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A u[nstos e Di[nissimos Sr8. Reuresentantes da Na~ ão 

O Capitão do Corpo de engenheiros . e Encarregado das 
Obras Militares da provincia ele Pernambuco, Gregorio Thau-
maturgo de Azevedo, em pleno goso de seus direitos civis e 
politicos, usando da faculdade que lhe garante o § 30 do 
artigo 179 ela Constituição Politicado Imperio, vem ao Poder 
Legislativo representar contra o Exmº . Sr. Conselheiro e 
Senador Joaquim Delfina Ribeiro ela Luz, pelo procedimento 
que teve como Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Guerra, já não executando fielmente a lei de promoções no 
exercito, abusando do poder de que se achava investido para 
prejudicar os direitos do Supplicante e de outros officiaes, 
transferindo illegalmente para o corpo de engenheiros o Capi-

. tão de Infanteria Antonio Ernesto Gomes Carneiro e promo-
vendo-o contra expre,sa disposição da lei ele promoções; já 
indeferindo os requerimentos em que o Supplicante pedia a 
restauração da lei e negando-lhe até certidão de factos con-
summados; já, emfim, impedindo a publicidade delles para 
não serem conhecidos e fi car occulto o seu acto caprichoso e 
a ltamente prejudicial aos interesses publicas, aos do Suppli-
cante e ele seus companheiros d 'arma. · 

Vem, pois, o Su pplicante requerer ao Poder Legislativo que 
torne effectiva a responsabilidade do Exm. 0 Sr. Conselheiro 
ex-Ministro da Guerra, visto ter praticado os delictos con-
stantes do § l elo artigo 3 e §§ r e 2 do art igo 4 da Lei 
de 15 de Outubro de 1827, previstos nos §§ 3 e 4 do artigo 
133 da Constituição Política do Imperio e consignados nos 
§§ 1 e 2 do artigo 129 e nos artigos 154, 159 e 160 do Codigo 
Criminal. 
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Provado isso, e com o unico pezar ele já não occupar a pasta 
ela Guerra o Exm.º Sr. Conselheiro Joaquim Delfina Ribeiro 
ela Luz, requer que seja decretada a responsabilicla·le indicada 
na Constituição e na Lei, para se reparar a injustiça feita ao 
Supplicante e servir ele barreira á reproducção de outros actos 
arbitrarias praticados por alguns ex-Ministros ele Estado que 
se têm inspirado mais no partidarismo intolerante e intoleravel 
cio que nos sentimentos ele ju!>tiça, no decôro que se devem 
pelo a_Ito cargo que occupam, na coherencia dos actos aclmi-
·njstrativos e obediencia á lei. '· · · 

* * * 
Augustos e Digiüssimos Senhores Representantes ela Nação. 
Em todos os paizes, como o sabeis, a força armada é o 

sustentaculo elas instituições e dignidade patrias e a garantia 
ela liberdade e propriedade cios cidadãos, e por isso mesmo a 
classe mais respeitada pelos governos, e pelos individuos. 

No Brazil, porém, ou porque os governos, em geral, não lhe 
têm dado o devido apreço, ou por qu;1esquer outras circum-
stancias, o certo é, a classe militar é a mais desconsiderada 
e sujeita ás vinga 1ças, arbitrariedades e caprichos dos Minis-
tros, devido ao partidarismo, q uanclo n:io são consequencia ~la 
inepcia da administração. 

D'ahi, naturalmente, a falta de disciplina, ele cumprimento 
de deveres e de estimulo como resultante da falta de garantia, 
de ordem, de justiça e ele circumspecção de quem devia ele-
vai-a no conceito naciona l, dando-lhe larga instrucção e a 
maxima força moral para nos lances imprevistos e difficeis ela 
Patria, os governos poderem contar cum a sua obedien c ia, o 
seo ·apoio e o seo prestigio . 

. Uma das muitas causas que concorrem p:ira a falta de esti-
mulo no exercito é o falseamento da lei ele prumoções, poucas 
vezes cumprida por alguns nobres e conscienciosos ex-Minis-
tros e em muitas executacL1 segundo o patronato, o capricho 
ou arbítrio que outros se re:;ervam pela posse, aliás ephemera, 
do poder que tudo absorve, enervando a força viva da nação, 
corrompendo os caracteres e ciesmoralisando tudo que é serio, 
quando esse poder deixa a orbita legal de acção para exer-
cer-se com a amplitude que lhe dá o arbítrio e a certeza da 
impunidade. 

Entre innumeros factos de infracção ele lei, claramente signi-
ficativos do arbitrio e impunidade de que fala o Supplicante, 
ha um ainda recente, que motivou esta representação e para o 
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qual o Supplicante pede a attenção do Poder Legislativo ; 
porque dessa prova cabal se vê como os direitos daquelles que 
mais se sacrificam pelo bem da Patria, arruinando a sua saúde 
no serviço publico, tão mal recompensados, e offerecendo o 
seu sangue, a sua vida, pela manutenção da ordem, das insti-
tuições e salvação do Estado, estfo á mercê do capricho de 
um só individuo, quando devêra estarem garantidos pela 
execução fiel da lei, que é a expressão ela razão publica mais 
elevada, a unica norma de acção cios governos moralisaclo:;, a 
atalaia ela liberdade entre os povos cultos. 

* * * 
O Supplicante passa a expôr o facto em questão. 
Abrindo-se uma vaga de Capitão do corpo ele engenheiros 

e sendo para ella transferido, e'Il virtude cio ·art. 4 da lei 
n. 3169 de r4 de Julho ele 1883, o Capitão ele estado-maior 
de 1. ª classe Feliciano Antonio Benjamim, logo depois o 
Capitão, hoje maj ;r, Francisco ela Cruz Ferreira Junior, dirigi o 
ao Governo Imperial em 28 ele Março de 1886 uma Consulta 
acêrca da legalidade ele poder ser promovido aquelle official 
sem os requisitos exigidos pela lei de promoções. 

Indo esta Consulta ao Conselho Supremo Militar foi discu-
tida e assignado o Parecer em sessão de 24 de Maio elo mesmo 
anno, declarando esqe venerando Tribunal não po.1er ser pro-
movido qualquer official ele engenheiros sem ter tres annos de 

. effectivo serviço no corpo e com pratica seguida ele engenharia 
militar e civil durante igual tempo. 

Mas não obstante achar-se ainda sôb a deliberaç<'io do Con-
·selho Supremo a referida Consult_a, o ex-Ministro ela Guerra 
apressou-;e em promover a Major o Capitão Benjamim, a r5 
ele Maio desse anno, e em transferir illegalmente para a vaga 
deixada com essa promoção o Capitão de Infanteria Antonio 
Ernesto Gomes Carneiro, com preterição cio Capitão Belar-
mino Augusto ele Mendonça Lôbo, segundo acaba de reco-
nhecer o actual governo, transferindo-o para o corpo ele enge-
nheiros CO!U antiguidade ela data da entrada cio Capitã.o 
Carneiro e em vista da Imperial Resolução de r I de Abril findo. 

Enviado ao governo Imperial n'aquella epocha o P . .irecer 
do Conselho Supremo, esperava o Supplicante que outra iclen-
tic~ illegaliclade não se reproduziria; mas isto não aconteceo, 
e o ex-Ministro ela Guerra, logo na primeira vaga que abria, 
deu accesso por merecimento ao Capitão Carneiro, á esse mes-
mo official que já havia sido transferido illegalmente, e com a 



circumstancia de só mandar publicar a synthese do Parecer 
onze mezes depois, vespera da promoção do dito Capitão, 
impedindo assim que opportunamente fosse publicado o Pare 
cer, para não ficar conhecido pelos que tinham de ser prete-
ridos por mais esse acto arbitraria do Exm. Sr. Conselheiro 
ex- Ministro da guerra 

Em summa, realisada esta nova illegalidacle o Supplicante, 
assim que ttve d'ella conhecimento official reclamou a S. M. o 
IMPERADOR em data de 30 de Abril de 1887. (Documento n. J ). 

Sendo indeferido este requerimento, sem que tivesse sido 
informado, como aliás determina o art. 31 do .Regulamento 
n. 772 de 31 de Março de 1851, o Supplicante clirigio outra 
reclamação a S. M. o IMPERADOR em 21 de Junho do mesmo 
anno. (Documento n. 2). 

Decorridos mais de tres mezes sem o Supplicante obter des-
pacho algum, de novo reclamou e d'esta vez a SuA ALTEZA A 
PRINCESA IMPERIAL REGENTE, em data ele 7 de ÜLitubro. 
(Documento n. 3). 

Sendo tambem indeferidos estes dous requerimentos, sem 
que tivesssem ido ao Conselho Supremo, e o Supplicante não 
se conformando com a solução do ex-Ministro da Guerra por 
rntender que o seu direito é patente e fundado na lei, recla-
m0u ainda outra vez a SuA ALTEZA A PRINCESA IMPERIAL 
REGENTE em data de 12 de Janeiro ele r888. (Documento n 4). 

Como se vê, apesar da insistencia do Supplicante na con-
quista do seu direito, até <>. presente data, nenhuma outra 
solução consta ter sido dada á sua reclamação ; notando-se 
que ao actual Exm. Sr. Conselheiro Ministro da Guerra, dirigio 
o Supplicante em 20 de Março ultimo outro requerimento 
acompanhado das copias dos quatro anteriores. ( Docu-
mento n. 5 ). 

Só por esta ligeira exposição e do que consta dos referidos 
documentos parece ao Supplicante deixar provada a persisten-
cia ostensiva e indevidamente mantida do Exm. Sr. Conse-
lheiro ex-Ministro da Guerra em indeferir os requerimentos 
do Supplicante, mostrando-se assim um cruel perseguidor, 
sómente porque se tratava dos direitos de um adversaria poli-
tico que nunca poude se conformar com a desastrada adminis-
tração dos negocios elo Ministerio da Gue!ra, durante o tempo 
em que S. E xc. presidio os destinos do exe rcito que foi for-
çado á romper com a obediencia e discip lin a ele que antes 
havia dado exhu berantes provas, para sustentar os brios e a 
dignidade militar. 

* * * 
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Mas não vae só nisso a prova do arbitrio com que foi gerida 
a pasta da Guerra pelo Exm. Sr. Conselheiro Joaquim Delfino; 
outra prova mats palpavel nos é fornec ida pela confissão do 
proprio Conselheiro em sessão do Senado. 

Na segunda discussão do orçamento da Guerra, em sessão 
do Senado de 15 de Setembro de 1887, o illustrado Senador 
Exm. Sr. Conselheiro Henrique Francisco d' A vila inter-
pellou-o sobre diversas infracções de lei commettidas na admi-
nistração dos negocios da Guerra, e provou cabalmente que 
o ex-Ministro tinha '' !!teorias tão extraordinarias á respeito da 
legislação militar, que era impossível organh;ar-se uma leipara o 
exercito, que na opimºão do Exm. Sr. Consel!teiro J oaquim .De/-
fi no não podes se ser desfeita e transformada na · execução, a ponto 

• de prestar- se a todas as conveniencias e a todos os c,iprichos do 
Governo. " 

E S. Exc., á par da organisação moderna dos exercitos euro-
peus confirmou "ser uma bôa lei de promoções a rnpula do edificio 
militar, tendo por objectivo não fazer cltegar aos dii1ersos postos senão 
indivíduos em condições de desempen!zar as funcções correspon-
dentes ; fazer clzegar de preferencia aquelles que mel!zor satis-
fizerem essas condz'ções ; e impedir a conservação n'ztm posto de 
um indi'vidito que deix ou de estar p!tysica e intellectualmente á altura 
dessa collocação." 

A promoção, como muito bem disse o ill ust rado Senador, e 
dirão todos os que tiverem noções da organização cios exer-
citos modernos, não é soment~ uma recompensa á serviços 
passados, como pensa o Exm. Sr. Conselheiro Joaquim Del-
fino, porém, " uma ampliação de p oder dado na previsão de serviços 
futuros, " um incentivo á novos sacrificios, como uma exacta 
demonstração do merecimento do official e ela sua aptidão 
para o desempenho de futuras commissões. 

A aptidão é essencial nas promoções, tanto assim que por 
serviços relevantes recompensa-se de outro modo, que não seja 
pela promoção, aos que não são aptos ou não t êm as condições 
legaes que fazem presumir capacidade para o bom desempenho 
dos deveres inherentes ao posto ·irnmediato ao que é occupado. 

Mas o Exm. Sr. Conselheiro Joaquim Delfino nega esses 
princípios indiscutiveis, e tentou defender-se das illegalid ades 
que praticára, dizendo ser preferível a sua extranha theoria de 
que " a promoção é em recompensa á serviços passados. " ! 

Ainda assim, o ex-Ministro da Guerra não seguio a sua 
opinião, por quanto, o Capitão Carneiro nunca tendo desem-
penhado uma só commissão de engenharia mi litar e civil, quer 
antes quer depois de sua transferencia para o corpo de enge-
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nheiros, e exigindo a lei ele 1850 e o respectivo Regulamento 
que para a promoção á Major eleve o capitão ter tres annos de 
ejfectiva estada no corpo e pratica não i"nterrompida de engen!tari<i 
militar e.âvil durante igual tempo, ainda assim, a opinião de 
S. Exc. não justifica a illegalidade da promoção do Capitão 
Carneiro, porque esse official só tinha cerca de onze mezes no 
corpo e nunca desempenhára uma só commissão de engenharia. 

A opinião de S. Exc. ª sobre este ponto é erronea, ou antes 
caprichosa, pois só considerando-a .como tal se poderá explicar 
a serie de desatinos, o desrespeito á lei, e a descor1sideração á 
Commissão de promoções, composta de illustres generaes, uni-
cos cGLnpetentes para classificarem por ordem de merecimento 
os officiaes que têm de fazer parte da lista triplice aprnsentada 
á deliberação do Governo Imperial todas as vezes que a promo-
ção é por merecimento. 

Dessa lista organisada, de accorclo com o que dispõe o Aviso 
de 27 de Julho de 188r, em additamento ás instrucções pelas 
quaes se rege a Commissão de promoções, é que o Governo 
tem de escolher um official para promovei-o por merecimento. 

A I.ª disposição desse Aviso é a seguinte: Para cada uma 
das vagas de o.!ficirtl, que se der nos corpos especiaes e em qualquer 
das armas do exercito e ten!za de ser preenc!tida por merecimento, 
a Commissão, em .face do que estabelece o art. IJ do R egula-
mento que baixou com o D ecreto n. 772 de JI de M arço de I<fjI, 
PROPORÁ ao ministro da guerra tres officiaes, que entre os seus 
camaradas reunirem maior numero de qualidades constitutivas de 
merecimento militar, de con.f or11u"dade com o qual os classificará, 
declarando o motivo, não só da pre.ferencia, mas tam,bem da clas-
sificação, e /•em assim motivando a omissão, no caso que esta se dê, 
de offiâaes que já tenlza11i figurado em PROPOSTAS anten"ores. 

A 5.ª disposição estatue : Quando !touver vaga de o.tficial ge-
neral, a Commissão enviará ao ministro da guerra as .fol!zas q11e 
conten!tam os serviços e quaesquer outras 1totas dos officiaes de pa-
tente immediatamente inferior á d'aquelle official. 

Finalmente, a ultima disposição do mesmo_ Aviso manei a que 
a Commissão dê todas as providencias, afim de obter os esclareci-
mentos precisos para que as .follzas que devem acompa ·1/tar as P RO-
POSTAS, tanto as dos o.fficiaes como as das praças de prr.t !tctbilitadas 
pai-a o primeiro posto de official, sejam COMPLETAS E EXACTAS. 

O artigo 35 cio Regulamento n. 772 estabelecendo a exis-
tencia ela Commissão de promoções diz : Uma Commissão de 
Ires o.fficiaes generaes será incumbida dl' organizar, á vista das re-
lações de conduda, livros de registro e mais dowmentos que serão 
.fornecidos pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, duas 
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relações dos officiaés-d_o exercito, desde Alferes até Coronel exclu-
sive, que estejam no caso de ser promovidos segundo as disposições 

_ do presente regulamento;, uma dessas rdações comprehenderá os 
officiaes a quem toque o accesso por antti;uidade e a outra aquelles 
que devem ser considerados dignos de ~ntrar EM PROPOSTA POR 
Ml<:RECIMENTo e111 gráo superior aos de seus camaradas mais an-
tigos. A mesma Commissão nquisitará da referida Secretaria 
de Estado todos os esclarecimentos que julgar necessarios Á BEM DA 
JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS MILITARES. 

Ora, S<' a lei dá á Commissão de promoções o poder de 
requisitar da Secretaria de Estado elos Negocios da Guerra. 
todos os documentos e esclarecimentos precisos-A BEM DA 
JuSTA DISTRIBU IÇÃO DOS POSTOS MlLlTARES, é consequenci_a 
inevitavel qm só a Com missão de promoções é competente 
para qualificar a aptidão do officia l que tem de ser propo,;to 
para a promoção por merecimento. 

De posse clessesclocumentosa Commi..;são escolherá tres com· 
panheiros d'entre todos do mes mo posto e os classificará por 
ordem de merecimento, cotejando os seus serviços, o seu · zelo 
pelo bem publico, e até mesmo a vida civil de cada um, tudo ele 
conformidade com as qualidades designaJas no art. 13 elo 
citado Regulamento. 

Em vista disso será admissível que o Ministr,i ela Guerra 
possa legitimamente descon<;iclerar a Commissiio de generaes, 
annu ll ar a sua proposta e tirar ele fóra dessa lista um outro 
official, transferido a pouco tempo, sem sery,ço te .- hnico no 
co rpo, cujo nome não entrou na propo.-ta ela Commissão e já 
tendo havido uma Consulta sobre caso identico e uma recla-
mação contra a illegaliclacle ela transferencia clesóe official? 

Qual o Ministro consciencioso que d e tal modo procederia? 
Se assim fôra, para que a Com missão de promoções, qual a 

sua necessidade ? 
E não se diga, como o fez o Exm Sr. Conselheiro Joaquim 

1 >c lfino, que a proposta ela Commissão é sem valor, ficando 
1:penclente cio Ministro a escolha, mesmo ele fóra da lista, 

·-PORQUE A COMMISSÃO DE BOA FÉ PODE SER INJUSTA APRE-
CIANDO MAL OS SERVIÇOS E AS APTIDÕES DOS OFFICIAES " 

Tal argumento, se fosse procedente, provaria ele mais,-porque 
provaria que devia ser extincta a Commissão de promoções. 

Provaria ainda . que a lei, criando-a, cogit_ára de uma inuti-
liclacle, e ~eria absurdo chegar a este resultado. 

Nulla est sapientia stultior,quam q1tce lege zntlt sapientior videri. 
Demais as garantias e exigencias estabe lecidas pelas citadas 

disposições dão ao trabalho ela Commissão uma tal exacticlão 
2 
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que é quasi impossivel o caso de prevaricar a Commissão por 
odio ou afftição. 

E dizemos impossivel o caso porque tudo que ella ind icar, 
em favor ou contra o official, deve ser comprovado . . 

E se ainda assim o ex-Ministro da Guerra admittio a hypo-
these de poder a Commissão.ser injusta em sua informação, 
que de injustiças não póde commetter um Ministro particlario 
ou mal intencionado? 

Mais natural, portanto, é su ppôr-se menos apto á classificar 
os serviços e aptidões dos offic iaes, o Ministro, do que a Com 
missão ; porque aquelle, pouco tempo se demorando no go-
verno não póde conhecer as fés ele officio e o merecimento de 
todos os officiaes do exercito, e além disso os Ministros ela 
Guerra tambem são politicos e alguns particlarios, e ·quem é 
particlario neste paiz raram• nte faz justi ça ao adversaria ou ao 
desprotegido. 

Bem en tendid o: o Supplicante faz a devida justiça a muitos 
illustres ex-Ministros ela G ;1erra; suas obse rvações se refe-
rem somente áquel les que ju Jgam o exercito uma machina 
sujeita aos seus ca prichos, ás suas arbitrariedades, sem direito 
á reclamações legaes. 

* * * 
O Aviso ci'arlo estabdecr a differença entre PRO POS TA pa ra 

a promoção dos officiaes super iores e FOLHA S que a ton1missão 
tem de env iar ao Ministro para o accesso cios ofii.ciaes generats. 

No r.º caso a Commissão propõe tres officiaes e o lVIini~tro 
eleve escolher um delles; no z. º caso a Com missão apenas se 
limita a enviar ao Ministro as folhas que contenham os serviços 
e outras quaesquer notas dos ofii.ciaes ele patente immecliata-
mente inferior a daquelle official. 

Se a Commissão fôr achada em falta, que seja por isto 
punida; mas clesautoral-a, sem que se siga logo a mere ,: ida 
p('n:J, é desmoralisar e corromper funcções e fun cc ionarios, 
que a lei criou e manda respeitar. 

N<i:o resta, pois, a menor duvida ele que, n:io só pelas dis-
posições ele lei, ele Avisos e Resoluções, corno pela mora li. 
d::ide cio pGder publico e consideração á Comrniss<to ele pro-
moções, o Ministro é obrigado á escolher um dos tres officiaes 
pr0postos. 

E' tambcm o reconhecimento e app:icação da grande le i 
da divisão do trabalho. 

Mas isto nil:o aconteceu com relação ao Capitão Carneiro. 
Este official não foi proposto pela Commissão, nem tinha os 
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requisitos legaes para o accesso; ,-portanto, pelo acto que à 
promoveu, o E xm. Sr. Conselheiro joaquim Delfino exhorbitou, 
vindo as,;im confirmar o que ac ima disse o Snppl icante qne-
n'este paiz o exe r1; ito não te 1n garantias nem a verdaLleira 
in.portancia social; e não é cercado ela estima e cons ideração a 
que te n direito pela fun •;ção nobre e elevada que exerce no 
seio ela patria. 

* * * 
Um outro acto elo Exm . Sr Conselheiro Joaquim Delfino 

o illu stre senador Conse l h ~ iro Henri·1ue d'Avi la profligou e 
foi este : a ill egaliJade em ter sido pr•>mov;do a Tene nte C•)ro-
nel o Majur Eduardo J osé de Moraes, não tendo es!e officia l 
o intersticio ex igid o pela lei . 

E S . Exc. como •finistro da· Guerra, com toda a ingenui --
dade declarou em pleno Senado "fllr sido um engano, uma i1~f or -
mação inexada que veio rlo Ministerio rla guerra '·' ! (*) 

Apezar desta confis~<t < ), q ue consLitue a prova patente do 
delicto, o ex-M inistro da G uerra não soube reparar a injustiça 
feita ao officia l que devia ser promovido, nem faze r effectiva a 
responsabilidade de quem o informou mal; e ao contrario, 
continuou persistindo na preterição, notando- se que, em relação 
á promoção do Capitão Carneiro, tendo o Supplicante recla-
mado quatro \" ezes, S. Exr·. nii:> só indefer io a sua reclamaçã ' 
sem se r devida:nente iníormad:i, contra expressa disposição 
elo art 3 r do citado regulamen to, como até negou certidão de 
datas! e impedio que fosse publicado em Ordem do dia do 
exe rcito e no .Diario Ojjicial o Parecer do Conselho Supremo 
sobre a Consu lta feita pelo Cap it:Lo Cruz Ferreira, como se 
prová com a publicação de outros Pareceres ulteriores . 

Em outro paiz, como muito bem disse o ili ustraclo Senad·or 
Exm. Sr. Co nselheiro Avila, o Ex ·n . Sr. Conselheiro Joaquim 
Delfina .teria sido logo destitu íd o do cargo. de Secretario de 
Estado; mas, aqui a lei parece ser uma mera formalid ade, 
e não é ig ual para todos, não obstante a C_onsti tui ção Politic.i 
di zei-o no § r3 do art. 179 . 

* * * 
Passando á outra promoção, do Capitão Carneiro, accusou 

o nob re Senador Exm. Sr. Conselheiro Av ila ao ex-Ministro 

(*) Dicl!l'io do Parla·11Wnto Brazileiro, n . 138 de 16 de Outubro de 1887, 
pag. 2159, 3. · col. 
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da Guerra, por ter promovido este· official sem os requisitos 
exigidos pelh. lei, isto é, sem os tres annos de effectiva estada 110 

corpo com pratica seguitl,.i de c11ge11ltaria militar e ciml. 
A lei de 6 de Sdembro de 1850 claramente determina no 

art. 4. 0 : JV enlmm o_(ficial poderá ser p romovido at/ o posto de Ca-
pi"tão inclusive sem ter as ltabilitações marcadas nos regulamentos 
do governo e dous amws de serviço em cada posto, nem terá accesso 
aos postos superiores sem ter completado tres amtos n' aquelle em 
que se achar. 

O art· 8.0 do R egulamento n. 772 estabelece: Serão promo-
11irlos ao posto de caf'iliio, ltaziendo vagas, os tenentes ou I. os te11en-
tes mais antigos, que além de terem o curso completo de estudos do 
seu i·espectivo cot}o 0 11 arma e contarem D OUS ANNOS DE SERVI ÇO 
EFFECTIVO N' ESTE POSTO , tiflerem as seguintes ltabilitaçôes: 

I . ~ S e .forem do corpo de engenlteiros, DOUS ANNOS DE PRAT ICA 
SEGUIDA NOS TRABALHOS DE ENGENHARI A MILITAR E CIV I L. 

O art. 9. 0 di z: O,r postos rle major serão preencltidos pelos capi-
tães que ao m rso completo de estudos rlo sett respectivo corpo ou 
arma e TRES .ANNOS DE S ER V IÇO N'ESTE POSTO reunirem as ltabili-
ta ções segui11t1 s : 

I. ~ Se .forem rlo corpo rle engenheiros e estado maior de I. fi 
classe bóas i11:for111ações SOBRE o DESEMPENHO DAS CO MMISSÕES 
DE QUE HO UVEREM S IDO I NCUM BIDOS, dadas pelas autorirlarles 
sob cujas orrle11s tiverem servido e tambem pelo co1m11a11rla11te rlo 
corpo q1ianto aos pri711ciroJ. 

Ora, o Capit<'io Carneiro era de infanteria, fôra illegalmente 
transferido para o corpo de engenheiros a 15 de Maio de 1886 
e promovido a 11 el e Abril de 1887 ; quér a11tes quér depois 
da sua transferenc ia nunca tksempenhára uma só commissiio 
de engenharia militar ou civil e seu nome não entrára na 
proposta da Commissão ele promoções : logo, o ex-Ministro 
da Guerra promovendo o foi de encontro á le i, sah io da 
esphera de acção lega l e pn~judicou aquelle a quem rabia o 
accesso. . 

E está tambem provada a illegalidacle da prom oção pela 
illegalidaele ela tran sfe rencia, como acaba ele reconhecer o 
actual governo. 

Ratio eadem uN milita! ibi irlem jus militare rlebet. 

* * * 
Resta saber a quem cabia o accesso. 
Tendo a Comm i ss~fo de promoções, por missão especial 

estudar as fés el e offic io cios offic iaes, comparai-as e classifi-
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cal-as, escolhendo tres cl'e·ntre todos que mais merecimento 
tenham para propôr ao Ministro a escolha ele um delles, ~ 
logico que o Ministro deve promover aquelle ele mais mereci-
mento, e portanto, ao r. º ela proposta. 

Em igualdade de condições é da deliberação do Ministro a 
escolha de qualquer d"elles; mas, quando os serviços de um 
são evidentemente de maior valor que os dos outros, é de rigo-
rosa justiça e equidade seja esse o preferido. 

Pois bem : considerando que os serviços prestados pelo Supc 
plicante, durante mais de 20 annos de vida activa, são de maior 
sacrificio do que os dos clig.nos companheiros ela proposta, e 
tendo sido collocado o seu nome em 1. 0 lu ga r, esperava que 
o governo o promovesse. 

Mas não só isto não se verificou, como nenhum elos outros 
dois companheiros foi escolhido, preferindo o ex"Ministro 
da Guerra tirar ele fóra da proposta outro official, sem as habi 
litações technicas exigidas para ser promovido; matando 
assim o estimulo cl'aquelles que trabalham pelo bem ela patria, 
crendo que a lei é a expressão ela verdade, a garantia dos 
direitos cios cidadãos, e confiando na moralidade e coherencia 
cios actos administrativos. 

Pela fé de officio do Supplicante se vê ele que natureza são 
os seus serviços e qual a importancia delles, sendo de notar-se 
que tem desempenhado commissões q ue pela lei só deviam ser 
dadas a officiaes superiores. 

E o proprio ex- Ministro da Guerra taqto reconhecia qµe o 
Supplicante tinha merecimento qu e, contra terminante dispo-
sição do antigo Regulamento sobre Obras Militares e do novo, 
approvado por Decreto n. 9836 de 9 de.Janeiro de 1888, refe-
rendado p~r S. Exc., conservou o Supplicante na direcção 
das Obras Militares desta provinc ia, contra o que dispõe o 
art. 35 deste novo regulamento, que maneia ter um official supe· 
rior como Encarregado elas Obras Militares ele Pernambuco. 

Ou isto é o reconhecimento official do merecimento do Sup-
plicante, ou o ex.Ministro ela Guerra nuncçi teve energia para 
cumprir o Regulamento por elle mesmo formulado, transferindo 

·o Supplicante para outra provincia de ordem inferior e 
nomeando para esta um dos muitos officiaes superiores do 
corpo, a quem cabe esta commissão trabalhosa e de responsa-
bilidade. 

Em summa: pelos documentos juntos que o Supplicante 
apresenta, como esclarecimentos para provar a infracção ela 
lei e o arbitrio do Exm. Sr. Conselheiro Joaquim Delfino, o 
Supplicante requer ao Poder Legislativo que responsabilise o 
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ex-Ministro da Guerra e decrete a sua accusação, e esperá 
que o actual Ministro da Guerra, o Exm. Sr. Conselheiro 
Thomaz José Coelho de Almeida, de quem o Supp lica11te nii.o 
tem desconfiança sobre o · seu caracter· e illustração, ha de 
reparar a 'injustiça de que foi victima, promovendo o Suppli-
cante ao posto de Major por merecimento e passa11'do a aggre-
gado ao corpo o Major Antonio Ernesto Gomes Carneiro, 
como determina o art. · 31 do :Regulamento n. 772 de 3 r de 
Março de r851, cujo teôr, é o seguinte : " Se acontecer que 
algum official ;e queixe dentro do prazo de 6 mezes, contados do 
dia em que se p ublicar a promoçi'ío na provincia em qtte residir, 
de ter sido preierido, o governo mandará pi·oceder aos exames 
convemáztes ; e se 71erijicar-se ser bem .fundada, a sua queixa, 
será immediutamente pro111011ido ao posto qlf.e de dz"reito llte per-
tencer, com antiguidade da promoção publicada de·vendo o official 
que o prete1 io, no caso de não existir al;;uma vaga em que possa 
ser contemplado, passar a aggregado sem . vencimento de antigui-
.dade, até que possa ser legalmente promovido. " 

* * * 
Para provar que o Suppplicante tem cumprido seus deveres, 

e em observancia unicamente ao que dispõe o artigo 9 elo Regu -
lamento 11 . 7 7 2, dá por certidão o que consta á St' u respeito desde 
que assumio n'esta provincia a direcção elas Obras Militares; 
(Documento 11. 6) e, para demonstrar que essa direcção tem sido 
procluctiva ao Estado, apresenta, como Documento n. 7, uma 
relação dos .projeétos organisados e executados pelo Suppli-
cante com os saldos verificados em favor elo erario publico. 

Antes de terminar cumpre ao Supplicante o imperioso de-
ver de pedir a essa Augusta Camara a c11:vida venia e releva-
ção da linguagem energica que na defeza do seu direito foi 
obr-igado a empregar. 

O Supplicante, pois, contando com a si11l eridade e as lu zes 
do Poder Legislativo pede deferimento e 

E. R. M. 
Pernambuco, 3 1 de Maio de 1888. 

Gregorio Tltau111aturgo de Azez•edo. 
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Documento n. 1 

Senhor 

Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, capitão ele engenheiros 
e Encarregado das Obras Militares ele Pernambuco, achando 
ter ~ido ill ega l a promoção por merecimento cio Capitão Anto' 
nio Ernesto Gomes Carneiro ao po~to el e M<'jor do corpo ele 
engenheiros, vem respeitosamente reclamar a vossA MAGES-
TADE IMPERIAL contra essa promoção, por entender o Suppli -
cante que ella ferio direitos cios Capitães existentes no corpo 
com mais ele tres arinos el e effectivo serviço e pratica nos tra-
balhos de sua profissão. 

Se a primeira condição exigida no artigo 8 do Regul amento 
approvado por Decreto n. 77 2 ele 3 r ele Março ele 185 r, para 
execução ela Lei n. 585 ele 6 ele Setembro ele 1850, para serem 
promovidos ao posto ele Capitão os Tenentes mais antigos, que 
sendo do corpo de engenheiros tenham - doz"s annos de pratica 
seguida no>: trabalhos de e11genl1arz"a mz"litar e âvil, - com su pe-
rior razão. para um Capitão ser promoviclo ·a Major no mesmo 
corpo, o qual terá de desempenhar funcções mais elevadas, 
commissões n•ais clifficeis e importantes que as dadas aos Capi-
tães, é necessario ter - tres annos de eifectivo serviço no posto -
como cletermim.m os artigos 9 cio citado Regulamento e 4 ela 
referida Lei, e zpso facto, tambem, a respectiva pratica seguida 
nos trabalhos de engenharia · militar e civil durante o mesmo· 
tempo; ainda mesmo que esse official t enha pertencido ao 
corpo como Teneutc, não obstante se subentender que sendo 
promovido a Capitão já praticára os dois annos ele que trata o 
art. 8. 

E tanto é este o espiri ta da Lei, e tanto é factor essencial 
para a promoção-a pratica seguida nos trabal/1os de engenharia-
que .Pe la Imperial Reso lução ele 8 deste mez, ficando reconhe-
cida á illega lidacle de já ter sido promovido a Major o Capitão 
Feliciano Antonio Benjamim, que não tinha os tres ann0s de 
se rviço effectivo·no corpo, V OSSA MAGESTADE IMPERIAL, se 
conformando com as judiciosas razões ap resentadas pelo Con-
selho Supremo Mi litar de Justiça e Secção de Guerra e Mari-
nha cio Conselho de Estado, Resolução motivada pela Cor.suita 
feita ao Governo Imperial pelo Capitão, hoje Major, Francisco 
da Cruz Ferreira Junior, houve por bem firmar a doutrina que 
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havia sido alterada em favor de uns com prejuiso de muitos, 
contra o espírito claríssimo da Lei e os princípios immutaveis 
da justiça. 

Ora, no caso vertente, ainda mais se accentua o desvirtua-
mento da Lei, porque era sabido que o Major Antonio Ernesto 
Gomes Carneiro, pertencendo á arma de Infanteria fôra transfe-
rido para o corpo de engenheiros por Decreto de 15 de Maio 
de r886, de conformidade com o disposto no § 4 da Lei 
n. 3169 de 14 de Julho de 1883, e ainda mais porque durante o 
tempo em que pertencêra áquella arma, como durar:.te os dez 

· mezes e dias em que esteve no po~to de Capitão no Corpo de 
engenheiros, nunca desempenhára uma só commissão de enge-
nharia, e po1 tanto, jamais d( o provas officiaes de suas habili-
taçõ1 s praticas. 

O Supplicante bem sabe que a Imperial Resolução é de 8 de 
Abril e que se refere aos Capitães que dessa data em diante 
forem transferidos para o corpo, como sabe que a promoção 
do Capitão Antonio Ernesto Gomes Carneiro é posterior áquella 
data; mas, o que é verdade, achando-se a Consulta em poder 
do Governo Imperial desde o começo el) anno pasc;ado, muito 
antes ela transferenc a elo Capitão Antonio Ernesto Gomes 
Carneiro, se ti vesse sido resolvida antes dessa transferencia, 
não se teria dado agora a promoção desse official, vindo lesar 
direitos elos que se julgam nas condições da Lei. 

Além disso, SENHOR, se o Major Antonio Ernesto Gomes 
Carneiro não entrou na relação por merecimento apresentada 
ao G vemo Imperial pela Commissão de promoções, é tambem 
uma prova material de que no espirita da Commissão predo-
minava a idéa de que só podiam concorrer á promoção os tres 
officiaes ele mais merecimento no corpo, d'entre os quaes o 
Governo Imperial e colheria o que mais serviços tivesse pres-
tado ao paiz. 

Em vista, pois, das considerações experididas o Suµplicante 
pede a VossA M AGEST ADE IMPERIAL que o Major Antl nio 
Ernesto Gomes Carneiro passe a aggregado ao corpo ele enge-
nheiros e seja promovido por merecimento outro t:apitão cio 
corpo que mereça a justiça de VOSSA M AGESTAD F I MPERIAL, 
acto que influirá consideravelmente no espírito do exerci to, 
fortificando o estimu lo dos que trabalham com d edLcação pelo 
bem da patria 

Nestes termos o Supplicante, E . R . M. 
Pernambuco, 30 ele Abril de 1887. 

Gregorio Tliaumaturgo de A zevedo. 
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Documento n. 2 

Senhor 

Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, Capitão do Corpo de 
engenheiros e Encarregado das Obras Militares de Pernam-
buco, achando ter sido contra á Lei a promoção do Capitão 
Antonio Ernesto Gomes Carneiro ao posto ele Major de enge-
nheiros, ·reclamou a VOSSA MAGESTADE IMPERIAL em data de 
30 de Abril ultimo contra essa promoção, por entender ·que 
ella ferio direitos dos Capitães existentes no corpo com mais 
de tres annos-de ejfec#vo serviço e pratfra seguida em traballtos 
de engenhan·a mihtm' e civil; como exigem a Lei de 6 de Setembro 
cle185oe orespectiv0Regulamentode31de Março de 1851. 

O Supplicante depois de demonstrar naquelle requerimento 
a illegalidade da promoção desse official, terminou a sua reda 
mação pedindo a VOSSA MAGESTA DE IMPERIAL que elle pas-
sasse a aggregado ao corpo e fosse promovido outro Capitão-
nas condições da Lei. , 

Esperava o Supplicante chegar á evidencia do que allegou 
ou ela sem razão com que procedeu, pelas informações que 
fossem J adas á sua reclamação ao seguir os tramites necessa-
rios ; mas vendo, pela prestesa do tempo em que foi resolvida, 
que e lia não foi instrui da como determina o art. 3 r do citado 
Regulamento, e portanto, não se conformando o Supplicante 
com o despacho do Ministerio da Guerra, publicado no Diario 
Ojficial n 154 de 5 do corrente mez, além de não considerai-o 
uma solução juridica á sua reclamação, vem resp.eitosamente 
rogar a VOSSA MAGESTADE I MPERIAL, já que até o presente 
ainda não foi publicado em Ordem do Dia do Exercito o 
-Parecer do Conselho Supremo Militar e de Estado relativo a 
prnmoções de officiaes transferidos para o corpo de engenheiros, 
cm virtude elo art. 4 ela Lei de 14 ele Julho de 1883, quando 
~diás outros, parecendo de data posterior, já o t~m sido, se 
digne ordenar que se dê por certidão ao Supplicante : - a 
data da lonsulta feita pelo Capitão, hoje Major, Francisco da 
Crúz Ferreira Junior e a data do Parecer do Conselho Supremo 
Militar e Secção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, 
a q.:1e se refere a Imperial Resolução de 8 de Abr il ultimo; -
a data da remessa desse Parecer ao Governo Imperial; - se o 
nome do Supplicante foi incluido na ultima proposta por-
merecimento apresentada ao Governo Imperial pela Com-

3 
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missão de promoções, a ordem em que foi collocado e quantas 
vezes já o foi em listas identicas ; - e se o nome do Capitão 
Antonio Ernesto Gomes Carneiro tambem foi consignado em 
alguma dessas propostas. 

A vista dessas declarações o Su pplicante pretende reclamar 
de ·novo a VossA MAGESTADE IMPERIAL, para que o Governo 
lhe faça a devida justiça, reparando o seu di reito que pensa 
ter sido lesado, em contrario ao que lhe garante o § 13 do art. 
179 ela Constituição Política elo Imperio. 

Nestes termos o Supplicante, 
E.R. M. 

Pernambuco, em 21 ele Junho de 1887. 

Gregori·o T!tawnaturgo de Azevedo. 

Documento n. 3 

Senhora 
Gregorio Thaumaturgo ele Azevedo, Capitão elo corpo de 

engenheiros e Encarregado das Obras Militares de Pernam-
buco, achando ter sid o contra a Lei a promoção do Capitão 
Antonio Ernesto Gomes Carneiro ao posto ele Major ele enge-
nheiros, reclamou a SUA MAGESTADE o IMPERADOR, em data de 
30 ele Abril deste anno, contra essa promoção, por entender 
que ella ferio direitos dos Capitães existentes no corpo com 
mais ele trez annos de effectivo serviço e pratica seguida nos 
trabalhos de engenharia militar e civil, como exige a Lei de . 
6 ele Setembro ele 1850 ·e o respectivo Regulamento de 31 ele 
Março de 185 r. 

Em consequencia de ter sido indeferido esse requerimento 
pelo :tviinisterio ela Guerra, sem q·ue tivesse passado pelos tra-
mites necessarios afim ele ser elucidada e justamente resolvida 
sua reclamação, o Supplicante não poucle se conformar com o 
despacho publicado no Diart'o O.fficial n. 154 ele 5 ele Junho e 
cl irigio ao Governo Imperial, em 2 r do mesmo mez, novo 
requerimento, rogando a SUA MAGESTADE o IMPERADOR orde-
nasse que pelo Ministerio ela Guerra se désse ao Supplicante 
por certidão certas informações para fundamentar outro reque-
rimento. 

Já sendo, por~m, decorridos mais de tres mezes, depois do 
segundo requerimento, sem que o Supplicante tenha podido 
obter solução á sua justa reclamação e estando quasi termi-



-19 -

rtado o prazo, dentro do qual lhe faculta a Lei poder recíamar 
pelo seu direito, vem o Supplicante muito respeitosamente ante 
VOSSA ALTEZA IMPERIAL REGENTE rogar se digne mandar 
que seja interrompido em favor do Supplicante, até final 
solução, o prazo consignado no art. 31 ·do citado Regula-
mento de 31 de Marco de 185 1, e tambem que, pe lo Ministerio 
da Guerra, se lhe dê por certidão, remettida á Presidencia 
d'esta Província: - a data da Consu lta feita pelo Capitão, 
hoj e Major, Francisco da Cruz Ferreira Junior; a data do 
Parecer do Conselho Supremo Militar e Secção de Guerra e 

·Marinha do Conselho ele Estado a que se refere a Imperial 
Resolução de 8 de Ab1 il deste anno; a data da r~messa desse 
Parecer ao Governo Imperial; se o nome do Supplicante foi 
incluído na ultima proposta por merecimento apresentada ao 
Governo Imperial pela Commissão de promoções, a ordem em 
que foi collocado e quantas vezes o foi em li stas identicas ; e 
finalmente se o nome do Capitão, hoje"J'v1ajor, Antonio Ernesto 
Gomes Carneiro tambem foi consignado em alguma dessas 
propostas. 

A' vista dessa certidão o Supplicante dirigirá ao Governo 
Imperial novo requerimento, esperando a reparação do seu 
direito, por confiar nas altas virtudes de vo.ssA ALTEZA IMPE-
RIAL REGENTE. 

Nestes termos o Supplicante, . 
E. R. M. 

Pernambuco, 7 de Outubro de 1887. 

Gregorio T!taumaturgo de Azevêdo. 

Documento n. 4 

Senhora 
O Capitão do corpo de engenheiros e Encarregado das 

Obras Militares ele Pernambuco, Gregorio Thaumaturgo de 
Azevêclo, não podendo conformar-se com a solrnção dada pelo 
Ministerio ela Guerra aos se us requerimentos anteriores, recorre 
a VOSSA ALTEZA IMP!;;RIAL REGENTE rec lamando novamente 
contra a promoção elo Capitão Antonio_ Ernesto Gomes Car-
neiro ao posto ele Major; por entender que foi contra dispo-
sição de lei, como pede permissão para expôr. 
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SENHORA.- Com a transferencia do Capitão Feliciano Anto-
nio Benjamim, do Corpo de Estado-maior de l. ª classe par~ o 
de engenheiros, o Major Francisco da Cruz Ferreira Juntor 
fez uma Consulta ao Governo Imperial sobre se podia ser pro-
movido o official transferido, sem estar tres annos no corpo e 
sem serviços de engenharia militar e civil nelle prestados,-
como determina a lei. 

Essa Consulta indo ao Conselho de Estado no começo do 
anrio de 1886, foi resolvida e remettida ao Governo Imperial 
com o Parecer ele absolutamente não poder ser promovido o 
official transferido sem as condições exigidas pela lei ele 6 de 
Setembro de 1850 e o Regulamento de 31 de Março de 1851; 
e tanto assim é que a Imperial Resolução de 8 de Abril ele 
1887 veio confirmar aquelle Parecer. 

Não sabe o Supplicante se a promoção do Capitão Feliciano 
Antonio Benjamim foi anterior ou posterior á remessa desse 
Parecer ao Governo Imperial, e não o sabe por lhe ter sido 
negada pelo Ministerio da G uerra a certidão ela data dessa 
remessa ; mas dirá o Supplicante : se foi anterior, o Governo 
Imperial não podia promovei-o por estar ' sujeita ao Conselho 
de Estado a Consulta em questão, e se foi posterior á remessa 
dessa Consulta não podia. tambem o Governo Imperial tel-o 
promovido porque SUA MAt;ESTADE o IMPERi\DOR ainda não 
tinha dado ou negado sua approvação. 

Logo, parece ao Supplicante, em qualquer dos casos, a proc 
moção do Capitão Benjamim foi indevida. 

Realisada a promoção do Capitão Benjamim a 15 de Maio 
de 1886, abrio-se uma vaga e para ella foi transferido o Capi-
tão de Infanteria Antonio Ernesto Gomes Carneiro. 

Dez mezes depois, dando-se uma vaga de Major, não obstante 
o Parecer do Conselho de Estado, e de não ter sido incluiclo na 
lista de merecimento pela Com missão de promoções o nome do 
Capitão Carneiro, o que vem mais confirmar que por esse 
tempo já era conhecido o Parecer do Conselho de Estado, e 
portanto, já se achava em poder do Governo o dito Parecer, 
foi todavia promovido o dito Capitão ao posto ele Major, com 
grave pnsjuizo da justiça e sobretudo manifestamente contra 
disposições terminantes de lei. · 

O Parecer cio Conselho de Estado certamente não poderia 
ter sido outro senão esse, firmado na lei. 

O facto da Imperial Resolução de 8 ele Abril declarar 
que. dessa data em diante nenhum official seria mais pro.e. 
movido sem ter os tres annos exigidos na lei e tres dias 
depois ser promovido o Capitão Carneiro, apen~s com cerca 
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de onze mezes de estada no corpo, parece ao Supplicante não 
ser justificativa para essa promoção, porquanto, moral e juri -
dicamente considerando, o effeito da Imperial Resolução seria 
fatalmente o que foi, isto é, a verdadeira interpretação da lei e 
por conseguinte a condemnaÇão tacita da primeira promoção. 

Ora, sendo este o facto, como repetir-se identica infracção 
promovendo-se outro official e em condiçõei;; peiores do que 
se achava o Capitão Benjamim? 

O Capitão Benjamim pertencendo ao Estado maior de x.ª 
classe e já tendo desempenhado commissões de engenharia 1 

militar achava-se em condições mais favoraveis do que o Capi-
tão Carnerro, porque este st ndo de Infante ria nunca desempe-
nhára uma só commissão de engenharia, quér antes quér depois 
de sua transferencia. 

Sendo esta a verdade diz o Supplicante, que - em vista do 
Parecer do Conselho de Estado, mesmo antes de ser con-
firmado pela Imperial Resolução, e igualmente por não ter 
sido o nome do Capitão Carneiro incluído na relação por 
merecimento,- o Governo Imperial não podia promovei-o. 

Senhora, pelas razões expostas o Supplicante continúa con-
vencido de que a promoção do Capitão Carneiro foi contra a 
lei, e assim entendendo, de accordo com o art. 31 do citado 
Regulamento, o Supplicante pede a VossA ALTEZA IMPERIAL 
que mande passar á aggregado esse official e seja promovido 
o Supplicante. 

Esta questão de illegalidade de promoção no corpo de 
engen.heiros sendo levada ao Senado pelo Exm. Sr. Senador 
do Imperio Henrique Francisco d'Avila, que provou a 
infracção da lei com as promoções do Major Eduardo José 
de Moraes e Capitão Carneiro, teve como explicação do 
Exm. Sr. Cc.nselheiro Ministro da Guerra o facto " de um 
engano, de uma inexacta informação " quanto a promoção do 
primeiro official, e quanto a do segundo, como não foi publi-
cado o aparte do mesmo Exm. Sr. no Diario do Parlamento 
de 16 de Outubro do anno findo, não póde o Supplicante 
saber qual tenha sido. 

Mas, a vista da declaração do Exm. Sr. Conselheiro Ministro 
da Guerra de ter promovido aquelle offlcial por mero engano, 
por uma inexacta informação, não se poderá admittir que 
tivesse sido promovido tambem por engano o capitão Car-
neiro? E em tal caso não assiste direito ao Supplicante de 
reclamar pela execução fiel da lei que é a garantia dos direitos 
de todos? 

No entanto, SENHORA, o Governo Imperial não tendo ouvido 
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o Tribunal competente, para esclarecel-o sobre a reclamação 
do Supplicante, por tres vezes indeferio-a sem que conheça o 
Su ppl icante as razões desse indeferimento . 

Por taes motivos vem de novo o Suppli cante, ante VossA 
ALTEZA IMPERIAL REGENTE pedir que seja e~ta sua recla-
mação enviada ao Conselho de Estado para sobre ella 
emittir em Parecer se o Governo Imperial. podia promover 
a Major de engenheiros o Capitão Carneiro, mesmo depois 
da Imperial Resolução de 8 de Abril, visto não ter esse 
offic ia l os tres annos de pratica seguida de engenhar ia militar 
e civi l como dete rmina a lei ; e se não podendo fazei-o, a quem 
o Governo Imperial devia promover, se a qualquer outro offi-
cial do corpo ou somente a um cio~ tres ela lista de merecimento 
classificados pela Commissão ele promoções em face cio art. 5. º 
ela le i de 2 r ele Setembro ele 1880, elas i"nstrucções em Avisos 
ele 17 ele Nove mbro do mesmo anno, e do de 27 ele Julho ele 
188 e ; e finalmente se a vista dessa classificação fe ita pela 
Commissão de promoções por ordem de merecimento e veri-
ficada pelo Ministerio da Guerra, dé accordo com o que dispõe 
o art . 13 ·do Regu iamento de 3 r de Março de · 1851 se podia 
o Governo Imperial promover a outro offlcial a não ser 
aquelle da lista que tivesse mais merecimento . 

Os serviços prestados pelo Supplicante constam de sua fé 
de officio, mas, como ta lvez VossA ALTEZA IMPERIAL não 
tenha tido occasião de lei-a, pede permissão para em synthese 
dizer de que naturesa são elles· · 

Tendo concluído o curso de engenharia militar em 1877, 
no começo do anuo seguinte foi o Supplicante nomeado com-
mandante e instructor de uma elas Companhias elo Deposito ele 
Aprendizes Artilheiros, e nesse mesmo anno sendo dispensado 
passou á disposição elo Ministerio de Extrangeiros, por ter sido 
nomeado membro da commissão de limites entre o Imperio e a 
Republica de Venesuela. 

Seguindo em Janeiro de r879 para o Amazonas, regressou á 
Côrte em I883, tendo acompanhado essa commissão em todas 
as phases mais difficeis e· perigosas porque passou, vendo 
morrerem á seu lado officiaes e praças dizimados pelo beri-beri 
e febres palustres e sendo tambem ferido dessa fatal molestia 
que arru inou-lhe a saúde até hoje. 

Para VOSSA ALTEZA IMPERIAL julgar da importancia desses 
serviços prestados ao Estado n'essa commissão basta consi-
de rar que foram elles declarados- relevantes - por SUA MA-
GESTADE o IMPERADOR, pelo que teve o Supplicante a honra de 
merecer a Commenda da Imperial Ordem da Rosa. 
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Esses serviços, a natureza d'elles e os sacrificios feitos pelo 
Supplicante se acham descriptos pelo Chefe da commissão no 
Relatorio apresentado ao Governo Imperial e publicado no 
Relatorio do Ministerio de Extrangeiros do anno de 1884. 

Findos os trabalhos da commissão e disssolvida ella, passou 
o Supplicante ao Archivo militar ·onde no pouco tempo que 
ali .esteve concorreu para o adiantamento da carta geral das 
fronteira:s do Imperio. 

Nomeado nesse mesmo anno Comm<mdante Geral das 
Fronteiras e Inspector das Obras ele Fortificação ela Província 
do Amazonas, teve o Supplicante de partir dentro ele cinco 
dias para aquella província, soffrenclo com essa longa viagem 
grande prejuízo no pouco que possuía, restando-lhe apenas 
como compensação o ter sido nomeado para uma importante 
commissão que até então havia sido desempen hada effectiva-
mente só por Officiaes Generaes e superiores. 

N'essa commissão, ele 1884 a 1885, prestou o Supplicante 
um serviço informando ao Governo Imperial sobre o estado 
deploravel ela Fronteira de Tabatinga e apresentando um tra-
balho minucioso e completo sobre aquella Fronteira e a neces-
sid ade da fundação ele uma Colonia militar. 

Est e trabalho o Governo Impe . ial anda não cor.hece, mas 
ex iste no Archivo militar. 

No Amazonas, emquanto o Supplicante trabalhava para o 
Ministerio ela Guerra, tambem servia ao Mini,;terio elo Imperio 
e á administração provincial, concorrendo com todos os seus 
vencitnentos de engenheiro d.as obras provinciaes, por mais de 
um anno, importando em quantia superior a 2:000$000 para 
serem applicados á instrucção publica. 

Finalme nte, dispensado dessa commissão no fim elo anno de 
1885 e nomeado para esta província assumio a ·direcção das 
Obras Militares, e aqui tem se con.servado e cles~mpenhado 
com dedicação os seus deveres, pelo que ha sido louvado 
officialmente pelos Presidentes ela província e Commanclante 
das é,!rmas, como VOSSA ALTEZA IMPERIAL poderá ver elas 
relações ele alterações enviadas á Repartição de Ajudante 
Ger: era!. · 

Tendo o Supplicante de praça ci uasi 20 annos e mais ele 8 ele 
Capitão cio Corpo ele engenheiros e sempre em effectivo ser-
viço e pratica seguida ele engenharia militar e civil, acha-se 
nas condições ela lei para ser promovido, e affirma que nenhum 
outro seu companheiro ele classe tem mais e melhores serviços 
á patria elo que o Supplicante. 

Portanto, SENHORA, o Supplicante confia que Vossa Alteza 
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Imperial tomará em consideração a sua reclamação mandando 
que a informe o Tribunal insuspeito e illustrado que tem todo 
interesse em esclarecer a vossA ALTEZA IMPERIAL para bem 
distribuir justiça e contar com a lealdade e dedicação dos 
subditos de VOSSA ALTEZA. 

Nestes termos o Supplicante, 
E. R. M. 

Recife, 12 de Janeiro de 1888. 

Gregorio Thaumaturgo de Azevêdo. 

Documentó n. 5 
Illm.º e Exm.º Sr. Conselheiro Dr. Thomaz José Coelho 

de Almeida, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Guerra. 

O Capitão do Corpo de engenheiros e Encarregado das 
Obras Militares de Pernambuco, Gregorio Thaumaturgo de 
Azevêdo, pela quarta vez tendo reclamado ao Governo Impe-
rial contra a promoção por merecimento ao .posto de Major 
de engenheiros 'do Capitão Antonio Ernesto Gomes Carneiro, 
por considerai-a offensiva ao seu direito e manifestamente 
contraria ás disposições claras e terminantes da Lei de 6 de 
Setemb·o de 1850 e seu Regulamen~ó de 31 de Março ele 
185 l, como o provou nos seus requerimentos de 30 de Abril, 
21 de Jun ho e 7 de Outubro, tudo de 1887 e 12 de Janeiro de 
1888, cujas copias pede permissão para passar ás mãos de 
V. Exc., recorre novamente contra os despachos do ante-
cessor de V. Exc., ignorando ainda qual tenha sido o do 
ultimo requerimento, e roga se digne de tomai-o em conside-
ração ouvindo o Parecer do Conselho Supremo Militar e Sec-
ção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado sobre o 
assumpto, que interessa á Justiça e á efficacia da Lei. 

O Supplicante confiado no caracter recto de V. Exc., 

E. R. M. 
Pernambuco, 20 de Março de l 888. 

Gregori·o Tltaitmaturgo de Azevêdo. 
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Documento n. 6 

Jll?n . . <lfx·m. ~. f!lfeá-Mn/i,a/P;ffatloµ 

Dr. J oauuim José dB OlivB ira Anà rade 
PRESIDENTE DA PROVINCIA DE PERNAMBUCO 

O Capitão do corpo de engenheiros e Encarregado das Obras 
Militares de Pernambuco, Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, 
tendo de dirigir uma reclamação ao Poder Legislativo, neces-
sita additar á sua fo de officio, como documento a que se 
.referem os §§ 3. º, 4. 0 e 5º. do .artigo 13 do Regulamento appro-
vado por decreto n. 772 de 31 de Março de 1851, o que houver 
á seo respeito no desempenho da commissão em que se acha 
n'esta província desde Fevereiro de 1886 até esta data. 

Requer, portanto, a V. Exc. se digne mandar passar por 
certidão junto a este o que constar das relações semestraes, 
Ordens do dia e informações especiaes do Commando das Ar-
mas, e dos Relatorios e informaçõe? dos Presidentes da pro-
víncia. 

O Supplicante pede deferimento e 
E. R.M. 

Recife, 7 de Maio ele i 888. 

Gregor/o Thaumaturgo de Azeziedo. 

Informe o Sr. Brigadeiro Commandante das Armas. 
Palacio da Pres idencia de Pernambuco, 7 de Maio de 1888. 

Oliveira Andrade. 

Dê-se certidão do que comtar. 
Palacio da P·residencia de Pernambuco, 19 de Maio de 1.888. 

Olivei"ra Andrade. 
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Certifico em observancia do despacho exarado no presente 
nque-rimento que, o que consta á respeito do Supplicante é o 
seguinte: 

Palacio da Presidencia de ·Pernambuco, em 3 de Agosto de 
I 887. 

I.º Secção. - Inteirado cio que expõe V. Exc. em officio de 
r cio corrente sob n, 392, relativamente aos concertos ultima-
mente feitos nas penitenciarias cio quartel cio 2. º Batalhão ele 
Infanteria, recommendo-lhe que louve o Engenheiro elas Obras 
Militares pelo zelo com que desempenhou o serviço á seu 
cargo. - Deus . Guarde a V. Exc. 

P ed•o Vicente de A zevedo. 

Sr. Brigadeiro Commanclante das Armas. 

Palacio ela Presiclencia ele Pernambuco em 26 de Outubro 
de 1887. 

I.º Secção. - Declaro a V. S., em resposta ao seo officio n. 
; 60 de 22 clo .ccrrente, que, para aproveitar o zelo e economia 
com que V. S. tem desempenhado os trabalhos sob sua direc-
ção, ainda uma vez peço ao Exm. Sr. Ministro da Guerra a 
concessão do credito que solicitei por officio de r6 de Ago~to 
ultimo, sob n. r 69, afim de serem levados á effeito os me lho-
ramentos ele que se resente o Quartel da Companhia de Caval-
laria, dando conhecimento cio expost0 no seo citado officio. -
Deus Guard e a V. S. 

P edro Vicente de A zez1edo. 

Sr. Engenheiro Encarregad o das Obras lVIilitares. 

Trecho do Relatorio com que o Exm. Sr. Dr. Pedro Vicente 
de Azevedo, tntregou a administração da província ao Exm. 
Sr. r. 0 Vice-presidente Dr. Ignacio Joaquim de Souza Leão, 
em 27 de Outubro de 1877. 
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Obras Militares 
As Obras Militares desta província estão sob a direcção do 

Capitão do corpo de engenheiros Gregorio Thaumaturgo de · 
Azevedo, funccionario que se recommenda pela Íntelligencia, 
zelo e actividade no desempenho do seo cargo. 

Ficaram concluídas administrativamente as obras e reparos 
dos Quarteis do Hospício, da Companhia de Cavallaria e de 
outros estabelecimentos militares sob a direcção vigilante e 
economica d'aquelle engenheiro. 

N. 858. - Quartel General do Commanclo das Armas de 
Pernambuco, 16 de Maio de 1888. 

Illm . . e Exo. Sr. - Em cumprimento ao respeitavel des-
pacho de V. Exc., exarado no incluso requerimento do Capitão 
<lo corpo de engenheiros Encarregado das Obras Militares desta 
província, Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, tenho a infor-
mar que das ordens do dia d'este commando consta o seguinte: 

Ordem do dia n. 15 9 de 24 Janeiro de 1887. -Foi elogiado 
pelo interesse e dedicação com que vencendo não pequenas 
difficuldades se esforçou por concluir hontem o penoso tra-
balho ele que com a melhor vontade se encarregou na linha de 
tiro em Beberibe: 

Da Ordem. do dia n. 2 lo de 6 de Agosto do mesmo anno, 
foi louvado por ter desempenhado com zelo e proficiencia os 
concertos ultimamente feitos na penitenciaria do Quartel do 
2. º Batalhão de Infanteria : 

Da ordem do dia n. 231 de 26 de Novembro ainda do mesmo 
anno, foi louvado pelo interesse e zelo que prestou durante 
tres dias com particular empenho e notavel aptidão, a con-
strucção de um reducto que traçou no campo de exercic1os no 
acampamento de Beberibe : 

Da Ordem do dia n. 246 de lo de Março do corrente anno 
foi louvado porque, não estando immediatamente subordinado 
ao Commando das Armas, cem inexcedível zelo, prestou -se á 
seo conv_ite por mais ele uma vez, a tomar parte nos exercícios 
e a.campamentos como Engenheiro, sendo seos serviços dignos 
de louvores. - Deus Guarde a V. Exc. - Illm. Exm. Sr. 
Desembargador Joaquim José de Oliveira Andrade. Presidente 
da provincia de Pernambuco.- O Brigadeiro, José de Almeida 
Barreto. 

Secretaria da Presidencia ele Pernambuco,21 de Maio de 1888 
Pelo Archivista, J oão Pereira do Rego. Pagou 4$409 de 

emol umentos e addicional de 6 '(o . 
Secretaria da Presidencia de Pernambuco 2 l de Maio de 

888. Chacon. 





DOCUMENTO N. 7 
MAPP A demonstrativo dos Projectos organizados pelo Capi~ão do corpo de engenheiros Gregorio 'l:haumaiturgo ele Azevedo, Encarregado 

das Obras Militares da Província ele Pernambuco, desde Março de 188G até Maio de 1888, com decla.ração dos respectivos orç::i.-
mentos, dos que ainda dependem de solução do Ministerio ela Guerra, das obras já executadas e elos saldos verificados. 

DA'rA DA 

DESIGNAÇÃO OREl A N lZAf/AO DOS 

PROJJDCTOS 

---l- - ------

DlPOlt'l'ANCT 1~ 

DOS 

ORÇAMEN'l\JS ~ 

IMPOR'.l'ANClA 

DESPENDIDA 
SALDOS OBSERVAÇÕES 

-- - --===========I===== 1~====~1===================1 
Projecto que existia para constrncçiio de um alojamento no Arsenal de Guerra ... . ........... . 

Idem de repams que existia p:tra o Qu:trtel de Cavallaria ... ..... .......... ....... . .......... .......... ........... . 
1 Idem de conclusão das obras da parte central do Quartel elo 14.: Balalhii.o de Tnfanteria ....... 18 de Março de l886 .. . 
2 lelem de repams na Fortaleza do Brum ..... . ....... ... ............. . ............. . .. .. .... 20 ,, 
3 Idem idem no Quartel da Companhia de Cavallaria .... . .... . . .. . ... .. .. ... .... ............. 13 el e Abril 
4 Idem idem no Paiol el e Polvora ela Imheribeira ........................ . ..................... 26 ,, " 
5 Idem de obras novas no Arsenal de guerm ....... . ... .... ........ . .. . ............ .. .... . ... 15 de Maio 
6 Idem de reparos na Enfermaria Militar . .. . ......... . .... . ... . .. . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ele Junho 
7 Idem supplemeutar de novos reparos no Paiol ela Imberfüei rn ... .. . . ........ . . . ..... .. ...... 29 de J L1lho 
8 Tcl em de reparos ua Fortaleza do Brum . . ... . ............................ . ............ . .... 31 
9 Idem id em nos banheiros do Quaitel elo 14. · Batalhão ele Iu fan t:eria e Enfermari[J. Militar . .. ... 31 " 

10 Idem idem na penitenciaria elo Quartel elo 2. · Batalhão ele Tnfanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ele Agosto 
11 Idem idem na fortaleza do Brnm ...... . .... . ..... . ... . ... . .. . ..................... . . . . . ... 14 
12 Wem supplementar ele novos reparos na Enfermaria Militar ... , ... ....... .. . .... . .. .. . ....... 23 ,, 
13 Idem ele reparos e construcção nova no Q1rn.1·1.el do 2. · Batalh>to ele lnfont.eJ"ia ... .... ....... . .. 23 ,, 
14 Idem supplementar ele r eparos no QL1a.t·i.el da Companhia. ele Caval lari a .... . .......... . . , . . ... 1 de 0Lltubro ,, 
15 Tdem idem de novos Teparos no Quartel da. Compa.nhia ele Ca.v,tllaria ............. ..... ... . .. . 25 ., ,, 
16 1 l'.Jm.,.( reparos nos xatlrezes d:t Fortalo:r.:t elo Brnm .... . ...................... . .... .. .. . ·. . . 6 ele Novembro 

telem ele re on!Jtrucçã.o ela coberta elo cleposil.o de bombas elo .Arsenal ele Guena .............. . 19 ,, ,, 
18 [dem ele repa os no cano ele esgoto e Jatl'lnas da. Fortaleza tlo Brnni.. .. ......... . . . . . . . . . . . . . 7 el e Dezeml)J"O ,, 

· 19 Idem idem nos corpos ele guarda. ela Alfandega e 'l'hesouro Provincial . .. ........ . ........ . .. 11 ,, 

20 fclem ele novos re1 aros na. arrecadação geral elo 14. · Ba.talh,ío de Inf'aute ria ... . ..... , . ..... .... 18 ,, ,, 
21 Idem idem em diversas dependencias elo Quartel do 14. · Batalluí.o de InfH.n1eria .......... . .. .. 3 ele Fevereiro de 1887 

Substituição elo encanamento ele ga.z no Quartel elo 14-. · Bata.lh:i.o ele lnfanteria . . . ........... . ........... . . ... . . ..... . 
22 Projecto ele reparos no preclio n . 47 ela rna ela .A.urora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 de Março 
23 íclem ele construcçii.o ele compartimentos ele nrn.cleira nas companhias do 14. · B. ele Inf:tnteria . . 4 ele Abl'il 
24 Idem ele obras novas e repa.ros no Quartel ele Cavallaria .. ... .. ... . . ............ ... ..... .. .. . 12 de Agosto 

25 Idem ele reparos ne Jacl ri lho elo (~uartcl elo 14. · Batalhão ele I1lfante ria e Enfermaria. Mil il.ar . .. 14 ele Dezembro ,, 
26 Concerto elas torneims da caixa cl'itgLrn ela Enferrnnria MiJit•w ..... . ... ... ... . . ...... .... ·- .... . ... . . ............. . 

27 Projecto ele reconstrucç'lo ela.s privadas elo Quartel elo 2. · Bat) lb1lo de Infante1·ia . ....... .. .... 17 de Janeiro ele 1888 
28 Idem de calafeto elo soalho da Enfermaria Mi!Ha.r . ..................... ...... .. . . .......... 15 de Março 
29 ldem ele alteamento ela parede ela 2." companhia elo Quartel ro 14. ·Batalhão ele lnfant.c ria. . ... 18 ele Abril " 30 Tdem ele reparns em duas clepemlencias do Qnartel elo 14. · Ba alhiio de Infantcria .. . . . ........ 29 ele Maio ,, 

Somma ...... . .......... . ............... . .. . ..... .... . .............. . . . .. . .. . 

Pernambuco, 31 ele Maio ele 1888. 

1:080$810 . . .. . . 413$689 Este projecto é de um dos meus anteecsrores. Exi;-11 
cotando parle delle em 11:de »aio de 1886, rea· 
lisei em 1.49lSl99 a economia de 413$689. 

300$000 220$110 . . . . . . 79$890 Excut. em 27 de Março ele 1886. • 
6:416.'13 6:416$138 .............. . . . . Idem <'m 13 ele Abril ele 1887. 1 

560$628 560$075 . . . . . . $553 Idem em 7 de Maio ele 1886. 
709. 83l ... . ... .... . ............ . ....... Idem m 13 de r ovembrn de 1886 1 
535$911l .......... . ..... .......... ...... Idem em 1 ele OutubTO ele 1886. 

4:'198$901 .. . ............... . ..... .... .... Depende ele solução. 
1 :309$183 ........ . ...... . .. . ... . . . .... ... Em execução. 

644.' 3931 613$697 . . . . . . 26~696 Ex:ecut. em 1 ele Outubro ele 1886 
4$004 ................ . ....... . ....... Idem pelo .Arsenal ele Guena. 

62$016 60$000 . . . . . . 2$016 Id em em 1 ele Setembro ele 1886. 
66.•288 66$000 . . . . . . $288 Idem em 29 de Julho ele 1887. 

20:564$634 .......................... . .. . .. Parte elo pro:iecto em e:xecuçtlo. 
2 :699:1\668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ...... E1u execucão. 

19 :723$710 ... . . ,. ..... . ......... . . . ....... A' executar. 
845$044 . ................... ... ..... . ... Execut. em 13 ele Novembro 1886 
429$980 428$540 . . . . . . 1$440 ldem idem idem . 
162$302. 131$022 . . . . . . 31 $280 Idem em 2 ele De:r.embro de 1886 
195$490 181$783 . . . . . . 13$707 Id em em 14 de Junho ele 188'7. 
290$810 237$005 . . . . . . 53$80:3lclem em 22 ele Jttneiro ele 1887. 
289$418 100$000 . . . . . . 21$179 Idem o da Alfandega cm 15 de fmreiro de 1m. 

1 O orcamento era de 121$119. 
648$72 . . ....................... Idem em 13 qe Abril ele 188'7. 

2:021.,596 :020$632.. . . . . ,º964 lclem iclt'm idem. 
807:j;5:'í0 746. 000 . . . . . . 61. .. .,50 Idem em 26 el e Abril ele 1887. 

1 :195$960 ............................ . .. Idem pelo proprietario. 
1:552$719 :235.'3 O . . . . . . 317."339

1

1Ielem em 23 ele Maio de 1887. 
28:661$001 :()72$862 ..... . .......... _ .. Idem uma parte em 21 de Outu-

bro ele 1887, 
647$082 443$070 . . . . . . 204$0l2/Icl em em 4 ele F evere iro ele 1888. 

11$20 . . . . . . . . .. . . . . . . ... 1 11$200 \ldcm com operarios e mttteriaes empregados 11ns 
J 1 obras do Quartel do H· Bnlalhiio de lnfanteria. 

511$40 401$272 . . . . . . 110$132 Itlem em 20 de Fevereiro de 1888 
428$619 398$330 . . . . . . 30$289 Ielem em 28 ele Maio ele 1888. 

47$260 47$000 .. , . . . $260 Idem em 16 de Maio de 1888 . 
451$602 . ............... . .. . ............ Depende de sohrção. 

-------------1 
109 :537$960 19:359$726 1:380$289 

Grego Thawnaturgo de Azevedo. 





• 

·• 

• .. 

• 








	Pagina_0001
	Pagina_0002
	Pagina_0003
	Pagina_0004
	Pagina_0005
	Pagina_0006
	Pagina_0007
	Pagina_0008
	Pagina_0009
	Pagina_0010
	Pagina_0011
	Pagina_0012
	Pagina_0013
	Pagina_0014
	Pagina_0015
	Pagina_0016
	Pagina_0017
	Pagina_0018
	Pagina_0019
	Pagina_0020
	Pagina_0021
	Pagina_0022
	Pagina_0023
	Pagina_0024
	Pagina_0025
	Pagina_0026
	Pagina_0027
	Pagina_0028
	Pagina_0029
	Pagina_0030
	Pagina_0031
	Pagina_0032
	Pagina_0033
	Pagina_0034
	Pagina_0035
	Pagina_0036
	Pagina_0037
	Pagina_0038
	Pagina_0039
	Pagina_0040

