 77 - Podem ser acceitas pelos arsenae·s de Guerra encommendas de
1~.
J~.

obras particulare.s ; não póde, porém, o producto respectivo
applicar-se a pequenas despezas dos mesmos arsonaes..........
78 -Altera-se a tabella de fardamento a distribuir ás praças das
unidades arregimentadas do Exercito........................
79- A's praças do Exercito não graduadas e que se engajarem deverão continuar a lazer-se pagamentos de ~ratificação elevada
<le 6$ a 8S por não terem sido revogada' as disposiçõc<; que
mantêm esse angmento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sobre a remC'>'ia á :';ecret~•ria de Estado da Guerra
de uma t·elação do fnnccionarios do Ministerio, da Guerra..
N. Sl - Providencia-se 'obre a incinm·:cção de alguns dos papeis do
extincto Commaudo da guarnição c f•·onteira de Sant'Annot do'
Livramento . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •
N. SI!-

:111-3

10 't

Providencia·~e

N. 8:!- Declara como se deverá procnder, tt·~tando-sc de enterramcn!o
de praças do Exercito em D. Pcdrito, onde ~e não concedem
S(lpulturas gratis para estas..................................
N. 83- Declara-~e que um soldado addido num corpo e recolhido ao
Hospital Central do Exercito, julgado incapaz do continuar a
servjr por soffrcr de molestia contagiosa, preso, re,pondcn<lo "
conselho de guerra, deverá ficar no dito ho.-<pital até cumpt·ir
a respectiva pena ........... ·.............. :................
;\. S 't - Não é permittida a accumulação do gratificações por officiaes
do Exercito...............................................
:"i. 85 - Mandam-se adoptar varias providencias em razão do ter sido
alterada, por decreto n. 11.165, do 30 de setembro de 1914, a
côr do correamo das praças montadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N

[li:{

tl'i
111't

1115

11 .;,
111(j

lGG

~6

- Cream-s" provisoriamente varios logares na fortaleza de Copacabana e fixam-se os vencimentos para os mesmos ..... ·'·.....
N. 87 - Póde ficar nas attribuições do director d;~ Fabrica de Cartuchos
c Artefactos de Guerra a faculdade de mandar trancar nota'
imposta~ aos opera rios •.......... , . • . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • . . •

II!.S

108
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INDWE D.\S llF.ClSÕES
1':1.::::-..

'i. 88- O aspirante a ollicial que anteriormente se matriculou na Escola de Guerra em 1000, sujeito ao regulamento de 2 de on-

tubro de 1905, nl!.o póde ter seu nome collocado em primeiro
logar na relação dos que terminaram o curso preparatorio um
anno dorois da data em quo elle o concluiu ................. .

1'1. ·"" - O official do Exercito que exarco na Escoia de Estado Maior
as funcções ele subaltorno cumulativamente com as de inslructor tem rlireito á.s gratificações inherentes áquelle e a este
ldgar ............................. · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ·
:'i. \JIJ- Mandam-se pagar a uma rraça do Exercito, em vista do disposto no art. 7 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, a
gratificação e etapa relativas ao tempo em que esteve em tratamento em consequencia de desastre em serviço publico .......
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MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
N. t-EM 2 DE JANEIHO DE 1914
Sobre a

vi~i1a.

""porto dP Santos.

cio~

navio" que collrillzl'm

imini~raJI!c~

i\finisterio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do Interior- 1a Secção- Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1914.
Sr. pmsidente do Estado de S. Paulo - Em refeeeucia ao ollicio
11. Li9i, do 'i, do dezembro proximo findo, do secrcl.ario da Agricultura, Commercio c Obra~ Publicas, de:.;se Estado. declat·o-vos ter
i'C:olvido autorizar que o medtco da Inspcetoria de Immigração visite,
no porto dP Santos, os Yapores abi entrados com imrnigrantes, juntamente com o medico da lnspectoria de Saúde do dito porto.
Saúde e fraternidade.- llerculano de Freita;.

N. 2 -

El\1 8 DE JANEIRO DE 1914

Providencia sobre a installação de um posto policial na rua Saldanha
Marinho

-

~Iinisterio da Justiw

e NcgociÓS Interiores- llü·ectoria da Justiça

2a Secção -N. 36- Hio de .Janeiro, 8 dn janeiro de f!Hl.

Attendendo ao que solicitou o chete de Policia,' convem que seja
estabelecido um posto policial no predio n. fO da rua. Saldanha .1\larinho, morro do Pinto, ainda que, por em quanto, com pequeno numero
de praças, uma vez que 5e trata de urna medida urgente e de grando
utilidade para a segurança o traóquilidadc publicas.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.- Sr. cot·onel
eommandante da Brigada Policial do Distrícto Federal.

N. :l -

El\1 10 DE JANEIRO DE HH4-

Declara <JUe o ajudante do procurador da Republica pócle tomar parte uos trabalhos da commiS~~ão de revi8ão do alistamento, coJUo membro eleito,
desde qnc e~ta fnncciono sob a prcgidencia da autoriciadc jndiciai·ia c~ta
dual

Ministorio ua Jusfir;~ c Negocios lnt.el'iores - 1\io de .Janeiro, lo
janeiro de 1914.
Respondendo o telegramma de 9 do corrente. As commissões d~
alistamento eleitoral, sómente no caso do não haver no município aue
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toridade judiciaria estadual, poderão ser convocadas e presididM
pelo ajudante do procurador, conforme o disposto nos arts. s•e !J• da
lei n. 1.269, de i5 de no\'Cmbro de f!JOí, e, assim, nli.o me parece
que se po,sa allegar incompatibilidade legal em que éste, eleito
membí·o da comm1ssll.o, tome par·te nos seus trabalhos, si a presi~
dencia estiver commettlda i autoridado judlclaria estadual.
Saudações. - lle1·culano de Freitas, ministro do Interior. -Sr.
coi'onel Augusto Fllgueiras, Santos, S. Paulo.

N. q.- El\1 iO DE JANEIRO DE i9H
)lcclara 'llll~. ~ú havendo unanimidade de votos na congregação, púdc I!_Or n~
meado pmfes~or cxtraordinario cffectivo, nos termos do art. 36, paragrapho
unico, da Lei Organica de 5 do abril de 1911, um candidato indicado

\lini'lterio da Justiça o Negocios Interiores - Dirccturia do In~
lcriol'- 2" Secção- Rio de .Janeiro, 10 de janeiro de 1914:.
Com ollicio n. 327, do 31 de dezomb1'0 findo, submcttestes á con~
sideração deste ministel'io a exposição que vos fez o director d<L
Faculdade ele Direito de S. Paulo sobre a candidatura do Dr. Theophilo Benedicto de Souza Carvalho ao cargo de pl'ofessor extraordina~
rio effectivo da 3a secção da mesma Faculdade.
Cabe-me declara1·-vos, em resposta, que não pódc ser feita a
nomeação.
Com etfeito, o decreto n. 8.6:.i~, de 5 de abril de i91l, quo rega a.
mataria, tratando do provimento dos loga.re!! de professor extraordinario, dispõe no art. 36, como regra geral, que será nomeado o
escolilido dentre ts tres nomes propostos pela congregação, mediante
concurso de titulos c ob!'as. Admitte o mesmo decreto a hypothese do
paragrapho unico do referido artigo, que autoriza a nomeayão, em
casos especiaes, de quem, sem a" formalidades do mesmo, fôr mdicado
pela unanimidade de votos da congregaçllo.
Verifica-se da exposisão que nem se trata do artigo, nem reune
o candidato a unanimidade de votos indispensavel para o caso do
paragrapho unico referido,
, Não póde, poi~, ser o mesmo nomeado professor extraordinarlo
effectivo.
Saúde e fraternidade. - Herculano de Freitcu.-- Sr. presidentE!'
do Conselho Superior do Ensino.

N. t i - El\1 f3 DE JANEIRO DE !914Sobre a impossibilidade do se reunirem f6ra. da época legal as commissôes de
revisão do alistamento eleitoral

Miuistel·io da Justiça e Negocios Interiores - Bio do Janeiro, 13
de janeiro de 1914-.
Respondendo ollicio ô do corrente. Desde que essa commissli.o
nll.o se tenha podido installar dia iO corrente, conforme determina
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art. W lei n. ! .269, de !5 novembro !90(., sómente proxima época
o.nno vindouro será. licito realizar-se tal installação.
Saudações.- Herculano de Freitas, ministro do Interior.- St·.
juiz de direito presidênte da com missão de revisão do alistamento eleitoral no municipio do Avaré, S. Paulo.

N. 6- E:\1 U DE JANEIRO DE t9f(.
Sobre a inclusão, em municipio novo, de eleitores alistados naquelle de que foi
desmt~mbrado

Ministerio da Justiça e Negocios Jnterim·r,s- Rio do Janeiro,
i4 de janeiro de HH4-.

Respondendo \Osso telegeamma. A presnmpção é de que os eleitores alistados no primitivo município, do qual foi desmembrado o
actual, de Salto G!'ande, o tenham sido legalmente, e assim parcc~
que podoeão ser admittido~ om o novo município, independentemente
de qualquer outra prova, visto ser permanente o alistamento, conforme dispõe o art. 39 d~t lei n. L269, de t5 do novembro de HlOí-.
Entretanto, á. respectiva com missão cabm·á resolver sobro ta I a~sum
pto, faltando cornpetem-~ia ao Poder Executivo pal':t decidi!' na especio.
Saudações.- 1Ie1·culano de Freitas, ministl'O do Interior.- S1·.
pres1deutc da Camara Municipal de Salto G1·ande, Minas Gcracs.

N. 7- E\f U DE JANEIRO DE 19!4-

.

Fóra da época legal não é possivel organizar mesas para as eleições federaes

J\lini,;terio da Justiça c Negocios Interiorns -Rio de Janeiro,
U de janeiro de 1914-.
Respondendó telegramma 5 COlTento. Desde que, na época legal,
nD.o foram organizadas mesas para as elciçoea federaes, no triennio
de t9H a t9i4-, não é possivel ot·ganizal-as agot·a, eom infrac~lo da!'
dispo:ili~ões logaes.
Saudações.- Herculano de Freitas, ministl•o tio Interior.- Sr.
juiz federal na Secção do Ceará, F01·taleza.

N. 8- EM 21 DE JANEIRO DE i9U
Sobre o fnrnocimento do novos livros para a~ eloiçõe~ de Presidente e Vice·
Presidente da flepnblica

1\linisterio da Justiça n Negocios lnteriore~- Rio de Janeiro,
2t de janeiro de i9t4.
Respondendo telegramma t6, declat·o-vos que, conforme decisão
constante aviso-dreular· dirigido a os'ia delegacia em 16 de setembro
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dt>: 1905, e á qual se não oppõe art. 17 portaria 26 maio 19!3, devem
ser fornecidos novos livros para. eleição Presidente e Viee-Presidente
da Republica, desde que, como sn pratica quanto eleições federaes
~.enarlor· e Deputado, os livros existentes nll.o possam mais senir, por
p1 se acharem esgotadas as suas folha~.
Saudações.- llentllauo de Freitag, ministro do InterioT·.- Sr.
delegado fiseal do Thf'sonro NiH'.ional no Estado do Rio l:rande do Sul,
Porto :\ le!!rr.
N. ~~ -- E'f 2~ DF. .JANEillO DF. t9f.l.
Dr•rlaro tjlll' ao< rl'lm·mallns llu Ctn·po <ib l'lomlwiros não attin~w a modificação
.-onstantP do ~ 2" tio art. 2118
I'PgniRmt•nto lwixado pl'!ln <it'Cl'€'to·
n. ~.OíR, ''" 1~ rl!' outubro <11' Hlii.

dA

l\linistcrio da Justiça. e Negocios lnterioreq -- Directoria da .Jnsti~a
- N. H5 - Rio de .Janeiro, 22 de janeiro de 1\Jt4.
1-:m referencia ·ao officio n. no, de f3 do mez findo, declaro-vos
para os fins convenientes, que aos reformados desse Corpo no goso das
vantagens da legislação anterior não attinge a modificação constante
do ~ 2" do art. 248 do reg-ulamento que baixou eom o decreto n. 9.048,
tiP- 18 •te outubro de 1!J11.
Saúda o ft·aternidade.- Herculano de Freitas.- 81·. corqoel
t>ommandanl.f~ fio Corpo de Romheiros do Distrkto Federal.
I
-

~" ~ecção

N.

to-

EM 24 DE JANEIRO, DE 19H

Solm• a impnS<ibilidatle de convocar a commi~são rle revisão do ali~tamento
Plr•itnral, IIP~tlc quf' niio Pxista, no municipio, antori<lad~ jntliciaria t>~ta
dllal. nem ajnrlantl' ''" pmcurador da R('publica.

l\liuiste•·io da. .Tust.i•:a e Ne~ocio~ Interiores f4 de jarwiro d0. f !IH.

llio de .Janeiro,

De;:de que nll.o ha autoridade judiciaria estadual, nesse município, ilem oxigte nomeado ajudante procurador Repnblica, impossível
eonvocar eommi'lSão, aU~m do quo já pa.sson úpol'a legal. Fica asgim
re.<pondido t.elegramma.
Saudações.- Herculano de Freitas, ministro do Interior.- Sr.
Madeira, membro commiss1io revisão . alistamonto eleitoral mnnicipio
Paço do 'hranhão.
N. H -EM :H· DE JANEIRO DE t9H
An1oriza o <'mprPgo da< mt•'Jna,; prest.'\rües. constantes 1lo aviso n. 130, rle 21
"~ janPil'tl do• 1\11:!. para ra~amento do farrlamento rla• pra~a· rla Rrigada
l'olij·ial, •·onlinuando I'IIl ,-j!!;(IJ· a' tahrolla~ apJH"onula ... pP-Io avi~n li l. íR7,
d1• li', d" "l'1Ptnbl·n d<· f~ll:!.

:'llinistnrio da

Justi<:~

- 2" <;:t.)ct;fln- N. t:H -

e Neu:ocio.;; lntPt·iores- Direct01·ia da Ju~tiça.
Bio de Jaueien. ~4, de janei1·n de HH i .

.-\nt"l'izo~vos, t''ltil\.H'rnr~ ~olidtaes em officio n. ;J;;, de 22 do rora "'ll':tt' p:•r:t I';Jr,l:im••nt.n tl:t" prar:a!': dPs~a Rrigarla. rlnrantr• o

,.,'11'"·

~
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actual exercício, as mesmas prestaçües que, em vJrtude do aviso
n. 130, de 2! de janeiro do anno passado, foram effectuadas no exercício findo, cont.inuandó tambem em vigor as ta.bel!as de farrlamento
approvadas por a viso n. L Hl7. de f 6 de ~ctembro d0 Hlf 2.
Saúde e ftaternidadc. - Herculanu de Frcitus. - S1·. coronel
commandanto da Rrig·ada Policial do Di~tricto Fed0ral.

N. i2 -- E:\1 2f, DE JANEIBO f)J\ 1914Sobre a •nh~titnit;i'ío dos membro~ !'ll'crtivos tia' cnmmi~~r,.., ti~ l'r\'i~iín tlil
~listrlnwntn .,J~it.ol'al nn casn th· falta;;

l\linistcr·io da Jnsliça c 'íegocio' lnlm·im·t:s- Rio de Janeiro,
2tí de janeit'o de 1\114-.

Dt: accôruo disposto art. 41 dect•eto 11. :;.:bt, de U d11 u()zemht·o
de f 90:l, derem ser sorl eado~, afim de fazer parto des~a commissão,
quatro contribuintes receita publica, sendo dons dentre f:; maiorns
t•ontribuintes imposto predial e dous dentre I 5 maiores contribuinte-;
impostos sobre proprie(lad()s ruraos. ou. na falta d.nsto~, dos Jo indu.;;..
t!'ias c [JrofisSúos. Na (;onformidado art. 10 dnr.reto legislativo
11. ~.iHJ, de H etc julho t!H1, deixando cornmissúes de alistamento
de rmmir-se. por ·falLt de numero. os membros ell'ectivos que tiverem faltado tres H'ZRs, snguidamcntn ou uão, Pm dia~ em que referidas commi~sões uão h:Lfam poriido funccionat·, serão s11hstitnidos
pelo,; respecti,·os snpplcntcs, não podendo os mesmos P-ffect.iro~. nessa
t•cyisão, reassumir os sons Jogares.
Saudações.-- Herculano de F1·eitas, ministro do Interior.- Sr.
presidente da com missão de revisão do ali~tamen to cleitor·al uo muni·
cipio rln Rag{~, llio Gr:md0 do Sul.

N. 13 -

EM 27 DE .JANEIR.O DR 191i

Recommencla ao rheft> do Policia, que as casas interdicta~ sejam
por praças da flrigada, ~(>mente at<• á vistoria jwlirial.

!(narclacla~

1\linisterio da .Justiça e Negocios Intei·ior•c;;- Dil'ectoria da Justit;a.
Secção- N. 152- Rio de Janeiro, 27 de janeir·o de i9H.
Attendrmdo ao que pondorou o commandante da Brigada Policial
do Distri<'to Federal, recommendo-vos providenciei spara quo as casas
intct'dictas sejam guar(lauas por praças daquella corporação sómante
até :'t vistol'ia judicial, visto já sa al'harem nesse se!'l'iço f:JR prar:as.
Saúde a 1'ratf'rnidade. - llercrtlnno d·· F r. ilo11. - Sr. chefe 1lo
Policia. do Di~t1·ieto Federal.
-

:l'
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N. U- EM 3i DE JANEIRO DE i\Ht
Sobre o abono dR diarias, no caso de enfermidade comprovada com attestado
medico

l\linisterio da Justiça e Negocios Interiores - Directorla do Intet·ior- 1a Secção- Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1914.
Em referencia ao vosso officio n. 170, de 28 de janeiro corrente,
deelaro-vos, para. os devidos effeitos, 9ue, de accôrdo com o dispos~o
no art. 91 da lei u. 2.842, de 3 do dito mez, nos casos de enfermidade comprovada com attestado medico, aos operarias, jornaleiros,
diaristas e trabalhadores da União, serão abonadas, até tres mezes,
duas ter~as partes, e, nos tres mezes subsequentes, metade ~a respectiva diaria ; pelo que, não eabe a .este Minlsterlo conceder ltcença ao
servente rlossa dJrectoria F1·anklin de Souza, cujo requerimento restituo.
Saúde e fraternidade.- llerculano àe Freitas.- Sr. director
geral de Saúrle Publica.
N. 15 -

EM 9 DE FEVEREIRO DE 19Hr

Sohre a convocação de mesas para

elei~llo

presidencial

Ministerio da Justiça o Negocias Interiores - Rio de .Janeiro,
9 de fevereiro de f 9H-.

Respondendo vosso telegramma, declaro que, por se tratar da
eleição presidencial, em que o Senado é, támbem, poder apurador,
parece nada obsta a que sejam convot'adas as mesas actuaes, ficando
ao Congresso Nacional resolver opportunamente, sobre suo. legalidade.
Saudações.- Herculano de Freitas, ministro do Interior.- Sr.
i 0 supplente do substituto do juiz federal no munlcipio 1da Vlctoria,
Estado do Espírito Santo.

N. i C. -- EM H DE FEVEREIRO DE f 9H
Declara qne n

o~crivão

do Registro Civil não póde servir na commissão do
revisa:o do alistamento eleitoral

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Rio de Janeiro,

H de fevereiro de f 914: .

Res~ndendo vosso telegramma, declaro que, em faca disposto
art. 10 lei n. 1.269. de 1:í de nove,nbro de i9Ji, escrivão Registro
Civil nlto póde ser designado servil· commissll.o revisã-o alistamento
eleitoral. Remetto dito t)legramma procurado!" Republica. para proceder como fõt• de dir3ito acerca facto3 é accusado escrlv!lo judictal a
que vos I'eferis.
·
l;Jaudaçõe;,.- Herculano de Freit,zs, ministro do Interior.- St·.
presidente da. commissão de revisãiJ do alistariJento eleitoral no mu·
nicipio de Serra, Estado do E>pirito Santo.

MINISTERiiO DA JUSTIÇA F. NEGOCIOS INTERIOR:ES

N. f7 -EM H DE FEVEREIRO DE i9U.
Declara que o ajudante do procurador' da Republica não póde convocar

m~~as

eleitorae~

Ministerio da Justiça e Negoeios lnterioros- Hio do Janeiro,
H de fevereiro de i 9H:.

Respondo vosso ollicio 9 corrente. Conforme art. 70 lei n. f.26!1,
de 15 de novembro 1904, convor~ação mesas para qualquer eleição
devo ser feita, com antecedencia 20 dias, pelo 1o supplente substituto
juiz federal, ou, falta deste, pelos seus immcdiatos. Sómente para
convocação junta organizadora mesas eleitoraes é que art. üi, § i 0 ,
dita lei dá. tal competencia ajudante do proeuradur da Republica, na
falta daquelle snpplente.
Saudações.- Herculano ele Freitas, ministro do In tcrior.- Sr.
ajudante do procumdor da Hepublica 110 município do Amparo, Sãt>
Paulo,

N. 18 Sobre

EM !6 DE FEVEREIRO DE i \lU.
~~~

elfeitos dos recursos oloitoracs

Ministerio da Justiça n Nogocios Interiores - Rio dP .Tanniro,
!6 de fevoretro de f914.
Na fórma arts. 33 e 36, lei n. i. 26\l, de f a de 110\·embro de
!904, recursos alistamento eleitoral, interposto perante respectiva
junta, não tem effe!to suspensivo. Decididos, porém, tacs recm·sos,
caso exclusão alistado, não poderá este exercer direito de voto, c.
quando annullado todo o alistamento, não poderão ser admittidos a
votar os cidadãos nclle incluídos, drsde que isto conste olllcialmente,
embora, neste ultimo caso, tenha havido recurso voluntario para o
Supremo Tribunal Federal, conforme art. 37 alludida lei, mandada
applicar trabalhos commissúes revisão pelo decreto legislativo
n. t. 733, dn 26 de setembro de f907. Fica assim respondida eonsulta constante telegramma 7 do corrente.
Saudações.- Herculano de Frl!itas, ministro do Interior.-- Sr.
presidente da commissão de revislío do alistamento eleitora I da capital do Estado da Bahia.

N. 19- EM i7 DE FEVEHEIRO DE t9H
Declara que o aviso de 2 de maio de 1913 sobre accumulaçües remuneradas nllo
se applica ao professor do Jn,tituto Nacional ele Mnsica que exerça as funcções dR rlirr.ctor

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria do Interior - 2~ Secção - llio de Janeil'O, t7 de fevereiro de f 9!4.
Sr. ministro de Estado da Fazenda- Em additamento ao aviso
de 2 de maio do anuo· proximo findo, cabe-me declarar-vos que esse

to

fl FCI RÔI'~ !lO f10VERNO

acto não se applica, em face da lei n. 4i B, de 2 dp. junho de 1892, ao
cargo de director do Instituto \Tacional ele 1\[usica, o qual, nos termos
do at·t. 8:{ do rngulamento approvatlo pelo decreto 11. 9. 05ô, ri c iR
dn ontull!'o de Hll!, ó de natureza techuica.:
l'ie~sa conformidade, rogo vos· digneis providenciar atim de quo
ao riit·ector do I'eferido Instituto SE:'jam abonados os vencimentos a
yue tom direito, a contar do dito ruez de maio. como prof~>ssor da <'a<1eira de org~o P harmonium.
~aúde e fraternidadn. - /lfrcu/ono r/e Freitos •

.~. :'O -

EM 18 DE FEVEREIRO DE 1914

.\linisterio da Justi1~a n Negocios Interiores - Directoria. do luf.,•I'inr- t• SP-cção - llio dl' .lanl'iro, Hl 1!1' fe~ereiro de 191-í.
Em i'nf,~reneia ao r osso officio 11. 21 :;, lln '• de fm·erniro cor•t•ente,
c ;i vi~ta do qur commnnic:ws em o de n. 27l, de i2 do mesmo moz,
dn!'i:lro-ms que autorizo a indicada pro\·idl1ncia, de continuarem no
Lazarnto dn Ta mandare o a lmoxarit'e e dou~ servcnte,;-gnardas, fli~
JH'Il"adns os demais erupr!'g'ados, em virtude do disposto no art. 2'',
11. 20, da In i n. 2. 8i2, de :1 de jaueit·o proximo findo, e pelo facto do
não e~tarem comprehendidos em o numero dos não demissíveis.
P.w nst a occasião. rncomm!'ndo-vos que informeiq sobre a impor·
taueb do credito nccessal'io para oecorrer nfLo só ás despezas relativa~ !L conservação do rcspectiro immo1el, até que ~c realizo a sua
,. omi:t, em ltasta publica. na conformidade do l'ital!o dispo'litivo, como
t :unhem ao pagamonto dos n•ncimontos dos empregados qne não
l"vmm dispnnsados.
Saúde e fraternidade.'-- llerculano de Freifflg. -- Sr. dit ector
e:nral ne Saúnc Pnhlka.

N. 2t -

E!\l i 9 DE FEVEREIRO DE i 9H,

Drrlar:l qn" ao JlodPr Exeentivo falta competencia para J•esolvrr Mhre a
~xeclu·fio

1b lfli t""lPitor:ll, na part~ afff'eta no Judiciario

lllinisterio da J usti•;a o Negocios Int:edores - Directoria do Jntnrior- P Secção- llio de .Janeit·o, f\) rle fevereiro de i9H-.
Em re,posta ú. consulta I'Oustante do otncio n. 9, de 22 de janeiro
proximo findo. cabe-mr) dizer· qne, por ~c teatar, na espccie, da ext>enr;ão da lei 11. L2t\\l, de 1:; de no\embro rlc 190~, na parte alfecla
ao Porlet· .ludidai·io, vos eompetr< r,•<olvet• a rai respeito, devendo, no
rago df' duvida. sei' aq~tclt.r r•nrt'<nlr a dit·igida ao ,·osso superior hicrat·cltico.
Saúde e ft·:u,,r.tida l•'.-1/l!r•'ltl•II!!J d~ F1·eifag. -- S1·. jr1i1. li~.IAral
na ~P<T:\O do l'<ll'anú.

l\IINISTEI110 0.'\ .TI'STTf:.\ C ':'\ r.r.omoA TNTEniOnES
~. 2:!~ómcnt~ nn ea<n riP n;in

U

EM 20 DE FEVEHEIRO DE 19H
mais pmlerr>m sf'rYil' ns liiTns PIPitorac~ rleV!'m ~er
t•PrJuisit.ado-.. TI H\ th

:\linbterio da Justic;a r· .'.'C.!!:Oeios Iuler·iorP8
20 do fevereiro de !\lii.

~-

Hio dP .Janeir·n,

Hospondondo vosso telegramma, del'laro que ros eompelc requisitar ao presicicnte eommissAo alistamento eleitoral os livro.~ eleiçãn
presidencial, os qua.es dtwom estar archivados cartorio respectivo escrivllo, conforme disposto ar·t. 39 decreto n. :; . o\!i3, de 6 l'evcrcil'o
f\lOii. SómentP no easo de não podcrPm mai~ senir, ou no de extt·al'io,
terllo de ser fornecidos novos livros pela delegacia fiscal, mediante
vos.sa requisição e nos termos paraf!:rapho un ioo mesmo al'tigo.
Saudações.- He1'culano de Freitas, ministro do Interior.- SI'.
1" supplente do substituto do jniz ferleral no municipio da capital d:t
Rahia.

N. 2:1 -

E\! 2!i DF. FE\'EREIIW DE I !ll-1

:\finisterio da Justiça c Ncgocios lntel'iorc~ - Direetoria rlo In·
terior- 1a See(jllO- Rio de .Janeiro. 2:; dP. fevereiro de I'Ji·í.
Em referencia ao vosso officio 11. 11·, de 2 do corr·cmte me?., relativo ao pedido de pagamento de gratificação fdto JXH' Josó l'inhoiro
de Ulhôa, escrirfto do alistamento eleitoral do utunicipio dP S. João
da Boa Vista, nes~e Estado, communico·vos que indeferi esse pedido,
visto não ter sido renovada, na lei do orçamento para. f 912, a. cli;; posição do art. 9" da. lei n. 2.356, de 31 de dezembro de f\HO.
Por esta occasião, devo dizer-vos que cumpre evitar a. remessa.
a este ministerio de requerimentos em identicas conclições. e quo não
podem ser attendidos. ·
. Saúde e fraternidade. - Iler·culano de Freitas.- Sr. dele~ado
tiscal do Thesouro Nacional no Estarlo rle S. Paulo.
·

N. 21-- EM 27 DE FEVEREHW DE i9H

:'l!ini-;terio da .Tusti•:a e Xngocios l11tm•iorn~- lHo do Janeiro, 27 rlo
feret·eir·n de t !l t ·••
11espondendo telegt·a.mma ~2, devo diz<'r que. como ~al.Jeis, recursos eleiloraes não U'·m elfr>itn suspensÍI'o, e. assim, nada obsta
a que aos eleitores alistados ultima re\·isão ~ejam experlidos re'lpef'livos titulos, com que, nas secçõe~ exi~tcntc~. poderão votar eleic~ão
I" rnat'':"· Cnnfl)l·mn ;1 lni. mP.;a\1 s~o a~ me•mas t>lritas J1ara o a('\llal
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triennio, e, por isso, sómente para eleições 30 janeiro i9.t5 deverá
vigorar nova divisão secções, elegendo-se a 30 de dezembro corrente
anno novas mesas para rtodas as secções, de a.ccõrdo com alludida
divisão.
Saudações.- Herculano d<! Freitas, ministro do Jntel'ior .-Sr.
Ot·. Pedro Lago, Bahia.

N. :!!i Solll'l~

F.l\1 27 DF. FEVEREIRO DF. f 914

o fllll~r,ionall!PiltO da~

cleitoraos, consideradas illegae' pelo poder
Yériflcador

mC>:J.S

!\linistc!'io ria .Justiça. c Nc.~ocios Interiorr.s - Hio do .Tancit·o,
27 de tP.verciro rle 1914.
Escapa competcncia l'odcr Executivo decidir sobre assumpto
constante tclegramma 23 corrente. DeseJe, porém, que Podct· Legislativo declarou illog-aes mesas eleitas juntn. organizadora presi<Hda
1.• supplentc substituto juiz federal a quem alludis, parece não deH~t·ão Plla~ funccionar u:t eleição f o março, c sim as que foram consideradas legaes Senado n Carnara, CJUC constituem podPt' aptu·adoe
rr~ft•t·ida eleição.
Saudações. - Herculano de Fl'eitas, ministro do Inte•·ior. - Sr.
lzirlro Ferreiea Borges Fonseca, mesario em Itapamirirn, Esplrito
í'anto.

N. 26- EM 27 DE Ff.VEREIRO DE f9HN11ga appro1·ação a uma proposta do Conselho Docente da Escola Nacional d(J
ll••llaq Artn~, cr>nccd•••Hlo s~gnnrla época rlc exame~ a diversos alumnos

!\linistcrio da Justiça e Negorios Interiores - Directoria do lnte~ 2• Secção- Hio dn jancit·o, 27 de fevereiro do !9!4.
Em otlicio n. iO, de !9 de janeiro proximo findo, trazeis ao conhedmento deste ministerio que o Conselho Docento approvou uma proposta concedendo segunda época de exame3 a diversos alumnos.
Declaro-vos, em resposta, que, regendo-se essa Escola neste particular, e.v-vi do a1·t. i 0 do regulamento de H de setembro de i9H,
pela Lei Organica do Ensino Superior e do fundamental na Republica,
a CJUal não autoriza segunda época de exames, deixa de ser approvada a proposta, porque importaria em alteração que o Poder
Executivo uã.o está IP~alm:3nto autorizado a fazer no citarlo I'eguJamrmto.
Saúde e fraternidade.- flerrulano de Freitas.- Sr·. dircctol' da.
Escola Nadonal de BeiJas Artes.
riot·

N. 27- EM 2S DIT FEVEREIRO 011! 19U,
Declara na<la ter o Governo que oppôr ás resoluções <lo Conselho Superior dê
Enqino relativas á. segunda ópoca dos exames c conccRsão do diploma de
cng:cnheiro gcographn a alumnos matriculados em l!H I

1\linisterio da .Justiça o Negocios Intoriores- Directoria do Iuterior- 2~ Secc;ão- Bio de Janeiro, 28 de fevereiro de f9H.
Em referencia. ao officio n. 4i, de 27 do fevereiro que hoje finda,
declaro-vos, para os fins convenientes, nada ter que oppór á.s resolnr;.ões desse Conselho, concedendo, por equidade, uma segunda epoca.
de exames a alumnos matriculados nas primeiraR serias dos cursos
superiores em f9B, o permittindo que a outros alumnos da Escola
l'olytechnica, quo iniciaram seu curso no mesmo anno, sejam dados
diplomas ou certific~dos de engenheiro geographo, uma vez completado o curso ató ;'~ a• série, indusive, e do accôt·do com o regimcn anterior.
Saúde c fraternidade. - Herculano de Freit,ts. --: Sr. pre~ldenta
do Conselho Superior de Ensino.

N.

~8

-EM 9 DE 1\fA!l.ÇO DE i914

Declara ao :->r. ministro da Fazenda quo o funccionamcnto de sociedades bancarias que t~poram em cmprestimh de penhores, dependo das di~posiçõe~
'elo decreto n. G.G51, de 19 de ~etombro do 1907.

-

l\linlsterio da Jnsti<;a e ~egoclos Interiores- Directorln da .fustiça

2a Sec<;ã.o- N. 381- Rio de Janeiro, 9 de março de f9f4,

Sr. ministro de Estado da. Fazenda- Devolvendo o processo que
acompanhou o aviso n. :16, de 3 do corrente mez, sobre a. organização, nesta Capital, de uma. sociedade bancaria. destinada. especialmente a operar em emprestimos sobre penjlore<J, conforme deClaração
dos interessados no requêrimento junto ao mesmo processo, declarovos que, para o funccwnamento de tal estabelecimento, torna-se
necessorlo que sejam observadas as disposições do decreto n. 6.651,
de t9 de setembro de 1907, que é o que rege o assumpto.
Saúdo e fraternidade.- Herculano de FreitaJ,
N. 29- EM fO DE MARÇO DE 1914
Declara ao commandante da Brigada, quanto ao pagamento de fornecimentos
feitos áquella corporaçll:o, quo .devo aguardar o pedido dos interessados,
rlovidamonto habilitados.

1\linisterio da Justiça c Negocios Interiores- Directorla. de Jus ti\· a
-

2a Secção - N. 383 -Rio de Janeiro, f O de marc;o de f9U.

Em referencia ao officio n. 72, de 20 do mez findo 1 sobre o pagamonto dos fornecimentog feitos a essa Brigada no perlodo de t de

14
a~osto ;1 :H de dezembro do anuo passado, declaro-vos que deveis
a!ónardar· o pedido do-: interessados, qn;uHlo d•widamcnte habilitados
ao r·ccehimcuto da.s contas.
Saúde e fr•atcruidad••. - llercnlano de Frcit•ts.- Sr. ··oroncl
commandante da llri~ada Policial do Uistricto Federal.

\. :10- EM 1o DE l\IAW.:O

DE 1\ll í

J>t-cL11·a 'lllt' Hiin lt>Jil •lir,~ito a vt1 ncilneutu algum o funcC'ionadn que ~~xcedc 1>
prazo da li c~"':". atú 'I"'' obtenha outra "<'li fi'" JJIJ p:o~o d0s!H
~liuisterio da Justiça e Negocios Intel'iores - Direcloria do Interior- 1• Sec•:ão- Rio dn Janeiro, 10 de março de f\lH.
Em resposta ao officio n. 431-, de •.1 de mar•;o cOI·rentc. dcelaro-vos que o prazo da licença concedida ao inspcctor sanitario
Ur. :-;cha,;tião \lascarenhas Barroso, em portaria de 4 do dito mez,
•.leve sm· contado da data em que esta fúr apresentada ao cumpra-se,
não tendo o alludido funccionario riircito a vencimento algum, no
periodo decorrido de 14, de ngosto do anno proxi»JO findo, quando
terminou a ultin1a liceuça, até ao dia em que bouvcr entrado no
!!oso da que ora obteve, cu1 \ irtude da autoriza,:ão constantn do
decret(lle~islativo n. ~.Sill, de 5 de novembro de i9t3.
Saúde e fra.tcrnidado. ~- llercHlano de Ftdtas.- Sr. director
p;eral de Saude Publica.

N. 31- El\1 tO DE MARÇO DE t9H
l•t'cla,•a 'liiU o (;o\el'llU u:Hia Íf~lll íptr uppOr a cre;u;iiu de l1Jgare~ na Escola
Pnlytecllllic:o. d••o;f.k 'f IH' a' •lcspezao; corr:un por conta dos C'lfr<'' do l!Siabccimentn

:'llinistnrio da .Jastiça e Negocios lntel'iores- Directoria do luto~
2"~ecr;ão- Hio de .Janeiro, iOdo março de i9H.
Em·rofcrcncia aos ollicios ns. !06 e 36, t·espedivamcnte de Vl de
ab!'il do anuo proximo findo o 25 de nwereiro ultimo, declaro-vos
uada tm· que oppôr á croaçAo tlc dous Jogares de assistente c um de
auxiliar do gabinete ua Escola Polytechnica do Hio de Janeiro, em·rundo, porém, a:l dospezas por conta. dos cofres da Escola.
Saúqc c fra.ternitlade. - Il•:rcul~.mo de Freitas. -Sr. pre,idcute
do f:onsclho Superior do Ensino.
rinr-

N. :3:!

-~

El\116 UE I\IAI1ÇO DE

f~H

n~~clara. r,~,·o;;;adn::'

o-; ar·h. 7~~ t'. :!li do~ tlccl·nto-; ns. 722, dü !!fl tlc outubro
c 1.3;>i, d•J ti rlc abril de Ui5·í, rulatÍ\'Os á .prorogação do prazo
para ns olliciaC's da (;nanla !\'"aciolwl pr·ucnrarrml sua~ patC'ute~.

!K~J.

~linistet·io

-

da .rnsti•:a e

Ne~ocio~

Inleriores ·- Directoriu da .Justiça.

:!" !'ecçfio- !\'. t3H- Hio de Janeiro, {6 de março de !~1!4.

/ Tendo sidu eevogadas, pelas leis ns. 560, de 3l de dezembt·o de
\J 0 , o 7i-l, de 26 de de~cmbro de !900, al't. :19, o.'> arts. 79 o

tx98, al't.

.\TI:'\ISTFrun n.1 .1r·sTrt.:.1

r :--;f.G()r:ro;:; r:'\1Tnrorn:s

Hi

20, ultima parte, do-; decretos ns. 122, de 25 tle outubro de fij5U, o
L35·í, do 6 elo auril de fH:;í, relativos it p:·orugac;àu dos prazos mar·-

oados par·a os ulticiaes da Guarda Naeional procurarem suas patentes
nos respcetiros commamlns snperior·es, mediante a prova de haverrm
pago os devido~ sellos, u;n> mais lhes púde ser concedida essa vauta.gem e muito menos com o caracter de medida. geral, t·onforme solieitaes em offieio n. 6l, de z~ do outubro ultimo, por importar em
alteração da lei, faculdade quo s•'• ao Poder Legi,lativo é per·
rnittida.
Como graça, porém, o Governo lo!ll COIH.:edido dispensa do lapso
de tempo aos ofiiciaes que, justilicando os motivos que os privaJ.'a.m rle
satisfazer as exigencias da lei, applicaveis ao caso, a requerem para
revestir dessas formalidades legaes suas patentes, recurso que pódc
ser utili7.ado pelos que ~e achat·cm na ~itu:~t;:ão indicada no supracitadr>
flfficio.
Saúde e ft·aternidade. - Hcrcuhwo r.ll! ].',·citas. - ::-r. coron\'1
commandante !iupel'ior interino da Gua1·da NacionaL no Estado d••
Amazonas.
.'1. ;:.1Sobro a

~ubstituição

E~l 2~

DE .\L\RÇO DE HlH

do,; lll'Pfeito-; uo T<!rriiorio do Acre,
por motivo elo féria'

1111

ca~>o

de auseucia

1\Jiuisterio da Justiça c .'legoeios Interiores- Hio de Janeiro,
25 de março de i9H.
Em l'eierencia telegrauuna 10 corrente, declaro-vos que alvitt·e
suggcrido ficar secretario respondendo expediente Prefeitura teria
cabimento si vossa ausencia fosse apenas da séde mesma Prefeitura e
em objecto serviço. No caso, porém, das férias de que tmta art. 10
decreto n. 9.83f,.tem applicação o disposto no art. 4•1 § 1P, alludido
decreto.
Saudações.-Haetdano de Frei.ta~, ministro do Interior.- Sr.
pl'cfeito do Alto Juruá., Ct•uzeil"o do Sul .

.\. 31· - El\1 26 DK 1\fAHI;u DE I GH
~bro

o modo por que uavem ser remettidos '' Secretaria de Estado deste
ministerio os procassos das contas relativas aos fornecimentos para o servir:o eleitoral •

.\linisterio da Justiça c Negocios lnteriore~- Directol'ia do lutcrior- 1• Secção- Rio do Janeiro, 26 de mar1;o de !9H.
Para que este ministcrio possa providenciar, com a precisa
regularidade, sobre o pagamento das tlespezas relativas ao :serviço
eleitoral, evitando a dovolut;M de eontas c documentos, atlm de
:;erem preenehidas faltas Hellcs verificadas, o que retarda. o alludido
pagamento, venho recommendar-vos que sómcnto encaminheis á
Secretaria de Estado os processos em que hajam sido observadas
todas as exigancias da portaria de 26 de maio de 1'.H:!, junta em im-
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presso, o que deverá constar de declaraç!l.o, feita por essa delegacia.,
nos respectivos papeis.
Saúde e fraternidade.-- Herculano d11 Freitas.- Sr. delegado
ti~cal do Thesouro Nacional no Estado do Amazonas.
Identicos aos delegados fiscaes nos demais Estados, menos Rio de
.Janeiro, e ao collector da~ Rendas Federaes no munieipio de Nictheroy.
:i. ;1;j - - EM ::.l8 DE 1\IARÇO DE f 'Jf!t
Consulta ao Sr. mini~tro dil. Guerra si continúa em vigor o aviso n. 76, da 21
do dezemb~o de 1901!, quo providencia sobre o recolhimento da officiaês o
inferiores da Guardil. Nacional, quando presos, disciplinarmente.

Ministeeio da Justiça e Negocies Interiores -"- Directoria da .Jus...
:l' 8ccção - N. 509 ·--Rio de Janeiro, 28 de março de i 'JH- .
. Sl'. ministt·o do Estado dos Negocios da Guerra- Para habilitar
este ministerio a. resGlvcr consultas que lhe são feitas, frequentemente
pelos com mandantes superiores da Guarda Nacional nos Estados, relativamente aos Jogares a que devam ser recolhidos os officiacs e inferiores da referida milícia, quando presos. disciplinarmente, ou por
ordem ele ;nttol'idarles civis, - rogo-Yos digneis de informar-me si
~ontinúa em pleno vigor o aviso n. 76, de 2~ de dezembro de !908,
no qual esse ministerio providenciara para que fossem elles recolhidos,
nesta Capital, á Brigada Policial, po1· ser uma instituição federal, e
nos Estados aos corpos do Exercito, correndo as despezas com a alimcntaçao dos officiaes por sua propria conta e com a dos inferiores
pot· conta da caixa dos cot'pos a que pel'tencerom, e eonforme fôra
aliás, posteriormente declarado em aviso n. 66, de H. de dezembro
do 190~); bem assim, si aquella providencia poderá tornar-se extensiva ás fortaler.as de Santa Cruz e Gragoatá., em casos excepciouaes em
que a diôeiplina aconselho o seu emprego.
Saúde c fratornirladc. -Herculano de Freitas.
!:iça -

N. 36 - EM 30 DE MARÇO DE i 9H
Sobro o modo do interpretar o disposto no art. 1', n. 1, do decreto legislativo
n. 2.756, de 10 de janeiro de 1913, para o etreito dos descontos nos respectivos vencimentos, por motivo de licença para tratamento de saúde

1\linisterlo da Justiça o Negocias Interiores- Directoria do Interior- t• t;ecçll.o- Rio de Janeiro, 30 de março de i9i4.
Em resposta â. consulta constante do officio dessa Directoria 1
11. !il3, fiO 18 de março corrente, declaro-vos que ao inspector sanit.ario Dr. Boaventura Francisco Lameira de Andrade, a quem em
data de f7 foram concedidos seis mezes de licença, já tendo gosado
outra de igual prazo, no período de f • de novembro de i 9!2 a i • do
maio do a uno proximo findo cabe, durante o tempo da actual licença,
o orrlenado do seu logar, na conformidade do decreto legislativo
n. 2. 756 1 de fO de janeiro de 191. 3, visto que não se trata de prorogaçào, caso em que é applica.vel, para os respectivos descontos, o
disposto' no art. 1°, n. 1, do alludido decreto.
Saúde e fraternidade.- llcrculanó de Freitas.- Sr. àirector geral
interino de Saúde Publica.
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llE AUHIL 01-: 1\Jf.l.

Ao Pudf'r :Executivo niio i• pPrmittido dispensar. no Tl'l'l'Ítorio do Acre, a
arn•cada(:;ln dr im po~to:-. i nd nidns nit HPcPi la G! l'rt I da Rrpu blica
1

:IIinist1~rio da Justiça c Negoci•H Interiores- Hio de Janeiro, 2 de
abril de 1\IH.
Em refcreu..:ia ao telegramma •le :;:1 ue mar1;o ultimo, declaro-vos
que, cabendo ao Congrtsso :-i acionai votar le1s impostos e orçar
Heceita Geral Bepublica e teudu o mesmo Cougresso inclmdo ua alludida lei de receita· .impostos industria.~ e profissões no Terrilorio do
Acre, não é licito ao l'oder Executivo· dispensar arrecadação taes
impostos.
Saudaçõe'l.- Jlerwlano de Freitas, 'ministro do Interior.-;Sr. prefeito do Alto Jurua, Cruzeieo do Sul.

.~.

;;s- E.\1

~DE

ABRIL DE 1914

Declara que, mt!smo no caso de molestJa, não é permittido exame de segunda
época na Escola Nacional de Bellas Artes

Miniqterio da .Ju~tiça c Negocias Interiores- Dir.~ctoria do Interior- 2a '3ecçho- Rio de Janeim., 2 de abril de f9f4.
Declaro-vos, para os fins convenientes, em resposta ao officio
n. 38, de 24 de março proximo findo, e em additamento ao aviso de
27 de fevereiro ultimo, que a probibiçll.o de exames em segunda época
abrange tambem os casos de molesti:a que impossibilite a realização
daquelles actos na época legal.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.- Sr. director da
Escola Nacional de Bellas Artes.

N. 39- EM 2 DE ABRIL DE 19U
Declara que ao preHidente do Conselho Superior do Ensino compete a funcção
de flscnlizar os estab~Iecimentos de ensino superior, estaduaes ou particulares

·~linisterio da Justiça o Negocios Interiores - Directoria do Interior- 2a Secção - Rio de J~eiro, 2 de abril de 19H.
Em referencia ao officio n. 47, de 7 de março proximo passado,
declaro, para os devidos e.tfeitos, que vos incum bc exercer, em nome
do Governo Federal, as funcções fiscalizadoras legaes em relação aos
estabeleCimentos de ensino superior, existentes ou por fundar,
creados pelos Estados ou p(\r particulares, para o fim de verificar a sua
id(,neidade e acompanhar nelles à regularidade e efiicacia do ensino,
remettendo a e;;te ministerio a lista dos que jnlgardrs nas condições

DECISÕES DO GOVER~O
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legaes para, uma vez re~()nhecidos como ta'3s, serem os seus titulo<>
de habilitaçi\o profissional recebidos a reg stro nas repartiçõe,;; competentes.
Saú<_le e fraternidade.- 1/erculano de Frcit,zs. -Sr. presidente
do Conselho Superior do Ensino.
N. -1,0- EM 3 DE ABBIL DE 1\HíManda suspender a

cobran~a,

no Territorio do Acre,
sobre a borracha

uo imposto

rl~ e:ocporta~ão

1\Jini,terio da Justiça e Negodos Interiores- Rio de Janeiro, 3 da
abril de 19H.
Por n~o estar comprehendida entre os impostos de qua trata o
§ 6" do art. 42 110 decreto n. 9.831, de 23 de outubro de 1912, deve
ser immec!Jata.ments suspAnsa a ·cobrança do de exportação sobre a
borracha, Yotada pelo Conselho Municipal de Cruzcit·o do ::iul, e neste
sentido dareis as necessarias providencias.
Saudações.- Herculano de Freitas, ministro do Interior.Sr. prefeito do Alto J uruá, Cruzeiro do Sul.
, N. 41- EM f4 DE ABRIL DE 19t4
Declara que o processo de um concurso iniciado antes da promulgação de um&
lei não é attingido por disposição dessa lei

Ministerio da Justiça e Nrgocios Interiores- Directoria do Interior- 2a :;ecção - lHo de Janeiro, 14· rle abril de 1914.
Respondendo á conmlt.a fJita em officio n. 4, de 15 de janeiro
ultimo, dcdaro-vos que o concurso para provimento da cadeira de
orgão e harmonium deve re uizar-se na época marcada pelo aviso do
9 de dezembro do anno passado.
Tendo-~e iniciado o respectivo processo antes da promulgação da
lei n. 2.8t:!, de 4 daquclle mez, não póde att.ingil-o o art. 90 da
mesma lei, a exemplo do que foi analogamente resolvido por occasião
do pr·ovimcnto da cadeira de por·tuguez desse instituto.
Saude e fraternidade.- Herculano de Freitas - Sr. director interino do Instituto BBnjamin Constant.
Nf 42- EM 2-i, DE ABRIL DE f9t4
Recornm<'nda ao chefe do Policia que os delegados districtaes forneçam aos
conselhos do qualificação para a Guarda Nacional as relações nominaes
dos cidadãos, entre 18. e 60 annos, em condições de ser alistados, de
accôrdo com os arts. 12 do decreto n. 722, de 25 de outubro de 1850, e 10,
n. 4, do do n. 1.130, de 12 de março de 1853 .

.Ministerio da Justir:a e Negocios Interiores - Directoria da Jttstiça - 2a Secção - N. 6~6 -Rio de Janeiro, 24 de abril de i 914.
Devendo pr·oceder-se no terceiro domingo do mez de maio vindouro,
na fór·ma tia lei em vigor, ao-: tr~ halhos ri e qualifira~ão pa!'a a Guarda
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...
assistencia

Nacional, nesta C~pital, com
dos pt·etores, recomm.:~n
do-vos a expooição das necessuia~ ordeus, afim do ql!e os delegados
districtnes, fot·ne,;am com toda a brevidade, ao~ tespectivos conselhus,
as rel:l<:õe,; nomiuaes organizadas por ordem alpl1abei.ica e com <H
nomes por extenso dos cidadão:; qtw, com a edade de 18 a 60 annos,
estejam em <'ondições de set' alisLwos, declarando a profissão, renda
e estàdo civil de cada um, além de outro<> eselal'ecimentos exigidos
pelos arts. 12 cto decreto n. 72:J,de :J:i de outubt'o do 18:íO,e 10, 11. 4,
do de n. 1.130, deU de março de 1853.
Saúde e fL'atemidado.- Hercularw d~ Freitás.- S!'. chefe de
Policia do Districto Federal.

N. 43- El\1 25 DE ABRIL DE 191*

a

Declara ao dircctor da A 'sistcncia a Alienados que
officiaes da Guarda Nacional não púde ser concedida dispensa do serviço, por exercerem cargos
fóra dos respectivos commandos, p1ra não infringir a doutrina do aviso
n. 791, de 23 de maio de 1912.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores·- Directoeia da Justiça - 2" Secção - N. 630 -Rio de Janeiro, 25 de abril de 1914.
Em resposta ao otficio .n. 238, de 26 de março ultimo, em que solicitaes dispensa do serviço da Guarda Nacional, emquanto exercer
as funcções de administrador das Colonias, na ilha do Governador,
para o major do 20° batalhão de infantaria Emygdio de Oliveil'a Sucupira, declaro-vos não poder ser concedida a alludida dispensa,
porque, de accôrdo com a doutrina firmada, entre outros pelo aviso
n. 79f, de 23 maio de 1912, os officiaes daquella milícia, com a acceitação dos postos, desistem ipso facto, das Isenções estabelecidas e da
dispen.'a de que trata o art. 18 da lei n. 602, de 19 de setembro
de i850, a qual só póde ser invocada em favor dos guardas qualificados que sejam funccionarios publicos.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.- Sr. director
Geral da Assistencia a Alienados.

N. H-El\114 DE !\fAlO DE f9!4
Declara que, expedido em virtude de autorização legislativa, deve o regulamento da Directoria Geral de Saúde Publica produzir os seus effeitos;
sendo que a regra alli estabelecida sobre a substituição dos funccionarios
não crêa direitos que possam ser offendidos pela sua modificação

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Directoria do Interior- ta Secção- Rio de Janeiro, H de maio de 19t4.
I

l\

Em referencia ao oficio n. 851, de H do corrente mez, com o
qual me tl"ansmitti~tes uma representação dos iuspe ·tores de saúde
do porto desta rirl.ade, declaro-vos que não ha qne proviri8nciar a tal
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respeito, por isso que, expedido em"'Virtude de autm ização legislativa,
o re~ulamento annexo ao decreto n. 10.821, de 18 de n1arço ultimo,
deve produzir os seus elfcitos, que não podem ser attingidos pela
reclamação das partes. Na rt>gra estabelecida sobre a substituição
dos fnnccinnario~ nli.o c r êa direitos que possam sm· ofl'endido~ pela su;.
morliJicação.
:-aú(le e fraternidade.- J/erculano de Freitas.- Sr. director
geral interino de Saúde l'uulica.

:'-<. í5- DI :21 DE -'IA.IO DE i914
Autoriza ao din'ciM da (orrerçiio a p~·mittir que os sen~cnciados façam deposito
na t:aixa Ec•IIH;IIIÍI"a lituitando no minimo para drpm,ito a. quantia
d~

:;I!SfiWI.

:llinislerio da Justiça e :'-iegocios Interiores -Diretoria da Justi•: a - ~' Sec1;ão - N. 765 - Rro de_ Janeiro, :H de maio de 1914.
Em referencia ao offieio n. ~16, de 18 do corrmtte mez, declaro
que ticaes autorizado a permittir que seja depositada na Caixa
Economica a quantia de 50US pertencente ao sentenciado Haphael
Biauchimano. Outrosim, declaro que, para regularrzar casos futuros,
limito, no mini mo, a quantia de 50S, que poderá ser depositada na
referida Caixa pelos sentenciados que o solitarem.
Sar'tde e fraternidade.- llerc!llrmo de Freitas.- Sr. director da
Casa de Corl'eeção.

:~.

46- DI 13 DE JU.\'110 DE i9H

Sobre a incompdcncia dos conselhos municipaes. no territorto do 1\cre para
crcarem impostos de cxportaçiio; da alçada privativa do Congresso
:\acionai.

1\linistedo da Justiça e ,\'egocios Interiores- Hio de Janeiro i3
dcjunhoclei91L
'
Em referencia telegramma 11. 7!1, rero~mendo indiqueis novos
vogaes eonsplho municipal dessa cidade. Por esta occasião, cabe-me
dec}arar-vos q:te au!OJ?Omia conselhos municipaes TerrJtt rio uo Acre
e~ ta. resteicta. a u~att:TJa de sua cumpetencia, traçada pela lei respectiva orgamzaç-ao, a qual não autoriza crPação imposto expo1·tação
assumplo da alçada privatira do Congresso Nacional.
'
.. Saudações.-. lhculrmo de Freitas, ministro do Interior.- Sr. prefeito do .-\lto Jr11·.ua. Cr uzciro do Sul.
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Declara como se r!,.,.,, proced•w p3rct a

or~anização da' mesas eleitoraes, quand•>
nfio se tenha. reunido a cnrn;ni'i"ão de ret·isão do alistamento no ultimo
armo da IPgislat u r a.

l\linisterio da Justiça e Negncios Interiores- Rio de Janeiro, 15
de julho de 19f!t.
Não se teqdo re_unido, na época da revisão do corrento anuo, em
varias localidades desse E-;tado, as respectivas cornmissões de alistamento, consultaes, ern onició de 2 de junho proximo findo, como se
deve proceder para a organizaça.o das mesas eleitoraes que tem de
servir n:~ prox:ima le;islatura de f915 a 1917, e para a nova divis.,ão
dos munictpios em sect;ões, visto dispor a lei n. f. 269, de f 5 de novembro de f 90~, no art. 61, que as mesas sejam organizadas por uma
junta de que são pane os membros da commissão de alistamento, e
determinar o decreto legislativo rt. 2.419; de H de julho de 191i, no
art. 8°, que a divisão do município em secções seja leita pela com missão
que houver procedido a revisão do alistamento.
Em resposta, e como simples opinião pessoal, devo dizer-vos o seguinte :
O pensamento do legislador' foi entregar esses dons' importantes
actos do processo eleitoral a pe"lSoas insuspeitas e providenciar para
que um e outro não faltassem, de modo a privar de collaborar na esCOlha dos representantes da Nar;ão qualquer parte dà população dos
Estados, sem o;; embaraços da aecurnulaçao, t?m secções, de eleitores
excedentes do numero fixado pela lei, como tambem garantir a apuração real do voto, em mmas, tanto quanto possível, isentas de paitões. A phrase «mesma commi•s:lo que houver procedido á revisão
xe alistamento» não póde, pois, entender-se no sentido de ser resdrL.:tamente a comrnissão que devera ter funccionado na ultima
revisao, de sorte que, quando ella não se tiver reunido, não haja
quem faYt- a divisão do município em secções eleitoraes e forme as
mesas; mas, sim, deverá entencler-5e que é a commissão que haja
procedido á ultima revisão do alistamento, realizado sob o imperio da
lei vigente. O que o legislador quer é que a divisa.o do município em
seCt',õês e a organizar,ão das mesas eleitoraes sejam feitas pela commissão incumbida da revisão do alistamento, .e não por qualquer
outra autoridade; e assim, é claro que, emquanto regularmente não se
haja constituído outra comm•ssão, deverá servir a ultima que funccionou. Poderão dessa fórma, concorrer ás urnas os cidadãos e manifeitar o seu voto, independente do capricho político de commtssões
que, in tenciona !mente, a i<oto se recu..;em _
A solução, pois, para o duplo fim da divisão do município em
secções e constituição das mesas eleitoraes s lrá funccioríar a ulttma
com missão de revisão do 'alistamento que se tiver organizajo no
respeetivo municipio.
Saudações_ - Herculano de Freitas, ministro do Interior_ Sr. substituto do juiz federal na secção da Parahyba e presidente da
junta de apuraçllo das eleições federae>.
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8 DE JULHO DE 1914

Collfilma a doutrina do avi;o de 24 de mar~o de 1914 sobre os thesomeiros dos
imtitntf,;; de ~nsin(J
~lini>tcrio d~ .Justiça e :\'egocios Interiores- Dircctoria do Interior- 2" :'e•·r:ão- flio de .landro, 8 de julho de 191±.
'\o olliciu 11. 10, de 3 de julho proximo findo, communicacs que
essn tribuna!, tendo prrsentc o a viso n. 406, de 2·t de março ultimo, 110 qual o ministcrio a meu cargo declarou nf'LO poder attender
ao pedido constante do {)tTieio n. 23, de 13 de dezembro do anuo passado, sobre a remessa dos livros e documentos que serviram na gestão
do ex-thesom·eir·o do Collegio Pedro 11, Joaquim José de Oliveira Alves,
resolveu, em se,;:são de 2G de maio do corTt'nte anno, reiterai· o citado
offido " solicitar as necessarias providencias 110 sentido de lhe .serem
remettidos os <1ocumentos em questão, ou de se permittir o respectivo
exame naquelle cstabelc: imento de ensino por um funccionar1o do
mesmo tribunal, afim de apurar a responsabilidade e conhecer a verdadrira situação, perante a Fazenda Puilica, do alludido responsavel,
que, segundo allegaes, eslá sujmto á prestação de contas, p r ter
administrado n dispendido dinheiros e valores pertencfntes á Republica, nos termt s do art. 3°, n. 4, do decreto legislativd n. 392, de 8
de outubro de 189G, e a1t. 71, § 1•, do decreto n. 2.409, de 2:J dn
dezembro seguinte.
.
Declaraes que a administração e dispendio de dinlleiros publico>
são os 1actos que constituem alguem responsavel perante a Fazenda
sujeito a prestação de contas perante o tritunal, e não a situação de
fuuccionario publico.
Em resposta e em additarnent'J ao supracitado aviso de 24 de
marr;o, cabe-me dizer-vos: que os institutos, entre os quaes o Collegio
Pedro lf, suiJordiuados, até a data da lei organica do ensino, a este
rninisterio, srw hoje cow-iderados corporaçõe; autonomas, quer sob o
ponto de vista di,Jactico, qu,·r sob o administrativo, attribuindo-lhes
a mesma lei, eorno as corporações de mão morta, per>onalidade jurídica para receberem doação, legado e outros bens e administrarem
sen Ntrimonio, não podendo todavia, alienai-os, sem autorização do
Govemo; que a personalidade juridica investe as corporações do-centes da gerencia dos patrimonios cuja constituição se obterá, entre
outras fórmas, com as subvenções votadas pelo Congresso Nacional;
que a situação caracterizada pela citada lei equipara os institutos desofficializados aos estabelecimentos particulares do ensino, subvencionados pelo Governo, e exclue a responsabilidade de gestões do
fundo patrimonial, constituiuo por taeil subvenções, perante a Fazenda Nacional, visto que taes gestores não são exactores de rendas
federae.;, nem administradores de dinheiros publicos, hypotheses estas
reguladas pela legislação a que vos referis. Assim, ne'ita conformidade, devo aiuda dizer-vos:- que ao finado thesoureiro do Collegio
Pedro li, Joaquim José de Oliveira Alves, não cabe resp1 n~abilidade
alguma pelas quantias entre~ues pelo Thesouro Nacional, a titulo de
subvenção, visto que, nos termos do art. 29, letra p, da lei organica
do ensino, taes quantias, em quotas trimestraes, sào recebidas pelos
directores dos in!'titutos nella mencionados, competindo aos mesmos
directores a fiscalização das respectivas despesas ; -que as contas do
alludido thesoureir,,, ex-vi do art. 96 da citada lei, foram prestadas
ao director do estabelecimento e julgadas boas, pelo que teve a deYida quitação, assim se praticando por não ser elte funccionario pu-
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blico, o que se conforma {t rl~tisão proferida por esse tribunal,
quanto ao montepio dos t'e><per,tivos herdeiros;- que a fiança foi
prestada uo Thesouro Nadoual, e uão no estabelecimento, como fizeram os demais thesoureiros, por· enr ão pretender· o de quem se trata
ser con,iderado funcciouario publico, attenta a sua anterior qualidade til~ escrivão, e as·ilm, em boa ra!.ão, não se lhe pódc, como parece, in1putar responsat,ilidade que sórnente eabu aos exactores da
F'\Zcnda Nacional.
Si, entretanto, os motivos expostos nã" forem julgados suHicientes
para modificar nsse lribuual St)a ded>fto, quanto á ex1gencia, novamente feita, sobre a prestação de contas a que se refere, o exame
dos respectivos livros (' documentos terá de realizar-se no Collcgio
!'edro li, de onde uào podE-m elles sahir, conforme já declarou o seu
director, expedindo-se então, tJeste séntido, as necrssarias ordens.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.-- Sr. presidente do
Tribunal de Coiltas.
N. J.\J -

E ll 17 DE WLIIO DE i ~Jl ~

Respomlt>. por intcrmedio do 1\liJ.listçrio da .\gricultura, Industria e Commercio, a uma consulta do prefeito do Alto Juruá sobre o domínio de
terras adquiridas para st•dc d~finitiva daquellc departamenjo.

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores ·:- Directoria do Interior- 1" Secçào- llio de; Janeiro, i7 de julho de 1914.
·
Sr. ministro de E<tado da Agricultura, luclnstria e Ccmmercio.Em referencia ao vosso aviso n. 62, de :?3 de junho ultimo, ao qual
acompanhou o incluso officio, em que o prefeito do Alto Juruá consulta si elle póde p~>sar ao dornmío oa mu11icipalidade de Cruzeiro
do Sul as terra" adquirida? a Antonio 1\larques de !\Ienezes, pGlo entll.o
prefeito, coronel Gregoi'i0 Thaumatur!(o de Azevedo, para •éde defimtiva daquelle departamento, declaro-vos quP; ,eguncto me parece,
o actual prr·feito, ao trausJmttir o alludido officio ao 1\finistf'rio a
,-o,so cargo, teve em vh-ta o disposto no art. 7", ~ 2•, do decreto
n. 9.831, de 23 de outubro de 1912, por se tratar, nos termos do
art. 2", letra j, do decreto n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, e
do regulamento annexo ao decreto n, !0.105, <Je 5 de março de
:1913, de assumpto da competencia do mesmo minbterio.
Devo ainda informar o segumte : havendo o ex-prefeito, coronel
Thaumaturgo de Azevedo, pedido approvação para o acto a que
me retjro, e porque ficará resotvjdo que ao mmistro da Indmtria,
Viação e Obras PubJicas cabia fiscalizar a execução da lei n. 60t, de
:18 de setembro de 1850. c do respectivo regulamento, em tu rio quanto
se puoe~'e,con~iderar applica vel ao Ter ritorio do Acre, to i o traslado
da escriptura da dita compra transmittido áquelle ministerio, em
aviso de 5 de junho ue :1905.
Cüm a creação, porém, do Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio, ~ do accôr fio com o disposto no citado art.- 2", letra j,
do decreto n. 1.606, é possível que os papeis 'relativos á questão
Marques de Menezes lhe nouvessem sido transferidos pelo da Viação
e Obras Publicas. O mm1sterio a meu car!rO nao recebeu, entretanto,
até hoje, qualquer communicação a tal respeito.
Saúde e f1·aternidade. - II~·rculano de Freitas.
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N. 50 -

El\1 ;;o DE JULHO DE 19t >

C"neodc dispcn'a da apl'C"'nladio-dc eocligo> telcgraphiros

l\linistorio da .Justiça e Nrgocios Inte~!ures- llirectol'ia da .Justir;a- :.l·' Secçfw- N. 1.107- Rio de .Janeiro, 30 de jnlho de 1914.
Sr. minist1·o da Viar;ilo e ()bras Public<ts- Communico-\·os, pãra
vossJ conheeimento e fins convenientes, que, attendcndo ao que requereu (~erma. no Boettclwr. ne~ociante matriculado, • stabelecido á
rua S. Pedro n. 7!J, resol\'i co<tceder-lhe dispensa da apres 'ntação
de codigos telegraphicos 11as reparticões competentes, Yersando os
seus despachos unicamente sobr0 assumpto,; commerciaes.
Saúde e fraternidade. -l/e;clllano 1le Freit11S.
N. 51 - E li 1 DE AGOSTO DE 1911•
Sobre a natrn·alizaçiio de ttll'Cos. syrios, mat'J'O']nirJ<•s, arabcs

P

cgypcios.

Mini-ter·w da Justiça e ;\egocios lnterJo!'e-; - Direc•ol'ia do
Hio d,~ .Janen·o, f de ago'w de~ 1914.
~r. presidente no Estado de S. Paulo.- Em referenda ao officio
da Secretaria da .Justiça e da Segumnr:a Publica desse Estado,
n. 1.008, de 21 de julho proximo findo, ao qual acompanharam os
papeis rel«tivos ao pedidu de naturalização de Totik Zaidau, tenho a
honra de remetter-vos, na inclusa cópia, o aviso-circular de 10 de
junho ulli no, rogando vos digneis providendar paea que, até ulterior
aeliberaçao não :o:ejam encaminhados ao ministerio a meu cargo
requerimentos de naturalilnção oe turcos, syrio~. marroquinos, arabe;;
e egypcios.
Int~rior-

::ia{tde e fraternidade. - llerculano de Freitas.
N. ti!-- E:\I 1 DE \GOSTO OS 1!)!!•
Resolr•~

consulta, rclatiras "'"concursos para prPmio de viagem no Instituto
:\'acionai de Musica

l\Iinisterío da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do Interior- 2" Secção- Rio de .Janeiro, i de agosto ~e i9t4.
Em resposta ao officio n. 322, de 30 de julho ultimo, declaro-vos :
()ue a inscripção a que se refere u art. J 26 do regulamento desse
in,tituto cpmprehende todos os cursos mencionados em o artigo antecedente;
_
que dos concursos de que se trata devem ser exceptua~os os exalumnos que já obtivm·am do Congresso National pecmio de viagem á
Em·opa, assim não se procedendo com relação aos que, por motivo de
adiament~e tacs concursos, hajam excedido o limite rnaximo da
edade.
Cumpre, porém, que as imcl'ipções não s~jam abertas emquanto
não fõr concedido credito para pagamento das respectiva~ p~nsões.
Saúde e fraternidade.- ITercdlano de Freit~~.- Sr. dit·ector do
Instituto !'\acionai de l\lusic:>

i\II"il,TEI\!0 D.\ .JPSTI(:.\ E !'\U;OCIO" 1:'\TERIORES

N. 53- EM 3 DE AGOSTO DE 1.\"11.4
Providen<"ia sohre o poli•·iamcnlo •lo Museu N:H"ional. llorln Botanico e Jardim

l\linisterio da Ju-;tiça e Negocios Interiores - Directoria da Jus
tiça.- 2' Secção- N. :1.121- Rio de Janeiro, 3 l1e agostode i9H.
Afim de attender ao pedido do 1\linisterio da Agricultu!'a, Industria
e Commerdo, -reeommendo-vos providencieis no sentido de ser bem
e permanentemente policiado, ror um destacamento com o elfectivo
que fúr necessario, não só o edificio do Museu Nactonal como o respectivo Horto Botanico e Jardim, mas sem qüe fique o referido destacamento ;i disposição do director daquelle estabelecimento.
Saúde e fraternidade.- llerculrmo de Freitns.- Sr. chefe de
Policia <io Distl'icto FedPml.

:\'. ;;4- El\1 :; DE SETEMBRO DE

191,~

Declara que deverá prevalecer a ultima divisão do municipio em secçües, na
falta de reunião da respectiva commissão de revisão de alistamento, ou
no caso de reunião nu lia, ultimo armo da legislatura.
·

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Rio de Janeiro, 5 de
sr.tembro de 1.914.
Respondo ao o'licio de H de agosto proximo finto. E!Ubora a este
mini~terio não caiba interpretar, com c:tracter obrigatorio, as leis,
declaro-vos o seg,Iinte sobt·o o objecto da consulta constante do a.llu·
dido olficio : A falta de reunilio da comm1ssão de revisão de alistamento, on a sua reunião nulla, não pcíc!e alfectar o direito do cidadão
de concorrer ás urnas para eleger os representantes da Nação. Não
existindo, pois. commissão que proceda á nova divisao desse municipio
em secções, deve prevalece,· a ultima. divisão; feita sobre o impet·io da
lei vigente.
Sa.udaçõe,. - Herculano de Freilrts, ministro do Interior. Sr. juiz de direito da comarca de Parintins, Amazonas.

N. 55 -EM .fO DE SETEMBRO DE !91-i
Sohre o meià de se etfectnarem as eleições nos municípios dcsmemb1·ados de
outros, e ·onde se não tenham constitnido ns rc•pectivas commissõcs de
ali~tamento

Ministet•io da Justiça e Negocios Interiores- ta Secçao- Rio de
·
Janeiro, iO de setembro de 1914.
Sr. presidente do Estado de .S. Paulo -- Ao ministerio a meu
cargo foi dirigida consulta no sentido de saber como dev<>m ser eleitas, a 30 de dezembro proximo, as"mesas eleitoraes em diversos municípios recentemente ct·eados nesse Estado.
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Para qu~ possa chegar ao conhecimento dos intcres,;ados a providencia qne convém adoptar uo caso occorrente. venho dizer-vos,
embm·a como simples opinião pessoal, que visto não se ter podido
eflectuar, uos alludidos municípios, em devido tempo, o alistamento,
por se não haverem constituído as respectiva-; commissões, o unico
alvitre será organizar, a 30 de dezembro, as mesas eleitoraes, observada a divisão existente nos muniCipios de que foram desmembrados
os novos, procedendo a tal organização as junüts de que fazem parte
as commissões de alistamento que funccionaram nos antigos mun~cipios.
Saúde e fr·aternidade.- Herculano de Freitas.

N. :Jô - EM 22 DE SETEMBRO DE HII±
Declara que. no regimen da lei organica de 5 de ab1·il de 1911, não sr abrem
crerlitos supplementarcs para os estabelecimento~ subvencionados de
~·n.-:.ino

Minist.m·io da Just1r:a e Negocio .. : lrllel'iores- llirectoria dn Interior- :l" SecçfLO- Hio de Janeiro, :l:l de setembro de 19H.
Em resposta ao officio n. 232, de 3 deste mez, com o qual em
cópia transmittiste<> a este ministerro a solicitação que vos dirigiu o
director da Faculdade de Medicina da Bahia, relativa á concessfw de
um creditu supplementar áquelle mstituto, deelaro-vos que, por ser
tal providencia contraria ao estatuído nas disposições da lei organica
em vigor, resolvi manter a decisão constante do aviso de i9 de março
do corrente anno.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.- Sr. presidente
do Conselho Superior do Ensmo.

~.

57- EM 22 DE SETEMBRO DE 1\H±

Declara o modo por que deve ser calculada a gratificação addicional que compete a um substituto promovido a cathed1·atico
!\lini~terio da Jmtiça e Negocios Interiores - Directoria do lnte·
rior- 2• Secção- tHo de Janeiro, 22 de setembro de 1914.
Sr. ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commcrcw.Respondendo á consulta constante do. vosso aviso n. L 'J23, de 14.
do cnrrente mez, cabe-me dizer-vos qne ao substituto p!·omovido a
cathedratico ' eve ser abonada a gratifica•<ão addicional correspondente· ao vencimento do primeiro desses cargos, si o docente twuver,
naquella qualidade. completado 10 annos de serviço enectivo no magisterio; caso.· J:orém, só venha a pr·eencher esse tempo em data
posterior á sua nomeação para cathedratico, o accrescimo de vencimento~ terá de ser calcnlado na conformidade dos vencimentos deste
ultimo Jogar.
:'aúde e fraternidade.-Jiercul(/no de Freitas.
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;\.:;s-EM 10 DE OUTUBRO DE 1914
Declara que é da competencia do Conselho Superior do Ensino fiscalizar o modo
por que se applica o sello das taxas de inscripção de exame.

l\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiores - Directoria do Interior- 2• Sec<{lo- Rio de Janeiro, 10 de outubro de 191\,.
Accusando recebido o o!ficio n. 215, de 21 de agosto ultimo, no
Qual trouxestes ao conhecimento deste ministerio o modo por que a
Faculdade de Direito de S. Paulo entende se deve applicar o saldo
das taxas de insc::-ipção para exames, á vista do disposto no art. 9° da
lei organica do ensino, e confoeme o parecer n. 8 ela commissão de
legislação e consultas des,e couselho, declaro-vos, ele accôrelo com o
que o opina o consultor geral da Bcpublica, ser o assumpto de que se
trata da competencia primaria do mesmo conselho.
Saúde e featernidade.- llerwlano de Freitas.- Sr. presidente elo
Conselho Superior do Ensino.
N. 59- E:\1 15 OE OUTUBRO DE 1914

'

Declara isento da taxa exigida pelo regulamento anterior do Instituto Nacional
de Musica um diploma de capacidade, sujeito, porém, ao imposto
do sello.

1\iini,tcl'io da .Justiça e ;\egocios Interiores- Directoria do Interior- 2• Secção- Hio de Janeiro, 15 de outubro de l!Jt4.
Em rcfertmcia ao offiCio n. 363, de 30 de setembro proximo findo,
ao qual acompanhou o requel'imento de Bruno José da Silva, declaro
que vos autorizo a entregat·-IJw a medalha de ouro e diploma de ca- '
pacidade, correspondentes ao :1. 0 premio de flauta, com que foi laureado seu fallecido filho Patappio Silva, ficando isento o alludido
diploma da taxa exigida pelo art. 143 do anterior regulament0 desse
instituto, mas sujeito ao pagamento, na Hecebedoria do Districto Federal, do sello de que trata a tabella B, § 8°, n. 7, do decreto
n. 3.:j64, de 22 de janeiro de 1900.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.- Sr. director do
Instituto Nacional ele 1\lustca.
N. 60-

E~I

17 DE OUTUBRO DE 1914

Declara não caber recurso, pam o Ministerio da .Justi~a, da decisão do juiz
julgador do concur'<J para premio de viagem, da Escola Nacional de
Bellas Arl<•;;.

:\linistedo dn .Justiça e Negocio,; lntel'iot·es- Directilria <lo Interior- j" Sec•:iw- Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1914.
A' vista da iufot"maçào constante do vos,o officio 11. 36:3, de 19 de
setembt·o pt·o·dmo findo, declaro-vos não hav,er qtw deferir sobre o
pedido de Augusto José Marques Junior, um dos concurrentes ao
premio t!e viagem na aula de pintura de,.;sa C>Cola, por isso que, no
seu caso, nã0 cabe o recurso •a que allu e: trata-se de um julgamento definitivo, feito por um jury e<pecial, com approvação do Con-
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selho Doceute, não devendo, pois, atteuta a natnreza ela decisão,
nelh intervir c;;te ministerio.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas-- Sr. dircctor da
Escola Nacional dé Beilas Artes.
i'\. Gl -

EM 28 DE OUTUBHO DE 1914

Autoriza a mudança de rcsidencia de ofiicial da Guarda Nacional

1\finisterio ria Justiça e Negocias Interiores - Dimctoria da Justiça- 2• Secção- N. 1.413- Rio de Janeiro, 28 de outul.Jt·o de 1914.
·Autorizo-vos, nos termos do art. 45 do decreto 11. 1.130, de
t2 de março de 1853, a conceder guia de mudança, conforme requereu, par·a esta Capital, onde pretende fixar residencia, ao tenente
quartel-mestre do 448o bat.alhão de infantaria da Guarda Nacional da
comarca de Urubú, nesse Estado, Arthur Ferre1ra Lemos.
Como, porém, tenha sido indevidamente lançado, pelo coronel
com mandante da 77• brigada de infantaria da referida comarca, oCumprl!-·SC- na respectiva patente, inclusa vol-a remetto, afim de
que a alludida nota seja cancellada por esc;c com mando, ao qual compete CJí,elusivamente o eumprimcnto da formalidade estatuída no
art. 1•, § 2.f, do·decreto u. f.354, de 6 de abril. Je 1854.
Saúdo e fraternidade. - Hr!rcvlano de Freitas.- Sr. com mandante superior, interino, da Guarda Nacional no Estado da Bahia .

...

~

:'i'. 02- El\1 3 DE Nm/El\Hil\0 DE 1914
Sobre a 1wtoridadi> a qu~rn CO!llll<~te requisitar, á S<'cretar·ia <1<• E<tado, os
livro' para servircm,.nas elei<;ões federaes do IJist•·icto FL'd<•ral

1\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiores
Directoria do Interior- ta Secção- Rio de Janeiro, 3 de novembro de 19H.
Sciente do que communicaes em o oflicio de 2\- de outubro proximo findo, declaro-vos que á Secretaria deste ministerio, deve1·á
ser requisitados, em tempo opportuno, pelo presiden,te ela junta organizadora das mesas eleitoraes, os livros que se tornem necessarios
para completar o numt'rO dos que têm de servir nas elci<;ües federaes
de 30 oe janeiro pwximo vindouro.
·
Saúde e fraternidade.- Herculano de• Freitas.- ~r. presidente
,da commissão de alistamento ele1toral no Di;;tricto Federal.
N. 63- EM 'J DE N JVE!\IBRO DE i 914
S.obre a organização das mesas eleitoraes, na falta de reunião da comm!ssão de
redsi'ío no ultimo anno da legislatm·a, e o modo por qw• devem votar os
eleitores de municipio desmembrado de outro

1\Iinisterio da .Justiça e \'egocios Interiores- Directoria do Interior - 1a Secção - - Hio de janeiro, 9 de novembi"O de 1 \li L
Em olficio de f 9 de abril proxirno findo consultacs:
i •. Quaes os membros da com missão revisora do alistamento eleitoral que hão de tomar parte na junta organizadora das mesas elei-
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toraes, nesse município, para as eleições de 30 . de janeiro proximo
1vindouro, ~i os da commissfto de i9ti, apezar de ;Ilegalmente ('Onstituida, si os da ultima revisão •ai da, 'isto que a d1~ i 903 foi t.ambem
considerada illcgal pela junta de recurso~, por vicios na sua constituicão?
zà. De -membrado do rhunicipio de Alfenas para Cabo-Verde o
districto da Conceiçfw da Hoa Vista, os eleitores deste distr·ieto,
quandu pertencente a Alfeuas, votavam no ·l 0 districto eleitoral, cuja
séde é a cidade de Lavras ; pertencendo, porém, o municipio de CaboVerde ao ;;o districto eleitoral, devem os eleitores da Conceição da
Bôa Vis1 a continuar a votar no 4°, a que pertence Alfenas, ou no a•,
a que perteuce o municipio de Cabo-Verde'/
·Quanto á primeira consulta, a' resposta com;tanfe do tclegramma
de t5 de julho ultimo, diri~ido ao p1·esidente da ,i unta ar-uradora das
cleiçOes federaes no Estado da Parahyba, e publicado no Diario O(ficial de 18 do mesmo mez, resolve o seu assumpto, por isso que não se
reunirem as eommissões de alistamento ou serem considE>raclas illegaes
são casos semelhantes, para o effP.ito de que se trafJa.
Helat.i va mente á. segunda consulta, é fóra de du l'ida que os eleitores do districto desmembrado devem votar no 5° distrieto eleitoral,
a que pertence o município de Cabo-Verde, onde hoje se inctue Conceição da Búa Vista.
Devo, entretanto, dizer-vos que a e~te miuister·io nfto cabe resolver
definiLivamente tal questão, que escapa á sua competencia, por isso
que é o Poder Legislativo que tem de decidir em ultima instancia,
não podendo ob!'igal-o qualquer decisão oriunda do ~executivo.
Saúde e fraternidade.-Herculano de Freitas.- Sr. 1° supplente
do substituiq do juiz federal no mun cipio de Alfenas, no Estado de
Minas Geraes.
N.

1.).~-

K\I H DE NOVEMBRO DE 19H

Pmvidrncia sobre a fiscalização

dp~

intitutos livl'es de ensino

:'lliuistei·io da Ju~tiça e Negocias InteriOJ cs-- Direeto1 ia. do InteSccr;ão -- IUo de Janeiro, 1± de novembro de !914.
Em resposta ao vosso officio, sob n. 79, de i4 de abril ultimo,
cabe-me communicar-vos que, estando em vigoi' a legislação anterior
ao decreto n. 8.659, de tí_de abr1l de 191i, na parte não regulada
por este c não cump1 ehcndida da autorizaçfto contida. na lei n. :!.3:}6,
de 3t de dezembro ele 19t0, conforme opinou o Conselho Superio1· do
Ensino, em ses~ão de 10 de fevereiro do col'l'ente anno, se acham sujE>ttos á mesma legislação os institutos livres de ensino, deslocando-:;e,
porém, a sua fi•calização dos fiscaes de que cogita o Codigo de Ensino
para c~,;e conselhv, por iutermedio do seu pre,;identc, em vtsta da
funcção fiscalizadora que a eEe delegou o Estarlo, pelo referido decreto 11. 8. G5\J.
As,;im, pois, perante esse cwsclho devem taes institutos dcmonstr·ar· a sua idoucidadc c a regularidade de seu fnuccionamenr.o, para
cuja vcrifica1;ão podet·ets designar os membro,.; do conselho, de accürdo
com a sua cornputcm:ia no ramo de ensino a que so dedica ~ada instituto, re~pondendo estes pelas despesas que acarretar a fi,calizar;fto,
com um dtposito prévto de quantia no Tltesouro Nacioual.
Para regulal'izar os actos praticados no lapso de tempo decorrido
da data do decretou. 8.659 até hoje, convém que, julgado idoneo o

rior-~·
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instituto c regular o seu funccionamento, nesse período, seja elle roconhecido independente da observação a qnc se ,refm·e o art. 33ô do
decreto n. 3. S90, de t \!01 .
Dmse modo se harmonizará a legislação anicl'ior ao dito decreto
n. 8. ü~9 com as suas disposiÇões c ficará. assegurado o principio da
liberdade do ensino, que não exclue, de modo :tlgnm, a prova de
idoneidade do estabelecimento que o ministra c da regularirlade do
seu funccionamento.
Saúde e fraternidade.- Herculano de Freitas.- Sr. presidente
do Conselho Super·ior do Ensino.

N. e5 -- E\f 20 DE NOVEl\IBRO DE 1914
Sobre a transferencia de prisão de um official da Guarda Nacional

Ministerio da Justiça e Negodios Interiores- Directoria da Justiça - 2• Secção - N. 1. 890 - Rio de Janeiro, 20 de novembro
de 1914.
Tendo o coronel commandante superior, interino, da Guarda Nacional desse Estado, solicitado a intet'venção deste ministerio junto á
vossa autoridade com relação á prisão do coronel daquella milícia
Francisco Ferreira Cruz, transferido do quartel da força federal para
o da policia, que, segundo diz aquelle commandante, não tem as precisas condições hygienicas, rogo-vos providencieis, como no caso
couber, afim de que sejam respeitadas as regalias daquelle ofTicial, rlc
accôrdo com a lei n. 602, de 19 de setembro de 18Z)0.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. juiz federal
da secção da Bahia.
N. ü6- EM 2-í. DE MARÇO DE 19H
Pede ao Tribunal de Contas que autorize o levantamento da fiança de um extheaoureiro do Collegio Pedro 11, porque os thesoureiros dos estabelecimentos subvencionados de ensino não são funccionarios publicos e as contas devem ser prestadas pelos directorcs dos mesmos estabelecimentos

l\1inisterio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria do Interior- 2" Secção- Rio de Janeiro, 2-1. de muço cte i914.
Sr. prc:;idente do Tribunal de Coni as - Em otficio 11. 231, de 13
de dezembro ultimo, solicitastes a remf'ssa a esse tribunal dos liVI'os
e documentos que soniram para a escripturação das nperaçües J'ealizadas por Joaquim José de Oliveira Alves como thesourciro do Collegio
Pedro II, afim do que, tomadas a~ dovida" contas, possa set• autorizado o levantamento da respectiva fiam:.a, conforme requereu .Joaquim
de Oliveira Alves, filho daquelle thesoureiro e imentariante de seus
bem.
Em resposta, declaro-vos quo não é po.;sivel s 1tisfazer o pedido,
porque não são fnnccionat•ios pubtieos os thesom·eiros dos estabelecimentos autonomos, de accôrdo com a doutl'ina elo aviso do ministerio ora a meu cargo, de 31 de janeiro de Hll2, com o qual esse
tribunal se conformou, negando, em tal qualidade, a vantagem
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de montepio aCI'i herdeiros d., masmo .Joaquim .los~ de Oliveira.
Alves.
Devendo as contas s~e prestadas pCllos dtrcctures dos .estahclPA~i·
mcnto:;, e pol' constar do officiu n. :!5, Jc; 7 de f<~vereiro pr··Jximo
findo, do presidente do Conselt:10 Supet·ior do Ensino, do qual vos remetto cópia. que do exame a que Sl~ procedeu na escr·ipta da thesouraria do Collegio Pedro ll, poueo depors do fallecimento do r·ef<~rido
thesuureiro, se verificou nenhum alcance haver, r Jgo-vos, attendendo
ao qne t·equereu Joaquim de Oliveira Alves, a expediçflO das nece;v.
sarias providencias afim de ser autor-izado o levantamento da alludida
fiança.
Saúde e fratemidade.- Herculano de Freitfls.
N. 67 Manda di..;.pl. . n-:.ar 0"

El\l :; DE DEZE\'IBRO DE 1911

anxiliar,~-;

da conllnis-;[o
Districto Federal

d~~

ali-;t::un~~ntfl

(ll1~itoral

no

1\linL.:tcrio da Justiça e Nagocios Interiores- úirectoria do Interior- i" Sccqfto- lliu de Jancit·o, :; de dezembro de 1914.
Em refercncia ao vosso officio de 28 de novembro proximo findo,
declaro qne não é possível deixar de mantnr, em toda a sua plenitude,
o aviso n. 1. 52tl, de 25 do dito mcz, pelo qual foram dispensados os
auxiliares dcs~a. commissão.
A' vista, porém, das ponderações que fazeis, tenho resolvido que,
opportunamente, sejam designados funccionarios effectiv.Js de>te ministeri!:J p:1 ra auxiliarem o servi<;o a que allu-iis naqudl•) officio, aguardando, neste ~entido, a vossa solicitação.
Saúde c fl'atel'Uidade.- C•Irlos llfrr:vimililmo.- ~.presidente da
commissão de alistamento eleitoral no Di,tricto Fede~!.
N. IJ8 -

El\I 11 DE DEZEMBRO DE 1 \!14

· Explica o mo!lo pnr que era applicarlo o art. 129 do Corligo de Ensino de i90L

i\Iinisterio tia Ju>tiça e Negocias Interiorc'i - Directoria do Interior- 2• Secçfto- Rio de Janeiro, H de dezembro de i9i4.
Sr. ministl'O de E~tado da Agricultura, Industria c Commercio. Em aviso u. 128, de 28 de 1wvcmbro ultimo, con~ultaes sobre g
IJrocedimen LO deste miuisterw quaudo tinha de applicar o art. 129
do Cod,go de Ensino de 1901.
De<:laro-vos em resposta que, verificado, pela Con~eeg~.çao, o facto
delictuo;;o, ao e-;turlant · era imrosta, por dec!'eto fundamentado, a
pena estatuida no mencionado ar·tigo.
Em seguida, po!' ficar ta.mbem sujeito ás disposições do Codigo
Penal, eram remettrdo~ aos pr·esidentes ou governadores dos Estados
ou ao pt•ocurador gar·al do Orstricto Federal, conforme a hypothese,
todos os doeumentos relativos ao assumpto, visto tratar-se de c!'ime
cujo julgamento cabia á Justiça local.
S:lllde e fratermdade.- Carlos !Ua.~:imiliano.
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:I. 69-

ii DE DEZEMBIW DE 1\JH,

S(lbJ·c pcns(,c,.; <la Caixa B0110ficcníe do Corpo rle Bom])('iro'

'linisterio da .Justiça e· Negocios Interiores - Director ia da Justiça- 2• Secção -·N. 2.013- Hio de .Janeiro, 11 de dezembro
de 1\Jt.i.
Em referenc'a ao ollicio n. 7~, de 9 de fevereiro do conentc
anno, dcelaro-vos que, conforme já foi msolviclo rm ·aviso n. H5,
de 22 de janeiro, tambem do corrente anno, aos reformados desse
Corpo no goso das vantagens da legislação anteriúr, não attinge a modificação constante do § 2. o do art. 248, do regulamento qt:e baixou
com o decreto n. 9.048, de 18 de outubro de 19:lL
A' vista, pois, do exposto. deveis providenciar no sentido de lhes
serem pagas integralmente as pensões da Caixa Beneficente a que
têm elles direito. correndo as despesas pelos juros das apolices pertencentes ao patrimonio da mesma caixa, caso a renda apura1la
mensalmente nfto comporte taes despesas.
Saúde e fraternidade.- Carlcs il!aaimiliano.- Sr. coronel commandante do Corpo de Bombeiros.

N. 70- EM 15 DE DEZEMBRO DE 191 ~

,

I

Sobre o modo por que deve proceder o i' supplente do substituto do jniz federal no caso de ser membro effectivo da commissão de alistamento e a
respeito da sub~titnição do secretario da junta ~rganizadora rlas mesas eleiüJraí'S

Ministerio da".lustiça e ~egocios lnte!'iores- Directoria du Interior- i~ Secção- Hio do Janeiro, 15 de dezembro de 1\!14.
Hesponrlendo ao vosso officw de 6 do corrente me;~, declaro-vos:
Qua 11 to :'t primeira consulta, que, em caso semelha nto, por a viso
.de 27 de novembro de 190;j, <lil'igido ao presidente da conunis~fto do
alistamento eleitoral no munieipio de Iguarassú, Estado du l'emambuco, se pronuneiou este ministerio no sentido de quo ao i o suppleute
do substituto do juiz seccional cabe convocar a juuta organi1adora
das mesas eleitora os, desde que e~ ta funcçào lhe compete, cxpres~a
mente, om vir tudP do art. 6:l da lei n. 1.269, do :1;; de lll·vembro de
1!J04., de1endo ~er substituído, na· commissão de alistamento, pelo
respectrvo supplente, e este pelÇI contribuinte que lhe seguir· ua ordem
da coutribuiçã11, de accôrao com o disposto no § 2° (2" parte) do art. 9°
das mstruc~çües a nnexas ao decreto n. 5. ;{!)i, de i 2 de rhJzernbro
de :l\!0·1.
Helativamente {l se!!.nnda consulta: que, na falta de compar·ecimento do procurador da Hepublica, na capital, e dos seus ajudantes,
nos diver,:os municrpios, os mPrnbros das juntas Orl'anizadoras das
mesas eleitoraes, de que trata o art. 61 da citada lei .u. 1. 26~1, poderão eleger, por maioria ck 'oto~, quem os substitua, para .snnü· de
secretario das mesmas juntas, dentro os eleito1·es residentes uo perímetro da séde do respectivo município, tendo sido estabelecida tal providencia 11v projecto do Senado ~ederal, n. 22, de i 905, afim de sup-
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prir a lacuna do§ 3" do dito art. 6f, conforme consta do aviso dirigido
ao presidente do Ceará em 22 de novembro de 190:.i, e foi communicacto aos ~!;OVernos dos demais Estados.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano.- Sr. 1° suppleote
do substituto do juiz federal no município de Santa Maria Magdalena,
no Estado do Hio de Janeiro.

N. 71- EM 18 DE DEZEMBRO DE 1914
Na or~anização das mesas eleitoraes no ultimo anno da legislatura deve funccionar a commissão de alistamento que ~<l tenha constituído lep:alm<'nte,
emhor·a 11;io seja a corr·csiiondente á revisão darpwlle a11no

Ministerio da Justiça e Negocios Intel'iorüs- Rio do Janeiro,
18 do dezembro de 1\H L

Sr. presidente .do Estado de Matto GI"osso, Cuyabá- Respo~ta
telegramma H. corrente, declaro que, faltando commissã.o revisão
alistamento corrente anno, deverão funccionar organizar,ão mesas
membros ultima commissão que se tiver orgamzado respectivo município.
Cordiaes saudações.- Carlos lllaximiliano, ministro do Interior.

N. i2- El\1 21 DE DEZEMBRO DE i 914
Declara que, na falta da commissão de revisão rio alistameuto correspondente
ao ultimo anno da legislatur·a, póde servir a do anno anterior

1\Iini.;terio da Justiça o Negocios

Interiore~-

flio do Janeiro,

21 de dezembro de 1 \!14.

He.;posta telegramma 19, declaro q•1e, por não ter havido comcorrente anno, parece dever servir a de 1913,
para divi.;ão município em secções e designação edificio para proxirnas
eleições federaes.
Saudações. -Carlos llfaximiliano, ministro do Interior.-:- Sr.
Dr. Heracl1to Ribeiro, juiz de dtretto, presidente da commtssào de alistamento eleitoral, Joinville, Santa Cathal'ina.
mi~são ali~tamento

N. 73 - El\1"12! DE DEZE:\IBRO DE 191q,
R0-.;pnnde a uma consulta sobrP a. assignatura do djplonHls cleitorae.'-'

l\linisterio da .Justiça e Negocios Interiores- 1\io de .Janeiro,
21 de dezembro de 1914.

Dr. Borgc.> Medeiros, presidente Rio Grande do :;ui, Porto All'gro
- Nas comarcas vagas é juiz districtal o presidente commissão alistamento; portanto, assignará títulos eleitoraes. Assim fica respondida
Decisões
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vossa consulta referente Quarahy, cujo juiz comarca está licenciado.
Baseio-me art.. 5:1. lei eleitoi·al e praxe uniforme homologada Camara.
em muitos reconhecimentos poderes.
Cordiaes saudações. - Carlos Maximiliano, ministro do Interior.

N. 7'.- EM 2:1. DE DEZEMRO DE :1.9H·
Declara qual a cobmissão d~ revisão do alistamento que deve ser convocada
para organizar mesas eleitoraes, na falta de outra

'Ministerio da Justiça e Negocios Interiores- Rio de Janeiro,
2:1. de-dezembro de 19!4.

Dr. Enéa., Martins, presidente Estado Pará, Relém -Si houve
qualificação :1.912. mesa respectiva fará divisão município secções e
será convocada pelo supplente do substituto do juiz seccional para se
reunir 30 corrente, conforme arts. 26, 6:1., 14.3 lei eleitoral. Sómente
onde não houve alistamento em :1.9:1.2, funccionará 30 dezembro commissão :1.91:1..
Saudações cordiaes.~_ Carlos Maximiliano, ministro do Interior.

N. 75- EM 26 DE DEZEMBRO DE :1.914
Sobre a classificação dos guardas civis em 1• e 2• classes
"'11
Mini~terio

da Justiça e Negocios Interiores - Dtrectoria da Justiça- 2a Secção- N. 2.:1.05 -Rio de Janeiro, 26 de dezembro de
i9U.

Sr. presidente da ·Commissão de Finanças do Senado Federal ....:.
Tenho. a honra de transmittir-vos, em original, acompanhada de uma
tabella demonstrativa e para os fins convementes, a representação,
erp a qual está este ministerio de accõrdo, dirigida ao chefe de Policia
desta Capital pelfl inspector da Guarda Civil, sobre a conveniencia de
ser comervada a actual classifica<;ão dos guardas, em :ta e 2a classes,
embora com reducção do respectivo vencimento.
Saúde e fraternidade.- Carlos Maximiliano Pere1ra dos Santos.

MINISTERIO flAS RELAÇÕES EXTERIORES

N. 1 - E:\1 i5 DE JANEIRO DE f9J4
•ede traducção dos retalhos de jornaes remettidos ao ministerio pelas legações

Directoria Geral dos Negocios Economicos e Consulares - 2• Secção - N. f - Circular - Ministerio das Relações Exteriores-Rio de
Janeiro, 15 de janeiro de 1914.
Sr ....••.•.•••..
Para a conveuiencia do serviço desta Secretaria de Estado, peço
a V•.... que providencie para que d'ora em diante as remessas de
retalhos. de Jornaes estrangdr·os, contendo noticias que interessem a
este ministerio, sejam ;;emp·e acompanhadas das respectivas traducções ou de um resumo do seu conteúdo.
'
Tenho a honra. de reiterar a V.... os protestos da minha estima
e consideração.- Lanro MüLler.

N. 2 - EM :1.5 DE JANEIRO DE :1.914
Pede traducção

dos retalhos de jornaes remettidos ao Ministerio pelos
consulados

Directoria Geral dos Negocios Economicos e Consulares - 2• Secção - N. 2- Circular - Ministerio das Relações Exteriores - Rio
de Janeiro. :1.5 de janeiro de !9:1.4.
Sr ••
Para a conveniencia do serviço desta Secretaria de Estado, peço
a V. S. que providAncie para que d'ora em d ante as remessas de
retalhos de jornaes estrangeiros, contendo noticias que interessem a
este ministerio, sejam sempre acompanhadas das respectivas traducções ou de um resumo do seu conteúdo.
Tenho a honra de reiterar a V. S. os protestos da minha estima
e consideração.- Lauro Müller.
4

............
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DECISÕES DO GOVERNO

N. 3 - EM 16 DE JANEIRO DE 1914
Trata dos vencimentos de funccionarios em commissã o

Secção da Contabilidade - N. 3 - Circular - Ministerio das
Relações Exteriores- Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1914.
Sr •......•..•.
Para evitar solicitações que não teem amparo na lei, queira V ••..
chamar a attenção dos funccionarios dessa legação e dos membros
do Corpo Consular de carreira nesse paiz para o disposto nos arts. 57
e 58 da Nova Co 1solidação Diplomatica e 127 da Nova Consolidação
Consular.
De conformidade com essas disposições legislativas o funccionario
diplomatico ou consular que vier ao Brasil ou que aqui permanecer
no desempenho de qualquer commissão, seja de que natureza fôr,
receberá os seus vencimentos em moeda-papel.
Os vencimentos em ouro só serão pagos á.quelles que vierem em
goso de licença regulamentar a que teem direito de quatro em quatro
annos, na Córma dos arts. 40 e :1 f O, respectivamente, das mesmas Consolidações e mediante prévia licença deste ministerio.
Tenho a honra de reiterar a V •. ~ • os protestos da minha estima
e consideração.- Laui'O Müller.

N. 4 - EM 16 DE JANEIRO DE 1914
Dispõe sobre declarações do mez em recibos de saque,;

Secção da Contabilidade - N. 4 - Circula!'- Ministerio das Relações Exteriores- Rio de Janeiro, 16 d) janeiro de t9f4.
Sr •.....•...•.
Pau a boa regularidade da escripturação das despezas da verba
- Extraordinarias no exterior.:...... e afim de evitar a difficuldade em que
s~ vê esta secção de escriptnrar principalmente no começo de cada
anno os recibos de saques por não saber muitas vezes a que exercício
se referem, pois que os respectivos comprovantes são apenas enviados
á Delegacia do Thesouro Brasileiro em Londres, peço a V ••. queira
ter a bondade de declarar sempre em todo e qualquer recibo o nome
do mez a que é relativa a despeza.
,
Outt·osim, não é mais permittido englobarem-se despezas de mais
de um exercício num mesmo recibo, devendo sempre que forem sacadas quantias para pagamentos de despezas nessas condições, ser
feito urn recibo especial para cada exercicio.
Tenho a honra de reiterar a V •..• os protestos da minha Astima
1consideração.- Lauro Müller.

Ml~IS1'EniO DAS HEL.\ÇÕES EXTERIORES

37

N. 5- EM 22 DE JANEIRO DE 19!4
Dá instrucções ao Corpo Diplomatico sobre a festa da bandeira nacional

Secção do Protocollo - N . 5 - Circular - Ministerio das Relações Exteriores -- Rio de Janeiro, .22 de janeiro de 19!4.
Sr .•••••••.•
Como V ..•. sabe, a data de 19 de novembro é consagrada no
nosso paiz pal'a a festa da bandeira nacional. Peço, pois, a V .••• que
providencie no sentido de que, todos os annos, naquella data, seja
hasteado, ao meio-dia, no edificio dess .•• , o pavilhão brasileiro.
Rogo, outrosim, a V •.•. se sirva de procurar obter que os nossos
patrícios, instituições ou estabelecimentos ligados ao nosso paiz
festejem por igual fórma aquella data.
Aproveito esta opportunidade para renovar a V ••• os protestos
da minha estima e consideração.- Lauro Müller.

N. 6 - P:M 2.2 DE JANEIRO DE i9U
Dá instrncçües ao Corpo Consular sobre a festa da bandeira. nacional

Secção do Protocollo - N. 6 - Circular - Ministerio das Relações ExteriorEs- Rio de Janeiro, 22 de janeiro de i9t4.
Sr ....... .

Como V .... sabe, a data de Hl de novembro é consagrada no
nosso paiz para a festa da bandeira nacional. Peço, pois, a V •.•• que
providencie no sentido de que, todos os annos, naquella data, seja
hasteado, ao meio-dia, no edificio dess ... , o pavilhil.o braspeiro.
Aproveito P.sta opportunidade para renovar a V •••. os protestos
da minha estima e consideraçil.o.- Lauro Müller.

N. 7 - El\1 7 DE MAIO DE :l9H
1\egula. a. concessão de licenças aos auxiliares dos Consulados

Directol'la r.eral dos Negocios Economicos e Consulares - N. :19
- Circulart- l\finisterio das Relações Exteriores - Rio de Janeiro,
7 de maio de 19:14-.
Sr .••...•••...
Tendo augmentado ultimamente os pedidos de licenças, com as
respectivas !!ratificações, feitos por auxiliares de Consulados, communico a V. S. que e~tc mini~terio resolveu que os mesmos empregados
quando tenham sido autorizados a ausentar-se de seus postos o façam
por sua conta. ~em auxilio de especie alguma, visto que, não sendo
funccionarios de carreira, nâo teem direito a ajuda de custo, nem
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podrm consenar a gratifica•;ilo de seu car·go, que lhes é abonada pr,J
labore.

Assim, póde Y. S. conceder aos mesmos auxiliares, sem prévia
approvaçào deste ministerio, as licenças solicitadas, de accôrdo com
o art. 120 da Nova Consolidação das Leis Consulares, fazendo a respectiva communicação a esta ~ecretaria de Estado para ser annotada
na matricula dcs mesmos funcciouarios.
Tenho a honra de reiterai' a V. S. os protestos da minha estima
e consideração.- LaHro Müller.

N. 8 - EM

~5

DE MAIO DE 19H

Declara que os vice-consules e agentes 1commercíaes não podem ser agentes de
companhia~ de navegação

Directoria Geral dos Negocios Economico;: e Consulares - N. 22
-Circular- Ministerio das Relações Exteriorrs- Rio de Janeiro,
25 de maio de 1914,.
Sr .•...
O art. 15 da lei n. 2.842, de 3 de janeiro do corrente anno, que
fixa a despeza para o actual exercício, determinou que os consules
honorarios não poderão ser ag0ntes da companhias de navegação.
Devendo ser os vice-consules e agentes commerciaes honorarios
compreheodidos nessa disposição legislativa pelog mesmos motivos que
o foram os consules, aos quaes estão subot•t1inados, peço a V. S. que
verifique se ha no seu districto consular algum funccionario naquellas
condiçoes e, no caso affirmativo, providencie para a sua substituição.
Tenho a honra de reiterar a V. S. os protestos da minha estima
e consideraçãl}.- L-wro Müller.

N. 9 - El\1 30 DE JUNHO DE f9U
Hegula a concessão de férias aos funccionarios consulares

Directoria Geral dos Negocios Economibos e Consulares - \'. 26
-Circular- Ministerio das Relações Exteriores- Rio de Janeiro,
30 de junho de t9H.
Sr .•..
Communico a V. S. que resolvi tornar extepsiva aos membros
do Corpo Consular as vantagen". de que já go5am os funccionarios
desta Se,·retaria de Estadd e os do Corpo Diplomatico, concedendo-lhes
a faculdade de se ausentaram annualmente, em férias, durante 35
dias uteis.
Essas fét•ias serão tambem extensivas aos auxiliares dos consulados, que só poderão utilizar-se dellas, a juizo dos consules, quando
as conveniencias do serviço o pet•mittirem.
Os consules. deverão commuuicar a esta Secl'etaria de Estado as
data;; em que >:e utilizarem ctessa regalia, bem como as reL1tivas aos
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seus auxiliares, e procedeeão de accôedo com o que está estabelecido
para a passagem do exercício aos seus substitutos legaes.
Os consules informarão aos seus substitutos, nacionaes ou estrangeiros, que, nc:;ses casos, elles não teem direito a 1·emuneração
de espeete alguma, visto que se trata de uma medida de caracter
geral determinada pelo Governo para beneficiar os seus funcciJnariqs
consulares no exterior.
Fica entendido que durante as férias dos auxiliares não poderá.
ser admittido outeo funccwnario para substituir o que estiver ausente,
mesmo em caracter provisoeio.
Tenho a honra de reiterar a V. S. os protestos da minha estima
e consideração. - Lauro J.iillcr.

N. fO -

E\'f 30 DE JUNHO DE i9H

Restabelece o antigo uniforme do Corpo Consular

Directoria Geral dos Negocios Economicos e Consulares - N. 27
Ministerio das Relações Exteriores- Rio de Janeiro,
30 de junho de i9i4.
-Circular~

Sr ..... .
Communico a V.- S. que, pelo decreto n. !0.901; de 20 de maio
ultimo, que se acha publicado no Diario Official de 22, foi restabelecido
o uniforme do Corpo Consular.
u ârt. 1• do referido decreto está assim redigido :
"O uniforme dos membros do Corpo Consular coutinual'á.
sendo o fixaJ.o no art. s• do decreto n. 997 B, de H de novembro de !890, com exclusão do distinctivo dos officiaes
combatentes ou qualquer outro pertencente ás diver·sas
classes da Armada Nacional.»
De accôrdo com' o art. 8° do decreto n. 997 B, de i i de novembro
de !890, compete aos consules geraes de qualquer das duas classes o
unitorme de capitão de mar e guerra e aos consules o de capitão de
fragata.
Os vice-consules e chancelleres não teem direito a usar uniformes.
Os empregados consulares deverão comparer sempre vestidús com
o seu uniforme em todos os actos de seu, olficio que praticarem em
publico peránte os bra~ileiros e ainda perante os estt·angeiros, quando
o não contrarie1n os costumes locaes.
Esta dtsposição do Régulamento Consular, art. 3q,, continúa. em
vigor, em vista. da revogação do decreto n. 10.370, de 30 de julho dt>
i9i3.

Tenho a. honra de reiterar a V. S. os protestos da minha estima.
e consideração.- /,auro Müller.
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N. H Determina

a~

EM 30 DE JUNHO DE i 914

horas de funccionamento das chancellarias consulares

Directoria Geral dos Negocios Economieos e Consulares - N. 2S.
-Circular- Ministerio das Relações Exteriores~ Rio de Janeiro,
30 de junho de i9H·.
Sr ••......
Tendo apparecido nesta Se~retaria de Estado frequentes reclamações contt'a o numero reduzido de horas estabelecidas em alguns
consulados e vice-consulados para o respectivo expediente, resolveh
este ministerio, de accOrdo com o que <:stá estabelecido para esta
Secretaria de , Estado, determinar que em todos os consulados e viceconsulados seja observado, pelo menos, um horario de cinco horas
diariamente, sendo quatro destinadas ao recebimento e preparo do
expediente e uma para a final ultimação dos respectivos trabalhos.
Todos os comulados e vice-consulados devem ter affixado, em
logar visível, um aviso marcando as horas do expediente das respectivas cbancellarias, de accôrdo com o que estiver estabelecido pelos
bancos, companhias de navegação e commercio local, de modo que
não sejam com isso prejudicados os interesses do mesmo commercio.
Tenho a honra de reiterar a V. S. os protestos da minha estima
e consideração.- Lauro Müller.

N. ! 2 - EM 20 DE JULHO DE

i9i~

Dispõe sobre a importação de armamentos e munições

Directoria Geral dos Negocios Economicos e Consulares - N. 3~
-Circular - Ministerío das Relações Exteriores- Rio de Janeiro, 20
de julho de i9i<l.
Sr. presidente (ou governador).
A Nova Consolidação das Leis, Decretos e Deci~ões referentes aO'
Corpo Consular Brasileiro, approvada pelo decreto n. :1.0.38<l, de 6 de
agosto de i9:1.3, contém a respeito da importação de armamentos e
munições os seguintes artigo~ :
«Art. 355. Quarido legalizarem manifestos relativos á remessa
de artigos de caça, munições e EI!!Pingardas para qualquer dos Estados
da União, darão a esse respeito aviso em tempo aos respectivos
governos, indicando-lhes os nomes dos carregadores e recebedores.
as marcas, os numeros e as mercadorias. {Circular n. !5, de 20 de
novembro de !894,.)
,
·
Art. 356. Exercerão igualmente a maior vlgilancia e communicarã.o immediatamente ao Ministerio da Fazenda todo e qualquer
embarque, tanto para esta Republica como para os paizes limitrophes,
de armamentos, artigos bellicos e dynamite, enviando-lhe posteriormente participação circumstanciada. (Circular n. 7, de i3 de
'
outubro de :1.897.)
Art. 3!)7. Afim de evitar que cheguem tardiamente aos portos de
destino as communicações de remessa. de armas e muniç<>es de guerra.

MINIS1'ERIO DAS RELAÇÕES EXTEHIORES

deverão essas eommunicações ser enviadas directamente ás auto·idades fiscaes, podendo o 1\linisterio da Fazenda ter conhecimento
lellas por meio de officw.» (Circular n. 4, de H de novembro de
l898.)

Em circular expedida nesta data pedi aos consules a maior
attem;ão no cumprimento ilessas disposições. Não obstante, rogo a V.
Ex. que, quando tiver denuncia da entrada de armamento e munições,
havendo motivos de ordem política ou administrativa, >C digne de
fazer tambern as convenientes communicações ás estações fiscaes e ao
Mmisterio da Fazenda, dando igualmente conhecimento do facto a
este Ministet·io.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os protestos da minha
alta estima e mais distincta consideração.- Ltturo Miille1·.

N. 13- EM 20 DE JULHO DE HH4
Chalta a attenção do Corpo Consular para as disposições legaes sobre
a importação de armamentos e munições

Directoria Geral dos Negocias Economicos e Consulares - N. 34.
- Circular - Ministerio das Relações Exteriores - Rio de Janeiro,
20 de julho de 1914-.
Sr ...•....
Peço a V. S. a maior attenção para as disposições constantes dos
arts. 355, 35ô e 357 da Nova Consolidação das Leis Consulares, relativas á importação de armamento e muniçoes, os quaes vão em
seguida transcriptos :
"Art. 355. Quando legalizarem manifestos relativos á remessa de
artigos de caça, munições e espingardas para qualquer dos Estados da
Un ão, darão a esse respeito aviso em tempo aos respectivos governos,
indicando-lhcls os nomes dos carregadores e recebedores, as marcas,
os numeros e as mercadorias. (Circular n. 15, de 20 de novembro de
1894.)

«Art. 35ô. Exercerão igualmente a maior vigilancia e communicarão immediata~ente ao Ministerio da. Fazenda todo e qualquer
embarque, tanto para esta Republica como para os p!\izes limitrophes,
de armamentos, artigos bellicos e dynamite, enviando-lhes posteriormente participação circumstandada. (Circular n. 7, de 13 de
outubro de 1897.)
Art. 357. Afim de evitar que cheguem tardiamente aos portos
de destino as communicaçOes de remessa. de armas e munições de
guerra, devm·ã.o essas communicações ser enviadas directamente ás
autoridades fiscaes, podendo o Ministerio da Fazenda ter conhecimento
dellas por meio de oflicios. (Ctrcular n. lt, de H de novembro de
1898.)
Os consules que tiverem jurisdicção em outro~ pontos devem providenciar para quP taes disposições sejam igualmente cumpridas em
todo o seu districto consular.
Tenho a honra de reiterar a V. S. os protestos da minha estima
e consideração.
Por ordem do ministro.- Frederico Affonso rle Carvalho.
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N. U. - EM 25 DE;, AGOSTO DE t.9ii
Communica ao Corpo Diplomatico Estrangeiro, aos miniBÍI'Oll da llarinha e da
Guerra elgovernadorea e preaid.ena d.e Eatado qual a extensio do mar

territorial

Gabinete - Ns. i2/i3 - Circular - Ministerio das Relaçõe3 Exteriores- Rio de Janeiro, 25 de agosto de t9U.
Sr •.••••..
Tenho a honra de communicar a V. Ex. que, emquanto os poderes competentes nao fixarem, como ~a definitiva, a extensão do
mar territorial do Brasil quanto. â jurisdieçllo territorial, deve continuar inalteravel, para os eft'eitos da neutralidade na presente
~erra ·entre varias potencias, a distancta de tres mllbas maritimas,
adopta.da, em principio, até hoje pelo Governo Brasileiro.
Tenho a honra de reiterar a V. Ex. as seguranças da minha alta
estima e mais distincta consideração.- Lauro M#Uler.

N. t5 - EM 22 DE SETEMBRO DE t 9ii
Fu communicaçllo aos governadores e presidentes de Eatado sobre fornecimento
de passaportes a reservistas

Gabinete - N. i6 - Circular - Miuisterio das RelaçOes Exteriores- Rio de Janeiro, 22 de sesem.bro de t9fi.
Informado de que consliles de paizes estrangeiros teem fornecido
passaporte a reservistas de outras naçoes attribuindo-lbes a nacionalidaae de paiz neutro e podendo acontecer que estrangeiros ~
servistas de paizes belligerantes tentem illudir as nossas autoridade~.
,para·obter passaportes,' aijegando nacionalidade de palzes neutros,
peço a V. ·Ex. que se digne reçommendar âs autoridades competentes
o mais cuidadoso exame de nacionalidade das pessoas. que lhes forem
-solicitar passaportes.
Attenciosas saudaçGes.- Lauro MfJUer.

MINISTERIO DA MARINHA

N. 1 - EM H DE ABRIL DE i9H
Indica quando e qual a taxa de praticagem que deve ser paga pelos navios do
Lloyd Brasileiro

Ministerio dos Negocias da Marinha- N. i .850- Rio de Janeiro,
U de abril de 1914.

Sr. inspector de Portos e Costas- Em solução á consulta que
fizestes em officio n. 247, de 2 do corrente, e de accôrdo com oparecer do consultor juridico deste ministerio, n. 625, de 7 do andantq,
autorizo-vos a declarar ao capitão do porto do Estado de Sergipe que,
embora pertencentes á União, os navios do Lloyd Brasileiro estão sujeitos ao pagamento da taxa de praticagem, fixada 11elo art. 93, § 1•,
do regulamento geral, quando receberem auxilio do pratico.
Caso, porém, levem a bordo piloto ou pratico legalmente habilitado, nada lhes será cobrado, nos termos do art. 18i do decreto
n. iO.!i24, de outubro do anno pa~do,
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 2- EM i4 DE ABRIL DE i9U
Adopta modelo de mappa para informações semestraes!não reservadas sobre
otlieiaes e inferiores

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. I. 855 - Rio de Janeiro,
H de abril de !914.
Sr: chefe do Estado Maior da Armada - De accôrdo com o alvitre lembrado pelo capitão de mar e guerra Pedro Max Fernando
de Frontin decl~ro-vos, para os devidos atreitos, que resolvi mandar
adoptar, nos navios, repartições, corpos e escolas, o incluso modelo
de mappa destinado ás informações semestraes não reservadas, relativas aos officiaes e inferiores e a que se referem os arts. 451, § 29, e
608, § 40, da Ordenança e bem assim e de n. 29, § i", do regulamento
do Corpo de officiaes mferiores.
,
·
Esses mappas devem ser enviados ao respectivo destino, não só
no fim de cada semestre, como ainda sempre que os officiaes ou inferiores desembarquem ou tenham outra commisslio, no intuito de
apreciar-se devidamente o esforço, zelo e competencia de cada um.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

UJ:i;L:ll:~HJt'.~
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NOME DO NAVIO
I11formaç.ões seme,trae~ de accôrdo com o que dispõe a Ordenança e outros regulamentos em vigor.
Posto •••..•...........
Nome •••..............
Embarcado neste navio desde ...... de .............. anno de ..... ..

Informações sobre

Trimestre

Trimestre

Competencia technica demonstrada na
direcção dos serviços de sua especialidade .•..............•.•...•....•..•....••...•••.•.••••.
Zelo no seu cargo ..........•....•...••...••••••••....•....•.••.
Actividade no seu cargo .••..•....••....•••.•..••..••.• ·•.••••....
Competencia technica geral • demonstrada na direcção de serviços diversos ..........•...•...........•.•.•. ·. • • · • • · • · · • · · • · • • · • ·
Zelo em serviços diversos que dirigir .......................... ., ..
Actividade em serviços diversos que di·
rigir •.....•.................•.•••. • • • · • • • · • · • • · • • • • · · • • • • •
Zelo no serviço de quarto •...............•...••.••••..•..•••••••
Actividade em serviço de quarto .......•••••••..••.....•..•......
Conducta militar •••.... '......••.••••••••...........•.••.•..•...•
Qualidade3 de mando ou de direcção
dos serviços a bordo ...•....•..•......•.•........••.....••.•.
A informação é dada com as palavras- Muito regular- pouconenhum- bôa -má.
OBSERVAÇÕES

t.• Dizer a incumbencia ou cargo de sua especialidade, que desempenhou durante o semestre.
2.a Dizer a incumbencia ou cargo qualquer que desempenhou
durante o semestre.
3.a Citar o acto que tenha merecido elogio nominal do commando
ou em ordem do dia do Estado Maior da Armada.
q,,a Citar o acto que tenha merecido censura 11ominal do commando ou em ordem do dia,do Estado Maior da Armada.
!).a Si nenhuma informação pedida nesle mappa não fôr dada
dizer qual a razão.
6.a 8i alguma informação fôr- má- nenhum- dizer a razão
dessa apreciação desfavoravel.- P. Frontin.
Nota- Esses mappas serão enviados até o dia f!) de julho e até
o dia i5 de janerro. O primeiro relativo ao semestre de janeiro a
junho e o segundo ao semestre de julho a dezembro.

MINISTERIO DA MATUNHA

N. 3- EM 30 DE ABRIL DE i9i4
Manda quo os instructores o preparadores da Escola Naval tenham tambom as
attribuiçõcs de encarregados; do serviço c disciplina

l\linisterio dos Negocias da Marinha - N. 2. f 6i --Rio de Janeiro,
30 de abril de i 914.
Sr. director da Escola Naval- Tendo em vista que o regulamento de !907, que creou os cargos de in~tructores da Escola Naval,
deu·lhes as attribuições de encarregados do serviço e disciplina e que
o de 25 de fevereiro ultimo é omisso a es;e respeito, resolvo que os
actuaes instructores e preparadores sejam, como os demais officiaes
que servem nesse estabelecimento, escalados para aquelle fim, salvo
quando estiverem dando aulas em substituição aos lentes cathedraticos; o que vos declaro para os devidos fins.
Saúde e fraternidade.- Ate:randrino Faria de Alencar.

N.

'~

-

El\1 9 DE MAIO DE i914

Manda que o operariado da Marinha seja pago na Pagadoria por officinas e em
dias consecutivos

Ministerio dos Negocios da Marinha - N. 2.336 -- Rio de Janeiro,
9 de maio de 1914.
Sr. director geral de Contabilidade da Marinha -De accúrào
com o que propuzestes em officio n. 678- Gabinete,- de 5 do corrente, resolvo, no intuito de evitar· os inconvenientes resultantes da
centralização dos pagamentos de operarios do Arsenal de Marinha e
Directoria do Armamento, na Pagadoria, no mesmo dia e a todas as
officinas proceda-se d'ora em diante á realização do referido pagamento por officinas, em <tias consecutivos e na propria Pagador1a,
depois das i6 horas, como outr'ora era feito.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. !I- EM i2 DE MAIO DE i9i4
Dá. providencias sobre a cscripturação das escolas do apt·endizes na falta de
commissario

Ministerio dos Negocios da Marinha - N. 2.379- Rio de Janeiro,
i 2 de maio de i 9H-.

Sr. inspector de Fazenda e Fiscalização - Em soluçli.o a vosso
officio n. 314, de 12 de março ultimo, no qual expendeis as razões por
auc não rcmcttestPs livros para o fiel que serve. na falta de commissano, na. Escola de Aprendizes Marinheiros do Estado da P.trahyba,
declaro-vos para os devidos elfeit'1s, que, d~ accôrdo com o parecer
do Conselho do Almirantado, emittido em consulta n. 132, de 4 do
corrente, deve desde já. cessar a oscriptura,;ão a cargo do fiel e ser
ah!'rta nma ontrn em livros apropriados, como determina a lei ora

4-6

DECISÕES DO GOVERNO

em vigor, sendo elles escripturados polo proprio official da Armada
de menor graduação, sem distincção de funcçõe,, quaesquer que ellas
sejam, até que haja possibilidade de ser nomeado um commissario;
ficando, porém, o commandante ou director da escola isento dessa
attribuição, mas accumulando as funcções de immediato ou sub-director.
Esta resolução fica estabelecida como doutrina, firmada no decreto n. 4.542 A, de 30 de junho de i870, que manda executar a lel
de Fazenda nos navios da Armada.
Saúde e fraternidade.- ,uexandrino Faria de Alencar.

N. 6- EM 22 DE MAIO DE l\H<i
Indica as salvas que competem aos capitães do mar e guerra o do fragata quando
commandam força e flotilha

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 2.590-Rio de Janeiro,
22 de maio de l9!i.
Sr. ministro das Relações Exteriores - Satisfazendo á solicitacão
constante de vosso aviso n. 9, de 29 de janeiro ultimo, tenho a honra
de declarar-vos que, nos termos da informação do Estado Maior da
Armada, os mappas B e C do Cerimonial Marítimo do Brasil estão de
accôrdo com os arts. 128 e H4, respectivamente, da Ordenança para
o serviço da Armada Brasileira, que baixou com o decreto n. 8.290,
de H de outubro de i9i0, menos na parte relativa ás salvas aos ca·
pitães de mar e guerra e de fragata, onde houve engano de impressão,
estando por isso em desaccõrdo com o texto dos capitulas 9° e iO do
Cerimonial, pelo qual compete aos primeiros uma salva de nove (9)
tiros ou de onze (H), quando commandante de força; e aosse,:tundos,
uma de sete (7) tiros ou de novo (9) quando commandante de flotilha.
Saude e fraternidade,- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 7- EM t7 DE JULHO DE

i9i~

Classifica como navio mixto todo o veleiro que possuo motor para locomover-se

Ministerio dos Negocios da Marinha - N. 3.455 - Hio de Janeiro,
17 de julho de f9U.
Sr. ministro da Fazenda- Restituindo-vos o incluso processo relativo á consulta feita pnlo Ministerio do Exterior, sobre emolumentos
consulares que deva pagar a escuna hollandeza « Angelina "• despachada pelo nosso con•ul em Liverpool com destino ao porto de
Aracajú, cabe-me declarar vos que, todo o veleiro que possue um
motor para sua locomoção, seja ello electrico, a gazolina, naphta,
petroleo, gaz, ou fluidos, deve ser classificado corno navio mixto,
achando-se a escuna de que se trata incluída nesse numero, para
pagamento de emolumentos.
Saude e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
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N. 8 - EM 22 DE JULHO DE t9ii
Indica o modo pelo qual as repartições de Marinha devem remettcr factnras
á Contabilidade

1\Hnisterio dos Negocies da Marinha- N. 3..M·O- Rio de Janeiro,
22 de julho de 1914.
Aos Srs. chefes das repartições de Marinha-Para a bôa marcha do
serviço e prompta fiscalização dos dinheiros publicas, recommendo-vos
que no officio que remetterdes facturas á Directoria Geral de Contabilidade para o competente processo indiqueis sempre a quantidade
das mesmas e suas importancias acompanhando-as de uma relação
succinta e nominal, mencionando o valor de cada uma.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.
N. 9- EM 29 DE JULHO DE i9i4
Manda que se não encaminhem petições para contagem de tempo já
autorizado por lei

1\Hnisterio dosNegocios da Marinha- N. 3.623- Rio de Janeiro,
29 de julho de 1914.
Sr. inspector de Marinha - Declaro-vos para os devidos atreitos
e relativamente ao requerimento do escrevente de 2a classe do Corpo
de Sub-Officiaes da Armada, Manoel Leite da Silva Medeiros Filho pedindo contagem, para os atreitos de sua futur·a reforma, dos períodos
em que serviu como praça do Corpo de Marinheiros Nacionaes, decorridos de 19 de agosto de !895 a 18 de dezembro de 1906 e de 23 <lesse
mesmo mez e anno a 24 de novembro de 1909, no total de 14 annos
e tres mezes, que não ha o que deferir, vtsto estar prevista essa contagem rro art. 68 do regulamento daquelle corpo e deve ser feito de
accôrdo com o parecer do Conselho do Almirantado de 24 do corrente,
independentemente de requerimento.
Declaro-vos, outrosim, que, por desnecessarios, não deverão ser,
de ora em diante, encaminhados requerimentos em identicas condições.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N. 10- EM 29 DE JULHO DE 1914
Considera illogal a taxação de imposto por duas intondencias aos armadores do
« Rio das Contas »

1\finisterio dos Negocias da Marinha -N. 3.625- Hio de Janeiro,
29 de julho de 1914.

Sr. inspector de Portos e Costas - Relativamente ao telegramma
do capitão do porto do Estado da Bahia sobt·e a imposição feita aos
armadores do" Rio das Conti).S, de pagamentos de impostos ás duas
intendencias alli existentes, declaro-vos, de accôrdo com o parecer do
consultor jurídico, de 9 do corrente, que deveis p1·ovidenciar para.
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que· aquella autoridade faça sciente aos interessados que podem
iuterpor, perante a justiça local, protestos contra essa taxação, e
propor, perante a federal acções afim de ser decretada a illegalidade
de taes impostos.
Saúde e fraternidade.- Alexandrino Faria de Alencar.

N.

1t -

EM 26 DE AGOS[O DE 1\lii-

Crêa na Contabilidade um indico alphabetico do credores por fornecimentos

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 4,.042- nio de .Janeiro,
26 de agosto de 1914.
Sr. director get·al d,, Contabilidade da Marinha - A bem dos interesses da Fazenda Publica, dete!'mino-vos que seja estabelecido
l!e•sa repartição um índice alphabetico em que figurem os nomes dos
ct·edo!'es, cujas facturas houverem sido enviadas ao Thesoul'o Nacional pal'a o respectivo pagamento, indicando quantias e datas, e
devendo os funccionarios encarregados dos processos verificar, antes
de formulai-os, si as facturas apresentadas são identicas ás já processadas.
Saúde e fraternidade.- Ale.randrino Faria de Alencar.
N. 12 - EM 15 DE SETEMBRO~ 19U
Indica o destino que devem ter as informações semestraes de que trata a
Ordenança Geral
~liniste!'io

dos Negocios da Marinha- N. 4.:l76- Hio de Janeil'o,

i5 de setembt·o de i9H.

Sr. chefe do Estado Maior da Armada - Havendo toda a conveniencia que as informações semestraes de que tratam o n. 29, do
art. 451, da Ordenança Geral, para o serviço da Armada e Urdem
do Dia n. 43, de 20 de abril ulttmo, sejam dtrectamente enviadas ás
impectorias a que estiverem subordinados os officiaes e inferiorPs a
que as mesmas se referem, recommen.Jo-vos que publiqueis essa
resolução em Ordem do Dia desse estado maior.
Saúde e fraternidade. - t\texanrlrino Fana dG .\lencar.

N. 13 -

EM 25' DE SETEMBRO DE i

91·~

Manda rcmetter á Contabilidade as 2•• vias das folha~ de pagamento do pessoa
e material nos Estados

l\linisteriu dos Negocios da 1\ladnha- N. 4. 44\l- Hiu de Janeir·o,
2:i de setembro de 1914.
::;rs. chefes das repartições de Marinha - Sendo da maior conveniencia, para ortentação da Director1a Geral de Contabilidade deste
ministerio, que os re>pectivos responsaveis remetta.m directamente

~UNISTERIO
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áquella repartição a.!l 2"" vias, aothenticadas pelas delegacias tisca.e!C
do Thesouro Nadonal nos Estados, referentes ao pagamento de pessoal
e material, o que habilita a conhecer-se com segurança, no encerr<.~
mento do exercicio, a t.Jespeza papel, a organizar com facilidade a
proposta e o balanço deste ministerio e a fisealizar o abono ~e todos
os pagamentos n. s referidos Estados, determino-vt•S a expedição das
necessa.rias ordens para cumprimento exacto dessa. deliberação.
Saúde e fraternidade.- Ale.vand1·irw Fa.ritt de Alencm·.

N. i-i - 14 DE OUTUBRO DE 1\114
J)á

regulamento para o serviço de praticagem das barras dos •·ios Col.inguib>t,
Vasa-Barris e Real, no Estado de SergipE>

'L

Ministerio dos Negocios da Marinha- N. 65! - Rio de .Janeir·o,
H. de outubro de !9!4.
Sr. inspector de Portos e Costas - Tendo resolvido, de accôrrlo
com o parecer do consultor juridico deste ministerio, de 30 de julho
ultimo, incluso em cópia, approva.r e mandar exeeutar o regulamento
para o serviço da praticagem das barras dos rios Cotinguiba, VasaBarris e Real, do Estado de Sergipe, que a este acompanha, ficando
revogado o aviso n. 3.469, de 30 de julho de !908, na parte quetdiz
respeito á praticagem das referidas barras, as<~im vos declaro para
os devidos atreitos.
Saúde e fraternidade - Ale,rand1·ino Faria de Alencro.

Beplamento para o serviço de praticagem lias barras dos rios Cotingu.iba,
Vasa-Barris e Baal, no Estad.o de Sergipe

TITULO I
DA PRATICAGEM

CAPITULO UNICO

Art. L" A praticagem da.s barras dos rios Cotinguiba, Vas;tl:larris e Real continúa a ser feita pela Associação de Praticos, àlli
exisiente, com séde em Aracajú, regulando-se .por este regulamento,
conjunctamente com o regulamento geral da. praticagem, annexo ao
decreto n. 6.846, de 6 de fevereiro de 1908.
Art. :.!." A praticagem terá suas estações nos logares das atalaia~
das barras, onde ueyem permanecer os praticos para attender 3ll
ser·viço da. pilotagem e soccorro naval que lhes está affccto.
Art. 3." A praticagem começa na boia de espera, que será colloca.da fóra dos bancos da respectiva. barra, para a entr·ada, e termina
no porto depois da embarcação fundeada a dous ferros ou amarrada.
ao molhe, cáes ou traprche do ancbradouro da carga ou descarga ou
desde áquella boia, para sabida.
Decisões
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TITULO I I
D.l 4SSOCIAÇÃO DE PIU.TICAGEM

CAPITULO I
DO PESSOAL

Art. 4. 0 O pessoal da praticagem se comporá. de:
i pratico mór;
i ajudante do pratico mór;
6 praticos;
i p•·aticante;
3 atalaiadores.
~ L• A. praticagem para seu expMiente terá um escrevente e os
marinheiros e remadores necessarios para suas e-mbarcações.
§ 2.• O pessoal será dividido pelas tres estações da p1~aticagem,
devendo o ajudante do pratico.mór estar· ora na ba~-ra do VasaBar, is, ora nu rio Real, e o pratico 1\tór na do Catinguiba, para
dirigir os respectivos serviços.
CAPITULO li
DOS VENCIMENTOS DO PESSOiL

Art. !S.• Os vencimentos do pessoal da praticagem constarlo de
ordenados fixos e gratificaçõe~ proporcionaes a. estes, na. fórma do
regulamento geral da praticagem.
Art. 6. 0 Os ordenados mensaes serão os da tabella. seguin~:
Prat1co mór ••••••••••••..••.•••••.•.•
2008fl00
Ajudante de pratico mór ••••••••••••.•
f.50SOOO
f.20SOOO
Pra1ico ...................... ·-·, •..
Praticante ••.•.•.•....•.•••.•.......•
608000
508000
Atalaiador ..••••••••.• , ••••••• , •..•••
Paragrapho unico. O escrevente e os marinheiros ou remadores
terão a gratificação de seus respectivos conu actos.
Art. 7. Em cada estaçã:> servirá um dos praticas de thesoureiro,
podeMo o praticante ou atalaiador servir de escrevente.
Art. 8. 0 Todos os fins de mez serão as contas da praticagem das
~tações r<'mettidas ao pratico mór para a respectiva arrecaçlaçã.o,
dlstribuiçã.o e escripturação no~ livros da assoclaçao, na êonformidade
do regulamento geral da praticagem.
0

CAPITULO I I I
DO MATERIAl.

Art. 9. O material para o serviço da praticagem constará do
seguinte:
Uma lancha de seis remrs, a vela.. çom gaviete;
Tres baleeiras salva-vidas, de quatro remos; a vela;
0
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Uma ancora;
Tres a ucorotes;
Tres bu~ra-vidas;
V11·aJorel;
E~pia~;

Estralhciras ·
Tallli'.s douradas;
B. ia~ de sal\ação ;
c, lletes d~i> sah ação para o pe,soal das embarcações ;
Tr·es t·egiment••s de signaes internacionaes··e .da praticagem e os
respect•vos h nos em edição brasileira;
Oeulos de alcance ;
Barometros e 1hermometro;
Pt'Uit<os <~e mao;
Agulhas de mal'ear;
lieguas de rnar·é ; ,
l'hai'ÓPs e lauternas de navegação de dia e á noite, segundd o
systema adopLadu pela Convenção Internacional de Washington.
Paragrapbo un'co. Esse material será distribuído p$lag respedt~ p!·a.ticagem.

eüva.s esta<;óus

CAPITULO IV
DAS TAXAS DA PRATICAGEM

Art.
órma:

to.

As taxas da praticagem serão cobradas da seguinte

t.• ror entrada. ou sabida de emharca.ça.o a vanor. qualquer que
seja. o ca.la.Jo de 50 a. tOO toncl~todas de a.rqueaçl.o, 30$000.
De too toneladas para cima pagará. a embarcação mais 200 réis
por tonelada.
2.• Por entrada ou saldda. de embarcação a. vela, que contenha.
até 30 toneladas, iOSOOO.
Essas taxas C'lmprebondem a diracção da navegação e ancoragem
a dous ferro~ ou amarr·açãn ou atracac;ã" ao caes, molhe ou trapiche
de entr<lda ou operaçõ.·s em contl'ario para a sabida.
3.• Pela amarraçiio ou atracação, depois de h\vor sido fundeada
a embarca.;ao no resp3ctivo a11coradouro da carga ou descarga,
ou por operação contraria pagará mais 20 %.
4.• l'or mudauça do ancoradouro pagarão f/3 da taxa de entrada.
ou sabida.
5." Por serviÇO extranrdinario ou de anxilio, fóra do porto, rocebotá a associação a dia r a de tOS por pratico" 6S por cala remador
da embar•ação da prdticagem que fôr empregada, e no porto metade
desta taxa.
6.• O S()rviço á noite será cobrado com mais 30 "/o das taxas
estipuladas.
7. 0 Não estão sujeitas ás taxas de pratica!!'em as OllJharcações a
vapor ou a voa da circnmscripção com calado menor ile tm,!ío até
50 toneladas de arqt.eação e as de maior tooelagem paJarl!.o a taxa
mínima.

:)·)
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>L• O pessoal da praticagem que fôr empregado no serviço da
a.manação ou dcsamarraçã , de navio será pago pelo navio, á. razão
de seu vencimento diario ua. praticagem.
Art. H. O material da pr:~.tica.gem, quando utilizado pelos particu\arrs, vencerá o aluguel seguinte :

Lancha ............................. .
Virador ............................. .
Espia ..•..........•......•..•........
Estralhdra ..................•........
Amarra ou ancora .................. .
Amarra com ancora ................ .
Ancnrotc~ ............................ .

:JOSOOO
iOSOOO

58000
38000
iOSOOO
15$000
'>SOOO

~ L'' A taxa do aluguel do material será duplicada quando os
object JS se perderem ou se mutilizarem por motivo de força maior. e
em outro caso será pago o damno pelo seu justo valor.
§ 2.• E' licito o exame do material antes de ser empregado para
o conhecimcu to de seu estado e valor.
~ 3.• O dia será contado do momento em que o objecto sahir do
deposito até o dia de sua restitúiçào no estado em que tiver sabido.
Art. :12. O aluguel do rebocador ou das embarcações para o soecorro naval será regulado pela Labella organizada pela Capitania do
Porto e nella ficarão comprehendido~ o pessoal e o material de
reboque.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES ESPECIAES

Art. f3. A associação terá sua séde em Aracajú e estação na
atala•a, onde morarão os praticos e deverlo ter seu biate cruzando
constantemente na altura. dos rios Cotingmba, Vasa-Barris c Real,
para o sêrv1ço da praticagem.
Art. t4. Quando a associação tiver o serviço de balizamento na
fórma iod.cada no regulamento geral da praticagem, as embarcações
que não se utilizarem dos praticos da ass.ociação pagarão tjft da
respecLiva taxa.
A1·t. f5. Na hypothese do art. 90 do regulamento geral o pratico
invalido não será despedido e sim aposentado.
Art. :16. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, :1.4 de outubro de :1. 9U. - Alexandrino Faria de
.Hencm·.
·
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PRATICOS DAS JL>I.RRAS IJOS RIOS COTINGUIBA, REAl.
VASA-BARRIS, NO ESTADO DFj SERGIPE

Titulo d< prat1co-mór lou ajudante de pratico-mór)
Na ft'Jrrna do art. J3 do regulamento approvado pelo decreto
n. 6.8~6, de 6 d<' fevereiro de 1908, e assignadó pelo v cc-almirante
graduado Alexandrino Faria de Alencar, ministro da ~larinha, confirmo
a eleição de F ... para pratico-múr (ou ajudante de pralico-mór) da
Associaçll.o de pr:Lticos da~ barras dos rius Co1inguiba, Real e VasaBarris, no Estado de Sergipe, a qual se rl:'allzou em as~embléa geral,
na conformidade .to predito art. i 3 do. regulamento annexo ao decreto
n. 6.846, de 6 d<· fevereiro de 1908.
lnspectoria d•! Portos e Costas, Rio de Janeiro, •..• de.- ......••
de i9 ...
F ........................... ,
Inspeetor de Portos e Costas.

'\. Lj- EM fi DE NOVEMBRO DE 191ft
Estabelece ll par e do hymno nacional quo deve
das continencias

Rfll'

tocada por occasião

Ministerio dos NPgocios da Marinha-- N. 5.074- Rio de .Janeiro,
14 de novembro d3 1914.

Sr. chefe do I :stado Maior da Armada - Resolvendo que, de ora
em diante, as bandas de musica da Marinha. quando tiverem de
executar nas eo,·tinencias, o hymno nacional, toquem apenas o
exordio (introdué,;ão) ter·minando no 1• tempo do XV compasso
(accorde fundamental), combinando-se os toques de cor:m·ta de fórma
a oào serem rortf•mente odvidos, por serem os actuaes muito longos,
assim vos declaro para os devido~ atreitos.
.
Saúde e fratemidade. - . llc:~·andrino Fnria de .Hencar.

N. tli - EM 8 DE DEZEMBRO DE i9f.i.
Recommenda R•·jam o• asylados inspeccionados de saude de cinco em
cinco annos

Ministerio dos Negocios da :\laJ•inha - N. 5. 406 - Hio de .Janeiro,
8 de dezembro de l914.
Sr. inspe.:tor de Marinha- Recomrnendo-vos providencias afim
de que ~eja dado ·mmprirnefltO ao art. 3° do decreto n. 4.927, de 21
de agosto de 1903 que ma11da que os asylados sejam submettidos á
inspecção de saud l de cinco em einco annos, para se verificar se
persiste a incapacdade de angal'iar meios de subsistencia.
Saúde e f1·atemidade. - Alexandrino Fa1'i11 de Alenca1'.

DECISÕES 00 GOVERNO

N. i7- E:tl 28 DE

DEZE~IBRO

DE i914

Prohibe a celcbraçllo de eontractos para quaosquer serviços ou obras sem prévia
autorização do Governo

1\finisterio dos Negocias da. 1\là.rlnha.- N. 5.574- Rio de Janeiro,
28 de dezembro do f9H.
Srs. chefes das repartições de Marinha - Determino-vos scientifiqueis âs repart,ções que vos são subordtnada.s que fica. terminantemeute prohib1do firmarem contractos para quaesquer serviços ou
obras, sem prévia autJrtza.ção do Governo, sob pena da se tornarem
respor1s:iveis por elle3 para. todos os atreito~.
A determinação supra estende-se especialmente ao Estado do
Amazonas.
Saúde e fraternidade. -Alexandrino Faria de Alencar.

MINISTERIO DA GUERRA

N. f - EM 2 DE JANEIRO DE i9U
Envia-se á Repartição Geral dos Teleg~aphos uma relaçllo dos tu.ncclonarios do
Ministerio da Guerra que podem t'&zer WIO do telegrapho sobre 116t'Viço
publico, em 1914.

Ministerío da Guerra- N. f -Rio de Janeiro, 2 de janeiro de
de i9U..
Sr. ministro de Estad'J da Viaclio e Obras Publicas- Em resposta ao vo>so offioio n. 39il, do 30 de dl'zembt·o findo. communioo-vos
que nesta data se envia á Rrpartição Gerdl dns Telegraphos uma relação dos funccionarios da Secretaria de E.;tado e r·eparttções anroexas
a este miuisterio, que poddm fazer uso do telegrapb.o sobre a~sumptos
de serviço publico, uo exercicio de 1914..
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque
e Silva.
RELAÇ!O DAS AUTORIDADES A QUE SE REFERE O A.VISO SUPRA

Chr>re do Estado-Maior do Exercito, presidente do Supremo tribunal Militar, inspector·e:~ permanente.; das regiões, commandante~
das bdgadas estrat~icas, mixta, provisol'ia e de ravallar1a, toromandantes de guarnic;õt'.s, corpos; re!(imentos, batalhões, companhias
isolaoas, trens, baterias isoladas e ~r-upos;
Commandantt-s de destacamentos, du escolas do Estado Maio1·
e 1\lilrtar, e de forças em operações, chefes de commissOes, cheCos do
gabinete des~e ministerio, dos uopartamentc•s da Secretaria de Estado da Gurrra, das divisões deste dcparLamento, e de serviços no&
quarteis-generaes dos iuspector~s pcrmaneutes e dos commandaotes
de brigadas ;
DirPctores dos eollegios militares do Rio dé Janeiro, Barbacena e
Port • Alegre ;
DirPctores das direcções de expediente da rorerida secretaria e
de Contabilidade da Guerra, das colonias milital·es, d'•s arsenaes dG
guerra, das fai.Jricas dQ polvora da EstrJlla e de polvora sem Cumac;a
e de cartuchos e artefactos de guerra, da bibliotheca do E ,erclto, da
Coufedera<;ll.o do Tit·o Bra~ileiro e do Laboratorio Chimico e l'har,
maceutico Militar.
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N. 2- E!\1 8 DE JANEIRO DE f9U.
56116 permiUem até dous terços do soldo ou onieuado ás consignações esta•
belecidas por officiaes e funccionarios civis do .llinisterio da Guerra e suas
familias e instituições que gosem desse direito.

Mínisterio da Guerra -- N. 5 - Rio de Janeiro. H de janeiro de

f91~.

.

Sr. director da Contabilidade da Guerra- ~os que, de
ora em deante, ~ serão permittidaa, até dons terços do soldo ou OI'*
rlenado as consignações que forem estabelecidas por offieiaes e fanocionarios civi~ do Ministerio da Guerra ás suas familias e ás instituições
que por disposições especiaes já gosem desse direito, ficando, porém,
mantidas as actuaes, feitas em favor do Club Militar, Cooperativa
Militar do Brasil e casas commerciaes, até que, por accôrdo entre
oonsignatarios e consignantes, sejam liquidados os compromissos que
as originaram.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque
e Silva.

Expediu-2e circular sobre assumpto identico ã.s delegacias fiscaes
em 2t de janeiro de t9ii.

N. 3 - EM U DE .JANEIRO DE i9t4
Os ex-alumnos do Collegio Militar do Rio de Janeiro, matriculados no curso
secundario pelo regulamento de 29 de abril de 1907, poderio prestar

exame das materias do anno cuja frequencia interromperam. mediante contribuição da" mensalidades não pagas.

l\Iinisterio da Guerra - N. i - Rio de Janeiro,

i'~

de janeiro de

19!4.

Sr. director do Co:Uegio Militar do Rio de Janeiro- Declaro-vos
que, conforme pede William Roberto Lutz, pae de William Roberto
Marinho Lutz, que esteve matriculado no 6° anno do curso secundario
desse estabelecimento, pelo regulamento de 20 de abril de !907, permitto que este preste exame, na presente época, das materias constitutivas do referido anno, cuja Crequencia interrompeu em i de
julho ultimo, devendo, porém, ser recolhidas ao ·Thesouro Nacional
as respectivas mensalidades, a partir da data em que deixou de frequentar as aulas até á do ulttmo exame a prestar, como si nenhuma
interrupção houvesse.
Outrosim, vos declaro que tal concessllo deve tornar-se extensiva
aos ex-alumnos que se acharem em condições identicas á~ daqnelle
menor.

Saúde e fraternidade,-

t!

Silva,

y,.~pasiano

Gonçal"es de

Alb~tquerque

'-UNIBTERIO DA GUERRA

N. 4 -

E~f

31

H DE .JANEIRO DE f9fi

Só perceberão as gratillcações de seus posto« os -ofliciaes generaes, superiores,
~ubalternos e inferiol"f'S que !'!lti"!""el"''m no exercício de commis'IÕE" t>Stabelt>eid:~s em lei.

Mini<;terio da Guerra - N. 8 - Rio de .Janeiro, t4 de janeiro de
19H.

Sr. director da Contabilidade da Guerra -Em virtud(> do disposto no art. 30 da lei n. 2.8i!, de 3 de jmeiro COJTellte. '~ dPClaro

que só perceberao as gratificações de seus postos os omcia~ generaes,
superiores, subalternos e inferiores que estiverem DO exercido d~
com missões estabelecidas nas leis e regulamentos em vigor.
Saúde r fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de _·\lbuquel'qwo.
e Silva.

N. 5 - EM i9 DE JANEIRO DE HIH
Mandam-se recolher ao DepartamentO da Guerra, 6- divisão, os saldos existentes no~ cofres dos conselhos P,conomicos dos hospitaes e enfermaria~

Ministerio da Guen·a- N. 45- Rio de Janeiro, t9 dP. janeiro dH
i9H.

Sr. chefe do Departamento da Guerra -Declaro-vos, em vista. do
exposto pelo chefe da 6• divisão desse departamento em officio n. 521,
de 21 de outubro findo, que deverlo recolher-se á mesma, para o
custeio dos serviços de assistencia e prophylaxia, os saldos que existirem nos cofres dos conselhos economicos dos hospitaes e enfermarias
militares, reservando a dita divisã.o para estes, ao verificar taes
saldos, uma quantia razoavel com a qual possa attender certas
despezas que pelos respectivos regulamentos correm á conta das
economias licitas.
Saúde r fraternidade.- Vespasiano GonçaltJes de Albuquerque
Silva.

N. 6 - El\1 2t DE JANEIH.O DE 19!4Manda-Re c:ontar a um offi.cial do Exercito antiguidade de Jlogto da dat..-.. anterior, á Yista do disposto nos arts. 13 " 14 do rlecreto n. 1..357. de 7 dl'l
feverPiro dE' 1891.

MinistPrio rla Gnerra - !'\.

191ft_

a5- Rio ele .laneiro. 21

de .ia.neiro de

Sr. ehefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que o
Sr. Presidente da Republica, conformando-se com o parecer da maiol'ia do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de 20 de
outubro do anno findo, sobre o requerimento em que o 1n tenente
Francisro Escobar de Araujo pediu que a antiguidade do seu posto seja

DECISÕES DO GOVERNO

contada. de :15 de novembro tie f.897, resolveu, em iO do corrente,
deferir a mesma pretenção, por estar o dito offidal comprehondido no
disposto nos ar~. i3 eU do decrdo n. i.357, de 7 de tevereiro
de i891.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerqae
e Silva,
CO:'ISULTA A QUE SE REFERE O AVISO SUJ>RA

Sr. Presidente da Ropublica- Mandastes, por aviso do Minlsterlo
da Guerr·a de H de julho ultimo, submetter a consideração deste
tribunal, para consultar com seu par·ecer, os papeis em que o
f. 0 teneute do Exercito Franci~co Escobar de Araujo pede que sua
antiguidade soja contada de i 5 de norembro de 1897.
Allega o peticionario : não ter ;.ido contemplado na grande pro·
moção realizada a t5 de novembro de :1897, apezar do dire1lo inctntestavel quo julga ter em face dos arts. 13 c 14 da lei de 7 de fevereiro de 189t, em vigt>r, em vrrtude dos elogios por actos de bravura
que obteve de seus cher~s por occasião da guerra de Canudo~; que
em dous memoriaes que dir1giu ao então Presidente da Republica,
Dr. Prudente de Mot·aes pedindo ~er:em levados em conta e comi·
deração sua bravura o calma, constantes dos elogios que teve, detle
ouviu palavras favoravei!! á sua pretenção; que attribue ao facto de
não ter completado o curso de sua arma (artilharia) não ter sido
promovido, bem como a dous outros seus collegas ; que este facto não
pod1a ser tomado em consideração em vi,ta não só dos antecedentes,
como do disposto no art. 13 da lei de 7 de fevor eiro de 189i, que
dispensa os requisitos para ás promoções por actos dG bravura ; que
.tendo-se dado as va!;'as nos corpos em operat;ões deviam ser· preen.chidas por olficiaes que lá se achavam segundo o art. f4. da mesma
lei de i891 ; quB nessa promoção foram contemplados officiaes que
serviram na brigada do artilharia, alguns mais mod.~mns que o peticionario, aprzar de, tambem, não terem o curso de suas armas, e
só por pt·rtenccrern ág armas de infantaria e cavallaria ; que commandou durante todo tempo que serviu na brigaria de artilharia, em
operações, a 4a bateria do antigo 2° regimento de ar t lha ria, tendo
tomado parte no combate e ataque;, Fazenda Velha, a 7 de setembro,
sendo elogiado pelo commando em che~ em sua ordem do dia n. f23,
de t2 de setembro de 1897, pelo denodo com que se portou, e nos
combates que se succederam até o fim da campanha, sempre commandando a bateria e iendo obtido os elogios que constam de sua fé
de offido e ordens do d1a do ajudante general do Exercito, annexas;
que so póde all.~gar a falta de um requisito, o curso da arma sú para
os 200 tenentes de artilharia, quando todos os requisitos foram dispBnsados para as outras armas e outros posto!'.
,.
Junta tres numeros de ordens do dia do ajudante genéral do
Exercito, ns. 900, 90 I ó 963, das quaes constam elogios a elle reftTentes
e um attestado passado pelo commandante do 1° batalhão de enganheiros, do qual consta ter· olt'e sido elogiado pelo commando em cbAe
em sua ordem do dia n. 123, de 12 de ! etcmbro de 1897, pelo denodo
com que se portou no ataque á F.1zenda. Velha (Canudos) no dia 7.
O coronel clu·fe do G. 4, informando. diz não lhe conferirem direitos o art. 13 da lei de 7 de fevereiro de 1891, que invoca, por não
terem as promoções sido feitas pelo commando em chefa das forças
CID operaçõeP, nem o art. :14, a que allude, por elle exigrr que as vagas
que se derem nos corpos em campanha sejam preenchidas pelos
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officiaes que nella. se acharem, segundo os principias estabelooidos no
presente decreto.
O auditor em serv'ço junto ao Departamento da Guerra as~im se
expressa: realmente, dtl uma simples leitura feita ás ordens do dia
que acompanham o mem .. rial, como documentos romprobatorios do
diretto, verifica-se que pela ordem do dia n. 900, de 27 de novembro
de 1897, o commaudo da bri!:(ada de artilharia salie:ttando o valor
do petictonal"io, t• tenente Francisco Escobar de Araujo, o faz com
tal distincção que bem pudera ser considerado uma nota de br,,vura o
que á pag. f. t87 se encontra do um modo distmcto na expressll.o
inexcedivcl bravura, usada relo commanrlo da 6• brhrada em 5 de
outubro de 18\l7. Tambem na ordem do tia n. 901, de 29 de novembro de 1897, o coronel Antonio Olympio da Silveira salienta a calma
e bravura do peticionaria (pag. 1.230), emquanto que o commandante da 2• columna a 23 de setembro e o comm,mdo da brigada de
artilharia a 26 do mesmo mez o louvaram, o primeiro por não desejar
esconder um facto que l'1e cau~ou agradavel1mpressão - a calma do
2° tenente Francisco Escobar de Araujo e o segundo salientando o seu
valor.
Nestas condições (diz o anditor de guerra), é que deve ser encarada a sua situação em faco dos acontectmentos posteriores que
vieram prejudicar os intere~ses seus, ferindo dii·edamente o seu
direito. Pelo art. 13 da lei n. L 351, de 7 de f e ver. iro de 189t, os
actos de bravura as-im considerados pelo commando em chefe do
Exercito em operações activas dão direito á p1·omoção, que será feita
pelo mesmo commando em chef<J independentemente dos princípios
·acima eslabelecidos.
!\las convém desde logo precisar quo o commando em chefe do
Exercito em operações deixou de fazer as promoções necessarias, o
que deu logar a verdaddras injustiças com promoções immere-·
cidas.
Discordando da informação prestada pelo illu;tl'C eoronel chefe
,do G. 4,, continúo a pensa•· que a nota d(} bravura do peticionaria
não desapparecou pelu fact.o de a mor~cerem out.ros olhctaes. E
seja-me pet·miLtido atfit·mar quo o decreto de 30 de dezembro de
i8l7, no seu al't. t•, outl'a cousa não é que a prova positiva do
no-sa affirmação, quando dt-põo: que tivessem prestado até ,a data
da refen ta promoção servtço,.; de guerra devidamente j usttficados e
publicados em ordem do dia do Exel'cito ou constantes de sua fá d(}
offido.
Quanto ao art. U do citarlo decreto, basta considerar que o
peticionado, sendo como et a official, tinha direito á~ V~fl:dS que se
des-em. :'endo as-im, e mesmo p •rqu(j dura~>to a campanha de Canudus deram-se tres VJgas abertas pela morte dos capttães Ne~tor
Villar Barreto Coutinho, João Carlos Pereira. lbiapina o Jo:~o Salomão
Ago,ti••ho da R ctta e foram promo\iios os t•• tenentes Alfredo Toix ·ira Severo, l\Iarcos Pradel •10 Azambuja, Vn>glnio da Co;;ta Bezerra
e Joiu B,, ptista Martms l'ereira, sou de pareCl'r quo a antiguidade
do posto em que ora se acha seja contada da data em que lhe cabia
a nccessifta promoção.
O chefe G. i inrorma assim :
Bastavam os elogios do inexcedivel bravura do commando da 6~
brigada e de calma e bravura do commando da bri~ada do artilharia
constantes das pal"tes dB combate dos valorosos chefes João Cesar
Sampaio e Olympio da Silveira para bem se poder avaliar do:~ inastimaveis serviços prestados palo requerente na mais mortlCera guerra
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civil que tem havido no Brasil. Referencias tão honrosas dirigidas
a um official poderiam perfeitamente ser recompenoadas pelo commandante em chefe, mas o general Arthur 0.3car, não obstante C'lm
as forças sob seu commando, poder constitui!' um corpo de Exercito,
não se julgou com as gr·andes attribuições e responsabilidades de
commandante em chefe do Exercito em operações, e, portanto, sem
a autoridade bastante para cumprir o disp~sto no art. 13 da lei de 7
de fevereiro de i891 .
E para corroborar esta accepção tenha-se em vista os constantes
officios, car-eando parte de combate dirigidos ao .Ministerio da Guerra
nc s quaes solicitava a attenção do G1Jverno para os seus commandados : entre outros citarei um trecho do de 2 do agosto de !897 :
"Peço a attenção do Governo para todos os o{ficiaes e praças elogiados
especialmente pelos commandantes de columnas, brigadas e corpos.
Por minha pa1·te, além daquelles officiaes devo salientar a bravura,
calma e talento militar de (outros officiaes que não estão incluídos nas
partes que remetti)».
Por isto o Governo avocou as funcções que me parece de ·direito
competiam ao commando em chefe das forças em operações e, como
naturalmente os factos não se passavam na sua presença, dahi a
inevitavel postergação' do direito de muitos· entre os quaes se acha o
peticionaria.
Supõe-se, todavia, que a falha do curso do sua arma motivasse
a não promoção por actos dé bravura, não só dL· supplicante como
de outros 201 tenentes, que, como elle, se portaram tão valorosamente
naquella cruentissima campanha.
A carencia de curso, porém, e,v-vi d'l disposto no art. f3 do
decreto n. L3tii, de i de fevereiro de t8~H, em que se apoiou o Governo dn então para fazer as p1·omoçõos por bravura, n:lo impedia
que os 2•• tenente;;; de artilharia tambem nellas fossem contemplados,
como foram os das outras armas. igualmente sem os respectivos
cursos, que serviam addidos á artilharia que operou em Canudos.
O art. 13 do decreto n. t .3tH do Governo Provisorio, lei vigente,
é do teôr seguinte: "Actos de bravura, assim considerados pelo t·ommando em chefe do Exercito em operações activas dão direito á promoção, que será feita pelo mesmo commando em chefe, independente
rtos princípios acima estabelecidos (antiguidade, merecimento e estudos). Por este artigo julga o peticionaria que o direito lhe cabia [L
promoção a t• tenente da arma de artilharia em 15 de novembro de
189i, embora na.o possuisse o curso de sua arma, e alle~a que o seu
direito não está prescripto porque tem dirigido diversa~ petiçõe<; ao
r.overno nesse sentido.
Ainda que tal não allegasse, não lhe seria applicavel a prescripçll.o dos seis mezes, fixados pelo art. 31 do regulamente de t.85t,
visto que não foi pl·cterido em sua arma por promoção de ofticial
mais moderno.
O 9ue o requerente pede é a promoção que julga de direito lhe
competir por act.os do bravura nas vagas que se rleram dessa campanha e que, pelo art. H do mesmo decreto, só rleveriam ter sido
preenchidas pelos offici:t.cs que nella se acharam.
E o direito do peticionaria não cessou porque: Nesst~ decreto (de
11. t.35f, cilado) nã.o se fixa data em que se deve realizar a promoção,
mas estabelece o direito a ella, uma vez legitimamente reconhicidos
os actos de bravura (opinião do Supremo Tribunal .Militar na consulta
de 22 de abril da i906, sobre a pretensão do 2• teoente Salvador de
Aguiar Cataldi). Cumprindo ainda accresc.entar que as ac«õe;: fun-

MINISTF:RIO DA' flUERRA

r, f

dadas e•11 dit·eito pessoal só prescrevem em 30 a.nnos (accót•dr"-' do
Supremo Tribunal Federal de H de maio de i\luq,).
Tet·mino dizendo que: Si o commando em chef<) de Exercito que
operou no Paraguay, para promover officiaes da arma de_ artilharia
sem o respet~tivo curso, necessitou de umafJei especial que tsso lhe facultassfl, o commando em chefe do Exercito que operou em Canudos
de outra autorização não precisava além da que era conferida pelo
art. i3 do decreto de 7 de fevereiro de 1891, mas si o Governo da
Republica avocando as attribuições do commando em chefe podia em
15 de novembro de 1897 promover diversos officiae~ por actos de bravura, tambem poderia promover o supplicante e outros que nas
mesmas condições se achavam, embora de artilharia.
O general chefe do Departamente da Guerra submettendo os
papeis á consideração do Sr. ministro da Guerra diz: que a pretensão
do requerente parece estar a!llparada em disposições de lei, como se
vê das informaçocs prestadas pela Auditoria do Departamento e
2a secção do G. 1, ás quaes nada tem a oppôt' e accrescentar.
O Tribunal estudando verificou: Que o i• tenente Francisco Escobar de Araujo, como 2° tenente, commandou •• 4a bateria do 2• regimento de artilharia (antigo) durante as operações de Canudos; que
foi touvado pelo commando em chefe das forças em operações, em a
sua ordem do dia n. 23, de f2 de setembro de i897, pelo denodo com
que se portou no ataque á Fazenda Velba (Canudos), no dia 7, como
consta do attestado passado pelo commandante do i 0 batalhão de engenharia; que n;t ordem do dia do ajudante general n. \lOO, de 27 de
novembro (pags. 1.180 e :1.181}, o commandante da brigada de artilharia em a sua parte de combate de 1 de outubro, tudo de t897,
diz: " E' difficil, Sr. general, fazer selecção de distincção entre os
otnciaes que servem na brigada; seu esforço e suru. dedicação para o
triumpho da causa santa pela qual todos combatemos é, sem duvida,
igual; a todos cabe uma parcella da victoria do memorave1 dia 1 do
corrente, dia em que se feriu o forte assalto decisivo que esmagou o
monstro que se denomina Canudos.
Estes otliciaes são •.. e Francisco Escobar de Araujo, os quaes
commandaram dous canhões de tiro rapido que desceram para a cidade de Canudos, á disposição do valoroso coronel Joao Cezar Sampaio. Releva, Sr. gene1·al, vos (aze1· notm· o modo correcto e digno de
attem;ão com que se houve no -referido assalto o 2• tenente Francisco
Escobar de Araujo, que se tornou, pela .ma calma e pelo seu valor, jn
anteriormente e mais uma -vez revelados, mereccdm· de especial menção 1.or parte deste commando, não sd na direcção ao canhão, que habilmente dirigiu, como tambem pelo auxilio que espontaneamente
prestou á (orça assaltante, atimndo intrepida c audaciosamente bombas de dynamite nas vallas e fossas onde se 1.tehm_,am os inimigos c
.~obre suas formidavei.~ t?'incheirns"; na mesma ordem do dia, pagina 1.187, o coronel Joào Cesar Sampaio, em sua parte de combate

dirigida ao Sr. general Carlos Eugenio de Anilrade Guimarães, com.mandante da 2a columna: "Dentre os officiaes, destacarei os seguintes ..•.2° tenente Francisco Escobar de Arau,io, do 5• batalltão de
art-ilharia, que estando na trincheira sul aa cidade di1'igzndo um
canhão de ti?·o 1·apido, além de importante serviço, que elle p1·estou no
bombardeio, te1·minado este, por occasião do assnlto, se me apresentou
na linha de fogo, onde com inexcedivel b1·a1JU?'a prestou optimo serviço"; na qrdem do dia u. \lOf (pag. L230) o coronel Olympio

da Silveira, em sua parte de combate relativa ao assalto e tomada da.
Fazenda Velha, datada de 8 de setembro de i897, assim se expressa:
« O !• tenente Francisco Escobar de Arau.io, commanáante interino da
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4• bateria do 2• regimento de artilharia, indo de protecção a uma bocca
de fogo, logo que ouciu os tiroteios fez seguir a mesma bocca de fogo
em acéeleratlo, assestando-a na barranca do rio e rompendo {ovo
contra os bandidos, tornando-se pela sua calma e bravura merecedor
dos maiores elogios"; que' na promo«ão de !5 de novembru de {)S97
foram P' omovidos po1· bravura muitos officiaes, entre elles alguns
que serviram na brigada de at·tilharia e que pertenciam ás armas
de cavallaria e infantaria, tambem como o requerente sem curso
de armas e alguns mais modernos e que não não tiver·am como elle
requerente elogios tão honrúsos; que o facto de não ter o curso de sua
arma (artilharia) não o podia inh1bir de merecer o premio de seus
serviços, por dispensai-o o ar·t. !3d<> decreto de 7 de fe\erdro de !89f;
que negar-~e esse direito aos officiaes do artilhari<L e collocal-os em
posição inferior, sinão humilhante, a seus companheiros das oulras
armas, s3ria matar-lhes o estimulo e, quem sabe, a c01·agem e o
valor; que assim o entendeu o Governo de então, quo promoveu, de
accôrdo com o art. !3, olliciaes a quem faltava interstício e praças
de pret selll o respeclivo cm·so e o actuat a um inferior sem o
curso que se portou com bravura por occasião da revolta. dos marinheiros.
Não sendo assim como ·se poderá, e ainda por muitos annos, movimentar a arma de artilltar ia, onde a falta de officiaes subalternos é
tl1o sensível por não existii·em aspirantes com o curso respectivo e que
em caso de guerra terão do preenche•· os seus cluos ?
Concluindo, é e.te trib"nal de parecer quê a pretenslo do i• tenente Francisco Escübar de Araujo tem todo fundamento e está no
caso de ser deferida.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de :1.913.- F. ArgoUo. - J. J.
de Proença. - Julio de Noronha. - Olympio Fonseca. - Luiz Mende•
de Morar.!.
VOTO EM SEPARADO

O almirante Julio Noronha, marechaes Teixeira Junior, Carlos
Eugenio e lledeiros apresentaram o seuuinte voto : E' certo ter tido
o peticionaria honrosos elogios pela bravura com que se portou
no assalto da Fazenda Velha., a 7 de setembro, o no do reducto pl'incipal de C mudos a 1 de outuiJro de 1897, mas não é menos certo que
tal qual a elle succedeu, muitos outros officiaes igualmeute elogiados
deixaram de ser contemplados por bravura. na promoção de 15 de novembro de 1897.
Nada menos de !55 nomrs figuram na relação enviada pelo general Arthur Oscar dos officiacs que melhor haviam se distinguido nos
diversos com bates daquella. luta. (ordem Jo dia do ajudante geneoral,
n. 906, de 17 de dczembt•o de 1897, png. 1.306) e alóm disso, mais
outros 223 foram elOgiados pelos commandantes de corpos, de brigadas e de divi~ões nas partes dos diversos combates; eruretanto, o
Governo daquella época, de posse de .taes informações, apehas contemplou pe1o principio da. bravura a 52 desses cfficiaes. Ora. não se
poder·ia negar ao Governo de então o direito do Pscolher dentre os
officiaes elol!iad' s por uravura ::quclles que a seu juizo merecl'ram
ser promovrdos d.:1 pr' ferencia aos demais, porque taes promoções. á
semelhança das de merecimento, ficam sempre dependentes do juizo
do Uoverno e tambem porque, por mudo identico, tem procedido o
Governo desde épocas anteriores, sem provocar reclamações.
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A esse respeito cabe citar alguns factos occorrirlos durante a
guerra do Paraguay :
O marechal marquez de Caxias, para completar o sitio de Humaytá, mandou occupar o terreno do Chaco, em frente á.fortaleza na
margem· dh eita do rio.
A força encarregada dessa operação travou renhidos combata<~
com o inimigo nos d;as 2 e i de maio de !868, afim de dali expulsai-o,
o que conseguiu victoriosamente.
O marquez de Caxias, narrando essa operac;.ão em sua ordem do
dia n. 211, de 6 do mesmo mez, elogiou, fazendo especial menção, a
seis omciaes suí errores que mais bavram se distingurdo nesses combate3, crtaudo seu!,! nome; (vide ordem do dia do marquez de Caxias
do anno de f868, n. 211, á pag. 381). Pouco depois, a 3 de julho, Caxias vi-itando e>sas forças do Chaco soube que o inimigo construía
trincheiras, fortificando-se pela nossa mquerda e ordenou um reconhecimento a e;sas posit;ões, operação que foi immediatamentfl
execul~da, sendo desalojado o inimigo e arrazadas as trincheiras.
Por esse feito '.axias elogiort nominalmente apenas dous tenentescoroneis que já hadam sido elogiados pelo~ combates anteriores de 2
e 4 de maio tordem 110 dia n. 228, de 8 de julho, pag. Hl).
lntretanto o Governo, em attenção a esses eombates, promovPw
por actos de bravura a um uuico desses officiaes (ordem do di:!.
n. 555, de ô de outubro, á pag. 230).
Alguns mezos dPpois travaram-se os combates de ltororó a Avahy,
a 6 e a H de dezembro e por motivo desses combates foi promovida
por bravura a quasi tc.ta!irlade dog • fficiaes o praçc~s citadas nas par-.
tes do~t resp3ctivos chefei (ordem do dia n. 272, de U de janeiru do
i868, á pag. 350).
Desses factos conclue-se que desde aquella época., tinha o Governo
autoridade para fazer a seu arbitrio as promnçõos éle bravura entra
os officiaes elogiados, tal qual succede com as promoções por meroci;mento entra os officiaes propostos pela respectiva repartição.
E' ineontestavel que o Governo que preside ás. operações de
guerra é o juiz mais com petenttJ para escolher dentre os otHciaes elogiado~ aquelle~ em quem devem recahir as promoçõ~s por bravura,
admittido que a esses actos preside justiça e imparcialidade.
Por esse motilo entendemos que as promoçõe> por bravura, feitas
a !5 de novembro de i!l97, pelo Governo que presidiu as operações de
guerra de Canudos, não devem ser alteradas pelos governos que
succederam ao daquella época, porque a es-es successores faltam os
elementos que aquelle dispunna para apreciar criteriosamcnte o direito dos officiaes que mereceram ser contemplados por bravura na
alludida promoção.
Os officiaes que a pó~ aquella promoção teem se julgado com direito
de reclamar de' eriam ter-se dirigido âquelle Governo, que provavelmente os teria attendido, caso jul.~;ass.J acceitaveis suas rcclama.Çóes,
visto ter attendido, depoi~ de feita a(luelra promoção, ao t• tenente
Bernardino Antoni,, do Amaral, a quem promoveu a t5 de setembro
de t898 p 1r bravura, com antiguidade de t5 de novembro de t897
ordem do dia do ajudante-general, n. 961, á pag.935).
Aos governos que succederam ao que foi autor da promoção de
bravura de t5 de n11veml>ro de :1897, podendo faltar os elementos de
informaçües que elle dispunha, iá emanados das partes de combate,
já co ih dos de consultas aos chefes ainda em serviço activo no Exercito, não é I'asoavel que hajam de emendar aquella promoção depois
de decorridos quasi 20 annos.

O deferimento da pretensão do peticionario será uma pot•ta
aberta a provaveis reclamações de mais de f5q, olliciaes sobreviventes,
dos 223 elogiados nas parte~ Jos respeetivo~ chefes, os quaes se acham
em identicas circumstancias ás suas e que a serem attendidos ir:iu
atrectar os direitos adquiridos pL.r ~~ntena~ de outros officiaes, que
desde muitos annos se julgam garantido.~ em suas situaçües nas respectivas escalas.
Para que todos ou alguns dos olficiaes elogiado:> pelos combates de
Canudos, nã.o contemplados na promoção de 15 de novembro de 1897,
pudessem contar dessa data antiguidade do posto immediato ao que
então tinham, seria mistér que lhes amparasse uma lei especial que
ain la n:to existe e analoga á. de n. L836, de 30 de dezembro de f907,
que concedeu maior antiguidade 'aos officiaes do primeiro posto, elogiados pelas operações de f893 e 1894-.
Demais, pretensões identicas á do peticio11ario tcem sido indeferidas; taes a do major Leopoldo de Barros Vasconcellos a. 4 de
setembro de f 9H, segundo o Diario Official de 5; a do f o tenente João
Teixeira de Mattos Co~ta pela resoluç.rw de 12 de setembro de 1912,
transcripta no Boletim do Exercito, n. 231, de 30 .lesse mez, e a do
tenente Octaviano Cavalcanti, pela resolução do 2!'i de julho ultimo,
transcripta. no Dia1·io Olficial de 16 de agosto.

,

Por esses motivos entendemos que a pretensão do ! 0 tenente
Francisco Escobar de Araujo não está no caso de ser deferida. __;_p. J.
Teizcira Junior.- Julio de Noronha. -Carlos Eugenio.- L. Medeiros.
Como parece á maioria.
Rio de Janeiro, f O de janeiro de f 9t4. - Jle1•mes R. da Fonseca,
- Vespasiano de Albuquerque.
RESOLUÇÃO. -

N. 7 -EM 24 DE JANElRO DE :19H
Só se permittem até dous terços do soldo ou· ordenado as consignaçõe eHtabelecidas por officiaes do Exercito e funccionarios civis do Ministerio da
Guerra a suas famílias e instituições que gosem des.~e direito .

Ministerio da. Guerra - Circular ás delegacias fiscaes - Rio de
Janeiro, 2-í d~ janeiro de :1914-.
O Sr. Presidente da Republica manda, po1· esta Secretaria de
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional em .•.. ,
que, de ora em deante, só serl.o permittidas até dons terços do soldo
ou ordenado as consignações que forem estabelecidas por officiaes e
funccionarios civis do 1\linisterio da Guerra, a suas famílias e á.s instituiÇôes que, por disposições especiaes, já gosem desse direito, ficando
porém mant1das as actuaes, teitas em lavor do Club Militar, Cooperativa Militar do Brasil e casas commerciaes, até que, pol' accôrdoentre
consignatarios e consignantes, sejam liquidados os compromissos que
as originaram.- Vespasiano Gonçalve~ de .ttlbuquerque e Silva.
(Expediu-se aviso sobre assumpto identico, em 8 de janeil·o de
!9!4, á. Direcção de Contabilidade da Guerra.)
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N. 8 - EM 28 DE JANEIRO DE f!H4Manda-se abonar a um aspirante a official diaria no período em que estove em
transito pot• motivo de trau~fereucia de um corpo para outro

Ministerio da Guerra - N. 2 - Hio de Janeiro, 28 de janeir•o
de i9f4-.
O St·. Presidente da RHpublica manda, por esta Secretaria dH
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thetiom·o Nacional om
Santa Catharina que ao aspirante a otfiCial do M 0 batalhão de caçadores Anthero José Rà.malho deve ser paga a competente diaria uo
periodo decorrido de t a: t8 de agosto de Hlf3, em que osteve em
transito do Estado do Rio Grande do Sul para aquelle Estado, pol'
motivo de transferencia, por conveniencia do serviço, do f O" regimento
de infantaria. para o referido batalhão. - Vcspasiano Gonçalves de
Albuquerque c Silva.
N. \J- EM 29 DE JANEIRO OE l\JH
Tom direito á gratilicação o ollicjal,do Exercito <pie estiver exercendo funcçàcJ
do serviço militar em virtude de nomeação do Ministerio <la Guena ou
designação, anterior á lei n. 2.8i2 de 3 de Janeiro de 1!!14, pelo Departamento da Guerra.

Ministerio da Guerra- Circular ás delegacias liscaes- Hio de
Janeiro, 29 de janeiro de f 914.
O Sr. Presidente da Republica manda, por e~ta Secretat'ia de
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional urn ..•.
que tem direito á percepção da gratificação todo o official que cstivm·
exercendo funcção do servico militar em virtude de nomeaçrw deste
ministerio ou designaçao, anteriormente á lei n. 2. 842, do :1 do corrente, pelo chefe do Departamento da Guerra, sendo que os officiacs
do quadro supplementar perceberão as respectivas gratilicaçõcs, independentemente rle qualquer nomeação ou desiguaça.o. - Vespasiano
Gonçalves de .Mbuqucrquc e Silva.
{Aviso sobre assumpto identico expediu-se, ua mesma 1lata, iL
Direcção de Contabilidade da Guerra.)
N, tO- EM 31 DE JANEIRO DE t9H
\ tlistribuiçào <le credito it~ Uelegacias .Fiscaes será elfectuada de accónio co111
a~ reducções feitas pelo Congresso Nacional nas verbas 8·• c !i' do oJ·çarncnto
do Ministorio da Gucl-ra para 1914; liquidados os pagamentos do L" trimcHt.ro rlo 191·1 enviarão as mesma~ Delegacias do dito Minist.erio llllH\
demonstração dos angmouto~ preci~m..

l\linisterio da Guerra --- Circular -·- Hio de .laueit·o, 31 ole jaucit·o
de 1914.
0 Sr. Presidente ua. Hepublica manda, pot• esta Secretaria do
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Tbcsouro 'Nacional no Estado do Amazonas que, tendo o Congresso Nacional falto no orçaDecisões
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mento do 1\linisterio da Guerra para o exercício de f 911\, gratHles
reducções nas verbas s• e !la, a distribuição dos creditos á respectiva.
delegacia ser á etrectuada de accOrdo com as mesmas reducções, pelo
que conceder-se-ha para pagamento das despezas decorrentes daquellas verbas. sómente metade da importancia que se distribuiu para
taes verbas no anno de f 913, e bem assim que, liquidados os pagamentos do !•'trimestre daquelle anno, 'deverá enviar-se á. mesma
secretaria, até 3 de maio vindouro, uma demonstrac;ão circumstaf!ciada dos augmentos estrictamente nece&Mrios, afim de poder a Dtrecção de Contabilidade da Gu!;lrra providenciar a respett(J e justificar
o pedido de credito supplementar, caso se torne preciso.- Vespasiano
Gonçalves de AUmquerque e Silva.
(Expediu-se identica circular ás demais delegacias fiscaes.)
N. 11- El\1 5 DE FEVEREIRO DE 1914:
Por não ser licito distinguir o caso de poder o individuo, embora inutilizado
para o serviço militar, empregar sua actividade em qualquer outra
occupação, é deferido o requerimento em que um voluntario da Patria
. pede pagamento do soldo vitalicio, oscudado no art. 23 da lei n. 2 .290, do
13 de dezembro de 1910.
Mini~terio da Guerra- N. 36- Rio de Janeiro, 5 do fevereiro
de f 914-.
Sr. director da Contabilidade da Guerra- Tendo o alferes honorario do Exercito Antonio Leal de Miranda pedido pagamento de soldo
vitalicio em vista do disposto no art. 23 da lei u. 2. 290, de f 3 de dezembro de 1910, o Sr. Presidente da Republica, conformando-se com
o parecer do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de f6 de
novembro ultimo, resolveu, em 26 do mez findo, deferir essa pretenção, por estar o requerente comprehendido na disposição do citado
artigo, uma vez que a lei não distinguiu a hypothese de poder o individuo, embora inutilizado para o serviço militar, empregar sua
actividade em qualquer outra occupação.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque c
Silva.
CONSULTA A QUE SE 1\EFEBE o AVISO SUPJ\A

St•, Presidente da Republica :- Por vossa ordem veio a este Tribunal para dar parecer, com aviso do 1\linisterio da Guerra n. fiO,
de 2~ de julho do corrente anno, o requerimento em que o voluntario
-da Patria, alferes honorari() do Exercito, Antonio Leal de Miranda,
pede que o soldo vitabcio que percebe lhe seja pago de accôrdo com
a tabella A da lei n. 2.290, de f3 de dezembro de f9to.
O peticionario prova com documentos haver seguido para a
guerra com o l'araguay em 1865 e regressado ao Brasil em janeiro
de 1869 por ter sido ferido em combate, bem como que nesse anno foi
julgado em inspecc;ão de saude incapaz do serviço do Exercito por
sotrrer de moléstia iúcuravel em consequencia de ferimentos por
arma de fogo.
A commissão de habilitação do soldo vitalicio dos voluntarios da.
Patria informa que o· Ministerio da Guerra, em suas ultimas resoluções, deixou firmado o criterio de só se abonar o soldo actual aos
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voluntariüs da Patria, mediante a prova de ter-em sido inutilizados
por ferimentos recebidos na dita campanha para todo e qualquer
scrvic;o.
E, como o peticionaria não está nas condições exigidas por
aquelle criterio, não o julga em condições de obter o que pede.
Em parecer de f 7 de junho de 191 f, com o qual vos conformastes
pela resolução de 6 de setembro do m.esmo anno, pronunciou-se este
Tribunal, sobre pretenção analoga, do saguinte modo:
«O at't. 23 da lei u. 2.290, de 13 de dezembro ultimo, em que o
peticionaria apoia sua pretenção, está. assim redigido: - Gosarão
tambem da~ vantagens da tabella A desta lei, quanto ao soldo, os
voluntarios da patria inutilizados por ferimentos recebidos na.campanha do Paraguay, ficando subentendido que para os officiaes nestas
condições o soldo de que se trata será o do posto em que houverem
regressado da campanha, e, para os inferiores, o do posto de 2• tenente.»
Para gosar portanto das vantagens do art. 23, o que nelle se
exige é unicamente quo o voluntario da Patria se haja inutilizado por
ferimentos recebidos na campanha do Paraguay.
Está claro quo, tratando-se de individuas que se dedicaram ao
serviço das armas, a lei só podia cog1tar da sua inutilização para esse
serviço e não para outro qualquer.
Ora, si a lei não distinguiu a hypothese do individuo, embora
inutilizado para o serviço militar, poder, todavia, empregar sua. actividade em outra qualquer occupação, é claro que a ninguem é licito
fazer esta distincção.
'
Attribuir a descuido do legl'!fà.dor não considerar uma hypothesc
que a toda a gente occorre seria um absurdo.
A razão foi outra. A nova lei de vencimentos foi elaborada com
o fim de melhorar os vencimentos dos officiaes de terra e mar e, por
uma extensão muito_Datural, não se limitou a cuidar da sorte dos
officiaes effectivos e -.n tambem, conforme seu art. 16, daquelles
que, já reformados, houvessem servido á Patria por um,grande lapso
de tempo c dos que tivessem compartilhado da campanha do Pa·
raguay.
Ora, si para os officiaes do Exercito que tomaram parte na campanha. do Paraguay não foi exigido (artigo citado) que se houvessem
inutilizado para o exercício de qualquer profissão, afim de gosarem
de benificios do soldo da nova. tabella, porque, para os voluntarios da
Patria se havia de o fazer?
Além de odiosa, a excepção seria incongruente.

·.

A' vista das considerações supra transcriptas, é este Tribunal du
parecer que o presente requerimento merece ser deferido.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1913.-F. Argollo.-F. J.
Tei.xeira Junior.- Julio de NoronJta.-.1. J. de Proença.- Carlos
Eugenio.- Julio de Almeida.- Olympio ·Fonseca.
Foi voto vencido o ministt·o marechal Lui~ Antonio de Medeiros.
*

**

HEsoLuçÃo.- Co1110 parece.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1\114.-Jlel'mes Rodrigues da
Fonseca.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva.
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N. i 2 - EM 6

mt .FEVEREIRO DE

i 9H

aclam duvidas sobre o modo como deverá considerar-se o tempo l'a.ssado fóra.
do Exercito pelos officiaes que, amnistiados pela lei n. 310, de 21 de outubro
de 1893, não fizeram as apresentações de direito!

Ministel'io da Guerra - N. 84- Rio do Janeil·o, 6 de Jevereiro
de !9!4.
Sr. chefe do Departamento da. Guerra~ Teud_? o chefe da~· .d~
visào desse Departamento consultado no officiO n. a98, que vos dll'lgm
em 12 de dezembro ultimo, como deverá considerar-se o temp~
passado J'óra do Exercito pelos offi.ciaes que, amnistiados pe~a lei
n. 3to, de 2:1. de outubro de :1.895, nã.o fizeram as apresentaçoes de
direito, declaro-vos, para os fins convenientes:
Que os officiaes que effectivamente deixaram de apresentar-se
deverão continuar na 2a classe, aggregados á arma rcspee.tiva, contando-se-lhes tempo de serviço até a data da citada lei;
Que o;; outros, voltando á fileira, não deverão soffrer perd~ do
tempo de serviço, quer quanto ao periodo passado fóra das fileiras,
antes da referida lei, quer quanto ao comprehendido entre esta e a
data de apresentação dos officiaes por ella beneficiados.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque c
Silva.
N. 13- EM 6 DE FE~REIRO DE !914
Permiti e-se li Directoria do Club Sportivo do Equitação utilizar->c uc
fa. ixa de terra nos fundos: das installações do dito club

li!IHL

Minis te rio da. Guerra- N. 83- Rio dti!.'.'Jlneiro, 6 de fevereiro
de f9!4.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que, a titulo
preca.rio, permitto á Directoria. do Club Sportivo de Equitação utilizar-se de uma pequena faixa de terra com seis metros de largura,
situada nos fundos das installações do referido club, convindo que,
pelo chefe do serviço de engenharia do quartel general da inspecção
permanente da 9• região, seja demarcada a referida faixa, sem que
o mesmo club tenha direito a indemnização pelas bemfeitorias que
e1fectuar, quando se requisitar o immovel em questão.
Saúde o fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
N. H:- EM 6 DE FEVEREIRO DE i 9H
\Devera recolher-se ás repartições pagadoras a importancia do soldo rJ gratificação <[Ue perdem, por effeito de prisão correccional, os amauucnses em
serviço no qul}rtel general do com mandante da 3• brigada estrategica.

Ministerio da Guerra- N. 80- Hio de Janeiro, 6 de fevereir'o
de f9H.
Sr. chefe do Departamento da l]uerra- O chefe da 5• :;ecção do
quartel general do commandante da aa brigada estrategica, por
parecer não estar o dito quartel general comprehendido na disposição

IH)
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da alínea b do art. 448 do regulamento que baixou com o decreto
n. 7.459, de !5 de julho de 1909, consulta qual o destino a dar-se á
importancia do soldo e gratificação que os amanuenses que alli
servem perdem por effeito de prisão correccional, na conformidade do
estabelecido no art. 99 da lei n. 1. 860, de 4 de janeiro de 1\108, e na
citada alinea.
Em solução a n3sa consulta, vos declaro, para os fins convenientes, que o soldo e gratificação de que se trata. deverfto ficar nas
repartições liscaes pagadoras.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e

Silva.
N. t5 -

E.\I 9 DE FEVEREIRO DE !914

Crea-se uma E~cola de lnstrucção do 'Fnsil~metralhadora Madsen

Ministerio da Guerra - N. m; - Rio de .Janeiro, 9 de fcvereii'O
de 19U.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Sendo de toda comeniencia quo. ao fazer-se a distribuição do fnsil-metralhadora Madsen,
pelas dh·ersa~ unidades do Exercito, nellas exista pessoal habilitado
no ~eu manejo, determino que seja creado no Curato de Santa Cruz,
ne.-;ta Capital, urna escola com a denominaçiLo de Escola de Instrucção
do Fusil-metl'alhadora Madseo, consoante a proposta do chefe do
Grande Esta•lo Maior do Exoreit.o e o otrerecimcnto do Dansk Rekilritrell Syndikat, de um ollicial do Exercito dinamarquez para instruir·
o nes~o Exercito no manejo do fusil-metralhadora· de sua fabricação
A escola será dirigida por um official superior do Exercito.
O ensino será ministrado em dous cursos, que funccionarão simultaneamente, um para tropas a pé e outro para tropas a cavallo.
Opportunamente serão designadas as unidades que devem fornecer os .eontingentes de officiaes, aspirantes a official e praças qnc deverão frequentar cada um dos cursos.
Safl.de e fl•aternidade. - Ve.,spasiano Gonçalver de· Albuquerque e

Silva.

(Communicou-se ao Estado-Maior do Exerci to.)

N. t ô - EM 12 DE FEVEREIRO DE

19~4

As despezas de luz electrica ou de gaz feitas pot• officiaes ou civis moradores em
proprios nacionaes a cargo do Mini•terio da Gn<Jrra corre por contR. de quem
os occupa,

l\finistm·io da nncrTa -- ~. to ·-- Tlio de .Jancil'o, i:! de fovcreii'o
de t914.
Sr·. chefe do Departamento da Administração - Declal'o-vos, em
soluçllo á. consulta constante do vosso officio n. 221, de 2 do corrente,
que as despezas de luz ell'ctl'ica ou de gaz, feitas por officlaes:on
civis moradol'es em proprios nacil'naes a cargo (do~Minisierin d:>.
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Guerra devem correr por conta de quem está. occupando os proprios
de que ~e trata, a exemplo de que acontece com os officiaes residentes
na Villa Militar e nas dcpendencias desse Departamento.
Saúde e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

,

N. 17 --EM i4 DE FEVEREIRO DE i914
Aclara duvidas sobro a applicação do decreto n. '1.560, do 6 de agosto
do 1870

Ministerio da Gnerra - N. 1i2- Rio de Janeil·o, 14 de fevorciro
de

f91~.

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O major reformado do
Exercito Antonio Piedade de Mattos,-tendo presente a deci!!ão dada
por aviso de 20 de setembro de 19ft, quanto á applicação do decreto
n. 4-.560, de 6 de agosto de !870, que creou a medalha commemorativa da campanha. do Paraguay, consulta :
Si, em vista do decreto de 7 de janeiro de i865, ficou conside~
rado em estado de guerra todo o territorio do Brasil até f. de março
de f870, em razll.o do aprisionamento do vapor Marque de Olinda, em
Hl de janeiro de 18M, oú t!o sómente as provindas invadidas pelo
estrangeiro ;
Si, no primeiro. caso, todos os ali~tados nas fileiras do Exército,
desde aquella data até f. de março de 1870, que, por força maior e
contra sua vontade, de_ixaram de seguir para o campo de operações,
têm direito a contar como tempo de guerra. o referido período, de
accôrdo com este decreto, em vista das condições excepcionaes ;
Si o tempo de serviço do~ alistados nas condi~ões do item 2°, que
ficaram guarnecendo fortalezas, fortes e estabelecimentos militares,
de onde seguiram varios contingentes para o campo de operações.
devo,ser considerado como de guerra em identicas condições do p>:even<;ão ás das forças de occupação de :1. de março dG :1.870 até, 27 do
dito mez de :1.872, quando celebrado o tratado de paz com a Republica
do Paraguay.
Em solu~ão a essa consuHa, vos ileclaro, para que o façais constar ao interessado, que o citado decreto n. 4.560. de 6 agosto de
:1.870, se refere apenas aos officiaes generaes, superiores, subalternos e
praç&s de pret que formaram o Exercito activo em oper&ções naquella
republica, conforme o numero de annos em que lá ~c aC'haram, constante da medallla respectiva, e absolutamente não é extensiva -aos
que alli não estiveram c\ficaram no Brasil apenas na espectativa de
marchar, não tendo. portanto, fundamento a consulta de que so
trata.
Saúde e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e,
Silva.

MINJiiTERlO DA OUBI\1\A

N. 18- EM 16 DE FEVEREIRO DE 1914.
E' extensivo 11 todos os officinos intendentes que servirem nas armas de on.
genharia o artilharia o uso facultativo do uniforme mescla azul a que se
refere o decreto n. 9.595, ~de 29 de m11io de 1912, qunndõ em 11erviço
interno.

Miolsterio da Guerra- N. U.8- Rio d$ Janeiro, 16 de fevereiro de 1914,.
Sr. chefe do Departamonto,da Guerra- Declaro-vos que fica
extensivo a todos os officiaes intendentes gue servi('em nas armas de
engenharia e artilharia o uso facultativo do uniforme mescla azul, a
qne se refere o decreto n. 9.595, rle 29 de maio rle f912, quando em
serviço interno.
Saúde e fraternidade. -

Silva.

N. 19 -

Vespariano Gonçalves ae Albuquerque e

E.l\1 IG DE FEVEREIRO DE

t9t~

Os inferiores rebaixados deverão ser tratados naa enfermarias dos infPriorM,
mesmo

~cndo

presos.

· Ministerio da Guerra- N. i i 7 - Rio de Janeiro, tô de fevereiro

de 19H.

·

Sr. chefe do Departamento da Guerra - O director do Hospital
Central do Exercito no officio n. 3.155, que vos dirigiu em 2 de dezembro nltimo, consulta si os inferiores rebaixados quer por casti~o.
quer por falta de vaga, (levem ser trata!los na enfermaria dos inferiores ou nas de prac;as e si quando rebaixados e presos devem· ser
recolhidos á enfermaria fie presos ou fioam tambem em commom
com os demais inferiores doentes.
Em soluçll.o a essa consulta vos declaro, para os fins convenientes:, que os inferiores de que trata devem, quando baixarem aos
hospitaes, ser tratados nas me~mas enfermarias em que ~l\.o recolhidos os inferiores que se acham no pleno goso das regalias inherentes ás suas graduações, uma ve:a que das disposições . em vigor se
devo infertr que o·s inferiot·es rebaixados temporariamente continuam
vivendo em commum com os outros e considerados, excepto quanto á
escala do serviço, com quasi todos os privilegias que lhes adveem dos
postos de que se encontram privados provisoriamente.
Saúde o fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

JmCISÕES DO GOVEl\NO

N. 20 -

El\1 16 DE FEVEREIRO DE i9i4

De dons officiafl' elo Exercito com antiguidade de posto :í contar da mesma
data, um deverit ficar na respectiva escala acima de outro, em vista da.
resolução do 20, sobre consulta do supremo Tribunal Militar de 13 de
janeiro 1910, segundo a qual, os promovidos em 27 de agosto de 190&
ficarão como se tivessem' tido accesso em datas.

1\finistorio da Guerra - N. H5 - Rio de Janeiro, f7 de fevereiro
do 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - O capitão da arma de
cavallaria Silverio Furtado, promovido a este posto, por estudos, em
27 de agosto de i 908, consulta como deverá ficar em antiguidade,
para todos os elfeitos, em concurrencia com o official dE' igual patente
Antonio de Lacerda Guimarães. graduado em 15 de julho de i9i0 e
promovido offectivamente em 1 de setembro seguinte, com antiguidade de 27 de agosto de 1908, em vista da resolução de 20 de janeiro de 19!0, sob consulta do Supremo Tribunal Militar de i3,
ta.mbem de janeiro do mesmo anno, s~gundo a qual os officiaes pr~
movidos por a.ntigdida.de e estudos, em 27 de agosto de f.908, serlio
eollocados na escala respectiva como si tivessem sido promovidos em
datas diversas, preenchendo vagas abertas em varios dias.
Em solução a essa consulta vos declaro, para os fins convenientes
que, si bem que os ditos officiaes contem a antiguidade de seu posto
da mesma data, o primeiro está na respectiva escala, acima do segundo, em face da resolução citada e assim, aquelle ,é mais antigo
que esto para todos os elfeitos, ficando nesta parte revogarlo o art. -ts
rlo regulamento approvado pelo decreto n. 772, de 3t de março de
iR!íf, para todos os officiaes promovidos conjunctamente em 27 ue
março de i908, segundo se deduz da resolução em questão.
Sal'1de e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves rle Albuquerque e
Silva.

N. 21 -EM 17 DE FEVEREIRO DE 19U
O serviço de costuras, no Departamento da Administração deverá ser super•
intendido pela Commis~llo d~ Compras

Ministerio da Guerra- N. t6- Rio d~ Janeiro, t7 de revereh•1
de 19i4.
Sr. chefe do Departamento da Administração - Em officio n. 235,
de 2 do corrente, consultaes como deverá ser constituído actualmente
o conselho de compras desse Departamento, visto que o serviço de
costuras pas.'lou a >~er por elle superintendido, sahindo da gerencia do
directór do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, membro do dito
eonselbo.
Em solução vofl declaro :
Que, tendo o referido serviço pa<>~ado a. ficar a cargo desse de partamento, não ha razão para existir o mencionado conselho, que, pelo
rl'.gnlamento approvado por decreto n. 3.t93, de t2 de janeiro de
1899, já revogado, .tinha a attribuição de promover a acquisiçlo de
fardamento. equipamento e arreios;

MINISTEIUO DA GUERRA

Que, nestas condições, deverá todo o serviço ser feito pela commissão de compras, â. qual competia, em vista do citado regulamento,
promover a acquisiçio dos demais artigos para o Exercito.
Saúde e fraternidadp,, - Vespasirwo Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
N. 22- El\1 t8 DE FEVEREIRO DE 19U
Aos 1.~ tenente~ do Exercito, quando Sl!bstituem capitães compete a gratificaçlo de commando de companhia.

l\linisterio da

Guerra-~

N. 1 -

Rio de Janeiro, iR de fevereh•o

de i9f.i.
Sr. inspector permanente da aa regill.o - Declart>-vos, em con-

firmação ao telegramma desta data e em resposta ao vosso de 28 de
janeiro ultimo, que o art. 30 da lei n. 2.8t:2, de 3 do dito mez, nlo
revogou o art. a• da de n.2.290 de 1:l de dezembro de t910, pelo
que aos 1"" tenentes quando substituindo capitães, compete a gratificação de commando de. companhia.
Sai'tde e ft•aternirlade • ..:.... Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

N. 23-El\f i9 DE FEVEREIRO DE t9i4
As familí11s rios ~>nfermeiros contracta.dos têm dlreito ao fornecimento rl11
TOPilicamentos para

~PU

trat.ap1ento

Mini!;tel'io da Guert·a- N. t2!S -Rio de Janeiro, f9 de fevereiro
dll 1\H-i, •.

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Em solução á consulta
constante do oflicio que vos dirigiu o director do Hospital Central do
Exercito em f5 de outubro de :t9t3, sob n. 2. 710, referente ao fornecimento gratuito de medicamentos pelo Laboratorio Chimico Pbarmaceutico Militar ás lamilias dos enfermeiros do dito hospital, vos
declaro, para os fins convenientes, que o aviso n. 57 de 27 de maio
de i90f não faz excepção entre enfermeiros mUltares e contraeta.dos,
pelo que ás fa?Iilia.s destes tambem devem ser fornecidos gratuitamente os medtçamentos para o seu tratamento.
>Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de .(lbuquerque ~
Silva.

N. 24,- EM 19 DE FEVEREIRO DE t9U
Os pedidos de cadernetas de a.8~entamentos de officiaes e praç&s feitos pelas,
unidades deverão l!er &ttendidos pelo Dep&rtamento da Administ.raç!l:o; até
fazerem part11 rio calculo da massa. do expediente.

Ministel'io da Guena - N. f 7- Rio de Janeiro, 19 de fevereiro

de 19H.

81·. chefe do Dep:u·tamento da Administraçlo- Em oflicio n. 306
de 13 do corrente, consultaes si .,ldeverll.o ser satisfeitos por ess~ de-
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partamento os pedidos de cadernetas apresentados pelas unidades do
Exercito, segundo o modelo a que se refere a portaria de 2t de OU·
tubro ultimo, para assentamentos de officiaes e praças.
Em solução, vos declaro que, n:lo tendo ontrad,o no caMulo da
massa de expediente dos corpos para o corrente anuo a despeza com
a acquisição das referidas cadernetas, deverá. esse departamento
attender aos respectivos pedidos, até que olJa faça parte do dito
'
calculo. ·
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
N. 25- EM 20 DE FEVEREIRO DE H! H.
o~

conhecimentos de embarque de material enviado pela commissão do'l'llinisterio da Guerra na Europa deverão ser acÓmpanhados .do informações
sobre o sou conteúdo o designaçll.o da dependenoia a quo se destina o mesmo
material.

Ministerio da Guerra-· N. !I- Rio de .Janeiro, 20 lle fevereiro
de 1914.
81·. chefe da commissllo do Ministerio da Guerra -Providenciao
para que d,da conhecimento de embarque de material remettido por
essa commissão para esta capital seja acompanhado de informações
sobre o seu conteúdo e designação da dependencia deste ministerio a
que o mesmo se destinar, afim de facilitar o serviço do desembarque,
conferencia e distribuição, affecto ao Departamento da AdministraçlloSaúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalve.~ rle Albuquerque
Silva.

e

N.

2~-

EM 20 DE FEVEREIRO DE f9H

Mandam-se entregar ao i• esquadrão de trem os cavallos e muares em serviço
da comm[ssllo encarregada ~a constrllcção da Villa Militar e pôr á 'ílisposiçllo do Min[sterio da Fazenda as casas e sitios da Fazenda de Sapopémba
a cargo da mesma commlssão.

Ministrrio da Guerra-..N. 19-Rio de Janeiro, 20 do fevereiro
do t9U.
Sr. chefe do Departamento da Administração - Em vista rlo
exposto pelo chefe da commissão encarregada da construcçli.o da Villa
Milit~r nos officios ns, 20 que em i6 do mez findodir1giu a eslie departamrnto, e 27, de 24, do dito mez, encaminhado a este ministerio,
declaro-vos que,Q.everão entregar-se ao t• esquadrão de trem, onde
serão forrageados, os cavallos e muares alli em serviço e ser postos
á di~posição do Ministerio da Fazenda, para o que nesta data a elle
me dirijo, attento o estabelecido no art. H2 do regulamento approvado po~' decreto n. 7. 71H, de 23 de dezembro de t 91t9, as casas e
sitias da Faz('lnda de Sapopemba, que estão a cargo da mencionada
commissão,
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçllves de Albuquerque e
Silvq.

MINISTERTO DA GUERRA

N. 27- EM 23 DE FEVEREIRO DE i 9U.
As importancias rolativas á massa do expodicnto devorão ser pelas Dolegacias
flscaes do Thesouro Nacional adeantadas, semestralmente em duas parcellas
aos commandantes das unidades ou pessoas por olles indicadas legalmente.

1\finisterio da Guerra - N. 3 -Rio do Janeiro, 2:; de fevereiro
de :1.9:1.4.
Tendo o inspector permanente da 7a região participado em telogramma de 1. do corrente que a Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional
na Bahia exigiu dos corpos respectivos, para pagamento de despeza,;
relativas á massa de expediente, as contas dessas despezas, o Sr. Presidente da Repubhca manda, por esta Secretaria, de Estado, declat·ar
á mesma delegacia que, segundo consta da portaria n. 2, de i8 de
janeiro de f\113, a ella dirigida, as importancias competentes são
adeantadas semestralmente em duas, parcellas aos commandantes das
unidades ou pessoas por elles indicada~ legalmente.'- Vespasiano
Gonçalves de Albuquerque e Silva.

N, 28- EM 25 DE FEVEREIRO DE 19! 4
Aos aspirantes a oflicial em serviço na força federal om operaç()os em Taquarussú, Estado do Santa Catharina, competo à terça parto do soldo, aU•m
de stJns vencimentos.

Ministorió da Guerra- N. 134- Rio do Janeiro, 2!i de fevereiro
de 19!4.
Sr. chefe do Departamento da Guerra""- Declaro vos, para os fins
convenientes, que fica augmcntado para :!S84.0 o valor da etapa,
durante o corrente anno, para as praças das forças federaes que se
acham operando em Taquarussú, Estado de Santa Catharina.
Outr·osim vos declaro qne aos aspirantes a offioial, em serviço na'!
mesmas força9, compete, como 303 officiaes, além de seus vencimentos,
a ter·ça parte do soldo em campanha.
Saúdo e fraternilade;- Vespasiano Gonçalves de A.lbuquerque e
Silva.
N. 29 -EM 27 DE FEVEREIRO DE i9H
Nos exames dos alumnos do Collegio Militar do Rio do Janeiro, tlo accôrdo com
o regulamento approvado por decreto n. 6.465, do 29 de abril do 1907, se
atte11tlerlio, quanto ao julgamento. as disposições constantes do r:Jno bn.ixon com o decreto n. 10.198, de 30 do abril de1913.

Ministeeio <la Guerra - N. 8 -Rio de Janeiro, 27 do f<wereiro
elo i9f4.

Sr. director do Collegio Militar do Rio de Janeiro- 03 po;;se do
vosgo officio n. 230, de 23 de janeiro ultimo, em que consultaes si no;;
ex:ames que ora prestam os alumnJs desse Collegio, de accôrdo cqm
o regulamento approvado p)r decreto n. G.tt6:>, de 29 de abril d!l
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f 907, devera ser adoptada, quanto ao julgamento, a tabella de applicaç!l.o de notas em gráos que vigorava. com o citado regulamento ou
a que é estabelecida pelo art .. 52, § ! 0 , do regulamento para os collegios militares, a que se refere o decreto n. 10.198, de 30 de abril
de i9t3, declaro:vos que, a bem da regularidade do serviço, se seguirli.o no referido julgamento as disposiçl•es constantes deste regularuento,
Saúde e fraternidade. - V~tspasiano Gonçat1•es de Albuquerque
e Si4va,

N. 30- EM 26 DE MARÇO DE 1914,
Manda-se recolher ao Departamento Central o archivo da extincta Escola Preparatoria e de Tactica do Realengo, incinerando-se as provas e actas de
exames.

Ministerio da Guerra - r'l. 23...,.. Rio de Janeiro,

~6

de março de

1914.

Sr. com mandante da Escola Militar-Ficais autorizado a mandar•
recolher ao Departamento Central o archivo da extincta Escola Preparatoria e de Tactica do Realengo, conforme pedis em officio n. 548,
de !l do corrente, devendo, porém, incinerar-se do mesmo archivo as
provas e vetas de exames,' aa instar do que se praticou na Escola
Prilparatoria e de Tactica do. Rill Pardo, extincto..
Saítde o fraternidaae. - Vespa.~iano Gonçaive.~ rte Albuquerque
e Silva.

Communicon-se ao referido Departamento.
N. 31 -

Effl 26 DE MARÇO DE t 9f4.

Manda-se pagar a um ofticial reformado do Exercito, ministro rlo Supremo
Tribunalllilitar, a gratiflcaçã9 de mais 2 '/• sobre seu soldo annual,
a que S&refere o art. 13 d& lei n. 2.290, do 13 de dezembro de 191.0, porquo o art. 12 da citada lei nãQ tem applicação ao mesmo ofticial.

Ministerio da Guerra - N. tOS - Rio de Janeiro, 26 de março
de i9H.
Sr. director de Contabilidade da Guerra - Declaro-vos que o
marechal reformado Francisco José Teixeira Junior, ministro do Supremo Tribunal Militar, de'quem tratam os inclusos papeis, tem direito, além dos vencimentos que actualmente percebe, à. gratificação
de maia 2 % sobre o respectivo soldo annual a que se refere o
art. t3 da lei n. 2.290, je :1.3 de dezembro de 1910, visto que, conforme o parecer do consultor geral da Republica e a doutrina contida
no aviso do Ministerio da Marinha de 26 de janeit•o findo, o art. 12
da citada lei, na parte relativa á perda de vantagens, a titulo de reforma, pelos officiaes relormados quando em serv1ço da Unili.o no
exercício de funeções militares, nã.o se applica aos membros daquelle
tribunal, os quaes, nomeados quando estão no serviço activo, continuam a exercer o seu cargo depois que teem reforma.
Saúde e fraternidade'- Vespasiano Gonçalvils de Albuquerqut
e Silv~L.

:Mit'i!EÍ1'EI\JO DA GUEI\JlA

N. 32 -EM 7 DE ABRlL DE

i~ii-

Declara como tlevcrão ser preenchitlas as vagas tle 3"' ':trgento~, cabo~ c auopeçadas dos corpos do Exercito, i•• e 2'• sargentos do estacionamento e tle
material bel! ico, 1" e 2"' sargentos intendentes e sargentos amanuenses.

l\linisterio da Guerra- N. 2.\:9- Hio de Janeiro, 7 de abril de
1\H4.

St·. chefe do Departamento da Guena - Em vista da. falta
seusivel de 300 sargentos, cabos e anspeçadas em varias regiões de
iuspecção permanente e do desapparecimento do excesso de aggregados dessas hierarchias, declaro-vos em resposta ao vosso offioio n. 104:,
de 2 de fevereiro ultimo :
Que os inspectores permanentes ficam autorizados, do que lhe farei a necessaria communica.ção :
a) a permittir que nas unidades sob sua jurisdicçlio sejam preenchidas, por promoções, as vagas de 3• sargentos, cabos e ans~
çada.ii, uma vez que verifiquem rigorosamente a não existencia de
aggregados dessas hierarchias em qualquer das mesmas unidades ;
b) a preencher por transferencia dos ! 05 e 201 sargentos aggregados, por excesso, as vagas existentes e as que se venham a dar de
t•• e 2•• sargentos de estacionamento e de material bellieo e de t••
e 2•s sargentos intendentes, continuando em vigor as ordens sobre o
não preenchimento, provisol,'iamente; das vagas de cabos d.e material
bellico e estacionamento, i .. sargentos telegràphistas, 2"' e 3"" sargentos cabos de saude, 3"' sargentos veterinarios, clarins, corneteiros
e artífices ;
Que as vagas de sargentos ajudantes, i o. e 2°' sargentos de maLeria! bellico e de estacionamento, i 05 e 2" sargentos intendentes deverão ser preenchidas pelos aggregados por excesso de egual posto
na propria unidade e, na falta, pelos aggregados da mesma ou de
outra regill.o, sendo que, neste ultimo caso, os referidos inspectores
communicarll.o a esse departamento as alterações que se derem para
se poder regular a dJstribuiçã.o'dos sargentos ajudantes, 1"" c 2'" sargentos aggregados ainda existentes ;
c) como determinou o aviso n. 745, de~ do outobro findo, os sargentos ajudantes aggregado~ devem ser designados para exercer
interinamente as funeções de sargento amanaense e propostos em ..
quanto existirem em excesso para preencher as vagas que dos mesmos
se derem no seu quadro.
Saúde e fraternidade. - VCspasiano Gonçalves de Albuquerqu;

e Silva.

N. 33- EM 7 DE ABRIL DE i9i4
Os sargento,; ajudantes aggregadoJ deverão ser designados para exercer interinamente as funcções de sargento am:mucnse c propostos. emquanto estiverem em excel'!So, Jlara preenéher as vagas que dos mesmos se derem
no quadro daquelles.

1\linisterio da Guerra - N. 4 - llio de Janeiro, 7 de abril de

1\Jt4.

Sr. chefe- do Departamento Central- Declaro-vos, para es fins
convenientes, que os sargentos ajudantes aggregados deverão ser
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designados para exercer interinamente as funcções de sargento amanuense c propostos emquanto existirem em excesso para preencher
as vagas que dos mesmos ">e derem no seu quadro, da accôrdo com o
estabelecido no aviso n. 7~5, de 4 de outubro ultimo, ao departamento
'da guerra e publicado no Botetim do Exercito n. 303.
Saúde c fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque
e Silva.

N. 34- El\! 8.DE ABlliL DE

i91~

Está em vigor o final da disposição do art. 3• da lei n. 2.290, do 13 de dozombro
de 1910, 'não tendo aquello artigo sido revogado pelo de n. 30 da ,lei numero 2.842, de 3 do jàneiro de 1914.

rio

Ministerio da Gnerra- N. 7 -

HH~.

'

Bio de Janeiro, 8 de abril

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta secretaria do
Estado, declarar ao Sr. delegado flscal do Thesouro Nacional no Paraná que, por estar em pleno vigor o final da disposiçll.o do art. 3°
da lei n. 2.290, de f3 do dezembro de i9to, nll.o póde ser approvada
a deliberaçll.o que tomou e de que trata em officio n. 4: de i 6 do
março ultimo, de sci~ntificar que os officiaes do ExercitJ perceberll.o
apenas a gratificaçll.o de seus postos,, de accôrdo com o estabelecido
no art. 30 da lei n. 2.842, de 3 de janeiro ultimo, quando em commissões militares ou no exercício de suas funcções, decisão proferida.
em face de uma representação qne lhe fôra presente, por se entender
ter sido aquelle artigo revogado por este, mesmo no éaso dS" substituiçll.o. - Vespasiano Gonçalves de Albulquerque e Silva.

N. 35- EM 8 DE ABRIL DE 19!4
As praças do Exercito ein tratamento nos hospitaes militares ou afastadas do
serviço não tem direito ao acc~imo do 20 •{• sobro sous vencimentos,
referido na loi n. 2.290, do 13 do dezembro do 1910.

Ministcrio da Guerra- N. 29- Rio de .Janeiro, R do abril
do i9i4.
O Sr. Pre~illente da Republica manda, por esta Secretaria de
Estado declarar ao Sr. inspector da Alfandega de Corumbá, em confirmaçll.o ao telegramma desta data o em resposta ao dó mesmo
Sr. inspector de 21 de março findo, que ~s praças do Exercito em
tra,tamento nos hospitaes militares ou afastadas do serviço não têm
direito ao accrescimo de 20 •;. sobre os seus vencimentos, do qual
trata da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, ficando reduzidas
ao respectivo _soldo. - Ve1pasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva.

MINtSTERIO D.\ GUF.:nRA
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N. 36- Im 13 DE ABBIL DE i9t4
Os empregados do Hospital Central do Exercito não têm mais direito ao
accrescimo de 10 'I• sobre seus vencimentos, contando mais de dez annos
de serviço •.

1\finisterio da Guerra - N. 261 - lHo de Janeiro, !3 de abril
de :1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo o 3" official do
Hospital Central do Exercito Francisco José Affonso de Carvalho pe. dido, em vista do disposto no art. Hi5 do regulamento approvado
pelo decreto n. 8.647, de 31 de março de HHl, a concessão do
accrescimo de 10 o;. sobre seus venci!llentos pOr contar, se~undo ~l
legou, mais de dez annos de serviço, declaro-vos que é mdefer1da.
essa pretenção, em primeiro logar porque, em virtude do art. 36 ?a
lei n. 2.544-, de 4 de janeiro de 1912, deixaram de vigorar as disposições sobre accrescimos·da natureza a que se refere aquelle artigo, e em srgundo logar porque o requerente,·na data da promulgação da citada lei, não tinha o tempo preciso para o goso da
vantagem de que se trata.
Saúde e fraternidade.·- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
N. 37- EM 16 DE ABRIL DE 1914
Pcrmittern-se exercícios nos alvos usados nos concursos internacionac~
p:m-amcricanos, mediante certljs condiçõos

1\Iinisterio da Guerra- N. 8- fl.io de Janeiro, 16 de ahdl
do 1!H4.
Sr. inspector permanente da 9" região- Declaro-vos em solução
ao vosso officio n. 33, de 3 do corrente, que, no intuito de formar-se

um nucleo de atiradores de fuzil e pistola para o' concursos interna.cionaes pau-americanos, são permittidos os exercícios nos alvos
internacionaes usados nos referidos concursos a todo o atirador civil
ou militar que com o fuzil a 4.00 metros obtiver :100% no alvo figurativo n. 1, ou que cotn a pistola ou revólver conseguir a mesma
porcentagem no dito alvo a iOO metros, conforme propondes 110
citado officio.
Saúde e fraternidade.- Vcspasiano Gonçal~cs de Albuquerque
c Silva.
N. 38

~

E.M 22 DE ABRIL DE 1'JH

Estabelece o modo de se organizarem as tarifas a vigorar na Escola Brasileira d!l
Aviação para o pagamento de avarias occasionadas nos apparelhos

1\linistcrio tia Guerra - N. 33 -- Hio de Janeil'o, 22 de abril
do 19!4.

. Sr. fiscal do Governo junto á. Escola Brasileira de AviaçãoPara o estabelecimento das tarifas que devem vigorar no corrente
an·no, relativas ao pagamento das avarias occasionadas nos appa-
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ralhos de~sa escola pelos alumnos militares, providenciae de modo a
serem introduzidas nas tabellas que acompanharam o aviso n. 27,
de 28 rle março findo, as modificações produzidas pelo calculo, que
mandareis fazer, do pl'eço de cada artigo, que deve ser avaliado,
tomando-se por base o numero de francos nellas declarado, augmentando de 6R, U37% attribuidos aos impostos aduaneiros e transporte do m&terial, calculando-se o franco ao cambio estabelecido
pelo decreto n. S.!H2, de H de janeiro de 19H, ou sejam JS cada
franco daquellas ta.bella.s, e pela fixação do custo da hora. do operario, que deve ser estabelecido segundo a gradação referente á.
classe do cada um, si de f"-e 2a classe ou aprendiz, arbitrando-se
respectivamente 23, 18500 ..e t SOOO.
·
Saúde c fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque c
Silva.
Communicou-se á direcção de contabilidade.

N. 3<J- EM 25 DE ABRIL DE 1'.JU
Aos , ofticiaes c praÇas do Exercito que serviram 110 Estado do Rio Grande do
Sul durante a revolução ali occorrida conta-se pelo dobro o periodo decorrido de 7 de março de 1893 a 31 de outubro de 1895.

Ministerio da Guerra - N. 305 - Rio de Janeiro, ~5 do abl'Íl
de Hlf4..
St·. chefe do Departamento da Guerra - Deferindo o requerimento em que o capitão Rodolpho Homem de Carvalho pede lhe seja
contado pelo dobro, para. os atreitos da reforma, o período decorrido de 26 de agosto a 31 de outubro de !895, em que permaneceu
no Estado do Rio Grande do Sul, fazendo parte das forças legaes em
operações de guerra, vos declaro para os fins convenientes que, de
accôrdo com a resolução de 20 de julho do dito anno, tomada sobre
a consulta de 20 de maio anterior, deve ser contado pelo dobro,
para a reforma dos officiacs c praças do Exercito que serviram no
mencionado Estado durante a revolta alli occorrida, o período de 7
de março de 1893,. om' que começaram as hostilidades, a 31 de outubro de 1895, quando cessaram as operações de guerra.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque '
dilva.

N. 40 - EM 25 DE ABRIL DE HIH.
Declara quaes os C&!:IOs em que as famílias dos otliciaes reformadqs do Exercito
têm direito ao fornecimento gratuito de mcdicamcutos

Ministerio da. Guerra.- N. 394- R.io de Janeiro, 25 de abril de

19ti.

St•. chefe do Departamento da. Guerra - O 2° tenente reiormado
do Exercito Apollinario Gomes Martins, porteiro desse Departamento,
consulta si as familias dos officiaes reformados, mas em serviço da
União, estll.o em condições identicas ás dos etfectivos, quanto ao for•
necirílento gratuito de medicamentos.

Si

l\!TNISTERIO DA GCERRA

Em solução a essa consulta, vos declaro, para os fins convenientes,
as familias dos officiaes refor111ados do Exm·cito só terão direito ao
fornecimento gratuito de medicamentos quando estes exercerem fuu~·;Oc:'l attl'ibuidas pelas leis e regulamentos em vigor aos officiaes do
quadro activo do mesmo Exercito ou desempeuhar·em commissOc;.
que possam ser exercidas indifterentemente, ex-vi rios· regulamentos,
por activo~ ou inactivos, como se doprehende das disposições do~
arts. iO e 12 da lei n. 2.290, de 13 de de:..~ewbro de i'J10, combmadas
com as interpretações dos avisos ns. 9, de 4 de janeiro, e 60, de 1 de
fevereiro de :1.912, dirigidos a vós e ao directo1· rle Contabilidade rla
Guerra., respectivamente.
Saudc e fraternidade.- Vespa1iano Gom;alves de Albuquerqt'e c
Silva.
CJUC

N. 41 -

El\1

~DE

MAIO DE 19H

Os filhos dos ofticiaes effectivos ou reformauo' do Exercito e Armada, orphãos,
tem direito á matricula nos collegios militares, na classe dos contribuintes,
com o desconto de 40 •f, sobre as mensaliuades

l\linbterio da Guerr·a - N. 5- Rio d,) Janeiro,

~

de maio de

i!JH.

Sr. director do Collegio i\lilitar de Ba.r·bacena- Declà.ro-vos que
filhos dos otliciaes etrectivos ou reformados do Exercito e da Armada., orphãos, têm direito a cftectuar matricula na classe dos CQntribuintes com o desconto de 40 % sobre a;; respectivas mensalidades,
ficando assim resolvida a consulta que fazeis em ollicio u. 86, de 22
de abril findo, sobre a. interpretação a. dar ao disposto no art. 75,
paragrapbo unicó, do regulamento a que se refere o decreto n. i0.8:l2,
de 28 de março ultimo, quanqo se tratar de candidatos naquellas
condiçOes.
Sa.ude e fraternidade.- Ve.~pasiano Gonçalves de Albuqve1·quc c
Silva.
o~

8 . .j.2 -

E.M U DE !\I AIO DE f\H4

Au~riza.-se a t.ransferencia para olii terreno~ a retaguarda da Villa Militar da
séde do Tiro Nacioual

Ministario da Guerr·a- N. 353- 1\io do Janeiro, H cte maio de
Hll4.

Sr. chefe do Departamcuio da fiuerra- Declaro-vos qnn au~)l'jzo
nesta data. o inspector permanente da !114 região a transferir· a séde do
Tiro Nacional para os terrenos á retaguarda da Villa Militar, onde
se projecta a construcção de um campo de tiro para infantari<l, em
vista do que elle propõe em oflicio n. iOO, de 14, de agosto de 19fJ, c
das vantagens que essa transfereueia traz para as 'teopas aquar'tdada.s
na mesma Villa.
,
Saude l~ fratet·nidado.--- l'espasiano Gonçalves lle Allmqttel'q>.le e
Sitt•a.
Doo...' isões

ü
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43- EM :1.4 DE MAIO DE i9H·

E' extensiva &os alumnos do Collegio Militar de Porto Alegre a disposição rlo
aviso de a de junho de i913, que permitte o uso do capote do &ntigo uniforme em vez da pelerin.e do actu&l

Ministerio da Guerra- N. i-- Rio de Janeiro, U. de maio r! e
i()it..

Sr. commandante do Collegio Milita r de Porto Alegre - De posse
do vosso officio n. i22, de 28 do mez findo, declaro-vos que é extensiva aos alumnos desse collegio a disposição do aviso de 3 de junho
de i 913, a qual permitte aos do Collegio Militar de Barbacena o uso do
capote do antigo uniforme em vez da pelerine do açtual.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Alb!!querque e
{3ilva.
N. 4l- EM 20 DE MAIO DE 1914Transferem-se para lpanema; Estado de S. Paulo, a parada do i5• -regimento
de infantaria e para Piquete, no dito Estado, a da 5• companhia de metralhadoras

Ministerio da Guerra- N. 376 -Rio de Janeiro, 20 de maio de
HHi.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que sao
transferidas para Ipanema, Estado de S. Paulo, a parada. do !5° regimento de infantaria, e para Piquete, no dito Estado, a da 5• companhia de metralhadoras.
Saude o fraternidade.- Vespa.ftano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
N. i5- EM 20 DE MAIO DE !9:1.4
O eleetricista do Arsenal de Guerra de l\latto Grosso póde servir cumulativamente como lente do Lyceu Cuyabano, si não houver inconveniente

Ministerio da Guerra- N. i3- Rio de Janeiro, 20 de maio de
i9H..

Tendo o Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional em. MattoGrosso consultado em telegramma. de 28 do mez findo sobre a legalidade da accumulação por parte de Joaquim Ribeiro Marques do
logar de electricista do Arsenal de Guerra do dito Estado com o de
lente do Lyceu Cuyabano, manda o Sr. Presidente da Republica, por
esta Secretaria. de Estado, declarar ao mesmo Sr. delegado que o
art. 73 da Constituição sómente prohibe accumular cargos federae~,
pelo que póde o electrici,ta de que se trata continuar no exercício
aas funcções desse logar, salva a competencia que tem o director do
referido arsenal de verificar si advem incompatibilidade ou inconveniente nessa. accumulaçll.o em razão do exercicio simultaneo dos
cargos em questão.·- Vespaaiano Gonçalves de Albúquerque e Süva.
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- El\1 2 DE JUNHO DE !9U

O official só terá direito a gratificação maior que a sua, quaJlo estiver
em exercício de funcçl!o inherente a patentes superiores

Ministerio da Guerra - N. {3 - Rio de Janeiro, 2 de junho
de 1914-.
Tendo a Ddegacia Fiscal do Tkesouro Nacional no Paraná. consultado, em offic1o n. 5, de :l4 de abril findo, si aos :l 0 ' tenentes medicos que desempenham serviços de capitães medicas compete a gra.tificaçao deste posto, manda o Sr. Presidente da Republica, por _esta
Secretaria de Estado, declarar á mesma delegacia que, ex-1n do
art. 3", in fine, da lei n. 2.290, de 13 de setembro de t9!0, ,o officl~l
do Exercito ou Ar·mada, combatente ou de cla~se annexa, so terá direito a gratificação maior que a sua, quando estiver em exercício de
funcção inherente a patentes superiores, caso em que perceberá a
mais elevada. deixan•lo de receber a que lhe é pr_ivativa, no que se
terao em vista as disposições de lei.; e regulamentos sobre os·. respectivos servit;os, pelo que áquelles officiaes só se abonará grat1ficaçll.o
identica á destes, si os rpgulamentos competentes determinarem que
as funcções ora exercidas cabem a patente superior.- Vespasiano
Gonçalves de Albuquerque e Siwa.

N. i 7 - EM 3 DE JUNHO DE 1914
Tratando-se de faltas. dadas pelos alumnos da Escola Brasileira de Avlt.çio~
se applicará o disposto nos arts. 68 e 69 do regulaménto para a Escols
Militar
'

Ministerio da Guerra - N. i2 -- Rio de Janeir·o, 3 de junho
de !914..
~
Sr. fiscal do Governo junto á Escola Brasilrira. de Aviação Em solução ao officio n. 1H, de 23 do mez findo, em que submetteis ao
criterio deste l\linisterio a fixação do numero de faltas dadas pelo-;
alumnos dessa escola, necessarias para o trancamento das respectivas matriculas, vos declaro que sobre essa Msumpto deve ser
appltrado o dispositivo dos arts. 68 e 69 do regulamento para a Escola
Militar.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
N. 4.8 -

EM 5 DE JUNHO DE f9H.

E' deferido o pedido que faz um sargento do Exercito, engajado para um corpo
com a clausula do' ficar rebaixado de posto, sobre pagamento da importancia da difforença do vencimentos entre o dito posto o o de simples
soldado

Ministerio da Guerra - N. 419- Rio de Janeiro, 5 de junho
de t9U.
Sr. chefe do Departamento da Guerra
Deferindo o requeri,
mento em que o 3• sat gento do 3° batalhão de artilharia Chelidonio
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Silveira Tnn·os. qul' obt<~\1! Pngajamentn pal'a o referido wrpu com
a. clausula de ficar rebaixado de posto, pedi' pagamento da importancia da di!l'l~t·en<;a de ven<·imr•nt0s entt'P o dito posto e LI de simp!Ps
soluado, durante o intml'(~gno que medion para a reintegra<:ão no
seu pl'i111itivo po.;to. por isso que, de a.ccôrdo com a dl'cular de 4. de
abril n avi~o 11. 130, rk :;o de setembro do J 913, nào lhe ea.bia. tal rebaixamonto, vos dcclai'O que S<) dcvet'á. oxpe<.lit· ol'dom para. que pelo
comma.udo daqucllc eorpu so passe, á. vista dos inclusos papeis, titulo
de divida ao mencinnado sargento, eor!'espondente ao valor da differença não l'ecebido 110 anno lindo, pagando-se-lhe a que se refere ao
exercício a.ctual.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalvc8 de Albuquerque e

···sum.

N. 4\l -

EM !i DE JUNHO DE i9i4

A 2• companhia do 1• batalhão de engenharia fica transformada provisoriamente
em companhia aeronantica, 8ervindo addido a ella o pessoal navegantc
que se recruta em todas os corpos

1\linisterio da Guerra -~ N. 1~21 - Rio de .Janeiro, ti de junho
de t9i4.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em vista rio que expõe
o chefe do Estado-Maior do Exet·cito em officio n. 213, de 23 do mez
findo, sobre a necessidade de dar-se organização aos elementos que
este Ministerio possue em pessoal e material para o serviço de aviação,
que em breve ainda augmentará com os officiaes e praças que se
acham matriculados na Escola Brasileira de Aviação, vos declaro que
a 2a companhia do fO batalhão de engenharia, que é ferro-viaria, fica
transformada provisoriamente em companhia a.eronautica, e bem
assim que passa a servir addido a esta companhia o pes.'lOal navegantc que está sendo recrutado em todos os cot'pos, até que a mesma
possa ter uma organização definitiva, por ser prcmatur() dar-se-lhe
já. essa. organização.
Saude e ft·aternid~de.- Ve1pasiano Gonralves de Albuquerque e
Sil-oa.

(Commuuicou-oo ao Estado-Maior do Exercito.)

· N. 50- EM 10 DE JUNHO DE 19!4
Declara em que condições deverão ser permittidas lições nos apparelhos da
Escola Brasileira de Aviação e quando •e prestarão informações sobre
o estado da frota aerea da dita Escola

.Ministerio da Guerra - .N. 48 - lHo de Janeiro, 10 de junho
de i9U.
St·. fiscal do Goveruo junto á. Escola Brasileira de AviaçãoAfim de que sejam evitados desastres provaveis em apparelhos que
nllo estejam funccionando perfeitamente, vos declaro que só deverão
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ser permittidas as lições nos que por vós ou por algum dos instruetores tenham sido experimentados prl'lviamente e que a vosso juizo
estejam em estado de offerecer toda segurança aos alumnos.
Outrosim vos declaro que, quinzenalmente, deveis informar a este
Ministerio do estado da frota a1~rea pertencente a essa Escola, discriminando o numero dos apparelbos de cada especie.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de 'Albuquerque e
Silva.

N. 51 -EM to DE JUNHO DE i9i4
Declara em que ea~os o Ministerio da Guerra se responsabiliza pelo pagamento <11> avarias nos appar~>lhos da Escola Rrasileira de Aviação

.Ministerio da Guerra - N. 49 - Rio de Janeiro, 10 de junho
de f 914-.
·
Sr •. fiscal do Governo junto á Escola Brasileira de Aviação Em solução á consulta constante do vosso officio n. 54, de 2-i de maio
findo, declaro-vos que, nos termos do ajuste de 21 de janeiro do anno
proximo passado, este l\linisterio apenas se responsabiliza pelo pagamento das avarias occasionadas pelos alumnos, offie~aes, aspirantes a
otlicial e interiores do Exercito, nos apparelhos dessa Escola, quando
forem motivados por imperícia uo sou man~jo ou falta de observancia
de instrucções que lhe tenham sido ministradas, sendo que a conservaçll.o dos mesmos appallllhos é encargo d'l. respectiva firma directora,
nos te1·mo!'l do art. 27 do referido aju.;te.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

N. 52- EM 13 DE .JUNHO DE t9t4
Transfore-s~

para a Ponta dos lndios o destacamento da força federal existentll
no Amapá

1\linisterio da Guerra - N. HO - Rio de .Janeiro, 13 de junho
de 19t4_
Sr. f'hefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que, em vista
do que expõe o inspector permanente interino da 2a região, em telegramma de 20 de març' ultimo, é transferido para a Ponta dos Indiq,s, uo Estado elo Pará, o destacamento da força federal existente no
Amapá.
·
Saude e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque
e Sil~1a.
(Communicou-se ao Estado Maior do Exercito.)
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N. 53 - El\1 23 DE JUNHO DE i 9U
Providencia sobre o tratamento de praças que adoecerem no Estado do
Espirito Santo

Ministerio da Guerra - N. 460- Rio de Janeiro, 23 de junho
de :1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - O encarregado do registro militar no Estado do Espirir.o Santo, em officio n. f 69, de 28 de
março ultimo, dirigido ao inspector permanente da í"' região, consulta
como deve proceder quanto ao tratamento das praças destacadas ern
serviço no mesmo registro que alli adoecerem.
Em solução a esla consulta, declaro-vos, para os devidos fins, que
o dito inspector permanente fica autorizado a celebrar accôrdo com a
Provedol'ia da 1San1a Casa de Misericordia da Victoria para o tratamento das praças que adoecerem no· referido Estado, não excedendo,
porém, de 5S a diaria a pagar-se pelo tratamento de cada urna dessas praças, conforme a alludida instituição cobra pelo tratamento de
particulares e declara no documento annexo áquella consulta.
Saude e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquer9u1J
e Silva.
N. 54- EM 30 DE JUNHO DE f9U:
Ao auditor de guerrra n!l.o competi! o abono da gratificaç!l.o de 20 •f, de que trata
o art. 14 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910

Ministerio da Guerra- N. 2 - Rio do ~aneiro, 3(} de junho do
i914.
'
Sr. inspector permanente da i 3a região -,-- Em solução á consulta
constante do vosso telegramma de 30 de maio findo, vos declaro que
ao auditor de guerra interino dessa região não compete o abono da
gratificação de 20 % de que trata o art. 4° da lei n. 2.290, de 13 do
dezembro de t 910, porquanto tendo os <mditores vencimentos civis, divididos em ordenado e gratificação, com as vantagens de montepio e
de aposentadoria, reguladas por leis diversas das dos militares, não
lhes cabe PSSe accrescimo de vencimento~, que só é devido aos officiaes
e praças do Exercito c da Al'mada.
Saude e frateJ.Inidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquer·quc
e Silva.
N. 55 -

EM 7 DE JULHO DE 19U

Aclara duvidas sobre a interpretaç!l.o a dar-~e ao disposto no art. 3• da lei
n. 2.290, do 13 de dezembro de 1910

Ministerio da Guerra- N. 500- Rio de Janeiro 7 de julho de
!914.
,
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Em oflicio de 26 de fevereiro ultimo, o major Joaquim de Cerqueira Daltro, fiscal dt> 50• batalhão de caçadores, consultando sobre a interpretação que se deve
dar ao art. 3° da lei n. 2.290, de t3 de dt!zembro da 1910, na parte
que diz que o otncla.l eJll. funcçlio lnherente a gre.duaç11o superior ~
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sua deve perceber a gratificação do official substituído, pergunta. si a
expressão " substituído" se refere ao official excluldo da. funcção por
tra.nsferencia. ou ao que havendo sido, por motivo dessa. transferencia,
nomeado titular do cargo respectivo, não tenha podtdo assumir immediatamente o correspondente exercício.
Em soluçfw a esta consulta vos declaro, para que o façaes constar
ao referido majot·, que ao official que estivet· no exercício de funcções
de cargo inherente a outro de patente mais elevada deve abonar-se
a gratificação que caberia ao ~ubstituido e nã.o ao que o precedeu uo
exercicio do cargo cujas funcçães desempenha mterina.mente e a
gratificação a.ttrlbuida ao manor dos postos, quando a funcçll.o possa
ser exercida por officiaes de mais de uma graduação.
Saude e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque

e Silva.

N, 56 -

EM 16 DE, JULHO DE !9H

Mandam.se us&r nos corpos depois do terminado o tempo de duraçâo dos &ctualmente distribuidos os kepis e gorros das praças do Exercito com ~~~
modificações a quo se refere o decreto n. 10.989, de 15 de julho de 1914

Ministerio da Guerra - N. 520- Rio de Janeiro, 16 de julho rlt.!

191~.

•

Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos que, tendo se
alterado por decreto n. i0.988, de i5 do corrente, o modelo dos kepis
e gorros das praças do Exercito, diiverAo estes, aBBim modlftcados, set·
usados nos corpos depois de terminado o tempo de duraçll.o dos actual-·
mente distrlbuldos.
·
Saude e fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque
e Silva.
(Communicou-se ao Departamento da Administração.)
N. 57 -

El\l i8 DE JULHO DE iiiH:

Determina-se a remessa ao Ministeriro da Guerra, com de& tino j. Camara dos
Deputado~, do relações sobre funccionarios ausentes de suas repartições
e outros

Ministerio da Guerra- Rio de Janeiro, i8 de julho de i1114.
Sr. . .• - Em vista da requisição da Commissl!.o de Finanças da.
Camara dos Deputados contida em officio n. 88, de 11 do corrente, do

i" secretario da mesma Garoara, providf'nciae sobre a remessa, com a
maior brevidade, a este Ministerlo, de relações, na parte concernente
a essa repartiçãO {estabelecimento ou departamento):
a) dos addido~, assalariados, collaboradores, diaristas ou auxiliare
extranumerarios. qualquer que seja o titulo que se lhes dê;
b) dos e'tranhos ao quadro que têm trabalhos a seu cargo;
c) dos que se acham ausentes de sua repartiç!i.o.
Saude -e fraternidade, ..... Ye~pasiana Gançqlvet de AJbu~uorque
Silva.
(Cifcula.r ás repartl~Oes sobordinadas ao Ministerlo. da Guerrll,)

N. 58 - EM 20 DE JULHO DE i914
Aos internos dos hospitaes militares não assiste direito á alimentação por taes
estabelecimentos, salvo por meio de indemnização

1\liuisterio rla Gnert•a
de 1914.

~-

.'{. 523 -

Rio rle Janeiro, 20 rle julho

Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo Paulo Mesko,
interno do Hospitall\lilital' rle Porto Alegre, consultado si tem direito
á alimentar:ão, declaro~vos, para qne o façaes constar ao respectivo
diret·tor, que, em faee do que já foi resolvido sobre o requerimento
de Augusto ele Al'aujo A1·agão Bulcão, interno do da Bahia, não lhe
assiste direito á alimentaçrw por aquelle estabelecimento, cumprindo~lht~ concorr~r com a importancia correspondente ás despezas que
:t sua presença no dito hospital trouxer e que por este fôr arbitrada.
Saude e fratemidade.- Vespasiano Gonçalves dt Albuquerque e
Silva.

~.

59 - EM 22 DE .JULHO DE i 9H

Aclara duvidas sobre minudencias de serviço, quando uma força de can:llaria
tiver de acompanhar o Sr. Presidente da Republica, um enviado extraot·dinario e ministro fllenipotonciario ou qualquer outra antoridade

l\linisterio da Gue1·ra ..:._ N. 531 -Rio de .Janeil'o, 22 de julho
de t9f4.

Sr. chefe do Departamento da Guerra- O i 0 tfmente do Exercito
Cesario Monteiro Autran, referindo-se ao caso de ter o commandante
de uma força de cavallaria de acompanhar o Sr. Presidente da Republica, um enviado extraordinario e ministro plenipotenciario ou qnalquet· outra autoridade, quando estiverem de carro, consulta:
i", de que lado do vehiculo deverá conservar-se o commandante
da força durante o t.rajecto respectivo :
2°, si, chegando a seu destino a autoridade, e descendo do carro,
rltwerá o official acompanhai-a pessoalmente ;
~o, si as referidas autoridades teem direito a batedores na frente
dos respectivos carros, e ~i devem as praças para este serviço ser
gr:uiuadas.
Ero solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes,
que aos casos ne\la figm·ados é applicavel a disposição do art. 67 do
t•egulamento approvado por decreto n. 9. 998, de 8 de janeiro de :19t3,
nfLO incluída entrn as que motivaram a revogação do citado regulamento pelo de n. '10. 14.7, de 29 de março do mesmo anno.
Outrosim vos declaro que o official commandante da e~colta. não
a•·ompanha a ,autoridade, quando ella descer do cat•ro.
Saude e fl'aternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.
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N. 60 -

EM 22 DE JULHO DE i 914

andam-se fazer pelas delegacias ftscaes do Thesouro Nacional, independentemente de prestações de contas, os quantitativos das massa• para luz e livros
•la' escolas rn"i ment.aes dns cm·poR do Exerci1 o

Ministerio da Guerra -Rio de .Janeiro, 22 rle julho de t9t4 Circular ás delegacias fiscaes.
Tendo em vista a necessidade de impedir o augmento de trabalho
de escripta e do numero de documentos, e bem assim o facto de que
os conselhos administrativos dos corpos annnalmente prestam conta>:
:i. Direcção de Contabilidade de Guerra com a apresentação dos balancetes e peças justificativas das despezas, manrla o Sr. Presidente
da Hepublica, por esta Secretaria de Estado, declal·ar á delegacia.
fiscal do Thesouro Nacionai em. . • que. deverão ser feitos pela dita.
rlelegacia os adiantamentos independentemente de prestação de
contas, dos quantitativos das massas para luz e livros das escolas
regimentaes dos corpos respectivos, a exemplo do que se tem feito
com relação á distribuição da massa para éxpediente e forragem P
ferragem.- Ve$pasiano Gonçalves de Albuquerque e S-ilva.
(Communicou-se ao chefe do Departamento da Administração.)
N. 6i -

EM 2.7 DE JULHO DE i 914

Th>clara-se que a nm official do Exm·cito compete o pag:m1cnto de gratificação e
terça parto de campanha no tempo em que permaneceu na Enfermaria
Militar em tratamento do molestia adquirida quando em opera<;liflS no
interior do Estado de Santa Catlíarina

1\linisterio da Guerra - N. 8 - Rio de .Janeiro:· 27 de julho de
1914.

1

O St·. Presidente da Republica manda por esta Secretaria. de

Estado declarat• ao Sr. !lelegado fiscal do Thesouro Nacional em
Santa CaLharina, para os fins convenientes, que ao capitão do
54-0 batalhão de caçadores Antonio Joaquim de Souza compete opagamento da gratifieação e terça parto de campanha durante o tempo
em que pm·manecen na enfermaria militar, em tratamento da moles tia adquirida quando em operações contra os fanaticos no interior
do dito Estado.~ Vf.çpasiano Goncal!>es de Albuquerq11e e Silva.

N. G2 -- EM 8 DE

AGOSTO DE t íH4

Establllecem-se regras sobre a indemnizaçllo de despezas com o tratamento de
oíliciaes da Guarda Nacional e honorarios o filhos dos ditos officíaes e reformados do Exercito e Armada
Minb;t~rio da. Guerra - N. 5R7.- f\io de .Janeiro, R 1\n agosto
rle t.IJtlt.
Sr. chefe do Departamento da Guerr;t - Declaro-vos quo, do
accõrdo com a proposta feita pelo director do Hospital Central do
Exercito em officio n. 844, de t4 de abril ultimo, rleverlLo, de ora em
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diante, no intuito de regularizar-se o respectivo serviço, observa~-se
as seguintes disposições, ácerca da indemnização de despezas Celtas
com o tratamento de officiaes da Guarda Nacional e honorarios e
filhos dos mesmos officiaes e dos etrectivos e reformados do Exercito t1
tia Armada:
ia, os officiàes honor·arios e da Guarda Nacional que não estiverem ou nllo tiverem funcção publica civil ou militar, indemnizarão
o hospital durante os dias em que nelle se acharem em tratame';lto
com a importancia igual á metade dos vencimentos (soldo e gratllicaç!lo) correspondente ás suas patente>, segundo a tabella da lei
n. 2.290, de 13 de dezembro de filiO;
2•, os filhos dos officiaes ellectivos e reformados do Exercito e
Armada, que, com permis,ão deste ministerio, baixarem ao Hospital,
pagarll.o uma diaria igual á dos alumnos dos collegios militares ;
35 , os filhos dos officiaes da Guarda Nacional e honorarios do
Exercito e da Armada, sem funcção publica civil ou militar, tambem
com licença para baixar ao hospital, indemnizara.o de modo ao estabelecido para estes officiaes.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

N. 63 -- EM iO DE AGOSTO DE i9U
E' contra a

organiza~!o

do quadro do batalhlo a ineluslo do pessoal da seeçlo do
metralhadoras na 1• companhia

Ministorio da Guerra - N. 595 - Rio de Janeiro, fO de agosto
de t914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante do
-i9• batalhão de caçadores, em officio dirigido ao inspector permanente
da 5• regi:io, em f2 de maio ultimo, sob n. t95 e por este submettido
á vossa consideração, consulta si deve ser mantido o acto do tenentecoronel Emllio dos Santos Cabral, quando commandante do dito
batalhli.o, determinando que por falta de armamento e conveniencia
do serviço ficasse o pessoal da secçll.o de metralhadoras fazendo parte
da ta companhia, sendo por isso o referido pessoal nella incluído como
aggregado e bem assim o commandante da secção, conforme consta
da ordem do dia regimental n. 86, de 23 de março anterior.
Em solução a essa consulta vos declaro, para os fins convenientes, que a determinaçllo de que se trata, publicada na citada
ordem do dia, não deve ·ser mantida, rois que é contraria á organizaçll.o do quadro do batalhão, que só póde ser alterado mediante
proposta do chefe do Grande Estado Mawr do Exercito.
Saude e fraternidade.-- Vespasia11o Gonçalves de AlbWJuerque e
SilvCJ,
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N. ôi- EM iO DE AGOSTO DE f9H
Autoriza-se o fornecimento pela Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra
de calibradores o concertos em peças de armamento pedidos pelos commandantes de corpos da guarnição desta Capital

Ministerio da Guerra - N. i5 -Rio de Janeiro, 10 de agosto
de i 914.

Sr. director da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra FJCaes autorizado a mandar fazer por essa fabrica os fornecimentDs
de calibradores e concertos em peças de armamento, solicitados pelos
commandantes de corpos da guarnição desta Capital. mediante pa·
gamento aos cofres da mesma fabrica, pelas ditas unidades, do valor
do fornecimento e concertos referidos, conforme pedis em officiu
n. 250, de f de junho ultimo.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuque1'que e
Silva.
(Communicou-se ao chefe do Departamento da Guerra.)
N. 65- EM H DE AGOSTO DE i9i4
Declara qual o procedimento a ter quando sociedades da Confederaçllo do Tiro
Brasileiro recebem auxilio do Governo Federal para a construcçllo de linha
de tiro

Ministerio da Guerra- N, 597 ·- Rio de Janeiro, H de agosto
do 19!4.,

Sr. chefe do Dnpartamento da Guerra - Tendo o commandante
do 7• pelotão de estafetas e exploradores consultado, em officio n. 529,
dirigido ao inspector permanente da 8& região a :1.8 de novembro
ultimo, como proceder para salvaguardar os interesses da Nação, em
face da deliberação tomada pela sociedade de tiro confederada sob
11. 29, a qual recebeu auxilio do Governo Federal para. a construcção
de sua linha de ttro e respectivo stand, e entretanto fez essa construcção em terreno particular e alu~ado, vos declaro para os fins
convenientes que da dita. sociedade deverão ser retirados os artigos
que lhe foram cedidos por emprestimo, taes como armamento, equipamentos, etc., continuando ella a zelar pelas obras da referida linha
de tiro.
Saude e fraternidade.- Vespanano Gonçalves de Albuquerque e
Süva.
N. 66- El\1 H DE AGOSTO DE 1914
Aclarl\ duvidas sobre a organizaçlio das fés de officio de officiaes de um corpo
creado, mas não organizado

Ministerio da Guerra- N. 598 -- Rio de Janeiro, ti de agosto
t!P.

1914.

· Sr. chefe do Departamento da Guerra- O f• tenente Euclydes
Pequeno, do 2" parque de artilharia e instructol' da Escola l\lilitar,
consulta. :
i 0 , a quem compete a organlzaç!l.o da fé de officio de um olllcial
pertencente a um corpo creado, ma.s na.o org11-nlzado ;
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2", si as divisões do Departamento da Guerra correspondentes ás
diversas armas devem organizar súmente as fés de officio dos officiaes
que fa.Jlecem e dos que se acham no quadro supplementar, deixando
de parte as dos otficiaes pertencentes a unidades não constituídas ;
3°, si o corpo ou estabelecil,nento onde serve um official, sem a
eHe perteneer como eftectivo, devn ou n~o organizar as fés de officio
respectivas.
Em solução a essa collsulta, deçla1·o-vos para os fins eonvenientes:
i 0 , que, não estando organizados os pelotões de engenharia e
estando annexos aos batalhões de caçadores e ás eompanhias isoladas
sfw estas unidades que organizam as fés de officio dos seus offieiaes,
ca.bendo á divisrw da arma incumbir-se desse servic;o quanto aos
pnlotões de estafetas não organizados ;
2", que as fés de officio dos offieiaes addidos a estabelecimentos
militares, quarteis generaes, etc., devem, de accôi·do c~m as instrueções expedidas pelo aviso deste ministerio n. 935, de 27 de maio
de 1910, ser organizadas das relações de alterações trimensaes remettidas, eru duas vias, por esses estabelecimentos, uma para a
divisão da arma e out1·a. para o corpo a que effectivamente pertence
o official addido.
Saude e fratel'niclade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque '
Silva.
N. 67- EM H DE AGOSTO DE 1914,
Mandam-se contar a um pharmaceutico do Exercito os periodos em que serviu
na extincta Escola Militar do Brasil e nas forças quP operaram no int11rior
fio E~tado da Bnbia

Minislerio da GuciTa- N. 613 -llio de Janeiro, 14 de agosto de
1914.

Sl'. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que o
Sl'. Presidente da Republica, conformando-se com o parecei' do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de 13 do mez findo,
resolveu a 12 do 1\0rrente deferir o requerimento em que o t• tenente
pharmaceutico do Exercito João das Virgens Lima pediu que se lhe
contassem, para os efl'eltos da reforma, os periodos decorridos de
agosto a setembro de 1897, em qne, como civil, serviu nas forças quo
operaram no interior do Estado da Bahia, e de 1898 a 1903, em que
esteve na extincta Escola 1\filita.r do Brasil, devendo por isso ser contados ao mesmo official, de a.ccôrdo eom a resolução de 9 de abril de
1908, o período decorrido de 15 de agosto a i de setembro de 1897, e
cie coüformidade com o que preceitúa o decreto legislativo n. 2.356,
de 31 de dezembro de 1910, o que deeorreu de 1.0 de maio do ill98 a
:!i de janeiro de i 903, em qne esteve na referida Escola.
Saude e fratol'll idade.- Ve.~pa.~iano Gonçalvçs .de Albuquerque e
Si/l·a
CONSUI,TA A QUE SE REFERE O A VISO SUPRA

Sr. Presidente da Republica - O Miuisterio da Guerra como o
aviso n. i95, de 5 de !\Ovembro de t9i3, submetteu á consideraçlto
deSse Tribunal por vossa ordem o requerimento dm que o t• tenen\6
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João das Virgens Lima pecle que se lhe mande conta!',
para os effcitos de sua reforma, o período de agost.o e . setembro de
1897, em que serviu como eivil em Canudos, e, bem ass1m. o de 18\l8
~, f 903 em que esteve como auxiliat· de pl\Jrmaei;t u;t extincta Eseo\<1
Militar do Brasil.
Allega o petidonat·io adtar-se <·m identieas eircumstancias ás dos
seus ~~ollegas ! tenentes l)pmosthenes Americo da Silva P Carlos Gavalrnuti Mangabeira, que obtiveram despachos favol·aveis, eonforme
se verifica do Alman<Lk da Guerra.
Analysando essa pretenção, assim se exprime o coroucl chefe da
i" secção da G. 6 :
" O coronel pbarmaceu ti eo Henrique Joaquim d' Avila, chefe da
4a secção, informa que, de um relatorio enviado pelo ebefe de serviço
em Canudos, consta que João das Virgens Lima serviu junto ás forças
em operações no interior do Estado da Bahia, de !5 de agosto de
!897, data em que se apresentou ás mesmas forças; a i de setembro
desse mesmo anuo, em que seguiu para a Capital do Estado, dispensado a seu pedido do serviço ; e de um livro de assentamentos de
contractados existentes nesta divisão consta que exerceu as funcções
de ajudante de pharmacia da Escola Militar do Brasil, desde iO do
maio de i898 a ::H de janeiro de i 903, em que foi exonerado pm• ter
sido n~sa. ultima data nomeado pharmaceutico adjunto do Exercito.
Não ha disposição de lei para ser addicionado como tempo de
serviço militar o perioâo no exercicio de cargos civis. Ha, no emtanto,
differentes avisos, proferidos a requerimento dos interessados.
Ao actual f 0 tenente pharmaceutico Demostbenes Americo da
SilYa, que serviu em Jogar identico ao do peticionario, foi, pelo aviso
n. 2. 8i3, de 29 de agosto de i 903, mandr.do contar como tempo do
servi!~ o período decorrido de 20 de dezembro de f 900 a 25 de Julho
de f902.
Ao capitã.o dentista Manoel Moreira da Silva, pelo aviso de 211 de
junho de t!li2, mandou-se contar, para os atreitos de reforma, o Jleriodo em que serviu como fiscal da Inspectoria Geral de Illuminaçã,o,
attento o estabelecido na lei n. 2.356, de 3l de dezembro de i9i0,
art. 95, relativo a contagem, para a aposentadoria dos funccionarios
publicos, do tempo de serviço em cargo local, provincial ou cstadoal,
geral ou federal, o art. 97, que, empregando as expressões « funceional'ios publieos da União, civis ou militares n a proposito de perdas
de vencimentos quando postos á disposição dos governos estadoaes,
dá. a entender que os militares estão comprebendidos na classe dos
empregados. Estando, portanto, resolvido que os militares ta.mbem
são empregados publicos da União, já tendo a outros sido contado
,para reforma o tempo passado em cargos civis .e o tempo em que
serviram junto a forças em operações, como aconteceu com o i 0 tenente pharmaceutico Carlos Cavalcanti Mangabeira e aos capitães
medicos Manoel Petrarca de Mesquita e Juvencio da Silva Gomes e
outros que serviram como estudantes, esta chefia pensa que ao fo tenente pharmaceutieo João das Virgens Lima. deve ser contado, como
tempo de serviço p,tra os effeitos de reforma., o pcriodo de f5 de
agosto de !897 a f de setembro seguinte, em que serviu junto ás
forças em operações em Canudos, c de 10 de maio de 1898 a 21. de
janeiro de f 903, em que serviu como auxiliar de pbarmacia da Escola
Militar do Brasil. n
Este Tribunal coneord;t eom as eunclusücs do parecer acima,
transcripto da 4a seeção da (~ ü.
O periodo de Hi de agosto a i de setembro de 1897, em que o
requerente, então estudante, serviu junto á.s forças em operações no
0
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interior do Estado da Bahia, póde ser-lhe contado para os effeitos de
sua reforma, visto que em identicas circurnstancias se achou o estudante de medicina Juvencio da Silva Gomes, a quem, depois de
admittido no Corpo de Saude cc.mo medico de 5• classe, a resolução
da 9 de abril de 1908 mandou cootat o pariodo do tempo em que
serviu em Canudos (ordem óo d1a do' Exercito n. 93, de 20 do abl'il
da HIOB, pag. 428).
Quanto a 2• parte da sua pretenção sobre contagem do periodo
de i O de maio de !898 a 21 de janeiro de i903, em que serviu como
auxiliar de pharmacia ua extillcta Escola Militar do Brasil, parec0
acceitave!, não só porque iuentico favor foi concedido ao então pharmaceutico aajunto Demosthenes Americo da Silva que tambem
exerceu o mesmo cargo na pharmacia da citada Escola Mtlitar do
Brasil (ordem do dia do Exercito n. 298, de 3f. de agosto de t903,
pág. 2.6i3), como tambom porque lhe ampara a lei n. 2.31>6, de 31
tle dezembro de :1.910, cujo art. \15 autoriza, para aposentadoria dos
funccionarios publicos, a contagem do tempo integral dos serviços
prestados em ca1·gos locaes, provinciaes ou estadoaes, geraes ou federaes (Dia rio Official de f de janeuo de i 9H, pag. 38), doutrina que
já foi applicada a<> capitão dfutista Manoel Mor<'ira da Silva, a quem,
por aviso n. 850, de 28 de junho de i9f2, foi mandadb comar, para
os effeitos de sua rcfQl'ma, o perlodo do tempo em que exerceu um
cargo civil como fu nccionario federal (Boletim do Exercito n. 2U, de
5 de julho de !912, pag. 1.143).
.
A' vista, pois, desses precedenteS é o Supremo Tribunal Militar
de parecer que ao peticionaria seja contado, para os elfeitos oe sua,
reforma, de accôrdo com a lei n. 2.356, de 3i de dezembro de i9i0,
art. 95, o periodo de 10 de maio de 1898 a 21 de janeiro de 1903,
em que serviu como auxiliar de pharmacia da extincta Escola Militai'
do Brasil, e, de accôrdo com a resolução de 9 de abril de 1908, o periodo de i5 de agü!>to a i de setembro de 1897, em que prestou serviços na campanha de Canudos.
Supremo Tribunal Militar, i3 de julho dê 1914.-F. I. Teixeira
Junior.-J. J. de Proença.- Carlos Eugenio.-Olympio Fonseca.Julio Almeida.

...

Como parece.
Rio de Janeiro, 12 de agosto de i9i4.- Hermes R. d<,t Fonseca,
- Vetpasiano Gonçalves de Albuquerque e Stl1>a.
REsOLUÇÃO-

fi.o 68-

Em 24 Di<: AGOSTO DE i1H4

O eomllW1dante de batalhão, agindo indev.,ndentemente do eommandante do
regimento, nl1o tem direito a vencimentos iguaes aos do eommandante de
batalhão de caçadores

Ministerio da Guerra- N. !9- Rio de Janeiro, 24 de agosto
de i9i4.

O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de
Estado, declarar ao Sr. delegado fiscal do Thesouro Nacional no Pa~
ranfl, em confirmaçll.o ao telegramma que lhe enviou em 21 do cor-
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rel).te, que o comma.ndante de bat.alhâo, agindo independentemente
do official que exerce o logar de commandante de regimento,
não tem direito a vencimentos iguaes aos que percebe o de batalhão
rlP- caçadores, porquanto 1e3te corpo é commandado por tenentec~oronel e aquelle por maJOl' ; e bem assim que aos officiaes servindo
nas forças em operações no dito Estado se deverá abonar terça parte
do soldo em campanha.- Vcspasiano Gonçalves de Albuquerque c
Silva.

·

(Communicou-se á. Direcção da Contabilidade da Guerra.)

N. 69 - EM

2~

DE AGOSTO DD f 9f.\.

O eommandante dn Escola Militar, para a presidencia de um conaelho do
guerra, deve requisitar o major a quem couber, por..,cscala, essa presidencia.
Torna-se sem elfeito a portaria de 24 de agosto de f896, isentando os ofllciaes elfeetivos e professores das Escolas Militares das escalas para eonSAihos de guerra

MinistP.rlo da Guerra - N. 636 - Rio de J a.neiro, 24 de agosto
de f9t~.

Sr. chefe do Departamento da Guerra- O commandante das
Escolas Militar e Pratica do Exercito, no officio que dirigiu a essa.·
repartição em t6 de junho ultimo sob n. 982, consulta si, para presidir um conselho de guerra, em vez de requisitar um oflicial superior
pertencente a corporação estranha, como diz o accqrdii.t> do Supremo
Tribunal Militar da' f6 de setembro da 1896, deverá. nomear um dos
ofiiciaes superiores que servem no corpo docente, embora, em face
das disposições em vigor, não figurem estes na respectiva escala..
Em solução a tal consulta, motivada, conforme menciona o
mesmo officio_, pelo receio de ser essa medida caso de nullidade de
processo, por analogia ao de que trata o accórdam do Supremo Tritmnal Federal de 12 de setembro de 1908, publicado na ordem do
dia do Exercito n. 135, de 20 de novembro seguinte, declaro-vos,
para os devidos fins, que o dito commandante, nos termos do art. go
do Regulamento Processual Criminal Militar, deve requisitar da autoridade competente o major o que couber, por escala, presidir um
conselho de guerra, o qual, posto á. disposição do respectivo commando, será nomeado para o citado fim, conforme recommenda o
primeiro dos mencionados accordãos.
Outrosim, vos declaro que fica sem atreito a portaria de 24o de
agosto de 1896, dir·igida á Repartição do Ajudante General, ora extincta, em vir-tude da qual os officiaes etrectivos e professores das
escolas militares não entram nas escalas de conselho, visto ser essa
doutrina contraria ao que preceitúa o art. 30~ do alludido Regulamento Processual Criminal Militar.
Saude e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque c
Silva,

\}I)

DEclSÕES DO GOVERNO

N. 70- EM :28 IJE

A~;o:-;Til

DE 1\H.J

Manda-se contar como tempo de sei·'i\·o, para a reforma, a 11111 medico do Exercito o tempo em que, como estudante de medicina. prc><tou ~cniço em um
hospital de sangue no Eslado da Bahia

'lfiniHtel'iu tia I; uerra - N. ti48 - lHo de J<t 11ciJ·n, 28 rle agosto
de 1\HL

Sr. dwfe. Lin Departamento fia Guel'ra- Dechru-vos que 0
Sr. Presidente da Repu blica, eonformando-~e com o parecer do Supremo Tribunal Militar,. exarado em consulta de 27 de julho findo,
sobre o requerimento em que o capitão medico do Exercito Dr. João
Muniz Bat•reto de Aragão pediu que se lhe contasse para os etfeitos
da reforma o período decorrido de 1i de agosto a 30 de novembro
de !897, durante o qual serviu no hmspital de sangue. então instailado no Mosteiro do S. Bento, no Estado da Bahia, resolveu em
26 do corrente deferir essa pretenção, visto achar .se o requm·ente em
condições identicas ás do 1° tenente medico Dr. Juvencio da Silva.
Gomes, a quem se refere a. resolução de Q de abril de 1908, pela qual
se mandou contar a. este, tanibem para os effeitos da reforma, o·
tempo em que, como a~umno de medicina, serviu. gratuitamente em
um hospital de sangue.·
Sà.ude e fraternidade.- VesptUiano Gonçalves de ,\lbuquerque c
Silva.
CO:'ISULT,\ A QUE SE REFERE O AVISO SUPJL'.

Sr. Presidente d<1- Republica - Com o aviso n. :H a, de i3 de novembro de 1912, mandastes submetter á considera,;i!.o d):lste Tribunal
os papeis em que n capitão medico 1Dr. João Muniz Barreto de Aragã.o
ped.o que se lhe conte como tempo de serviço, para a. refot·ma, o pe-.
riodo decorl'ido de H de agosto a ao de novembro de f897, em que
preston serviço no hospital de sangue então insta.lla.do no Mosteiro de
S. Bento, na ea{lital do Estado da Bahia.
O petieionar10 em seu requerimento allega. achar-se em identicas
condições ás do i 0 tenente medico Dr. Juvencio da Silva Gomes, a
qnem pela resolução presidencial de 9 de abril de 1908 foi concedido
o mesmo favor.
O major chefe da 2• secçào da. G. 1, enl'aJninhando o mesmo requerimento, diz:
" Que como informação bast;t transcrever a que foi dada pelo general de brigada, director geral de saude, no t·equerimentn do então
!• tenente medico de 5" elasse Dr. Juvendo da Silva nomes, quo
obteve eontar, para os e !feitos da t·eCorma, o período em que, como
estqdaute de medicina, prestou ~erviços gratuitos no hospital de
sangue estabelecido no extineto Arsenal de GuetTa da capital da
Bahia, em virtude do parecer do Snpremo Tribunal Militar de 27 de
janeiro de f 908 e eom o. qual se conformou o Sr. Presidente da Republica em 9 de abl'il do mesmo armo.
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seguinte a alludida informação :

«O aviso n. 1;031, de ~2 de novembro de 18\l!J, em f]lle

SI\ apoia"
rcquet·ente, não ampararit sua prdençãu, porquanto se ref(\I'ü a militares em oper:u;ões de guerra no interior do Estado da I3altia (\ ellc.
requert~nte, não ,.,.a militar, uem prestou servi!;.os 110 intel'ior do
Estado, parecendo, entretanto, que poderia ser cont'edido ao Dt·. Jnvendo Gomes o favor que solicita si o Govel'flo, por a1·to rln equirlade.
sinão de justiça, tornasse extensiva {L guarniçào da Cilpital da Bahia
a contagem pelo dobt'O do tempo que durar;un as operaç!•es de ~tHH'I'a
era Canudos, vantagem de que gosam os olliciaes e prac;as que guarneciam os vasos de guerra 1\m observaçào no pm'to desta Capital.»
Continuando, diz ainda o major chefe da t,a secção :
A' iuforma(;<i.o supra que. mutati.~ mulanats; púde ser a ppli,·;11la a,,
requerente, tonho a accreseentar uma observaGãO, por nii.o achar
muito de ai)Côrdo com a techuica militar as denotlí;iHações dadas ;'t,;
epfermarias provisoria;; estabelecidas no extineto Arsenal de ~uerra
da capital da Bahia e no Mosteit·o do S. Bento da mesma \'a.pital, ele
hospitaes de sangtw.
Hospitaos de sauguc sflo os hospitaes ;nubulantes que servem
para ret·eber os feridos em campanha (assim o definem escriptores
militarns e dvisJ e a. capital da Bahia nem ;to menos serviu de base
de operaçf,es durante a. l'itada guerra.
Embora muito apreeiaveis os servit;os pmstaflos pelo requereu~.!:,
não é isso motivo para que lne seja 1:omputado um periodo, unicamente pelo rn·oprio indieado, cluraute o f!Ual a uenhum risco e:;t.evl'
exposta sua vida.
Pelas t•azões acima, opino pelo indofeJ'inumto desta pel.i,;ão,,
Aemnpauha. tambem os presentes papeis dtlas certidões passadas .
pelo general dt> dinsão reformado Dr·. José Lnotll'io dl' 1\Iedeiros,
ox-director do hospital installado no Mosteir'> de S. Bento da Bahia,
onde confirmaudn a alleg·ar,<io do requerente subt·e os serviços pot> e li e
pl'estados no periudo flUe pode lhe seja (·outado para a reforma, fazlhe as mais ·elogiosas refereucias.
Passa agora o Tribunal a dar o sou pat·e,·or.
c,,mo se vô do que aeima fiea exposto, o caso do requct'mti.C é
oxaetameuto o ID!~smo do Dr. Jov·encio Gomes, que motivou o pan~eer
rlest.ü trihuual de. '27 de jauoit·o de f 908, e ús propl'ias intorma,;õns do
caso actnal nada mais são, quo a t.ranscripção do que então se disse.
Assim sendo, o Tribunal nã.o tem mais a dizer do quo reproduzir
aqui as palaVL'as do citado parecer, eom o qual vo~ eooformastes pR!a
resolução de 9 de abril do mesmo anuo :
" Esio Tribunal, cousirleraudo mnritorio " serviço prc::;tacto gratuitamente pelo requerente eomo est.udant(\ do medicina, desde 18 de
m<tr,;o ;Jté 5 de outubro de 1897, no hogpital de sangue estabelecido
uo Al'l:;onal do üuet'l'a do Estado da Bahia, c quo ao~ a Ium nos de Jll<!dicina ou pnat·macia, quo constituam a dassn de pensioni~iclS tHJ hospital militar desta. capital e 110 da Bahia que entravam pa.t·a o t'Ol'Jlo
de saude, 1\ra I'Ontado, para a reforma, o tf\lllJlO que hnuvesSI!m servido 11aqudle ('aractcr, <"onfortne dispunha o art. Ui8 d11 reg-ulalllcmo
appruvado pnlo 1lncreto 11. 1. 900, de 7 do mar,.: o rlc t8:i7, ó rlc parecer quü será justo Jll'()(~eder-se dn modo aualogo 1·om o requcre11tc,
Dr ..Juveawio da Silva Gomes, que, como alumno de medidna, serviu
gra tuiiamente em um hospital de sangue na (:a.pital do Estadf) da
Bahia, desde l8 de tnat·ço até 5 de outubro do t8'J7, c actualmontc
pertence ao Corpo de Saude do Exercito com" 1" l:cueul': medico do

nEé:lsiíER no non:n:-;-o

:;• elasse, manrlando-;:e que lho snja computt11lo 1 par:t 11. reforma, esse
tempo, mas não pelo dobro, como elle requer ...
Concluindo é o tribunal do piLreccr quo a pretença.o do Dr. João
1\lttniz Barreto de Aragão csU no caso de ser deferida.
Rio da Janeiro, 21 de julho ue Hll~.- P. J. 1'ei.1:eira Junior.-

Julio dt Noronha.-!. J. de Proença.- Carlos Eugenio.- L. Medeiros.
- Olympio Fonsecrt.- Marques Porto. - Julio Almeida .

...

Como parece.
Hio de Janeiro, 26 de agosto de i \lllt.- 11~rmcs R. da Fonseca.
Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva.
HESOLUI,:ÃO-

N. 71- EM 28 bE AGOSTO DE l<Jl{.
Pedem-se ao Ministeriu da Fazenda providencias para que as repartiçues paglldoras attend:un ás requisições dos commandantes de corpos e chefes de
estabelecimentos militares sobre quantitativos de massa de expediente,
independente do disposto no art. 22 da lei n. i.H<l, de 30 de dezembro
de 1903

Minis te rio da Guerra - N. 7·1,2- Rio de Janeiroj 28 de agostrl
do l!H4.
Sr.· tnlnistl'o de Estado da Fazenda. - l\ogo-vos digneis determinar que seja expedida circular a todas as repartições pagadoras,
de modo a. attenderem ás rêquisições dos çommandantes das tlifferentes unldrllle8 c chttes do estabelecimentos militares ácerca dos
quantitativos de massa tlc expediente, independentemente do que
exige o art. 22 da lei n. !.14:~, àe 30 de dezembro de 1903, sendo
que essa providencia ~e torna necessaria para nã~ ficar prejudicado
o serviço das massas já estabeleeido em leis do orçamento.
Por essa occasião vos communiCo, para qne vos digneis scientlficar ás mesmas estac:ões, que nesta data mando tornar extensivas a.
esta ma.ssa a~ instrucções approv:ida.'l por portaria de 2 de janeiro
de f9l2, quanto ao forragt!amento e ferrageamento dos animaes em
servic:o no~ corpos do Exercito e estabelecrmeotos militares e ás
quaes se refere o aviSQ-clrcula.r desse ministerlo, n. !SS, de i i de dezembro do Hlt2, di~pO!IdO que se nllo deve impugnar O pagamento do
respeotivo quantitativo por falta de doeutnento comprobatorio.
Sa.udo e fraternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque c
Silva.
N. 72- EM 28 DE AGOSTO DE

1\H~

São htensivas á massa do expcdiet\to a fomcccr aos corpos do Exm·cito e cstabelechnêntos militares as instrucções approvadas por portaria de 2 do
janeiro de i'Ji2 sobre forragcamento o fcrrageamcnto dos animacs a \li em
serviço.

Ministerio da Guerra - N. 6i6 - Rio de Jaueiru, 28 do agosto
de 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que sll.o
extensivas á massa do expediente a fornecer aos co~pos do Exercito
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de 2 de janeiro de :1.012, quanto ao furragcamento o fel'rageamcntn
do:;; animaes alli em serviço e ás quaes se l'efere o aviso-circular
11. 38, de H de dezemb!'o de !.012 do Ministerio da Fazenda, dispondo
que se não deve impugnar o pagamento do respectivo quantitativo
por falta de documeuto comprobato~io.
Saudc e fratcl•nirladc.-Vespasiano Gonçalves da Albuquerque c
Silva.
(Cummunicou-se á Directoria de Contabilidade da G4crra.)

N. 73 -

EM 3!. DE AGOSTu

Dl~ 19!.4

Pela resolução de 30, sobre consulta do Supremo Tribunal Militar do 5 dn
julho de 1909, a perda de antiguidade de posto que solfre o official
transferido de uma pam outra arma só prevalece para a promoção nesta,
e pela de 2 de junho, sobre consulta de 16 do maio de 1910, os officiaes em
taes condições, passando para o quadro de intendentes, rcadquirem a antiguidade de posto que tinham perdido

l\linistcl'io d.1 Guerra - N. ü56 - Hio de Janeiro, 3i de agosto
de i9i4.

Sr. ehefe do Departamento da Guerra- Tendo o i 0 tenente intendente Oscar Leonidas Corrêa de Moraes pedido da novo melhor
1:ol\ocaç~.o no Almanak de Ministerio da. Guarra, em vista do disposto
110 art. 15 no decrato n. 6.!l7i, de 4 de junho da i908, c do facto
de occupar na arma de infantaria, quandô á hlesma pertencia, logar
ua. respectiva escala acim:t rle inteudéntes que, como elle, foram
admittido~ 110 rcspeçtivo quadro e, entretanto, são collocados -acima
de si 1wste quadro, o Sr. Presidente da Hepublica, conformando-se
~~om o parecer do Supremo Tribunal Militar exarado em consulta de
6 de julho findo, resolveu, em 26 do corrente, indeferi!· essa. preteHção por uão ter fundamento, sendo os intendentes a que sa rafere o
requetente mais antigos que clle e estando estabelecido, pela resolução
de 30, sobre consulta d~ mesmo Tribunal de 5 de julho de i 909, que a
perda de a11tiguidade que soffreu o official transferido d.e uma para.
outea arma só prevalece para a promoção nessa arma, e pela rle 2 de
junho de !910, sobre consulta de 16 de maio anterior, que os officiaes
teansferidos paxa outra arma eom perda de antiguidade passam para
aquclle quadro, readquirindo a antiguidade de posto que tinham perdido, além do que o proprio art. 11i, acima citado, garante aos mencionados intendentes' a collocação que têm ; o qua vos decla1·o pa!'a
os Iins ronvenientes.
Sanrlu o fraterní,Jade. -- Vc~pasia11o GonraltJes de Albuquerque
c Silva.
CONSULTA A QUE SE REFF;RE O AVISO SUPRA

Sr. Presidente da Hepublica- Por vossa. ordem vieram a e!tc
Tribunal para dar parecer os papeis em que o i 0 tenente intendente
O scar Leonidas Corrêa de Moraes pede reconsideração do despacho
qne indeferiu o seu requerimento pedindo melhor collocação no Almanak do Ministerio da Guerra..

H'IO

OECISÕE~

llO ~ :oYF.RNO

Con~t~.m esses papPis dí' um nu•mot·ial pedindo a allu!lida rc<~Oll1
sideraçiio c do t't•quet·imento qun foi indet'l\rido.
'lo memorial allPga o p<'ticionario adtar-St'· a1uparado pelu art. I:;
do d<'<'t'<'to 11. 6.\l7t, rl<~ '• dt\ junho tlt\ \908, qut• assegura <t todos o~
oOi<'iat•~ do E:'lercito que pas~at'<lln para n quadro de mtendentes, g~
l'a nti<ts d<~ St\US direito,: na confobnidild<> da \Pi vignnto, julgando-sn
prejudic;~do com a sua t·oll<waçiio abaixo <lt'. qn<t tt·o t "' ttn1eot•\S qne
e i ta nomina htHmte .
.\llega mais qu<' aquelles quaü·o otlkiaPS fomm transtcl'idos, l'lll
divet·~as datas, de uma para outra arma, de aecôrdo com o art. li"
da lei n. I. H3, de 11 de seternhro de 186i,.em pleno vigor.
Que ntmhum acLo do Gov<lrno mandou alterar a sitn;u;ão dos dit~~~ llllki;tes na t•scala, appa.recendo dles aclma do peticionado nn Altnanak dt• 190!1, p!'imoiro ~~~~~ que figuram os intendentes.
Que súment.e de vido <t nm eugauo fot·am elles assimcollocatlos e
Jkat·am pnsterionnente mantidos em tal loga!" em consequencia de
um paret·cr tlt> t·onsnlta uo Supremo Tt·ibunall\lilitar sobre os officiaes
tla. arma tle •mgenharia, cn,ia qnestiin nenhuma paridade tem com o
qHad1·., !lc intendentes, por igsu que, qu:tnto :í.qnellcs a lei silenl'ion <L
re:;peitn, ao passo que ;unparnu aus inten•lentes no S<'.U art. 15.
t)ne " aviso de H de maio de 1891 resolve devet·ern os oiHciat~s
tt'<UISferitlos de urna para OIItt·a arma, enm a dausnla de não prejudicarem direitos adquiridos, ser eolloeados abaixo dos que já se achavam na, arma.
Que foi transferido com os officiaes· citados pat·a o <·orpo ue intenuentes, tendo direitos adquiridos quanto á sua eollocaçfio na
escal<t, quando na arma de infantaria, onde seria certamente promovido ao posto immediato antes dos offidaes em questão.
Esse memorial é datado de 28 de mar«;o do coiTente anuo e sobre
elle nenhuma autot idade informou •
.'lo requerimento de 30 de maio •le 1\Ha rar. o petil'iunario as
mesmas allegações.
O general chefe do estado-maiot· informou que devia ser ouvitla
a respeito a Commissão <le Promo<;ões, o que parcee n~.o ter sido feito.
O tenente-c<Jronel Barcellos, inte~dente de P classe, informa pareeer-lhe de toda justi<;a que seja attendida a pretenção do requerente
porque, tendo sido transferidos de uma arma para. outra os officiaes
citad0s, ficaram mais modernos do que o rerpwreme, á vista tb lei· e
mais disposições que rogem o assumpto.
•
O então coronel Uno Ramos, chefe do Depat·tamentu tl<l Administl'ação, informa flue, conformando-vos com o parecer deste trihunal, resolvestes em 2 de juuho tio HHO iridetiwit· o requerimento
oro qun o então t• tenente intendente Fclix de Sá. Laranjeira fez
identico pedido, allega.ndo og mesmos motivos; 1pelo que nã.o julga o
·
supplicante no casso de ser attendido.
lEste tribunal, em p<treeer de 5 •le julho de HI0\1, com o •1ual se
confm·mou a resolução presidcn<·ial tle 30 do mesmo mcz o anno, fe<:
ver que a perda de antiguidade soffrida pelo,; olficiaes tratlSierido,; •lo
uma arma pa!'a outra com n~a dausula sómcnte IH'evale~.:e, para
promoção na arma para. a qual foram ttansferido,;, visto eoncoererom
elles •·om os· do mesmo posto que já a ella pertendam.
Em qualquer outm l'ircumstaucia é levada em conta a a ntiguidarlc absoluta.
No pai"eeer de 1ü de maio tle 1\HO, eoru u <(Ual igualmente ~e
conformou a. resolução presidencial de 2 de junho do mesmo anno,
sobre identira. pretenção do 1• tenente in tendeu te Felix de Sá Laran-
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.ieira., o tribunal, julgando o caso inteiramente analogo ao supracitado, opinou pelo indeferimento da mesma prfltenç.ão.
Declarou esse pareçer : Os officiae., contra. cuja situa•·ão na respectiva escala o requerente reclama, ao passarem para a. a1·ma de
crwallaria ficaram sendo nlferes mnis modernos dessa arma, ma., pm·a
a ]lJ'ornoção sámente ; em qualqueJ· a.cto dr ser1•iço, concorrendo com
os dtL sua. arma c das outras, era mantida a sua a.utori(ladt? absoluta.
Transferidos par:~ o cor·po de intendentes esses officiaes deixaram
de concon·er com os alferes de cavallaria para a. promo<;ão na arma;
readquiriram portanto :1 antiguidatle que haviam perdido para aquelle
elfeito sómentc.
O art. fã do decreto de \· de junho de i\lOH, que invora o peticiqpario em favor de sua pretenção, a ella se oppõe, por i;.so que
assegura a todos os o!ficiaes do Exereito, que passarem para o quadro
dn intendentes, garantias de seus direitos na conformidade da lei vigente, e seriam privados da garantia de contarem as sua~> antignidades da <lata eompetente os officiaes contra cnja colloc::u;.!l o na esc:1la
clle reclama, si fosse satisfeito o seu pedido.
Os intendentes José Lourenço de Carvalho Chaves, Antonio. Montniro Mcirelles, Aoastado de Freitas, aetualmente eapitã.es, e Joaquim
Alves Cavalcante, :l tenente, foram todos promovidos ao primeiro
po~tn mn :~ de novembro de 189·~ ; como o peticionarw, sendo praças
l'CSJ>PI'tivamente de 4, de novembro de 1887, 28 de novem hro de 1888,
!) de agosto ri~ 1888 e ~6 de setembro de 1889, á medida qne o peti·
douario o é rle 20 de dezembro de 1889.
· E' pois mais moderno <lo que :1quelles e por isso o seu log:u· na
eseala ó abaixo delles.
A' vista do exposto, é o tribunal de parecer que o requerimento
do 1" tenente intendente 0.-;<'ar Leouidas C:orrt•a de Mm·ae..; nãu está
no ~~aso de ser rleferido.
Supremo Tribunal Militat·, ti de julho de 1\!1/t.-F. J. Tei:xeira
.Tunior.-.Tulio de Noronha,-!. J. de Proença.- Carlos Bugenio.Olympio Fonseca.- .Julio Almeida. Foi voto n miHic;tro mareehal Lni7.
Antonio dr :\ledciros.
REsor.uçÃo- Como par'e<·e.
0

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 19H.- Tlerme.~ 11. rfn Fonsecii.Vespasi,mo Gonçalve~ de Albuque1·q11e e Silm.

N. 7'• -

El\1 :li DF. AfWSTO DE HH4,

Manua-so substituir nos 'corpos de engenharia o mosquetlo pela carabina
Maugor e adoptar o nso pelos soldado,• condnctorllf', mocanicos e outros
r•wolv<'l' fl sabre longo em V!'z do mosqnNão " sabre

:\linisl<'rio da ·,;lllll'l'a ·-·N. li5À- Rio dn .Tancir·o, :li de :lgo~to
de 1\lH·.
Sr. ehefe do Departamento da t.Juena - De0laro-vos que, á vista
da especialidade conferida aos batalhões de engenharia, d1werão ~er
adoptadas nelles as segnintés provideneia~, de aceôrdo t·om a indi-
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caçl.o feita pelo ch!lfe do Grande Estado Maior em omcio n. 3iã, de
i 9 do corrente :
f•, substituição pelo mosq uetàó da cara blna Ma use r ;
2•, uso pelos._ soldados conductores. mecanicos, pilotos e telegraphistas, de revolver e sabre longo em vez de mosquetão e respectivo
sabre, quando em serviço de'sua especialidade.
Saude e fraternidade.- Ve&pasiano Gonçalves de Albuquerq1te e
Silva.
N. 75- EM 31 DE AGOSTO DE :1914·
As bandas de musica regulamentares pertencem ao estado menor dos corpos,
sendo que nos corpos de aavallaria as que existem por concess~o espocial
não devem alterar os quadros da arma

Ministerio da Guerra - N. G60 - Hio do Janoit·o, 31 elo ~gosto
de 1914.
Sr. chefe do Departamento d~t nnel'J'a- O capitão Eulalio Franco
Ribeiro, commandante do 2• esquadrão do H• regimento de carallaria, consulta. si os musicas nos rcgimentr s do l'avallaria, dos quac~
trata o aviso dfl 27 rle fevereiro de f 909, devem ostar ·incluídos no
estado-maior ou ser distribuídos pelos e~quadrr.es.
Em solução a essa consulta que submeLteu esse departamento á
consideração deste ministerio, em fl de abril ultimo, vos declaro par:l
os fins convenientes:
qilc as bandas ele musica regulamentares perteneem ao estauomenm· dos corpos, segundo se verifica. dos avisos ns. !iü\l, de 3 de
março e 3.133, de 15 de outubro de 1903;
que aos cm·pos de cavallaria, não possuindo estes bandas do muslc;t sinão por concessão especial, as que existem em taes· condições
não devem alterar os quadros da arma, os quaes no estado menor não
6ogita.m de musicas.
Saude e fraternidade.- Ve.~pasiano Gonçalves de Albuquerque o
Silva.

N. 76 -

EM 3 DE SEtEMBRO DE 1914

Aclara duvidas sobre o art. 7• do regulamento approvado pelo decreto n. S.OlG,
de 19 de maio de 1910, quanto ao official que deve servir como inspcctor
permanente

Ministerio da Guerra- N. 661- Rio de Janeiro, 3 de setembro
de 191;.
Sr. chefe do Departamento da. Guerra- O tenente-coronel José
Luiz Pimenta, commanda.nte dr) 5~ bat<Lihão de ar1ilharia de posição,
consulta, em face do disposto no art. 7• do regnlament0 annexo ao rteCI'eto 11. 8.016, de i9 de maio de 1910 :
1•, si o direito de commando de que trata 03Se a1·tigo se refere
ao officia.l que, seudo de uma região onde tem colllmando e:>tá servindo por ordem do Mini~terio da Guerra accidentalmente' addido ao
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Quartel General, oro outra, para funcclona.r em <onselbo de investiga.
ções ou de guerra, ou ao official mais' antigo que tem commando
nesta, o faz parte das respectivas forças;
2", si um otllcial estranho a uma guarnição {I addklo por qualqurr
motivo :~.o seu quartel-general pódo assumir as funcçües de inspeeto1·
permanente independente de nomeação especial ,)o Uoverno.
Em soluçll.o a essa consulta que submette~tes á consldei·açll.o «leste
l\linisterio, vos declaro :
t•, que o direito de commando de quo tr<~.ta o citado artigo se
rMere ao official mais graduado e antigo que fa?. parte das forças !la
região;
2•, e que, nas condiÇõei figuradas no sogun,.Jo item só poderá.~as
sumir as funcções de inspector permanente por nomoaçll.o esproial do
Governo.
Saude o fraternidade. - V~spa$iano Gowalves de Albuquerque
e SihJa,

N. 77 -

EM * DE SETEMBRO IlE i91*

Podem ~11r nccoitas pelos arsenaes de Guerra cnconJmendas de obra~ particulares; não póde, porém, o producto respectivo applicar-~r a pequena~
tle~pezn~ do~ mesmos arsenae.~
·
l\lini~tel'io
tl!\

da linP-rra- N. 076- Tlio de .Janf'iro,

~de

setP,IDl>ro

1\114.

Sr. r'hefo do Departamento da Gucl'l'a - J~m soluçfw ao telegl';tmma que, em 8 de agosto findo, vos dirigiu o diractor do Arsenal
de l~uetTa de l\latto Gt·o>so, consultando si pódo acceitar de partieulal'O> a encommenda da dua~ obras, empt·egaodo o seu p1·oducto em
pequena> despezas daqnelle estabelecimento, de:·laro-vn~, para os fins
convenientes, que, não ficando prejudicado o:; serviços proprios do
referido arsenal, nenhum inconvenieuto bana promptificação de obras
particulares, não sendo entreta.'nto posslvel, sera autorização do Congresso Nacional, o emprego do re8pectivo custo nas alludidas despezas,
pot•que as receitas eventuaes têm a sua applicação especial marcada
nas leis de orçamento. 1
<~'•
Saudo o fratemidade. - Vespasiano Gonçalve.ç do Albuquerque
e Silva.

N. 78 -

EM 4. DE ·SETEMBRO DE i 914

Altera-se n tabella de fardamento a distribuir ás pl'lças dM
mentadas do Exer~to

de

Ministerio rià Guerra -

t91~.

N. 675 -

unidatle.~

arrrgi-

IUo de J:aneiro, 4, de setembro

Sr. chefe do Departamento da. Guerra - Declaro-vos que fica alterada, a partir de i de janeiro vindóut•o, a tabella de fardamento
que deve ser distribuído ás praças dos corpos o mais unidades arregimentadas, approvada por aviso n. ~6, do 8 de setembro de !909, na
parte relativa ao calçado quo será na. quantidade de quatro pares em
vnz de seis, por anno.
Saude e f1:aternidade. - Veswt~iano GonçaliJeB de Albu1uerque
e Silva.

fOJí.

OECIRÕF:R DO GOVERNO

N. 79 ....,. EM 5 li E SETEMBRO DE :19!Jí.
A's praças do EJCercito não graduadas e que se engajarem deverão continua!" a
fazer-se pagamentos df' gratillcaçfi.o elevada do6$ a SS por não terem ~ido
t·evog:ada' as disposi~ÕP" qnn mant<"lm esqe angmento

l\linisterio d:1

f~uerr:1

- N. fJ86 -- lHo de Janeiro, 5 de setembro

de19H.

Sr". chefe do Depm·tanwnto da Guerra-- Tenrlo o commandante
do '•\J" batalhão de eaçadoro~ consultado, no otlicio n. t97, de 14 de
maio ultimo, dirigido ao i uspector permanente da li"'· região, que o
submetten :\. vossa •·onsideração, si em face da Labolla D, a que se refi~re o a.rt. :.!ü da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de HHO, aq praças

<lo Exereito ufw graduadas e que se engajarem de aceôrdo com o disposto 110 paragra.pho uniro do art. n do regulamento appl"Ovado pelo
decreto 11. (). H'• 'i', de 8 de maio de t 908, podem ter ainda elevada de
ü$ a 8$ a. re~pef~ti·va gratificar;ão, na fórrna de disposições contidas em
leis que fixat·am a despeza para exercícios anteriores e não reprotiuzida~ qa. vigente, de n. 2. 8~2, de 3 de janeiro findo, declaro-vos, para
os fins convenientes, que deverão continuar a t'azer-se pagamentos de
eonfor·midade com o augmento havido, não só por não existir nesta
lei artigo que rt>voguP. a.quellas disposições, mas tambem por se encontrat· nella. ar't. 20, verba 9• ~Soldos, etapas e gratificações de
pra<;.as de pret-o recurso preciso para taes pagamentos.
Saude e fraternidade. - \'espasiano Gonçalves de Albuque1·que
e Silva.
N. 80 -

EM 8"DE SETEMBRO DE f9ti

Provitl~nci:l·S~ sobr€' a remessa á Secretal"ia de Estarlo da Guerra rlP nma,

mlação d.e funccionarios rlo Ministerio d.a Guerra
~linisterio da Guerra--- Hio de Janeiro, 8 de setembro de 19UCircular ás l'epartições e estahelecimentos militares.
Sr .........................................................•
Prov)denriae para que sej:t enviada á Ser~retaria de Estado da
Guerra, eom a possivCJI brevidade, uma relação dos t'uncdonarios
riCJssCJ .................... , ~~om as datas de ~ua nomeação para o
pr•meiro "argo o de sua ultima promoçllo e com a categoria do~
car~os exercidos por eUes, afim Je sa poder satisfazer a requisição
da Commissiío de Pinanças'da Camara dos Srs. Deputados, constante
do olficio n. 152, de 31 de agosto findo, do 1" seantario (la mesma
Camara.
Saúde e fraternidade.- Vespasiano frowalves de Albuquerque e
Silva.

;'I. Rf-

EM 8 DE SETEMBRO DE i9H

Provinrmcia-~e. ~obre a itieineraçio de alguns dos papeis tlo extincto C:ommando da guarnição " fronteira rle Sant'Anna <lo Livramento

1\linistel'io da t~uerra - ~. 69:{ --Rio de Janeiro, 8 de setemhl'o
de i9H.
Sr. rhefe do Departamento da Guerra - Tendo o commançiante
do wo regimento de eavallar·ü\ consultado em officio dirigido ao da
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3.. brigada. de cavallaria, em 29 de abril ultimo, sobre n. 336, si

póde nomeat· uma commissli.o para resolver sobre a queima de diversos papeis existentes naquelle corpo e em maioria jã. deteriorados,
do extineto ,·ommando da guamição da fronteira de Sant'Anna do
Livramento, vos declaro, para os iins convenientes, que, de accôrd?
com o disposto uo aviso de 24 de agosto ele t900, concedo a autortsação pedida., devendo, porém, a commissão mandar incinerar apenas
os requerimentos despachados, officios de diver~as autoridade.c;, partes
dB superior de dia e de guardas, telegrammas e minuta.c;, conservando-se as cópias de conselhos de guerra, relações de alteral_;ã.o, folhas
de vencimentos, papeis relativos {L receita o llespesa, contractos,
actos, etc. e o mais que ella julgar conveniente e lavrando-se de tudo
um termo em trcs vias, das quaes ficará uma na guarnição respectiva,
outra na sMe lia im~pecç:lo permanente e a tereeira no departamento
r:entral.
Saúde e;r1·aternklade.- Vespasiano llonça/vcs de Albuquerque e
Silva.

N. S2 - El\1 8 DE SETEMBRO DE t 9H
Ooclara comn se deverá proceder, tratando-se de enterramento de praças
do EKercit.o ~m D. Pedrito. onch• ~~~ não concedPrn ~epnlturns gratiq
para pqta~

i\linisterifl da Guerra -- N. 692 - Rio de Janeiro, 8 de !!etembro
de 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo esse departamento submettido á consideração deste ministerio o officio n. 38\1,
de :H de maio ultimo, em que o chefe do serviço de saude da i23 inspecção permanente participa haver o da enfermaria militar do
D. Pedrito, consultado como proceder l em vista da deliberaçll.o que
tomou o director da Santa Casa da dita cidade, de não mais conceder·
sepultura gratis para as praças de pret do Exercito, qne fa.llecerem,
declaro-vos, para os fins convenientes, que o caso está resolvido por
aviso de 22 de janeiro de 1892, ordem do dia n. 29~, de 27 do mesmo
mez, da extim\ta repartiçll.o do Ajudante General, o qual estabelece
regras parn. o enterramPnto das referidas praras e pagamento das respectivas despezas.
Saúde e fr:Lternida.de.- VPspa.çiano Gon,.ait'e.ç de Albuquerqut? e
Silva.

N. 83 - E\1 i6 DE SETEMBRO DE i9H
Declara-~e

que um soldarlo arldido a um corpo e recolhido ao Hospital Central
clo Exercito, julgado incapaz de continnat" a servir por soffi-er de rrlolestia
contagiosa, preso, respondendo a conselho de guerra, d11v~t·à ficar no ditn
ho,pital at(• cumpt•ir a rllSpP,ctiYa pena
I

"

Ministnl'io da l':ur.rr:t - - N. 720 -- Hio rle Janeiro, 16 de .-;ctemlwo

de f\)14-.
81·. chefe do Departamento da f;uerra - De pos~n do omeio qn<'
submetteste~ á consideração deste 1\linisterio n. õ81J, de 6 de julho
ultimo, e no qual o commandante do J 0 regimento do ar'tilhal'ia mcm-
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tatla consulta. como proceder no caso da ter alta do Hospital Central
1!o Exercito o soldado addido ao dito regimento Manoel Espindola dos
S.mtos. que, tendo sido julgado incava.z de continuar a servir 110
Exercito, por soffrer de tuberculose pulmonar, está. preso, respondendo
a conselho de guer1·a pelo crirne de deserção, declaro-vos, para os
fins convenientes, que, na hypothese Hgurada, deverá elle ficar no
referido hospital até cumprir a respectiva pen'a, vist(J não dispor
aquellc corpo de pri~ll.o isolada para recolhimento de presos atleetados de moles tia contagiosa.
Saúde e fi·aternidade.- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque 11
Silva.

N. 84 -

EM 23 DE SETEMBRO DE 1914

Não '' pormittida a accumulação rle gratificações por officiacs do Exercito

Ministerio da Gnel'!'a- N. 3 - Rio de Janeiro, 23 do setembro
(le 19!4.
O Sr. Presidente da Republica manda, por esta secretaria do
Estado, tleclarar ao Sr. delegado fiscal no Maranhão que é approvada
a deliberação que tomou, segundo consta dos papeis que acompaulmram o seu olficio n. 23, de 4 de agosto findo, de impugnar o pagamento de accumulaçll.o de gratificações a officiaes da guarnição do
dito Estado, porquanto e~sa dellberaçfto está de accf1rdo com o disposto na portaria. n. 8, de 30 de setembro de i9l3, á Delegacia Fl~cal
do Thesouro Nacional no Pa1·á, segundo a qual, em face do art. 3" da
lei n. 2.290 1 de l3 de dezembro de i9i0, qualquer que seja a commiss1to militar. os olliciaes perceber1to sempre as gratitlcações da tahella A, excepto quando exercerem funcções de cargo de otllcial de
patente mais elevada, caso em que pa.ssarll.o a perceber a gratlfleação que competiria aos otllciaes substituídos, perdendo, portanto, a
que porvent.ura estiverem percebendo.
Outrosim, manda o mesmo Sr. Presidente declarar que a citada
portaria prevê sómente as sub,tituições legaes e nenhuma outra disposiçlo contém que autorize accumulaçôes de cargos, as quaes só
transitoriamente se pódem apresentar sem que nisso se verifique o
direito ao abono de duas ou rnais gratificações de patente do official.
-- Ve:Jpasian·J Gonç·•lves de Albuquerque e Silva.

N. 85 -

EM 30 DE SETEMBRO DE i IH4

Mandam-se adoptar varias providenc;ias em razão de ter sido alterada, por de.
ereto n. 11.165, de 30 de setembro da \914, a côr do correame da$ praças
montadas

Ministerio da Guerra - N, 76!.í A - Rio ~e Janeiro, 30 de soten,thro de i91i-.
Sr. chefe do Departamento da Guel'ra - Declaro-vos, para os
fins convenientes que, tendo o decreto n. H. i65, desta data, mandado mudar para cOr natural o correame da.s praças dos corpos mon~
tados, deverilo Ser aproveitados os talins brancos existentes no3 depo-.

::'lf!NISTF.:mo !lA nt'E!Ht\
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sitos das intendencias,. pintando-se de côr kaki e usados emquanto
existirem o~ que tiverem chapas com d1stinctivo;
Que du equipamento de infantaria só se abonarão cinturões c
seus pertences ás pra<;as dos batalhões de artilharia de posição aquartelados em fortalezas;
Que passarão a ser considerados cargas da unidade, como peças
do equipamento, as polainas de brim branco e de couro marron, com
a duração de dotts :mnos para as de brim e de um anuo para as do
couro, c bem assim o capote de panno kaki para as praças dos corpos
montados e a pé, com a duração de tre3 annos para as praças das
guarniçõe.~ desta capital, dos Estadoq do Norte, Goyaz e Matto Grosso
e de dous annos para as dos Estados do Sul e Minas Geraes, continuando como peças de fardamento e com o tempo de duração das
respectivas tabellas o capote de panno preto para as praças do A~ylo
dos lnvallidos da Patl'ia e secção de enfermeiros ;
Que, para completa uniformidade da praça equipada em ordem
de marcha, a cor vermelha do actual cobertor de lã deverá ser· substttuida pela kaki, passando o mesmo a ser considerado carga. da
unidade, como ú a roupa de cama;
Que os ponchos, capotes e cobertores actuae~ serão substituídos
pelos de eôr kaki qnando cnrnplrtarem precisamente ,;en tempo de
duração e reeolhidos ao Departamf\ut.o ele Administração os capote~ e
ponchos existentes nas inteudencia.l! das unidades desta capital, para
~orem distr·ibuidos ás das guarnições dos Est:ldos ;
Qne o fardamento de al~odão mescla. destinado ao servi(;'l do
fachina com dul'ação de seis mezes pa~sará a >~er tarnbem usado no
st~rviço interno e nos exercícios, sendo a camisola substituída. pela
antiga blusa e p gorn do algo lão dl.l mescla pela capa do mesrun
p:umo, tu lo com a duração de quatro mezes ;
Que o fardamento de brim kaki, com a tiuraçll.o dCI seiil meze>,
passará a ter a de quatro nesta Capital, nos Estados do Norte, Goyaz
o Matto Grosso, fic(\ndo nas guarniçoes dos mesmos supprimido o fardamento de llane!la kaki, que será. con~et•vado nos Estados do Sul e de
Minas Get·aes, onde o fa1 damento de brim kaki continuará a tm· a
duração de seis meze3 ;
Que o fardamento de panno e respectivo gorro de p1la e as bota"
de couro da Bussia. pa,ra sargentos, ajudantes montados passarão •~
ter o tempo de duração de dons annos em vez de um ;
Que deverá ser augmentado de urna armaçfto de gorro a pala par:t
uso das respectivas eopàs, com a duraçll.o de um anno;
Que não sendo o fardamento distribuído ás praças um' supplc~
mento de vantagem {aviso n. 870, de 8 de junho de i908} não se passarão títulos do divida de peças de fardamento vencidas e não recebidas, nem se distribuirão peças ern duplicata por conta de divida de
fardamento ;
.
Que ficarão restab3lecido~ m ajustes de contas de fardamento qite
deverão ser preparados de accôrdo com com os modelos organizados
pelo Departamento do Administração e enviados co:n o rnappa conta
corrente na segunda. quinzena de janeiro de cada anno, para a devirla
conferene1:1. no citado departamento ;
Que á p•·aça expulsa do serviço do Exercito deverão se•· al,onado;;
nm facto de brim constante de calça e palotot e um êhapéo de paUta
ou de feltro, anecadando-se por essa occa.sião o fardamento do panno,
respectivo gol'I'o, tunica e car)oto;
Que fica. revogado o aviso u. 955, de 7 de· novembrJ de 19H,
rletet•miuando que os officia.es e 'li formatura usem botinas do couro
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preto, devendo continuar a usar botinas amarcllas quando estiverem
com o uniforme kaki, de accôrdo com o a.ctual plano de uniformes;
De eonformidade com essa:~ bases deverão ser alteradas as ta bellas vigentes de fardamento approvadas por aviso 11. 't6, de 8_ de ~
tembi·o de i 909, afim de, assim modifkadas, vigorarmn de i de ]anmro
de 1!H!> em deante.
Saúde <' fraternidade.- Ve.~p•t sirwo f(onçal!•e.~ de .~lbuq11e1·que e
1

Silva.

(Expediu-se aviAo identic.o ao Departamento da Admini~ti·ação.)
:'{. 81; -

EM 3 DE OUTUBRO DE i 9H

Cream-~e tmll·isorüun~nte varios lagares na fortaleza de Copacabana e fixam·~e
os venci ventos para os mesmos

Ministerio da Guerra- 1'1l. i72- Hio de Janeiro, :l de outnbro
de 19:1.4.
Sr. chefe do Departamento üa Guerra- Declaro-vos que, para
a tortaleza de Copacaba.aa, são creados os seguintes Jogares, com
caracter provisorio até definitiva resolul{ãO do Congresso '\'acionai:
t mooanico montador :
1 ajudante oe meeanico;
1 eleetricista ;
1 aJudante d'e electricista :
i toguista ;
Outrosim vos declaro que a 1iespeza. ,·espectiva sel'á calculada
nesta conformidade por anno:
l\leeanico montador, or·denado e gratificaç1ão.
Ajudante de m()canico, ordenado e gratificação
Electricista, gratificação • • • . .
Ajudante de electricista, diaria 108000.
Foguista, rliaria. 7$000 .

5:400$000
4:200$000
4:800$000
:1:650$000

2:555$000

Por ultimo vos scientifico que são nomeados interinamente para
a dita tbrtale?Jt, em vista do que expõe o chefe da commissão de fortificação de Copacabana em officio n. 602, de 29 de agosto findo: mecanieo montador, Alberto Stevenart; ajudante de mooanico, Alfredo
do l'l;asdmento; electricista, Lourival Soares ;ajudante de electricista,
.José Fernandes; fogmsta, Pedro Demetrio àe Souza Ramos.
Sande c fraternidade. - Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

"'. H7- EM 'lO DE OUTllBRO OE 1914
Pódc ficar nas at.tribuieioe~ do direct.or da Fabrica de Cartucho• 1.' Artefactos dfl
Gnerra a fac')l.d~de de mandar trancar notas impostas aos operarios

:'llinisterio da Guerra - N. iS - llio de ja nciro, 10 d(' outubro
de 1\114.

Sr. director da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra Bm solução ao vosso officw n. 292, de 18 de junho findo, declaro-vos

),f!:"ISTEI\10 IJ.\" r:ntli\HA

10\l

que póde ficar nas attribuit;ões da dircrtoria dest(' estab<:lccimctlto a
raculdado de mandar u·ancar notas impostas aos operar10s rcspee.ttvos, da nature7.a na de que trataes no mcndouado officio. tc~1do as:m.''
mais rcstrkta applicação a disposit;ão eontida na. ord~m do cha u. uh,
de ao de março de 1868, da cxtinrta Repartição de Ajudante General,
segundo a qual não podem ser tra.n<·adas ou inutilir.ada:s quaesqucr
notas existentes nos assentamentos dos Liv1·os mestres, sm~o po1· dcterminat;ão do Governo,
Saude e rr·aternidadc. - Vaspasiano Gonçalt•e.~ de Albuquerque I~
Silva.
N. 8'\ -

EM lO DE OllTUBIIU DE 1\H4

O a~pjrant.e a. oflicial qne anteriormentn -.,o uiatriclllOII na E~cola de <iucrra mn

1\Jllii. <~•jeito ao regulamento de 2 de outubro de 1905, não póde ter <eu
nome coilocado em primeiro logar na relação dos qne terminaram o curso
preparatorio um auuo depoi' ela data em que Cl!lc o concluiu

:'llinisterio da Guena -

~.

799- Hio de Janeil·o, fO de ontnhi'O

de :19H.

Sr. chefe do Departamento da Guerra -Tendo o 2" tenente Arthm· Oscar de ~laeedo pedido, quando aspirante a official. collocação
de seu nome em primeiro logar ua relação dos aspirantes a. official
'lue terminaram o curso preparatorio um anuo depois da data em
que elle o concluiu, o Sr. Pt•esidente da Republica, conformando-se
com o parecer do Supremo Tribqnal Militar, exarado em consulta de
27 de abril ultimo1 resolveu, em 7 de setembro seguinte, não atteodel' á. solicitação de que se trata, entre outros motivos porque o
requerente ao matricular-se na Escola de Guerra, em começo do
1906, ficou sujeito ao regulamento de 2 de outubro de 1!lO ::i, segundo
o qual os alumnos, ao concluírem o curso de applicação, serão classificados por ordem de merecimento intellectual, para que sejam declarados aspirantes a officia.l e, de accôrdo CO{D essa classificação, promovidos a 2" tenente; o que vos declaro, pata os fins conv~nientes.
Saude e fraternidade.- Vcspasiano Gonçalves de Albuqucl'quc e
Sill'a,
•
CONSULTA A QUE SE REFERB O AVISO SUl%\.

· 11.

:-;r. Presidente da Hepublica -O :llinistr• da Guerra, eow o ;n·bn
225, de 2~ de agosto de 1910, submetteu, por ordem voslla., á. con-

sideração deste tribunal o requei'Ímeuto em que o então aspirante a
oflieial Artbur Oscar de Macedo pediu que seu nome fosse coUoca.do
em primeiro logar na. t·elação dos aspirantes a otlicial que concluiram
o curso JH'ep<tra.torlo um armo depois da data em que cllc o ennduiu.
;\}legou, então, o peticionario, em sou requm·imeuto, datado de
13 de julho dt~ i910, época em que não era ainda ofticial, que. tendo
concluído o curso da extincta Escola P1·eparatoria de Pm·to AlegrC',
uo principio do anno de i905, só eonseguiu matriculat·-sc na Escola. de
Guerra em 1906, com a turma ue alumnos que terminaram os preparatorios no fim do referido anuo de 1905, tendo elle concluido posteriormente o 2° anno dessa escola, conjuntamente com essa ultima
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tur·tna. l'ediu, por isso, fosse mandado eollocat· na r·elação dos aspirante,; a official. na frente de todos aquellcs qnc sú um antlO depois
do requerente concluiram o curso proparatorio.
Sujoita esta pretrmção a rxame 1 o chefe da G 1 àssim se ma nifeston, em informação do '.J de agosto de 1910:
"A divisii.o tem a declarar quo esta pretenção não cucc,mtra am
par_o nas disposições em vigot·. O peticionario, emBora tivesse sido
preJudicado com os acontecimentos de 14 de novembro de 190!1:, qn<\
motivaram a interrup<<fto de seus estudos, por haver a determinado o
fechamento da Escola l\lilitat• do lkasil, durante o anno lectivo de
1'.J05, estava, quando se iuaugln·aram as novas escolas militares, com
habilitações identil'as ás dos alumnos que terminaram ua Escola Taeti<~a de Porto Alegre, uo dito armo, seu curso pr<:lpat·atorio, alumnos
ossos que não foram attingidos pelas consequencias daquelles succesSJS. Nestas condições, a matricula do peticionario sú poderia ter sido
realizada, como determinou o Ministro da Guerra, devendo tambem
sna cla<sifieação entre os aspirante' a official ~or a que se lhe deu.
por força do estatnido no art. 28 do regulamento vigente, uma vez
que n:to havia um fundamento de ordem regulamentar, ou mesmo
scicntifico, que autorizasse a anteposição dos alumnos que~ conduiram
os preparatorios com o requerente (e que por motivo de força maior
nào puderam proseguii' em seus estudos na Escola Militar do Brasil),
aos que findaram o curso das Escolas Tacticas de Porto Alegre e
Hvalengo, no anuo leetivo de 1905.,
O tribunal está de accôrdo com a opinião aeima tramcripta.
O peticiouario, ao matricular-se na Escola de Guerra, em principio de i 906, ficou sujeito ao re3pectivo regulamento, o de 2 de outubro de i 905, que, nos arts. 28, 29 e 30, determinou que os alumnos,
ao coneluil'em o curso de applicação, sejam classificados por ordem de
merecimento intcllectual, afim de serem declarados ~spit·antes e de
accôrdo com essa classificação serem pt·omovidos ao posto de 2° tenente.
Não podia, portanto, o peticionario ser classificado de rondo diver·so, isto é, por antiguidade de curso preparatoriu.
Demais, a sua classificação já. produziu os effeitos legaes, visto
como, tendo :-ido nomeado aspirante a 2 do janeiro de 1909 (ordem do
din do Exercito, n. 144, de ti desse mez e anno, pag. 33), foi pt·omovido a 2• tenente a 2 de agQ_Sto de i 9H (boletim do Exercito n. HO,
de 5 desse mez, pag. 1.023), não constando que, depois de promovido, ha tres annos passado.,, teuha reda mado contra a classificação
resultam c da de aspirante.
Por esse motivo é o Supremo Tribunal Militar de parecer que não
ha peoeedencia na prct•mção do peticionario, formulada em :13 ue
junho de 1910, que devo ser indeferida.
Hio de Janeiro, 27 de abril de :1914,._;_ P. Argollo.- F. J. 'l'ei·
.-reira Junior.-Julio de Noronha.- J. J. de Proença.-Cal'los Eugenio.-L. Jfcdeiros.-Julio de Almeida.-Olympio Fonseca.
Hesolução- Como parece. -

Rio de Janeiro, 7 de setembro dC

:l!lH.- Hermes R. da Fonseca.- Vespasiano Gonçalves de· Albuquer-

gue c Silva.
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N. 8\l- E:\1 H DE OUTUBRO DE l!llt
O olTicial uo Exercito que exerce ua Escola uo Eslauo :Maior as funcçõcs de
subalterno cumulativamente com as do instructor tem direito ás gratifica.;Gc sinhcrontes áquclle o a este logar

l\linistet·io da Guerra - n. 294, -Rio àc Janeiro, H de ontui>I·o
de 1911,.
Sr. director de Contabilidade da Guerra- Tendo o 3" ofiicial da
Direcção de Contabilidade da. Guerra Aurelio Frederico Pereira Lima
consultado si a um capitllo do Exercito: que exerce na Escola de Estado ml\.ior as funcções de ajudante cumulativamente com as de
instt·uctor, deverão ser pagas gratificações inherentes áquella e a este
Jogar ou sómente a que se refere ao primeiro, declaro-vos, para os
fins convenientes, que só pagar1io aquellas gratificações, em vista da
doutrina do aviso 11. :10, do 23 de fevereit·o de :1912, ao Collegio Militar desta Capital, segundo a qual aos commandantes e subalterno-;
do companhias de alumnos servindo como instructorcs c aos coadjuvantes de ensino que desempenham fuucçf•es de snbalternos ou commaudautcs de companhias se applica a disposiç!lo do aviso n. 3:1, de 18
de março de f 911, que mandou fazer o pagamento de nova gratificação
pela interinidade aos iustmctores da Escola deArtilharia e Engenharia,
oxtincta, no exet·cicio interino dos Jogares de instructores de outras
secções ou grupos, sendo que só lhes poderá ser abonada uma gratificação comulativamente, além da que percebem taes instructorPs pelo
desempenho etrectivo de seus cargos.
Saude c fraternidade. - Vespasiano Gonçalves ele Albuqucl'quc c
Silva,

N.

po - EM iG DE OUTUBRO BE

i 9U

:ManJam-se pagar a uma praça do Exercito, em vista do disposto no art. 7 da
loi n. 2.290, do 13 de dezembro de 1910, a gratificação e etapa telativas
ao tempo em que esteve om tratamento em consequencia dê desa~tre em
serviço publico

1\lltlisterio da Guerra - N. 82t - Rio ele Janeiro, 1G de outubl'o
de 19:14,.
·
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos qu<'l a.o soldado da ta companhia do 25° batalhão do 9° re.,.imento de infantaria•
João Soares, a quem se referem os mel usos papels, dpverão ser pagas,
em vista do disposto no art. 7• da lei n. 12.290, de :1~ de dezembro de
i 910, a gratificação c etapa relativas ao período decorrido de i8 de
março a 23 de ;tbril findos, em que esteve em tratamento em conscqucncia de üm desastre, quando em diligencia, por se tratar de caso
analogo ao estabelecido para os officiaes do exercito, por aviso de 27
de junho de f 9H, ~cgundo o qual as molesttas a que allude a ultima
parte do art. 6• da. citada lei, são as que resultam do accidentes em
serviço militar especial.
Saude e fraternidade. - Ve•pasiano Gonçalves de Albuqttel·quc c
Silva.
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N 91 -

EM 1\\ DE OUTUBHO DE i\JH

O otlkial tio Exercito conta. como ltJlllj>O de serviço. o periodo em que, quando
alumno da. Escola Miii·.ar. IPI'e licença parn tratamento t!ll inttJre,~e na
··~poca

da!' féria..:

Minist0l'io da t;nerra- N. 813 -- Hio de Ja.neil·o, 16 de outubt·o
dP 1914.

Sr. é hele do Depat'I.Jmcnto da tiuerra - Ocda.t·o-vos, para os Iins
convenientes, Que o Sr. Presidente da Repub\ica, conformando-se
com o parecm· do Suppremo Tribunall\lilitar, exarado em consulta de
28 de setembro findo, S<)bre o requerimento em que o major gradnado
reformado do exercito André Leon de Padua Fléury pediu que se
a.postillassc em sua pateute, de aceôrdo co111 a resolttção de 14 do setembro dP 191t, o pcl'iodo decorrido de 10 de novembro de 188't a 2
do janeiro de 1885, durante o qual, sendo ah1mno da Esr.ola Militar,
esteve no go~o de licença para tratar de negocios do seu interesse,
resolveu em u, do corrente deferir osea pretenção.
I
Saúde e fraternidade. - Ve.~pasiann Gonçalnes de Alhuqucrque e
Silva.
CONSULTA A t)UE SE REFERE O AVISO SUI'l\A

Sr. Presidente da Republica- Acompauhà.do do aviso do :\linislt~
rio da Guerra n. i2U, do 1:! do corrente, maudast.es a este tribunal o
I'equerimento do major graduado reformado do Exercito .\ndré Léon
de Padua Fleury. que pedP seja apostillado ua sua patentr>, de accôrdo
com a resolução de i4 de setembt·o de f9H, o período do tempo decorrido de 10 de novemhro de !884 a ~de ,janeiro dn !~s:;,
O majm· encarregado do archivo do D. C. diz que da fú de ollicio
do requerente consta que, sendo alumno dtt Escola Militar, obteve,
por portaria do 1\linisterio da Guerra de 7 de novembro de 188~, tms
mezes de licença para tratar de negocios de, seu interesse em Buenos
Aires, em cujo gozo entrou a 10, apresentando-se a 2 de janeiro seguinte, desistindo do resto dessa licença.
A 2• secção do mesmo D. C. solicita a. audiencia do commando d:t
Escola do Estado l\taior, em cujo archivo se acha o da antiga Escola
Militar, para que seja dtJclarado si a citaria licença fot coneedida
em poriodo de ferias ou não.
O commando desse estabelecimento declara que do arcbivo cousta
que no anno de i881i: as aulas foram encerradas ua segunda quinzena
de outubro, sendo reabortas a 2 de março do anno seguinte, o que
C"orrobora a informação daquella secção, de que u requerente está.
no mesmo caso do coronel de engenhari:J Luiz Manoel Martins da
Silva, o qual, tendo obtido, como alumno, licença par11 tratar de negocios do seu intet·esse no pel'iodo daquellas mesmas ferias de t881:-l$!<l~j
tal licença nã.o lhe foi descontada no seu tempo de serviço, conforme
resolveu o aviso n. 1.025, de 18 de uovembro de HJH, publicado uo
Uoletim do Exercito n. H\3, por isso que ella equivale a uma permissão para gozo de férias, declarando mais o citado aviso que estas dis·
posições deverão ser extensivas a todos o~ que ;;·osa.rem lerias na.s
mesmas condições.
E, finalmente, o teueute-CoL·onel chefe do .D. c., na informação.
com que transmitte este requerimento ao Sr. ministro diz que, tendo
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sido a licença gosada no periodo das férias, o requerente encontra
fundamento no aviso de 18 de novembro.
O Supremo Tribunal l\lilitar acha que o assumpto está devidamente esclarecido pela resolução de 14 de setembro oe 19H, tomada
sobre parecer deste Tribunal de 21 de ag;osto do mesmo anuo, mediante o qual foram computadas ao general de brigada graduado reformado Manoel Pereira. da Fontoura, como tempo de serviço, as licenças
que gozou fóra desta capitalo quando alumno da Escola Militar, em
períodos de férias, nos annos de 1878 e 1879, o que serviu de base á
concessão feita ao coronel Luiz Manoel Martins .e Silva; pelo qlle é de
parecer que a pretenção do major graduado reformado André Léon
de Padua Fleury está em condições de ser deferida.
Rio de Janeiro, 28 de setembro' de i 9H. - F. Argàllo. - Julio de
Noronha. - J. J. de Proença. -Carlos Eugenio. -L. Medeiros.Marques Porto. -Julio Almeida.
HESOLUÇÃO. - Como parece.
Rio de Janeiro, U de outubro de i9U.- Hermes R. da Fonseca.
- Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva.

N. 92 - EM 20 DE OUTUBRO DE i914r
A enfermaria para animaes em Jollo Gomes, ramal de Santa Cruz, passa a
ficar a cargo do 1• regimento de artilharia

Ministerio da. Guerra- N. 827- Rio de Janeiro, 20 de outub1·o
de 19f4..
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos, para os
devidos fins, que a enfermaria para animaes construida pela Commissão da Villa .MiJJtar no logar denominado João Gomes, ramal rle
Santa Cruz, dever! ficar a cargo do i 0 regimento de artilharia.
Saude e fraternidade.- Vespasiand Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

N. 93 -

EM 22 DE OUTUBRO DE f 9fi

Os ofliciaes inferiores do Exercito teem direito ã.s duas etapas de que trata :\
lei n. 2.290, de 13 de dezembro do 1910, tabella B, mesmo rebaixados
do posto, por castigo

1\Iinisterio da Guerra.- N. 23 - Hio de Janeil·o, 22 de outubro
de 1914.
O Sr. Presidente da Republica manda, por esta Secretaria de Estado, declarar á Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do
Paraná, em solução á consulta constante de seu officio n. 29, de
2.\, de setembro ultimo, que, ainda quando rebaixados de posto, por
castigo, os otnciaes inferiores do Exercito teem direito ás duas etapas
de que trata a tabella C da lei n. 2.290, de i3 de dezembro de
Deeis•}()S
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i \110, GOilfot·rne se declarou por aviso n. H, de 20 de fevereiro de 19H,
ao inspeetot• permanente da i:.l' l'cgião.- ve~pnsiano Gon(·al~es Ih'
Albuqurrrue e Silna.

N. 94 --El\1 2:.l DE OUTUBRO DE f'.H4
pO otlici<~.l da G11arda Nacional, preso a ·disposição do foro civil, e recolhido a
11m llospital Militar por conveniencia propria, deverá iudemnizar as
dcspeza< feitas com o seu tratamento

Ministct·io da GuetTa - N. 83:1 -- Hio de .Janeiro, 22 de outubro
ic 19 H.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Achando-se em tt'atamento uo HLspital Militar de Pot·to Alegre o t.enente-corom~l da Guarda
Nacional José Lueas Mal'tins, preso á. disposição do foro civil, consulta
o director daquelle estabelecimento se o mesmo official deve ser sujeito ao regimen da indemnisação estabelecida pelo aviso n. 587, de
8 de agosto findo.
Em solução a essa consulta contida em otlicio u. 123, de 22 do
dito mez, e por vós submettida á. eonsidcração deste ministerio, vos
deetaro, para os fins convenientes, que, estando o referido official no
mencionado estabelecimento por convcnieneia propria, deverão ~er
ndemnisadas as despezas feitas com o seu tratamento.
Saude e fraternidade.- \-esp1tsiano t;ooçalvcs r[, . •llúuyuerque e
Sil~a.

N. 95 - EM 2o DE OUTUBRO DE 191.i
E' oxtem,iva á 8• região de inspecção permanente a. disposição do aviSú
n. 120, de 2 de junho de 1911, na parte relativa a concurrencias nos
f:,t.ados sobre fornecimento annual de artigos de oxpediente e outroR

:\linisterio da fíuerm - N. 844 - Hio de Janeiro, 2o de outuhro
de t914.
Sr. chefe do Departamento da Guet'ra - Declaro-vos, para a respectiva publicação em boletim do Exercito, que, no intuito de se evi~
tarem maiores despezas, é extensivo á. s• região de inspecc,ão permanente o disposto no aviso n. 120, de 2 de junho de 1911, ao Departamento da Administração, na parte em que se mandam realizar nos
Estados as concurrencias sobre fornecimento aunual dos artigos de
expediente, moveis, utensilios, ferramenta c r'nateria prima para factura de obras.
Saude e fra.tet•nidade.- VesJJasiano Uon(:alues rlc 1llbuqw:rquc e
Silva.
,)
(Fizeram-se ;ts devidas cotnmunicações.)

u;;
N.

~lô

--EM

~6

DE OUTUBRO DE i9U

Mandam-se aviar pel~ pharmacia da Escola Militar a' l'ereita~ passadas pelo
medico em servi<;o no <'squarlrão de trem da t • brigada e~trategica

:\linisterio da Gucrea- N. 45- Rio de Janeiro, 26 de outubl'O
de l!Hft.
Sr. eomlnandante da Escola Militar - Providenci.;.e pal'a que
em vista do exposto pelo commandantc do esquadrão de trem da
1• brigada estrategica em officio n. 213, de 18 do mBz findo, ao da
dita brigada, sejam aviadas pela pbarmacia dessa escola as receitas
passadas pelo medico em serviço no referido esquadrão, guardada a
necessaria prelerencia entre o receituario dessa escola, o da Fabrica
de Cartuchos e Artefactos de Guerra e o daquelle esquadrão.
Saude e fraternidade.- Vespnsia11o Gonçalvt:., de Albuquerqw: e
1ilva.

(Communicou-se ao Departamento da Guen·a.)

~.
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El\l 30 DE OUTUBHO DE i \1!4

Approvnm-sc tabellas de fardamento e modelos de
artigo

aju~te

de conta' desse

l\linistcrio da Guert·a- N. i43- Hio de Jaw~iro, 30 de outubro
de 1914.
Sr. chefe do Depattamento da Adminislr<t•;ão - Deelaro-1o~ que
approvo as tabellas de fardamento que acompanharam o vosso offieio
11. 2. 336, de 27 do corrente, e bem assim os modelos de ajuste rle
contas do mesmo artigo, organizados neste departamento.
Saúde e fraternidade.- VesJdtfiano Uvncal!'c:; t!c Albuqucrrr•w c
Silt·rt.

(Expodiu-se aviso a.o Departamento da GueíTa, mandando publicar em boletim do Exercito as tabellas e modelos acima rcferirlos,
que vigorarão a ·partir de i de janeiro vindouro.)

N. !J8 -EM 3 DE NOVEMBRO DE !914
Ao 1• tenente medico servindo, sem outro, em um regimento compete a
grat.itit;ação de capitão; si dous 1" tenentes meilicos Rlli servirem, com•
pntirá a dita gratificação ao mais antigo.

:\linistet·io da Guerra- N. 25- Hio de Janeiro, 3 de novembro
de 1914.
O ::ir. Pt·csidentc da Rcpublica manda, pot• esta SecnJtaria dr·
Estado, declarar ao 4• delegado fiscal do Thesouro Nacional no l'at·ana em solução á consulta constante do seu officio n. 30. de· 6 do
rnez fimlo, que, de accõrdo com o disposto nos arts. f.61, 258 c 297 do
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regulamento a.pprovado pelo decreto n. 7.4~9, de 15 de julho de l!l0\1,
ao {0 tenente medico que estiver sei·vindo, sem outro collega, em um
l'egimento, compete a gratifica.«ào do posto de ~:apitão ; si forem dous
•m mais os !'"tenentes no mesmo regimento, tal gratificação caberá.
ao mais antigo, que será o chefe do serviço sanitariQ dessa unidade,
competindo aos outros a gratificação do seu posto, por serem modicos
dos batalhões.- Vcspasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva.

N. 99- EM 5 DE NOVEMBRO DE I9U
1\landa-so fazer a inst&llação no quartel do 1• batalhão de engenharia da estação radio-telegraphica que tinha de ficar no quartel general da inspecção
permanente da 8• região

1\linisterio da Guerra- N. 897 -..Rio de Janeiro, 5 de novembro
do 191ft.
Sr. chefe do Departamento da. Guerra_:_ Declaro-vos que, tendo
o inspector geral das fortificações da Republica, em ofiicio n. HO, de
26 do corrente, communicado a este.ministerio que, por falta de verba,
não póde ser installada no quartel general da ga região de inspecção
permanente a estação radio-telegra.phica a elle destinada., nesta data.
autorizo aquelle inspector a fazer a referida insta.llação, sem despezas,
no quartel do t• batalhão de engenharia.
Saúde o fraternidade.- Vcspasiano Gonçalves de Mbuq1lerque c
Silva.

{Expediu-se aviso ao referido inspector geral.)

N. 100- El\l 5 DE NOVEMBRO DE 191ft
Appron-so a simplificação proposta por um offieial do Exercito relativa á
escolha do ponto de pontaria para o tiro collcctivo

Ministerio da Guerra - N. 60 - Rio de J anciro, 5 de novem bt•o
19!4.
Sr. chefe do Grande Estado-Maior do Exercito - De posse de
vosso officio n. 381, de 27 de outubro findo, declaro-vos que approvo
a simplificação proposta pelo t• tenente da arma rle artilharia Bcrtholdo Klinger, completada por outra. apresentada pelo 2• tenente da
dita arma José da Silva Barbosa, para a escolha do ponto de pontaria para o tiro collectivo, sendo que nesta data providencio para que
seja isso publicado em boletim do Exercito, elogiando-se os seus autores.
Saúde c fraternidade.- Vespasiano Gonçalves tlc Albuquerque e

ue

Silva.

(Expediu-se aviso ao Departamento da Guerra.)
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N, iOi - Rl\1 5 DR NOVEMBRO DE i 9U.
As pharmacias dos estabelecimentos militares onde nlo houTer hospit!d ou eu.
formaria militar podem fornecer medicamentos ã.s familias dos officiaes
praças do Exercito

ft

Ministerio da Guena- N, 896 -Rio de Janoiro, 5 do novemhrodef914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- O t• tenente pharmacentieo do Exerelto Gustavo Alberto da Camara Castro, encarregado
da pharmacia do Colle~io Militar de Barbacena, em officio de t7 de
agosto ultimo, consulta ao director do mesmo collegio se póde set·
attendido o pedido de medicamentos feitos á mesma pharmaci~ pelo
capitão .João Aurelio de Ot'tegal Barbosa, que serve ne~e collegto. _
Em soluc:;ão a tal consulta vos declaro que os medtcamentos sao
forneeldos pelo preço da factura, de accôrdo com o disposto na primeira parte do art. G• do decreto legislativo li. f .473, de 9 de
janeiro de H!Oô e art. fO da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910,
devendo. por isso, as pharmacias dos estabelecimentos militares, onde
não houver hospital ou enfermaria de guarnição, ter .autorização para
fornecet· ás familias dos officiaes e das praças medicamentos necessarios ao seu trátarnento, na fórma das disposições em ~ig~r.
Saúde e fraternidade. - Vespasiano Gonçalees de Albuque1·que e
Silva.

N, 102- El\1 flt DE NOVEMBflO DE 1914
Ao Departamento da Guerra deverão ser enviados os projectos e outros papeis
sobre serviços d·o engenharia nas regiões. A 5• divisão do dito departamento compete executar as obras nos ediflcios fóra da jurisdicção das
8• o 9• regiões

Ministerio da Gnrrra - N. 933 - Rio de Janeil'O, 14 de novemLro de 1914..
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Attenden<lo ao que vos
informou o chefe da 5" divisão desse departamento quanto aos resultados observados na execução do aviso n. 914, de 27 de outubro de
1914, yos declaro que devem ser enviados a esse departamento, para
conhecimento da dita divisão, todos os projectos, orçamentos e relatorios dos 3erviços de engenharia. das diversas regiões de inspecção
permanente, para que fique ella habilitada a prestar as informações
que lhe forem solicitadas e bem assim que, exceptuadas as obras
mencionadas no aviso n. 958, de 7 de novembro daquelle anno, compete á dtada divisão executar as obras nos edificios e estabelecimentos que não sejam sob a jurisdicção das ga c 9a regiões de inspecção
pPrmanente.
Saúde e fraternidade.- Vespa$iano Gonçalves de Albuq11erque e
Süva.

H8
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N. t 2a -

EM 27 DE NOVEMBRO DE f 9H

Determina-se á~ repart.içi>es e estabelecimentos do Mini~terio d~t Guerra e inspectores permanentes a remPssa á Se~rPtaria da Guerra dp nma relação de
antomoveis a ,,en eargo

'l\tinisterio da Guerra - Circular- Rio dfl .Janeiro, 27 de novembro de f91ft_
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Enviae com urgeucia a
esta Secretaria de Estado uma relaçã-o dos automaveis que ppnentnra estiverem nessa repartiçli.o, com discriminaçli.o dos fins a que sAo
dastinados e das verbas . por conta dos quaes correm as despE>~as com
Alies etfectuadas.
Saúde é featernidade.- .José Caetano de Fa1·ia,
(Expediu-se circular identica ás repartições, estabelecimentos
militares e inspecções permanentes.)

N. 10ft- EM 27 DE NOVEMBRO DE f9H
Maridam-se recolher ás suas· unidades os cabos de esquadra afastados della e
<:onserv~tr sómente os que est11.o empregados mediante baixa do posto

Ministerio rla Guerra -- N. 998 - Rio de Janeiro, 27 <la novemhrode t9flt.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Sendo altamente prejudicial á instrucçll.o da tropa e ao bom andamento do serviço o
afastamento nos cabos das suas esquad.ras, que devem elfectivamente
commandar, ou dos serviços especiaes a que são destinados nos quadros dos corpos, recommendo-vos que providencieis no sentido de
serem recolhidas ás suas unidades os cabos de esquadra que estiverem
afastarlos, rlevcndo ser substituídos por outras praças, sendo que só
poderlio ser conservados os que se acharem empregados, mediante
baixa do posto.
Saude e fraternidade.- Jõsli r-aetano ([,• Faria.

N. f05- EM 27 DE NOVEMBRO DE f9U.
Veda a conc~>~~ão rlo

passe~,

passagens e transporte de qualquer natureza, a n11.o
srr que ~e trate d11 serviço publico

1\linisterio da Gncrra. - Circula r - Rio de Janeiro, 27 de novPmhro de 1!114-.
SI'. cheli' do Departamento da Guerra. - Em vista do disposto no
at·t. 78 da lei n. :.!.Rlt2, de 3 de janeiro de 1914, prohibindo a concessão de passe~ nas estradas de ferro custeadas pela União e no §.t• do
citado artigo, estendendo essa prohibição á concessão identica em
c~tradas de ferro e companhias de uavegat<li.O por conta elo Governo,

H9

vos recommendo a execução daquelias disposições,.ficando expressamente vedada a concess1lo de passes, passagens e transporte de qualquer natureza a não see que se trate de casos referentfls exclusivamente ao serviço publico.
Sauda e fraternidade.- Jo.çé Caetano tle Fm·ia.
(Expediu-se identica circular ás repartições, estabelecimentos
militares ~ inspecções permanentes.)

N. toô- EM 30 DE NOVEMBRO DE'HH4Os officiaes generaes addidos ao Departamento da Guerra deverão ser considerado~ como si tivessem terminado as commissões em que se achavam

Mlnisterio da Guerra - N. 1 .114 - Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - O official general não
tom, como o arregimentado, nma classificação que lhe indique taxativamente sua funcçfto; serve sempre em cómmissão.
Quando esta termina, elle recolhe-se a esta Capital, séde do
estado-maior general, onde fica á disposição rlo Governo que lhe indicar;í outra commis'\ão; nestas condiçües, deve ser considerado
prompt.o, 11() exercício de suas funcções, e portanto eom os vencimentos geracs do seu posto; nomeado para nova com missão fó1·a
ri esta Capital, fica desde logo eonsiderado em t.I·an~ito.
Quando, porém, o oflicial general deixa, a sou pedido, a com~
missão em que se acha, só terá direito á gratific:~.ç;to depois que entrar
no exet·cicio de outra comrni~sllo.
E como tenha h:wido duvida sobre a. interpretação a. dar-se aos
casos de que trata o presente aviso, resolvo que sejam todos os offieiaef! gimeraes, que actualmeote estão addidos a esse departamento,
considerados como tendo terminado as commissões em que se achavam ; o que vos declaro, para os fins convenientes.
Saude e fraternidade.- .To sé t:a,'lano dr. Faria.

N. 107- EM i DE DEZEMBRO DE f9f4Manda-se dedarar aos commandantes das unidades que o extravio de qualquer
objecto pelas mesmas deve1·f\ ser·'.iu•tificado logo que fôr notado, paTa st'
rla.T a "" h•titniçã.o ri e aeeôrdo r·om n rRgulamento respectivo

Ministerio da Gllfwra - ;'J •. l. 01:; - lHo rle .Janeiro, I •le demmhro dP HlH.
Sr. r•hefe do Onpat·ta lllf\nto da Guer1'a - Tendo sido submotticlo
a m<>.n despaeho gt·a nriA nu moro rle podidos de desearg:• rle ohjPctos
ext1·aviados pl'!os cnrpns flUO opr•rai'alll no Estarlo do PaJ·an{t, ua cxpndição tio general de brigada Carlos Freclel'ieo de -"lesqnita, chamou
minha atteoção o excessivo numero desses artigos; para aeautelar,
pois, os int.ei·ess<•~ da fazenda nacional e fazer com que todos tenham
o devido <midado com ns objectos quo lhes são eonfiados, vos rerom-
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mendo que determineis aos comma.ndantes das unidades que o ex~
travio de qualquer objecto deve ser justificado logo que fôr notado,
para ser substituído de accôrdo com o paragrapho unico do art. UO
do regulamento que baixou com o decreto n. 9. 996, cte 8 de janeiro
do 1913.
Por esta occasião vos declaro que o presente aviso deverá ser pu~
Llica.do em boletim do Exercito.
Saude e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. toS- EM 2 DE DEZEMBRO DE i9U
O~

offieia(>s generaes addidos ao Departamento da Guerra teem direito :í
gratificação respectiva

Ministerio da Guerra - N. :1.. 023 - Rio de Janeiro, 2 de dezembro de i9U.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Em additamento ao
aviso n. 1.01-t-, de 30 de novembro findo(*), declaro-vos que os officiaes
generaes addidos a esse departamento e de que trata o citado aviso,
teem direito á gratificação respectiva, a qual ser-lhe~ha paga da da~a
em que passarem a servir como taes nessa repartição.
Saude e fraternidade.- José Caetano de Faria.

N. !09 -EM 2 DE DEZEMBRO DE 19U

Os artigos recolhidos ao Departamento da Administração deverão ser recebidos
em presença do encarregado de eft'ectuar a entrega, ao qual se passar[l
recibo

Ministerio da Guerra- N. 168- Rio de Janeiro, 2 do dezom·
bro do 19U.
Sr. chefe do Departamento da Administração- Declaro-vos que,
do ora em deante, os arti~s que tiverem de ser recolhidos a esse de·
partamento, só deverão ser recebidos em presença do encarregado dn
etfectuar a entrega e a quem jmmediatamente se passará. recibo,
evitando-se desse modo, as duvidas sobre o responsavel no caso de
extravio de taes arLigos, como acaba de acontecer em relação aos da.
fortaleza. de Santa Cruz á barra. do Rio de Janeiro, que deveriam ter
tido destino identica.
Saude e frateanidade.-José Caetano de Faria.
(Communlcou-se ao Departamento da Guerra.)
(') O aviso n. i. lO i, de 30 de novembro de UU, manda n.ddir varias oftlciaea ao
Departamento da Guerra.

t2i
N. HO -

EM 3 DE DEZEMBRO DE i9f.4t

Os inspectores permanentes não deverão transferir praça de prct de uma guarnição para outra e as transferencias de uma arma para outra só poder!\o
!ler feit:ts correndo as despezas de transporte por conta dos interessados

l\linisterio da Gu!lrra. - N. L 029 - Rio do .Ta.neiro, :1 dfl dezembt·o de 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - No intuito de obter-se
que a dotação do orçamento deste ministerio relativa á consignaçãoTransporte de tropas, etc.- nao seja excedida, recommen~ar exl?re~
sa.mente aos inspectores permanentes que, salvo casos mm espectaP~.
não transfiram praças de pret de uma guarnição I?a~a. ol!-tra, sob a.
clausula de correr a despeza por conta do mosmo mtmsterws.
Declarae outrosirn áquelles inspectores que as transferencias <lo
uma arma para outra só poderão ser etrectuadas correndo todas as
despezas por conta dos interessados.
Saude e fraternidade.- .Tosé Caetano de Faria.

N. iH- EM 3 DE DEZEMBRO DE 1914
A substituição dos chefes da 2•, 3• e 4.• secções do.llepar~mento Central deveri
ser feita por um dos officiaes em serviço, attendendo-se á hierarchia mi ..
li tar

Ministcrio da Guerra - N. 1G -Rio de Janeiro, 3 de dezcmht·o
de 19!4.
Sr. chefe ·do Departamento Central -Em solução ao vosso officio
n. H6, de 30 de novembro findo, em que consultaes si os chefes da 2•,
38 e 48 secções desse departamento devem ser substituídos, em seus
impedimentos, pelos officiaes que ahi estão servindo ou pelo adjunto da
i• secção, Vfsto só existir um serventuario em cada uma dellas, que é
o proprio cnef~, declaro-vos que tal substituição deve ser feita por um
dos otliciaes em serviço, attendendo-se á hierarchia milita r.
Saude c fraternidade.- Jósé Caetano de Faría.

N. H2- EM 9 DE DEZEMBRO DE i9U

Na mesma região, entre officiaes do mesmo posto, o mais antigo deve assumir n
fiscalização do corpo e o mais moderno o,commando de companhia.

Ministerio da Guerra - N. 1.057- Rio de .Janeiro, !l de dczem·
hro de 1914.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Em telegramma. de 7 do
corrente, o inspector permanente da H a região consultou si a fiscalizaçâo do 2° batalhll.o de engenharia deverá ser exercida pelo t • tenente mais antigo, que se acha commandando uma companhia do
mesmo batalhll.~ destacada na columna em operações na referida re·
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gillo, visto haver este official reclamado pelo facto de achar-sr. fiscalizando o batalhão um t• tenente mais moderno.
Em solução declarei, por telegramma, que, tratando-se de um
caso O<:corrido na mesma região, aquelle oflieial, mais antigo deve assumir a fiscalização do batalhão, e,este, mais moderno, o commando
da companhia, do que vos dou conhecimento para os fins convenientes.
Saurle e fraternidade.- ,José Caetano de Fa1'in.

N. 113- F.M 10 DE DEZEMBRO DE 19H,
Aos docentes doR

Instituto~

Militares de Ensino permitte-sfl go!larflm as ferias
fóra. da séde destes

l\linisterio da Gnm·ra -Circular- Rio de .Taneiro, 10 de dezem·
bro de f9H.
Sr, cornmandante da Escola de Estado Maior- Declaro-vos qne
aos docentes desse instituto perrnitto gosarem as lel'ias dos annos Iectivos fóra da séde do estabelecimento a vosso cargo, sem prejuízo dos
trabalhos escolares que lhes compitam no periodo rlas mesmas, rlevendo, entretanto, os referidos docentes communicar a es~e commando
onrle pretenderem aproveitar-se desta permissão.
Saude e fraternidade.- Jo,çé Caetano de Fal'ia.
(Expediu-se circular identica aos demais estabelecimentos cf() ensino e eornmnnicon-~e ao Dr1partamento tla GneiTa.)

N. H4- EM H DE DEZEMBRO DE 191ft
Mandam-se entregar as est.ações radiotelegraphicas das Fortalezas de Santa
Cruz, S. João, lmbuhy e Lage aos inspectorll!l permanentes das regiões re~
pectivas e a do Departamento da Guerra â 5• Divi!lão rleste. Manda-se
t.~mbem organizar um cursó de radiotelegraphistaH

Miriisterio da. Guerra - N. 1.077 - IHo de Jan~iro, H de dezembro de !91.4.
Sr. 'chefe do Departamento da Guerra-. Transmittindo o incluso
relatorio do serviço de installação das e8tações radiotelegraphicas nas
fortalezas de Santa Cruz e S. João, á barra do Rio de Janeiro, Imbuhy e Lage, declaro-vos que tendo a inspectoria geral das fortificações
participado em oflicio n. !2:! de 24 de novembro ultimo, a conclusão
do mesmo serviço, nesta data determino a entrega das ditas estações
aGs inspectores permanentes das regioes a que elle~ pertencem, cabendo as secções de engenharia dos quarteis-generaes dos mesmos
inspectores dirigir e fiscaliza~· os respectivo~ trabalhoq, nrt parte
technica, de accôrdo com as instrncçües que serão organi7.adas pelo
Grande Estado-Maior e approvadas por este ministerios.
Outrosim vos rlsclaro que a estação de!t>e departamento deverá. ser
analogamente entregue á. !\&divisão, a qual terá. tambem a superintendencia technica geral sobre todas as outras estações.
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Por ultimo. vos scientifico que deverão ser dadas providencias
para que no f • ·batalhão de engenharia, onde já se acha. installada.
wna dessas estarpes, se organise um curso de radiotelegraphistas
sujeito {~ fiscalização do Grande Estacto-M&1or que organi?.ará o competente programma de ensino.
Saúde e fraternidade. - .fosé Caetano de Faria.
(Fizeram as devidas communicações.)

N. H!\- F.M H DE DEZEMBRO DE :1.914
TranMN·~-se

para. Fortaleza a !!éde ela auditoria !la !'i" região dP in11peeção
permanente

Ministerio da Guerra- N. f .070- Rio de Janeiro, H de dezembro de t9i4.

Sr. chefe do Departamento da Guerra -A' vista do termo de
inspecção de sa.ude a que foi submettido o auditor de gtterra da 5" re-·
gião de inspecção permanente, bacharel .Athaoasio Cavalcante Ramalho, termo do qual se verifica estar o ditO audltor prompto para o
serviço, não convindo pot• emquanto a sua volta ao local em que
adquiriu a molestia que motivou a primltiva inspecção, declaro-vm;
que fica transferida a séde da respectiva auditoria para a cidade de
Fortaleza, no Estado do Ceará, que se acha c,omprehendida nas regiõr.<;
sob sua jurisdicçã.o, resolvendo-se deste modo o requerimento em que
elle, pelo motivo citado, pede ser designado para servir provisoriamente na t2• região !Ir. inspec"ã.o permanente, no impedimento do
respectivo auditor.
·
Saude e fraternidade. - José Coetmw de Fotia.

N. H6- EM 17 DE OF.ZEMHRO DE 19U.
Na~ Tcqni~içt.e~

de passagens se mencionará a natureza do servi~o para que
são concedidas

Ministerio da Guerra - N. L i O~ - Rio df1 Janeiro, i7 rlc de7.P.mbro 1le i9f4..
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Declaro-vos, para os fim~
convenientes, que, com o fim de se justificarem perante o Tribunal de
Contas as despezas de passagens, se deverá, d'ora em diante, mencionar nas I'espectivas requisiçOes a natureza do servico para que sr..o
concedidas.
'
·
SaúdP. r. frnternidarte. - .losé Caetrnw de Frrri.r.
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H7- EM i8 DE DEZEMBRO DE !914

A's praç.'!.s que tiverem recebido etapa em dinheiro compete o pagamento e a
differença proveniente do augmento do respectivo valor desde a data e~l
l}ne esta se tiver dado para as arrancbadas

Ministerio da Guerra -

N. 362- Hio de Janeiro. 18 de dezembro

ele 1914.

Sr. director da Contabilidade da Guerra·- Acontecendo que por
mais de urna vez este ministerio, attendendo á elevação de preços,
tem mandado augmentar a etàpa, declaro-vos que ás. praças que a
tiverem recebido em dinheiro compete o pagamento tia diftEwença
proveniente do dito augmcnto desde a data em que este se tiver dado
para as arranchadas.
Saúde e fraternidade. - .José Caetano de Faria.
(Communicou-se ao Departamento da Administração.)
N. HS- EM 21 DE DEZEMBRO DE i9H.
llfanda-se organizar deposito jle remonta na Coudelaria e Fazenda Nacional d!>
Saycan, devendo a remonta dos corpos obedecer ãs regras que se mcn·
cionam

Ministerio da Guerra - N. i. 125 - IUo de Janeiro, 21 de de7.em-

bt•o de 1914.

Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que nesta
data mando organizar na Coudelaria e Fazenda Nacional de Saycan o
deposito de remonta de que trata o art. 45 do regulamento approvado
por decreto n. 7.693, de 2 de dezembro de 1909 1 o qual servirá á ita
e 12" regiões de inspecção permanente.
Outrosim vo;; declaro, para que mandeis publicai-o em boletim do
Exercito, que, de janeiro em diante. a remonta dos corpos deve obedecer ás regras estabelecidas naquelle regulamento, continuando,
porém, na9 diversas regiões, á excepção da H• e ~2•, a acquisição
directa de animaes em condições de prestar serviços.
'
Saúde e fraternidade. - José' Caetano de Farw.
(Fizeram-se as devidas communicações.)
N. H g - EM 22 DE DEZEI\IllR.O DE :1.914
Manda-so recommendar ás juntas de inspecçll:o o maior escrupulo o severidado
no julgamento relativo aos que so apresentaram para o serviço militar

1\linisterio da nuP.rra - N. L127 - !Uo rle Janeiro, 22 rlc dezem
hro de 19H-.
Sr·. chefe do Departamento da Guerra -Tendo o soldado do {0
rllgimento de cavallaria Jo36 Rodrigue3 de Oliveira, .iulgacio incapaz
para o serviço em abril do corrente anno, si alistado de novo no Ercercito em maio seguinte, como se verifica do officio n. 1. 975, de 3 de
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setembro ultimo do director do Hospital Central do Exercito, dirigido,
a este Departamento, declaro-vos que se deverá recommendar ás juntas
de inspecção o maior escrupulo c severidade nas inspecções dos indivíduos que se apresentarem para o serviço militar, afim de evitar-se
que as praças, que foram excluídos do dito serviço por sotfrerem de
molestias incuraYeis e contagiosas, voltem novamente ás fileh·as poucos
mezes depois de sua exclusão.
Saudc c fraternidade. - José Caetano de Faria,

N. 120- EM 22 DE DEZEMBRO DE 1914·
J)eclara quem deverá substituir o 1• sargento archivista em seus impcdimcnto3

Ministerio da Guerra - N. i .128 - Rio de Janeiro, 22 de dezembro de i9H.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Dispondo o art. 186 do
regulamento para instrucção c serviço interno dos cor~os de tropa do
Exercito, approvado por docreto n. 7 .459, de 15 de julho de !909, que
o sargento ajudante terá. como substituto, em seus impedimentos, o
i o sargento amanuense archivista, consulta o major ajudante interino
do i6" regimento de cavallaria em otlieio n. 388, de t6 de setembro ultimo, dirigido a.o da. 4,a brigada. estra.tegica, si esta disposição se refere
sómente ao sargento a.manuense quando fôr mais anti~o que os i••.
sargentos das unidades ou si póde elle, mesmo· no caso de ser ma.ls modernos estar mandando seus companheiros mais antigos, como acontece por occasião da. parada, em vista do preceituado no art. 359 do
dito regulamento.
•
Em solução a essa consulta, declaro-vos, para os fins convenientes, que as disposições dos arts. !86 e !88 do referido regulamento
não deixam a. menor duvida. sobre a. substituição do sargento ajudante
em seus impedimentos, pelo t• sargento a.rchivista ; entretanto, no
caso da parada, citado nessa consultas ou em outra semelhante, cabe
ao commandante do esquadrão cujo f o sargento fôr mais antigo que o
sargento archivista, designar outro inferior para. conduzir praças ou
outro qualquer serviço, resalva.ndo-se assim os preceitoS gera.es <!a
bierarchia militar.
Saude a fraternidade.- José Caetanó de Faria,

N. i2i -·EM 22 DE DEZEMBRO DE i'Ji-1O abono ela quota addicional a. quo se refero o art. 40 da lei n. 2.290, do~l:l do
dezembro de 1910, comoça c cossa com o cxercicio do cargo ou commissão em
quo o official estiver

Miuistcrio da Guorra- N. 1.!20- Hio de Janeiro, 22 de dezembro de i914.
Sr. chefe do Departamento da. Guerra - Consulta o general de
divisão Gregorio Thauma.turgo de Azevedo si a. quota addicional aos
vencimentos a que tem direito o officia.l quando serve no Acre ou
nos Estados do Amazonas, Pará c Matto Grosso começa a ser paga e
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é suspensa desde que o official entra no terriioria do Estado ou delle
sahe, ou sórnentc durante o tempo de suas func~ões, .i~to é, quando
.
começa o exercício de um cargo ou delle é privado.
Em solução a. essa consulta, declaro-vos, para os fins convelllentes, que, dispondo a lei u. :!.290, de 13 de dezembro de !910, no art.
4", que os officiaes em serviço nos Estados do Amazona~, Pará ~ Matto
Grosso gozam da quota addicional de 20 ~' ao respoottvo vencimento,
e cabendo aos que se acharem no Acre a de 5 "/., o abono dessas
quotas principia e cessa com o exercício do cargo ou commissll.o em
que o official estiver.
N. 122 -

EM 22 DE DEZEMBRO DE 1\H.f

As autoridades deverão, antes de encaminhar os papeis a despacho do MinistoJ·io da Guerra, e,xigir das partes o que faltar nesses papeis

Minister10 da Guerra - N. i. i :{2 - lHo d1\ Janeiro, 22 de dezembro de !914.

Sr. chefe do Departamento da Guerra -- Tendo verificado em
papeis enviados a. despacho a falta. de formalidades indispensaveis
como s~jam : não dizer o fim para que quer certidão, não juntar
attestado, certidão, procuração, autorização do juiz, patente, provisão
de reforma, fé de oficio, certidão de assentamentos, pagina do Diolio
Olficial, de ordem do dia, do Boletim do Exercito, publica-fórma com
os devidos sellos, as firmas ·reconhecidas, as identidades e idoneidades
provadas, limitando-se os autores de petições si,mplesmcnte a indicar
os numeros e as data~ de documentos em que pretendem firmar o seu
direito de nomeação, de promoçll.o, de contagem de tempo de praça,
de posto, de serviço, de accrescimo de vantagem e a pagamentos por
meio de contas e outra~, aos p1·oprios ou aos seus procuradores,
(]Uando taes documentos devem vir juntos ás pretenções em original
ou em certidão, convenientemente setlada~, recommendo expressamente a todas as autoridades do Exercito que têm o dever de encaminhar taes papeis exigir das partes o que nelles faltar, só os encaminhando ao Gabinete, com documentos e intormações completas.
A' intelligencia das ditas autondades naturalmente não esca.par{L
que o meu proposito é evita.r que o tempo gasto pelos funcciona.rios
encaiTegados da t•ccepçll.o, protoeolla~em, estudo, inlormação e remessa dos alludidos papeis, seja inteiramente perdido em vista do
despacho ministerial exigindo tormalidades que habilitem a proceder
de conformidade com a legislação em vigor.
Saude e fraternidade. - José Caetano de Fa1·irt.
N. !23- EM 23 DE DEZEMBRO DE !!H-i
Só nos casos auormaos deverão ser fornecidt~.s guardas de força federal ás
alfandegas e mesas de rendas

'linistcrio ela Guerra - Circular - llio de Janeiro, 23 de dezem-

bro de f 9U.

Sr. inspector permauen te da i a região - Taudo em vista a reducçilo do Exercito e a necessidade de se manter o etfectivo das torças
em operações no Eii!tado do Paraná, declaro-vos, para os devidos fins,

i27
que só em casof> auormaes deverão ser fomecidas guardas de liwça
·federal á.s alfandegas e mesas de rendas, visto que este l\linisterro
tem enviado armamento o muniçllo para uso dos guardas aduaneiros
de taes estabelecimentos no respe('tivo polkiamento normal.
Saude e fraternidade. --' Jos1' Ca.,·tano de l1!!1'i".
(Communicou-sc ao 1\Iinisterio da Fazenda e ao Departamento da
Guert·a e expediu-se identica circulai' aos demais inspectores das
r·egiões, c um excep<;llo do da 9".)
N. 124 -

EM 24 DE DEZEMBRO DE i ':H!:

Continuando os estabelecimei;tos de ensi~o a receber inst.rucção militar pela
fórma estabelecida na legislação em vigor, têm os alumnos direito de receber a caderneta de reservista

:\linisterio da Guerra-- ~. 1. HO- Hio de Janeit·o, 24 de rlezembt·o de i 9H,.
Sr. chefe do Departamento da Guerra-- O coronel Gustavo dos
Santos Sat·ahyba, commandente do ~3° batalhão de caçadores, con,.;ulta si, continuao do os alurnnos do Gyrnnasio de S. Joaquim em Lorena, a receber instrucção militar, não obstante se terem extinguido
as •·quiparações rlos estabelecimentos do ensino .secundaria particulares aos mantidos. pela União, terão elles direito de receber caderneta~
de reservistas e si, no caso alfirma.tivo, o instructor officioso, 2• tenente
do dito corpo, José de Andrade, deve entregar as cadernetas de que
se trata.
Em solução a essa consulta vos declaro, para que o façaes constai'
áquelie commandante, que, continuando os alumnos do dito gymnario
ou de outro qualquer instit.uto de ensino a receber instr.ucção militar
pela fórma estabelecida na legislação em vigor, têm elles direito de
receber a caderneta de reservista, fazendo a respectiva entrega o seu
instructor, tudo de conformidade com o disposto no regulamento para
execução do alistamento e sorteio militar, approvado por decreto
n. 6.04,7, de 8 de maio de !008.
'
Saud(~ c fraternidade. -.José C~tclano ilc Fada.
N. 125- EM :-h DE DEZEMBHO DE 1914
Não obstante o disposto no art. 41, § f•, do regulamento dos eollegios militares,
o alummo approvado em algebra e geometria, 2• anuo, ao qual l!e applicou
o art. 185, poderá ser submettido, a exame de· geometria, 3• anno, sómente
sendo. examinado eni igual materia Jlo 4• 'lnno, dopais de approvado
cno algebra

i\liuisterio da Guerra - ~. \J - Hio de Janeiro, 24 de dezembro
de 10!4.
Sr. director do Coilegio Militar do Porto Alegre- Tendo em vista
. a ser·iação estabelecida no regulamentu dos collegios militares em
vigor para o estudo de a lgebra e geometria, consultaes si, não obstante
a. disposição da parte final do§ 1• do art. 4f, um a.lurnno approvado
naquella materia, 2• anno, ao qual se applicou o art. i85, com a
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eircnmstancia 1le haver frequentado com aproveitamento a aula refercuto a esta, ao anno, poderá ser submettido a exame della.
Em solução vos declaro, confirmando o meu telegramma desta
data, que, attendendo ás condições especiaes do al~mno em questão
poder;i. cllo fazer exame de geemetria, i" armo, somente submettendo-so a exame da dita ma teria, 4° anuo, depois de approvado em
algebra.
Saude o fraternidade. - ".rosú Caetano de Fm·üt.
N. 126- El\1 24 DE DEZEMBRO DE 19H
Os alumnos das escolas Militar o Pratica do Exercito quo tenham o titulo i. o
agrimensor pelo Collegio Militar não são obrigados a cursar topographia
em taes escolas

l\linistcrio da Guerra - N. 53 - llio de Janeiro, 24 de dezembro
de 1914-,
Sr. comu'andante das escolas Militar o Pratica do Exercito -Em soluçao á. consulta constante de vosso officio n. L 674, de 2:1. do
corrente, declaro-vos que os alumnos~das escolas sob vosso commando
que tenham o titulo de agrimensor pelo Collogio l\lilttar desta Capital
nl\o sl\o obrigados a cursar de novo toprgraphia nessas escolas, nem
tbeoricamente nem praticamente, ficando assim nullos os actos de
exames da parte de topographia estudada na antiga escola de applicação de infantaria e cavallaria pelo regulamento approvado por
decreto n; 5.6!l8, de 2 de outubro de 1!l05, aos quaos vos rcferis no
mesmo officio.
Saude o fratemidade.- José Caetano de Faria,
N. :127-

E~l

24 DE DEZEl\IBHO DE 1914

Nos corpos do :E!xercito, a escripturação dos assentamentos dos officiaes, aspirantes a official e praças deverá fazer-se nos livros, até quo se possa effectual-a
de accôrdo com o aviso de 21 de outubro de 1913, que adapta cadernetas
para taes assentamentos

Ministerio da Guerra - N. L 13\l - Rio de Janeiro, 2q, de dezembro de !914.
Sr. chefe do Departamento da Gue1·ra. ~ Declaro-vos, para vosso
conhecimento e para ser publicado em Boletim do Exercito, que, nl!.o
tendo sido possivel fornecer-se ás unidades do mesmo Exercito as
cadernetas para os assentamentos dos officiaes, aspirantes a official e
praças, mandadas adoptar por aviso 11. 788 A, de 21 de outubro
rlc 1913, para entrarem em vigor a contar de f de janeiro do corrcntl\
<tnno, deverá continuar a fazer-se a cscripturação dos assentamentos
de que se trata nos respectivos livros, até que as unidades, uma vez
de posse das mencionadas cadernetas, possam iniciar a referida
escripturação de conformidade com o citado aviso.
Saude e fraternidade.- José Caetano ác Faria.
(Expediu-se aviso ao Departamento da Administração
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N. 128- EM 28 DE DEZEMBRO DE !9f!l
As alterações occorridas com officiaes do Exercito em serviço estranho ao
mesmo só podem ser averbadas por ordem do Ministerio da Guerra. No~
a::-sentamentos não se escreverá o teôr de officios ou ordens do dia.

l\linisterio da Guerra - N. 1. US - Rio de .Janeiro, 28 de de?.embro de i9U.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declaro-vos que as
alterações occorridas com os omciaes do Exercito em serviço e,;;tranho
ao mesmo só podem ser averbadas por ordem deste Ministerio e que
não se deve transcrever nos assentamentos o teôr de officio3 ou
ordens do dia, dos quaes se !ará sempre extracto com tanta fidelidade
que não rav~.~rec;a nem prtljudique o official, como reeommendam as
instrucções de :1.2 de setembro de 18G5.
Sa.ude e fraternidade.- José Caetano de Fm·ia.
N. ·129- EM 28 DE DEZEMBRO DE 19i4:
Não se doverão estender nominalmente a. officiaes e praças elogio» colloctivos

, Ministerio da Guerra - N. i. 14-7 - Rio de Janeiro, 28 de de·
zcmbro de i 9!4-.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Declarae em Boletim do
Exercito que deve cessar o hab\to de se mandarem E'stender nominalmente a otliciaes e praças elogios feitos collecth>amente.
O eloaio nominal, unico que deve ser transcripto nos assentamentos, sÓ deve ser feito aos officiaes e praças que se destaquem do
resto da conectividade em um acto de serviço ou por uma acção de
merito.
E, para que o elogio não se torne uma banalidade, perdendo,
assim, seu valor, devem os chefes se eximir de lruel·o por pretextos
futeis, e, quando o fizerem, devem empregar- uma linguagem sobria,
eommedida e propria para ser entendida. pelas praças à que elle é
dirigido.
Saudo o fraternidade.- José Caetano de Faria,
N. 130- EM 29 DE DEZEMBRO DE 191ft
Declara como !!e procederá quanto ao fllrdamento com o ·tempo de dur&çã~l
igual ou inferior a seis mezes que em 31 do dezembro do 1914 nãu
tenham completado esse tempo.

Ministerio da Guerra - N. :l. i 53 - Rio de Janeiro, 2!! de dezembro de 19U.
Sr. chefe do Departamento da Guerra- Tendo havido duvida
em algumas unidades, segundo consta do officio n. 2. 772, de i7 deste
mez, do cl)efe do Departamento da Administração, sobre o modo por
que deverão distribuir-se as peças de fardamento com o tempo de
duração igual ou inferior a seis mezes, que em 3i do corrente não
tenbam completado esse tempo, como determina a ~ observação
Decisões

9

uo

DBCJSÔEB DO GOVERNO

da tabAJia n. f publicada em Boletim do F.xorcito n. 3, da f2 de
se•ent bro de !9 9, doc•arae em Boletim do Exercito que a taes praças
se a11ouará fdrdamerlto de conformidade com a 3• observa~Ao da
t.&bt>lla 11 i a \Íil rar· em t de janeiro vinrlour·o em snbstituiçlo da
precedt•ute, .evaudo-se em cuuta o tompo da duraçào designado
naqu lla..
SauJe e fraternidade_ - Jos6 Cattano de Faria.
(Communicou-s:l ao Departamento da Admiuistraçi.o.J
N t3t -EM 30 DE DEZEMBRO DE f9fi
Col'l'lgo a tabclla n. 1 d~ fardamento, approvado, com outras, por aviso n.
do 30 do outubro do UI!:), ao Departamento da Adm,inistraçlo

ua,

M niiterio da Guerra- N. t.f6t- Rio de Janeiro, 30 de dezembro de t9H.
_
'
Sr. che e do D partamento da Guerra- Em additament•> ao
aviso n. ~62, •te 311 de onttobro ultimo, declaro-vos qt.o os corpos a
pé dos Estad·•S do Sul e l\linas Gera-·s estão, na tabella n f de fardameuto, "pprova•la, r.orn outras, pelo de n. 14-.1, da mo~ma data ao
Depar·rarntmt · da Administr·ação, contemplados com u11•a al'mac;ão de
«orr·o e ~la, omrtti la casu .. Imeute quando se imprrmiram ta03
ta beiJas.
Sautle e rraternldade - Jos6 Caetano d" Faria.
(Communicou·se ao Departamento d& Administração.}

N. i32- EM 3f DE DEZEMBRO DE t9t4
Os commandantcs de corpos e cbofcs do estabc-lncimcnto deverão enviar ao
DoparLamcn1o da Guorra, até 1 do março do cada anno, informações
eobrc os ofliciaos o aspirant~ a oftlcial quo existirem em cada um delles
em 1 de janeiro.

1\fini!lt· rio ri& Guerra- N. f.Oif- Rio de Janeiro, 3f de dezemb,·u de fllt4.
Sr rh••f,• do Departamento da Guerra- Providen1•iae para que
annuaJrn,.ute, até I de mar·ço, os commandantes 11e cor·p"s e chefes
de esta belcciment s enviem a f'sse Departamento informações sobre
o~ o•nciaes e a~piraute$ a official que existrrem em cada um delles a
i dt~ janeiro
A informação sobre cada official sArá dada em me'a folha de
papel al111asso, 110 al1.t1 co11t- r á o numero da re;.!'ão, divrsão, br·:g:.da
e corpo ou o nome d<L repartição ; IOI!;O abaixo, o nome do otlicial, e,
alguma- Jiuhas depvh', informações sobr·e a conducta civil e militar,
intelligoncia, zelo e ded,cação ao -erviç , capacidade dt~ commalldo,
disc,pltna, couceito de que gosa entre seus camaradas, gráo de sua
instrucção militar, etc.
Quando se tratar de o'flcial ar~egimentado, deve-se dizer se
assi!!tiu ás revi-ta· de exame e manobras do anno, qual o seu valor
instr·uctor e educador.
l'ratandu-se de oiHcial nllo arregimentado, deve-se mencionar o
cempo· que tem de arr~imentação no posto que occupa;
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Além dos detalhes acima, a informação deve mencionar qualquer
outra circumstancia que possa conttibuir para se formar JUizo seguro
do offici al.
Essas informações serão remettidas por esse Departamento á.
Commis,ão de Promoções de Officiaes do Exercito, quando se referirem
a aspirantes a official, capitão, maJores e tenentes-coroneis, SE~ndo as
outras archivadas conjuntamente com as relações de alterações como
documentos para o historico da vida do official.
Saude e fraternidade.- José Caetano de Faria.
N. !33- EM 3i DE DEZEMBRO DE i9U
Aclaram-se duvidas sobre a questão de saber si os sargentos de que tratam
os arts. 166 a 172 e 184 a 195 do regulamento para instrucção e serviço
interno dos corpos do Exercito estão equiparados, para todos os effE~itos,
aos dos arts. 211 a 221 c na conformidade dos arts. H o 15 do citado
regulamento .

.Ministerio da Guerra- N. !.069 - Rio de Janeiro, 3f de dezembro de f9i4.
Sr. chefe do Departamento da Guerra - Tendo o capitão
ajudante do to regimento de infantaria João Manoel de Souza Castro
consultado si os sargentos de que tratam os arts. f66 a i72 e t84
a i 95 do regu amento para instrucçll.o e serviço interno dos corpos
do Exercito, esLão eqmparados para todos os etfeitos aos dos arts. 2H
a 22i e na conformidade dos arts. 14 e i5 do mesmo regulamento,
competindo-lhes, em consequencia, os mesmos du·eitos e regalias e o
mesmo traLamento hieratchico por parte dos que lhes forem inferiores
em postos, embora sejam combatentes, declaro-vos, para os fins
conv1·nientes:
•
1°, que competem aos {0" sargentos amanuenses archlvistas, do1
.armamento e munição, corneteiro-mór, de fundos, subsistencia e
transporte, de fardamento e equipamento, 2'" sargentos mestres de
musica e de saude, de que tratam os arts. i66 a 172 do alludido
regulamento e aos sargentos ajudantes, 1. 0 sargento amanuense archivista do batalhão, 2°• sargentos de armamento e munição, armeiro,
de material de acampamento e corneteiro, os mesmos direitos e
regalias, obedecendo á hiorarchla estatuída nos arts. H e i5;
2°, que cumpre aos commandantes de corpos não elevar a esses
postos de sargentos individuas que, por sua moralidade, educação e
procedimento civil e milltar, não estejam em condições de hombrear
com os outros s~rgentos;
3°, que os sargentos mestres ·de musica devem ser escolhidos mediante concurso aberto entre todos os musicos de f 8 classe da guarnição, sendo preferidos os qne apresentarem diploma do ConservatorJO
do Mus1ca;
4°, que a escolha dos sargentos corneteiros deverá tambem set·
feita por concurso dentro do corpo, com a condição expressa de saber
ler e e~crever cm·rectamente e terem os necPssarios conhecimentos
de musica, seudo facultado ao commandante do corpo onde se der a
vaga, abr.r· o concurso entre todos os corpos de sua guarnição,
quando não houver corneteiro em condições de ser escolhido para o
posto de sargento.
Saude e fraternidade.- José Caetano de Faria.

MlNISTERIO DA AGIUGULTURA~ lNDU8TRIA E COMMERCIO
N. i - Ei\1 28 DE JANEIRO DE i9i4
• t•ohibe aos membros do corpo docente a residencia fúra da s6de da 11~coh\

.Ministet•io da Agricultura, Industria é Commercio - Directoria
Geral de Industria e Commercio - P· Secção - Industria - N. i ORio de .Janeiro, 28 de janeiro de i9i4.
Em solução á. consulta de que trata o vosso officio n. 2, de 3 do
corrente mez, de:·laro-vos que, á vista do disposto no art. 74 do regulamento approvado pelo decreto n. 8.039, de 26 de maio de i910,
os membros do corpo docente não podem rcstdir fóra da séde dessa
estabelecimento.
Saude e fraternidade.- .ilfanoel Edwiges de Queiroz Vieira.St·. dirertor da Escola de Minas de Ouro Preto.

N. 2 - EJ\1 28 DE FEVEREIRO DE !9:14.
Oodat•a qne os chefes poderão mdgir attestado modico aos funccionario<

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio - Directori.a
Geral de Industria e C·)mmercio- P Secção- lndustria- N. itJnio do Janeiro, 28 de fevereirJ de HH4.
Em solução á. consulta de que trata o vosso officio n. 48, de i 9 de
jane'ro ultimo, declaro-vos; para os devidos fins, que os chefes de
serviço, quando julgarem conveniente, poderão exig;r attestado medico aos funccionari•Js que, tendo faltado até tres dias no mez, allegarem, como justificativa, molestia. em si ou molestia grave em
pes.~õa rle stul. familia.
:sande e fraternidade.-Manoel Eàwiges de Queiroz Vieira.St•. superintendente da Typographia. deste 1\finisterio.

N. 3- EM i8 DE ABRIL DE i914
Proro!(.o o prazo aos inventores privilegiados para provarom o tu.o •las suas
inven~ões

i\Iinisterio da Agl'icultura, Inrlustria e Commercio - Directoria.
Ceral de lndustria e Commercio- :J.a Se•~<'.ãO- Indnstria ~·~ N. 3!lllio de Janeiro, 18 de abril de 191~.
·
SI'. ministro de Estado das Relae<ões Exteriores - Accusando a
recepçilo de vosso aviso n. 21), de 24 de março ultimo, acompanhado
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de uma nota, por cópia, da Legação Franceza, identica 11. uma outra
que dirigiu a este Ministerio a em que solicita a prorogaçli.•J d·J praso
as~ignado aos irn'entores privilegtados para provar·em o uso etfectivo
de suas invenções, tenho a honra de communicar-vos que, conforma
declaro nesta data á referida Legação, resolvi, attendendo ás suas
consideraçõe~ 1 prorogar o citado praso por mais seis mczes.
Saude e fraternidade.- Manoel Edwiges de Queiroz Vieira.

N. 4. -EM H DE SETEMBRO DE i9ii
Menciona as condições a que está sujeito em segunda época o candidato que
se retira da prova

Ministerio da. Agricultura, Industria e Commercio - Directoria
Geral de lndustria e Commercio - i a Secção - lndustria - N. i 05 Rio de Janeiro, H de setembro de 19!4.
Em resposta á. consulta de que trata o Yosso officio n. 3i, de i i
de agosto ultimo, sobre a exacta interp,.etação do art. i 70 do Codigo
de ~;n-ino approvado pelo decreto n 3.8\JO, de i de janeiro de i901,
dc·claro-vos que o eandidato que se retira da prova só poderá ser
admittiuo a exame na segunda época, da a.ccôrdo com o a1·t ..151,
n. 3, do citado Codigo visto que o citado art. 170 apenas permitte
que sejam chamados de novo na mesma época os que faltarem á chamada para qualquer das provas de exame.
Saude e fraternidade.- Manoel Edwiges de Queiroz Vieira.Sr. director da Escola de Minas de Ouro Preto •

N. 5- EM H DE SETEMBRO DE i9ii
Responde á consulta sobre o CODYite aos professores para as sessões
da Congregaçlo

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio - Directoria
Goral de Industria e Commercio- 1• Secção -lndustria- N. iOll _
Rio de Janeiro, H de setembro de i9f4..
~<:m resnosta á consulta de que trata o vosso officio n. 32 de i {
de agosto ultimo, sobre a interpretação exacta do art. 7°, para'grapho
unico, do Codigo de Ensino approvado pelo decreto n. 3.890, de t de
janeiro de 1901, declaro- vos que os profe~sores, só deverão ser convidados para as sessões da Congregação em que se tiver de tr•atar de
assumpto concemente ás suas aulas.
Saude e fraternidade. -Manoel Edwiges de Queiroz Vieira.Sr. director da Escola de Minas de Ouro Preto.

MINIBI'KRIO DA VIAÇÃO E OBRA~ PUBLICAS
N. f - EM 3 DE JANEIRO DB t9Ur
Manda ausponder as obras de pro longa mento da Estrada da Ferro Oolt.a
de Minas

Ministerio da Viaçll.o e Obras Publicas - N. f - Rio de Janeiro,
3 de janeiro de i 91-i.
Nll.o tendo o Congresso :'1acional concedido os creriitos ne essarios
á construcçl!.o de prolongamentos e ramaes nessa estrada, recommenio-vos providenciardes afi•n de que as ouras rer... re, t<-s a taes
prulonga men Lo~ e r a mae:i S.;jll.o su3peusas pelo mot•vo acima. in.Jicado.
Saú le e frat~rni,Jade. - Jo.çé Barboaa G.-npalves. - Sr. direetor
da. Estrada. de Feno Oeste de l\lina.s.

N. 2-

E~l

9 DE JANEIRO DE t9U

Autoriza a .Manáos Harbiwr Limited a levar á conta de seu capital a
construcçlo do ediJleio

Minlsterio fia Via.Q!iO e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras
Publicas - i a Secção- N. 4, - Ri 1 de Janeiro, 9 ue ja.noit·o de t 91.&..
Declaro-vos, para vo>so conhedmento e dovidos fins, de accôrdo
com a iuforma•: ll.o qua, sobre o assumpto, prestastes, por o•licio n. 690,
de 3 de doz·1mbro do anno proximo findo; fic·L a.. llauaos HArboor Limited autorimda a levar á co .. ta d3 seu cap•ta.l, " que dfectivameu te
tiver si lo por el·a di~pen i.i·IO dentro do orça.m~nt'1 de 50:611S~.&.O,
com a con~ti'IICQll.o do eiifkio e installa.ções de machinas atectl"icas
adoptat!as para o roadway.
Saúie'"' Craternliaie.- Jo,é Barbosa IJor,çalves.- Sr. inspector
redera.l 116 Portos, Rios e Ca.n lOS.

N, 3 - EM t5 DE JA:'iEIRO DE t9li

-

Dissolvo a Commissilo de Molhoramcntos do Rio Paracatd

O Mini.:tro de Estado 1log ~egocios da. Viação e OhrM Puhlc~s. em
nome do p,·esidt}nte da Repnblica.: !\~solve di-s .• lvel' a ~om mis~llo de
Melbora.mentos do Hio Para.c..Ltt\, amueuto do S. Fra.ncL!oo, creada

f3t}

por Portaria de 2& de mar~) de 19t2, devendo o respaeti~o IIngenheiro.cbefe apresentar os cstudo3 feitos, até o dia 31 de janeiro corrente.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1914.- José Barbosa Gonçaltw.s.

N. 4 - EM J9 DE JANEIRO DE i9i4
Autoriza a Compa~nie dn Port Rio de Ja.nPiro a ~obrar a multa do um re.'\1

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras
Publicas- t• Secçllo- N. U- Rio de Janeiro, 22 de janeiro de :19!4.
Tendo em vista a informaça.G constante do vosso officio n. 7113,
do 2~ de dezembro do anno findo, decláro-vos, para os fins convenientes, que fica a Compagnia du Port de Rio de Janeiro autorizada a.
eobrar do dono da carga que recusar recebel-a. no momento da entrega á porta de seu armazom, a multa de um real por dia e por kilogramma, ficando, assim, alterado o meu aviso n. 362, de 20 de dezembro de i 9!3.
Saúde e fraternidade.~ José Barbosa Gong4loes.- Sr. inspector
federal de Portos, Rios e Canaes.

N. ã - EM

!)

DE FEVEREIRO DE i \lH

Declara que ás linhas oxtra-contractuae~ devem ser applicadas as tarifas quo
mencionam com excepção ape.nas das de navegação não previstas

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 3 - Rio de Janeiro,
!j de fevereiro de i9t4.

Resolvendo a consulta constante de vosso officio n. 687, de i6 de
dezembro do anno proximo findo, sobre si o contractante do serviço
de navegação do rio S. Francisco, e:r: V1 do decreto n. 9.963, de 25
de dezQmbro de i9t2, ó obrigado a cobrar para as linhas extra-eontracto os mesmos fretes approvados para as linhas contractuaes, de~
claro-vos, para os devidos etreitos, que, sendo objeetivo precipuo e e3sencial dos contractos de navegação subvencionada garantir a maiol'
barateza possivel nos transportes, de par com as regularidades destes,
devem as tarifas approvadas pela portaria de 8 de agosto de 1913 ser
applieadas, como maximo, nas linhas discriminadas na clausula 11 do
mesmo contracto, quer se trate do viagens or Hnarias estipuladas
nesta clausula, quer nas extraordinarias, autorizadas na clausula Ill.
Nll.o póde, entretanto. sC'r exigida, a cobrança dos mesmos fretes para
as linhas de navegação nllo previ::.tas no mencionado contracto, e que,
por isto, não gozam de qualquer modo, de favores especiaes.
Saúde e fraternidarle.- .fosé Barbosa t;onçalves,- Sr. inspector
geral de Navegação.

N. 6 -

EM 5 DE FEVEREIRO DE i9t4.

DPclara que ao pessoal,jornaleiro não

R!l

estende o ~oso do féria'

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 4. - 2• Seoçllo
.- Directoria. Geral de Obras Publicas- Rio de Janeiro, !J de fevereiro
de i9U,.

Declaro-vos, em solução i consulta constante do vosso officio
n. !S3, de 28 de janeiro ulttmo, que ao pessoal jornaleiro da rapar~
tiçlo a vosso cargo nlo se extende o goso de t5 dias de ferias de que
trata o art. 52 do regulamento des~a repartição, favor que só poder& ser concedido aos funccionarios do quadro em determinadas
condiÇôes.
Saúde e fraternidade.- Jos~ Barbosa:Gonça~ves.- St·. director
g:oral !Ié Aguas e Obras Publicas •.
N. 7 D:i

in~trucções

BM \3 DE FEVEREIRO DE t 914.
sobre a.

conces.~ão

de licença aos dial'istas

Ministeri'l da Via~ [O e Obras Publicas- Directoria Geral de
Correios, Telegraphos e Illuminaçli.O - 2• Secção- N. 38 -Rio dn
Janeiro, :13 de fevereiro de :19!4.
Declaro-vos, para os devidos eifeitos, om solução á consulta con~
tida. em o vosso offieio n. H3 Cfi", de i2 de janeiro ultimo, sobre o
modo pelo qual deveis proceder, relativamente a pagamento, no ca~o
de faltas dadas pelos empregadog diaristas dessa Hepartição, que o.;
referidos diaristas, quando faltarem ao trabalho, não têm direito au
abono da diaria, porque esta será integralmente paga a quem o substituir. Entretanto, quando taes empregados pedirem licença, por
mOtivo de molestla, comprovada por inspecçã.o de saúde attestado
medico, esta lhe poderá ser concedida de accordo com a disposiçllo
legislativa, ora em vigôr, constante do art. 91 da lei n. 2.84.2, de 3
de janeiro do corrente anno, e, neste caso, ao substituto será abonada
a quantia que o licenciado deixar de receber.
Saúde e fraternidade.- José. Barbosa Gonçal1~es.- Sr. director
geral dos Correios.
~.

8 -EM 27 DE FEVEREIRO DE i\H4.

Autoriz:J.n entregar á Compagnie du Port dn Rio de .Tanriro o novo porto

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral de
Obt•as Publicas- 111 Secção- N. !)2- Rio de Janeiro, 27 de fevc~
reiro de 1914..
Fiscaes autorizado a fazer entrega. á. Compagnie du Port de Rio
de Janeiro, de todo o cáes do novo porto até á praça Mauá, no t• dia
util do mez de março proximo vindouro.
Saúde e fraternidade.- Jo$é Barbo.~a Gonral,·es. -Sr. inspeetor
federal de Portos, Rios e Canaes.
·

tas

DECISÕES DO GOVERNO

N. 9 - EM 11 DE MARÇO DE 1911
Autori1a o transporte gratuito dos animaos reproductore1

Ministerio da. Viação e Obras Publicas -

N. 19 -

Rio de Janeiro,

5 de março de 191i..

De a.ccordo com as disposições regulamentare~ e tarifas de-sa.
Estrada., autor1zo-vos a. dar transpol'te gratuito, du1·ante o corrente
anno, aos animaes reproductores e aos que dev )ffi ser fecundados,
destmados aos Postoi Zootechnicos do Estado de S. Paulo, quando
requisitados pelo respectivo Director e :Sub-Dipector de lnduotria
Animal do mesmo Estado.
Saúde e fraternidade.- José B1rbosa Gonçalves.- Sr. director
da Estrada. de Ferro Central do Brasil.

N. :1.0- EM 9 DE MARÇO DE 19U
Declara ser preferlvel que a linha, em estudo, para o transporte de minerio
parta de Bom &uccesso.

Minis te rio da Viação e Obras Publicas - N. 7 -·Rio de Janeiro,
9 de março de i9h.
Sr. Pre~ldente do Est •do de Minas Geraes-Em respo•ta ao vosso
officio n. t6, de t5 de dtJzembro do anno p•ssado, tenho a honra de
vos dedu·ar de a.ccôrrlo com as inCurmações do di· ector da Estt·a.da de
Ferro Oeste de Minas ser preferível a. linha. partindo de Born Successo,
o que reduz ao miuimo o tr·ansporte de mmedu para Sitio ou para.
Barr~' Mansa. visto tra.zt-Jr uma differença. para. meno; de 27 .301) kilo·
metros sobre o primeiro traç:tdo e de 12.601) sobre o segundo cm~
forme consta da copia junta. dos traçados dt-J um ramal para. S. Jollo
Baptis~a, be u a~sim um quadro comparativo d,·sse~ traçados.
Com~ s 1 beis a. linha. ainda e3tá ern estudos cu1o proseg 1imento
nlo pó:ie ter logar, visto o CongressoNacional não ter votado o
respectivo credito ·no corrente exerc•clo.
Saúde e fraternidade. -José ,Barbosa Goncalves.

N. H .,- El\1 i7 DE MARÇO DE t 91t.
Mantem o niso n. 162, do 11 de novembro de 1913, e dotormina outrag providancias sobre a Companhia Estradas de Ferro do Norte do Brasil

Miniqterio da. Via<; lo e Obras Publicas- N. 26- Rio de Janeiro,
i7 de março de 1911-.
Tendo present 1 o re'll)(-'rim~>nto da. Cornpanhi 1 E~tradas de Ferro
do N 1rte do Brasil, de 27 de dl)zémbro de t!ll:l, ,nforrnado p1lo vo·BO
offtcio n. 1M8, d • 9 do corrente rnez, requilrime 1to e o q1Ie é pedi :la
recon-!•deraçã~ da<; leCI5ões con<;t1. 1tes do avi:;o n. 16!, de 11 de novembro ultimo, para o· fim d' ser elle tornado sem eiJeito ;
t:onsidera11do que o vosso officio n. 65ofZ, de t3 de outubro de
1913, faz certo que, tendo sido inaugurada. em :U· de dezembr.J de
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i908 o trafego provisorio do trecho de ~3 kilomE!tros a que se refere o
aviso, até agc1ra não toi possível apurar o cust•) destes i-3 kilometros;
Con~iderando que na tomada de contas de cada semesu·e, a respectiva Junta não está adstricta ao exame exclusivo dos rlocum•·ntos
de despesa e rer·eita deste semestre, cabendo-lhe a iniciativa dti promover a revisão, roctificação ou o complemento de contas da semestres anteriores, desde que, por qualquer motivo, ist•1 se torne necessario, á vista da. finalidade ou destino do processo, que é a determi,nação rigor. •Sa da despesa ou receita., bem assim da exactidão dos trabalhos relativamente aos planos e projectos approvados;
E que, por conseguinte, não sendo conhecido o custo da. dita
secção de 43 kilometros, e tendo as a.ctas das tomadas de contas de
que trata o avi,-o n. i62, de consignar o capital total até entã 1 applicado na sua construcção, força é que apure agora. a Junta, as despazas
feitas em semestres anteriores, para addicional-o aos dispendios parciaes dos semestre• de que especialmente ora se occupa;
Considerando, emfim, quo não póde haver prestaçll.o de contas
sem a .1ustificação das despezas pelo modo estabelecido nas instrucções
sobre a especie, dP 2 de Janeiro de i897; e que nll.o exhibindo a Com•
panhia os documentos necessarios ao exame minucioso de quanto
possa interessar o computo •to capital dispendido, incorreu na commi, naçll.o do art. 2~ das ditas Instrucções:
Resolvo manter em todos os seus termos o aviso em que3tlio,
n. :162, de H de novembro ultimo; cumprindo, a~~im, que a.s tomadas
de contas a que o mesmo ~o refere sejam pro;eguidas pela fórma ahi
determinada, isto é, com estricta obsl3rvancia de todas as instrucções
em v•gor, em ordem, princ,palmente, a ser apurado o custo das
obras até agora realizadas pela Companhia.
Saúde e fL•aternidadc.-.José Barbosa Gonçalves.- Sr. lnspector
federal das Estradas.
N. :12- EM :19 DE MARÇO DE i9i4
Declara não haver verba para as medições das linhas de ltapecerica o Formiga

l\linisterio da Viação e Obras Publicas - N. 6 - Rio de Janeiro,
:!9 de março de :19:14..
Sobre o assumpto constante de vosso offieio n. 80, de ·I o de fevereiro ultimo, declaro-vos, para os devidos fins, que, nD.o havendo
verba para se acudir ás medições dos trabalhos das linuas de ltapecerica a Formiga e de S. Francisco a Abaeté, sómente o Congres-o
Nacional poderá sanar as faltas que decorrem da supprcssão de eraditos no actual orçamento.
Saúde e fraternidade. - José Barbosa Gonçalves. ~ Sr. director
da Estrada de Ferro Oeste de Minas.
N. i 3 - EM

~3

DE MARÇO· DE :19U.

Pede providencias allm de serem evitados connictos de attribuições

Ministal'io da Viação e Obras Publica'___. N. f7 - Rio de Janeiro,

23 de março de :!9:14,.

Sr. Ministro da Marinha - Parecendo, segundo 80 vê do offtcio
junto por c6pia da lnsp3 :to ria Geral de Na vegaçã.o, n. :150, de H do
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corrente mez, que a competcncia, estabelecida ao lnspPctor de Costas
e Portos pelo § 2~ do art. 7° do regulamento approvado pelo decreto
n. !0. 7\18, de H do mesmo mez, par:t inspetcionar o serviço de navegação subvencionada, vem col\idi1' com a -que já. estava firmada á.
mencionada repartiç5o deste ministerio pelos arts. ifi2 e 206 do
novo RegulamP.nto da Marinha Mercante e Navegação dP Cabotagem,
approvado pelo decreto n. i0.52~, de 23 de outubro de i9t3, cabe-me
pedir a. vossa. attPncção sobre o assumpto, afim de que providencieis
no sentido de ser feita no citado § 2~ a alteração que porventura julgardes necessaria, á vista das razões expostas no d•to officio, em
órdem a serem evitados Ofl contlictos de attribtdções prejncliciaes ao
~rviço publico. .
Saúdo e fraternidade.- Josli Barbosa Gonçalves,

N. H -

EM 27 DE MARÇO DE :10:l4

DP.clara que, pela vigencia dos contractos, os vapores alludidos dev~m ser con•
siderados no goso das isençõe~ e regaliasdo paquete<

1\finisterio da Viação e Obras Publicas- N. 4- Rio de Janeiro,
27 rle março de HHq,,
Em officio de 2~ de .ianeiro do corrente anno, n. ti:l, consultaes
si os vapores da companhia ou ompreza de navegac:;ão que têm contracto com o Governo Federal e que, em virtude de clausulas desse~
contractos, t6m dii'eilo ao go'<o do todas as isençõe~ c regalias de paquetes, de um modo ger:tl, poderl!.o go•ar das regalias P vantagens de
paquetes estabelecidos no Capitulo XIX do Hegula.mento da Marinha
Mercante e Navegac:;ão de Cabotagem, que baixou com o decreto numero 10.524, de 23 de outubro de i\li3, ou si taes companhias e emllrezas, não obstante aquella clausula contractual, dcvorfta requerer
as referidas regalias para os seus vapores.
Em solução, declaro-vos que, pelo facto mesmo rla vigencia dos
alludidos contractos. os vapo1·es de que se trata devem ser considerado~ nn go'o de todas as isenções c regalias do paquetes mtabAleeidas no precitado regulamento, ind('pendentc de rcq uerimento o
novo act.o pa.rn. confirmação dellas.
Saúde e fraternidade.- José Rarbosa Gowrr.lves.- Sr. iuspoct.or
g-eral de Navegação.

N. t5- EM 28 DE MARÇO DE i9:l4
Ikclara não havo'r vPrha para

a~ merliPÜC~

rlos

trn.balho~

da liuha <le

n:11·ha•~Pna

l\linisterio da Viação c Obras Publicas- N. ' i - Rio r!c Janeil'o,
2li de março de i 9H.
Sobre o assumpto de vosso officio n. 32l, de 30 de dezembro do
anno passado, declaro-vos, para os devidos fins, quo, nfio havendo
verba para !!e proceder ás medições dos trabalhos da linha d~ Rarba-

~\li:->IS'fEl\10 ll.\ VL\r.:.\o E OBIIAS
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coua. ao kilometro !2 dessa. estrada., sómente o Congresso Nacional
poderá sanar as faltas que decorrem da. suppressão de creditos no
actual oxercicio.
Saúde e fraternidade. -José Bai·boS(t Gonçalves. - Sr. tliL•ector
da Estratla. de Ferro Oeste de Minas.

N. !6- EM 7 DE ABRiL DE i\lU
Autoriza a dAr pot· findo " contracto de arrendamentr d" armazem Junto au
Mercado Velho

Ministerio da. Viação c Obras Publicas- Directorla Geral de Obras
Publicas- ia Secção- N. 83- Rio de Janeiro, 7 de abril de i9H.
A' vista do exposto em vosso officio n. 225, de 23 de março ultimo
ficaes autorizado a providenciar no sentido de ser dado por findo o
contracto celebrado com a Compagnie du Port de Rio de Janeiro para
o arrendamento do armazem situado junto ao Mercado Velho e pertencente á Reparti~ão Geral dos Correios, de conformidade com a
clausula ia -- Analoga providencia solicito nesta data ao Ministerio
da Fazenda.
Saúde e fraternidade.- José Barbo;;a Gonçalves,- Sr. inspecLor
fede1·a.l de Portos, Rios e Ganaes.

N. t7 -El\l i7 DE ABRIL DE i9H
Apptova a tabella organizada pola Compagnie dn Port de Hio de Ja11cü·o

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria. Geral de
Obras Publicas - 1~ Secção - N. 97- Rio do Janeiro, f 7 de abril
do iiH4.
Declaro-vos, para. vosso conhecimento c devidos fins, q ne, de conformidade cum o que expuzc>stes no officio n. 260, de 9 do corrente,
fica appronda. a t:~.bella organizada pela Compagqie du Port de Rio
de Janeiro, e que acompanhou aquello officio, para. o serv1ço do entrega de ba.~agem a domicilio, nos termos da clausula XXXII do seu
contracto de arrendamento
Saúde e fraternidade.- Jose Ba1·boza. Gonçalves.- Sr. iuspector
federal de Portos, Rios e Cana.es.

N. 18- EM 3 DE MAIO DE 1914:

hp1 uho o r~tJ.ucrilJlentu du eugcnlwiru Cyro de Andrade MartÜl'i t.:u:sta
Ministerio da Viação e Obras P,ublicas- Directoria. Geral de Obras

l1 ublicas- 2a Secção- N. !8- Hio de Janeiro, 3 de maio do tllti.
Sr. Ministro da Agricultura, Industria. c Commercio - Devol..:
vendo o requerimento em que ~,o engenheiro Cyro de Andrade

.DECqSÕES DO GOVERNO

Martins Costa pede os ·favores previstos pelos decretos nu meros
9.0!9, de n,aio de 19!0 e 2.i06, de H de janeiro de t9H relativos
á industria siderm·gica e mais os referentes ao aproveitamento
de força hydrau!Jca para producção d'3 energia electrira, deixo de
emittir parecer a respeito tendo em vista a doutrina firmada pelo
decreto n. t0.775, de t8 de fevereiro proximo passado, expedido
pelo ministerio a vosso cargo. ,
Saúde e fraternidade.- José Barbosa Gonçalres.

N. 19 -EM 9 DE MAIO DE 1914.

Declara. resolvido administrativamente o caso do •Brazil GreatSouthernRailway
Cempany• o menciona a portaria que regula o prazo da gar\.ntia do juros

,

Ministerio da Viação e Obras Publicas- N. 2a- Rio do Janeiro,

9 de maio de 19H..

Sr. Min1stro das Relações Exteriores - Satisfazendo a solicitaçllo
constar rte de vosso :1 viso n. 2, de 27 do mez proximo findo, em que
remetteis o memor,mdum da Legação B itannica relativamente á reclamação da· .. Brasil G eat Southern Railway Company», cabe-me
dt>cla ar-vos que o caso já está completamente solucionado por via
adminrstrativa, mediante as varias decisões pror.·ridas sobre requerimentos co repre~entante legal da dita Companhia Junto ao Governo
do Bra~il ; pelo que presenteml'nte a questão só poderá. admittir recurso judiciario, de accôrdo com as lei~ da Reput,lica.
Importa acc esceutar que !)S fundamentos das a.ludidas decisões,
que firmaram a data de 5 de maio de 1 \H3 para terminação do ]'razo
. da !!arautia de juros, concedida áquella Companhia, são os constantes
da portaria de 9 de agosto de !9!3, de que junto vos envio um
exem1Iar.
Saúde e fraternidade.- José Barbosrz Gonçalves.

N. 20- EM 12 DE MAIO DE 1.914
Julga deaneceSI!&rio a creação do logar de thesoureiro

Ministerio da Viaçllo e Obras Publicas - N. 4: - Rio de Janeiro,
12 maio de t 9h.

Declaro-vos para os iins convenientes, em soluçllo do vosso offlcio
n. 62 de 24 de abril p. passado, não ser por ernquanto, nec. ssa•ia a.
creação do Jogar de thes ureiro nessa estrada, pois que as respectivas
funcc;Oes poderão ser exercidas pelo pagador da mesma. Es,;e funccionario, entretanto, deverá, como se torna indispensavel, prestar a
respectiva fiança, cuja importancia >erá. por essa. Directoria indicada
com brevidade, e a.pprovada por esse minh.terio.
:Saúde e fraternidade.- José Barbosa Go11çalves.- Sr. director
da Estrada de Ferro Central do Brasil.
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N. 21 -EM f 2 DE MAIO DE i 9fi

Presta lnfvrmaçl!es sobre a tau de carga ou descarga cobrada pela Compagnie
du Port do Rio de Janeiro.

Ministerio da Viaçll.o e Obras Publicas- N. 12- Rio da Janeiro,
12 da ruaio de 1914.
Respondendo ao vosso offlcio n. 3!7. de 27 de dezembro do anno
proxirno pa:-sado, declaro para vosso conhecimento que a Compagnie
du p, r·t de Rio de Janeiro não acceder ao que considerastes relatrvamente á taxa de c~ r~ a ou descarga e capatazias por ella cobrada visto
a i~-o se 01 por a clausula IV, ettras D e F e alillf~a C combinada com
VI do re,-pectivo contracto. E para maior esclarecimento des~a Director-la a este acompanha, por copia, a informação prestada pela
lnspectoria Fe reral de Portos, Rios e Cauae~.
Saúde e fraternid~de. ~José Barbosa Gonçalves - Sr. diroctor
da Estrada de Ferro Central do Brasil.

N, 22- El\1 19 DE MAIO DE !914
Declara que o Sr. Dircctor da Estrada do Ferro Oeste de Minas é competente
para conferir cortillcadoa

Ministerio da Viaçll.o e Obras Publicas- N. 15 - Rio de Janeiro,
f9 de maio de 1914.
Sr. Ministro dos Negoclos da Fazenda- Attenrlendo ao que solir
dtaram a e-tc J\1 nistPrro ''s St·s. llumberto Saboia & Cia. concessional'ios do contr·acto de construcção da Estr·ada de Ferro Oeste de
Mina, assignado nos termos do Decl'eto n. 8.271 de 6 de outubro de
1910. tenho a honra de cummunicar-vos que, em virtude da XXI dispo~ic;.ll.o contractual, o funccionario competente para conferir os certificado~ necessarios á obtAn<tãO da i~enção de direitos Que, pela
clau ula. XXIII, gosam os mesmos empr·eiteiros, é o Sr. di•ector da
E. F. Oeste de Minas, corno representante do Governo em tudo que
disser respt>ito á execução do referido contracto
Saúde e fraternidade.- Josd Barbosa Gonçalve•.

N. 23 -

EM 2! DE MAIO DE i9U.

Concede a prorogaçilo do prazo para a tomada de contas da Companhia Estrada
de Ferro S. Paulo-Rio Granje e de outras, bem como. ostabclcce condições
a respeito

Ministnrio da Viação e Obras Publicas - N. 49- Rio de Janeiro,
2! de maio de 1914.
Resolwndo sobre os requerimentos da. .. companhia Estrada de
Ferro S. Paulo-Rio Grande», informados por vossos officios ns. 90 e
93, ambos de 29 de janeiro ultimo, e nos quaes solicitou a mesma
Companhia o addiamento, até 30 de março de~te anno, do prazo
tlxado para a reunião da Junta de tomada de contas das 11Uas linhas
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do Paraná, o Itararé·Uruguáy, e· da de S. Francisco ao rio Par.aná,
declaro-vos, para os devidos fins, que, de accõrdo com as vossas infor·
mações, concedo a. prorogaç~ pedida, devendo, porém, etrectuar-se,
dentro de 30 dias da terminação do semestre correspondente, o recolhimento da quota fixa de arrendamento da Estrada de Ferro do Paraná, quota c~sa. sobre que nll.o influe a verificaçllo dos resultados
semestraes.
Declaro-vos, outrosim, quo esta. decisli:o é extensiva ao requerimento da "Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navega~,.~o u,
sobre que informastes em officio n. 20~, de i6 de março ultimo, bem
como todas as demais Companhias que com outras mantenham tra·
fego mutuo, ficando, pois, de ora avante, estabelecido.'! os dias 30 de
março e 30 de setembro de cada anno, como limite maximo do p1.·azo
estabelecido no art. :.1° das Instrucções de 2 de janeiro de 1.897 para
a prestação de contas dessas Companhias com referencia a cada semestre, sem prejuizo, quanto ás linhas arrendadas, da obrigação de
serem recolhidas nos prazos fixados nos (lontractos, as quotas de
arrendamento cujos pagamentos independem da tomada de contas.
Saúde e ,fraternidade. -José Barbosa Goncalves. -Sr. inspector
federal das Estradas.

N. 2í.- EM 28 DE MAIO DE t9U
Resolve o~evar o numero de engenheirQs de 2• cla~so

O Ministro de Estado dos Negocios da Viação o Obras Publicas,

em nome do Presidente da Republica: Resolve, alterando o art. 1°

das Instrucções para. a fiscalização do Porto do Rio Grande do Sul,,
·approvadas por Portaria de 8 de abril de i9i2, elevar a quatro o na•
mero de tres engenheiros de 2a classe, constante da tabella que acom~
panha as mesm~~ts instrucções.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1914. ·- Jesé Barbosa Gonçalt•es.

N'. 2li - EM 30 DE MAIO DE i OH
beferc o requerimento da Companhia Geral do Melhoramentos do ll'laranhão,
Bobro a. inclusa da quota do fiscalização nas despezas de custeio

Ministerio da Viação o Ohras Publicas- N. !i i -.Hio de Janeiro,

30 de maio de :l9H.

·

Resolvendo sobre o requerimento iufot•mado )Jelo vosso otlicio
n~.208, de i7 de março do corrente anno, no qual pede a Companhia.
neral de Melhoramentos do Maranhão, concessionaria da Estrada de
Ferro oe Caxias a Cajazeiras, que nas tomadas semcstraes das contas
da mesma. estrada a quota de fiscalização ~a incluída nas despesas
de custeio, declaro-vos, para os devidos atreitos, que fica deferido o
dito requerimento, á vista. nli.o só de que, nos contractos, ultimamente
celebrados, de arrendamento da estrada de ferro, está firmado
quanto á classificação das despesas da mesma natureza, como da. doutrina já. expandida. em decisões anteriores sobre o assumpto.
Saúde e fraternidade.- José Barbosa GoncaCvcs.- Sr. inspector
federal das Estradas.
·
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N. 26 -EM 8 DE JUNHO DE 19U
Diz como sr• devo regular a oThe Rio de Janeiro City Improvements Company,
Limited», para a percepção da taxa de esgotos

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Aviso n. 24. - 2a Secção
- Directoria Geral de Obras Publicas- Rio de Janeiro, 8 de junho
de 1914.

Hesolvendo a consulta que fizestes por officio n. 33M, de 23 do
mez proximo findo, relativ.t mente ao modo pelo qual se deve regular
a " The Rio de Janf'iro City lmprovements Company, Limited "• quanto
ao lançamento dos predios para o inicio da percepção da taxa de
esgotos, declaro-vos, para os devidos fins, que ha conveniencia em
continuar em vigor a doutrina firmada pelo laudo arbitral de 6 de
março de 1866, que resolveu admittir na relação dos predios novos
sujeitos á taxa de esgotos sómente aquelles que estiverem occupados;
disposição esta com a qual se conformou a referida companhia.
Saúde e fraternidade.- J. B. Gonçalves.- Sr. engenheiro fiscal
do Governo junto a « The Rio de Janeiro City Improvements Company 1
Limited "·

N. 27 -EM 30 DE JUNHO DE t9f4
l>eclara que o aviso n. 39 llrmou uma resoluçlo ree&ric&a. para o material
metallico da via permanente e dá outras providencia

Mlnisterio da Vi&Ção e Obras Pnblleas -, N·. 57 - Rio de Janeiro,
30 de junho de f9ti.
·
Em officio n. 335, de 7 de maio proximo findo, consultaes:
to, Si só o material importado pela «Empreza Constructora Rio
Grande do Sul)) em 1912 e t 9t3, deve ser pago pelos preços das
facturas ou si a resolução constante do aviso n. 39, de t 5 de abril
ultimo si applica tambem ao material já· importado posteriormente e
ao que fôr adquirido de ora em diante ;
2•, Si, em relação ao material rodante deve continuar o pagamento e a ('ontagem dos t.% como até agora, ou si tambem a este
material si applica a resolução do mesmo aviso, na parte relativa a
esta porcentagem.

Em resposta, declaro-vos:
a) Que o citado aviso, na parte relativa ao material metallico da
via permanente, firmou uma resolução restricta ao material dessa
natureza, importado em i 912 e J 9i 3, conforme está expresso no aviso,
e, portanto, exclu·' o material já importado poste1·iormente e o quo
fôr adquirido do ora em diante ;
b) Que ao material rodante se applica a resolução do aviso na
parte que manda contai' os* 0 / 0 apenas sobre o custo do material
segundo os preços approvados por este ministerio, excluindo-se, assim,
do calculo daquella porcentagem toda e qualquer outra despesa, fixa
ou variavel, attinente ao mesmo material ;
v..ct.õoa
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c) Fiea tambem entendido q11e. a revisão das medições já. pro~
cessadas e pagas, a que se refere o final do dito aviso, é relativa aos
trilhos e accessot•ios importados nos mencionados annos de t9t2 e
1913.

Saúde e fraternidade.- José Barbosa Gonçalves.- Sr. inspect.or
federal das Estradas.

N. 28 - EM 2t DE JULHO DE UH
Declara ter ficado supprimida a linha do Pirabas á do Oyapock c iucluide. nas
viagens redondas

Ministerio da Viação e Obras Publicas- N. i O- ll.io de Janeiro,
21 de julho de 1914.
Por officio n. 335, de 26 de junho ultimo, consultaes a este Minis-

teria si, em face do termo de modificação autorizada pelo decreto
n. i0.898, de 20 de maio do corrente anno, no contracto que a
Ama:on /tiver Steam Navigation Company (i9H) Limited, tem com o
Governo Federal, por torça do decreto n. 9. 708, de 7 de agosto de
HH 2, fôra supprimida a linba de Pirabas (n. 8 da clausula 11 deste
decreto), visto aquelle termo não autorizar expressamente tal suppressão, havendo sómente em referencia á. mesma linha a doclaraçio
de que das doze viagens da linha de Oyapock seis farão as escalas da
linha do l'irabas, comquantp pretendesse a companhia <~ suppre~são
da ultima linha.
Declaro-vos, em resposta, para os tios convenientes, que, segundo
se deprehendc do historico do termo de que se trata., ficou supprimida,
em virtude do dispositivo dtado na olausula 11, n. 4, a linha especial
do Pirabas, pela sua incorporação, reduzidas as viagens, á. linha do
Oyapock, que em seis das suas doze viagens redondas annuaes deverão
inclui!· tambem as escalas daquella dita linha especial.
Sàúde e fraternidade. -José Barbosa Gonçalves.- Sr. inspecLor
geral de Navega.çao.

N. 29 -

EM f DE AGOSTO DE i914

Nomeia uma Commissão Local incumbida de facilitar a installação do Congresso
Sul-Americano Ferro-Viario

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 1 - Hio de Janeiro,

i de agosto de i9i4.

Devendo reunir-se nesta Capital no mez de maio proximo vindouro
o Congresso Sul Amertcano Ferro-Viario, cujas sessões se inaugurarão
a 25 daquelle mez, e convindo, como lhes é devidb, que sejam os !ieus
membros cot·dialmente recebidos c auxiliados, não sómente para o
bom exito do Congresso, como para que levem os nossos illustres hospedes a melhor impressão dos trabalhos e estabelecimentos, cuja
visita os possa interessar, tomou este ministerio a iniciativa, de
'aceordo com os Estatutos da Associação Permanente do Congresso Sul
Americano, de nomear uma Commissl!.o Local, á qual caberá propor-
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ciona.r, desde já, á Directoria da Commissão -Permanente todas as
facilidades referentes á installação e ao fuuccionamento do Congresso.
Confiando na vossa cooperação para o bom renome do paiz, e nos
bons serviços que, nesta emergencia, podereis prestar ao CongreiSO
Ferro-Viario, resolvi incluir o vosso nome entre os dos membros da.
Commissão Local, certo de que não vos recusareis accceitar este
convite.
Da dita commissão farão igualmente parte, de accôrdo com os
Estatutos da Associação, os quatro membros brasileiros da Commissao
Permanente da Associação Internacional.
Srs. Dr. Antonio Olyntho dos Santos Pires, Gabriel Osorio de
Almeida, Carlos Sampaio e João Teixeira Soares.
Com os quaes convirá, desde já, entender-vos para a rapida or~anização da commissão e proxima iniciação dos respectivos trabalhos.
Saúde e fraternidade. - José Barbosa Gonçalves. -- Sr. director
da Estrada de Ferro Central do Brasil.

N. 30 -

EM 18 DE AGOSTO DE t9U

nemette a exposição de motivos referente á resolução do Tribunal de Contas,
sobre a The _1ma7.on Ri·ver Stcam Navcgation Company Limitcd

l\linisterio da Viação o Obras Publicas- N. 6- Rio de Janeiro,
18 de agosto de i9H.

Sr. Presidente do Tribunal de Contas- A' vista do despacbo do
Sr. Presidente da Republica, p1•oferido na exposição de moLivos que
lhe foi apresentada em referencia á resolução desse Tribunal, communicada pelo vo3SO otftcio n. t6t, de 27 de junho do corrente anno,
sobre o termo de accôrdo modificando o contracto de 3t de agosto de
:19!2, celebrado com a The Amaaon River Seeam Navigation Company
(i9tt) Limited, junto tenho a honra de remetter~vos a dita exposiçio,
para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade. -José Barbosa Gonçalves.

N. 31 -

EM 2t DE AGOSTO DE 1914.

Pede seja lavrada no Thesouro Nacional a escriptura do accôrdo feito com a
lnspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes

Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria Gel'al de
Obras Publicas- i a Secção - N- i 6:1 - Hio de Janeiro, 2i de agosto
de :1914.
Sr. Minislro dos Negocios da Fazenda- Tendo approvado o accúrdo
feito entre a lmpectoria Federal de Portos, Rios e Canaes c o Sr. Joao
Leopoldo Modesta J.eal (Conde Modesto Leal), proprietario do terreno
á. rua. do Sena.do n. 329 (antigo 24.9), no sentido de ser cedida pela
Unilo a esse proprietario, a área de 2:1.6 m2 , interposta entre o dito
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terreno o a Avenida H'3nriquo Valladare;;, rne:iiantc a in•lotutlila•; l.u
de 4::3\!0$, conforme o ollicio daquella I•H!pectoria n. :167, de I2 do
maio ultimo, junto po1· càpia, rogl-Vt)> digneis providenciar para quo
seja lavrada no 'fllesouro Nacional a respectiva os~!'iptura, do accôrdo
com as duas plantas que a este acompanham.
Saúde e fraternidade.- .José Barbosa

Gon~alves.

N. 32 ...:._ EM 9 DE SETEMBRO DE !914Concede passo gratuito para o serviço de illumioação

Ministerio da Viação e Obras Publica~ - N. ã3- lHo de JaiWit·o,
9 de setembro de i 9U..
Tendo em vista o que pediu a Inspectol'ia Get•al de Illuminação
desta Capital, autm·izo-vos de conformidade com o art 78 da vigente
lei. orçamental'ia, a concedo!' pass) gratuito ao funccionario da mesma
repartiçll.o, que tem a seu cargo a fiscalização da illuminação dos suburbios, devendo o passe declarar o nome do funcciona.rio, bem como·
a repartição a que elle pertpnce.

Saúde e íratenúdade. -· Jo•~ Barbota GOfiOIJlv••·

N. 33 -EM t7 DE SETEMBRO DE iQti

\li iDâracgõelaobre a ~ de .paaea
Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 8 - Rio de Janeiro,
t7 de setembro de i9ti.
Declaro, em soluçã.o ao vosso otH.cio n. fOi,, de H do corrente
mez, que as requisições de passes, nas linhas dessa. estrada, só poderll.o
ser regularmente attendidas, depois de inaugurado o tl'afego pro~
vlsorio.
Antes disso taes requisições tornam-se inadmissiveis.
Saúde e fraternidade.- José Barbosa Gonçalves.- Sr. director
da Estrada de Ferro Itapura a Corumbá.

N. 3<1. ·- EM 23 DE SETEMBRO DE ·1914
Dovolvo o proeosso rotativo ao aforamonto Jo torrono da Lagôa Rodrigo de
Froitas

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 37 - 2a Secçll.oDirectoria Geral de Obras Publicas- Rio de Janeiro, 23 <le setembro
de t9U ..
Sr. Ministro dos Negocios da Fazenda- Com a devolução do
processo que me enviastes com o vosso olllcio o. 435, de 23 de.julho
pro:ximo passado, tenho a honra. de transmittir-vos, na inclusa cópia• o
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parecer da Repartição de Aguas e Obras Pnblicas, oom o qual estou
de accôr1lo, relativamente ao aforamento perpetuo do terreno de ac~
cre~cidos do aterro de um trecho da Lagôa Rodrigo de Freitas, requerido a. esse miuisterio pelo Dr. José Joaquim Val~nça.
Saúde 'e fraternidade.- Josi Barbo$a Gonçalves.
N. 35- EM 29 DE SETEMBRO DE !914
Menciona as imporhmcias e datas dos recolhimentos feitos pela Companhia
"Grcat Western of Brazil Railway, Limited• e dá outras proTidencias

Ministerio da Viação e Obra!l Publicas - N. 57 -

Rio de Janeiro,

29 rle setembro de 1914..

Sr. Ministro dos Negocias da FazendH - Em resposta ao vosso
aviso n. 457, do 7 rle agosto proximo findo, peàindo que vos informe
em que d:ttas foram recolhidas pela Companhia Great Western o(
llra~il Raihcay, Umited, as quantias de :1.45:788n167 e 146:788$200,
provenientes fias quotas de arrendamento, referentes &O> exercícios
de 1910 e f\JH, da rêde de viação ferroa a seu cargo, e quaes as providencia~ adoptada!'l no sentid'l de serem recolhidas as importaneias
de !\72:4<35S69R e 592:7768993, que completam a<> ditas quotas, cabeme declarar o seguinte :
Do officlo junto por cópia, da In~poctoria Federal da!; Estradas,
n. 446, de 16 do corrontP mez, constam M importanclas e datas dos
recolhimentos feitos pel3. dita Companhia por conta dos preços totaes
do arrendamento nos mencionados annos de t910 o t9H, devidos na
conform1dade da clausula Ill, § ! 0 , lettra a, do contracto de 7 de
dezembr .• de 1909, autorizado pelo decreto n. 7 .632, dé 28 de outubro
do me~mo anno, a saber :
Hecolhimentos attinentes ao arrendamento de i9H):
14.6:7888!67, em 4 d" agosto de i910, segundo o conhecimento
n. L 768, da Delegacia Fiscal do ·The-JOuro Nacional no Estado de
Pernambuco; e
HG:7888:1.67, em 8 de abril do f9t:l., segundo o conhecimento
n. 773 da m<~sma delegacia.
Recolhiment• s attinentes ao arrendamento de 19i i:
146:788))11;7, em i6 de agosto de :1.91!, segundo o conhecimento
n. 1. 952 da mesma delegacia ; e
i!tü:788Si67, em 14 de março de i9f2, segundo o conhecimento
n . ~ í3 da mesma delegacia.
Aos
recolhimentos acima allndidos, de 8 de abril de HH i e H. de
1
m~r<; n tlc ~912, não se refere o aviso deste l\finisterio n. 2.08!, de 7
de .in lho nltimo, a que ora respondo, p01 que elles foram etrectuados
em di\ c r g•mcia cc•m as respectiva~ guias devi<lamentc expedidas pela
Iuspcctnria. Fcrlnral das Estr~.àas, couforme sn v(~ do telegramma de
inform~<;.iín junto p0r cópia. As refcl'iflas guias foram das impo1·tancias
de 5i~>.: ':::>SG'J8 pa1·a liquidae:1o <ln prc~•> de a1T:'nriamc11to de HHO, e
•b !:'~2: '7G~·;y,:: para li•Jili'lação d0 mcsn•u pt'tlC,O rm rcfer.. ncia ao
anuot!n 19lt.
Qnanto as providencias adoptaqas para o recolhimento das importancias rle 572:~3-:Sü'J8 e 5\12:7765993, saldos dos preços de arrendnmnnto realmente flevidos em referencia aos annos de :1.910 e i !lU.
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vereis dos documentos juntos (os. 3 a 7) que a companhia foi intimada
a. entrar para. os cofres publicos com aquellas quantias integraes, ao
que se recusou pelo motivo constante dos sens officios,iuntos (documentos ns. 8 e 9).
Remetto, para vosso conhecimento e fins convenientes, os inclusos
folhetos contendo os contra.ctos da companhia· e cópias de diversos
documentos que entendem oom a acção por ella proposta- contra
a Fazenda Nacional em relação ao calculo da quota de arrendamento
de 19i0.
Saúde e fraternidade - José Barbosa Gonçalres.

N. 36- EM 6 DE OUTUBRO DE 19!4
nceommenda a interdicção nos portos e aguas territoriaes de uso das estt\çl'•es
radiotelegraphicas dos navios helligerantes

l\linisterio da Viação e Obras Publicas - Directoria Geral de
Correios, Te!egraphos e Illuminação- 28 Secção- Aviso n. 206 AHio de Janeiro, 6 de outubro de 19i4:.
De conformidade com o que solicitou o l\lioisterio das Relações
Kxteriores em os avisos ns. 4 e 6, de 25 de agosto e iO de setembro
ultimos, recommendo-vos que provideiiCieis, com urgencia, no sentido
de serem interdictos nos portos e aguas territoriaes do Brasil o uso das
estações radiotelegraphicas installadas a bordo dos navios belligerantes
e a acceitaçã.o, em transito pelas estaÇôers costeiras, de qualquer radiotelegramma dirigido pelos respectivos Governos e Legações a um desses
navios e os de um navio a outro. Os radio-telegrammas de passageil"Os
dos paquetes pertencentes a paizes belligerantes ou não o os que lhes
forem dirigidos por intermedio das estações costeiras, assim como todos
os telegrammas procedentes do e para o Brasil ou em transito pelas
linhas ten-estres e pelos cabos submarinos que aterram no paiz, estão
sujeitos a censura e deverão ser redigidos em linguagem clara em
portuguez, bespanhol, francez, inglez, italiano e allemão e trazer o
endereço e a assignatura por extenso; ficando sem effeito a recommendação constante do meu aviso n. i 92, de 17 de setembro proximo
findo.
Saúde e fraternidade.- José Barbosa "Gonçalves.- Sr. director
geral dos Telegraphos.
N. 37- EM iO DE OUTUBRO DE f9H.
Est&belece condições para o transporte de casulos

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 29 - Rio de Jaaeiro,
10 de outubro de i9U.
Sr. Ministro da Agricultura, lndustria e Commercio - Em resposta ao vosso officio n. 50, de i de junho proximo passado, em que
solicitastes isenção de fretes nas estradas de ferro da União para os
ca;mlos que, pelos sericicultores forem remettidos á Estaçllo Serlcicola
mantida por esse Ministerio na Colonia Rodrigo Silva, tenho a honra
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de declarar-vos que taes transportes poderao ser concedidos, semp~e
que forem requisitados, levando-se no entretanto ao debito desse 1\hnisterio as importancias das respectivas despezas.
~aúde

e fraternidade.- José Barbosa Gonçalves.

N. 38 -EM

~6

DE OUTUBRO DE f!H4

Autoriza a Compomhia Cessionaria das Docas do Porto na Bahia a cobr:w M
taxas do contracto

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras
Publicas- Ia Secção- N. :!07- Rio de Janeit·o, 26 dP- outubro de
19U..

Sr. Ministro dos Negocios da Fezenda. -Tenho a honra de communicar-vos que, nesta data, conforme a cópia inclusa, autorillei a.
Companhia Cessionaria das Docas do Porto da Bahia a cobrar todas
as taxas de que trata o seu contrãcto, visto achar-se ella em condições de poder prestar todos os serviços reclamados pelo trafego do r·aferido porto, e nesse sentido, rogo-vos as necessarias providencia~.
Saúde e f1:aternidade ........ .To.~é Barl1osa GonçalveR.

N. 39 --EM 27 DE OUTUBRO DE i9i4
C:ommunira. qow os funccionarios da E~trada
militar

n~o

podem servir no alistamento

l\linisterio da Viaçrw e Obras Publiras - N. :l:l - 1\io de .Janeiro,

27 ontubt·o dP t9!i.

Sr. Ministro dos Negocios da Guerra- Respondendo aos vos.sos
avisos ns. 45, rle 19 de setembro, e 49, de 20 de outubro do corrente
anno, cabe-me communicar-vos que, em vista das informações prestadas pela Estrada de Ferro Central do Brasil, os funccionarios da
mesma, officiaes da Guarda Nacional, que requisitastes para o serviço
de alistamento e sorteio militar, não poderão ser dispensados, visto
como na.o existe verba para o pagamento das substituições dos cargos
que exercem, caso se ausentem do trabal,ho.
Saúde e fraternidade.- .José Barbosa Gonça,ve!.

N. 40 -

El\1 20 DE NOVEMBRO DE 1914

Suspende as obras que

c~tÍY!'rem ~endo l'~ecutada~

pPla rt>p.wtiçilo

l\llui-.terio da Viação e Obras Publicas - 2a Secção - Directoria
t;cral de Obras Publicas- Hio de Janeiro, 20 de novembro de 19H.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que em cumprimento do
dispollto no decreto n. ~.857, de i7 de junho do corrente anno, ficam
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suspensas todas as obras que estiverem sendo executadas pela repartição a vosso cargo, não dependentes de contractos ; convindo que me
seja presente uma rela~ão descriminativa das mesmas com indicações
do estado em que se acham.
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra.- Sr. director
geral de Agnas e Obras Publicas.
N. 41 - EM 20 DE NOVEMBRO DE f 9:14.
Suspende as obras não dependentes de contractos

Ministerio ela Viação e Obras Publicas- Directoria Geral do
Obras Publicas- t• Secção- N. 228 -Rio de Janeiro, 20 de novembro de f9H.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que, em cumprimento
do disposto no decreto n. 2.857, de 17 de junho docorrente anuo.
ficam S11spensas todas as obras que estiverem sendo executadas pela
Repartição a vosso cargo, não dependente de contractos; convindo
qué me seja prescnta uma relação discriminativa das mesmas, com
indicação do estado em que se acham.
Saúde e fraternidade.-.A.. Tavares de Lyra.- Sr. chefes de Serviço.
N. 42 - EM 21 DE NOVEMBRO DE t9t4
Recommenda que se dê conhecimento das vagas ao Ministerio

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 5 -- Rio

1h1

Janeii'O,

2t de novembro de f 9H.

Recommendo-vos que, nas vagas que se derem nes.>a estrada, de
chefes ou de quaesquer outros funccionarios, deixe de ser effectuado o
respectivo preenchimento, dando-se conhecimento da vaga a este Ministerio. que resolverá sobre a conveniencia de proceder-se ou não ao
preenchimento da mesma.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares àe Lyra. -Sr. director da
Estrada de Ferro Central do Brasil.
ldentico ás directorias da Oeste de Minas, ltapura a Corumbá o
Cruz ·Alta a ..fj uhy.
N. 4.3 - EM !i DE NOVEMBRO DE t 9U
Determina sejam prestadas informações quanto ã despeza etrectnada

Ministerio da Viação e Obras Publicas- Directoria Geral de Obras
Publicas- 2a Secção- Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1!lU.
Determino-vos que me sejam prestadas informações urgentes
quanto á despesa effectuada, pela repartição a vosso cargo, com o
pessoal jornaleiro, dando-me a indieação do sPrviço que está. effecto ao
mesmo pessoal.
Saúde e fraternidade.- Tavare.3 de Lyra.- Sr. director geral
de Agoas e Obras Publicas.
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Reeomrnonda que as vagas n1lo sejam preenchidas sem annuencia do Ministorio

Ministerio da Viação e Obras Publica~- Directoria Geral de Obt·as
Publicas- 1' Secção- N. 230- Rio de Janeiro, 2~ de novembro dn
f914..

Hecommendo-vos que no caso de occorrerem vagas de quaE>sqner
Jogares de nomeação, quer vossa, quer de chefes on funccionarios da
Repartição ao vosso cargo, nll.o sejam as mesmas preenchidas, Rem
annueucia deste ministerio, que, sciente das communica<,:ões que lho
rorem prestadas, resolverá como fôr conveniente.
Saúde e fraternidade.- A. Tavares de Lyra.- Aos chefes de Ser..
viço:

N. 45 -

EM 24 DE NOVEMBRO DE

t9f~

Recommenda que as vagas não sejam preenchidas sem annucncia do Ministerio

l\linisterio da Viação e Obras Publicas - 2a Secção- Directoria
Geral de Obras Publicas- Rio de Janeiro,· 24 de novembro do
f 9f4.

Rccommendo-vos que, no caso de occorrerem vagas de quaesqncr
Jogares de nomeação, quer vossa, quer de chefes ou funccionarios da
repartição a vosso cargo, não sejam as mesmas p1·ehenchidas, sem
annuencia deste Ministerio, que, sciente das communicações qne IIH'
forem prestadas, resolverá como for conveniente.
Saúde e fraternidade.- Tavares de Lyra.- Sr. engenheiro fiscal
do Governo, junto a «The Rio de Janeiro City Improvaments Company
Limited.,.

N. 4.6-- EM 27 DE NOVEMBRO DE 1914
Resolve suspender os effeitos das nomeações feitas

Ministerio da Viação e Obras Publicas - N. 6t; - Rio d~ Janeir·o
27 de novembro de !914.
Derhro Pm solução ao vosso officio 11. 1 704 do hoje qun, á vista
da proposta constante d•aquelle ollicio, resolvi suspender os effeitos de
todas as nomeações f~itas para essa e~trada, a partir de i• do corrorit.c
até hoje do modo a que se possa bem avcrign!!t' a~ diversas reclnmaçõm; apresentadas contra ta1~s nomeações.
Saúde e fraternidade. -A. Tavares de Lyra.

DF:O!SÕES DO GOVRRNO

N. 47 -- EM 27 DE NOVEMBRO DE 191.4
He.~ol ve

suspender os efl'eitos das

nomea~ões

feitas

J\li.nisterio da Viação e Obras Publicas-- Pm·tal'ia - Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1914.
O Ministro de Estado dos Negocies da Viação e Obras Publicas om
nome do Presidente da Republica, resolve : á vista da proposta do
Direetor da Estrada de Ferro Central do Brasil, suspender os eft'eitos
de todas as nomeações para a referida estrada, feitas no período de
f do corrente até a presente data.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 19H.- A. 'l'ava1'es de Lyra.

N. 48- EM 5 DE DEZEMBRO DE i9i4
Declara ter ma.ndado excluir da docisito do aviso n. ~ 79 o prolongamento da
Es\rada de Ferro Funilense

Ministerio da Vf!ção e Obras Publicas- N. 7 - Rio de Janeiro,
5 de dezembro de i9U.
Sr. Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio
e Obras Pubticas, do Estado de S. Paulo. - Attendendo ás ponderações feitas em vosso officio n. 1.!01, de 3 de novembro de 19i3, sobre
a interpretação dada ao contracto de subvenção do prolongamento da
Estrada de Ferro Funilense, pelo aviso n. 79, de 5 de julho do mesmo
anno, tenho a honra do declarar-vos que, nesta data, dctermmei á
lnspectoria Federal das Estradas que da decisão constante do citado
aviso fica excluído aquelle prolongamento, vtsto como, de accôrdo com
a clausula VIII do contraeto autorizado pelo decreto n. 7.959, de H
de abril de 19i0, a fiscalização por parte do Governo Federal é limi~
tada á construcção da linha, tornando-se assim dc>sneccssario o recurso proposto em vosso offieio n. 3.373, de- 5 de novembro ultimo
Saúde e fraternidade. - .Tosd Barbosa Gonçalves.

N. -i9 -

E~l

22 DE DEZEMBRO DE HH4

Resnlve manter a decido do aviso n. 17, de 10 de novembro ele 1919, sohre o
contracto com a flfma H. ::>aboia & C.

Ministerio da Viaç1ío e Obras Publicas- N. :18 -Rio do .Tam•iro, 22 de dezembro de 1914.
Em soluçll.o ao officio da directol'ia dessa estrada n. 27!i S, de H
do corrente méz, declaro, para os neceasarios elfeitos, ter este Ministerio, resolvido manter a doutrina da decisão constante do a.viso
expedido a essa estrada sob o. :17, em :lO de novembro proximo findo,

l\[!NISTEIHO DA YIAÇÃO E OBnAS PUBLICAS

~!ilj

visto julgar que a disposição da clausula XXI do contracto de 2~ de janeiro de :191:1, celebrado pelo Governo com a firma Humberto Saboi!l
& Cia., para construcção do trecho entre Henrique Galvão e .o ktlometro 4H da Estrada de Ferro de Goyaz, não podf' ter amplitude
quo lhe é attribuida no indicado officio.
.
Em casos, como o de que se trata, caberia aos contractantes dirigirem-se a directoria da Estrada e esta ao Governo, solicitando a
autorização para tornar eflectivo o recurso do arbitramento. O .Governo julgaria ou não aceitavel aquelle recurso e, pela affirmat1va,
autorizaria o arbitramento, correndo, entào, o respectivo processo os
tramites legaes sob as vistas immediatas do director da estrada,
eomo representante do Govemo.
Excluir este, entretanto, de tl?'r a menor interferencia. no começo de processo, deixando-lhe apenas a faculdade restricta de fazct·
cumprir o que fo.'lse deliberado, á sua revelia, não é regular e po·
deria até em circumstancias especiaes, obrigai-o a homologar acto~
com os quaes previamente consultado, nunca Sí' conformaria.
Satide e fraternidade.- .T. Barbosa Gonçalves.- Sr. dh·ectoe
da Estrarh de Forro Oeste de Minas.

N. 50- EM 23 DE DEZEMBRO DE 19H
Dá informa•:•''"' qobrl' o contracto celebrado entre o Gove1rnn e1 a C.ompanhia
Nacional de Navega~ão Costeira
1\lini~tcrio da Viação e Obras Publkas- N. H - Hio de Janeiro,
23 rle dezembro de :l9H.
Sr. 1o Secretario do Senado Federal - Em resposta ao vosso
officio n. 228, de 10 do corrente, ao qual teiu appeusa uma mensagem
ao Sr. Presidente da Hepublica, solicitando diversas inlormações de
S. Ex., por iutermedio deste l\linisterio e do da Fazenda, ácerca da
lH'Oposi<;ão da Camara dos Deputados, com o vosso officio transmittida,
que appt·ova o contracto celebrado entre o Governo e a Companhia
Nacional de Na.vega<~ão Costeira, e lhe intt·oduz diversas modificações.
tenho a honra. de prestar-vos, a seguir, todas as informações pedidas,
bem como as que concernem ao historico do mesmo contracto o
execução que lhe ha sido dada até a. presente data.
O art. 54:, alinea X, da lei da Despeza n. 2.5U, de 4. de janeiro
de i9i2, autorizou o Governo a firmar contracto com a Companhia.
Nacional de Navegação Coste1ra, para um serviço regular de navega'
ção, mediante as bases alli indicadas.
Nessa conformidade, a 20 de maio de 1913 foi assignado nesta
Secretaria o respectivo contracto r~lebrado em virtude rlo decreto
n. fO.:l76, de :16 de abrll de i9i3.
O Tribunal de Contas, entretanto, lhe recusou registro, baseado
em que, ntuito emboea o art. 92 da lei da De.speza n. 2. 738, de 4 de
janeiro de 1913, mantivesse a autorização constante do art. 5-ir,
almea. X, da lei da Despeza, acima citada, não revigorava a autorizatjllO para abril· os neeessarios creditos, afim de fazer face ao compromisso, uma vez assumido.
Entendeu, porém, o Governo que a abertura rio credito era
operação P''Sterior ao contracto, medida da execuçl!.o deste, tal como
a reaU~r.ação do serviço por parte da contt·actante, nD.o sendo licito
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presumir que, tendo autorizado o t'nntracto, n:to provesse o Poder
Legislativo aos recnrsos nccessarios ao implemento da obrigação,
quando o Governo a respeito providenciasse, o que na occasill.o já fôra
feito, em mensagem dir1gida ao Congresso Nacional. NGnhuma oUtta
razão tendo sido articulada, foi ordenado o registro do (;ontracto, dCl
fi do junho de f 9!3.
Desde então vem sendo o mesmo executado regularmente, com as
modificações abaixo referidas, indicadas pela pratica, autorizadas pela
clausula IV, das quaes acompanharam o decreto n. i0.-176, de fi} do
abril de f913.
Tres linhas constituem o serviço conrract1do: Unha Sni-Nort<'.
Linha subsidiaria Sul e Linha de cargas.
Linha Sul-Norte, entre Porto Alegre e Manáos. Subdivide-se em
duas linhas: entre Rio de Janeiro e Porto Alegre a primeira, e entro
llccife o Manáo'< a segunda. A eompanhia ainda não rleu inicio ao
serviço entre Recife c 1\lanáos, que deverá com a outra conctiluir um;t
linha continua, tendo sido o respectivo prazo prorogado até 20 do
maio de 1915, flOr força do decreto n. 10.992, do :l de jnnho do
corrente anno.
Está éendo executada. porém, na. sua primeira parte, ~endo feita
uma viagem semanal de ida e volta, com inicio em dia certo, entrr.
Rio dP Janeiro e Porto Alegre, observando a.s escalas rio Santos,
Parana~uá, Florianopolis,. Rio Grande e Pelotn!;l, na ida e na volta.,
Pelotas e Rio Grande, de accôrdo com a clausula li, n. 1, letra a, do
contracto.
Pela proposição transmittida com o vosso mencionado nfficio, além
das escalas acima, deverão ser observadas, na ida, as escalas dr
Antonina e S. Francisco, e as de Pelo1 as, Rio Gr.mrlo do Sul. Florianopolis, Parana!!uá, Antonina e Santos, na volta.
Linha subsi• 'iaria Sul. Esta linha que, pelo contrario, r1overia
constar· de uma viagem semanal. de ida e volta, entro Hio rle Jandro
e Porto Alegre, com e calas por Angra, S. Sebasti~o. Santos, Iguape,
Paranaguá, Antonina, S. Francisco, ltajahy, Rio ftranrle c Pelotas,
por grandes modifiea.Çôes tem pass;1do. A maioria df'.~sas modifiea.ções
é a. constante do aviso n. !5, de 19 de julho de f9t3, que a subdiv,rJiu
nas duas linhas sogcintes: ta, entre Hio de Janeiro e Por·to Alegro,
com escalas por Sántos, Paranaguá, Antonina, S. Francisco, Ita.jahy,
Rio Grande e Pelotas; 2\ entra Rio de Janeiro e lguape, eom escalas
por Angra dos Reis e S. Sebasti1io.
Pelo aviso n. 22, do :1.6 de setembro de i 913, foi a escala do
ltajahy transferida da {& para a 2a subdivisão ; o :tviso n. 23, de 20
de outubro do mesmo armo, tramferiu Santos para nscala da 2~ subdivisão; finalmente, a portaria. de 25 de novembro supr,rimiu, a titnlo
provisorio, um;t das viagens da 28 subdivisão, por seis mcze;;, rw:tzo
este'prorogado até 20 de maio de 1915, pela portaJ'Í:t do 2!i rltl maio
deste anno.
Nessa linha determino a proposição as escalaR, na ida, rm Para~
naguá, Florianopoli~, Ri< Grande c Pelotas, e na wllt~. nm Pelota~ o
Rio Gran 'e do Sul.
Linha de cargas, entre Uio de .Janeiro c Portl) Al•·r,Tc · entro Hio
rle .Jan ·iro c Hecife, ~ervindo ('~ porfo:; intr~nn!'di:~riO''· ce;_;nndn a.i'l
eotnf:'nicncia.s eornnwrciaes, rle aeeô,·do r'<Jrn :1. r.l:ll' ·"lt 11. 11. :t, do
contracto.
Pelo aviso n. i3, da 21 de agosto ultimo, foi prrmittido :i. companhia effectuar o transporte conforme as necessid;Hlcs re:H~s r.ftcctivas
do commarcio e lavoura, a juizo da Inspectoria Geral rlo Navq;ação.
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Esta medida está. con~rmada. pela letrta c, da proposição enviada. enm
o vosso reftlrido olTicio.
Nessa linha, sobretudo, são as altera~.;ões propo•tas, que lhe ficam
as escala~ de Angra, Ubatuba., Garag-uatatuba, Villa Bella, S. Sebastião,
Santos, C~wanéa, Iguapc, Itajahy e Floriauopoli>, tanto nas viagens de
ida cnmo de voiUL
A:>sim feito o historico do eontracto. de 20 dü maio do 1913, bem
como das divérsas modificações que soffreu, de aecôrdo eom as neco!lsitlades o conveniencia' do servil;o, cabe-me declarar-vos que
este l\liniste!'io não vl'l inconveniente em set• a proposiçll.o da Camara
dos Deputados convertida em lei, desde que d'ahi nll.o decorram novo~
onus para a União, nem a 1c_onccssão do novos favores e vantagens a
companhia. A dita pr oprisição attendll, em pa1·tc, á necessidade de
supprir os serviços do portos paulistas como Ub:r.tnba, Caraguatatuba,
Villa Bella, Cananéa e Iguapo, portos que vinham sondo servid'ls pela
Empreza do Navegação Hio-S. Paulo, cujo contracto foi declarado
caduco por d'~cn~t" u. H. 268, de :l8 do outubro ultimo.
E' t~mbom corto que, quacsquer desvantagens porventura demonstradas na execução cio novo cont1·acto, tnom o sen correctivo
provisto na clausula IV do contracto de 1!H3.
· llavcnrlo presta•lo as informações sqlicitadas na mensagem enviada
com o vo>so nJftwirlo otlicio, passui-a, bem eomo a proposição a ella
alllloxa, ao l\Jini;terio da Fazenda, para quo a.s pudesse informar.
Junto v JS é r~mettido um folheto do contracto entre o Governo e
a Companhia Nacional da Navegação Costeira, celebrado em •virtude
do decreto citado.

Saúda a fraternidade.- Jos~ BarbottJ

GongaltJ~c.

N. 5t -EM 28 DE DEZEMBRO DE t9!4
Pede que sojam recebidos da Repartição de Aguas e Obras Publicas os predios
que menciona

Ministerio da Viação a Obras Publicas - N. 53 - 2a SecçãoDiroctoria Geral de Obras Publicas- Rio de Janeiro, 28 de dezembro
de 1914,.
Sr. l\linistro dos Negocias da Faz011da - Havendo a Repartição da
Aguas e Obras Publicas me commuoicado não mais carecer para seus
soni•(os, dos prodios ns. :1.7\:, :1.75, 178, t79, :1.82, :1.84, 197, :1.98 e sem
numero da rua Aquoducto e :1.76 da Lagoiuha e bem assim do terreno
da antiga fabrica ::lauta Rita, em Santa Thereza, nesta Capital, indicado na irJclusa planta, rog J-VO'! digneis pt·ovidenciar no sentido de
serem rccel.idos daquetla repartiçll.o os referidos immoveis, afim de
fazerem parte dos proprios nacionae~ á cargo da Dit·ectoria do Patrimonio.
Saúde·~

l'r:ltemidade.-- A. 1'avar,'s de Lyra.

DECISÕES DO GOVERNO

N. !í:l -

EM 28 DE DEZEMBRO DE i 9U

Autoriza a <)tltrc:;a do pre<lin,; e terreno.,; ao Ministerio da Fazenda

Ministerio da Viação e Obra' Publicas - N. 54 - 2a Secção
- Directoria Gel'al de Obl'a~ Pubicas- Rio de Janeit·o, 28 de dezembro de i\H4.
Em solução aos vossos otficios n,;. 9ü4 e 97l, de 7 e 12 do
corrente mez, ficaes autol'izado a entrogar ao Ministel'io da Fazenda,
os predios e terreno naquelles otficios alludido3, afim de serem taes
immoveis incorporados nos proprios nacionaes a cargo da directoria
do patrimonio, observando-se as formalidade \egacs exigidas para
cssse fim.
Saúde e ft·aternidade.- cl. Tavares de Lyrtt.- Sr. director geral
de Aguas e Obras Publicas.

MINIST ERIO DA FAZENDA

N. 1 - EJil 3 DE JANEIHO DE i Hf4.
Resolve duvidas sobre imposto do sello

Ministerio dos Negoeios da Fazenda - N. i - Hio de Janeiro,
3 de janeiro de i!H4.
Em solução á. consulta constante do vosso officio n. 57, Je 15 de
outubro do anuo passado, á Directoria da Heceita Publica, sobro si
está ou não sujeita ao pagamento do imposto do sello a escriptura da
compra de nrn tcrt·eno que a Prefeitura .llunicipal desta cidade fez á
União, para construcção de uma estação meteorologica, declaro-vos,
para os devidos etfeitos, de accôrdo com o despacho do Sr. ministro,
de 9 de dezemb!"o do mesmo anuo, que os actos translativos de bens
para a União, estado ott município estando isentos do pagamento do
imposto de trausmissão, segundo dispõe o art. 51, do regulamento
a.nncxo ao decreto n. :U:lOO, de 19 de janeiro de !898, se acham consequentemcnte isontos do pagamento do imposto do sello de que trata.
o regulamento a.pprovado pelo decreto n. 3,564., de 22 de janeiro
de i 900, convindo que façaes mencionar essa circumstancia na escriptura. a que vos referis.- Benedicto H. de Oliveira Junior.Sr. collector das rendas federaes em Campos, Estado do Rio de Janeiro.

N. 2 -EM 12 DE JANEIRO DE i9ti
1\ccommonda. a observancia da nova tabella para as mercadorias quo devem
pagar armazenagem dobrada

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 19U.
Ue conformidade com o que foi re~olvido sobre o objeeto do olticio da Alfandega desta Capital, n. L±59, de f3 de setembro ultimo,
recommeodo ao~ Srs. inspectores da.s alfandegas e administradores
das mesas de rendas alfandegadas a fiel observancia da tabella, que
a esta acompanha, das mercadorias <.lue devem pagar armazenagem
dobrada.- Rivadavia da Cunha Correa.
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T~bellá.

das meroadorias que devem pagar armazenagem dobrada, a que
se refere ' art. 600 da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas

(Taballa. K da. Nova. Consolidação, modi:fl.ca.da. de accordo com a Tarifa a.pprovada. paio Decreto n. 3. 617, de 19 da lllarço da
1900, e leis posteriores).

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

3. • Cerdas de porco on de javali.
4.° Crina em bruto ou preparada.,
5. 0 Pello de lr·Lre, castor, coelho e semelhante~.
iO. Colchões, travosseiros e ol,ras semelhantes.
1 t. Cordoalba cie qualquer qualidade, em peça ou em obras.
23. Couros e pelles em bruto, de qualquer qualidade.
42. Correias de couro para machinas.
CLASSe

q,a

Carnes, peixes, materias oleosas e productes animaes, comprebandidos os substitutos da banha de porco e a manteiga de margarina
e substitutos.
Art. 75. Ossos.
Art. 77. Pontas de qualquer qualidade.
Art. 78_. Unhas de qualquer animal, não classificadas.
CUS8E

6•

Fructas.

Legumes, rarioaceos e cereaes.
Art. !03. Arbustos, arvores e plantas vivas de qualquer especie.
Art. fOi. Alhos soltos, em re1teas ou maunças e em molhos.
Art. f05. Sementes e favas de qualquer qualidade.
Art. tOô. Batatas alimentícias, inglezas e semelhantes.
Art. f07. Caril.
Art. to9. Cebolas ou cebolinbos.
Art. f f t. Cogumelos (cbampignons) seccos, frescos ou em conserva.
Art. H3. Feno, alfafa, palha de a vês quaesquer outt·as forragens,
verdes ou seccas.
Art. H5. Fumo em bruto ou de qualquer modo preparado.
Art. H6. Louro (Colhas).
Art. H8. Pimenta de qualquer qualidade.
CLASSE

ga

Sumos ou su<~eos vegetaes, bebidas alcoolicas e fermenta< las c ou.,
tros liquidos.
Art. 139. Azul ulcramar ou ultJ:amarino de qualquer qualidade.
Art. HO. Bistre.
Art. iif. Carmim.
Art. ii3. Cinzas azues.
Art. Ui. Cochonilba.

Art. 146. Cores de anilina on ruschina de qualquer qualidade e
semelhantes.
Art. f47. Cnrtiça em pó ou negro de Hespanha.
Art. f48. Essencias artitldaes de qualquer qualidade.
Art. 149. Graxa para sapalo.
Art. 150. Indigo (anil).
Art. 151. Kermes animal ou vegetal.
Art. f 54. Massas ou extractos para tinturaria, tluill~ ou sojdos,
inclusive o coalho l•qnido ou ern pó para f<1brieaçl!.o de queiJos.
Art. fã5. Mat" para do••rar.
Art. t56. 1\larer•as coranteli de qualquer quaUd•de.
Art. t58. Nankim
Art. t59. Ocres (oxydos de ferro naturaes).
Art. f60. Oloo~ lixos, liquU. se concretos.
Art. 161. Oleos pyrogeneos ou empyreumatiel)S.
Art. 162. Oleos volatels, essenciaes on e·~~neias.
Art. 165. Pós de sapatos ou para impres~lo.
Avt. 166. Pret., ou carvão animal (ossos queimadas).
Art. t67. Rouge.
Art. t68. Si~ilrata ou terra sigillada.
Art. t69. Sinopera.
Art. 170. Som ras do Colonia ou de Oliveira.
Art. t7t. 'umágre.
Art. i 7:!. Terra do ~ienne, tostariaM ou em pó.
Art. 173. Tintas de qual.tuf!r qualidade.
Art. f7<i.. Verde de qualquer qualidade.
Art. 175. Vernizes.
CL.lssJ:

u•

Prodnctós cbimicos. drogas e especialidades tilun•ntaceutic!JI:
Art. 329, Cor·tiça ou ep.sca de sobro ou sobreiro.
Art. 330 ..\laoeiras em toro•, vigas, vigote-, mastros, vergonteas
e blocos ; em taboadu, praochões ou cuuçoeira~; o em peçu cort••das
ap arelhadas e ajustadas para quaesquer obras ou construççOes
(nota 2:.!).
A1·t. 331, Aduelas.
Art. 3:J4. Àrcos.
Al't. 335. Armaçõe~.
Art. 337. Bahús e caixas de pinho $ill1Jllesrnente aplainadas.
Art. 340. Harcos e embar~a.c;õe' miud.as.
Art. 342. Batoques para P•P!lll e barrLi.
Art. 3SO. Braç• s da madeira. guarneeidoe de f~rrt.~ lii~pl.u ptr&
coalheiras rle caminhões e boude>~,
Art. 356. Carreteis, espulas ~ fu~ para machinas e para enrolar linha.
Art. 360. Cortiça em roll)a.> ou em quaesquer outras obras
~imples.

Art. 364. Fórmas para calçado, cllapéos e outros usos.
Art. 366. Gamellas, cochos e ba••h"'1ras de qualqut>r qualidade.
Art. 373. Moitões cadernaes e outras obras ~emelhautes de poleeiro.
Art. 374. MoJdura.;; armadas ou desarmadas de qualquer quali~
dade, inclusive os florões, filetes ou cordões.
Art. 375. Palitos.
Art. :ri6. Parafusos.
Ar·t. 379. Pranchas ou fórmas para estamparia.
Decl.aõee
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Art. 3~2. Hemo,;.
Art. 386. Toe 1s para bilhar e bagatelas.
Art 388. Torneiras de qual1uer qualidade.
Art. 3R9. Ternos (pinos) para calçad'.l.
Art. 392. Vasilhame de qualquer quahdade.
Art. 39;). Canna. de qualquer qualidade.
Art. 396. Junco ou rotim.
Art. 397. Vime.
Art. 402. Cestos grandes (ccirõcs) para. conducção de cargas ou
para aterro e semelhan•e3.
Art. 410. Palhas e out,;1S materias fllamentosas, em rama, preparadas e b~,neficiadas de qualquer modo, ou restelladas e assedadas.
Art. 4-12. Paina de qualquer quallddde.
Art 413. Zostera marina 0u crina vegetal e qualquer outra
propria para enchimento de colchões e éllmofadas.
Art. 415. Archotes de esparto e semelhantes.
Art. 419. Capachos.
Art. 420. Cestos grandes (ceirões) para conducção de cargas ou
para aterros e semelhantes.
Art. 423. Colchões, travesseiros e obras semelhantes.
Art. 424. Cordoalha de qualquer qualidade.
Art. 428. Esteiras de qualquer qualidade.
Art. 434. Algodãocom caroço.
Art. 435. Al~odão em rama ou em lã.
Art. 436. Algodão em pasta, cardado ou em folhas gommadas.
Art. 453. Cordoalha, cordas e cabo.
Art. 478. Trapos, f1Urt>los c aparas.
Art. 481. Lã em bruto.
Art: 4x2. Lã lavada, simples ou cariJouizada.
Art. 483. Lã t•nta em rama.
Art. 481:. Lã cardada, em 1 ó ou de qualque1• modo preparada.
Art. 508. Feltro para c&.lafdtar navios e tiCmelhantes.
Art. 527. Trapos, our. los e aparas.
Art. 528. Limao, juta ou canhamo em bruto, preparado, assedado, restellado ou em estrigas, tinto ou pintado.
Art. 530. Estopa em bruto ou em rama.
Art 53ft. Aniagem e canhamaço e outros tecidosnãoclassificados
de· fio de estopa, prot~rios para saccos e para enfardar, lisos ou entrançados.
·
Art. 5ft7. Cordoalha de qualquer qualidade.
Art. 566. Trapos, ourelos e aparas.
Art. 612. Papel em massa de qualquer qualidade para fabricação
de papel, papel para impressão ou typ11grapbia, ordinarió, proprio
para embrulho, .de .côr nat:Jral, aspero do~ dois lados, sem impressão
e o proprio para fa'lrica de estamparia.
Art. 613. Papelão não cspecilicado.
Art. 616 Alabastro, marmore, pórphyro, jaspe e pedras seme~
lhantes, em bruto ou de qualquer modo preparadas.
Art., 617. Amianto ou asbesto.
·
Art. 618. Argila. e areia de moldar.
Art. 619., Barro em bruto.
Art. 620. Barro em obra.
Art. 6tt. Betumes.
Art. 623 Cal em pedra ou em pó.
Art. 62-i,, Carvão rle qualquer qualidade.
Art. 6t5. Cimento de qualquer qtialidade 1 em õruto ou de qual"
quer modo preparado.
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At·t. 62ü. Esmeril.
Art. 628. Gesso.
Art 629. Giz.
Art. 630 Lã de vide o.
Art. 631. Lousa ou ardosia.
Art 632. Pederneiras.
Art. 633. Pedra pomes ou podre e :,emelhantes.
Art. 634. Pedra sangu inea, pedra afd~.:ana e pedra tripoli ou 1
triple.
Art. ti35. l'edras de granito ou de cantaria.
Art. 636. Pedras de lithographia.
Art. 638. Philtros de pedra vulcanica.
Art. 639. Plombagioa, graphite ou mioa de chumbo negro.
Art. 640. Spath-tluor.
Art. 641. Talco.
Art. 642. Terras.
Art. 643. Quaesquer outros mineraes· não cla'lsificados.
Art. 645. Apparelhos e peças de louça não classificados.
Art. 646. Azulejos ou ladrilhos.
Art. 64:9. Frascos on vasos para pilhas, isolarlores, botões para
~ampainhas electricas e quaesquer outras pe~as de !Cluça de qualquer
qualidade; com ou sem preparos de cobre, rara installações electricas.
Art. t~:a. Vidros em desperdicios, I'CSiduos das fabricaS ou em
objectos quebrados ou inutilizados.
Art. 653. Vidro em pó.
Art. 65!,. Vidro 1para vidraça, claraboias e navios ..
Art. ü59. Fitas metallicas e cubertas vitrificaveis, bràncas ott
eJloridas, para ccramica ou ferro.
Art. 661. Garr<tfas, garrafõos, potes e frascos communs.
Art. 662. Isoladores de vidro para postes talegraphicos ou telephonicos.
Art. 66-i. Telhas de qualquer qua,lidade.
Art. 669. Cobre e suas ligas, fundido, coado, em limalha, ladrilho, barra, linguados, vergalhão, vergas, verguiuhas, laminas, fundos
ou folhas.
Art. 672. Argolas e meias argola·s simples para arreios,
Art. o73. Berços.
Art. 67&. Cabeções para anima.es.
Art. 677. Cadeados.
Art. 6í8. Cadeiras e tamboretes.
Art. 679. Camas.
Art. 680. Campainhas, guizos, cinzeii'os e tympanos.
Art. 682~ Çhapas.
Art. 683. Colleiras para animaes.
Art. 685. Esporas.
Art. 686. Estribt,s.
Art. 687. Fechaduras.
Art. 688. Fio de qualquer modo preparado.
Ar~. ü89. Fivelas simples para arreios.
.
Art. 691. Freios e bridões de qualquer qualidade,
Art. ü02. Ilhós para calçado.
Art. 69:i. Polvorinhos.
Art. 69ü. Pregos, tachas, arestas e arrebite,;.
Art. 697. Sinos e sinetas.
Art. 698. Tubos de qualquer qualidade.
Art. 699. Quaesquer outras obras nio classificadas.
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Chumbo, estanho, zinco e suas ligas :
Art. 703. Ferro fundido ou gusa, em linguados ou pudlado para
laminação.
Art. 70-L Chapas simples, lisas ou estriadas no laminador.
Ar·t. 705. Barras, vergalhões, cantoneiras, tiras para arcos de
tonais, pipas e fardos e em geral la minados, de qualquer feitio.
Ar·t. 7u6. Ferro em limalha gr11ssa.
Ar·t. 707. Chapas "e aço simples, lisas ou e•triadas nolaminador,
vergalhão, cant<,neiras, tiras para arco., detoneis, pipas e fardo~> e em
geral lam~r•a los dP. qualquer feitio.
Art. 709 • .\ldrahas. cachimt)OS para ditas e taramelas.
Art. itO. Almofa.ças.
Art. 711. Aarras e amaretas.
Ar·t. 714.. Argolas para quaesquer usos (excepto para chaves) eom
ou sem rosca ou espiga.
Art. 7t5. Haudetas.
Art. 7t6. Barbl'las.
Art. 7!7. Bor·ç~
At·t. 7 R. Hicos para gaz.
Art. 720. B11'imbáos.
Art. 722. Braços e conchas, juntos ou separados, eom ou sem
corrt·ntes para balauças.
Art. 7:.\3, Burras ou cofres.
Art. 724.. Cabl'ções pa• a. animaea.
Art. 725. Cadeado~.
Art. 72•··. CaJPira.s e tamboretes.
Art. 727. Camas.
Art. 728. Chapas.
Art. 729. Chave<; não classificadas.
Art. 730. Colleiras para animaes.
Art. 73f. Corre .. tes.
Art. 7J2. Cravo~ para fer ·ar animaes.
Art. 7.1-\,, Dobradiças, ficha,, lemes, gonzo~. bi>agras e q!Jaesquer
outros arttgo~ semelhantes, para porLas e jancllas, e para. outros mis-teres.
Art. 735. EscápLlas.
A• t. 73G. EspOl'aS.
Art. 737. Estr1b s.
Art. 7.18, Fechaduras.
Art 739. Fechos pedrezas de meio fio e de qualquer outra qualidade.
Art. 740. Fir farame) de qualqner modo preparado.
Art. 741. Fivelas.
Art. 7-í2. Fo~õo~ dp ferro bati to ou fundido, f• rnos e fornalhM,
a.ccPssurios para ..os mesmos, fugar.·iros ~~ fprro fun lido. fugareir os
quadrado-1 ou redoudos, panellas simvles do tres l-és e outros artigos
semel anres.
Art. 743. ~olhat: de Flandres em lamina!l ou em obras, de qualquer qualid .• de, não classificadas.
Art. 7a. Fôr•nas ou pés de ferro fundido para calçado, simples
estanhar!(• otl pintado.
Art. 745. l'rl'ios e hridOes de qualquer qualidade.
Art. 74.6. Fuzis para tir·ar fog.,.
Art. 74.7 1 ' 1\lesas.
ArL. 7.9:8. Molas para portas, gradeP, sellins e usos semelhan~es.
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Art.
Art.
Art.
Art.
lhantes.
Art.Art.
Art.
Art.

7~9. Parafusos.
75t. Pregos, taehaq, arestas e arrebites.
752. Puxadores, trincos e rranquetas.
753. Rodizios, roldanas, polés e outros

objocto~

seme-

75~. Sofá.s.
755. Trilhos.
756, Tubo$.
757. Quaesquei' obras nllo classificadal.

CL!SSB

26"

l\letalloides e varlos metaes.
CLASSE

27"

Armamento e outras ohras de armeiro, ohjeetos de mnni-;lo e
petrochos do g .. crra, excluiJa a. polvora. da qualqulh qualida.d!l.
CLASSE

30"

Carros e outf'os vchiculos, inclusive os carros e embarcaçl:ies au'" ·
tomov•lis de q ualq ner q nal•da.de e suas pertem;a:!.
A•·t. 821.. Cadeias de Cwro para. agrimensor.
Ar·t. 8 ·8. Compassos simpl N,
Art. 'J02. Mach111as de vulc<tnite para dentista.
Ar·t. 9:!8. Mat:hinas ou ,, pplrfllho>,
Art. 980. Alambiques, aut ..cla.ves, fornalha.~. retort1s, caldeiras
c quae.-quer outr·os objo,:to.; se-nellla.nte> nã.o clas,;ificados.
Al't. 981. Alrnofa.t•izes ou ger·aes.
Art. 982 Appa.rclhos do movimanto ou do tra11smis~ã.o, comprebendondo os oixns, manca.es, polias, luv tS, ch<tvotas arm<•is, coll• res,
suspcn.;ões e columnas preparadas pat·a ret:ebel·em a.s suspeiBÕei.
Art. 983. Balança.-;.
Arr. 98t. Bau~rl.ts a vapor para trabalhos de laborator:os chimicoi e pharmaceuticoi, fa.bri a:~ e otncina:~ de conflliteiro~, com as
suas perte11G JS,
Art. 9-<5, Bigornas e safra~.
Art. 986. IJurnbas e burtinhos.
Art. 9119. Cadinbos.
Art. 9\JO. c~ix 's com forramenta.s de carpinteiro e semelhantes.
Art. 991. Carda.s.
Art. 99:!. Carrinhos de mllo.
Art. 99.1. Cnrnpa•sos simples.
Art. 9.!5. Cor'I'eias para. machinas.
Art. 99ô. Cr•oq•re-1.
Art. 998. E~tinctore~ da incendios parta.tais.
Ar·t. 9,9. Forrarnentas gr-o:Ssas.
Art. i.OllO. Ferros.
Art. 1.001. Folle:S.
Art. t .oo~. For·jas portateis \lara ferreiro.
Al't. 1.003. Fôrm .. s, passad()lras e crystaliia.dores para purgar
ou refinar assucar.

Art. t.QJ4o. Guindastes.
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Art. LOO!i. Instrumentos aratorios.
Art. 1.006. Lagariços para espremer fructas.
Art. 1.001. Limas não classificadas.
Art. LOOS. MotoJres fixos. locomoveis ou pertateis.
Art. 1.009. l\lachinas, inclusive os pasteurizadores e rcsfriadores de leite ou nata, as machinas dP som mar, dividir e '"multiplicar,
as ragistradores de pagamento e as linotypos.
Art. f .010. 1\loinhos.
Art. f .012. Peneiras e penoir·os •
.\rt. :1..013. Piluleir s, pasLilheiros e csparadrapeiros.
Art. :1..0!4. Prelos de qualquer qualidade.
Art. 1.015. Prensas.
Art. i. 016. Quebra-nozes.
Art. L O17. Saca-rolhas.
Art. 1.019. Serras circulares, verticaes e serras sem fimJ movidas á mão ou a vapor.
Art. f .020. TorradorP-s.
Art. L02t. Tornos.
Art. t.023. Typos.
Art. L024.. }'eloeipedes.
Art. i 025. Quaesquer outras ferramentas, utensílios ou instrumentos não clas,ificados para artes, officios ou para quaesquer outros usos.
Art. L027. Apparelhos gymnasticos, como balanços, cordas,
trapezios e objectos semelhantes.
Art. 1.027. Caixas para gelo; idem de pinho ou de qualquer madeira ordinaria proprias para encaixotamento de ,·inho, cerveja e
quaesquor outrc\s; idem propria• para charutos, perfumarias e semelhantes e as proprias exclusivamente par a phosphoro;.
Art 1-t.OH. Chocolate eommum ou de refeição, doces e confeitos
nllo clMSificados.
Art. 1.04G. E~pelhos e quadros.
Art. L 04 7. Estopim.
Art. LOHl. Fogo artificial de qualquer qualidade.
Art. 1.050. lmpermeaveis de canhamaço, em peça ou em obra.
Art. L05t. Iscas de qualquer qualidade.
Art. 1.052. Isqueiros de osso, chifre ou metal ordinario e semelhantes.
Art. 1.05G. Lanternas para· carros, navios e loromotivas.
Art. f.060. Machas e palitos phnsphorico~.
Art. i.06L Molhos ou liquidas temperados para comida.
Art. i .OM. Panno de esmeril e papel de lixa de qualqiler qualidade.
Art. 1..065. Palitos de madeira para pbosphoro~.
Art. 1.06G. Parafina simples.
Art. i 067. Patins.
Art. 1..068. Pós e outras preparações para matar, prevenir ou
destruir insectos e animaes. Preparados de enxofre, sulfato de cobre
e outros apropriados á destruição do• insectos da lavoura, bem como
os pulverizadores, enxofradore.s e outros :tpparelhos destinados ao
mesmo fim.
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N. 3- EM 19 DE JANEIRO DE 191lí·
Recommenda providencia• para quo o sello das patentes de officiaes da. f.u~rcln.
nacional não seja cobrado fóra do pra~o legal
Mini~terio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 1 \l de ,ia·
neiro de 1914.
De conformidade com o que foi res'llvido sobre o aviso do Ministeria da Justiça o Negocios Interiores n. LG78, de 30 de outubro
de Hll2, recommrmdo aos Srs. chefe> ·las repartições subordinadas a.
e~te mini•terio providenciem para que não seja cobrado, fóra do
prazo legal, o sello a qne estão sujeitas as patentes de officiaes da
Guarda Nacional.- Rivadavia da é,tnha Corréa.

•

N. oi. -EM 28 DE JANEIRO DE !\H4
Sohr~

r<'vi•ão de

pon~ão

paga pela Caixa do PP.nsões da Imprensa Nacional

l\linisterio dos Negor.ios da FazPnrla -- N. 24 -- Rio de .TanPito,
2R de janeiro de 1914-.
Em solução ao objecto constante do vosso officio n. L474, de 29

oi e a <rosto do a nno passado, no qual fazeis consideraçõc~ sobre o fado

de haver sido dado provimento, por equid<lrie, ao recurs•> interposto'
por O. Ma1'i" Vieira de Mello, viun ao ex-oprwario de;;se estabeleci·
mento Firmino Vieira de l\lello, para que reve•tesse em favor dos seus
quatro filhos menores a pensão que, por ter contrahido. segundas
11upcias deixou de perceber da Caixa de Pensões desse estabelecimento, communico-vos, para os devidos fins, de a.ccôrdo com o despacho do Sr. ministro de 25 de nuvembro do.anno passado, que o
art. r.1 do regulamento approvado pelo decreto n. t. 54,1 C, de "i de
agosto de 18!l:l, p3rmitte a reversão da pensão da mãe qu 1 se casa
ou falleça para os seufl filb.os menores e filb.a.; solteiras, repa.•·tida·
mente; e si o novo regulam ·nto, aunexo ao decreto "· 4.6RO, de 14.
de novembro de 1902, modificou o antorior, perrmttindo a reversão
alludida sómente no caso de"faUecimento da mãe, vmva do contribuinte, nãÇJ é •nenos exacto que o novo regulame·tto, em relação á
especic, excedeu a autorizaçflo concedid<t pelo art. 2\1, n: t3, da lei
n. 745, de 29 de dez,lmbro de 1900, revigora•lo pelo art. :{2, da de
n. 83~, de 30 de dezembro de 1901, que não permittia a reforma do
regulam:mto anterior da Caixa de ,Pen;õ~s com prejuízo da:> pessoa;; .
já. favorecidas.- Benedicto H. de Oliveira Junior.- St·. director geral
rla Imprensa Nac10nal.
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N. 5 - EM 3{ DE JANEIRO DE i9li
Declara que todas as quotas de flsealizaçilo deverilo soll'rer o desconto de 25 •f.
'
êtitlàvor da Fuanda Náelonal

.. Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 3t de ja·
nêiro de i9t4.
Declaro ao!i St·s. chefes das repartições subordinada!'~ a este ministerio. para seu conllecim Juto e dGvido~ ciTei tos. que eJ:•vi do art. li 0
da lei n. 2.8H, da .H de dezemt>rú dê t9ta, todas as quotas de tl-caliaaq1i.o deverAo··sotrror o descunto de 25 "/o em favor da Fa.t:enda Na..
ohmal; ficando, pois1 as r1npootivaa de~pu.u reduzidas U.a mesma
porcentagem.da Cunha Corrlll.
I

ll'""""""'

N. 6 -EM t2 DE FEVEREIRO DE f9U
Declara-se que cessaram as attribuições conferidas aos agentes 1lscaes dos
impostos do consumo p&ra balancearem as colloctorias foderaes

Minlsterio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, !2 de
fevereiro de fiHi.
·Declaro aos srs. chefes das repartições subordinadas a este Mi·
nisterio, para seu conhecimento e devidos etreitos, que, e.x-vi do artigo
79, 11. 20, lei n. i!.8~2, de 3 de j;weiro ultimo, que declarou oxtincta k insi:Jecçá.o das repartições de Fazenda, ce.;saram as attrtbulções
conferidas aos agentes fiscaes dos hnpo;tôs de consurno para balancear
e lllspMciontr as Clollectonas de rendas federaes. - llivaãavia â&

CunM

iiort'~li.

N. 7 - EM f2 DE FEVEREIRO DE f9ii
1\eeommendl a apr•ntaQb, p~loa reapoasavei• para com a Fuonda Naciont.1 1
no prill.cipio lia oada 1181Deatre da certiliio de vida de HUB dadores

M:nisterio dos Negooios da Fazenda - Rio da Janeiro, '12 de
fevereiro de f91i •
. Recommenda aos srs. ChPfes das repartiçõ~s subordinadas a este
Minlsterto as necessat'ias providencial! no seutidc> de sJr dado exa.cto
cumprimento ao di:;posto no art 5" das lnstrucções que acompanham
a. C,rcutar n H, da f O d,i Abril de t90G, relalivam:mta ã. apresentaçlê, pelos re3 10n~aveis p tra com a i<'azenda. ~acionai, no priudpio
de cada serne3tre, da certidll.o de vida de seus lladort~s. ·- IUvada'Uía
ela Cu tlu Corria.
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8- EM !2 DE FEVEREIRO DE i9H11

Declara que fica marcado o prazo de 90 dias para sellagem do stock' de sacco
existentes no commercio

Ministerio dog Negocios da Fazenda - f\io de Ja·teiro, 12 de
fevereiro de t 9U.
Declaro aos srs chefes da~ repartições subordinadas a este Minlsterio pua seu conhecimento e devidos elfeitos, que fica marcado o
vrazo tle 90 dias a contar desta data, para sellagem ao stock de saccos
3xistent.·s no commercio e a que se refet•em o ut 48 da Lei n. 2.8•t,
ie 3i dG dezembro de i9i3, e decreto legislativo n. 2.845, de 7 de
ianeiro do corrente anno. - Rivadavia da Culthrt CorrOa.

N. !l - El\1 16 DE FEVEREIIlO DE i 914
Só estão sujeitos a sello os contractos em que se transmittam o sí&o e gorl
de bens immovóis,. moveis ou somovontes, e nllo o domínio dos mesmos
bens

Ministerio dos Negoclos da Fazenda- Rio de Janeiro, i6 de
fevereiro de 1914
O ~ conformidade com a resolnção proferida sobre o processo referente ao requerimento do Estado de Minas Geraes, por seu procurado!', declaro aos Srs.. chefes das rep .• rtições subordinadas a
este ministerlo, para. seu conheCimento e devidos etfeitos, que no
§ :1. 0 , n. 9, da tabella A do regutamento appr•ovado pelo decreto
n. 3. 564, de 22 de j •DAiro da t 1100, estil.o sómente comprehendidos
os •·ontracto.; em que se transmittarn o ,,,o e yoso de beus immoveis,
moveis ou semoventes e ua.o o dominio do:s mesmos bens. - R.vadavia

da Cunha Corrêa.
N. to - EM :1.7 DE FEVEREIRO DE 19H
Afaculdade decorrente do n. 25 do art. i9 do dqcreto n. 3.564 de 22 de janeiro
de 1900 é tambem extonsin aoa officiaoa do dogistro Goral e d&S Uypothecas e do Registro Espacial do Documentos desta Capital.

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, t6 de
revereiro de HH4.
Em additamento á circular deste Ministerio, n. 54, de 24. de
novemhro ulti 110. declaro ao; srs. chefes das repat·tições de Fazen 1a, pa1·a seu couhecimento e devidos l1tft~itns, de accôrdo com' a
soluç~o dada ao officro da Recebedoria. do DJstrict" Feder:d. n. 65, de
{2 de dOZ::lffiO!'O pl'OXimo findo, que a faculdade decot•rente do § 3°,
n. 25, tio. arr.. i'J do He.~ulamento ap:ll'OValh pelo d·~cr,lto n. 3.56\.,
de 2.2 de Janmro do l9 JO, é tambem extensiva aos officiaes dos trea
districtos do Regi~tro Geral e dai Hypotheca.s à ao do 1-te~i-tro E3pe•
cl&l. de DQ.:urnentoi desta. Capital. - Rivada1.1ia aa Cur,ha Corria.

1'70

DEC!SÕER DO GOVERNO

N. H - EM 2t DE FEVEREIRO DE HH4
Carar:tcristico>

dn~ moeda~

de 'prata rle novo runlw

l\linisterio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 2t do
fevereiro dJ 19.4.
Declaro aos chefes das repartições subordinadas a. este Ministerio, para seu conhecimento e afim 'de que façam con,tar ao publico,
por meio de editaes, que as moedas de prata de novo cunho, dos valores de 2$, 1$ e 500 réis, que vão ser emittidas em virtude da autorização contida no art. 55, n 19, da lei n. 2.719. do :H de dezembro
de i912, teem os ca1·acteristicos das ac· uaes, com as seguintes altorações: omissão dos pequenos traços que separam as estrellas existentes no verso, mudança na palavra Brastl do s para z, e sendo
no reverso as armas da Republlca ao centro, de modo que ;, in~cri
pção - Ordem e Progresso - nll.o fique interrompida como presentemente se nota. - Rioadavia da Cunha Corrêa.

N. 12 - EM 28 DE FEVEREIRO DE f.9H
li

dispo~i<:ão

rlo art. 8'• da Lei 2.842, de 3 de Janeiro rlo corrente anno não
í• applica vcl ao exerci cio de 1-913

Mini.sterio do~ Negocio~ da Fazenda - Rio de JanAiro, 28 ,lo
fovéreiro do HH4.
Declaro aos Srs. chefes das r ·partiÇi•cs subordinadas a este
1\linisterio, pam ~eu conhecimento e devidos atreitos, que a disposição
do art. 81J, da lei n. 2 842, de 3 de janeiro do corrente anno, não é
applicavel ao exercício de :1.913, o qual deverá ser encerrado em 3f
de março proximo vindouro. - Ri11aáavía da Cnnha Corrêa.

N. 1:: "-EM 9 DE MARÇO DE !9!4
Sobt•c

proyidcncia~

a serem adoptadaR nos

rasos de mandadog !lo manutenç,5o

.!\finisterio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 9 de
março de f 914.
De conformidade com a resolução proferida sohre o officio
da alfandega do Estado do Parb, n 203, de !.i de agosto de 1912,
encaminhado a este ministerio com o ollicio da delegacia fiscal do
Thesouro Nacional no mesmo Estado, n. 105, de igual data, recommendo aos Srs. inspectores das ).llfandegas e administradores das
mesas de rendas alfandPgadas, as necessarias prov•dencias, afim de
que nos ca.~os de mandados de manutenção, expedidos pelfls Juizes
Federaes, para a retirada de mercad( rias apprebendidas, sejam ministradas, com nrgencia, todas as informações. necessarias á respectiva

!7~
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Delegacia Fiscal, de modo que o Procurador Fiscal possa. fornecer ao
Procurador Seccional os elementos indispensaveis á apresPntaçllo immediata, por parte da Fazenda, dos embargos da. lei, observando-se,
assim, os arts 27 e 28 do Decreto. n. 5. 390, de i O de Dezembro de
190~, combinados com o art. 1.25, parte I, capitulo lU, secção li, do
Decreto n. 3.08~, de !) de Novembro de 1.898,- Rivadavia da Cunhll
Corr~a.

N. U...,.. EM 9 DE MARÇO DE 1914
Eqtnbelt~cr.

o modo de escripturar

o~

deposito'

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 7 - Rio de .Janeiro,
9 de março de-HH4.
De aceôrdo com o despacho do Sr. ministro; de 22 de dezembro
ultimo, exarado no processo a que se acha annexo, entre outros, o
vos3o officio n. 22, de i daquelle mez, communicando que da importancia de 5:000$, proveniente de penhora de bens de Ferreira
Braga & Comp., desta praça, e recolhida aos corres dessa repartição,
medianti'l guia do .luizo Federal da 2a Vara, metade foi escripturad<~
como •: Renda com applicação especial- Multas por infrncçã.o de re
gulamentos" e a outra metade como " Multas pertencentes a empre··
gados» no balanço do m"z de outubro de i912, peço-vos providenciei
afim de que os recolhimentos como o d•( que se trata, seJam sempr~
integralmente escripturados como "DPpositos », só podendo ser levad:1
á. receita. da União a parte que lhe couber quando fôr decidida a entrf;lga da outra parte ao funccionario a quem comp ~tir, por isso qtw,
no caso inverso, restituição, deverá ellit ser feita por deposito, onrle
permanecerá até a decisão final cio pleito.
E para que não mais occorra o caso que ora se observa, de não
possuir a r-epartição a vosso c~rgo o documento p1 r onde se possa vedficar o destino que, discriminadamente, era dado á quantia recolhida, decidiu ainda o Sr. ministro, que essa mesma repartição, procedendo como a thesouraria geral do Thesouro Nacional, far.a do~
cumento seu, de receita, a. segunda via da guia, em vez de envial-a
para a Procuradoria Geral da Fazenda Publica.- Benedicto H. de 0/i'l'eira Junior. - Sr. director da Recebedoria do Districto Fed•wal,

P~>rmittc

'' henflfkiam<mtn ria borracha. estrangeira em transito pnr:t
e America

.~

F.uropa

Mini!:terio dos Negocio~ da Fazenda - N. !lS - Hio de .Taneiro,
9 de março de 1.914.
'fendo a alfandega desta Capital a exemplo da providencia adoptada pela. de Maná.os, resolvido prohibir que a borracha estrangeira,
em transito para a .Europa. e America., soft'ra ahi o beneficiamento
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permittido pelo § 2° do art. 22~ da Nova Consolidação da~ Leis das
Alfandegas e \lesas de Rendas, recommendo- vos; de accôrdo com o
degpacho do Sr. mini~tro, de :l do vigcntt- exarado no processo a que
se acha annrxo o otficio da mencionada Alf<tndcga de l\lanáos, n. 318,
de 25 de novembro ultimo, providenci+>is para que seja restabelecido
o regimen a .. terior, permitt,ndo tal beneficiamento mediante as ca~
telas fiscaes comtantcs do citado art. 2U e qualquer outra providencia que fôr julgada conveniente para garantio· os. iutcresses d!'L
Fazenda sem crear ombaraços ao commercio.- Benedlctu ]1. de Oltveita Junior. -Sr. delegado fisc ... l no Par4.

N. i6- EM i7 DE MARÇO DE 191!-

As Bogtmdas vias dos doeumontos de despoza$ pagas p'lr conta do Ministerio
da Agricultura, dovem sor rometüdas
do moamo minis~orio

a Diroctoria Geral

de Contabilidade

1\llnlqterlo dos Negoelos da Fazenda - Rio de Janeiro, :17 de
março de t91i.
Attendendo ao que requisitou o Minlsterio da Agricultura, Industria e Commorcio, em avi;;o n. 98, de 25 de ·evereiro ultimo, recommendo ao; Sr·s. deh~ados Ciscae3 do Thegouro Nacional uo• Estaio>, a fiel obsJr•vancia d, circular deste ministerio, n. i, dtl 9 de
janeiro de t9t3, relattvamente a remes•a á dtrcctoria ~ ·r·al de Conta ,,licJa•l<l daqn··lle mi•1isterio, até o dia iO diJ cala mez, das ~egundas
vias, devi! •me 1te pro~essadas e com as competente<~ qtritações, dl
to:iOS OS documentOS te despezaS pagas 110 mt:'Z antenlnn nn" "n .• tD rln
ID63IDO Mintsterio.- mvacluvia da Cunl&r;J Corrda,

N. i'7 -EM i8 DE MARÇO DE

na

Recommonda a observancia do novo Rogulamonto do Cabotagem
Mini~terio dos Negocios da Fazenda março de f914..

Rio de Janeiro, t8 de

Tendo P.m vi'lta o que reqni~ítou o Minísterio da Vlaçllo e Obras
Publicás· em avisfl sob n. f3, de 27 de revereiro ultimo, recommendo
aos Sr<. hefiJs das repa1'ti~õ3s subor:Hnarlas a e;~ o ministP.rio a liiol
ob<~ervancia, na parte iá em Vll!Or, do novo regulamento de Cabotagem, expedido pelo ctect·eto n. 10.524-, de·2.l de outubr·o fie 1911, bem
como na parte a qua se ref.~re o capitulo XVlll do citado rogulamento, logo que estej-tm es!otados os prazos alli fixado~ para a sua.
exeoLlçilo.--lUoaáavia da C..1.nha Corrlu.
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N. i8- EM 23 DE MARÇO DE i9Ur
Resolve duvidas sobro carteiras de identidade

Ministerlo dos Negocios da Fazenda- N. 35'- Rio de Janeiro,
23 de março de i 9!4.

Em resposta ao vosso officio n. t.~. de 2i dP janeiro ultimo, tratancio do fllcto de havér uma reparti1;ão subordinada a este ministl'rio,
n sta Capita I, Sl' recusado a acceitar como prova de individuali ta de
a carteira de identidade apres•·nta.da no dia 7 do referido mez por
O~waldo d~ Aguidr, 01n conLrariu ao di•posto na lettra a do art. '25
do regulamento approv<~do pelo decreto n. B. 440, do 30 de março
de i907, cabe-me declarar-vos quo n~o ha nel huma providencia a
adoptar, visto que o dispositivo invocado só póde ,.er cumJ•rido em
termos, isto é, a carteh·a só deve ser acceita como'prova de idoneidade. Uma vez que haja duvida, comr• succede•1 no ca8o de que se
trata, em que a ptlotographia constante da carteira não combinava
com a . physionornia dó ,.en proprietario, deve a mesma ser recusada.
até prova ulterior.- Rivadavia oa Cunha Corrêa.- Sr. Dr. chefe de
Policia do DistriCto Federal.

N. 19- EM

25

DE MARÇO DE i91*

Sobre iscnç1!.o do direitos para os utell8ilios e matoriaos dostinados á cultura
da soringuoira, do caucho, da maniçoba o da mangabpira e ao bonollciamcnto da borracha

Em solu<;lo á consulta constante do vosso telegramma de !S de
d ezHmbro de i 9t2, dechtro-vos. para os de~idos fins, ·•e accôrdo com

o desl'act o do Sr. ministro de U, do mez findo, que o favor de isenção
de <.hrettos para os utensilio~ c m .• teriaes destinados não só a cdtura
da seringueira, do caucho, da maniçoba e «;;a mangabeira, como
tam em a colheita e au beneficiamento da borracha •·xtrahida dessas
arvores, dr~ que trata o d· ereto n. 9.521, de t7 de abril de 1912, sómente pouer. sor concedido quando o~ mater•a s forem directamento
importados pelos seringueit'o!l ou por estes adquiridos das coopera~
t•vas de que forem scc1os ou do~ commerciantes estabelecidos exclu~
sivamentn r;ara o fornecimento dos referidos materiaes, visto que o
art .. \0 do regulamento annoxo ao decrl·to n. 9. ati não se refere a
casas commerciaeR que· entre os seus ditferentes ramos de negodo
explorem o de vender os uton·ilios e materiaes em que~ta.o.- Hene~
dic'o H. de O;iveira Junior.-Sr. inspector da Alfandega de l\lauá.os.

N. 20- EM 31 DE MARÇO DE t9a
Dispensa a Compagnie du Port de Rio de 1aneiro do doposito para interpo&içll.o de recur&Qs

Minist 'rio dos Negocios da Fazenda - N. 299 - Rio de Janeiro,
3t de março do t 91-i-.
Communico-vos para o~ fins convenientes. que o Sr. ministro,
tendo presente o requerimento encaminhado com o vosw omcto nu-
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mero 517, de 9 de abril do anuo proximo passado, em que a Compagnie du Port de lHo de Janeiro reclama contra. o acto dessa. inspectoria, ne2:anoo-se a encaminhar um recnrso da mesma Cómpagnic
sob o fundamento de não ter recolhido aos cofres da alfandega a importancià dos dirt-'itos a que fóra condemnada, e pede que seja
dispensada do d,t>posito de direitos e multas para o fim de serem seus
recursos encaminhados ao ThesourQ.sem aquella formalidade, resolveu
por despacho de 12 do corrente, deferir aquello pedido, considerando
que, podendo a Compagnie, nos termos do art. 660 da Nova Consolidação das l.eis das Alfandegas preferir ao deposito a. fiança iàonea,
não se lhe pódo exigir tal fiança quando ella mesma otrercce todas as
seguranças, já. pela sua idoneidaae reconhecida corno arrendataria de
um dos mais importalltes servi~.;os publicos desta Capital, já. pelo seu
deposito no Thesouro da importancia de 1. 000:000$, garantia real da
execução de seu contracto e de sua responsabilidade, o que importa
em ser a Compagnie d~pensada de deposito e da fiança idonea nos
casos de que se trata.- Bene licto H. de Olit,eim Junior.- Sr. in.o
spector da. Alfandegado Rio de Janeiro.

N. 21 O telegrapho 86 deve

~er

E~l

31 DE MARCO DE i 'JH:

usado para a correspondencia ofticial em
urgentes

ca~os

.\linisterio dog NciJOcios da Fazenda. - lHo de Janeiro, 3'1 dn março
de 1914.
Recornmendo aos St·s. chefes das repartições subordinadas a este
ministerio que sú se utilizem do telegrapho para a correspondencia.
ofiicial em casos urgentt's ou quando lhes fôr ordenado usar deste
meio para fornecer informações, ficando prohibido, sob pena do pagamento da respectiva importancia, o uso official do telegramma
para assumptos tle interesse particular, consultas, cumprimentos e
tudo o que não versar exclusivamente sobro interesse publico.Rivadavia da C11nha Corr~a.

'L 22- EM :H DE MARÇO DE f9H·
Sobre exigencia de manifestos em separado

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 26 - lHo de Janeiro, 31
de março dll 191lt.
Sr. l\tin'stro da,~; Relações Exteriores -Tendo o Centro da NavegaçãO Tram;atlantica, em o ufiHo o. 6, de 21 de janeit·o ultimi"J, pedido providencias no sentido de cessar a pratica seguida pelo consulado gnral do Brazil em Genova d~ exigir dos vapores que sahem do
referido porto manifest,.s em ~eparado para cada porto de transito,
bem como dos respectivos emolumentos, peço-vos digneis transmittir ao
mesmo consulado e aos demais que ainda não tiveram conhecimento a
communicaçio constante dos avisos deste mi.ni.:;terio ns. i't0 1 de :l2 do
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junho do 1912, e 28 e 68, de 18 de abril a 7 de agosto do anno passado, de que a exigencia do manifesto separado fe1ta pela circular do
ministerio a vosso cargo n. 1, de 8 de fevereiro de 1898, só se entende
com as mercadorias destinadas a Porto Ale~re. que descarregam em
Montevidéo, Rio de Janeiro ou Rio Grande para serem depois reembarcadas com direcção ao alludido porto de destino. - Rivadavia da
Cunfta Corrêa.

~.

Como Üíwem

SL't'

23 -

K\1 31 DE l\IAR~O DE 1\H4

l•scripturadas as resiituiçües em ouro, olfeduaüas em papel

Miniqterio dos Negocios da Fazenda- N. 185 -- Hio de Janeiro,
3t de março de !9:14.

De accordo com o despacho do S(·. ministro, de 23 do expirante,
proferido sobre o objecto do vosso officio n. 38, de 12 tambem deste
rnez, declaro-vos, para os devidos fin,;, que, não sendo possível remet·
ter·em-se a.!!:ora a es•a delegacia as 20.000 libras esterlinas, qne approximadamente se tornam necessarias para restituições de direito na
Alfandega de Santos, ficaes autorizado a providenciar para que a referida alfandega fa~a as restituições em papel, ao cambio de :16, es<~repturando em balauço como receita de « opm·ações de creditas "•
conv('rção de especie, a parte ouro convE>rtida, e em despeza, como
" receita a annullar ,, ou « rep(Jsições c restituições ,, neste caso si
houver credito concedido, a parte ouro a se1· restituída, e como despeza de « ope1·ações de credito, conversão de espeeie "• com os necessarios esclarecimen•os, todas as quantias pagas em papel. - Benedicto Il. de O:it'eira Junior.- Sr. delegado fiscal em S. Paulo.

;-;.

2'~

·- EM ll DE ABRIL DE HH4

A despesa por conta de depositos não está subordinada á vigcnci;•

do~

exercicios financeiros

Ministerio dos Negocios da Fazenda-- N. 2ti - Hio de Janeiro, H
de abril de 1914.
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, tendo presente o processo encaminhado com o vosso officio, n. 3, de 16 de janeiro
ultimo, <>m que o admini,trador da Casa de Caridade de Santa Luzia
do Sabugy rceôr re do acto pelo qual de1xastes de entrei! ar as quotas do
beueficio de lotrrias que lhe coub• rem no 2" semestre de 1911 e nos
dois semeslros d•1 19!2, ~ob o fundamento de que a entrega do questionado beueficio dependia de nova ordem do Thesouro, por não mais se
acharem em VIgor as ordens que autorizavam a despeza, resolveu, por
despacho de H. de marc;o prox1mo findo. dar prov1mento ao recurso,
por io;so que, tratando-se de despeza de depositos, não subordinadas

t7&
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á vigencia dos (>Xercicios financeiros e que as delegacias ftscaes eftectuarn por meio de movimento de fnndos, não mais se faz nece~saria a
explicação de novas ordens para a efff'ctividade dos pagamentos 3\1torizados, estejam ou não enca rrados os excrcici(ls em que foram expedidas a.:. ordens de autorização, salvo quando houver duvidas
quanto á denominação, aos fins e á existencia legal das instituições
beneficiadas, ca-~ em que o Tliesouro deve ser préviamente ouvido a
respeito.- Benedicto H. de Olive&ra Junior. - Sr. delegado fiscal
em ...

N. 25, EM 28 DE ABRIL DE lllU
Productoa da Fundicçlo Indigona incluido• no !'llgietro de qu" trata o art. 8•
do decreto n. 8.592, de 8 de 01arço de 1911

Mlnhterio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 28 de abril
de i9U.

Attendendo ao que requereu a firma CArvalho Paes & Comp.,
desta praça, declar·o o.oa Sr·s. chefes das repartiçõea subordinadas a
este !\tinisterio haver resolvido que SCijam ·incluidos no registro de que
trata. a lettra A do § 2• do art. s• do Regulamento annexo ao decreto
n. 8.1192, de 8 de março de f91f, os seguintes productos da FunJlçlo
Indigena, de propriedade da mesma firma :
Serralher a para construcções em ~reral, cancellas, columnas,
caixas d'agua, claraboias, fogões e chaminés, portas de aço ondulado,
porta,; para casas fortes marquises e alpendres, portõe•, gradis, es~adas, pilast as. postes 'ÔO illuminação e outros, toldos, travejamentos,
vigamentos, estructuras metallicas, varanda~, terraços.
1\fac inas para lavoura, de,cascadores par a café, brunidores idem,
separadore' idem, ventiladores idem, elevador.es idem, moendas para
ca na, moinhos para milho, etr· .. rodas hydraulicas, cavadeiras de
ma1,dioca, prensas idem, seccadores idem, tran-mis,ões, columnas,
cadeir-as, mancaes, bronzes, luvas, eixos de transmissão, polias, volantes, engr~'na.rens, engenhos de serra, accessorios para. fornalhas,
grelhas. ralos, tachas.
Obras de ferro batido esmaltado, plaeas para nomPnelatura de
ruas e praças, placas para uumet·açli.o de casas, placa; com dizeres
para todos os misteres.
Olralf de ferro fundido esm~ltado, banbPiras, banhos de. pés,
banhos de assento, banhos bidets, baciàs, lavatorios, pias do cosinha,
ptas de despej:J, caixas automaticas, mictorios, etc.
Diversos, bar;eos para iardins, idem para e~colas, carleiras para.
jardins e escolas, camas, carteiras escolares, coretos, cu pulas, encanamentos de ferro fundido, est;rções, galpMs, kiosques, pés de mesa,
poste< de illun.iuaçào e outros, nrercados, telhados, theatros, torres,
zimborios.- Rivaauvia da Cunht Corr~a.
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N. 26- EM 29 DE ABRIL DE f9t4
As

iscnr•-"~'s

de direitos não poderão comprehender os geuoros, mercadorias
e objectos quo; tiverem similar na producção nacional

Ministel'io dos Negocios da fazenda - N. fO - Rio de Janeiro,
de abril de f 9H.
Em resposta ao vosso telegramma de 30 de janeiro ultimo, dedaro-vos que determinando o art. 8" do regulamento das isenções de
direitos que quaesquer que forem os termos das leis, decretos e dos
contractos existentes na da~a do decreto ''· 947 A, de novembro de
1890 e do mesmo regulamento, que estabeleçam e autorizem isenção
de direitos de importação ou de consumo c de expediente, taes
isenções em caso algum poderão comprehender os generoa. mercadorias e objectos que thurem similar na producção nacional; c oxbtindo nesta Capital uma fabrica de pertences de ferro fundtdo:
postes, etc. para electricidade e em condições de abastecer os mercados, conforme consta da circular n. 27, de 3 de outubro de 19H,
a isenção ae direitos a que se refere o mesmo telegramma não aproveita aos artigos dessa natureza.- Benedicto H. de Oliveirtl Junior.
- Sr. inspectt;)t' da Alfandega de Santos.

:w

N. 27- EM 5 DE MAIO DE 19U
l'roroga o prazo para o re_colhimento das moedas de cobre do cunho ailt.igo
e respectivo troco

l\lini:>terio dos Negccios da Fazenda - Rio de Janeiro, 5 de maio
de 1914.
Declaro aos Srs. chetes das repartições subordinadas a este ministerio, para seu conhecimento e devido~ etfeitos, haver resolvido
prorogar até 31 de dezembro do corrente anuo o prazo de que trata
a circular n. 22, de 2 de julho de :19:1.3, para o recolhimento das
moedas de cobre do cunho antigo e respectivo troco.- Rivadavia da
Cunha Con·étl.

N. 28-

~M

8 DE MAIO DE i9i4

Não dcvé\n sor expedidos títulos do pensões provisorias em reversão, visto Rá
poderem ter tal caracter as concessões originarias

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro, 8 de maio
•
de i9U. ·
De confurmidade com o que foi resolvido sobre o pt·ocesso relativo
ao ollicio da delegacia fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Rio
Grande do Sul n. 123, de 3 de abril do anuo proximo findo, á directoria da rlcspeza publica, recommendo aos Srs. delegados fiscaes
do mesmo Thcsouro nos Estados providenciem para que não sejam
expedidos titulos de pensões provisol"ias em reversã:1, visto só poderem
ter tal caracter as concessões originarias, nos termos do art. 1° do
decreto n. 2.484, de f4 de novembro de i9lL- Riva1f.avia da Cunlw
Corrêa.
Decisões

it
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N. 29- EM U DE MAIO DE t9fi.
Sobro pruo para pres&açlo de Oanças do exaetoros da fuenda nacional

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, U. de maio
de t9U.
Recommendo aos Srs. delegados fiscaes do Thesouro Nacional
nos Estados que, uma vez terminado o prazo dd f>O dias de que trata.
o paragrapho unico do art. 7° da circular n. t t, de f O de abril de
!906, os exactores da fazenda nacional prestem as suas respectivas
fianças, e não havendo, por parte dos mesmos, pedido de prorogação
daquelle prazo, deem disso immediato conhecimento ao Thesouro,
para os devidos atreitos.- Rivaàavia dtl Cunl&c Corria.

N. 30- EM to DE MAIO DE t9H

Sello a qu& eat&o sujeitos

011

puaes concedidOs a paquetes, nnios e ontras
embareaçlles

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 92 - Rio de Janeiro,
20 de maio de f 9{.~.
Declaro-vos, para os fins convenie .. tes, quo o Sr. ministrei, tendo
presente o processo que acompanhou o vosso officio n. 7 i·, ue 2G de
Julho de i9U, em que submetteis á approvação do Thr.'souro o acto
pelo qual approvastes o da Alfandega de Paranaguá, determinando á
Guarda-moria e á. Mesa de Rendas de Autonina quo pelos passes concedidos aos paquetes e navios -mercantes cobrem de sello a quantia de
6S900 e pelos concedidos ás embarcações de coberta a importancia de
25500, de conformidade com o n. 2, 3", da tabella B, do regulamento
annexo ao decreto n. 3.564,, de 22 de janeiro de f90l, e deliberastes
que as lanchas de I:Jocea aberta, saveiros, bar~as miudas, etc., estão
isentos de passe, ficando, porém, as licenças que se tornarem precisas
para as, viagens sujeitas ao sello do n, 8, 3°, da referida tab!ila suas
resolveu, por despacho ele 2'' de fevereiro ultimo, approvar o vosso
alludido acto quanto a,. s paqut•te:> c navios mercantes e, quanto ás
embarcaçoes de eoberta, decidindo que, ·em face do disposto no
art. <irt5 da Nova Consolidaçll.o das Leis das Alfandegas, em virtude
do qual nenhuma embarcação pode<'á sahir do porto em que estiver
ancorada sem obter o respectivJ pa.sse, devem as lanchas de ·bocca
aberta, saveiros, barcas miudas, etc., sempre que sahirern do porto
em serviço de transporte de pequena cabotagem, pagar a taxa de
21500 a que estão sujeitas as embarca~ões de curta travO!!sia.Bmldicto H. de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal no Paraná.
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N. 3t -

i79

EM 20 DE MAIO DE t914

ft.osolvo duTid&ll sobro contribuinte& para o moutepio

Ministerio dos Negocios d;l Fazenda - N. 93 - Rio de Janeiro,
20 de maio de i 9!4.
Em solução ao assumpto constªnte do vosso officio n. 30, de 16 de
março ultimo, em q\le submetteis á apreciação o acto pelo qual permitdstes que o administrador, o escrivão e os guardas da Mesa de
Rendas Federaes da Fóz do lguassú contribuíssem para o montepio
dos empregados do Ministerio da Fazenda, declaro-vos, para os
devidos fins, de accôrdo com o despacho elo Sr. Ministro, de ti do
vigente, que o administrador e o escrivão não podem contribuir para
o referido montepio, desde que exercem os cargos em commissão; aos
guardas, porém, assiste direito de contribuição, por isso que, apezar
de contractados, nãn se acham cornprehendidos em nenhuma das.
hypotheses do art. ~o do decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890,
e estão equiparados aos demais guardas das alfandegas e mesas de
rendas, por força do art. t32 da Consolidação, .com venCimentos
divididos em soldo e etapa.- Benedicto H. àe Oliveira Junior. Sr. delegado fiscal no Paraná.

N. 32- EM 23 l>E MAIO DE t9i4.
Os processos de quaniitatiTo para fuoeral ou luto remettidos ao Tbesouto
llépvad&~e dos de

habilitação ao montepio 4eTem ser instruidos do11
documentos necessarios

Ministerio do$ Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 23 de maio
de

Ut~.

De conformidade .com a resolução proferida sobre o processo ref't)rcnte a.o officio da delega~a fi$Cal do !'besouro Na.cton.a.l no Estado
do Rio Grande do Sul, sob Q. 72, de 9 {!e abril fll'Oximo passado, re.
commendo aos Srs. ~legaJGs fiSCJVas nos Estados que, quando
tiverem de encaminhar ao TbesouM processos relatív<>S a pagamentos
de quantitativos para funeral ou luto, separadamente dos de habilita,ção ao montepio, façam instruir aquelles dos documentos necessarios, extrahidos, por cópia, dos alludidos processos de habilitação.
- Rivaàa~ia da Cunha Corr~a.

N. 33- EM 23 DE MAIO DE t9!4
Documento oscripto a lapis nllo tem valor commercial

!lliuisterio dos Negocios da Fazeuda - N. 480 - Hio de Janeiro,
23 de maio de f9f4 .
.ComtUunico-vos, par.a os devidos fins, que o Sr. Ministro, tendo
presente o processo a que se acha Ullllexo, ~ntre outros, {) Vtlsso officio
n ..!.ii7ll, ele 2() .de setembro dQ. anuo passaclo, á dir~oria da Re-
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ceita Publica, e em que Manoel Coutinho Junior recorre do acto pelo
qual o arlmiuistl·ador da Mesa de Rendas Federaes em Macahé lho
impoz a multa de l!OOS, por inl'racçã.o do art. 63 do decreto n. 3.564-,
de 22 de jaueiro de 1900, por haver fornecido a José Cor~êa. de
Almmda uma faetui"a de mercartoria com a declaração- Crediteieseripta a lapis, sem o competente seUo de recibo, á. vista do auio
lavrado pelo agentn fiscall\lario '''orneck de Castro, resolveu, por
despacho de lO de fevereiro ultimo, tomar conhecimento do processo,
não só para dar provimento ao recurso interposto, pois o docume!Ito
em que se baseou o auto, além de não ter nenhum valor eommerc1al,
por ter sido e~cripto a lapis, mais exprime, segundo os seus termos,
nm aviso de recebimento de mercadoria á consignação, como tambem
para annnllar a multa de 2:0008, imposta a José Corrt)a de Almeida,
por infracção do art. 6 7, n. 1, do mencionado decreto, visto que não
toi lavrado o respectivo auto, formalidade substancial, sem a qual
nenhuma pena póde ser applicada. -Benedicto H. de Oliveira
junior. - Sr. inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 3 i As

collecto1·ia~

El\1 25 DE MAIO DE HIH

federMs não podem exigir o sello' dos passes das
e das primeiras vias de despacho

embarcaçõe~

l\liu i;.terio dos Negocios da Fazenda - N. ~O - Hio de Janeiro,
25 de maio do 19H·.
Em solm<<io á consulta const:mte do telegramma de 22 de abril
do anno passado, do inspector fiscal dos impostos de consumo nesse
Estado, 1\lario de Padua sobre si as collectorias das Rendas Federaes
em Pinrna, Anchieta, Guarapary e S. Matheus, nesse Estado, devem
exigir o sello dos passes das embarcações e o das primeiras vias de
despachos, e de que trata o vosso officio n. 62, de 23 de agosto de
i 913, declaro-vos, para os devidos etfeitqs e de accôrdo com odespacho do S•·. Ministro, de !4 de fevereiro ultimo, que as referidas
estações fiscaes não podem exigir o pagamento do sello dos questionados documentos, por isso que, como collectorias que são, não teem
competencia para expedir pa&'!es de embarcações e processar despachos.- Benedicto H. de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal
no Espírito Santo.

N. 35- EM 26 DE MAIO DE 19iq,
Não deve ser cobrada a taxa de 2 •f, ouro. sobre o valor das mercadorias
extraviadas

Ministerio dos Negoeios da Fazenda - N. 486- Hio de Janeiro
26 de maio de i9iL
'
Em s:llução á. consulta constante do vosso officio n. !t96 de 4 de
março ultimo, sobre si devem ser applicadas aos casos de 'ralta de
volumes verificada na conferencia dos manifestos as decisães a que
vos referis, e pelas quaes ficou resolvido que não tem cabimento a
cobrança da taxa de 2 % , ouro, em ~laçao 119 mercadorias extra-
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viadas a bordo, das respectivas caixas, communico-vos, para os devidos atreitos, de accôrdo com o despacho do Sr. Ministro, de 1 t do
vigente, que, quer se trate de mercadorias extraviadas das respe~ .•
ctivas caixas, desembarcadas com indicio de violaçll.o, hypothesc do
n. 2 do paragrapho unico do art.. 370 da Consolidação, quer de
volumes não manifestados, nào desembarcados, hypothese do art. 363
da referida Consolidação, não deve ser cobrada a taxa de 2 °/o, ouro
sobre o valor rlas mercadorias extraviadas ou vertencentes aos
volumes em falta, visto que, em qualquer dos casos, não se verifica a
importação das mesmas mercadorias para o consumo do pa.iz.-:Benedicto H. de Oliveira .Junior.-- Sr. inspcctot• da Alfa.ndega. do Rw
de Ja·neiro.

N. 36- EM 27 DE MAIO DE 19H
No augmento de taxa estabelecido nq art. i• n. i da lei n. 2.719, de 31 de•
dezembro de 1912, estão comprehendidaR a~ fecnlas e o amido, excluirlo
o polvilho.

1\linisterio dos Negocios da Fazenda- Rio de .Janeit'o, 27 de mRio
de 1914.
De accôl'do com a resolução proferida. sobre o processo relativo
ao ollicio da Alfandegado Rio de Janeii'O, sob u. 201, de Hi de abril
pt·oximo passado, declaro aos Srs. Inspectores das Alt'andegas, para
seu conhecamento e devidos atreitos, que. no a.ugmento de taxa. estabelecido no art. 1•, n. 1, da lei n. 2. 719, de 31 de dezembro de i9f.2,
estão comprehendidos as " feculas, e o " amido , e excluído o
K polvilho,,
isto é, a substaucia reduzida a pó destinada não só
a branquear o cabello e a cutis, como tambem o tempero de comida.
- Rivadllvia da Cunha Corria.

N. 37- EM 16 DE JUNHO DE i9U..
Sobre cobrança de direitos ad 1:alorem

Ministel'io dos Negocios da Fazenda- N. 547 -Rio rlc .JaneÍI'o,
16 de junho Je 19f4..

Communlco-vos, para os devidos fins, que o Sr. Ministro, tendo
presente o processo transmittido á directoria da Receita Publica com
o vosso officio n. -1.071, de 23 de maio proximo findo, e em que José
Constante,\· Comp. recorrem do acto pelo qual, de accôrdo com o
parecer da Commis§ão de Tarifa mandastes cobrar direitos 11d valorem
á razão nunca inferior a 2S por unidade, sobro os relogios-brindes,
pal'a os quaes fOra pedida classificação prévia. resolveu, por despacho
de 8 do corrente, dar provimento ao recurso interposto, para o fim
de gerem cobrados direitos ad vrtlo1·em, ua t•azào de 50 °/0 sobre o
valor da factura consular, sem limitar;ão da taxa minirna estabelecida
na tarifa pat·a objecto semelhante, por is~o que nrw se Yerifica no
caso a hypothese prevista na 2a parte do art. 14 das Preliminares da
Tarifa, que l!Ó se refere a fazendas ou tecidos bordados, enfesta.dos,
etc., nem é justo que se amplie essa disposiçlio pela supposição de que
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as faeturas conaulares determinem valor diminuto, pois tal~
dimneto farA desapparecer os despachos ad valorllm, com prejuizo da
applicação do dispositivo da 2• parte do art. :15 das referidas Preli~minares, nos casos em que o valor das facturas é considerado lesivo
aos interesses do fisco.- Benedicto fl. de Oliveira Junior. - 8r. in~
spector da Allandega do Rio de Janeiro,

N. 38- EM 3 DE JULHO DE :19:14
Os passes ou despachos de sahid~ gratuitos de paquetes aos navios que fuem
linhas regulares de navegaçllo entre os portos de um mesmo Estado estíio
apenas sujeitos ao sello maximo de 15000.

Ministerio dos Negocias da Fa?.enda -'- Rio de Janeiro, 3 de julho
de {9U..
De accôrdo com a resolução proferida sobre o aviso do Ministerio
da Viação e Obras Pubhcas n. 24, de 8 de maio do corrente anno,
declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio,
para seu conhecimento e devidos effeitos, que, ex-vi do art. :157, n. 6,
do regulamento a que sé refere o dec1·eto n. :10.524, de 23 de outubro
de t9f3, os passes ou despachos de sahida gratuitos do paquetes,
dados pelas Alfandegas, Policia, Correios e Capitanias dos Portos aos
na\'ios de passageiros, ou sómPnt~~ rle cargas, que fazem linhas regulares de navegação entre os portos de mais de um Estado, estão
apenas sejeitos·ao sello federal maximo de 18, ficando, pois, derogado
o n. 2 do§ 3° da tabella B do regulamento approvado pelo decreto
n. 3.564, de 22 de janeiro de :1900.- Rivadavia da Cunha Corr~a.

N. 39- EM 6 DE JULHO DE i9fi
Permitto quo as mercadorias retardadas 1108 armuens das alfandegas possam
ser despachadas pagando apenas a artnaiOJlagem corre,pondente aos primeiros 60 dias.

Ministerio dos Negocias da Fazenda- Rio de Janeiro, 6 de julho
de 1914.
Declaro aos Srs. chefes das r('partições subordinadas a este
Ministerio, para seu conhecimento e devidos effeitos, que, attendendo
ás ponderações con~.~tantes do officio da Associação Commercial do
Rio de Janério, sob n. 996, de 25 de maio do corrente anno, e ás
solicitações de justituições congeneres nos Estados, resolvi permittit•
que as mercadorias retardadas nos armazens das alfandegas possam
!iler despachadas até 30 de setembro vindouro, pagando apenas as
taxas de armazenagem correspondentes aos primeiros 60 dias. llivadavia da Cunha Corr~a.
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N. iO- EM H DE JULHO DB i9U
JI&Dda BWiponder os leil6es de mercadorias retardadas, esllteutee na. &I'IIIU8Dll
das alfandegas

·Ministerio dos Negocias da Fazenda -Rio de Janeiro, tt de julho
de i9U.
Declaro aos inspectores das alfandegas, para o seu conhecimento e devidos elfeitos, haver resolvido suspender até 30 de setembro
vindouro os leilões de mercadorias retardadas, existentes .nos armazens das alf<mdegas, afim de poderem ser despachadas, pagando
armazenagem correspondente a 60 dias, conforme a circular n. 24,
de 6 do corrente.- Riraàavia ela CutJI&a Corria.

N. i ! - EM !6 DE JULHO DE f9U
DeYem ser au~eital á tnbrica dos delegadoe lscaes 01 conhecillleatoa que
acompanham u guiu do papmento de sello du pateatell da Guarda Nacional

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, t6 de julho
de f914.
De accordo com a resolução proferida sobre o processo relativo
ao aviso rio Min;sterio da Justiça e Negocios Interiores, sem numero,
de 10 de junho findo, recommendo aos Srs. Delegados Fiscaes do
Thesouro Nacional nos Estados providenciem para que sejam sempre
sujeitos á sua rubrica os conhecimentos que acompanham as guias dos
pagamentos do sello das patentes de offieiaes da Guarda Nacional,
pago nas collectorias daS rendas federa.es.- Rivaclatlia da' Cunha

Corr4a.

N. 42- EM :H DE JULHO DE t9ti
Nlo ba fundamento para imposição de multa de direitos em dobro quando a
parte se apressou, veriftcado por ella o engano no dllf!picbo, a lenr o facto
ao conhecimento da inspectoria da alfandep

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 3i de julbo
de t9U.
Declaro-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, tendo
presente o processo transmittido ;'l Directoriit da Receita Publica com
o vosso oflicio n. f4R, de 4 rle julho corrente, relativo ao recurso interposto por Alfre.Jo Campos da decisão da alfandega desse Estado
impondo-lhe a muita de direitos em dobro por ditferença de qualidade 'CJ'ilieada na conferencia da mereadorta submettida a despacho
pela nota. de importa~.ào n. 103.965, lie 29 de .Jniho de f!H3, resolvet•,
por despnc!Jo de :lH do e•>l'I'Cnte, tomar· conhecimento do recurso,
para lhe dar provimento, visto não haver fundamento para a imposição da alludida multa de direitos em dobro, pois, como se vê do
processo, foi o proprio recoiTente quem se apressou, uma vez verifi-
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cado por elle o engano no despacho, a levar o facto ao conhecimento
da inspectoria, o que fez quando ainda não tinha sido distribuída a
nota ao conferente Delfim E. Rezende, antes, portanto, de se poder
considerar como iniciada a confer-encia ou em exame de mercadoria,
nos termos do art. 483 da Nova Consojida.çlio das Leis das Altandegas
e Mesas de Rendas.- Benedicto H. tle Oliveirtt Junior. -Sr. delegado fiscal em S. Paulo.

N. 4} -

EM to DE AGOSTO DE 1914

Os vehiculos para o transporte de passageiros e cargas w estão
de automoveis quando forem de tracção animal

sujeito~

á. tan

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro, 10 de agosto
de f9t4.

De accordo com a resolução profer·ida. sobre o processo a que
se refere o officio da Alfandega do Rio de .Janeiro, sob n. 833,
de !6 de abril ultimo, declaro aos Sr'S. chefes das repartições subordinadas a este Ministerio, para seu conhecimento e devidos elfeitos,
que, conforme o art. 28 de lei n. 2.524, de 3t de dezembro de :1.9H,
os vehiculos para o transporte de passageiros e cargas, de que tratam
os arts. 803 e 806 das Tarifas das Alfandegas, só estão sujeitos á taxa
de automoveis quando forem de tracção .animal, ficando assim corrigido o engano que se nota á pagina XXXVI dos exemplares da
mesma Tarifa, impressos em !912. - Ri1Jadat,ia da c,nha Co1·rEa.

N. H - EM H DE AGOSTO DE 19!1.
Empregado em

rle

commis.~ão

não contribue para o montepio

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de .Janeiro, :1.1 de agOilto
i9H.

Em resposta ao vosso officio n. 39, de 9 de julho ultimo, com o qual
encaminhastes o requerimento de D. Clclia Nunes Pires Caldeira, professora da Escola de Aprendizes Artífices desse Estado, pedindo fixação
de sua divida de montepio e consequente restituição das contribuições
a mais, pagas a titulo de indemnização daquella divida, declaro-vrn;
para os devidos fins, de accôrdo com o de~pacho do Sr. Ministro, de 4 do
fluente, que, tendo a requerente exercido o referido cargo no periodo
de 26 de fevereiro de t 9i0 a 31 de dezembro do anno seguinte, em
commissão, não tem divida de montepio a ser fixada, devendo sómente
pagar, como novo contJ'ibuinte, a joia e mensalidades correspondentes á sua nomeação elfecti\·a, que teve Jogar em janeiro de 1912,
cabendo a esse delegacia providenciar "fim de que i requerente seja
restituído o que indevidamente lhe foi descontado.
Declaro-vos outrosim, nos termos do mesmo despaehu, que a di·
rectoria. da Bespe:r.a Publica, com o officio n. 126, de 20 de setembro
do anno passado, já remetteu a essa repartição a relação da divida
dos -funccionarios daquelle estabelecimento.- Benedicto H. tk Oli~
,.?r4 Junior.- Sr. delegado fiscal em Santa Catharina.
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N. 4a- EM 19 DE AGOSTO DE 19H
Declam qur a t:ircnlar n. 25 de H de julho ultimo, não ~omprehende a~ merrr~
doria~, que, por conveniencia dos Reus donos, tenham sido abandonadas

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 6& - Rio de Janeiro,
19 de agosto de 19t4.

Em solução á consulta constante do officio n. H9, de iO do mez
findo, da lnspectoria da Alfandega de S. Francisco, nesse Estado,
á, Directoria da Receita Publica, declaro-vos, para os devidos fins, de
accordo com o despacho do Sr. Ministro, de 30 do mesmo mez, que a.
circular n. 25, de H do referido mez de julha, não comprehende as
mercadorias que, por conveniencia dos seus donos, tenham sido abandonadas, nos termos do art. 254, § 1.•, n. 3, da Consolidação das Leis
das Alfandegas e Mesas de Rendas.- Benedicto H. de Oliveira Junior.- Sr. rlelegado fiscal em Santa Catharina.

N. 46 -

E!\1 20 DE AGOSTO DE f 9t4

Logo após o preparo dos processos de habilitação ao montepio, as repartiçl>eR
pagadoras devem fornecer ao Thesouro certidão e.,·-of!icio do pagamento das
joias e contribuições

Ministerio dos Negocios da Fazenda - ruo de Janeiro, 20 de
agosto de :1.914.
Recommendo aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este
1\linisterio as necessarias providencias afim de que, logo após o preparo
dos processos de habilitação ao montepio, as repartições pagadoras
forneçam ao Thesouro certidão, ex-otficio, do pagamento das joias c
contribuições, para que, em novo exame, possa ser verificado si o
contribuinte estava quites com aquelle montepio.- Rivarlavirt rla
Cunha Corréa.

N. 47- EM 22 DE AGOSTO DE i9t4
O producto denominado Lysol, dos fabricantes Sc!Hilke & Mayr está '~ito no
imposto de consumo

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 22 de
agosto de f 9H.
De accordo com a decisão proferida sobre o processo relativo ao
officio do Laboratorio Nacional de Analyses, n. 279, de 21- de julho
findo, declaro aos Srs. chefes das repartições subordinarlas a este
llfinisterio. para seu eonhocimento o devidos effeitos, que o produeto denominado '' Lysol », dos fabricantes Scbülke & !\layr, de
Hamburgo, Allemanha, está sujeito ao imposto de que trata o art. 1o,
§ 7• do regulamento approvado pelo decreto n. 5.890, de W de feve~
reiro de t 906, modificado pelo art. !•5 da lei n. 284!, de :.!1 do
rlezembro de i91:L- R.ivadavia da Cunha Con·ér1.
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N. i8- EM f8 DE SETEMBRO DE 19U
Só devem 881' ajustadas contas aos officiaes cfl'cf'tivos oi'ClformadOII do exercito
modianto caderneta ou guia

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Hio de Janeiro, f8 de setembro de 19U.
Attcndendo ao que requisitou o Ministerio da Guerra. no Aviso
n. 734, de 26 de agosto nlt.imo, recommendo aos Srs. Delegados Fisl:aes do Tbesoul'o Nacional n('~ E~tados que só ajustem conta~ aos officbes etfectivos e reformados do Exercito mediante caderneta ou guia
e, na falt.a destas, á vista de documento que as suppra, requisito da
Direcção da Contabilidade do mesmo.ministerio.- Rivadat,ia da 1'unha
COrrSa.

N. 49-EM !9 DE SETEMBRO DE i9U
Bobi'Cl cobrança de dii'Clito& de importac;Ao
Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, i 9 de setembro de HlU.
Tendo a taxa cambial deixado de manter-se acima de 16 d. por
fS e descido em m~dia a i2 d. 3i/32 no período de 15 de ago~to a
{5 do corrente mez, recommenclo aos Srs. inspect.ores das Alfandegas
a rigorosa observancia do telegramma circular expedido nesta data
pelo dh·ector geral do ga bim'lte deste ministcrio, relativamente á
cobrança dos direitos de importação, a qual, nos termos do art. 2•,
n. ·3, da lei n. 2.841, de 31 do dezembro de 1913, deverá ser realizada na proporção de 35 •Jo, ouro, e 65 °/ 0 , papel, sobre todas as
mercadorias, incluídas as que estavam sujeitas á quota ouro de
50 o;..- Rivatlavia da Cunha Corria.

N. 110-EM 12 DE OUTUBRO DE i9U
As segundas Tias dcie documentos de despesa do Mi.terio da Marinha, autbonticadu, devem ser remottidas á dii'OCtoria geral de contabilidade do mesmo mini8terlo

Ministerio dos Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro, !2 de outubro de f9U.
Attendendo ao que requisitou o Ministerio 'dos Negocios da Marinha, em aviso n. 4.403, de 23 de ~etembro ultimo, recommendo aos
Srs. delegados fiscaes do Tbesr,uro Nacional.nos Estado.>~ providenciem
para que sejam d'ora avante, authenticadas as segundas vias dos
docun;tentos de despezas daquelle ministerio, os qua<'s dovtrrão ser
directarnente remettida á directoria geral de Contabilidade da !\farinha pelos navios e estabelecimentos navaos, ficando a~ Delegar:ias
Fiscaes incumbidas unicamente da l'eme,sa das segundas vias elas
despezas que lhes são peculiares, como alugueis de casas, r·cforrnado'i
e outros congeneres.- Rivadavia da Cunha. Con·ért,
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N. !H- EM i4 DE OUTUBRO

m:

1914

As aguas denominadas syphllo da soda devem pagar imposto de consume.
qualqutJr que seja o seu preparo

Ministerio dos Negocio~ da Fazenda - 1\io de Janeiro, !6 do outubro de !9!4.
Declaro aos Srs. chefes das rcpartiçücs suuordinadas a este ministerio que, tendo sido ciJnsiderado insub~istente, por acc01dão do
Supremo Tribunal Federal n. 1.692, de 22 de junho de HH2, o dispositivo do art. 15 ,'a lei 11 1.452, de 30 de dezembro de !905, qtw
creou o impm.to c' o 20n réis por caixinha de i 2 capsulas ou cartuchos
de Sparklots, sodas e semdhantes, sob o fundamento de que aquello
dispositivo não havia sido reproduzido nas leis orçamentarias posteriores c considerando que a lei n. 6H. de 14 de novembro de 1889,
taxou as aguas denominadas syphão ou wda, sem cogitar do modo de
seu fabrico nem dos apparelho!! em que seriam acondicionadas, devem
as referidas aguas, conforme deri~ão proferida sobre o pr (leesso junto
ao otncio da Recebedoria do Districto Federa 1, n. 23, de 26 de março
ultimo, pagar o imposto de consum•, qualquPr que seja o seu preparo
na ra2!l.o de 60 réis por litro, de accôrdo com o art. 2', § 2'', do decreto
n. 5.890, dp W de fevereiro de 1906, flcanclo aquelles que prepararem o syphão por meio de capsulas equiparados aos fabricantPs, para
todos os effeitos fiscae11.
Outrosiln, recommcnd•J aos ~rs. chefes das repartições aduaneiras que façam cessar a cobrança do mposto do 200 réis por caixa de
capsulas, dP que trata a lei n. :1..4.52, de 30 de ,:ezarnbro de HJO!;,
art. 15. -- ltiVJldavia da Cunha Corrt'a.

N: 52- El\1 !9 DE OUTUBRO DE i9U
Terminado processo administrativo e verifteado o alcance promove.-• a prialo
administT"ativa do responsavel, remettendo-o o processo original ao Tribunal do Contas e qma copia ao procurador seccional

Mínisterio dos Negocies da Fa.zenrla- N. 62- rtio de Janeiro,
i9 de outubro de :l9t4.
De aceôrdo eom o despacho do Sr. ministro, de 30 do mez findo,
proferido sobre o objecto rio officio n. 50, de 3i de Julho ultimo, em
que fazeis considerações quanto á denuncia offerecida pelo procurador
da Republica. contra o thesoureir·o d:1 Administração dos Correios
desse Estado, Arthur de Souza Bubim, á vistlt do~ documentos enviados direetamentc pelo admiuist.rador. rl.a referida repartição, de·
nanei a quo julgaes prom;1.tura, por não ter sido elfec;tuada a prislí:i
admístratíva do respon -Dvel, declaro-vos, para 's devidos tlns, que
não proce.:em as vossas eonsídel'ações, porquanto, terminado o inquerito arlminist<·ativo o \'Prificado a alcance, promove-se a prisão arlministl'at.iva elo responsavel, remettendo-se nao só o pl'occsso ao Tribunal (k Contas em original para o julgamento o toma :a de contH~,
como tambem uma cópia delle a(' procnr;tdot· seecional, i':Jra o processo judicial, que se inicia· com a denuncia.
Ainda nos termos do mesmo . despacho, e em solução á consulta
constante do final do vosso alludido omcio, declaro-vos que, em casos
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futuros, deveis requisitar á policia local a prhão administrativa de
qualquer responsavel, por isso que os delegados fiscaes são compe
tentes para decretar directamen te a questionada pd 'ão, em face do
disposto no art. 14< da lei n. 221, de novembro de 1904.- Benedicto
11. de Oliteira Junior.- Sr. dele~ado fiscal no Pianhy. ,

N. 53 -EM 20 DE OUTUBRO DE 191.\,
O g pre~nnto,, independente dfl invoh,cro, são sujeitos ao imposto de con•umo

:'llinisteric• do~ :-legocios da Fazenda -- Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1914.
Succitando-se duvidas a respeitr• do pagamento do imposto do
consumo dos presuntos, confo1·me communieou ao Thesouro, em rep,·esentação de 14 de setembro ultimo, o inspector fiscal Carlc,s Vieira
1\lacllado, declaro aos Srs. chefes das repartições subordinada:. a este
Ministerio, pal'a seu conhecimento· e devidos effeitos, que aquolle'
productos, independentemente do involucro, silo sujeiios ao dito imposto, visto qlle não estão comprehendidos nas excepções do artigo
1", ~R", do decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906.- Rivadat•ia
da Cllnlla Corrêa.

N. 54, -

EM 21 DE OUTUBRO DE i9!4

Resolve duvidM sobre a arribada de um vapot· pertencente a n:icão em
guerra

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda -- N. 7! - Rio de .Janeiro,
21 de outubro de !914.

Em soluçao ao assumpto constante do vosso telegramma de:.; do
mez findo, declaro-vos, para os devidos fins, de accôrdo, com odespacho do Sr. Ministro de 14 do vigente, que, si a entrada do vapor
allem:lo Salamanca, que pertence a uma naçao em guerra, fo1 determinada pela conflagração européa, nenhuma providencia ba a tomar
quanto a dnmora prolongada do mesmo vapor no porto, á vista do
dispost::J na 2a parte do art.. 611 do Codigo Commercial, e, em tal
hypothese, nao se póde deixar de considerar o caso, como de força
maior, de arribada forçada ex-vi da alinea lll do art. 7U, do dito
codigo, cumprindo a essa alfandega. observar as pres~ripr;ões do
Titulo VU, capitulo li da Consolidação.
Outrosim vos declaro, nos termos do mesmo despacho, que o perlido do commandante do vapor para a venda da carga destinada a
outros portos, afim de prover á manutenção dos tripulantes, encontra
f,u,damento no art. (H I do Codigo Commercial, no caso de arribada
furçada, e no aet. 296, n. I, da Consolidaqão, no caso de entrada por
fr;mquill.. - Benedicto H. de ntivetra .Junior. - Sr. inspector da
Alfaudega da Parahyba.
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N. 55 Sobro

cohran~a
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El\1 22 Di'~ OUTUBRO DE 19t•-

de imposto de consumo de agua de syphão preparada por
m!'io de apparPlbos • Sparklet »

l\linistel'io do~ Negocio~ ôa Fazenôa - N. 14<8- !tio de Janeiro,
ôo Jutnbro de 1914.
Ém solução ao objeeto do voc:so ofllcio n. 23, de 26 de ma.rçn
ultimo, com o qual transmittistes o processo em que, á vista de pctições de Louis llermany & Comp., decidistcs que a a.gua de sypbão
preparada por meio de appareltws " ='par·klete " e de capsulas com
acido carbonico «>sta.y;c apenas sujeita ao imposto de que tratam o
art. 15, da lc~i n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905, e art. 2•, § 2•,
segunda parte, do regulamento approvado pelo decreto n. 5. 890,
de i de revereit·o de 1906, na razào de 200 réis por caixinha de uma
duzia de cartuchos ou capsulas, communico-vos, para os devido~ fins,
que tendo sido considerado il)subsistente !'elo accól'dã.o do Supremo
Tribunal Federal n. Ui92, de 22 de junho de 1912, o dispositivo do
art. 15 da lei n. 1.4<52, de 30 de dezembro de 1905, sob o fundamento
de que o mesmo dispositivo nã.o foi reproduzido nas leis orçamentarias
posteriores, prevalecenclo, assim, que o caso, a dispo~içil.o da lei
u. 6q,f, de H de novembro de 1899, que taxou as aguas dcnúminadas « syphã.o ou soda , sem cogitar do modo do seu fabl'ico c de
apparelhos aeoudicionadores, ua razão de 60 réis por litro, deixou o
Sr. ministro. por despacho de 24 qe setombro lindo, de approvar a
vossa alludida decisão, para o fim de mandar cobrar o imposto do
questionaôo prorlucto de accôrdo com a citada lei n. M1, e
art. 2°, § 2°, primeira parte, do regulamento annexo ao deereto
u. 5. 890, de i O de fevereiro de i 906.
Outro5im vos communico. nos termos do· mesmo despacho, que
o:J.qnel!as que tiverem de expôr á venda OLI vender sypbã.o preparado
por meio do cartuchos ou capsulas, poderão adquirir as estampilhas
necessarias para a sellagem do producto e ficam equiparados aos fabricantes para todos os effeitos fiscaes.- Rivadavia da Cunha
Corrêa.- ~r. director da Recebedoria do Districto Federal.
~'2

N. 56- EM 23 DE OUTUBRO DE 1914
Não se admitte recurso de um funccionario da alfandega contra o acto que
mandou annullar a divida correspondente á differença verificada em
revisão de despachos, mas considet"a-se mal applicada a taxa e manda-se
cobrar a ditrerença verificada

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 8lH - Rio de Janeiro,
23 de outubro de i9H.
Communico-vos, para os devidos fins, que o Sr. Miuistro, tendo
pre:>cnte o processo encaminhado eom o vosso officio n. 1.312, de
27 de junho ultimo, relativo ao reeurso do 3° escripturario dess;~
alfandcga Franci>>co Rebello de Carvalho interposto do acf.'l pelo
qual mandastes annullar a divida correspondente á ditrerença.
entre as taxas de 50 % e 3~ o;. ouro, que foi verificada na revisão
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da nota de importação n. ~.000, oo ag•)~t.o de i9i2, sob !> fundamento de que estava prescripto o direito da Fazenda, por. J~ haver
decorrido praso maior de dous mczes depois Je pagos os du·a1t.os t·esolveu, por despacho de 16 do vigeute, que o recurso não póde ser
admittido, em face do art. 66:., da Consolidação das Leis das Alfandegas e :\Ilesas de !tendas; mas, como não convem aos intereSies
fisca~ e á boa applicação da lei e permaneneía da doutrina. constante
do acto recorrido, o mes:110 Sr. ministro deliberou reformar o retorido acto, para, de accõrdo com a decisão a. que se ·refere .a ordem
dessa directoria n. 87, do 14 de maio ultimo, á. Directoria Fiscal. no
Paraná, considerar mal applicada a taxa e mandar cobrar a dilfereoça verificada.- Benedicto H. de Oliveira Junior.- Sr. mspector
da AICaodega do Rio de Janeiro.

N. 57 -EM 24. DE OUTUBRO DE t9ii
OJIBitadOI nlo podem emiu.ir apolicea óu outroll titul01 ao portador eoiD o

nome dOitB em

báaco.

Ministerio dos Negooios da Fazenda - N. 8 - Rio de Janeiro,
24 de outubro de t9U.
Sr. governador do Estado da Bahia - Tendo este ministel"io conhecimento, por . oommunicaçllo do procurador da Republica neste
Estado, datada de 5 de ~etembro proximo findo, de que as apolices
que o vosso governo está emittindo de aecôrdo com a lei estadoal
n. t.046, de 12 de agosto ultimo, s10 titulos ao portador, e cómo
neste caso, á tal emissão se oppõe a lei n. 56i, de 31 de dezembro de
i898, que considera moeda illegalrnente omittida pelos Estados .quaesquer títulos de credito ao portador ou com o nome deste em banco,
sejam taes titul(};;, apolices ou outros tie denominação dilfereote peço-vos digneis de doclarar sem elfeito os actos expedidos referentes
á emissão de que se trata, afim de não se ver o Governo Federal na
contingencía de processar pelo crime de moeda falsa .aql,lelles a que
se refere o art. 2• da citada lei, entre: os quaes os recebedores das
repartições publicas estadoaes.
Apresento-vos os meus protestos de elevada estima e oonsideraçio.

-

.Rit~adatria

da (]uniu& Gorrla.

N.

5S -

EM 3i DE OUTUBRO DE i 9ti

entrada de IDI!I'Cadoriu noa
arJDuens, pontes, depositos ou galjwes até a sua sabida definitiva.

A armueuagem se torna deyida deede o ·dia •

Mini!rterio dos Negocios da Fazenda - N. 320 - Rio de Janeiro,
3{ de outubro de i\H4,.
Declaro-vos, para os devidos fins, quo o Sr. ministro, tendo prelilente o processo Pncaminhado á directoria da Receita Publica com o
vosso olficio IL iM, de 12 de agosto ultimo, e em que a Companhia
Port of Pará recorre do acto pelo qual sustentas.tes o da inspectori&
da aifand(oga de~e Estado, que mandou fosse obserrad.a na .averbaçAo
dos despachos das mercadorias oos armazens onde tiveram de ficar
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etreetinmente depositadas, e nlo a. da. dese;,.rga noa galp(íes onde .a
acharem em transito, resolveu, por despacho de !5 deste mez, dar
provimento ao recurso interposto, para o fim de mandar reformar a
decisão recot'l'ida, visto que a armaienagem, nos termos do art. 594.,
da Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas e da. clausula XXIV rlo contracto da recorrente, se torne devida desde o dia dA
entrada ou descarga das mercadorias nos armazens, pontes, deposito.
on galpões, até a sua sabida definitiva. - Beneclido H. lU Oliveira
./unia r.-- Sr. delegado fiscal no Pará .

N. 59- EM 3l DE OUTUBRO OH i9U

A ;:armuonagem 18 torna devida doido o dia da eatnda ou delcarp da&
mercadorias nos armuona, pontes, dopositoa ou galpOel, a16 a ana ablda
ddnitin..

Mini!terio dos Negocios da Fazenda- N. 320- Rio de Janeiro.
3i de outubro de f.9U..
Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministro, · tendo prosente o processo encaminhado á directoria da Receita Publica com o
vosso officio n. 76q,, de i2 de agosto ultimo, e em que a Companhia
Port of Pará recorre do acto pelo quàl sustentastes o da inspectoria
da alfandega desse Estado, que mandou fosse observada na averbaçlo
dos despachos das mercadorias sujeitas a armazenagem a data da entrada das mesmas mercadorias nos armazens onde ti v e r a m de
ficar effectivamente depositadas, r; não a da descarga nos galpões
onde se acharem em transito, resolveu, por despacho de f5 deste mez
dar provimento a.o recurso interposto, para o fim de mandar reformar
a decisão recorrida, visto que a armazenagem, noi termos do art. 594da Cons:,\idação da~ Leis das Alfancl.egas e Mesas de Rendas e da clausula X XIV do contracto da recoerente, se toma devida desde o dia. da
entrada ou descarga das mercadorias nos armazens, pontes, depositoi
ou galpões, até a sua sabida. definittva..- Benedicto H. de Oliveara Ju~
nior.- Sr. delegado filcal no Puá.

N. 60 -EM 6 DE NOVEMBRO DE tDii.
Qualquer menor quo oxerce funcção publica, ainda que muuicipal e olo
reiDllllOl"ada, se emaueipa.

Ministerio d011 Negocias da Faz~nda - N. 93 - Rio de Janeiro,
6 de novembro de f9H.
Em solução á consulta constante do vosso officio n. 602, de 20 de
outubro proximo findo, á directoria da Despeza. Publica, sobre si .deve
ou nãn ser attendido o pedido fdto pelo menor de i8 annos, Nilo Antunes de Figneiredo, filho do finallo contribuinte do montopio Augusto
Antunes de Figueiredo, ex-carteiro de ta classe, aposentado da
Directoria Geral dos Correios, no sentido de ser excluído da partilha
.da. pensão deixada. pelo referido contribuinte, BOb alleg&ção de ser
.J:• escripturario extranumerario da Prefeitura do Distrlcto Federal,
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communico-vus, para os devidos fins, que o Sr. ministro, por despacho
de 30 daquellc moz, decidiu que o peticionaria nli.o pode gosar da pemão
imtituida por seu pae, por isso que qualquer menor que exerce funcção
publica, ainda que municipal e não remunerada, se emancipa, incidindo no disposto no § i 0 do art. 33 do decreto n. 942 A, de outubro
de i890, conforme doutrina já. firmada pelo Thesouro. - Benedictn
H. de Oliveira .f,mior.- Sr. director geral de Contabilidade do Ministerio da Viação e Obras Publicas.

N. üf ·-EM i3 DE NOVEMBRO DE i\IH:
Os empregados apose utados do Ministerio da Marinha.

Ministerio dos Se)!:ocios da fazenda - N. i2:~ - Hio de .Jatwiro,
:1.3 de novembro de i9{4.
Sr. Dr. representante do 1\linislerio Publico junto ao Tr-ibunal
de Contas- Ten 'o sido abonada ao i o ollicial, aposentado, da direetoria geral de Contabilidade de -'larinha, Tbeodomiro de Bezamat e
Almeida, por oceasião da expedição do respectivo tttulo de inactividade
a gratificação addicional estatuída no art. ift9 do regulamento approvado pelo decreto n. 9.169, de 30 de novembro de i9H, na ra?.ão
âe 20 "fo, confor·me se verifica do incluso processo, e como ao 2° officialtlaquella directoria, Leopoldo José Pereira Leal, tambem aposentado, não foi, mais tarde, concedida a referida gratificação, na razão
de 4.0%, por assim entender o Ministerio da Marinha, que allegou haver
o mencionado regulamento, mal interpretando o texto da lei, excedido
os limites da autorização, peço-vos digneis providenciar para que seja
feita a revisão do processo de aposentadoria do aUudido Tbeodomiro
de Bezamat e Almeida e novamente julgada esta por este instituto,
do modo a poder o Tbesouro suspender o abono da gratificação de
que se trata.- Rivadavia da Cunha Corrêa.·

N. 62-

E~

i3 DE NOVEMBRO DE i9i4

Intermcdiarios de fabricas não são obrigados ao cumprimento do art. 5• tio
decreto 8.911 de i6 de agosto de 1911.

lllinlsterio dos ~egocios da Fazenda- N. H5 -Rio de Janeiro,
!3 de novembro de i9U..
Declaro-vos, para os fins convenien\es, que o Sr. Ministro
tendQ presente o processo encaminhado com o voilso officio n. t02, de
:1.9 de setembro ultimo, e em que rtcorrets ex-o{ficio do acto pelo qual
annullastes o do collector das rendas federaes em Anchieta, que havia
imposto a mtüta de 1:000$ a Brocardo de Carvalho & C., estabelecidos
nesta capital, por não haverem rolulado calçados vendidos a João
Jorge & C., com infracção do art. 5° do decreto n. 8.9H de i6 de
agosto de i'.li1, resolveu, por Liesp.1cbo Lie 5 do vigente, negar provimento ao recurso interposto, pa1·a. sustentar a decisão recorrida, visto
que os recorrentes nl.o são fabricantes, mas intermediarias de diversas
fabricas.- Benedicto H. de Oliveira Junior.
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N. 63- EM :1.3 DE NOVEMBRO DE i9U
Empregado aposentado não se encontrL __n estado de miseria irremediavel.

Ministerio dos Negocios da Fazenda -

N. 98 - Rio de Janeiro,

:1.3 de novembro de i9f4.

Communico-vos, para os devidos fins, que o s~·. Ministro, tendo
presente o processo encaminhado com o vosso officio n. H7, de :1.4 de
março deste anno, e em que D. Laurides Alice ?e Schueler Nigro,
esposa de José Nigro, am'lnuense aposentado da Estrada de Ferro
Central do Brazil, recorre da decisão dessa directoria negando-lhe dtreito ao beneficio do art. 2!, § :l •, do decreto n. 942 A, de 3 de outubro de :1.890, resolveu, por despacho de 4 de junho ultimo, negar
provimento ao recurso em appenso, visto o marido da recorrente
,achar-se aposentado com o vencimento annual de 3:6008, o que exclue
a hypothese de se encontrar em estado de mtseria irremediavel. Benedicto H. de Oli1Jeira Junior. -Sr. <hrector geral da Contabilidade do Ministerio da Viação e Obras Publicas.

N. 64- EM :1.3 DE NOVEMBRO DE :1.9:1.4
O Lloyd Brasileiro tendo sido incorporado ao Patrimonio Nacional está
isento de todos e quaesquer impostos e taxas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda ·- Rio de Janeiro, :1.3 de novembro de :1.914.
Reitero aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este .\linisterio as resoluções constantes das circulares ns. 37, 38 e 40, de
t8 e 23 de setembro de :1.913, todas referentes ao Lloyd Bra,ileiro
que, tendo sido incorporado ao Patrimonio Nacional pelo decreto
n. :1.0.387, de !3 de agosto tambem de :l9i3, está tambem isento de
todos e quaesquer tmpostos e taxas durante.o tempo em que se conservar incorporado ao mesmo patrimonio. - Rivaaavia da Cunha
Corréa.

N. 65- EM :1.4 DE NOVEMBRO DE :1.914
Fabrica de preparados de tecidos que vão ser acabados em outra fabrica, não
está obrigada a possuir escripta especial

Ministerio dos Neg )Cios da Fazenda - N. 84 - Rio de Janeiro,

i4 de novembro de i9h.

Declaro-vos, para os devidos fins, que o St•. ministro, tendo p~e
sente o processo encaminhado com o vosso officio n. 30, de :1.8 de
agosto ultimo, á directoria da Receita, e em que a Companhia de
Fiação e Tecidos 1\lagéense pede recnnsideração do despacho pelo qual
ficou obrigada a possuir escripta especial em ~ua fabrica Andorinnas
r~solveu, por act~ de t2 ~o vigente, reconsiderar o alludido despacho',
nsto que a referida fabrica, sendo apenas preparadora de Lecidos que
vli.o ser acabados na fabrica de 1\lagé, por onde teem sabida, nada
mais representa do que uma dependencia dessa outra fabrica, convindo,
Decisões
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porém, que, para a boa fiscalização, sejam adoptadas as medidas a que
se refere a ordem da ex tincta Directoria do Expediente n. 398, de 30
de novembro de 1909, á. Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul.Benedicto H. de Oliveira Junior. - Sr. director das rendas federaes
em Magé, Estado do Rio de Janeiro.

N. 6G- EM U DE NOVEMBRO DE i9i4Dispensa a apresentação da prova de pagamento do contribuições para o
montepio

Ministerio dos Negocios da Fazenda - N. 4-06 - Rio de .Janeiro,
i4- de novembro de 19i4-.

Declaro-vos, para os devidos fins, que o Sr. ministt·o, tendo pt·esente o processo encaminhado com o vosso ofticio n. 26, de 27 de fevereiro ultimo, relativo ao requerimento em que João Ruiz, na qualidade de tutor dos menores Yolanda Coelho l:lrandão, filhos do major
do exercito Camillo Brandão, recorre do acto da Directoria da Despesa Publica que mandou fosse produzida justificação nos termos do
decreto n. 3.607, de 10 de fevereiro de i866, e exhibidos documentos
necessarios á reversão das pensões de meio soldo e montepio devida~
aos ditos menores em consequencia do fallecimento de sua mãe Eulina Coelho Brandão, resolveu, por despacho deU do corrente, deferir o pedido sómente para o fim de ser dispensada a apresentação
da prova de pagamento das contribuições, devendo, porém, ser satisfeitas as demais exigencias, para o qne vos restituo o respectivo processo.
Outrosim vos recommendo, na fórma do meu despacho, presteis
informações sobre o mencionado desconto das contribuições.-Benedicto H. de Oliveira Junior. -Sr. delegado fiscal no Rio Grande do~ul.

N. 67-

E~l

H DE NOVEMBRO DE i9U

Não póde ser acceita uma procuracão que declara de propriedatlo do re~pon
savel uma caderneta emittida depois de passada a dita procuração

Ministerio dos Negooios da Fazenda - N. 679 - Rio de .Janeiro,
u, de novembro de i91t-.

Devolvo-vos o incluso processo de fiança do c8crivll.o da Collectoria
Federal de Ribeirãosinho, nesse Estadó, Manoel Cayolino de Oliveira,
transmittido com o officio de~sa delegacia n. 152, de to de junho
ultimo, aftm de que providencieis no sentido de ser lavrado novo
termo, mediante exhibição de outra procuração, visto a de lls. 2 nã.o
poder ser acceita, por declarar de propriedade do responsavel a caderneta n. 90.716, da série A. quando é faeto que a mesma caderneta só foi emittida em 2 de abril, depoi~, portanto, da data 27 de
março, em que foi passada a dita procuração.- Benedicto H. de Oliveira Junior.- Sr. delegado fiscal em S. Paulo.
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N. 68- EM

2~

1!!5

DE NOVEMBRO DE i9ilt

Recommenda a maior exacção na cobrança das rendas e a maxima parcimonia
na utilização das verbas das despezas

Ministerio dos Negocios da Fazenda ·- N. 68 - Rio de Janeiro,
24 de novembro de i91L
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda recommenda, para
os devidos fins, aos Srs. chefes das repartições subordinadas:
, i", que exijam a maior exacção na cobrança das rendas; tornando todas as providencias assecuratorias da boa e completa arrecadação, afim de evitàr desvios da receita publica;
2°, que empreguem a maxima parcimonia na utilização das verbas de despezas, afim de, por etfeito de uma rigorosa economia, se
conseguirem saldos no encerramento do exercício ;
3", que em caso algum, como manda a lei, excedam as dotações
orçamentarias destinadas aos gastos publicos, pois serão responsabilizados pelas autorizações de quaesquer despezas, além dos creditos respectivos;
4.". que exerçam a mais severa fiscalização com refereucia aos
actos de despezas dependentes da sua ordenação, autorização ou pagamento, de modo a contei-os dentro dos limites demarcados pela
lei;
5•, que cumpram estrictamente a circular deste ministerio, de 17
de setembro .te f 913, sob n. 36 ;
6", que a or·dem, a regularidade do ser·viço e a moraliuadc administrativa nas repartições sejam mantidas a todo transe;
7", que exijam do~ empregados toda dedicação, zelo e assiduidade no des;•mpenho do publico serviço, punindo severamente os que
pelo seu procedimento se afastarem dessa linha ou se tornarem nocivos aos interesses da fazenda ;
8", que, até 31· de dezembro de cada anno, enviem á directoria
geral do Gabinete deste 1\finisterio uma expedição franca, exacta e
circumstanciada da situação dos seçviços, da idoneidade, aptidão e
moralirtade do pessoal e das medidas necessarias, não só á simplificação dos trabalhos e á reducção das despezas, quer de pessoal, quer
de material, como tambem á boa arrecadação das rendas e á rigorosa
fiscalização dos dispendios publicos;
9", que ~ragam immediatamente ao couhecimente deste Ministudo, que applicará as penas legaes fóra das attribuições dos chefes
respectivos, o procedimento dos empregados que, por desídia, falta de
assiduidade, indisciplina ou deshoncstidade se constituam em elementos perniciosos á administração.
Outrosim, dcclai'a aos Srs. chefes das repartições subordinadas
que nllo lhes enfraquecerá o prestrgio e a autoridade, desde que permaneçam dentro da lei e se conduzam na conformidade dos altos 'intcressf!S da admintstraçãci, podendo em consequencia contar com todo
o apoio. não só para punir os funccionarios incursos em faltas, como
pa1·a pr omiar os recomrnt-•ndaveis pelo seu merecimento. E, sendo
assim, espera de todos a fiel observancia da conducta que acaba de
lhes traçar.- Sabino Barroso.
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N. 69- EM 24 DE NOVEMBRO DE 1914
A presanç& dos empregados deTe ser exigida nas auas rep&rtições durante todo o
tempo regulamentar do expediente, sendo-lhe vedado constituir-se interessado nos processos em andamento

Ministerio dos Negocias da Fazenda. - N. 69 - Rio de .Janeiro,
24 de novembro de 19!4.
Para os devidos effeitos, t•ecommendo aos Srs. chefes das repartiçõe& subordinanas que exijam a presença dos empregados nas suas
repartições durante todo o tempo regulamentar do expediente, n:io podendo os m!'smos ausentar-se sem prévia licença do chef~, que só a
concederá por motivo justificado.
·
Outro~im, declaro que deve ser vecJ.ado, de accõrdo com a lei, a
todo funccionario constituir-se interEl!>sado nos processos em andamento, apressando o seu expedientA ou promovendo, directa ou indirectamente, a sua liquidação.- Sabino Barroio.

N. 70 - EM 27 DE NOVEMBRO DE i 9U
Não devem Bel' passadas ou acceitas certidões 11inlo manuseripta.s e as emendas
ou rasuras devem aer resalvadas no corpo, das mesmas certidões

Ministerio dos Negocias da Fazenda - N. 70 - Rio de Janeiro,
27 de novembro de i914.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas, que não
devem ser passadas ou acceitas, para qualquer fim, certidões sinão
manuscriptas, sendo _que, nas que contenham em:mdas ou rasuras,
devem ser estas resalvadas no corpo, isto é, antes de fechadas as
mesmas certidões.- Sabino Barroso.

N. 7:1. - EM 30 DE NOVEMBRO DE :1.914
Os pedidos de licença para tratamento· de saude devem ser acompanhados dos
laudos de inspecção

Ministel'io dos Negocias da Fazenda - N. 7:1. ·- Hio de Janeiro,
30 de novembro de 1914.
Recommendo aos Srs. chefes das ~epartiçõe; subordinadas, qne
nllo submett.arn á rtelibet•ação de,te Ministerio pedido algum de
licença para tratamentn de saude, sem fazel-o acompanhar do laudo
da inspecçll.o a que deverão mandar sujeitar os peticionarias; ficando,
assim, revogadas as anteriores decisões a respeito.- Sabino Barroso.
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N. 72 -

1.97

EM 7 DE DEZEMBRO DE i 9f4.

As repartições só deverio deinr de funccionar nos domingos e di&s feriados
por lei federal

Ministerio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 7 de dezembro de f9ti.
Declaro aos Srs. chefes das repartições subordinadas a este ministerio que as mesmas só deverão deixar de funccionar nos domingos
e dias feriados por lei federal; não sendo licito, portanto, tornar o
ponto facultativo ou dar feriado em outro qualquer dia. - Sr.~bino
Barro6o.
N. 73 -

EM 9 DE DEZEMBRO DE t 9:1'-

A correspondenci& por telegramma ou por officio dirigido ao ministro del'e ser
feita por intermedio da. directoria geral do Gabinete

Minísterio dos Negocios da Fazenda - Rio de Janeiro, 9 de dezembro de f9f4..
Declaro aos Srs. chr,fes das repartições de Fazenda que, sempre
que tenham de se dirigir ao Ministro em objecto de ~erviço publico,
devem fazel-o por intermedio do director geral chefe do Gabinete,
seja a correspondericia por telegt•amma ou por omcio. - · Sabino Bar·roso.
N. 74 -

EM f5 DE DEZEMBRO DE t9U.

Resolve duvida. sobre prescripção de pensão de montepio

Ministerio dos Negocios da 'Fazenda - N. 11.4 - Rio de Janeiro,
t5 de dezembro de f9f4.
Devolvendo-vos o incluso processo, que acompanhou o vosso officio n. f52, de 23 de marçO ultimo, á Directoria. da Despeza Publica,
e relativo á habilitação de D. Maria Rangel Corrêa para percepção
de montepio, como viuva de Clarimundo José Corrêa, i 0 official da
Admini>traçõo dos Correios do Estado do Paraná, peço, de accôado
com o despacho do Sr. Ministro, de 8 do vigente, providencieis no
sentido de ser expedido novo titulo, sem a declaração de se achar
prfficripta a pensão do período anterior a abril de f 908, visto que no
caso não ha. prescripção. pois a direito da habilita da decorre do
art. 8~ da lei n. 2.556, de 31 de dezembro de f9f0, que restabelece
o admi,são d,~ novos contribumtes do montepio dvil, e sómente da
data da nova disposição lega.! é que póde ser ccntado o prazo d" cinco
annos para a ha.bihtação dos herdeiros dos funcciona.rios fallecidos
antes dessa data e que deixaram de ser inscriptos nô montepio, por
estar suspensa a inscripção, em face do dispo;.to no art. 37 da lei
n. í90 de fO de dezembro de f897.- Benedicto H. de Oliveira
Junior.- Sr. director de Contabilidade do Ministerio da Viação e
Obras Publicas.
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N. 75 -

E\1 30 DE DEZEMBRO DE i 9iq,

Proroga o prazo para despacho das mercadorias retardadas e su~pende os leilões
das que tiverem dado entrada de l de janeiro de 1913 em deante

!'vlinisterio dos Negocias da Fazenda - Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 19flt.
Declaro ao." Srs. chefes das repartições subordinadas a este ministerié, para seu conhecimento c devidos fins, que, attcndendo ao
que solicitou a Associação Commercial em olilcio n. 1.166, de fi do
corrente mez, resolvo prorogar até t5 de março proximo futuro o
prazo marcado na circular n. 33, de 23 de setembro ultimo, para que
as mer.:ador ias retardadas nos armazens das alfandegas possam set·
despachadas pagando apenas a taxa de armazenagem COITesponrlente
aos primeiros 60 dias, bem assim suspender até aquella data os leilões das que tiverem dado ent1·ada nos•mesmos armazens de t de janeiro de 1913 em deantc.
Saúde e fraternidade. - Sabino H1trroso.

N, 76 -

EM 30 DE DEZEMBRO DE t9!4

Probibe a permanencia de pessôas estranhas no recinto das secções da.a repartições o impede que seja falcnltado aos interessados a leitura dos processos

1\linisterio dos Negocias da Fazenda - Rio de .Janeiro, .30 de dezembro de i9i4.
Recommendo aos Srs. directores do Thesouro e chefes das repartiçõos subordinadas a este niinisterio que prohibam terminantemente
a permanencia estranhas no recinto das respectivas secções, ainda
mesmo sobre o pretexto de auxiliarem o .serviço, e exijam a observancia rigorosa das disposições legaes em vigor no sentido de impedir que seja facultada aos intere,sados a leitura dos processos, quer
em andamento, quer findos, ou lhes seja dado conhecimento das in:formaçõe~ a pareceres prestados sobre os mesmos processos.
Saúde e fraternidade.- Sabino Barroso.

N. 77 -

EM 3t DE

DEZE~BRO

DE i!lH

Declara que a collectoria de Xapury gosa. da attribuicão conferida aos postos
fiAÇael e que a mesma collectoril c todas as repat'tições federus do territ~
rio do Acre devem approhcndo quaesquer emha'\caçiíes encontradas navegando nos nossos rios interiores recebendo ou conduzindo clandestinamente borrach:1 brazileira., ainda ti.ne se trata de embarcações bolivianas .

.\linisterio dos Negocias da Fazenda- Hio de Janeiro, 31 de fkzcmbt·o de i9ilt.
Declaro aos Srs. ( hefes das repartições subordinadas a este miuisterio, para seu conhecimento e devidos etfeitos, que a Cc.llectoria
das Rendas F-rderaes de Xapury, Territorio do Acre, pela sua situaçlio especial, gosa da ath'ibuição conferida aos postos fiscaes a que se
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refere o paragrapho unico do art. so do decreto n. 5. 206, de 30 de
abril de 1904, devendo pela mesma Collectoria, pelOs postos fiscaes e
todas as repartições federaes daquelle tPrritorio ser apprehendidas e
entregues ás repartições fiscaes competentes, para procederem na
·ró!'ma do § ti do art. 554: da Nova Consolidação das leis das Alfandegas e Mesas de Rendas, quaesquer embarcações encontradas navegando nos nossos rios interiores r,,cebendo ou conduzindo clandetinamente borracha brasileira. ainda que se trate de embarcações
bolivianas, visto como estão tambem sujeitas aos nos:los regulamentos
fiscaes e de policia, conforme o art. 6° do Tratado ~e Commercio e
Navegação Fluvial de,i2 de agosto de i9i0, approvaao pelo decreto
u. 2.365, de 31 de dezembro do mes11o anno.- Sabino Barroso.

N. 78- EM 31 DE DEZEMBRO DE 19H
Devolvo ao Miilisterio da Agricultura, lndustria e Commercio os papeis
relativos á indemnisação ao Dr. Orville A~ Derby

Ministerio dos Negocias da Fazenda- N. !89 - Hio de .Janeiro,
31 de dezembro de 19i3,
Sr. ministro da Agricultura, Industria e Commercio.- Devolvendo os inclusos papeis, transmittidos com o aviso n. f. 806, de 12 de
abril deste anno, em que esse ministerio solicita seja o Dr. Or\·ille A.
Derby indemnizado da importancia de 7:790$420, por elle anplicada.
em proveito do Serviço Geologico sob sua direcção cabe-mo declararvos que tal pagamento não póde ser feito porquanto ás despezas a
que .os mesmo> documl.lntos se referem não precedeu autorização; e
que, ainda mesmo no caso de terem sido autorizadas, não poderia tal
pagamento ser effectuado a titulo de indemnisação, conforme, já se
tem manifestado o Tribunal de Contas visto transformar-se em registo a posterior o registo prévio e~tabelecido na lei n. 392, de 8 de
outubro de i896, além de suppôr o pagamento de despezas publicas
por meio de recursos par(iculares quando só o Thesouro, com·os recursos da receita publica, póde prover dos serviços administrativos.
Nestas condições, o pagamento1 de que se trata só poderia ser rea·
lizado por conia de creditp concedido pelo Congresso, em virtude de
soücita~ão do ministerio a vôsso carg~;
Reitero os meus protestos de elevada estima e 'consideração.Sabino Barroso.
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