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COMPANHIA CORRECCIONAL

DECRETO N. 3á8 — HE lá DE ABRIL DE 1890
Crèa no Coi'pt> de Marinheiros Nacionaes uma companhia denominada
Companhia Gorrôcciofral

ü Marechal Manoel Dcodoro da Fonseca, Chefe do Govoi-no
Provisório, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da
Nação, considerando que ha necessidade da creação de uma companhia correccional cujo fim seja segregar as praças de conducta
irregular e mão procedimento habitual das morigeradase curnpridoras dos seus deveres, em beneficio da segurança e garantia
destas, como também em prol da disciplina, ordem e boa marcha
do serviço, tanto nos navios como nus corpos e dependências da
marinha;
Considerando ainda que o restabelecimento do castigo severo,
abolido por occasião do advento da Republica e applicavel unicamente ás praças arroladas na referida companhia dentro de
um limite restricto, ó uma necessidade reconhecida o reclamada
por todos os que exercitam autoridade sobre o marinheiro, tanto
mais quanto não é possivel corrigir e melhorar pelos mesmos
processos benevolos por que o sào as praças que compiehendem
a sua nobre e alta missão ;
Decreta:
E' creada uma companhia correccional, que se regerá pelas
instrucções que a este acompanham, assignadas pelo vice-almirante Eduardo AVandenkolk, ministro e secretario de Estado
dos Negócios da Marinha, que assim as faça executar.
Sala das sessões do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 12 de abril de 1890, 2° da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.
Eduardo Wandenholh.

lustrucções a que se refere o decreto desta data
Art. l." A Companhia Correccional tem por objecto submetter
a um regimen de disciplina especial as praças que forem de má
conducta habitual, e punir faltas em casos que não exijam
conselho de guerra.
Art. 2.° Será incluída na Companhia Correccional a praça
que reincidir em:
a) Actos de insubordinação e indisciplina contra seus superiores ;
270
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b) Dasidia no cumprimento dos devores ;
c) Embriaguez em acto de serviço ou dada por vicio ;
d) Pratica de actos contrários á moral;
e) Excesso de licença aggravada com distúrbios em terra.
Art. 3.° A inclusão na Companhia Correccional se fará mediante um conselho summario, que decidirá sobre a conducta da
praça, á vista da parte accusatoria, copia autheutica de assentamentos e depoimento de testemunhas.
Art. 4.° Os commandantes do Corpo de Marinheiros Nacionaes.
força naval, navio solto, Escolas de Aprendizes Marinheiros,
tendo presente a parte dada pelo offlcial, commandante da companhia a que pertencer a praça, commandante do destacamento
a bordo, offlcial da escola ou quem suas vazes fizer, expedirão as
ordens sobre a formação do conselho e communicarão o resultado ao Ajudante General para os devidos effeitos, enviando o
processo com os esclarecimentos que possam interessar ao
assumpto.
Art. 5.° De igual mod > procederá o commandante do navio
em viagem, a respeito das praças que merecerem ser incluídas
na Companhia Correccional, devendo, logo após a decisão do
conselho, submettal-as ao regimen estatuído nestas instrucções,
no quanto for applicavel, e em seu regresso á capital, ou de
qualquer parte, havendo opportunidade, fazer a respectiva communicação na fôrma indicada.
Art. 0.° As praças destacadas nas escolas de aprendizes marinheiros que, pela decisão do conselho, forem condemnadas
á Companhia Correccional, serão por ordem do Ajudante General da Armada remettidas ao commando do Corpo de Marinheiros Nacionaes, acompanhadas do respectivo processo e caderneta, que deverá conter as notas e esclarecimentos referentes.
O commandante do corpo fará escripturar em livro especial
os assentamentos das praças que forem condemnadas á Companhia Correccional.
Art. 7.° As praças incluídas na Companhia Correccional ficam
sujeitas, além do prescripto na legislação vigente, ao seguinte
regimen que lhes será peculiar :
a) Ficam privadas do goso de licença ;
V) Não vencem ração de vinho ou aguardente ;
c) Terão alojamento e formarão rancho á parte ;
d) Não tomarão parte nos recreios da guarnição ;
e) Trarão cosido na manga da camisa ou blusa um C de casimira encarnada ;
f) Perceberão apenas metade de seus vencimentos ;
g) Perderão o direito a qualquer gratificação extraordinária ;
h) Contarão por metade o tempo de serviço ;
£) Durante o dia estarão sempre no convez, sob as vistas do
offlcial de quarto, e durante a noite ficarão sob a vigilância do
inferior de serviço, e guardadas á vista por um plantão ou senti nella ;
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;') Sompre que não estejam em fainas permanecerão segregadas na guarnição ;
Ã) Nos portos farão diariamente exercício de pelotão durante
duas horas [ em viagem, sempre que o tempo e circumstancias
da navegação pormittirem, observar-se-ha o mesmo preceito ;
l) Uma vez incluídas na Companhia Correccional, si por
espaço de ires mezes não modificarem notoriamente a conducta,
serão rebaixadas a grumete aquellas que maior graduação
tiverem;
m) Prestarão todo o serviço em concurrencia com as demais
praças, excepto montar guarda ou desempenhar cargo quo importe conllança ;
n) Serão empregadas de prcfarencia nos serviços mais pesados
e nos de asseio, tanto a bordo dos navios, como nos arsenaes o
diques ;
o) Nas formaturas e exercícios geraes formarão uma esquadra
á parte;
p) Não poderão ser promovidas.
Art. 8.° Pelas faltas que commctterem serão punidas do
seguinte modo:
o) Faltas leves—Prisão a ferros na solitária a pão e água,
por três dias ;
b) Faltas leves repetidas—Idem, idem, por seis dias ;
c) Faltas graves—vinte e cinco chibatadas.
Art. 9.° Para os crimes o delictos, em que seja applicavel a
legislação vigente, si por lei não forem excluídas do corpo,
uma vez sentenciadas, continuai-ao na Companhia Correccionaí
com aggravamento do castigo, que será, sompro que o merecer,
applicado na razão dupla do prescripto no artigo antecedente;
quanto, porém, ao castigo corporal, terá logar em dous dias,
Art. 10. No fim de três mezes de permanência na Companhia
Correccional, si a praça houver modificado o comporumonto,
tornando-se elle notoriamente bom, será excluída da Companhia
c reverterá ao seu anterior estado, solicitando-se da autoridade
competente a expedição das ordens para esse fim. Si o contrario
tiver logar, o relapso, pelas faltas que commetter, soffrerá
maior castigo que os comrninados no presente regulamento, o
qual ficará ao prudente arbítrio do commandante.
Art. 11. As praças que não se regenerarem com um anno do
permanência na Companhia Correccional ficarão para sempre
privadas de accesso de classe, embora excluídas posteriormente
da Companhia, e não poderão emprcgar-so ern nenhum estabelecimento ou dependência da marinha.
DO CONSELHO

Art 13. O consalho sara composto do â° commandante do
# „ corpo, navio ou escola, como presidente, e dous oíhciaes de pá-
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tente da classe da Armada ; na sua falta, de classes annexas, o
ainda na falta destes se recorrerá aos officiaes do Exercito, dos
quaea o mais moderno escreverá o processo.
PROCEDER DO CONSELHO

Art. 13. A' vista da parte accusatoria serão interrogados
officiaes inferiores ou praças, preforindo-se os de reconhecida
moralidade e disciplina, os quaes externarão livremente o seu
conceito a respeito do accusado. No caso de ficar provada a
parto, o conselho opinará pela inclusão na Companhia Corroccional; no caso contrario, levará o resultado da investigação
ao conhecimento do commandanto, por offlcio esoripto pelo vogai mais moderno, e assignado por todos os membros do conselho, para que se proceda de conformidade com a lei relativa a
partes falsas.

Art. 15. Estes artigos são lidos freqüentemente perante a
guarnicão formada, fazendo os commandantes notar ás praças
as desvantagens conseqüentes á entrada na Companhia Corraecional, exhortando-as a empregarem o maior esforço para não
serem nella arroladas.
Art. 16. Quando no quartel do Corpo de Marinheiros Nacionaeso numero de pragas arroladas na Companhia Correccional
exceder de vinte, o respectivo commandante requisitará ordem
do Ajudante General da Armada afim de que o excedente seja
transferido para os navios da Armada.
Art. 17. A transferencia de que trata o artigo anterior se
verificará pela seguinte formai — cada navio de 1a classe poderá
ter até seis praças da dita Companhia ; os de 2* quatro o os de
3aArt.
dous.18, Fioam extensivas ostas disposições á Conapanhii da
Marinheiros Nacionaos de Matb Grosso e ás praças do Batalhão
Naval no que lhes for applicavel.
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, 12 de abril de
1890,— Eduardo Wandenholk.

FÔRMA 1)0 PARECER

Aos oito dias do mez de março de mil oitoceiitos o oitenta e
nove, na praça de armas do cruzador Guanabara, reunido o conselho de investigação para julgar da parte dada contra o marinheiro nacional J. de O., pelo oílicial encarregado do destacamento, 1° tenente J. de O. M., procedeu-se a inquirição de
testemunhas, resultando do depoimento dellas que a praça
J. de O. está no caso de ser incluída na Companhia Correccional, porquanto ô dada a freqüentes actos de....

F.
(Posto) Presidente,
F
(Posto) Vogai.
P
(Posto) Voxal.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 14. Os commandantes do Corpo de Marinheiros Nacionaes, de força naval, navio solto, apresentarão trimensalmente
relatório circumstanciado relativo á Companhia Correccional,
fazenlo notar as vantagens colhidas e quaes as medidas que
mais aproveitaram á correcção dos delinqüentes. Estes relatórios serão remettidos á Secretaria de Estado por intermédio das
autoridades competentes.
,_ 5

CÓDIGO DISCIPLINAR DA ARMADA
DECRETO N, 509 DE 21 DE JUNHO DE
CEBAKDO
a CÓDIGO

DISCIPLINAR PARA A ARMADA

DECRETO K. 509 — D E 21 CE JUNHO DE 1330
Cria o OoiHpjo Disciplinar para a Armada

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo
Provisório, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da
Nação, considerando que os castigos exaggerados ; não se coadunam com os sentimentos philantropicos do século, nem com o
gráo de civilisação da Republica, e que a lei, para produzir o
almejado intento, deve além de justa ou proporcionada á natureza 'da contravenção, ser humana sem fraqueza e enérgica som
barbaria, resolve crêar o Código Disciplinar para a Armada,
onjas disposições acompanham o presente decreto, assignadas
pelo vice-almirante Eduardo Wandenkolk, Ministro e Secretario
de Estado dos Negócios da Marinha que assim o fará executar.
Sala das sessões do Governo-Provisório da Republica dos
Estados Unidos do Brazil, 81 de junho de 1890, 2° da Republica.
MANOEL DKODORO DA FONSECA
E, Wandenholh,

Código Disciplinar para a Armada
TITULO I
DAS CONTRAVENÇÕES DA DISCIPLINA MILITAR
PENAS CORREGGIONAES

E

DAS

CAPITULO l
DAS CONTRAVENÇÕES DA DISCIPLINA MILITAR

Art. l.°São contravenções da disciplina militar:
l. Offendcr a moral por palavras ou actos ;
ã. Demorara execução do ordons ou deixar do cumpril-as;
3. Censurar os superiores ou procurar desconsideral-os,
quer por palavras quer por escriptos ;
4. Ausentar-se de bordo, do estabelecimento ou embarcação
miúda, onde ae achar, sem licença, uma vez que tal ausência não
constitua deserção ;
;
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.- 4 —

5. Não
dar parte ao superior da execução das ordens que
delle tirer
recebido;
6. Retirar-so do seu posto ou deixar o serviço de que
estiver encarregado, sem ordem expressa, salvo si tiver sido
rendido ou houver concluido o mesmo serviço;
7. Não reprimir desordens entre praças, podendo-o fazer;
8. Permutar serviço sem autorisação;
9. Introduzir a bordo, nos quartéis e estabelecimentos navaes
matérias
inflammaveis ou explosivas, salvo os phosphoros
amorphos;
10. Responder ao superior com palavras ou acções inconvenientes;
11. Embriagar-se em actp de serviço ou no navio, quartel
ou estabelecimento onde servir;
lá. Ser negligente no desempenho da incumbência ou serviço que lhe for confiado ;
13. Conversar alto ou fazer ruído por occasião de faina,
manobra,
exercício, formatura ou reunião para qualquer serviço
;
14. Entrai- a bordo ou em qualquer estabelecimento por
ontro
lugar que não seja o marcado para isto, salvo motivo de
força maior;
15. Penetrar nos aposentos dos chefes, commandante e
offlciaes, nos paióes e outros íogares reservados, sem a devida
permissão, ou ordem para o fazer, ou mesmo circumstancia
grave que o compilla a isto ;
16. Fumar quer a bordo, quer nos quartéis e estabelecimentos, fora do lugar para isto designado, ou duraníe o tempo
em que o não possa fazer ;
17. Disputar, luctar ou travar conflicto com seus camaradas
ou com indivíduos não militares;
18. Introduzir a bordo ou nos quartéis bebidas alcoólicas;
19. Não prestar cuidado ao asseio do corpo e da roupa, nem
ter esta, quanto ás praças, devidamente guardada e marcada
com o numero, classe e companhia a que pertencerem;
20. Dar ou trocar roupa, sem licença ;
21. Dar toques, fazer signaes, içar ou arriar a bandeira e
disparar qualquer arma, sem ordem;
22. Andar fora do uniforme;
23. Conduzir luz á qualquer parte do navio, sem licença do
offlcial de quarto ou som as precisas cautellas, ou conserval-a
fora das horas regulamentares, sem a devida permissão;
24.; Exceder a licença por tempo que não constitua deserção
25. Não sujeitar-se ao castigo;
26. Dividir a ração de vinho ou aguardente com alguma
praça que, por medida disciplinar, se ache privada de recebel-a.
87. Não apresentar-se, findo o castigo ou licença: si for
offlcial, ao chefe ou commandante; si for inferior ou praça ao
offlcial de quarto ou de estado;
— 10 —

38. Trazer navalha ou passador sem o competente fiel;
29. Deixar de comparecer, sem justo motivo, à mostra ou
quarto, á formatura, ao exercício, ou de acudir immediatamente á chamada para qualquer serviço ou manobra;
30. Trabalhar mal, de propósito, em qualquer exercício ou
serviço;
31. Fazer accusações falsas;
32. Usar de armas ou instrumentos prohibidos ;
33. Extraviar ou estragar, por negligencia, ou propositalmente, qualquer objecto da fazenda nacional, e bem assim
peças do fardamento próprio ou alheio;
34. Representar contra qualquer punição antes de cumprir
o castigo que lhe tiver sido imposto;
35. Recusar o pagamento ou o fardamento que lhe competir;
36. Fazor representações, ou sem licença do superior, ou
em termos desrespeitosos, ou sem ser por via hieriircluca;
37. Publicar qualquer representação contra seu superior,
sem a devida venia de autoridade competente;
38. Dirigir aos superiores representações ou manifestações collectivas;
39. Discutir, pela imprensa, assumptos attinentos á disciplina militar, ou altercar, por esse mei», com outro ou outros
militares
;
40. Autorisar,
promover ou assignar petições eollectivas
entre militares;
41. Tomar parte em jogos de parada ou azar;
42. Fazer commercio, qualquer que elle seja ;
43. Casar-se: o offlcial— sem prévia communicação ao sou
commandante, e as praças — sem que este lhe haja concedido
licença
44. ;Não punir ou nlo promover a punição do inferior,
quando este commetta qualquer falta ou transgressão da honra
o do dever militar:
45. Tratar o inferior com injustiça ou offendel-o com palavras
46.; Conversar com as praças que estiverem presas ou com
aquellas que se acharem de sentinella, vigia, plantão, etc.;
47. Transgredir não só ás regras de policia o serviço estabeleci Ias a bordo, nos quartéis ou estabelecimentos navaes, mas
também os preceitos que se contoem na ordenança e nos regulamentos militares.
CAPITULO II
DA JUSTIFICAÇÃO DAS CONTRAVENÇÕES DA DISCIPLINA MILITAR

Art. 2." Serão justificadas as contravenções disciplinares,
e, portanto, não punidas:
l . » Quando fo.-em devidas á força maior, competentemente
provada;
— 11 —

S.° Quando commettidas por ignorância manifesta da disposição ou ordem transgredida;
3.° Quando praticada no interesse do publico serviço, ou na
defesa da honra, vida o propriedade cio contraventor ou de
outra pessoa.

POSIÇÃO
HIERAKCIHCA

Adinooslação.
Reprehensão.
Prisão simples ale oilo i l i a s .
Prisão rigorosa alô oilo dias.

CAPITULO III
DA ATTENUAÇÃO DAS CONTRAVENÇÕES DA DISCIPLINA MILITAR

Art. 3.» Sorão attenuadas as contravenções da disciplina
militar:
I.° Quando o contraventor tiver bom procedimento ;
2.° Quando houver prestado serviço rolovanto e como tal
reconhecido pela autoridade competente;
S." Quando tiver sido tratado, em serviço ordinário, com
gor não aut jrisa Io por lê i .

INFERIORES K A
SBMIÍLIIAPUS

CAPITULO IV
DA AGGRAVAÇÃO DAS CONTRAVENÇÕES DA DISCIPLINA MILITAR

Art. 4.° Serão aggravadas as contravenções da disciplina
militar:
1." Quando houver acaumulação de duas ou mais faltas ;
2." Quando houver reincidência om falta da mesma natureza ;
3." Quando forem precedidas de ajuste entre dous ou mais
militares;
4.° Quando dadas com offensa da honra e do pundonor
militar ;
5.° Quando commettidas por occasião de encalhe, avaria
grave, collisão, incêndio, naufrágio, manobra que interesso ;i
segurança da embarcação, inundação, tumulto, commoção pó.,
pular, ou qualquer calamidade ou desgraça, assim publica
como particular;
G." Quando praticadas durante o serviço por motivo deste.

QUALIDADES DAS PENAS

Rcprcheiisão.
Serviço dobrado,
ate 30 dias.
lortancia
I mpedimento
D.esconto na gratificação alô 1/3 du iuip
mensal.
Prisão simples ale o i l o dias.
Prisão rigorosa ato oilo dias.
^;dxa l^poraria ,1o posto. } p^,, ()h , inl-el.K,r(,s dos
l i a i x a indolinuta do posto., i C01 ;>OS (lc mM. ,
Passagem para a Companhia )
'1
^Corrcccional.
Eliminação do quadro ou emprego — Para os assemelhados .
Kcpreheusão.
Serviço dobrado.
Exercício de pelotão de infanteria.
Impedimento alô 30 dias.
Fachina,
Golilha.
Suspensão ou privação do cargos, dado ou mantido
pelo commaudante.
Desconto na gratificação até 1/3 da importância
mensal.
Prisão simples até oito dias.
--

GADOS, MARINHEI
ROS,SOL1>A1>OSE

a pão o água.
Baiua temporária do p o s t o /

ASSIiMELUAJJO»

ou clusse.

Art. 5.° Asp.inas correccionaos ou disciplioares estatuidlas
neste Código, e bom assim os preceitos attinontes á duração,
applicação e effeitos das mesmas penas acham-se condensados
pó seguinte quadro:
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\ ,-j

..^ i-)iiaco.s d u s

Baixa indetinida do porto
l aradas | ^^
paSgein.para á Companhia 1

CAPITULO V
DAS PENAS CORRECCIONAJÍS OU DISCIPLINARES

...ll.,lo,. /f

\

Correccional.
EUnúna.ão do auadro ou emprego-Para os asse
melliados.
Observações

I.— As penas de adinoestação
ou por escripto.

ou

repreUensão podem ser verbaes
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Quando verbaes aerão irrogadas :
Si o increpado for official — particularmente ou perante outroe
officiaes que pelo menos tenham o mesmo posto que acjuelle;
Si for inferior — na presença ilos demais inferiores ou dos seus
subordinados, segundo a gravidade da contravenção;
Si for qualquer outra'praça de pret — em frente da companhia,
destacamento, guarnição ou corpo a que pertencer.
II. — A pena de serviço dobrado, importando a continuação do serviço, só será applicada quando não possa resultar para a praça de
pret assim punida, prejuízo em sua saúde.
III. — O impedimento obriga o inferior ou praça de pret a permanecer no recinto do quartel, estabelecimento, navio, companhia ou
alojamento, segundo for determinado ; mas o não dispensa do serviço
que lhe competir por escala, ou for ordenado.
IV. — O exercício de pelotão do infantoria não devora durar mais
de quatro horas, sendo duas de manhã e duas de tarde.
v . — A pena de (achina consista no serviço concernente á limpeza,
arrumação e transporte de objectos, quer nos navios, quernos quartéis
ou estabelecimentos navaes.
Esta pena pôde também ser applicada, como accessoria, ás praças
impedidas nos navios ou estabelecimentos,
c e n o e ainda ás que estiverem
c a s t i o de prisão
ris
cumprindo o castigo
simples,
VI,— A
pana de
compelle oo paciente
p
.-,-.,-.„
^ Bgolilha
^^ii«n;uiupelJe
a estar de pé, na posi
sição vertical; e não poderá ser infligida por espaço maior de quatro
horas, alternado com outras tantas de descanso.
VII.— A pena de desconto na gratificação até um terço de sua im• portancia mensal será, de preferencia, imposta aos indivíduos assemelhados aos inferiores ou demais praças de pret que, por indolência ou
propósito, mal desempenharem os seus deveres; e os não exime do serviço a que forem obrigados.
VIII.— A pena de prisão simples sujeita o paciento a rccolher-se:
Abordo: si for offi ciai ou interior—ao recinto do respectivo alojamento; si for cabo, marinheiro ou soldado—á coberta com lorros simples.
Em terra: si for offícial— ao recinto do quartel, estabelecimento ou
da própria residência; si for inferior— ao alojamento; si for qualquer
outra praça de pret— á prisão fechada.
Semelhante poria não dispensa os oüiciaos, os inferiores e as demais
praças de pret de fazerem o serviço que lhes competir ou for ordenado,
mas importa para essas ultimas praças a privação da ração de vinho.
IX.— A pena do prisão rigorosa obriga o culpado á reclusão:
Si for offlcial—no seu camarote, quando a bordo; c na sala do 06tado-maior, quando em terra;
Si for inferior—no seu camarote fechado, quando a bordo, e no seu
quarto fechado ou no corpo de guarda, quando em terra;
Si for qualquer outra praça do pret—em cellula ou solitária, quer
a bordo, quer em terra.
Esta pena exime opaciente, qualqunr que elle seja de fazer serviço;
mas implica: para os inferiores—a perda da gratiiicação correspondente aos dias de prisão, e para as demais praças de pret—não só a
perda dos vencimentos durante o cumprimento do castigo, mas também
da ração de vinho ou do toda a ração, menos a de pão e água, conforme
a qualidade da mesma pena.
X.—A suspensão ou privação de carço, dado ou mantido pelo commandante, traz comsigo a peria da gratificação inherente ao mesmo
cargo.
XI.—A pena de baixa temporária do pogto ou classe não pôde ser infligida por mais de quatro mezea consecutivos e dá em resultado a retro-
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gradação; para os inferiores e cabos—a marinheiros de 1a classe ou a soldado, segundo o corpo a que pertencerem; para os marinheiros nacionaes — a classe immediatamente interior ou mesmo á ultima classe.
Finda a pena, será o paciente reintegrado no seu posto ou classe.
Xll.— A pena do baixa indefinida do posto ou classe só pôde ser
imposta por e lícito de decisão do Omselho de Disciplina e acarreta para
o paciente a mesma retrogradação de que trata a observação precedente mas, por prazo indeterminado.
XIII.— A passagem para a Companhia Correccional depende de decisão do Conselho de Disciplina e sujeita as praças dos corpos de marinha ao regimen excepcional estabelecido pelo decreto u. 328, de 12 de
abrilXIV.—
ultimo.
A pena de eliminação do quadro ou emprego, quer seja por
inaptidão profissional, quer como medida disciplinar, esta dependente
de decisão do Conselho de Disciplina e não isenta os indivíduos que,
embora com exercício em outros corpos, ainda pertencerem ao Corpo
de Marinheiros Naciouaes, cm rovrrtercm a esto, alim de completar o
tempo de serviço a que estiverem obrigados.
XV.— Toda e qualquer pena, com excepgão da admoestação o reprehensão, que podem ser verbaes, será imposta em ordem do dia, com
especificação da qualidade e duração da mesma pena, do motivo que a
determinar e das circumstancias que concorrerem para aggravar ou
attenuar a contravenção, si as houver:

Art. 6." Nas embarcações onde não houver prisão cellular ou
solitária, e bem assim quando esta, for insufficionte para o numero
dos culpados, a pena de prisão rigorosa será substituída pela
de prisão com ferros duplos, na coberta ou alojamento.
Art. 7.° As praças de pret que tiveram condecoraçõeshonoriftcas ficarão sujeitas unicamente às penas correccionaea estatuídas para os officiaes, mas serão reclusas: em terra—no corpo
da guarda ; e a bordo— em fogar especial na coberta, ou em algum compartimento do navio.
Art. 8.° Aos guardas-marinha e aspirantes serão applicaveis:
quando na Escola Naval — as penas expressas no regulamento
da mesma escola ; e quando embarcados—as penas fixadas neste
Código para os offlciaes.
Art. 9.° Não será considerada como pena a prisão de algum
official, inferior ou qualquer outra praça de pret para esperar a
devida punição da autoridade competente, nem tão pouco a que
for ordenada como medida preventiva.
Art. 10. Igualmente não será considerada pena a applicação, como meio coercitivo, de uma ca,misola de força a toda e
qualquer praça de pret que for acommettida de exoitação violenta, quando não convier encerral-a em uma cellula ou solitária, para não comprometter-lho a vida.
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TITULO II

PaaagCiipUo único. Igual attribuieão, terão fora da Capital
Federal, os cammaudantes de forças, navios soltos o os chefes
de estabeleci motos navaes.
Art. 13. Os commandantes do força e chefes de estabelecimentos que se acharem na Capital Federal e bem assim os commandantes de navios incorporados a alguma força naval e os
offlciaes que commandarem destacamento sobre si, terão competência para impor todas as penas correccionaes expresas no
artigo antecedente, com excepcão da baixa temporária do posto
ou classe.
Art. 14. Todo o superior poderá infligir aos subordinados
que servirem sob suas ordens, as penas de admoestação e reprefionsão vorbaes.
Art. 15, As autoridades competentes para, attenta a decisão do Conselho do Disciplina, ordenar penas correccionaes, são ;
1.° O Ministro da Marinha :
A baixa indefinida do posto ;
A passagem para a Companhia Correccional ;
A eliminação do quadro ou emprego.
2." O Chefe do Estado-Maior General:
A baixa indefinida do posto ;
A passagem para a Companhia Correccional.
3.° Os commandantes dos corpos :
A baixaindefinita do posto.
4.° Os commandan cês de forças, navios soltos e chefes do estabelecimentos navaes, fora da Capital Federal :
A passagem para a Companhia Correccional.

PA .TURISDICÇÃO E DA DISCRIMINAÇÃO DAS PENAS CORRECCIONAES QUE CADA AUCTORIDADE PÔDE INFLIGIR

CAPITULO I
DA JUK1SDICOÃO

Art, 11. Toem jurisdicção para inlligir penas correccionao8
ou disciplioares;
1.° O Ministro da Marinha ;
2.° O Chefe do Estado-Maior General ;
3.° QIÍ commandantcs de forças, navios, corpos o os chefes
dos estabelecimentos navaes.
Paragrapho único. Esta jurisdicção não iuhibo a autoridade
immediatamentc superior de tomar conhecimento da contravenção, e, consequentemente, de fixar a pena que julgar mais adequada, ou, si esta já tiver sido imposta pelo inferior, de íazel-a
cessar, ou dimiauil-a ou augmental-a.
CAPITULO II
DA DISCRIMINAÇÃO DAS PENAS CORRECCIONAES QUE CADA AUTORIDADE PÔDE INFLIGIR

Art. 12. O Ministro da Marinha, o Chefe do Estado-Maior
General e os commandantes dos corpos do marinha, poderão, a
juizo próprio, infligir as seguintes penas correccionaes ou disciplinares:
Admoestação;
Reprehensão ;
Serviço dobrado ;
Impedimento;
Fachina;
Golilha;
Suspensão ou privação de cargo, dado ou mantido pelo
commandante ;
Desconto da gratificação até um terço da sua importância
mensal ;
Prisão simples ;
Prisão rigorosa ;
Baixa temporária do posto ou classe.
— 16 —

TITULO III

DO CONSELHO DE DISCIPLINA
CAPITULO ÚNICO
Art. 16. O .Conselho de Disciplina é especialmente incumbido
de averiguar a inaptidão profissional e as contravenções disciplinares de toda a praça de pret ou assemelhado, proposto para,
ser punido com qualquer das seguintes penas correccionaes:
1." Baixa indefinida do posto ou classe ;
2.» Passagem para a Companhia Correccional ;
3." Eliminação do quadro ou emprego.
Art. 17. Este conselho, que funccionará no navio, quartel ou
estabelecimento, onde se houver dado a contravenção, ou se
17 —
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— 12 —achar o incriminado, será composto do 2° commandante ou subchefe, como presidente, e de dous offlciaes de patente do Corpo
da Arnaada.
Em falta destes, servirão offlciaes das classes annexas.
Paragrapho único. Não entrará na formação do conselho o
official que houver dado a parte accusatoria.
Art. 18. O conselho será convocado por ordem escripta do
commandante donavio ou corpo, ou do chefe do estabelecimento,
quer por deliberação própria, quer por determinação de autoridade competente.
A ordem da convocação deverá ser acompanhada da parte
accusatoria, da cópia dos assentamentos do contraventor e de
quaesquer outros esclarecimentos attinentes á elucidação do
assumpto.
Art. 19. O processo, posto que não pretira as formulas garantidoras da innocencia será summario e oscripto pelo offlcial
mais moderno.
Art. 80. Examinados os documentos e incluído o interrogatório verbal das testemunhas de accusação e defesa (si as houver)
e do próprio accusado, proferirá o conselho o seu julgamento,
que será firmado por todos os membros e remettido com os
demais papeis á autoridade que o convocou.
Art, 81. A' vista da decisão do conselho, a autoridade ordenará a execusãoda pena.
Si, porém, não tiver conpetencia para tanto, ou si o conselho
houver sido convocado por ordem superior, remetterá o processo, por via hiorarchica, a quem de direito.
TITULO IV
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
ÍT

CAPITULO ÚNICO
Art. 22. Nos casos em que as penas comminadas no presente
Código não sejam proporcionadas á gravidade da falta, isto é,
quando esta exija mais severa repressão, deverá a autoridade
competente, de accordo com as leis em vigor, ordenar ou promover o respectivo procedimento criminal, para a punição do
culpado.
Art. 23. Todo o superior é competente para prender preventivamente a seu subordinado, uma vez que o faça á ordem de
autoridade que tenha jurisdicção para impor pena disciplinar e,
pelos tramites legaes, dê parte immediatamente á dita autoridade.
Art, 24. Haverá em cada navio, corpo e estabelecimento
naval dous livros abertos, rubricados e encerrados pelo respectivo chefe, para registro das penas disciplinares, sendo um
. para os offlciaes e outro para as praças de pret.
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Taes livros serão eseripturados de conformidade com os mo •
delos annexos sob lettras A e B,
Art, 25. Além do que preceitúa o artigo antecedente, todas
üs notas referentes ás penas disciplinares, impostas a offlciaes e
praças sorão averbadas, de accordo com a legislação vigente, na
respectiva caderneta, no livro de soccorros e no livro-mestre.
Art. 86. Trimensalmente será remottido ao Quartel-General
pelos commandantos de forças, navios soltos, corpos de marinha
e chefes de estabelecimentos navaos uma relação nominal dos
offlciaes e praças correccionalmente punidos, com declaração das
faltas cornmettidas, das circumstancias attenuantes ou aggravantes o da qualidade e duração das penas impostas.
Art. 27. O Chefe do Estado-Maior General si reconhecer, pelo
exame das relações a que se refere o artigo precedente, qualquer
ülegalidade ou exorbitância de attribuição na inlliccão daa penas,
ordenará ou promoverá a punição do culpado, segundo a gravidade da falta.
Paragrapho único. Igual attribuição terão os commandantes
de força em circumstancias análogas.
Art. 28. Os membros do Conselho Naval, ou quaesquer outros
offlciaes commissionados pelo Governo para inspeccionar forças,
corpos, navios ou estabelecimentos de marinha prestarão especial attenção ao modo por quc^são observadas as disposições
deste Código; e do resultado darão parte minuciosa á Secretaria
de Estado.
Art. 29, A avoriguação de qualquer abuso de autoridade pôde
ser determinada ex-officio ou mediante representação de quem
se julgar lesado em seus direitos, uma vez que tal representação seja feita em termos cornmedidos o apresentada pelos
tramites legaes.
Art. 30. Verificado o abuso de attribuições, ficará suspenso
o castigo, só ainda não estiver inteiramente cumprido, e o punido isento do avorbação da pena em seus assentamentos.
Paragrapho único. Si a averbação já tiver sido feita, a anuullação da nota só terá logar por acto do Ministro da Marinha.
Art. 31. O Governo determinará as dimensões das cellulas
ou prisões solitárias, quer a bordo, quer em terra ; e bem assim
que ellas sejam tão arejadas quanto possível.
Art. 3ã. Os cirurgiões dos navios ou estabelecimentos visitarão com freqüência as prisões, afim de proporem aos commandantes ou chefes as medidas que julgarem indispensáveis á saúde
dos presos.
Art. 33. As disposições deste Código são extensivas aos offlciaes e praças do Exercito, ou a quaesquer individuos assemelhados a militares, que servirem nos navios da Armada ou estabelecimentos navaes.
Art. 34. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1890.— Eduardo Wandenkolki
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LEI N. 612 — DE 29 DE SETEMBRO DE 1899
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sano
ciono a seguinte lei:
Artigo único. E' approvado e ampliado ao Exercito nacional o Código Penal para a Armada, que acompanhou o
decreto n. 18, do 7 de março de 1891 ; revogadas as disposições
em contrario.
Capital Federal, 29 do setembro de 1899, 11° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
J. N. de Medeiros Mallet.
José Pinto da Lwz.
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GODIGO PENAL DA ARMADA
DECRETO N, 18 DE 7 DE IARÇO DE 1891
KSTAnilLRffiNDn

NOVO coniao PENAL PARA A ARMADA, DF. ACCORDO COM o DECRETO DE
14 DE FEVEREIRO

DESTE A N N O

CÓDIGO PENAL DA ARMADA
DECRETO N, 18 -

DE 7 DE MARCO DE 1891

Kstabíleoe novo Código Penal para a Armada, de accôrdo com o decreto de, 14 de fevereiro deste anno.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz.il,
em observância do decreto de 14 de fevereiro ultimo, que
autorizou o Ministro da Marinha a modificar algumas disposiçOes do Código Penal para a Armada, estabelecido pelo
decreto n. 949, de 5 de novembro de 1890
Decreta:
Que seja aquelle código substituído pelo que a este acompanha, assignado pelo Contra-Almirante Fortunato Foster
Vidal, Ministro da Marinha, que assim o fará executar.
Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de março do 1891, 3n da
Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.
Fortunato Foster Vidal.

CÓDIGO PfflAL PARA A AMADA DOS ESTADOS UMDOS DO BRAZll
A QU1 SE E1W1 (
i 18 DESTA DATA
LIVRO l

Dos crimes e das penas
TITULO I
Da applicnçãtí e do» eft*eito« da lei penal

Art. 1." Nenhum indivíduo ao serviço da marinha de
guerra poderá ser punido por facto que não tenha sido anteriormente qualificado crime, nem com penas que não estejam
previamente estabelecidas.
— 27 —

A interpretação extensiva, por analogia ou paridade, não é
admissível para qualificar crimes ou applicar-lhes penas.
Art. 2." As disposições da lei penal militar não teem effeito
reti-oaetivo ; todavia, facto anterior será regido pela lei nova:
a) Si não for por ella qualificado crime ;
b) Si for punido com pena menos rigorosa.
Paragrapho único. Em ambos os casos, embora tenha havido condemnação, se fará applicação da lei nova, a requerimento da parte ou do auditor da Marinha, por simples despacho do juiz ou tribunal, que proferiu a ultima sentença.
Art. 3,° As disposições doste código são applicaveis :
1." A todo o indivíduo, militar ou seu assemelhado, ao
serviço da marinha de guerra ;
:3.°A todo o indivíduo, nas mesmas condições, que commetter em paiz estrangeiro os crimes nelle previstos, quando
voltar ao Brazil, ou for entregue por extradicção, e nS,o houvo
sido punido no logar onde delinquiu ;
?<." A toio o indivíduo estranho ao serviço da marinha do
guerra que:
a) Commetter crimes em território ou águas subnaettidas a
bloqueio, ou militarmente occupadas; ia bordo dos navios da
Armada ou embarcações sujeitas ao mesmo rogimen ; nas
fortalezas, quartéis o estabelecimentos navaes ;
b ) Servir como espião, ou dar asylo a espiões e emissários
inimigos, conhecidos como taes ;
c') Seduzir em tempo de guerra as praças para desertarem,
ou der asylo ou transporte a desertores ou insubmissos; ou
d ) Seduzil-as para só levantarem contra, o governo ou seus
superiores;
' H
e j Atacar seniinellas, ou penetrar nas fortalezas, quartéis,
estabelecimentos navaes, navios ou embarcações da Armada
por logares defesos;
f) Comprar, em tempo 'do guerra, ás praças ou receber
dellas, em penhor, peças do seu equipamento, armamento, e
fardamento, ou cousas pertencentes ã Fazenda Nacional.
Paragrapho único. Alóm dos casos em que este código applica
pena especial a indivíduo estranho ao,serviço da marinha do
guerra, aquelle que commetter, ou concorrer com indivíduo
da marinha para commotter crimo militar marítimo, ficará
. sujeito ás penas estabelecidas neste código, si o crime não for
previsto polo Código Penal commum, ou si for commettidp em
tempo de guerra e tiver de sor julgado por tribunal militar
marítimo.
Art. 4.° O presente código não comprehende:
a) As contravenções de policia, eommettidas a bordo dos
navios da Armada ou embarcações sujeitas ao mesmo
mon, nas fortalezas, quartéis o estabelecimentos navaes;
l>) As infrações dos regulamentos disciplinares.

TITULO II
1>U8 C

•Unos o doa erimiitosoe

Avt. õ,° E' crime toda ac^ão, ou omissão, contraria ao
dever marítimo e militar, prjvista por esto código, o será
punido com as penas nelle estabelecidas.
Art. 6." E' punivel o crime consummado o a tentativa.
Art. 7.° A resolução docomrnettor crime, manifestada por
actos exteriores, que não constituírem começo do execução,
não está sujeita á acção penal, salvo si constituir crimo especiücado
Art. na
8.°lei.
Quando depender a consummação do crimo da realização de determinado resultado pela lei considerado como elemento constitutivo do crimo, oste não será consummado sem a
verificação daquelle resultado.
Art. 9.° Reputar-se-ha consummado o crimo quando o
acto criminoso reunir em si todas as condições especificadas
pela Art.
lei, 10. Ha tentativa de crime sempre que, com intenção
do commettel-o, alguém executar actos exteriores que, pela sua
relação directa com o facto punivel, constituam começo de
execução, o esta não tiver logar por circumstancias independentes da vontade do criminoso.
Art. 11. São considerados sempre factos independentes da
vontado do criminoso o emprego errado, ou irreflectido, de
meios julgados aptos para a consecução do fim criminoso, ou
o mão emprego desses meios.
Paragrapho unioo. Não é punivel a tentativa no caso do
ineftlcacia absoluta de meio empregado, ou do impossibilidade
absoluta do fim a que o delinqüente se prppuzer.
Art. 12. Ainda que a tentativa não seja punivel, os factos
que entrarem na sua constituição o serão, si forem classificados
comoArt.
crimes
13. especiaos.
Os agentes do crimo são autores ou cúmplices.
Art. 14. São autores:
§ 1.° Os que direatamento resolverem o executarem o
crimo;
§ 2.° Os que, tendo resolvido a execução do crimo, provocarem e determinarem outros a executal-o por meio de abuso
ou influencia de superioridade hierarcliica ;
§ 3.° Oa que, antes e durante a oxecução, prestarem auxilio,
sem o qual não seria commettido ;
§ 4." Os que directamento executarem o crime poi* outro
resolvido.
Art. 15. Aquelle que mandar, ou provocar alguém a
commetter um crime â responsável como autor:
§ l.° Por qualquer outro crime que o executor commetter
* para executar o de que se encarregou;
— 29 —
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§ 2.° Por qualquer outro crime que resultar como conseqüência dülle.
Art. 16. Cessa a responsabilidade de mandante, si retirar
a tempo a sua cooperação do crime.
Art. 17. São cúmplices:
§ 1." Os que, não tendo resolvido ou provocado por qualquer
modo o crime, derem instrucçõas para eommettel o e prestarem
auxilio a execução;
§ 2.° Os que, antes e durante a execução, prometterem
ao criminoso auxilio para evadir-se, occultarem ou destruírem os instrumentos do crimo ou apagarem os seus
vestígios.

TITULO III
Da responsabilidade «•i-iiuiiuil ; das causas que
dirimem a criminalidade e .justificam os crimes.

Art. 18. As acções ou omissões contrarias á lei penal, que
aão forem commettidas com intenção criminosa, ou não resultarem de negligencia, imprudência ou impericia não serão
passíveis de pena.
Art. 19, A responsabilidade penal é exclusivamente pessoal.
Art. 20. Não dirimem, nem excluem a intenção criminosa:
a) a ignorância da Jei penal ;
b) o erro sobre a pessoa ou cousa a que se dirigir o crime.
Art. 21. Não são criminosos :
§ l .o Os menores de 9 annos completos,
§ ã.° Os maiores de 9 annos e menores de 14, que obrarem
sem discernimento ;
§ 3.° Os que por imbecilidade nativa ou enfraquecimento
senil, forem absolutamente incapazes de imputação;
§ 4.° Os que se acharem em estado de completa privação
de sentido e do intelligencia no momento de commetter o
crime ;
§ 5.° Os que commetterem o crime casualmente, no exercício ou pratica de qualquer acto licito, feito com a tenção
ordinária ;
§ 6.° Os que no exercício do commando de navio, embarcação da Armada ou praça de guerra, e na imminencia
de perigo ou grave calamidade, empregarem meios violentos
para cornpellír os subalternos a executar serviços e manobras
urgentes, a que sejam obrigados por dever habitual, para
-- 30 —

salvar o navio ou vidas, ou para evitar o desanimo, o terror,
a desordem, a sedição, a revolta ou saque.
Art. 22. A ordem de commetter crime não isenta da
pena aquelle que a executar; todavia, si constituir um facto
que a lei pune somente como abusos de poder ou violação de
devores funccionaes, a responsabilidade penal que resultar
da execução, em virtude de obediência legalmente devida a
superior legitimo, recahirá unicamente sobre aquelle que deu
a ordem.
Art. 23. Os indivíduos isentos de culpabilidade, em resultado
de affecção mental, serão entregues ás suas famílias ou recolhidos a hospital de alienados, si o seu estado mental o exigir
paraArt.
segurança
do publico.
24. Os maiores
de 9 annos e menores de 14 que se provar
terem obrado com discernimento, serão remettidos á autoridade
civil para os recolher a estabelecimentos disciplinares até á
idadeArt.
de 25.
17 annos.
A isenção da responsabilidade criminal não implica
a da responsabilidade civil.
Art. 26. Não são também criminosos:
§ l,° Os que praticarem o crime para evitar mal maior;
§ 2.° Os que o praticarem em defesa legitima, própria ou
de outrem.
A legitima defesa não é limitada unicamente á protecção
da vida ; ella comprehende todos os direitos que podem ser
lesados.
Art. 27. Para que o crime seja justificado no caso do § 1° do
artigo precedente, deverão intervir conjuntamente, a favor
do delinqüente, os seguintes requisitos:
1°, certeza do mal que se propoz evitar ;
5ò°, falta absoluta de outro meio menos prejudicial ;
3°, probabilidade da efflcacia do que se empregou.
Art. 28. Para que o crime seja justificado no caso do § 2°
do mesmo artigo, deverão intervir conjunctamente em favor
do delinqüente os seguintes repuisitos:
1°, impossibilidade
agressão actual;de prevenir ou obstar a acção, ou de
2°,
invocar e receber soccorro da autoridade publica ;
3°, emprego de meios adequados para evitar o mal e em
proporção
da aggressão
;
4°, ausência
de provocação
que occasionasse a aggressão.
Art. 29. Reputar-se-ha praticado em defesa própria o crime
opmmettido em resistência á execução de ordeus ou requisições illegaesr, não se excedendo os meios necessários para
impsdil-a.
Paragrapho único. São ordens e requisições illegaes as
emanadas de autoridade incompetente e destituídas das solemnidades necessárias para a sua validade, ou manifestamente
« „ contrarias ás leis.
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TITULO IV
lia» eireuuislmielos suggra vnutes e «t tciiuantes

Ari. 30. As circumstancias aggravantes e atteauantes dos
crimes influirão na aggravação ou attenuação das penas com
que hão de ser punidos.
Art. 31. Qualquer das circumstancias indicadas como
aggravantes deixará de sol-o nos crimes om que for considerada
especial.elemento constitutivo, ou quando constituir crime
Art. 32. No concurso do cireumstancias attenuantes e
aggravantes prevalecem umas sobre outras, ou se compensam
observando-se as seguintes regras:
§ 1." Prevalecem as aggravantes:
a ) quando preponderar a perversidade do criminoso e a
extensão do damno ;
l> ) quando o criminoso for avesado a praticar más acções
ou desregrado de costumes;
c ) quando ceder a motivos oppostos ao deyor e á lealdade
militar, que puderem concorrer para o descrédito e enfraquecimento moral da Armada ;
d ) quando o crime for commetfcido em território ou águas
em bloqueio oumilitarmente occupadas.
§ 2." Prevalecem as attenuantes:
a ) quando o crime não for revestido de circumstancia
indicativa do maior perversidade ;
b ) quando o criminoso não estiver em condições de cornpreliender toda a gravidade o perigo da situação a que se expõe,
nem a extensão e conseqüências da sua responsabilidade.
§ 3.° Compensam-se umas circumstancias com outras, sendo
da mesma importância ou intensidade.
Art. 33. São circumstancias aggravantes:
§ 1." Ter o delinqüente procurado a noite, ou Jogar ermo
para mais facilmente perpetrar o crime.
§ S.» Ter sido o crime commettido com premeditação,
mediando entre a deliberação criminosa e a execução o espaço,
pelo menos, de 24 horas.
§ 3." Ter o delinqüente commettido o crime por meio de
veneno,
dação
. substancias anesthesicas, incêndio, asphyxia ou inun4."frivolo.
Ter o delinqüente sido impellido por motivo reprovado§ou
§ 5.° Ter o delinqüente superioridade em força ou armas,
de modo que o offendido não pudesse defender-se com probabilidade de repellir aoffensa.
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§ 6." Ter o delinqüente procadido com fraude, ou com
abuso de confiança.
§ 7." Ter o delinqüente procedido com traição, surpreza ou
disfarce.
§8.° Ter precedido ao crime a emboscada, por haver o
delinqüente esperado o offendido em um ou diversos logares.
§ 9." Ter o delinqüente commettido o crime por paga ou
promessa de recompensa.
§ 10. Ter sido o crime commettido com arronibamento,
escalada, chaves falsas ou aberturas subterrâneas.
§11. Ter sido o crime ajustado entre dous ou mais indivíduos .
§ 12. Ter sido commettido o crime estando o offendido sob
a immediata protecção da autoridade publica.
§ 13. Ter sido o crime commettido com o emprego de diversos meios.
§ 14. Ter sido o crime_commettido em occasião de incêndio,
naufrágio, encalhe, collisão, avaria grave, manobra que interesse á segurança do navio, inundação, revolta, tumulto
ou qualquer calamidade publica, ou desgraça particular do
offendido.
§ 15. Ter sido o crime commettido em estado de embriaguez .
§ 16. Ter sido o crime commettido durante o serviço ou
a pretexto delle.
§ 17. Ter sido o crime commettido com risco da segurança
do navio, da subordinação e disciplina de bordo.
§ 18. Ter sido o crime commettido com emprego de armas
e instrumentos do serviço para esse fim procurados.
§ 19. Ter o criminoso mãos precedentes militares.
§ 20. Ter o delinqüente reincidido.
Art. 34. A reincidência verifica-se quando o criminoso,
depois da sentença condemnatoria passada em julgado, com»
mette outro crime da mesma natureza.
Art. 35. Tambsm se julgarão aggravados os crimes:
§ 1.° Quando a r.dôr physica for augmentada por actos
de crueldade.
§ 2.» Quando o mal do crime for augmentado por circumstancias extraordinárias de ignomínia, ou pela natureza irreparável do damno.
Art. 3(5. No crime do deserção são ainda circumstancias
aggravantes:
§ 1.» Ser a deserção realizada em paiz estrangeiro ou para
elle.
§2.° Levar o criminoso comsigo armas, ou qualquer
objecto ds propriedade nacional, ou subtrahido a camarada
ou companheiro de serviço.
§ 3.° Apoderar-se de embarcação da Armada para realizar o seu intento.
_ 33 —
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Art. 37. São circurüstancias attenuantes:
§ 1.° Não- ter havido no delinqüente pleno conhecimento
do mal e directa intenção de o praticar.
§ 2.° Ter o delinqüente commettido o c rimo em defesa
da própria pessoa ou de seus direitos, ou em defesa de pessoa ou direitos de sua família ou de terceiros.
§ 3.° Ter o delinqüente commettido o crime oppondo-se
á execução de ordens illegaes.
§ 4,° Ter precedido provocação ou aggressão da parte do
offendido.
§ 5.» Ter o delinqüente commettido o crime para evitar
mal maior.
§ 6.° Ter o delinqüente commettido o crime om obediência
á ordem de superior hierarchico.
§ 7.° Ter o delinqüente bons precedentes militares, ou
ter prestado relevantes serviços á Pátria.
§ 8.° Ser o delinqüente menor de 21 e maior de 70 annos.
§ 9.° Tejr sido o delinqüente tratado em serviço ordinário
com rigor não permittido por lei.
Art. 38. Np crime de deserção, em tempo de paz e dentro
do paiz,^ é considerada circumstancia attenuanto a demora na
concessão da baixa, além de dous mezes depois da conclusão
do tempo de serviço, ou na entregada ração e fardamento,
a que o delinqüente tiver direito.

TITULO V
t>aa pena» e e«ue effeitos ; da sua applicacào e modo
de execução

Art. 39. As penas estabelecidas neste código são as seguintes:
a) Morte;
V) Prisão com trabalho;
c) Prisão simples;
d) Degradação militar;
é) Destituição ;
f) Demissão;
de commando ;
f )) Privação
Reforma.
Art. 40. O condemnado á morte será fuzilado.
Art. 41. A pena de morte proferida em ultima instância,
por tribunal reunido em território ou águas oocupadas militarmente, será executada independente de recurso de graça,
salvo quando o governo federal determinar o contrario.

Art. 42. A pena de prisão com trabalho será, cumprida
dentro do recinto da prisão ou fora, om estabelecimentos navaos, presídios, praças de guerra, ou ein obras militares, emquanto não forem estabelecidas offleinas nas prisões da marinha,
segundo o regimen penitenciário cellulai', com este destino especial.
Paragrapho único. Ao condemnado será dado trabalho adaptado ás suas habilitações e condições physicas. Fora das horas
do trabalho, será recluso com segarança.
Art. 43. A pena do prisão com trabalho, em que incorrer o
offlcial de patente, sorá convertida na do prisão simples com
augmento da sexta parto.
Art. 44. A pena de prisão simples sujeitará o condemnado
á reclusão nas fortalezas.
Art. 45. A pena de degradação é accessoria e produz os
seguintes effeitos:
a) perda do posto, honras militares e condecorações ;
b) incapacidade para servir na Armada ou no Exercito, e
exercer funcçõea, empregos e offlcios públicos;
c) Perda de direitos e recompensas por serviços anteriores.
Art. 46. A pena de degradação se haverá como pronunciada pela sentença que impuzor a pona principal, nos crimes
que tornarem o condemnado indigno de pertencer ao serviço
militar.
Paragrapho único. Para este eíleito consideram-se crimes
quo acarretam indignidade : os commettidos contra a independência e integridade da Pátria (arts. 74, 75 e 7 6 ) ; os de
traição e cobardia (arts. 81, 82 e 84 ); os de revolta ou motim
(arts. 93 e 94, paragrapno único), e roubo (arts. 156, 157,
158 e 159).
Art. 47, A pena de destituição produz os seguintes effeitos:
o,) perda do posto, honras militares e condecorações;
b) perda do tempo de serviço anterior, com inhabilitação
para voltar ao serviço militar em qualquer posto ou emprego.
Art. 48. A pona de prisão simples por mais do dous annos,
a que for condemnado o ofileiai, acarreta a perda do posto o
honras militares que tiver.
§ 1.° O official general condemnado a prisão simples por um
ou dous annos, será reformado.
§ 2.° Todo o offlcial, effectivo ou honorário que for condemnado, por crime commum, a pena de prisão celliilar por
mais de dousannos, será excluído da Armada com todos os effeitos
da pena de destituição, como si nella incorresse.
§ 3.° Durante o cumprimento das penas civis ou militares
não será contada antigüidade ao condemnado para nenhum
effeito de direito.
Art. 49. A pena de prisão com trabalho por seis annos a
que for condemnada a praça de prot, importará a expulsão do
•aeftviço com inhabilitação para outro qualquer da Armada ou do
Exercito.
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Paragruplio único. A pena de prisão com trabalho imposta
aos inferiores, cabos ou seus assemelhados, importará, desde
logo, o rebaixamento á ultima classo do corpo a que pertencer.
Art. 50. A pena de demissão privará o condemnado do
posto, ou emprego, que effectivamento occupar e de todas as
vantagens inherentes aos mesmos, excopto o montepio.
Art. 51. A pena de privação do commando iníubirá o condemnado de exercer qualquer commando em terra ou no mar,
pelo que a sentença declarar.
Art. 52. A pena de reforma sujeitará o condemnado a
deixar a offectividade do serviço no posto ou emprego que
occupar, percebendo metade do soldo que teria si a reformanão
fosse forçada.
Art. 53. Não se considera pena a prisão preventiva do
indiciado, a qual, todavia, será computada na pena legal pelo
juiz ou tribunal do julgamento.
Art. 54. Nenhum crime sorá punido com penas superiores
ou inferiores ás que a lei impõe para a repressão do mesmo,
nem por modo diverso do estabelecido nella, salvo o caso em
que ao juiz se deixar arbítrio.
Art. 55. Nos casos em que este código não impõe pena
determinada o fixa somente o máximo o o minimo, considerar-se-hão três grãos na pana; sendo o grão médio comprehendido entre os extremos máximo o minimo, com attenção ás
circumstancias attenuanteso aggrayantes, as quaes serão applicadas observando-se as regras seguintes :
§ l . ° N o concurso de circumstancias aggravantes e attenuantes que se compensem, ou na ausência de umas e outras, a
pena será applicada no médio.
§ 2.° Na preponderância das aggravantes, a pena será imposta entro os gráos médio e máximo, e na das attenuantes
entre o médio e o minimo.
§3.° Sendo o crime acompanhado de uma ou mais circumstancias aggravantes, sem nenhuma attenuante, a pena será
applicada no máximo, o no minimo si for acompanhada de
uma ou mais circumstancias attonuantes, sem nenhuma
aggr avante.
Art. 56. A tentativa de crime, a que não estiver imposta
pena especial, será punida com as penas do crime, menos a
terça parte em cada um dos grãos.
Art. 57. A cumplicidade será punida com as penas da
tentativa e a cumplicidade da tentativa com as penas desta,
menos a terça parte.
Paragrapho único. Si a pena for de morte, impor-se-ha ao
culpado de tentativa ou cumplicidade a immediata.
Art. 58. Quando o criminoso for convencido de mais de
um crime, impor-se-lhe-hão as penas estabelecidas para cada
um delles, começando a cumprir a mais grave dellas em
relação á sua intensidade, ou a maior, si forem da mesma,
natureza,
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§ 1.° Quando porém, o criminoso tiver de ser punido por
mais de um crime da mesma natureza, impor-se-lhe-ha unicamente, no grão máximo, a pena de um só dos crimes, com augmento da sexta parte.
§ â.° Si em concurso de crimes praticados simultaneamente,
com a mesma deliberação e uma só intenção, o criminoso incorrer em mais de uma pena, impor-se-lhe-ha unicamente a mais
grave de todas, no grão máximo.
§ 3.° Si a somma accumulada das penas restrictivas da
liberdade, a que o criminoso for condemnado, exceder a 30
annos, se haverão todas as penas por cumpridas, logo que
seja completado esse praeo.
Art. 59. Nenhuma presumpção, por mais vehemente que
seja, dava logar á imposição de pena.
Art. 60. O condemnado que achar-se em estado de loucura, só entrará em cumprimento de pena quando recuperar
as suas faculdades intellectuaes.
Paragrapho único. Si a enfermidade manifestar-se depois que o condemnado estiver cumprindo a pena, ficará
suspensa a sua execução, não se computando o tempo de
suspensão no da condemnação.
Art. 01. A obrigação de indemnizar o darano é solidaria,
havendo mais de um condemnado polo mesmo crime.
TITULO VI
<»:i oxtincçiio «Ia acçüo pennl e «Ia eomlemnnçíío

Art. 62. A acção penal extingue-se :
1.° Pela morte do criminoso ;
2." Por amnistia do Congresso ;
3.° Pela proscripção.
Art. 63. A condemnação extingue-se por estas mesmas
causas, e inais :
1..° Polo cumprimento tia sentença ;
â'.° Por indulto do Congresso ;
3.° Por indulto do Presidente da Republica ;
4." Pelarehabilitação.
Art. 64. O indulto de graça faz cossar as incapacidades
pronunciadas pola condemnação, mas não eximo o agraciado
de satisfazer
Art. 65. oAdamno.
proscripção d.a accão é subordinada aos mesmos
prazos que a da condemnação, oxceptuadas as limitações
seguintes:
Prescrevo em dez anno,í a acção por cri mo a que este
código impuzer a pena de destituição ;
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- 14 Em oito, por crime a quo impuzer a pena de demissão;
Em seis, por crime a que impuzer a pen.i de reforma ;
Em dous, por crime a que impuzer a pena de privação do
commando,
Art. 66. A pi'escripção da acgão começa a correr do dia
em que foi praticado o crime. Interrompe-se pela sentença
do tribunal que declarar procedente a accusação e mandar
sujeitar o indiciado a julgamento e pela reincidência.
Art. 67. A prescripção da condemnação começa a correr
do dia em que passar em julgado a respectiva sentença.
Interrompe-se pela prisão do condemnado, e pela reincidência.
Art. 68. A coudemnação á mais de uma pena prescreve no
prazo estabelecido para a mais grave.
Paragrapho
único. A mesma regra se observará em relação
á prescripção
daacção.
Art. 69. ex-officio.
A prescripção, embora não allegada, deve ser
pronunciada
Arfc. 70. Não prescreve a acção criminal, nem a condemnação, no crime de deserção, salvo si o criminoso tiver já
completado a idade de 50 annos.
Art. 71. A condemnação pelos crimes que este código
pune com pena de morte, prescreve em SÓ annos, sendo
acompanhada da degradação, e sem ella em 35 annos.
Art. 72, Prescrevem:
Em oito annos, a condemnação que impuzor pena de prisão
com trabalho
ato
-___ ~
v ~ três
uiu.3 annos
« u u u r t ;j
da ujooma
mesma ijuiüureza
natureza até
até seis
Em 10,
" a que impuzer
^ .. fpena
—, „„
annos;
Em
annos ; 15, a que impuzor pena da mesma natureza até 10
20, a que impuzer pena da mesma natureza por mais
de 10Em
annos.
Paragrapho único. A condemnação á pena de prisão simples
imposta aos offlciaes do patente, em virtude de conversão
effectuada nos termos no art. 43, prescrevo nos mesmos prazos
que a condemnação á prisão com trabalho.
Art. 73. A rehabilitação consiste na reintegração do condemnaiío em todos os direitos que houver perdido pela
condemnação, quando for declarado innocente pelo Supremo
Tribunal Federal, em conseqüência do revisão extraordinária
da sentença condemnatoria.
§ 1." A reàabilitação resulta immediatamente da sentença
de revisão passada em julgado.
§ S.» A sentença do rehabilitação reconhecerá o direito do
rehabilitado á uma justa indomnisação, quo será liquidada em execução, por todos os prejuízos soffridos com a
condemnação.
A Nação é responsável pela indemuisação.
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LIVRO II

Dos crimes em espécie
TITULO I
Doe crimes contra a Pátria
CAPITULO I
DOS CRIMES CONTRA. A INTEGRIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIGNIDADE
DA NAÇÃO

Art. 74. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que tentar directamente, ou por factos, sujeitar o território da
Republica ou parte delle, ao domínio estrangeiro, quebrantar
ou enfraquecer sua independência e integridade:
Pena— de prisão com trabalho por cinco a quinze annos.
Art. 75. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra

que:
1.° Abandonar ou entregar ao inimigo qualquer fracção do
território da Republica, ou cousa pertencente a,o seu domínio, ou posse, dispondo de sufficientes meios de resistência;
2.° Auxiliar alguma nação a fazer guerra, ou commotter
hostilidade contra a Republica, fornecendo-lhe gente, dinheiro,
armas, munições ou meios da transporte ;
3.° Revelar ao inimigo ou a seus agentes, segredos políticos o militares, concernentes á segurança o integridade
da Pátria ; communicar ou publicar documentos, planos, desenhos o outras informações com relação ao material de guerra,
forças navaes, fortiftcações o operações militares, o santo e a
senha;
4.° Tomar armas contra a Nação, debaixo da bandeira
inimiga:
Pena— de morte, no grão máximo ; de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez, no mínimo.
Paragrapho único. Em igual pena incorrerá, o prisioneiro
de guerra, que, tendo faltado á sua palavra, íôr encontrado
com Art.
as armas
76. na
Todomão.
o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que voluntariamente continuar no serviço militar de
governo estrangeiro, para que tenha sido anteriormente licenciado, sabendo que o mesmo governo rompeu hostilidades
contra a Republica ou ameaça pratical-as:
Pena—de prisão com trabalho por cineo a quinze annos.
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- 16 Art. 77. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que, directamente e por factos, provocar uma nação
a declarar guerra á Republica:
§ l.°Sida provocação não resultar declaração de guerra,
ou si esta, posto que declarada, não tiver seguimento :
Pena— de prisão com trabalho por dous a seis annos.
§2.° Si da provocação resultar declaração de guerra e
essa tiver seguimento:
Pena— de prisão com trabalho por cinco a quinze annos.
Art. 78. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que, em publico, diante da guarnição ou da força
reunida, destruir ou ultrajar, por menosprezo ou vilipendio,
a bandeira nacional ou qualquer outro symbolo ou emblema da
nacionalidade:
Pena— de prisão com trabalho por seis mezes a um anno,
Paragrapho único. Em igual pena incorrerá aquelle que,
em publico, diante da guarnição ou força reunida, despojar-se
de suas condecorações, insígnias ou distinctivos, por menosprezo
ou vilipendio.
CAPITULO II
ESPIONAGEM E ALLICIAÇÃO

Art. 79. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
ou a elle estranho, militar ou não, que:
1." Introduzir-se, disfarçada ou furtivamente, por entre
navios da Armada ou comboiados, penetrar nelles, nos arsenaes
e estabelecimentos da marinha, para colher noticias, documentos
ou informações proveitosas ao inimigo, ou que possam prejudicar as operações militares ou a segurança dos navios, comboios e estabelecimentos da marinha ;
2." Dor asylo, agasalho ou auxilio a espiões e emissários
do inimigo, sabendo que o são, e facilitar-lhes, quando presos,
a evasão ou fugida ;
3.° Seduzir as praças ao serviço da marinha de guerra para
se passarem para o inimigo ; facilitar-lhes meios de evasão com
os te intuito, ou alistar marinheiros para o inimigo :
Pena—de morte, no grão máximo; de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez no mínimo.
Si o crime for commettido por paisano :
Pena — de prisão com trabalho de dez a trinta annos.
Art. 80. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra ou a elle estranho que seduzir as praças para se levantarem contra o governo ou seus superiores:
Pena—de prisão com trabalho por quatro a doze annos.
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CAPITULO 111
TRAIÇÃO E COBARDIA

Art. 81. Todo o commandante de força ou navios da Armada que:
1.° Mandar, em combate, arriar a bandeira nacional; render-so ao inimigo, ou entregar-lho o navio, provisões de guerra
ou munições, sem tor esgotado os meios de defesa e resistência;
2." Deixar de atacar p inimigo, igual ou inferior em força ;
de soccorrer algum navio nacional ou aluado, perseguido ou
empenhado em combate; de destruir um comboio inimigo,
não ser impedido por instrucções especiaes ou motivos graves ;
3." Suspender, sem ser constrangido a isso por força superior
ou razões legitimas, a perseguição de navio inimigo em retirada ;
4.° Abandonar o commando do navio ou posto;
5.° Separar-se, propositalmente, de seu chefe em presença do
inimigo, e, em caso de separação forçada, não empregar os
meios para reunir-se promptamente á força a que pertencer;
6.° Não conservar o seu navio no posto de combate que lhe
for designado ; deixar de tomar parte activa na acção ou de
auxiliar os navios que nella estiverem empenhados, e de preferencia os que içarcm insígnias de commando, salvo força
maior;
7.° Separar, em caso de capitulação, a sorte própria da
dos officiaes e praças;
8.° Perder, propositalmonte, algum navio ou embarcação
armada, ou occasionar sua apprehonsão ;
9.° Abandonar propositalmente o comboio de que for escoltador:
Pena—de morte, no gráo máximo; de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por doz, no mínimo.
Art. 83. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
ou embarcado, que:
1.° Arriar, sem ordem do commandante, a bandeira nacional
durante o combate ; fizer cessar o fogo, ou der voz de rendição ;
ã." Entrar em conspiração com o fim de forçar o commandante a arriar a bandeira nacional, suspender hostilidade,
fazer cessar o fogo, ou render-se ao inimigo ;
3.° Concorrer, propositalmente, para perda ou apprehensão
de algum navio da armada;
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4.° Separar-se, propositalmente, do commandante da força,
ou concorrer pava a separação, em presença do inimigo:
Pena — de morte, no gráo máximo ; de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez, no mínimo.
Paragrapho único. Si o crime for commettido por indivíduo estranho ao serviço militar:
Pena — de prisão com trabalho, por dez a trinta annos.
Art. 83. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
ou embarcado que, propositalmente, produzir avaria grave nas
caldeiras, machinas motoras ou especiaes, ou causar qualquer
damniflcação que possa prejudicar á efilciencia do navio:
Pena — de prisão com trabalho, por quatro a doze annos.
Art. 84. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que offerecer-se, voluntariamente, para pilotar algum navio
inimigo, salvo si este, achando-se em perigo, implorar soccorro:
Pena — de morte, no gráo máximo ; de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez, no mínimo.
Paragrapho único. Si o crime for commettido por pratico
brazileiro ou indivíduo estranho ao serviço da marinha de
guerra:
Pena ET de prisão com trabalho, por dez a trinta annos.
Art. 85. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra,
que:
1.» Não acudir ao seu logar ou posto de combate, ou, durante este, acobardar-se ;
2.° Pretextar lesão corporal ou enfermidade; provocar
algum accidente para esquivar-se de entrar em combate ou
eximir-se de serviço ou commissão de que possa resultar perigo,
3.° Procurar subterfúgios, ou exaggerar perigo para não
cumprir commissão arriscada, ou presumida tal, de que for encarregado ;
4<° Espalhar, em tempo de guerra ou em presença do inimigo,
noticias aterradoras que prejudiquem o animo das guarnições:
Si for o crime commettido por offlcial:
Pena—de demissão, no gráo máximo; de prisão com trabalho
por dezoito mezes, no médio; por um anno no mínimo.
Si não o for:
Pena—de prisão com trabalho por um ou dous annos.
Art. 86. Todo o indivíduo ao serviço da marinha da
guerra que, sendo incumbido de fazer um reconhecimento,
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ou outro serviço de guerra, prestar propositalmente informações falsas ou inexactaS:
Si o criminoso for offlcial :
Pena — de destituição ;
Si não o for:
Pena — do prisão com trabalho, por dois a seis anuos,
TITULO II
l)o» crimes contra a «egnrança interna da
Republica
CAPITULO I
CONSPIRAÇÃO E SEDIQÃO

Art. 87. E' crime de conspiração concertarem-se mais de
vinte pessoas ao serviço da marinha de guerra para :
1.° Tentar, directamente e por faetos, destruir a integridade nacional ;
2. o Tentar, diroctamente o por factos, mudar por meios
violentos a constituição da Republica e a fôrma de governo
por ella estabelecida ;
3."Tentar,diroctamente e por factos, a separação de alguns
dos Estados da União ou a incorporação do todo, ou parte
do território de um Estado a outro ;
4." Oppor-so, directamente o por factos, á, reunião do Congresso e das Assemblóas Legislativas dos Estados ;
5.° Oppor-se, directamente e por factos, ao livre exercício
das attribuições constitucionaes dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário da União ou dos Estados, ou influir,
por ameaças ou violências, nas suas deliberações:
Pena — aos cabeças, de prisão com trabalho por dous a seis
annos ; aos demais co-réos, por um a dous annos.
Art. 88. Si os conspiradores desistirem de seu projecto
antes de tor sido descoberto ou manifestado, por algum acto
exterior, deixará de existir a conspiração o por ella se não
procederá criminalmente.
Art. 89. Qualquer dos conspiradores que desistir do seu
projocto, antes de ter sido este descoberto, não será punido
pelo crime de conspiração, embora continue ella entre os
outros.
Art. 90. Constituo crime de sedição o ajuntamento de
mais do cinco indivíduos ao sorvíço da marinha de guorra
ou mercante, protegida ou em comboio, embora nem todos
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se apresentem armados para, com arruidos ou ameaças ; 1°,
obstar a posse e exercício de qualquer autoridade civil ou
militar ; 2°, exercer acto de violência ou ódio contra algum
funccionario publico ; 3°, impedir a execução do actos emanados
de autoridade competente; 4°, constranger ou perturbar
qualquer autoridade, funecionario, assembléa poliíica ou corporação administrativa no exercício de suas funcções :
Pena — aos cabeças, de prisão com trabalho por um a três
annos, e aos demais co-réos, por sois mezes a um anno.
Paragrapho único. Si o fim sodicioso for conseguido:
Pena dobrada.
Arfc. 01. Ficam isentos de pena os que deixarem de tomar
parte na sedição, retirando-se voluntariamente, ou obedecendo
á admoestação da autoridade.
Art. 92. Reputam-se cabeças os que tiverem deliberado,
provocado, excitado ou dirigido a conspiração ou sedição.
CAPITULO II
REVOLTA,

MOTIM E INSUBORDINAÇÃO

Art. 93. Serão considerados em estado do revolta ou motim
os indivíduos ao serviço da marinha de guerra que, reunidos
em numero de quatro, pelo menos, c armados :
1.» Recusarem, á primeira intimação recebida, obedecer a
ordem de seu superior ;
2.° Praticarem violências, fazendo ou não uso das armas,
e recusarem dispersar-so ou entrar na ordem, á voz de seu
superior ;
3.° Machinarem contra a autoridade do commandante, ou
segurança do navio ;
4.° Fugirem, desobedecendo á intimação, para voltarem a
seu posto ;
5.° Procederem contra as ordens estabelecidas ou dadas
na ocoasião, ou absterem-so propositalmente de as executar:
Pena — aos cabeças, do prisão com trabalho por dez a
trinta annos ; aos demais co-réos, de prisão com trabalho
por dois a oito annos.
Si qualquer destes crimes for commottido em presença do
nimigo, em águas submettidas a bloqueio ou militarmente
ocupadas:
Pena — de morte, nográo máximo ; de prisão com trabalho
por 20 annos, no médio, e por dez, no mínimo.
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Art. 94. Todo o individuo ao serviço da marinha do guerra
que recusar obedecer ás ordens, ou signacs de seus superiores
com relação ao serviço :
Pena, — de prisão com trabalho por um a dous annos.
Paragrapho único. Si a insubordinação for commottida em
presença do inimigo ou em águas submettidas a bloqueio, ou militarmente occupadas:
Pena — de morto, no grào máximo ; de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez, no minimo.
Art. 05. E' licito, porém, representar com reverencia
acerca da ordem recebida, quando houver motivo para discretamente duvidar-se de sua, legalidade, ou quando da sua execução
se deva prudentemente receiar grave mal; devendo, não obstante, cumpril-a, si o superior insistir.
Art. 96. Todo o individuo ao serviço da marinha de guerra
que aggredir physicamente seu superior, ou attentar contra sua
vida :
1.° Si da aggressão resultar a morte :
Pena — de prisão com trabalho por dez a trinta annos.
2.° Si alguma lesão corporal das especificadas no art. 152,
§§ 1° e 8° :
Pena— de prisão com trabalho, por quatro a dez annnos.
3.° Si alguma lesão corporal das especificadas no preâmbulo
do mesmo artigo :
Pena — de prisão com trabalho por dous a quatro annos.
Paragrapho único. Si o crime espocificado no numero l for
commettido em presença do inimigo, em águas submettidas a
bloqueio, ou militarmente occupadas:
Pena — de morte, no grão máximo ; de prisão com trabalho
por vinte annos no médio, e por dez, no minimo.
Art. 97. Todo o individuo ao serviço da marinha do guerra
que desacatar seu superior por pilavras, escriptos, gestos ou
ameaças :
Peca — de prisão com trabalho, por três mezes a um anno.
Art. 98. Todo o individuo ao serviço da marinha de guerra
que acommetter, á, mão armada, offlcial de quarto ou de serviço,
sentinella, vigia ou plantão :
Pena — de prisão com trabalho por dez a trinta annos.
Sendo o crime commettido em presença do inimigo, em
águas submettidas a bloqueio ou militarmente occupadas :
Pena, — de morte, no grão máximo; do prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez, no minimo.
§ 1.° Si a aggressão for commettida som estar armado :
Pena — de prisão com trabalho por um a dous annos.
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§ã.°Na pena do paragrapho precedente incorrerá o individu°r
ao serviço da marinha de guerra, ou á elle estranho, que ataca
sentinella, ou penetrar nas fortalezas, quartéis, estabelecimento8
navaesou navios da armada, por logares defesos.
Art. 99. Todo o indivíduo ao serviço da marinha dtí guerra
que offendor, por palavras ou gestos, offlcial de quarto ou de
serviço, sentinella, vigia ou plantão :
Pena — de prisão com trabalho por um a seis mezos,
Ari. 100. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que promover a reunião de militares, ou nolla tomar parte, para
discutir
acto
na
militar
: do seu superior ou assumpto attinente a discipli-

Pena — aos cabeças, do prisão com trabalho por trosmezes
aumdous
annos
; o aos demais co-réos, de prisão com trabalho por
a seis
mezes.
CAPITULO III
RESISTÊNCIA E TIRADA OU FUGIDA DE PRESOS

Art. 101. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que se oppuzer, com violência ou ameaças á execução de
ordens legaes, emanada do autoridade competente, quer a opposiçao
seja directamente contra a autoridade, quer conto seus
subalternos:
§ 1.° Si, em virtude da opposição, a diligencia deixar de effoctuar-se, ou efl'ectuar-se soffrendo o executor, da parte dos
resistentes, qualquei1 lesão corporal :
Pena — de prisão com trabalho por um a quatro annos.
§ 2.a Si a diligencia effectuar-se não obstante a opposição,
sem que soffra o executor, da parte dos resistentes, alguma lesão
corporal:
Pena — do prisão com trabalho por seis mezes a um anno.
Art. 102. O mal causado pelo executor na repulsa da força
empregada
pelos
resistentes, não lhe será imputado, salvo excesso
de justa
defesa.
Art. 103. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que tirar ou tentar tirar, aquelle que estiver legalmente preso,
da mão ou poder da autoridade, seus subalternos, ou de
qualquer pessoa do povo, que o tenha prendido em flagrante ou
por estar condemnado por sentença :
Pena — de prisão com trabalho, por um a dous annos.
Art. 104. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
qua commetter qualquer prisão, com força, e constranger os
carcereiros ou guardas a facilitarem a fugida dos presos:
Pena— de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.
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Paragrapho único. Si se verificar a fugida :
Pena — â mesma com o augmento da quarta parte.
Art. 105. todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que fizer arrombamento nas prisões por onde o preso fuja ou
possa fugir ; ou para esso fim praticar escalada ou usar íe
chaves falsas :
Pena — de prisão com trabalho, por um a dous annos.
Art. 106. Todo o indivíduo ao serviço da marinha do guerra
que facilitar a fugida do proso por meios astuciosos, ou consentir
na fugida do preso, confiado á sua guarda ou conducção :
Pena — de prisão com trabalho, por dous mezes a um anno.
Paragrapho único. Na mesma pena incorrerá o que deixar
evadir os prisioneiros de guerra ou facilitar-lhes meios para
esse

fim.
Art.
107. Todo o individuo ao serviço da marinha de guerra
que, estando preso preventivamente ou em cumprimento de
sentença, fugir arrombando a prisão, ou praticando qualquer
outra violência contra pessoa ou cousa :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.

TITULO III
U»urpay,j»o, eJtce»«o ou abuso «lê autoridade
militar

CAPITULO I
USURPAÇÃO, EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE

Art. 108. Todo o individuo ao serviço da marinha de guerra
que arrogar-se ou exercer, sem autoridade legal ou ordem do
governo, commando de navio, força, ou qualquer estabelecimento da marinha :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a oito annos.
Art. 109. Todo o individuo ao serviço damarinha do guerra
que conservar reunida qualquer força, depois de receber ordem
para dispersal-a ou desarmal-a :
Pena — de prisão com trabalho, por um a quatro annos.
Art. 110. Todo o individuo ao serviço da marinha de guerra
que conservar commando, legitimamente assumido, depois que
receber ordem do governo ou superior legitimo para o largar,
ou entregar ao substituto legal :
Pena — de prisão com trabalho, por seis mezes a ara anno.
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Art. 111. Todo o commandante de força ou navio que :
1.° Dirigir ou ordenar um ataque á mão armada, sem provocação, ordem ou autorização contra navios, forças ou subdifcos
de qualquer potência aluada, ou neutra ;
2.° Prolongar as hostilidades depois de ter recebido communicação offlcial de se haver celebrado a paz, ou ter sido
ajustado armistício;
3." Entrar jurisdiccionalmente em aguaa ou territórios de
paiz estrangeiro, sem autoridade legitima;
4.° Levantar, embora em paiz inimigo, sem autorização, ou
excedendo os seus limites, imposições de guerra ou contribuições
forçadas :
Pena — de prisão com trabalho, por quatro a dez annos.
Art. l lá. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que expedir ordem, ou fizer requisição ou exigência illogal :
Pena — de demissão, no grão máximo ; de prisão com trabalho por seis mezes, no médio ; e do privação do commando por
seis mezes, no mínimo.
Paragrapho único. Nas mesmas penas incorrerá o que sem
necessidade, fizer uso das armas ou ordenar o uso dellas por
occasião de algum tumulto ou desordem civil ou militar, sem
precederem as intimações legaes.
Art. 113. Todo o indivíduo ao sorviçoda mariuha de guerra
que exceder a prudente falcudade de reprehender, corrigir ou
castigar o inferior, offendendo-o por palavras, por actos ou
por escripto.
Pena — a offloial em commando, privação deste por um a
dous mezes ;
Fora delle, — pena do prisão com trabalho por quinze dias
a um mez,
Art. 114. Praticar vias de facto contra o inferior :
Pena — do prisão com trabalho por sois mezes a um anno.
§ 1.° Si da lesão resultar morte :
Pena — de prisão com trabalho por cinco a vinte annos.
§ ã.° Si alguma das lesões especificadas nos §§ 1° e 2° do
art. 152 :
Pena — estabelecida nelles, conforme o caso.
CAPITULO II
USO INDEVIDO DE CONDECORAÇÕES, INSÍGNIAS E DISTINCTIVOS

Art. 115. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que usar de uniformes, insígnias, condecorações ou títulos a
que não tenha direito :
Pena — de prisão com trabalho, por um a seis mezes.
— 48 —

TITULO IV
crimes conlrs» a honra e o «levei- ntilitai*
CAPITULO I
JNSUBMISSÃO E DESERÇÃO

Art. 110. E' considerado insubmisso:
l.°0 indivíduo sorteado ou designado para o serviço] da
•armada, o voluntário e o engajado que deixarem, sem causa
justificada, de apreseatar-se dentro do prazo que lhes for
marcado ;
2." O designado que voluntariamente, crear para si um
impedimento physico, temporário ou permanente, que o inhabilite upara o serviço da armada;
3. O designado, que simular defeito, ou usar de fraude ou
artificio, com o fim de isentar-se do serviço da armada ;
4.° O designado, ou voluntário, que, tendo dado um substituto na fôrma da lei, o substituir por outro ;
5.° O indivíduo que consentir na substituição e o que se
tiver prestado a ser substituído:
Pena— de prisão com trabalho, por um a dous annos ,
Paragrapho único. Incorrerá, nas mesmas penas aquello
que der asylo ou transporto ao submisso, ou tomal-o a seu
sorviço, sabendo que 0 ó.
Art. 117. E'considerado desertor:
l , ° Todo o indivíduo ao sorviço da marinha de guerra que
excedendo o tempo de licença, deixar de apresentar-se sem
causa justificada, a bordo, no quartel, ou estabelecimento de
marintw onde servir, dentro de oito dias contados daquelle em
quo terminar
a licença ;
a. u O que deixar de apresentar-se dentro do mesmo prazo,
contado do dia em que tiver scieacia de haver sido cassada ou
revogada a licença ;
3.° O quo, sem causa justificada, ausentar-se de bordo,, dos
quartéis e estabelecimentos da marinha onde servir ;
4." O que, sem causa justificada communicada incontinenti,
não se achar a bordo, ou no logar onde sua presença se torne
necessária, em razão do serviço, no momento de partir o navio,
ou força para viagem ou commissão ordenada ;
5.° O que tendo ficado prisioneiro de guerra, deixar de
apresentar-se ã autoridade competente seis mezes dnpois do dia
em que conseguir libertar-se do inimigo ;
6." O que não apresentar-se logo depois de|ter cumprido
sentença condemnatoria ;
7."'O que tomar praça em outro navio, ou alistar-ge no
exercito, antes de haver obtido baixa ;
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8,° O que, em presença do inimigo, deixar de acudir a
qualquer chamala ou revista :
Pena— de prisão com trabalho, por seis mezes a seis annos.
Paragrapho único. Si a deserção for para o inimigo, ou
effectuar-se na presença delle :
Pena— de morte.
Art. 118. Nas mesmas penas ineorrorão as praças da tripulação de navio comboiado ou mercante, ao serviço da Nação, que
desertarem para o inimigo, ou abandonarem o seu navio ou
posto era presença do inimigo.
Art. 119. A praça de pret, ou seu assemelhado, que reincidir
em deserção será expulso, com inhabilitação pai'a qualquer
emprego publico remunerado, dopois de cumprida a pena,
contanto que esta attinja a seis annos,
Art. láO. Todo aquelle que, embora estranho ao serviço da
armada, subornar ou alliciar as praças para que desertem, der
asylo ou transporte a desertor, sabendo que o ó:
Pena — de prisão com trabalho por um a dous annos.
Art. 121. Aos reformados e inválidos, que se acharem em
serviço activo, serão extensivas as disposições deste capitulo
em tudo que lhes possa ser applicavel.
CAPITULO II
ABANDONO DO POSTO

Art. 122, Todo o coramandante de navio que, tendo de
aba.ndonal-o em occasião de incêndio, naufrágio, encalhe ou
outro perigo igual, não for o ultimo á sahir de bordo, ou não
conservar-se entre os seus commaudados para os proteger e
bem assim os interesses da Nação :
Pena — de destituição, no grão máximo; de demissão, no
médio ; e de prisão com trabalho por um anno, no mínimo.
Art. 123. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que em occasião de incêndio, naufrágio, encalhe ou outro
perigo imminente, abandonar o navio ou affastar-se do seu
posto:
Pena — de prisão com trabalho, por um a dous annos.
Art. 184 Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que abandonar seu posto antes de ser rendido, ou
de haver concluído o serviço de que houver sido encarregado :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a seis mezes.
Paragrapho único. Si o abandono do posto tiver logar em
presença do inimigo: •
Pena — de morte, no gráo máximo ; do prisão com trabalho
por vinte annos, no médio ; por dez no mínimo.
— 50 —

— 27 —

CAPITULO III
INOBSERVÂNCIA DO DEVER MILITAR MARÍTIMO

Art. 125. Todo o commandante de força ou navio que
perder, ou for causa de perder-se qualquer navio da Armada :
Si por negligencia : — pena de destituição ;
Si por impericia : —pena de demissão, no gráo máximo; de
prisão com trabalho por um anno, no médio ; o de privação
de com mando por dous annos, no mínimo.
Paragrapho único. Si o mesmo crime for commettido por
outrem que não o commandante :
Si por official, e o crime for commettido por negligencia :
— pena de demissão ;
Si por impericia: — pena de prisão som trabalho, por um a
dous annos ;
Si por praça: — pena de prisão com trabalho, por seis mezes
a um anno.
Art. 126. Todo o commandante de força, ou navio que der
causa a que algum navio se separe do seu chefe ou de qualquer
modo concorrer para este resultado :
Si por negligencia — pena do prisão com trabalho, por seis
mezes a um anno.
Si por imporicia — pena de privação de commando, por um
anno.
Paragrapho único. Si o mesmo crime for commettido por
outrem:
Si por offlcial e por negligencia : — pena de prisão com
trabalho, por seis mezes a um anno ;
Si por impericia : — pena de prisão com trabalho por três
a seis mezes;
Si por praça : — a mesma pana, conforme o caso.
Art. 127. Todo commandante de força ou navio quo :
1.° Recusar, sem causa jusliflsada, soccorrer navio do
nação amiga ou inimiga, que implorar auxilio estando em
perigo;
2.° Deixar de tomar em occasião de incêndio, naufrágio,
encalhe, collisão, ou outro perigo igual, as providencia*
adequadas ás circumstancias para salvar o navio ou evitar a
,?ua perda total:
Si por negligencia : — pena de demissão, no gráo máximo ;
de prisão com trabalho por um anno no médio, e de privação
de commando por dous annos, no minirno ;
Si por imporicia: —pena de privação do commando, por um
vanno.
— 51 —

•

.

— 28 -

Ar t. 128. Todo o commandante do força ou navio que :
1.° Deixar de desempenhar a comraissão ou serviço de que
houver sido encarregado ;
2.° Deixar de manter a força sob o seu comutando em estado
de raaior efflciencia com relação aos meios de que puder
dispor;
Si por negligencia — pena de privação de oommando, por
um anno.
Si por impérieia — pena de privação do commando, por seis
mezes.
Art. 129. Todo o commandante do força ou navio que
propositalmente deixar de cumprir as ordens recebidas:
Pena — de prisão com trabalho, por seis mozes a dous
annos.
§ 1.° Si em conseqüência do não cumprimento das ordens
maliograr-se a commissão:
Pena — de destituição, no grão máximo ; de demissão no
médio, e de privação de commando por dous aiinos, no mínimo.
§ 2.° Si a commissão mallograda tiver referencia á guerra
ou as suas operações :
Pena — de morte, uo gráo máximo; do prisão com trabalho por vinte annos, no gráo médio, e por cloz, no minimd,
Art. 130. Si o crime especificado no artigo precedente for
commettido por outrem que não o commandante:
Pena — de prisão com trabalho, por sois mezes u, dous
annos.
§ 1.° Si em conseqüência do não cumprimento das ordens
malíograr-se a commissão:
.Sendo offlcial:
Pena — de destituição, no gráo máximo; de demissão, no
médio, e de prisão com trabalho por um anno, no mínimo.
Sendo praça :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.
§ 2.° Si a commissão mallograda tiver referencia á guerra
ou as suas operações :
Pena — de morte, no gráo máximo ; e de prisão com trabalho
por vinte annos, no médio, e por dez, no mínimo.
Art, 181. Todo o commandanto de força ou navio ou quarto
que:
1.° Deixar-se surpreliender pelo inimigo;
2.° Deixar do prover-se opportunamente de viveres, munições, armamento e aprestos, necessários para a execução de
ordens recebidas, ficando por isso na impossibilidade de atacaç o
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inimigo, resistir-lho ou ompenhar-se em. uma operação de
guerra;
3." Separar-se do comboio de que for escoltador:
Nos dous primeiros casos:
Si por negligencia t— pena de destituição ;
Si por impericia:— pena 4e demissão, no gráo máximo ; do
prisão com trabalho por um anno, no médio, e de privação de
commando por dous annos, no minimo;
No terceiro caso:
Si por negligencia:— pena de prisão com trabalho por sois
oí a um anno ;
Si por impericia:— pena de privação do commando per um
anno.
Art. 132. Todo o commandante, offlcial do quarto ou outro
individuoao serviço da marinha de guerra, ou embarcado, que
por negligencia ou impericia, for causa de incêndio, alagamento, colisão, encalha ou avaria grave de algum navio da
armada:
Pena — de prisão com trabalho por seis mezes a dous annos.
Art. 133. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
quo, estando de quarto, vigia, sentinella, plantão, ao prumo, ás
amarras, ás machinas, ao governo, de ronda fora do navio, ou
em qualquer serviço, especial deixar-se surprchender pelo
somno ou for encontrado dormindo:
Pena •— do prisão com trabalho por dous mezes a um anno.
Si em presença do inimigo:
Pena— dobrada.
Art. 134. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de gaerra
que violar a correspondência que lha tiver sido confiada para
entregar ; abrir officio ou outro papol que não lhe tenha sido
endereçado ; ou tendo-lhe sido endereçado, abril-o antes de
certo tempo e determinada occasião para conhecer o seu
conteúdo:
Pena — de prisão com trabalho por um a seis mezos.
Si o crime for commettido em tempo de gaerra:
Sendo o criminoso oflicial:
Pena — de demissão, no gráo máximo; do prisão com trabalho por um anão, no médio, e por sois mozes, no minimo.
Não o sendo:
Pena —de prisão com trabalho por seis mezes a dous aanos.
Art. 135. Todo o indiviluo ao serviço da marinha de g. erra
que subtrahir ou apoderar-se, com violência ou fraude, de
corresponlencia, offlcio, ordem ou qualquer papel confiado a
outrem e que não lho tenha sido endereçado:
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Pena —de pr.gão com trabalho por um a três annos.
Si o crime for commettido em tempo de guerra:
Sendo offlcial :
Pena — de destituição;
Sendo praça:
Pena — de prisão com trabalho, por dous a seis annos.

Sendo as ameaças feitas d tanta da guarnição ou de força
reunida, ou em presença do inimigo:
Ao oflicial:
Pena — de demissão, no grão máximo; de prisão com,
trabalho por um anno, no médio, e por seis mezes, no mínimo.
Ao que não for :
Pena — de prisão com trabalho por seis mezes a dous annos.

CAPITULO IV

CAPITULO V

DESAFIO E AMEAÇAS

Art. 136. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que desafiar outro para duello, por motivo particular ou que
tenha relação com o serviço militar, nmbora o desafio não seja
aceito:
Pena — do prisão com trabalho por um a três mezes.
...Paragrapho único. Em igual pona incorrerá o que acceitar
o desafio.
Art. 137. Si do duello resultará morte de algum dos combatentes :
Pona — a do artigo 150, § 1°.
§ 1." Si alguma lesão corporal simples:
Pena — a do preâmbulo do art. 152.
§ 2.° Si alguma lesão corporal das especificadas nos §§ 1°
e 3° desse artigo:
Penas — as comminadas nelles.
§ 3.° Sido duello não resultar nenhum mal aos combatantes:
Pena — de prisão com trabalho por dous a seis mezes.
Art. 138. Serão considerados cúmplices os que assistirem ao
duello como padrinhos.
Art. 139. Todo o indivíduo ao serviço da marinha do guerra
que desacreditar publicamente ou oxpuzer a desprezo publico o
provocado que recusar acceitar o duello, ou por qualquer destes
meios o constrangei- a accoital-o :
Pena — d o prisão com trabalho por seis mezes a um anno.
Art. 140. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que protestar ou prometter por oscripto, assignado ou anonytno, ou verbalmente, fazer a outro um mal que constitua
crime :
Sondo as ameaças feitas em publico :
Pena — do prisão com trabalho, por um a seis mezes.
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DAS PUBLICAÇÕUS PROHIBIDAS E DA. DIFFAMA(,'AO

Art. 141. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
uerra que publicar, sem licença, acto ou dooumento oflicial;
iscutir pela imprensa acto do seu superior ou assucapto
attinente á disciplina militar; criticar qualquer resolução do
Governo:
Pena — de prisão com trabalho, por um a seis mezes.
Paragrapho único. Na mesma pena incorrerá o que aitorcar pela imprensa com outro militar.
Art. 142. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra, que attribuir a outro falsamente, por palavra ou
escripto, facto que a lei tenha qualificado crime, ou que imputar a outro, presente ou ausente, em reunião publica .ou
por qualquer meio de publicidade, factos contrários à honra,
ao brio e a deveres militares :
Pena — de prisão com trabalho, por um a dous annos.
Paragrapho único. Fica isento de pena o que provar ser
verdade o facto imputado, salvo quando o direito de queixa
delle resultante for privativo de determinadas pessoas,
Art. 143. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que attribuir a outros vícios ou defeitos, com ou sem
factos especificados, que o possam expor á desconsideração
publica ou á da classe, ou injurial-o por palavras, gostos
ou signaes reputados insultantes na opinião publica :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a seis mezes.
Paragrapho unieo. E' vedada a prova da verdade do
facto imputado á pessoa offendida, salvo si esta o pernaittir ou o facto referir-se ao exercício de suas funcções ou
por elle tiver sido já condemnado.
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CAPITULO VI

TITULO V

DO FALSO TESTEMUNHO fi DA DENUNCIA FALSA

S><>8 fM-inies contra n lioiinstuladc « os Itoiis
costumes

Art. 144. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que, tendo de comparecer perante os tribunaes militares da marinha, na qualidade do testemunha, perito,
interprete ou informante, prestar, sob juramento ou aííirmação, depoimento ou informação falsa, verbalmente ou por
oseripto :
§ l ." Si para absolvição do accusado :
Pena — de prisão com trabalho, por íois mozrw a um anuo.
§ ã.° Si para a sua condemnaeão :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a seis annos.
§ 3.° Si para condemnaeão em pena capital:
Pena — de prisão com trabalho, por dez a viate anuos.
§ 4.° Nas mesmas penas incorrerá aquelle que intimidar ou
subornar testemunhas, interprete, perito ou informante.
Art. 145. Não terá logar a imposição da pena si a pessoa
que prestar depoimento falso, ou fizer falsas declarações
em juizo, verbacs ou escriptas, retractar-so antes do snr
proferida a sentença na causa.
Art, 146. Todo o indivíduo ao sorviço da marinha do
guerra que, de má íé, mover contra outro denuncia por
rime da competência dos tribunaes militares da marinha,
abendo ser falso o facto denunciado:
Pena — a do crime imputado.
CAPITULO VII
IRREGULARIDADE DE CONDUCTA

Art. 147. Todo o oílicial que for convencido de incontinencia publica ou escandalosa, de vicios ou jogos prohibidos, ou do só haver com ineptidão notória ' o u desidia
habitual :
Pena — ao olFicial do patente — reforma no posto ; ao quo
não o for — demissão.
Paragrapho único. Todo o indivíduo ao serviço da marinha
do guerra que, tendo sido designado para um s u viço qualquer,
for encontrado em estado de embriaguez, ou apregoa itar-se nesse
estado para prestal-o:
Pena — de prisão com trabalho, de dous a seis mozes.

l

LIBIDINAGBM

Art. 148. Todo o indivíduo ao serviço da marinlia do guerra,
que attontar contra a honestidade do pessoa do um ou outro
SRXO por meio do violência ou ameaça, com o fim do saciar
paixões lascivas, ou por depravação moral, ou por inversão do
instincto sexual:
Pena — de prisão com trabalho, do um. a quatro annos.
Paragrapho único. Em igual pena incorrerá aquolle que
corromper psssoa do menor idado, praticando com cila, ou
contra ella, actos de libidinagom ou contra a natureza.
Art. 149. Presume-se commettido o crime com violência
sondo a pessoa ollendida menor de 16 annos, ou achando-se na
impossibilidade do defender-se ou resistir, seja por enfermidade,
soja por causa que accidontalmente a prive do uso dos sentidos.
TITULO VI.
contra n sos;«ira«if'n «In ppssos» e vitla

HOMICÍDIO

Art. 150. Todo o indivíduo ao serviço da marinha do guerra
que matar outro corn as circiimstaneias aggravantes dos §S 1°,
ã", 3°, 6°, 7", 8°,'9°, 10, 11, l'-í, 13, 14, 16, 17, 19 e 20 uo art. 33,
e § 1° do art. 35:
Pena — de prisão com trabalho, por dez a trinta annos.
Si o crime for commettido em presença do inimigo, em
águas snbmeUidas a bloqueio ou militarmente occnpadas :
Pena — do morte, no grão máximo ; de prisão com trabalho
por vinte annos, no m<5dio, e por dez, no mínimo.
§ 1." Si o homicídio não for revestido do alguma das circnmstaucias referidas:
Pena — de prisão com trabalho, por dez a vinte annos.
§ 2.° Si a morte resultar, não da natureza o sedo da lesão,
o sim por ter o offondido deixado do observar regimen medicohygionico, reclamado pelo s;m estado:
Pena — de prisão com trabalho por dous a doz annos.
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Art. 151. Aquelle que, por imprudência, negligencia ou
inobservância de alguma disposição regulamentar, commetter,
ou for causa involuntária, directa ou indirectamente, de homicídio, será punido com prisão com trabalho por dous mezes
a dous annos.
CAPITULO II
LESÕES CORPORAES

Art. 152. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que offender physicamente seu camarada, produzindo-lhe dor
ou alguma lesão no corpo, embora sem derramamento de
sangue :
Pena — de prisão com trabalho, por seis mezes a um anno.
§ 1.° Si da lesão resultar mutilação, amputação, deformidade ou privação permanente de algum órgão ou membro, ou
qualquer enfermidade incurável e que privo para sempre o
offendido de poder exercer o seu trabalho:
Pena — de prisão com trabalho por dous a seis annos.
§ 2.0 Si resultar incommodo de saúde com inhabilitação do
paciente para o serviço activo por mais de trinta dias:
Pena — de prisão com trabalho, por um a quatro annos.
Art. 153. Aquelle que por imprudência, negligencia ou
inobservância de alguma disposição regulamentar, commetter,
ou for causa involuntária, direeta ou indirectamente, de alguma losão corporal, será punido com prisão com trabalho por
um a três mezes.
TITULO VII
nos crimes contra a pi*opi*ie<1a<le
CAPITULO I
FURTO E ROUBO

Art. 154. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que subtrahir paru, si, ou para torceiro, cousa movei
pertencente á nação ou a outro:
Pena, —de prisão com trabalho, por seis mezes a dous annos.
Si o objecto do furto for de valor superior a 50$ e inferior
a 100$000 :
Pena—de prisão com trabalho, por um a seis mezes.
Art. 155. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que, tendo recebido de alguém objecto pertencente á Fazenda
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Nacional, arrogar sobre elln domínio ou uso, que não lhe foi
transferido, ou deixar de restituir algum objecto pertencente á
Fazenda Nacional, que tiver achado :
Pena—de prisão com trabalho, por seis mezes a dous annos.
Paragrapho único. Em igual pena incorrerá aquelle que
desviar ou dissipar em prejuízo de outi-o, cousa ou effeito de
qualquer valor, que lhe tenha sido confiado com a obrigação de
restituir.
Art. 156. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que subtrahir para si, ou para terceiro, cousa movei pertencente á nação ou a outro, fazendo violência á pessoa ou empregando força contra a cousa:
Pena—do prisão com trabalho, por dous a oito annos.
Julgar-se-ha violência feita á pessoa todas as vezes que,
por meio de lesões corporaes, ameaças ou qualquer outro modo
só reduzir alguém a não poder defender seus bens, ou de outro,
que esteja sob sua guarda.
Julgar-se-ha violência feita á causa a destruição ou rompimento dos obstáculos á perpstracão do crime.
Art. 157. Sr, para se realisar o roubo, ou no acto de sor
perpetrado, se commetter morte :
Pena—de prisão com trabalho, por dez a 30 annos.
Si o crime for commettido em presença do inimigo em águas
submottidas a bloqueio ou militarmente uccupadas:
Pena—de morte, no grão máximo ; de prisão com trabalho por viute annos, no médio, e por dez no mínimo.
Si resultar alguma lesão corporal das especificadas nos
§ § 1° e 2° do art. 152 :
Pena — de prisão com trabalho, por quatro a doze annos.
Art. 158. Bm iguaes pems incorrerá o criminoso, si o
roubo for commettido contra indivíduo enfermo, ferido, prisioneiro,'naufrago ou menor de 16 annos.
Art. 159. A tentativa de roubo, quando se tiver realisado
a violência, ainda que não se opere a subtraeção da couáa, será
punida com atr penas do crime, si ella resultar a morte do
alguom, ou á possoa offendida alguma lesão corporal das especificadas nos §§ 1° o 8° do art. 152.
CAPITULO II
INCÊNDIO, DAMNOS E DESTRUIÇÃO

Art. 160. Todo o indivíduo ao serviço da marinha deguerra,
que incendiar construcção, concluída ou somente começada, depósitos, armazéns, archivos, fortiflcações, arsonaes, navios, ou
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embarcações pertencentes á nação, ainda que o fogo seja extincto logo depois do sua manifestação e sejam quaes forem os
estragos produzidos :
Pena—de prisão com trabalho, por dous a seis anãos.
§ 1.° Em igual pena incorrerão os que destruírem ou damnificarem as mesmas cousas por emprego de minas, torpedos,
machinas ou instrumentos explosivos.
§ 2.° Si do incêndio, ou do qualquer das meios precedentemente especificados, resultar morte ou lesão corporal a .alguma
pessoa que, no momento do acciderite, se achar no logar, serão
observadas as seguintes regras :
No caso de morte :
Pena—de prisão com trabalho, por sois a quinze anãos.
No do alguma lesão corporal das especificadas nos §§ 1° o 8°
d o a r t . 153 :
Pena—de prisão com trabalho, por três a sete annos,,
§ 3.° Si qualquer dos crimes acima referidos for commettido por imprudência, negligencia, impericia ou inobservância
de disposições regulameatares :
Pena—de prisão com trabalho, por um a seis rnezes.
§ 4." Si de qualquer delles, nesto ultimo caso, resultar a
alguém morte, ou alguma lesão corporal das especificadas nos
§ § l ° e ã " d o a r t . 152 :
Pona—de prisão com trabalho, por dous mezos a dous
annos.
Art. 161. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que queimar, destruir ou lançar ao mar livros de registros, termos, actos originae.-J da auetoridade militar marítima, e em geral quaesquer títulos, livros, papeis e documentos
offlciaes da administração da marinha :
Pena—de prisão com trabalho, por seis mezes a dous annos.
Art. 163. Tudo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que, sem licença da autoridade competente, introduzir a bordo
dos navios ou embarcações da Armada, ou nos estabelecimentos
da marinha, matérias inflammaveis ou explosivos :
Pena—de prisão com trabalho, por um a seis mezes.
Art. 163. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que, só, ou em bandos de três on mais, estragar íirmaa,
munições do guerra ou do bocca, fardamentos, utensílios de
navios, ou ern gorai, quasquer eíTeitos pertencentes á nação
estejam ou não recolhidos a depósitos, ou os acommetter com o
fim do saque ou pilhagem :
Pena—de prisão com trabalho, por um a quatro annos.
Paragrapho único. Si para isso se praticar violência contra
pessoa ou cousa :
Pena—a do art, 156.
-
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Art. 164. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra que lançar ao mar a roupa de seu uso, ou de companheiro, peças do fardamento, equipamento ou armamento,
ou que os tornar imprestáveis para o fim a que são destinados:
Pena— de prisão com trabalho, por um a sois mez-is.
Art. 165. Todo o indivíduo ao serviço da marinha do
guerra que extraviar armas, munições de guerra ou navaes,
ou qualquer objecto pertencente á nação:
Pena— de prisão eom trabalho, por seis mezes a um anno.
TITULO VIII
I>oB»jrim«BConti-a a ovdem «-.coiiomica « si
la-sitlva t n i ü E t í i i - <lu marinha

CAPITULO l
PECULATO, CORUUrçÃO E INFIDELIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 166. Todo o indivíduo ao sorviço da marinha de
guerra que subtrahir, consumir, ou extraviar dinheiro, documentos, eJTeitos, gêneros ou quaesquer bons pertencentes
ã Nação, confiados' á sua guarda ou administração, ou a de
putro sobre quem exerça fiscalisação em razão de officio, ou
consentir, por qualquer modo, que outro se aproprie indevidamente, desses bens, ou extravie ou consuma em uso próprio
ou alheio:
Pena— de prisão com trabalho, por dous a quatro annos,
Art. 167. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que emprestar dinheiro ou bens da Nação ou fizer pagamentos
antecipados sem autorização legitima;
Pena— do prisão com trabalho, por um a seis mezes.
Art. 168. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que receber para si, ou para outrem, directa ou indirectamonte, em dinheiro ou utilidade, retribuição que não seja devida, ou acceitar, directa, ou indireetamente, promessa de dádiva ou recompensa para praticar ou deixar de praticar acto
do offlcio ou cargo, embora de conformidade com a lei:
Pena—de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.
Art. 169. Incorrerá cm pena de domissão:
§ 1.° Todo o indivíduo ao serviço da marinha do guerra que
deixar-se corromper por influencia, ou suggestão do alguém,
para retardar, omittir ou.praticar actos contra os devores de
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offlcio ou cargo, ou para prover ou propor para emprego publico alguém embora tenha os requisitos logaes.
§3.° Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra que
exigir directa ou indirectameníe, para si ou paraoutrem, ou
consentir que outro exija recompensa ou gratificação por algum
pagamento que tiver de fazer, em razão do offlcio ou commi.ssão
de que for encarregado, ou para cumprir dever do offlcio ou
cargo.
Art. 170. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que por ódio, contemplação, affeição ou por interesse seu ou de
terceiro:
a) Deixar de cumprir as leis, regulamentos, ordens e instrucções, dissimular ou tolerar os defeitos e crimes de sous
subalternos e deixar de tornar effectiva a responsabilidade em
que incorrerem ;
b) Negar ou demorar a administração da justiça, infrigir
as leis do processo, funccionar como juiz em causa em que a
lei o declare suspeito, ou tenha sido legitimamente recusado ou
dado por suspeito, julgar contra litteral disposição de lei ou regulamento:
Pena — de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.
§ l.° Si a prevaricação consistir em impor pena contra litteral disposição de lei e o condemnado a sofrer, o prevaricador
terá a mesma pena que impuzer.
Não a tendo soffrido o condemnado, o prevaricador terá a
pena imposta a tentativa do crime sobre que tiver recahído a
coudemnação.
§ 2.° Igual disposição se observará no caso de ser o acto
praticado por peita ou suborno.
Art. 171. Todo o individuo ao serviço da marinha de
guerra que tomar parte de modo ostensivo ou simulado, diroctamente ou por interposta pessoa em contracto, fornecimento
ou ajudicação de qualquer serviço administrativo sobre que
deva informar ou exercer flscalisação em razão do offloio:
Pena— de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.
Paragrapho único. Na mesma pena incorrerá aquelle que
houver para si, directa ou indirectamente, ou por acto simulado no todo ou em parte, propriedade ou effeitos, em cuja
administração, deposito, guarda, flscalisação, dever intervir
em razão de seu emprego ou funcção, ou entrar em especulação de lucro ou interesse relativamente á tal propriedade ou
effeitos.
Art. 172. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de
guerra, encarregado da arrecadação ou cobrança de rendas e
contribuições devidas á nação, que, directa >Jii indirectamente,
exigir ou íizer pagar aos contribuintes o que souber não deverem :
Pena— de prisão com trabalho, por um a seis mezes.
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Paragrapho único. No caso de apropriar-se, para si ou
para outrem, do que tiver exigido indevidamente:
Pena — de prisão com trabalho, por dois a quatro annos.
Art. 173. Todo o individuo ao serviço da marinha de
uerra, encarregado de cobrar impostos, direitos ou contriuições, que empregar contra os contribuintes meios mais
gravosos do que os prescriptos na lei, ou liies fizer injustas
vexações:
Pena — de prisão com trabalho, por dois a seis mezes.
Paragrapho único. Si, para esse fim, empregar força: '
Pena — de prisão com trabalho, por seis mezes a um anno.
Art. 174. O que der ou prometter peita ou suborno será
punido com as mesmas penas impostas ao peitado ou subornado.
Art. 175. São nullos os actos em que houver peita ou
suborno.

f

CAPITULO II
COMMEROIO ILLICITO

Art. 176. Todo o individuo ao serviço activo da marinha de
guerra que exercer habitualmente a profissão do commercio :
Pena — de prisão com trabalho, de dois _a seis mezes.
Não se comprehende nesta prohibição a faculdade de dar
dinheiro á prêmio, ou ser accionista de companhias auonymas,
ou em commandita, uma vez que não tome parte na administração ou gerencia das mesmas.
Art. 177. Todo o individuo ao serviço da marinha de
guerra que vender, empenhar, perinutar ou alienar de
qualquer modo, artigos de armamento, equipamento ou
quaesquer objectos pertencentes á nação ou a outro :
Pena — de prisão com trabalho, por três mezes a dous annos.
Paragrapo único. Na mesma pena incorrerá aquelle que
receber em penhor ou adquirir, por qualquer modo taes
objectos, ou facilitar a alienação dos mesmos, tendo sciencia
de sua origem e procedência.
CAPITULO III
FALSIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 178. Todo o individuo ao serviço da marinha de guerra
que:
1.» Falsificar, por qualquer modo, mappas, relações, férias,
folhas de pagamento, livros, documentos ou papeis oíliciáes,
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ou fabricar qualquer papel ou assignatura falsa em matéria
pertencente ao seu emprego ;
2.° Der informações falsas, verbacs ou poi1 esoripto, ou praticar qualquer falsidade em matéria de administração militar,
de que possa resultar mal a Nação ou a outro ;
3.° Falsificar sellos, marcas ou cunhos destinados a autenticar acto-j ou documentos relativos ao serviço, ou distinguir objectos pertencentes a Nação ;
4.° Applicar, dolosamente, sellos, marcas ou cunhos verdadeiros em prejuízo da Nação ou do outro ; apagar e fazer desapparecer os sellos, marcas e cunhos applicados a objectos pertencentes a Nação ;
5." Fabricar papel falso, ou alterar papel verdadeiro com
oílensa do- seu sentido:
Pena — do prisão com trabalho, por um a quatro annos.
Art. 179. Todo o indivíduo ao serviço da marinha do guerra
que utilisar-se de baixa, licença, guia ou attestado, quo lhe
não pertença, embora verdadeira, ou usar scientemeuto do
papel falso ou falsificado, como verdadeiro:
Pena — de prisão com trabalho, de um aseis mezes.
Art. 180. Tudo o facultativo, ao serviço da marinha do
guerra o no exercício do suas funcções, que attestar falsamente
enfermidade ou outra circumstancia para isentar a pessoa, á
quem referir-se o attestado, de serviço ou ônus públicos a que
seja obrigado, ou para facilitar-lhe a acquisiçao ou gozo do
alguma vantagem, favor ou direito:
Pena — de prisão com trabalho, por seis rnezes a um anno.
§ l . ° N a mesma pena incorrerá aquollo que alterar ou
occultar a verdade em qualquer exame oJIicial com o propósito
de encobrir o crime ou favorecer o criminoso.
,
§ 2." Si, por oíFeito de atlestado falso, uma pessoa de são
entendimento for recolhida a hospício do alienados, ou soffrer
qualquer outro mal grave:
Pena — de prisão com trabalho, por dons a quatro annos.
Art. 181. Todo o indivíduo ao soi-nço da marinha de
guerra que, em razão de officio ou encargo especial:
l.°Attesíar falsamente a quantidade e a boa oumáqualidade
dos gêneros, provisões ou materiacs fornecidos ;
Z." Substituir ou consentir que sejam substituídos gêneros
sãos por outros deteriorados ou misturados uns com os outros, ou
receber gêneros falsificados ou deteriorados, sabendo que o são,
como de boa qualidade : _
Pena — de prisão com trabalho» por um a dous annos.
Paragrapuo único. Ma mesma pena de prisão incorrerá o
fornecedoi' que fizer entrega de gêneros deteriorados ou falsificados, illudimlo á pessoa que os tiver de receber.
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Art. 182. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que alterar ou falsificar substancias destinadas á alimentação,
ou scientemente as distribuir para consumo:
Pena — de prisão com trabalho, por seis mezes a um anno.
Art. 183. Todo o indivíduo ao serviço da marinha de guerra
que scientemente fizer uso de medidas e pesos falsos ou falsificados :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a seis mezes.
TITULO IX
lios crimes commettiílos por marinheiros mercantes nas suas relações com os navios «Ia Armada.

Art. 184. Todo o capitão de navio mercante, comboiado ou
não, que:
1.° Der logar á separação do comboio, deixando de observar
as ordens recebidas;
2.° Recusar soccorro possível, quando solicitado, a navio ou
embarcação da Armada ou comboiada :
Pena —- de prisão com trabalho, por seis mezes a dous annos.
Art. 185. Todo o pratico ou piloto que occasionar perda,
encalhe ou naufrágio de navio ou embarcação da Armada ou
comboio :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a seis annos.
Art. 186. Todo o pratico ou piloto que-abandonar o navio
depois de se haver encarregado de conduzil-o :
Pena — de prisão com trabalho, de um a dous annos.
Si o facto acontecer em presença do inimigo :
Pena — de morte, no grão máximo ; de prisão com trabalho
por vinte auuos, no médio, e por dez, no miaimo.
Si na imminencia de algum perigo :
Pena — de prisão com trabalho, por dous a quatro annos.
Art. 187. Todo o pratico que, tendo silo encarregado de
pilotar algum navio da Armada, ou mercante comboiado, própositalmente perdel-o ou abandonal-o :
No 1° caso, pena — de morta, no grão máximo ; de prisão
com trabalho por vinte annos, no módio, e por dez, no minimo.
No 8' caso, pena — de prisão com trabalho, por dous a seis
annos.
Paragrapho único. Nas mesmas penas incorrerá todo o capitão ou mestre de navio comboiado e todo o'Indivíduo einbar-
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cado que, propositalmente, abandonar o navio ou concorrei'
para a sua perda.
Art. 188. Todo o capitão, mestre ou praça de equipagem
de um navio comboiado, que desobedecer signaes ou ordens escriptas ou verbaes do commandante do comboio :
Pena — de prisão com trabalho, por um a seis mezes.
Paragrapho único. Si da desobediência resultar mallogro da
commissão ou maior diffleuldade do êxito:
Pena — de prisão com trabalho, por seis mezes a um anno.
LIVRO III

Disposições geraes
Art. 189. Aos crimes commettidos em tempo de guerra serão
sompre applicadas as penas estabelecidas para os mesmos,
embora á sentença condemnatoria seja proferida depois da cessação do estado de guerra.
Art. 190. Para os effeitos da appliçação das penas em que
incorrerem, os aspirantes a guardas-rnarinha serão considerados
como oíliciaes, e como praças de pret os indivíduos extranhos ao
serviço da marinha que não gozarem de_ privilégios militares.
Art. 191. São revogadas as disposições legislativas e regulamentares relativas á punição dos crimes militares marítimos.
Exceptuam-se as disposições especiaes sobre o crime de pirataria
Rio de Janeiro,7 - do março de 1891.— Fortunato Foster Vidal.
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REGULAMENTO
PROCESSUAL CRIMINAL MILITAR
PARA O

SXERCIf O E ARMADA

O Supremo Tribunal Militar, usando da faculdade contida no
art. 5°, § 3° do decreto legislativo n. 149, de 18 de julho de
1893, resolve expedir o presente Regulamento Processual Criminal Militar para ser observado no Exercito e na Armada
quatro niezes depois de sua publicação em ordem do dia de
ambas as corporações.

Regulamento Processual Criminal Militar
PARTE PRIMEIRA

Organisação judiciaria militar
TITULO I
DOS TRIBUNAES

MILITARES, SUA
COMPETÊNCIA

COMPOSIÇÃO

E

CAPITULO I
TRIBUNAES MILITARES

Art. 1.° A justiça criminal militar será administrada:
a) pelos conselhos de investigação;
6) pelos conselhos de guerra ;
c) pelo Supremo Tribunal Militar.
CAPITULO II
DOS CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO E SUA COMPOSIÇÃO

Art, 2.° Conforme as exigências da justiça criminal militar,
serão convocados conselhos de investigação:
a) pelo chefe do quartel-general do exercito ou da armada;
b) pelos commandantes de districto militar;
c) pelos commandantes de esquadra, divisão naval, esquadrilha, flotilha e navios soltos;
d) pelos commandantes de tropa reunida para exercícios,
manobras, observação ou outro qualquer fim ;
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e) pelos commandantes de divisão, brigada ou forças operando isoladamente;
/) pólos inspectores dos arsenaes de marinha o directores
dos arsenaes de guerra;
g) pelos commandantes das escolas militares;
Ã) pelos commandantes de corpos arregimentados do Exercito ou da Armada;
j) pelos commandantes de fortalezas de primeira ordem.
Art. 3.° As autoridades militares de que trata o artigo anterior se limitarão a convocar conselhos de investigação sobre
crimes em que forem indiciados os seus jurisdiccionados.
Art. 4." O conselho de investigação se comporá de três
offlciaes de patente, nomeados, á vista do escalas previamente
organisadas, de entre os de superior ou igual posto ao do indiciado, servindo o mais graduado, ou mais antigo, de presidente,
o immediato de interrogante e o mais moderno de escrivão do
suramario.
Paragrapho único. Quando q indiciado for praça de pret, ou
paisano sujeito á jurisdicção militar, sem graduação militar,
poderá ser o conselho de investigação composto de um capitão,
ou primeiro tenente da Armada, servindo de presidente, e
dous subalternos, dos quaes o mais graduado ou mais antigo
servirá de interrogante e o mais moderno de escrivão do
summario.
Art. 5." No caso de falta, ou impedimento superveniente,
da algum offlcial, membro do conselho de investigação, a autoridade militar que tiver feito a convocação deste designará outro
offlcial em substituição, tendo em vista a ordem da escala respectiva.
Art. 6.° Quando em conselho de investigação se reconhecerem indícios de criminalidade em algum offlcial de patente suDerior á dos juizes que compuzerem o dito conselho, o presidente
deste suspenderá 0.1 trabalhos e dará conhecimento da occurreneia á autoridade convocanta, aflm de que sejam aquelles juizes
substituídos, na, fôrma do art. 4°.
Art. 7.° O official_que estiver servindo como juiz no conselho de investigação, não deverá ser distnhido para serviço que
prejudique o andamento do processo.
Art. 8.° Quando a competente autoridade militar do Exercito tiver de convocar algum conselho da investigação e não dispuzer de offlciaes effectivos em numero sufflciente para compol-o,
recorrerá na seguinte gradação:
1°, aos reformados ;
2°, aos effectivos da Armada ;
3°, aos reformados da Armada ;
4°, aos honorários de uma e de outra olasse, com serviços de
guerra;
5°, aos effectivos ou reformados da Guarda Nacional.
Paragrapho único. Na mesma gradação, ^estabelecida a devida reciprocidade, se fará quando a convocação do conselho de
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investigação tiver de partir do autoridade militar pertencente
á Armada.
Art. 9.° Quando a autoridade militar local a quem competir
a convocação do conselho de investigação, não puder dispor de
offlciaes effectivos, reformados, honorários e da Guarda Nacional
na fôrma do artigo anterior, os requisitará da autoridade competente mais próxima.
Art. 10. Quando o posto ou graduação militar do indiciado
for maior que o da autoridade militar local esta levará a occurrencia ao conhecimneto da autoridade immQdiatamente superior, aflm de que se proceda na fôrma da lei, remettendo-lhes
os documentos comprobatorios do crime, bem como o rol das
testemunhas da accusação que tiverem de depor no processo.
Art. 11. Os commandantos de corpos arregimentados réstringir-se-hão a convocar conselhos de investigação para tomar
conhecimento dos delictos em que estejam envolvidos os offlciaes
o praças sob seu commando.
Paragrapho único. Quando o indiciado pertencer a um corpo
e o offendido a outro, a convocação do conselho de investigação
incumbo á autoridade militar sob cuja jurisdicção ambos estiverem. A mesma regra prevalecerá quando forem mais de um
os indiciados pertencentes a corpos diversos.
CAPITULO III
DOS CONSELHOS DE GUERRA E SUA COMPOSIÇÃO

Art. 12. Os conselhos de guerra que tiverem de julgar offlciaes generaos, serão compostos de sete juizes sendo um presidente, que terá graduação ou antigüidade maior que a do réo,
o auditor togado, relator com voto, e cinco offlciaes generaes,
um dos quaes com funcções de interrogante; todos estes de graduação superior, igual, ou inferior á do réo, na falta absoluta
de outro < de superior ou igual graduação.
Paragrapho único. Não havendo offlcial general mais graduado ou antigo que o réo, para presidir o conselho, nomearse-ha para estas funcções um ministro militar do Supremo Tribunal, o qual não terá voto na instância superior.
Art. 13. Os conselhos de guerra em geral serão compostos do
mesmo numero de juizes determinado no artigo anterior com
a distincção de que terão como presidente um offlcial superior e
os officiaes que os compuzerem serão de graduação iinmediatamente superior á do réo, ou pelo menos igual, um dos quaes, com
as funeções de interrogante, e o auditor togado, relator com voto.
Art. 14. Quando o réo for praça de pret e em delicio a que
não possa ser applicada pena, cujo máximo seja de trinta annos
de prisão, ou morte em tempo do guerra, o conselho de guerra
será composto de um capitão ou primeiro-tenente da Armada,
como presidente, do auditor togado, relator com voto, o cinco
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offlciaos subalternos, um destes, o mais graduado, com as fun".ções de interrogante.
Paragrapho unico. As füncções de auditor nos casos de que
trata este artigo poderão ser exercidas por um capitão, ou primeiro-tanente da Armada, nas faltas e impedimento do auditor
privativo, juiz togado, ou quando houver affluencia de serviço
que impeça o dito auditor de funccionar nestes conselhos.
Art. 15. As regras prescriptas para a composição dos con-selhos de investigação e mencionadas nosarts. 2a, 3°, 5°, 7°, 8°,
9°, 10 e 11 serão applicaveis á composição dos conselhos de
guerra.
Art. 16. Os auditores de guerra e de marinha se substituirão
reciprocamente em suas faltas e impedimentos, sendo que, na
falta ou impedimento de ambos, a autoridade militar que tiver
de convocar o conselho de guerra designará nm magistrado ou
um advogado para servir do auditor ad hoc.
Art. 17. Nos casos em que a administração da justiça militar o exija, poderá o governo nomear auditores auxiliares que
coadjuvem o auditor privativo.
Art. 18. O processo do conselho de guerra do Exercito será
escripto por um .offlcial inferior, e o da Armada pelo escrivão
respectivo, em cuja falta ou impedimento, será designado um
escrevente, pela autoridade que tiver convocado o conselho.
§ 1.° Todos os termos do processo, bem como as folhas dos
autos deverão ser rubricados pelo auditor, sob cuja direcção será
o dito processo organisado.
§ 2.° A sentença do conselho do guerra será escripta pelo
auditor.
CAPITULO IV
DO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

Art. 19. O Supremo Tribunal Militar, que terá sua sede na
Capital Federal, será composto de 15 membros vitalícios, sendo
oito do Exercito, quatro da Armada e três juizes togados.
Paragrapho unico. Os membros do Supremo Tribunal Militar
pertencentes ao Exercito, ou Armada, que forem reformados,
não perderão o seu cargo, salvo o ca-ío de invalidez, ou sentença
passada em julgado (Dec. Leg. de 18 de julho de 1893. art. 1°).
Art. 20. A nomeação dos membros do Tribunal será feita
pelo Presidente da Ropnblica ; a dos militares, dentre os officiaes generaes effectivos do Exercito e da Armada e a dos juizes
togados na seguinte graduação, dentre, a) os auditores de
guerra do exercito e da armada que tiverem, pelo menos,
quatro annos de eflectivo exercício,- b ) os magistrados que tiverem, pelo menos, seis annos de effectivo exercjcio, preferindo-se os em disponibilidade ( Dac. leg. cit., art. 2°).
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Art. 21. Os títulos de nomeação serão expedidos: o dos militares, pelos respectivos Ministérios ; o dos togados, pelo Ministério da guerra ( Dec. leg. cit., art. 3°).
Art. 22. Todos os membros do Tribunal prometterão no acto
da posse do logar, sob a palavra de honra:
l", cumprir conscienciosamente as suas obrigações;
ã", guardar inviolável segredo sobre o assumpto de que tratar-se nas sessões, quando o sigillo for resolvido pelo Tribunal.
Paragrapho unico. Os membros deste Tribunal terão o tratamento de Ministros do Supremo Tribunal Militar ( Dec. leg.
cit., art. 9°).
Art. 23. Nos casos em que possa ser applicada a pena de
trinta annos de prisão, o Tribunal só funccionará achando-se
presentes os três juizes togados, e cinco membros militares.
Paragrapho unico. Si sueceder que falte por impedimento
ou por moléstia um dos juizes togados, o Presidente do Tribunal
requisitará do governo um quo o substitua provisoriamente
(Dec. leg. cit., art. 8°).
Art. 24. Presidirá o Supremo Tribunal Militar o general
mais gruduado que delle üzer parte; em sua falta, as sessões
serão presididas pelo mais graduado dos que se acharem presentes ( Dec. leg. cit., art. 10).
Art. 25. O presidente terá voto como os demais membros do
Tribunal ( Dec. leg. cit., art. 11).
Art. 26. O Tribunal terá uma Secretaria, cujo pessoal será
composto de um secretario, quatro oíHciaes, um porteiro, dous
contínuos e dous serventes, praças reformadas ( Dec. leg. cit.,
art. 12).
CAPITULO V
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO

Art. 27. Aoconsslho de investigação compete:
§ 1.° Formar culpa aos militares indiciados em crimes militares.
§ 2.° Formar culpa aos paisanos indiciados em crimes considerados militares em tempo de guerra, e nos logares em que
operarem forças do Exercito ou da Armada nacional, de conformidade com a legislação em vigor.
§ 3." Formar culpa aos militares que commetterem crime
conamum em território inimigo ou alliados e nos logares em que
o governo mandar observai- as leis para o estado de guerra.
. § 4.° Proferir despacho do pronuncia ou despronuncia do
indiciado.
Art. 38. A pronuncia do indiciado obriga a convocação do
conselho de guerra. A despronuncia, porém, ficará dependente
da confirmação da autoridade que convocar o dito conselho de
investigação, a qual,.no prazo de 10 dias, contados da datado
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recebimento dos autos, examinando estes, decidirá por um dos
seguintes modos:
a) pondo o indiciado em liberdade, conformando-se com a
decisão do conselho, no caso de despronuncia ;
b) convocando conselho de guerra para julgar o indiciado,
por não conformar-se com a despronuncia deste, proferida pelo
conselho de investigação.
Art. 29. Todo militar ou seu assemelhado tem o direito
de reclamar conselhos de investigação e de guerra para defender-se de accu^ações que lhe sejam arguidas officialmente.
CAPITULO VI
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE GUERRA
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q q ° rommunicar ao Governo, para este proceder na fôrma
da lá, con?ZTSidauos0(iue, peío exame dos processos, vennos

do elercito e Camada sobre competência para convocação do
"^SS^tóilSK^ oppostas aos seus
membros e aos dos conselhos de investigação e de gue
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES Á COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAES
MILITARES

Art. 30. Ao conselho de guerra compete:
§ l." Processar e julgar, em primeira instância, os militares
pronunciados pelo conselho de investigação em crime militar.
§ ã.° Processar e julgar, em primeira instância, os paisanos
pronunciados pelo conselho de investigação em crimes considerados militares.
§ 3.° Processar o julgar, em primeira instância, os militares
pronunciados pelo conselho do investigação em crime commwm,
praticado em território inimigo, ou de aluados, e nos logares
em que o governo mandar observar as leis militares para o estado de guerra.
§4.° Processar e julgar, em primeira instância, os militares ou paisanos, arguidos de crimes considerados militares, e
que, não tendo sido pronunciados pelo conselho de investigação,
o despacho deste não seja confirmado pela autoridade que tiver
convocado o mesmo conselho.
CAPITULO VII
DA COMPETÊNCIA DO SÜPRI5MO TRIBUNAL MILITAR

Art. 31. Ao Supremo Tribunal Militar, além das funcções
consultivas declaradas no deereto legislativo de 18 de julho de
1893, compete:
§ l.° Estabelecer a fôrma processual militar, emquanto a
matéria não for regulada em lei.
§ 2.° Julgar, em segunda e ultima instância, todos oa crimes
militares, como taes capitulados na lei em vigor, confirmando
ou reformando as sentenças ou annullando os processos.
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Art. 32. Estão sujeitos á jurisdicção dos tribunaes militares:
§ 1." Todo indivíduo, militar ou seu assemelhado, ao serviço do exercito ou da armada.
§ 2.° Os officiaes reformados quando commetterem delictos
militares.
§ 3." Todo o indivíduo, estranho ao exercito ou á armada,
que em tempo de guerra :
a ) commetter crimo om território ou águas militarmente
occupados, a bordo de navios da armada, ou embarcações sujeitas
ao regimen desta, assim como nas fortalezas, quartéis e outros
estabelecimentos militares ;
b) servir como espião, ou der asylo a espiões o emissários inimigos, conhecidos como taes;
c) seduzir as praças para desertarem, ou dar asylo ou transportes a desertores ou insubmissos;
d) seduzir praças para se levantarem contra o Governo ou
seus e)superiores;
atacar sentinellas, ou penetrar nas fortalezas, quartéis,
estabelecimentos militares, navios ou embarcaçães da armada
p ir logares defesos ;
f) comprar às praças, ou rocebor dellas em penhor, peças de
fardamento, armamento, e equipamento ou comas pertencentes
á Fazenda Nacional.
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PARTE SEGUNDA

Da instrucção do processo criminal militar
e sua fôrma
TITULO ÚNICO
DO PROCESSO EM GERAL
CAPITULO I
DA. POLICIA

JUDICIAL MILITAR

Art. 33. Pica instituída a policia militar.
Art. 34. Aos Ministros e Secretários de Estado dos Negócios
da Guerra ou da Marinha, exercendo a suprema policia militar,
em nome do Presidente da Republica, compete:
§ l.° Informar-se directatnente, ou por intermédio de seus
subordinados, e reunir documentos, mandando proceder a qualquer averiguação para o descobrimento dos criminosos, quando
tenham noticia de algum crime praticado por militar ou paisano
sujeitos aos tribunaes militares.
§ ã.° Ordenar a prisão dos indivíduos indiciados em crime
militar.
§ 3.° Conceder menagem.
Art. 35. A policia militar, nos limites dos §§ 1° e 2° do
artigo antecedendo, será exercida pelos chefes e commandantes
de que trata o art. 2°, lettras — «), b), c), d), e), f), g), h), i).
Art. 36, A policia militar será também exercida pelos :
a) directoros de hospitaes, escolas e estabelecimentos militares ;
b) commandantes e destacamentos ;
c) commandantes de fortaleza do qualquer classe.
Art. 37. A policia militar poderá ser exercida por qualquer
official de patente, por delegação de sgu superior, chefe ou commandante.
Art. 38. As informações e averiguações a cargo da policia
militar comprehendem :
a) o corpo de delicto ;
b) exames e buscas para apprehensão de instrumentos o
documentos ;
c) perguntas ao réo e ao offendido ;
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d ) em geral tudo o que for útil para esclarecimento do facto
e de suas circumstancias.
§ l.° Far-se-ha corpo de delicto, uma vez que o crime seja de
natureza dos que deixam vestígios.
§ 2.° Quando não existam vestígios, ou este tenham desapparecido, a autoridade militar encarregada das averiguações
indagará quaes as testemunhas do crime e as fará vir á sua
presença, inquirindo-as sob compromisso ou juramento, a respeito
do facto e suas circumstaneias, de seua autores ou cúmplices.
Art. 39. Todo offlcial de patente, e de qualquer posto ou
graduação, que estiver investido de attribuiçõos policiaes militares, seja em virtude do próprio cargo.seja por delegação, logo
que por qualquer meio, chegue ao seu conhecimento a noticia
de algum crime militar, procederá ás necessárias diligencias
para verificação da existência do mesmo crime, na fôrma do artigo anterior.
§ 1.° Todasas diligencias para o descobrimento dos factos criminosos e suas circumstandas, dos seus autores o cúmplices
devem ser reduzidas a termo, ou instrumento escripto.
§ 2." Os ofílciaes da policia militar no exercício de suas funcções serão auxiliados por pessoa militar idônea, de sua escolha,
que escreverá os termos das diligencias policiaes.
Art. 40. Para se proceder a corpo de delicio serão chamados
pelo menos, dous profissionaes, conforme a matéria de que se
tratar.
Paragrapho único. Somente na falta absoluta de profissionaes
pertencentes ás classes militares serão chamados outros civis e,
na falta destes, pessoas entendidas e de bom senso.
Art. 41. O corpo de dolicto poderá ser feito do dia ou de
. noite, lavrando-se delle um auto, que será assignado pelo offlcial
da policia militar que o presidir, peritas e duas testemunhas.
Art. 42. Quando sobre a existência do delicto e suas circumstancias o offlcial da policia militar inquirir testemunhas, os seus
depoimentos deverão ser por ellas e pelo dito offlcial assignados.
Art. 43. O auto de corpo de delicto será escripto pelo offlcial
a que se refere o art. 39, § S°.
Art. 44. O corpo de delicto terá logar ex-offlcio ou a requerimento da parte.
Paragrapho único. Quando o auto de corpo de delicto for feito
a requerimento da parte, dar-se-lhe-ha uma copia authentica, se
assim o exigir.
Art. 45. Deferido o compromisso, ou juramento, aos peritos
pela autoridade que presidir ao acto, encarregará esta aos ditos
peritos do bom examinarem e descreverem com verdade o que
observarem, declarando a natureza da lesão, offensa physica, mutilação, tempo provável de duração do mal, damno causado, estado de saúde do olTendido e inhabilitação ds serviços peculiares.
Art. 46. Quando a morte sobrevier a qualquer ferimento,
lesão ou offensa physica, declararão os paritos a sua causa determinante, com todas as circumstancias que observarem, verificando-as por meio de autópsia.
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Art. 47. Si de qualquer ferimento, lesão ou offensa physica,
conseqüentes de veneno propinado, de incêndio ou de inundação, não resultar a morte, informarão os peritos sobre as intenções prováveis do offensor, á vista do meio empregado, e da
própria offensa, de combinação com as circumstancias que cercarem o facto criminoso.
Art. 48. Persistindo por mais da 30 dias o mal causado por
ferimento, lesão ou offensa physica, procider-se-ha a um novo e
segundo auto da corpo de delieto, ou examo de sanidade, em
que os peritos deverão declarar a causa da prolongacão do mal,
si esta resulta da offensa physica, ou de circumstancias especiaes e extraordinárias, si, finalmente, o oífendido apresenta
perigo de vida.
Paragrapho único. Si dentro de 30 dias restabelecer-se o offendido, proceder-se-ha a exame de sanidade que prove o seu
restabelecimento, e, fallecendo, proceder-se-ha á autópsia no
cadáver.
Art. 49. O paciente, ou pessoa offendida physicamente, logo
que se ache restabelecido, deverá ser apresentado á autoridade
competente, para proceder-se a exame de sanidade.
Art. 50. São applicaveis ao exame de sanidade a ás autópsias
as disposições relativas ao auto de corpo de delicto.
Art. 51. Os processos crimes militares por ferimento ou offensa physíca não serão julgados sem os autos de corpo de delicto,
directo ou indirecto, do exame de sanidade, ou das autópsias,
salvo a impossibilidade da sua apresentação completamente
comprovada.
Art. 52. Quando se tratar de outros factos que devam ser
constatados pelo auto de corpo de delieto, o offlcial da policia
militar que presidir as diligencias organisará os quesitos necessários segundo a natureza dos mesmos factos, e regras já estabelecidas.
Art. 53. As buscas para apprehensão de instrumentos e documentos serão procedidas de formalidades, lavrando-se um
auto minucioso de todos os incidentes o qual será assignado pelos
offlciaes encarregados de procedel-as.
Art. 54. Quando os offlciaes da policia militar precisarem do
concurso das autoridades civis requisitarão destas as diligencias
que tiverem em vista.
Art. 55. Terminadas as averiguações e diligencias o autoadas
todas as peças, serão remettidas ao chefe ou commandante competente, seguidas de uma exposição dos factos averiguados e designação dos indiciados autores e três testemunhas, pelo menos.
§ 1.° Si os factos constantes das averiguações, queixa ou
denuncia, constituírem infracçao da disciplina militar, proceder-se-ha de conformidade com o disposto nos regulamentos
disciplinares do Exercito e da Armada.
§ 2.° Si os factos constituírem crime que, pela natureza da
infracçao, do logar, ou pola qualidade do delinqüente, seja
da competência dos tribunaes civis, determimir-se-ha a remessa
de tudo á autoridade dessa jurisdicção.
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§ 3.° Si os factos coHstituirem delicto previsto e punido pelas
leis militares, será ordenada a formação da culpa do indiciado,
ou indiciados, no conselho do investigação.
Art. 56. As autoridades militares mencionadas no art. 2°
lettras a), b), c), d), e), f), g), h), i), a quem compete decidir
na fôrma do artigo antecedente, poderão convocar conselho de
investigação que instaure immediatameate o processo da formação da culpa, independente de averiguações policiaes militares,
nos casos em que entenderem 'dispensáveis taes averiguações.
Paragrapho único. Nestes mesmos casos, a policia militar,na
esphera de suas attribuições, poderá proceder a diligencias que
instruam o conselho de investigação, a requisição deste.
CAPITULO
DA FORMAÇÃO

II

DA CULPA

Art. 57. A acção criminal militar é sempre publica, será
exercitada ex-offl.cio o terá logar em virtude de :
«) ordem superior ;
6) parte offlcial.
Art. 58. A acção criminal militar poderá ser provocada :
a) por queixa ;
6) por denuncia.
Art. 59. Todo o militar q.ue no exercício de suas funcções, á,
vista de documentos, descobrir a existência de algum crime, cuja
punição caiba aos tribunaes militares quando faltar-lhe competência para ex-o/ficfo mandar formar culpa contra o indiciado
criminoso, é obrigado a participal-o ao superior militar a quem
assista o direito de providenciar a respeito.
Paragrapho único. Toda autoridade militar competente, logo
que tiver noticia da existência de algum crime militar, deverá
expedir ordem para a formação da culpa contra o indiciado.
Art. 60. Todo o indivíduo sujeito á jurisdicção militar que
presenciar algum crime militar ou delle tiver noticia por qual
quer meio, deverá participal-o a quem caiba ordenar a formação da culpa contra o indiciado.
Art. 61. A queixa compito ao offendido, seus ascendentes,
descendentes, tutor ou curador, e cônjuge.
Art. 62. A denuncia compete a qualquer cidadão, nacional,
ou estrangeiro domiciliado no Brazil.
Paragrapho único. A denuncia não obriga_á acção criminal;
serve apenas como informação para averiguação do facto criminoso arguido.
Art. 63. A queixa, ou denuncia, deverá ser assignada sob
compromisso ou juramento, o conter, assim como a parte oflicial:
a) a narração do faeto crimiuojo, com as circumstancias de
tempo, logar o modo ;
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b) o nome do accusado ou os seus signaes característicos,
quando ignorado;
c) as razões de convicção ou presumpção ;
d) a indicação das testemunhas.
Art. 64. São competentes para receber partes offlciaes, queixás e denuncias, observados os princípios hierarchicos, todos
aquelles que exercerem commando ou autoridade militar.
Art, 65. Não serão admittidas denuncias e queixas :
a) do pae contra o filho ou vice-versa, do irmão contra o
irmão, da mulher contra o marido ;
b) do impubare, mentecapto ou furioso ;
c) do inimigo capital.
Art. 66. Quando o queixoso ou o denunciante, for militar, ou
pessoa sujeita á jurisdicção militar, a queixa ou a denuncia será
apresentada,depois de avisa prévio, e em termos,ao querelado ou
denunciado, á autoridade a quem caiba proceder na fôrma da lei.
Paragrapho único. As autoridades que receberem partes offlciaes, queixas e denuncias, todas as vezes que os factos criminosos
arguidos exijam maiores esclarecimentos, antes da convocação do
conselho de investigação, mandará proceder a diligencias de
caracter policial, na conformidade dos arte. 34 a 56.
CAPITULO III
DAS PROVAS

Au!(> de corpo de delicio

Art. 67. A prova material do crime verifica-se por meio do
corpo do delicto (arts. 38, iettra a, 40 a 52).
CAPITULO IV
DAS TESTEMUNHAS

Art. 68. Para prova dos crimes, descobrimento dos criminosos o verificação da verdade, inquírir-se-hão testemunhas nos
processos militares para esclarecimento dos respectivos tribunaes.
Art, 69. As testemunhas que os conselhos de investigação
tiverem do inquirir serão tantas quantas estes conselhos julgarem necessárias, nunca, poróm, em numero menor de três.
§ 1.° Nos conselhos de guerra inquirir-se-hão polo menos três
testemunhas e poderão ser inquiridas mais até que se preencha
o numero de cinco, nos casos em que õ admissível a menagem
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üos casos, porôm, om que puder ser applicada pena maior
de quatro anuos de prisão, inquirir-ss-hão cinco, e poderão ser
inquiridas mais até o numero de oito.
§ 2.» Quando no processo houver mais de um réo, e as testemunhas não depuzerem contra todos, poderão os conselhos de
guerra requisitar e inquerír três testemunhas com relação ao
réo, a quem as outras testemunhas não se referirem.
Art. 70. As testemunhas offerecidas nas partes, queixas e
denuncias o as indicadas em officios e portarias, uma vez chamadas pelos conselhos de investigação e de guerra para depor,
serão obrigadas a comparecer no logar e á hora que lhes for
designada, não podendo eximir-se desta obrigação por qualquer
motivo, salvo o caso de moléstia comprovada.
Paragrapho único. As testemunhas do processo, quer perante
o conselho do investigação, quer perante o de guerra, deverão
depor sob compromisso de paiavra de honra, ou jurainento.
Art. 71. As testemunhas que derem falsos depoimentos em
juízo militar e aquellas que não quizerem depor, dopois de
comparecerem, serão presas em flagrante delicto, postas á disposição das autoridades civis, si forem paisanos, e das autoridades
militares, si forem militares, para serem processadas o julgadas
om juizo competente.
Art. 72. As testemunhas serão inquiridas cada uma por sua
voz, e uma não ouvirá o que disser a outra, nem o que disserem
os indiciados criminosos ou os réos.
. Art. 73. As testemunhas deverão declarar o sea nome, naturalidado, idade, estado, profissão, domicilio ou residência, si
parente em que grão, si amigo ou inimigo do indiciado criminoso,
ou do réo.
i Art. 74. As testemunhas serão inquiridas de modo conciso,
discriminadas ou bem divididas as perguntas e respostas, guardando-se o ostylo ou a linguagem destas, exprimindo, quanto
possa ser, o verdadeiro pensamento, sem comtudo prejudicar a
redacção.
,Art. 75. Os depoimentos das testemunhas serão escriptos nos
conselhosde investigação e do guerra pelos respectivos escrivães,
por ellas assiguados, no conselho do investigação com o juiz
intorrogantü, e nó do guerra com o juiz que exercer iguaes
funcções e com o auditor.
Paragrapho único. Quando a testemunha não souber escrever ou não puder, nomear-so-ha uma pessoa que por ella assigno, sendo antes lido o seu depoimento om presença de ambas.
Art. 76. Nos conselhos de investigação a inquirição das testemunhas será feita som a presença do indiciado, salvo, entretanto, a este o direito de requerer a reinquirição das mesmas
testemunhas em sua presença.
Paragrapho único. Nos conselhos de guerra o roo assistirá à
inquirição das testemunhas, em cujo acto poderá fazer-lhes por
intermédio do juiz interrogante quaesquer perguntas, excepto si
não tiverem relação alguma com a exposição feita no auto de
informação do crime, devendo, porém, flcar consignadas no termo
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de inquirição as perguntas do réo e a recusado referido juiz,
assim como contestar afinal as mesmas testemunhas.
Art. 77. As testemunhas que divergirem em seus depoimentos deverão ser acareadas em face uma da outra, afim de
explicarem as divergências ou contradicções em que se acharem.
A r t . 78. Não poderão sor testemunhas:
a) o ascendente, descendente o mulher do índieiidi/, ou do
réo ;
b) o pirento até segundo gráo ;
c) o menor.
§ 1.° Poderão, entretanto, ser ouvidas estus pessoas, independente de compromisso ou juramento, sendo reduzidas a
termo as informações que prestarem sobre a queixa, denuncia,
ou accusação.
§ 3." Oí conselhos de investigação e da guerra darão o credito que merecerem taes informações, conciliando-as com as demais provam dos autos.
Art. 79. Sempre que as testemunha*, que depuzorem nos
conselhos de investigação e de guerra, tlzerem referencias a
outras, deverão ser estas chamadas a depor no caracter de referidas.
Art. 80. A testemunha que n a ) puder comparocar perante os
conselhos do investigação o do guerra, ofi por fazer parte rio
forças destacadas e em operações, ou por qualquer outra razão
que impossibilite ou retarde o seu comparocimorito, poderá prestar o seu depoimento no logar do sua residência, fixa ou eventual, dando-se sciencia ao indiciado criminoso, ou ao réo, em
conseqüência de delibor.ição do respectivo conselho, que expedirá
doprecada á autoridade militar compjtentido referido logar.
Art. 81. A inquirição do testemunhas, na hypothoso do artigo antarior, será feita p ir um conselho da inquirição composto
do auditor privativo, ou do funcckmario que logitiraarnonto o
deva substituir, o dodous offl ;iaas nomeados na onformiiiido do
art. 4° deste Regulamento, dos quaes um servirá de presidente
e o outro do interrogante.
Art. 82. O ofíiaio ds deproc ida será, acompanhado do uma
cópia authontiea da p i r t j accasatoria, queixa ou denuncia, do
auto do inf >rnvv;ã') d ) crirm e d.; todoá Oi quesitos sobre que a
testemunha deva ser inquerid.i, não só propostos por indicação
dos conselhos, co.no polo indiciado criminoso ou roo.
Paragrapln único. Os quesitos enviados para servir da Ixvso
ás informações que tiverem do ser obtidas polo conselho de inquirição deverão ser claros, e versir sobre todas a.s circnmstancias que houverem occorri Io no futcto criminoso de que ?e tratar,
sejam conducontes paiu absjlviçlo ou c;>ndeinnacão do.s réos,
atteuuiicão ou aggravaçlo das panas.
Art. 83. O conselho de inquirição, tomando os depoimentos
das testemunhas constantes d > rol, que lhes será ooviado, procederá na conformidade desta regulamento no toe inte aos conselhos do investigação e de guerra.
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Paragrapho único. Inquiridas quo sejam as testemunhas,
dopois de autoadas a1? peças do processo, sorão as folhas deste
numeradas o rubricadas paio auditor, lavrando-se em seguida o
termo de encerramento o rennssa para o conselho competente.
Art. 84. O conselho do inquirição por fôrma alguma manifestará sua opinião sobro o mei'ito da causa, ou sobre qualquer
circumstancia, cabendo lhe, todavia, mencionar em termo especial qualquer incidente que occorra na marcha do processo.
Art. 85. O presidente do conselho de inquirição poderá requisitar da autoridade competente um offiVuil inferior para
servir do escrivão no processo sob a diracção do auditor, que
authenticará com a sua assignatura todos oi termos inclusive
depoimentos de testemunhas.
Art. 8(i. O conselho do inquirição procurará terminar sous
trabalhos em duis sessões, além da de sua installacão, providenciando, ou requisitando o compureclmonto immediato das
testemunhas.
Art. 87. Todas as vezes que, por motivo de moléstia, ou
qualquer outro de ordem publica, não possa a testemunha comparucer ao logar de reunião do.í conselhos de investigação e de
guerra, estos, providenciando previamente acerca das circunstancias do caso, se reunirão no logar em que se achar a mesma
testemunha, anm de inquiril-a.
Paragrapho único. A disposição <1) presente artigo será
observada, em casos idênticos, pelo conselho de inquirição de
que trata o art. 81.
CAPITULO Y
DOS DOCUMENTOS

Art. 88. Os documentos para que possam servir do prova,
devem sor reconhecidos por offlcial publico, ou tabellião, excepto si forom documentos offlciaos.
§ l.° As cartas particulares não serão produzidas em juizo
militar, sem consentimento de seus autores, silvo si provarem
contra elles.
§ 2.° Não serão admittidos como documentos, em juízo militar, as cartas subtrahidas do correio ou de qualquer particular.
Art. 89. As justificações produzidas no foro civil não S3i'ão
admittidas como documentos.
CAPITULO VI
DAS PRI33UMPÇÕES

Art. 90. Nenhuma praíumpção, por mais vehemente que
seja, poderá a'ilorisar a imposição de pena.
Art. 91. Oi indícios, quando vehement-s, dão logar a pronuncia do indiciado criminoso.
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CAPITULO VII
DOS INTERROGATÓRIOS

Art. 92. Ante os conselhos de investigação o de guerra
serão interrogados os indiciados criminosos e os réos militares,
ou paisanos sujeitos á jurisdicção militar.
Art. 93. O juiz interrogante, nos conselhos de investigação
e de guerra, estando presente o indiciado criminoso, ou roo, fará
o interrogatório na seguinte fôrma:
" 1.° Qual o seu nomo, naturalidade, idade, filiação, estado,
praça o tempo desta, corpo e companhia a quo pertence;
2.° Qual a causa de sua prisão ;
3.° Si conhece as testemunhas ouvidas no processo e si'tom
alguma cousa em quo contradital-as;
4.° Si tem factos a allegar, ou provas quo justifiquem a sua
inuocencia.
Art. 94. Findo o interrogatório, poderão os juizes do conselho lembrar as perguntas que lhes parecerem convenientes o o
interrogante as formulará ao indiciado criminoso, ou roo, no
sentido que for indicado.
Art. 95. Não serão applicaveis aos paisanos as perguntas
mencionadas uo art. 93 e que claramente só referem a militares.
Art. 96. Quando forem dous, ou mais, os indivíduos criminosos ou reos, serão interrogados separadamente, salvo si os
conselhos tiverem de acaroal-o, confrontando os respectivos
interrogatórios.
Art. 97. As respostas do interrogado serão escriptas pelos
escrivães dos conselhos de investigação e de guerra, rubricadas
as folhas dos autos, nos primeiros, pelo presidente, assignando o
interrogado, o juiz interrogante e o escrivão, e nos segundos
rubricadas as folhas pelo auditor, assignando este, o juiz interrogante, o escrivão e o interrogado.
Paragrapho único. Si o interrogado não souber escrever ou
não quizer assignar, se lavrará um termo cora esta declaração
o' qual serà.assignado, nos conselhos de investigação, pelo presidente, pelo interrogante e por duas testemunhas que deverão,
assistir ao interrogatório e pelo escrivão respectivo, e nos conselhos de guerra, pelo auditor, pelo interrogante, por duas
testemunhas e pelo escrivão, devondo as ditas testemunhas,
como nos conselhos de investigação, assistir ao interrogatório.
Art. 98. Logo que o indiciado criminoso ou roo compareça
em juizo militar para ser interrogado, e declare ter menos de
vinte e um annos, não havendo provas em contrario, o presidente
do conselho respectivo lhe nomeará um advogado, ou pessoa
idônea para acompanhar o processo e promover a defesa do
accusado, como seu curador.
Paragrapho único. O curador assim nomeado se obrigará,
sob compromisso ou juramento, a desempenhar-se de suas
funcçoes na fôrma da lei.

Arfc. 99. Quando o presidente do conselho dá investigação,
ou do guerra, tiver de nomear curador ao accusado menor,
ouvirá a este sobre si tem pessoa de sua confiança a quam prefira
para Art.
tal cargo.
100. Quando o conselho de, investigação não possa
interrogar o indiciado criminoso por achar-se elle ausente o
não ser possível o sou comparecimento, formará a culpa deste
á sua revelia, independente de interrogatório.
Art. 1C1. Não será julgado o réo em conselho de guerra
achando-se ausente, e não sendo notificado para responder a
interrogatório perante este conselho.
CAPITULO VIII
DA. CONFISSÃO

Art. 102. A confissão do réo em juizo, sendo livre e coinci
dindo com as circumstancias do facto, 6 prova do crime.
Art. 103. Nos casos em quo possa ser applicada pena de
30 annos de prisão, ou de morte em tempo de guerra, a confissão, nos termos do artigo anterior sujeita o réo á pena immediatamente menor, quando não haja, outra prova do cri me
CAPITULO IX
DAS BUSCAS

Art. 104. As autoridades militares do que trata o art. 2°
deste regulamento, á requisição dos conselhos de investigação
e de guerra, ou ex-offido antes da convocação destes, ao tempo
em que se estiver procedendo a averiguações policia.es, poderão
expedir mandados do busca :
a) para apprehender cousas furtadas, ou tiradas de depósitos
e arrecadações militares;
6) para prender criminosos militares;
c) para apprehender armas e munições destinadas a revoltas, sedições e motins militares ;
d) para descobrir objectos, ou instrumentos necessários á
prova de algum crime militar, ou defesa do accusado incurso
em crime militar.
Art. 105. O mandado logal de busca deverá :
a) indicar a casa, o numero, o proprietário ou inquilino ;
&) designar a pessoa procurada e descrever as cousas ;
c) ser oscripto o assignado pela própria autoridade que o
expedir, com a declaração do ser ex-officio, ou em virtude de
requisição, na fôrma do artigo anterior.
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Art. 106. Os mandados do busca poderão também sei' expedidos a requerimento dos aceusados criminosos em beneficio do
sua defesa.
Art. 107. Os ofíiciaeá, e.n numero de dons pelo menos,
encarregados tia execução do mandado de busca, antes de entrar
na casa designada, ou dependências desta, procurarão por todos
os meios suasorios rnoHrar o ler ao morador, ou moradores, o
referido mandado, intimando-os para que atoam as portas o
facilitem as diligencias.
Paragrapho único, No caso de desobediência, poderão os
offieiaes entrar à, força, praticando os necessários arrombaraentos, o mesmo que farão no interior da casa, abrindo os moveis onde possam, com fundamento, suppor escondido o que
procurarem.
Art. 108. Um dos offlciaos nomeados para dar execução aos
mandados do busca lavrará um auto de tudo quanto houver
succedido, com descripções minuciosas, asaignando ambos os
offlciaes o dito auto, com duas testemunhas presenciaes, que
deverão ser chamadas no momento de começar a diligencia.
Art. 109. A execução dos mandados de busca, em casas particulares, não terá logar á noite.
Art. 110. Não será expedido mandado de busca som vehementes indícios firmados sob compromisso, ou juramento da
parte ou de duas testemunhas.
Paragrapho único. As testemunhas devem expor o facto em
que se fundam as sua declarações e dar razão das presumpções
vehementes que toem de que a pessoa ou cousa está no logar
por ellas designado.
Art. 111. O mandado de busca não poderá ser expedido sem
os requisitos mencionados no artigo anterior.
Art. l lá. Os excessos e violências praticados pelos executores de mandados de busca, e que forem reconhecidos inúteis,
serão punidos na fôrma da lei.
Ai't. 113. Os occultadores das cousas ou pessoas a quem se
referirem os mandados de busca serão conduzidos á presença da
autoridade que tiver expedido os referidos mandados aflin de
serem processados como cúmplices no crime, no caso de verificarse dólo na occultação.
CAPITULO X
DA PRISÃO

Art. J14. Qualquer cidadão pôde, e os offlciaes da policia
militar são obrigados a prender todo aquelle que for encontrado
commettendo crime militar, ou que tentar fugir perseguido pelo
clamor publico.
Paragrapho único. Oí que assim forem presos, entenderse-ha que o são em flagrante delicio.
Art. 115. Effeetuada a prisão, será o preso conduzido á preionça da autoridade militar competente e lavrar-se-ha um auto
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em que se menciona o f*eto da prisão, as circumstaneias que
a acompanharem, o nome do preso, o sua graduação militar, si
tiver.
Paragrapho único. A autoridade milHar a cuja disposição
ficar o preso, procederá ás diligencias policiaes necessárias que
tiverem de servir de ba&e ao respectivo processo dos conselhos
de invertigação e de guerra.
Art. 116. Também poderá ser preso pi evonti vãmente, antes
du culpa formada, o milibr ou paisano sujeito á jurisdicção
militar,mas somente por ordem escripl.a dos Ministros da Guerra
o da Marinha ou das autoridades de quo trata o art. 2", lettras
«, 6, c, d, e, f, g, h, i, nos limites do SUAS attribuiçõos.
Paragrapho único. A disposição deste artigo nãocomprehonde
os casos previstos nos regulamentos disciplinarem.
Avt. 117. O militar ou paisano sujeito á .jurisdicção militar,
pronunciado pelo conselho de investigação, fica sujeito ao julgamento e á prisão, salvo o direito de menagem.
Art. 118. Os mandados de prisão, no caso do que trata o
artigo anterior, serão expelidos pelo conselho de investigação
em seguida ao despacho de pronuncia e assignados pelo presidente do mesmo conselho.
Paragrapho único. Além desta formalidade, os mandados
devem conter:
a ) o theor do despacho de pronuncia ;
b) a designação do logar em que estiver o pronunciado, no
caso Art.
de ser119.
conhecido.
Os mandados de prisão, de conformidade com o
artigo anterior, serão expedidos aos odiciaes competentes da
policia militar, quando o delinqüente se achar no logar, e osses
offtciaes os poderão mandar executar por qualquer de smis
subalternos.
§ 1.° Si o indiciado estiver em outra ciscumscripcão militar,
sã expedirá, pelos Irami es legaes, o mandado de prisão, afim
de ser esta olTectuada pelo ofíieial da, policia militar no logar
em que se acho o mesmo delinqüente.
S 2.° Si o indiciado estiver em paiz estrangeiro, será requisitada a prisão pelos meios diplomáticos, de accordo com os respectivos
§ 'i.° tratados.
Si a autoridade militar tiver do auxiliar-se da autoridade civil, requisitar:! desta, para cumprimento ao mandado,
ás diligencias que julgar necessárias.
Art. 120. O ofllcúil encarregado do effectuar a prisão do indiciado criminoso, em conseqüência do mandado, lhe fará sentir
a obrigação quo lhe incumbe, de acompanhal-o, ficando assim
effoctuada
a prisão.
§ 1." Si
o indiciado não obedecer e procurar evadir-so, o
exo.-utor tem direito de empregar a força, neco-s-aria para
eífectuar
S 2.° aSiprisão.
o indiciado resistir com armas, o executor fica autorisado a_usur (hiquellas que entender necessárias para repeliu*
a oppoáiçao, sendo em tal caso justificado o ferimento ou morte
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do delinqüente, uma vez provado que de outro modo perigava
a existência do executor.
§ 3.° A disposição do paragrapho anterior comprehende terceiras pessoas que quizerem auxiliar a resistência e tirar o preso
do podei- do executor do mandado.
§ 4.° As prisões por mandado podem ser èffeoíuadas cm qualquer dia, ou mesmo á noite.
Art, 121. Quando o indiciado occultar-se em alguma casa, o
executor do mandado intimará o dono ou inquilino desta para
que entregue o mesmo indiciado, mostrando-lhe a ordem de prisão o fazendo-se bem conhecer.
§ 1.° Quando o dono, ou inquilino da casa, desobedecer, o executor do mandado tomará duas testemunhas, e, sendo de dia,
entrará á força na casa, arrombando as portas, si preciso for.
§ 2," Si o caso a que se refere o paragrapho anterior acontecer de noite, o executor do mandado, depois de tomar duas
testemunhas, cercará a casa, declarando-a incommunicavol, e,
apenas amanheça, arrombará as portas e tirará o delinqüente,
lavrando de tudo um auto que será assignado por elle executor
e por duas testemunhas.
§ 3.° Todas as vozes que o dono ou inquilino do uma casa
negue entregar um delinqüente que nolla se occulte, será levado
á presença do juiz competente, pai'a que contra elle se proceda
como resistente á ordem legal.
Art. lâã. Os offlciaes da policia militar que na execução
de um mandado preterirem as formalidades declaradas nos
arts. 120 e 121, soífrerão as penas impostas nos casos de excesso
e abuso de autoridade.
Arfc. 123. A prisão preventiva prevista no art. 116 poderá
ser ordenada:
a) á vista da declaração do duas testemunhas que deponham
sob compromisso, ou jurem do scioncia própria, ou do prova
documental
indiciado
; de que resultem vehementos indícios contra o
í>) á vista da confissão do crime.
Art. 184. Quando o conselho de investigação, por sou despacho, concluir o processo, não pronunciando o accusado, a autoridade convocante, no caso de não conformar-se com o referido
despacho e de mandar o accusado a conselho de guerra, ordenará a prisão, expedindo o competente auto, sob sua assignaíura,
para ser executado na fôrma estabelecida nesto regulamento
nos arts. l&O e 121.
Ari. 125. Recolhido á prisão o inliciado criminoso, ser-lhe-ha
entregue a cópia do mandado ou da ordem escripta, e assignada
pelo official da diligencia.
Art. 126. Oofflcial que fizer a diligencia dará parte de tudo
que occorrer ; entregará, bem accondiciontidos, os objectos que
apprehender, e certificará com duas testemunhas ter. entregado
ao proso a cópia do mandado ou ordem de prisão.
Art. 127. Os militares indiciados em crimes militares, logo
que forem presos serão conduzidos ás prisões militares e os
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paisanos sujeitos á juriâdicção militar serão recolhidos às mesmas
prisões, ficando estes o aquelles á disposição das autoridades
militares.
Art. 128. Os militares indiciados em crimes cumrauns, uma
vez presos á requisição das autoridades ei vis, serão recolhidos ás
prisões militares, onde ficarão á disposição daquellas autoridades.'
CAPITULO XI
DA.

MENAGEM

Art. 129. Os militares, e os paisanos sujeitos a processo e
julgamento no foro militar, poderão livrar-se soltos nos crimes,
cujo máximo da pena de prisão for menor de quatro annos.
Art. 130. A menagem pôde ser concedida ao offlcial:
a) na própria casa de residência ;
í > ) no quartel do corpo a que pertencer, ou lhe for
designado;
c) na praça, acampamento, cidade ou logar em que se
achar e lhe for designado, conforme o prudente arbítrio dos Ministros da Guerra e Marinha, os quaes tomarão em consideração a gravidade do crime, a graduação do aceusado e os seus
precedentes militares.
§ l. ° A menagam poderá ser concedida ao paizano sujeito
á jurlsdicção militar:
a) na própria casa de residência ;
b) em todo o edifício da prisão om que estiver recolhido ;
c) na cidade, ou logar em que se achar e lhe for designado.
§ 2." A menagem só poderá ser concedida ã praça de pret
ou seu assemelhado, no interior do quartel, estabelecimento a
que pertencer, ou lhe fo? designado.
Art. 131. O militar, ou paisano sujeito à jurisdicção militar
que tiver obtido menagem, e deixar de comparecer a algum
acto judicial para que seja intimado, ou a quem não puder verificar-se a intimação, será preso e não poderá mais livrar-se
solto, ficando sujeito o militar, pela sua occultacão, a novo
processo e julgamento por crime do deserção, e o paizano a ser
preso no logar em que for encontrado,
CAPITULO XII
DAS SUSPEIÇÕES E RECUSAÇÕES

Art. 132. Quando os juizes dos conselhos de investigação e
guerra e do Supremo Tribunal Militar forem inimigos capitães
ou íntimos amigos, parentes, consanguineos ou afflns até o

- 24 segundo grão, de alguma das partes, seus pais, tutores e
curadores, ou tiverem com qualquer deílas demandas, ou forem
particularmente interessados na decisão da causa, poderão
ser recusados; e são obrigados a dar-se de suspeitos, quando
não sejam recusados (arts. 220, 221, 222 o 223).

C A P I T U L O Xllf

DA PRESORIPÇÍO

Art. 133. A proscripção da acção ó subordinada aos mesmos prazos que a da condemnação.
Art. 134. A prescripção da acção começa a correr do dia em
que foi praticado o crime e interrompe-se pela sentença que
declarar procedente a accusação e mandar sujeitar o indiciado
a julgamento, e pela reincidência.
At. 135. A prescripção da condemnação começa a correr
do dia em que passar em julgado a respectiva sentença, e
interrompe-se pala prisão do condemuado, e pala reincidência.
Art. 136. A cpndomnação a mais de uma pena prescreve
no prazo estabelecido para a mais grave.
Paragrapbo único. A mesma regra prevalecerá em relação
á prescripção da a^ção.
Art. 137. A proscripção, embora não allegada, deve ser
declarada ex-offiaio.
Art. 138.' Não prescrevem a acção criminal nem a condemnação no crime do deserção, salvo si o criminoso já tiver completado a idade de 50 annos.
Art. 139. A condemnação pelos crimes punidos com pena de
morte, em tempo de guerr;-, salvo o caso do artigo anterior,
prescreve em 30 annos.
Art. 140. Prescrevem, salvo o caso do art. 138:
«) em oito annos, a condemnação que impuzer pena de
prisão com trabalho até três annos;
b) em doz aunos, a que impuzer pena da mesma natureza
ato seis annos;
c) em 15 annos, a que impuznr pena da mesma natureza
ati dez annos ;
d) em 20 annos, a que impuzar pana da mesma natureza
por mais de dez annos.
Pj,ragrapho nnico. A conJemaação ú pena de prisão simples
imposta aos ofliciaes de patente em virtude de conversão da de
trabalho, prescreve nos mesmos prazos que a condemnação á
prisão com trabalho.

CAPITULO XIV
DAS CITAÇÕíS

Art. 141. Os militares, ou paisanos sujeitos á jurisdicção
militar, presos ou não, serão intimados a comparecer em juizo,
quando lhes for determinado.
Art. 142. A intimação para cjmparocimento do indiciado
criminoso ao conselho de investigação, estando ei lê no logar, será
feita por mandado, e estindo fora, por precatória ou rogatória.
Art. 143. O mandado, precatória ou rogatória, deverá conter
a) o nome do indiciado criminoso e mais todos os signaes que
o tornem bem conhecido, quando for este praça de pret ;
b) o logar om que estiver preso, ou onde possa sor encoo
trado ;
c) á ordem de quem esteja preso ;
d) o motivo da prisão ;
e) o rol de testemunhas que tenham sido in juiridas na formação da culpa;
f) o logar, dia e hora da reunião do conselho perante o qual
tenha de comparecer.
Art. 144. A intimação para comparecer no conselho de
guerra, além dos requisitos do artigo anterior, conterá mais :
a) o despacho de pronuncia, por cópia ;
b) o rol das testemunhas a so.rem inquiridas, além das do
conselho de investigação ;
c) cópia do auto de informação do crime.
Art. 145. Os mandados de intimação serão escriptos pelos
escrivães dos conselhos do investigação e de guerra e assignados
pelo presidente no primeiro caso, o polo auditor no segundo.
Art. 146. AS praças de pret e os paisanos sujeitos a jurisdicção militar serão intimados por um offlcial inferior, requisitado pelo presidente do conselho ; e os offlciaes por offlciaes
igualmente requisitados, e de igual posto ou graduação.
Art. 147. Os mandados, cujos dizeres geraes poderão ser
impressos, serão expedidos om duplicata, flcando um em poder
do intimado e o outro, com a sua declaração de — scionte — assignadae datada, e certidão de quem tiver feito a intimação, será
junto ao processo.
§ l .° Si o intimado não puzer o — sciente — por não querer,
não poder, ou não saber escrever, qum tiver feito a intimação
lavrará de tudo a competente certidão, que será assignada por
duas testemunhas, afim de ser junta ao processo.
§ 2.° A notificação de testemunhas será feita por offlcios
dirigidos ás próprias testemunhas, ou á autoridade a que
estejam ellas subordinadas, assignados pelo presidente do conselho respectivo, ou p i Io offlcial encarregado da diligencias
policiaes.
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— 26 CAPITULO XV
DO PRESIDENTE K MAIS JUIZES DOS CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO E
DE GUERRA

Art. 148. Incumbe ao presidente dos conselhos da investigação e do guerra :
a) fazer a policia, mantendo a ordem nas sessões ;
b) communicar-se com autoridades militares ou civis,
para pbter diligencias e esclarecimentos de que dependerem as
deliberações flnaes do conselho e em nome deste.
Art. 149. Ao juiz interrogante incumbe fazer ás testemunhas e ao roo as inquirições competentes e interrogatórios, sendo
no conselho de guerra ajixiliado pelo auditor.
Art. 150. Ao escrivão do conselho de investigação incumbe
guardar sob sua responsabilidade, e do presidente do conselho,
os autos do processo, desde o inicio ato o encerramento do
mesmo processo.
Art. 151. Ao auditor de guerra e de Marinha, no conselho
de guerra, incumbe :
a) fiscalizar a marcha do processo no tocante á observância
do disposições legaes e regulamentares ;
b) auxiliar o juiz interrogante na inquirição de testemunhas
e interrogatório dos róos ;
c) dirigir o escrivão nos trabalhos de escripta do processo ;
à) communicar-se, de ordem do presidente do conselho, com
as autoridades militares ou civis, no sentido de obter diligencia
que evitem delongas na marcha do processo ;
e) ter sob sua guarda e responsabilidade os autos dos processos desde a primeira reunião do conselho até o encerramento
dos trabalhos deste e remessa á autoridade competente.
Art. 152. Aos juizes em geral dos conselhos de investigação
e de guerra incumbo decidir e jsentenciar, á vista da'lei, da prova
dos autos e de accordo com os dictames de sua consciência.
CAPITULO XVI
DOS ADVOGADOS E CURADORES

Art. 153. Não são admittidos advogados no processo da formação da culpa, ou perante os conselhos de investigação.
Art. 154. No processo perante o conselho de guerra, podem
os réos chamar os advogados que quizercin para dirigir o encaminhar a defesa, pormittindo-se-lhes todos os recursos em lei
admittidos.
Art. 155. Quando o réo for menor, quer no conselho de investigação, quer no de guerra, a sua defesa será acompanhada
e dirigida por um curador, que elle indicar, ou nomeado pelo
presidente do conselho.
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Art. 156. Entre os meios de defesa e para corroborar AS
provas de sua innocencia, poderão os indiciados criminosos, eu
os rèos, por si, seus advogados, ou curadores, na fôrma dos
arts. 153, 154 e 155, apresentar testemunhas que serão inquiridas, de conformidade com os arts. 72, 73, 74 e 75, á vista
de quesitos escriptos que gerão annexos aos respectivos autos
do processo.
CAPITULO XVII
BA CONTUMACIA DO ACCUSADO

Art. 157. A coutumacia do co-réo não suspende nem impede
o julgamento dos demais.
Art, 158. O accusado revel, quando comparecer antes da pronuncia, poderá requerer que as testemunhas sojam reperguntadas em sua presença, o si estiver pronunciado, e não nomeado
conselho de guerra, será admittido a reclamar do despacho da
pronuncia para a autoridade convocante do conselho de investigação, a qual autoridade fará reunir novamente o dito conselho, afim de que esto, conhecendo das razões de defesa expostas,
conforme-se ou não com ellas por um novo despacho.
CAPITULO XVIII
DAS NULLIDADES

Art. 159. São nullos os processos:
a) sendo incompetentes as autoridades que convocaram os
respectivos conselhos, ou illegitimas as partes que os provocaram;
b) faltando-lhes alguma fórmula ou termo essencial.
Art. 160. São fórmulas ou termos essenciaes do processo :
a) o conselho de investigação para servir de base ao de
guerra salvo nos casos de que tratam os arts. 163 a 168 ;
b) a convocação dos juizes que devem compor os respectivos
conselhos;
c) o auto de informação do crime no conselho de guerra ;
d) a inquirição de testemunhas em numero legal;
e) a intimaçao do réo para assistir á inquirição de testemunhas e ver-se processar no conselho de guerra ;
f) o interrogatório do réo no conselho de guerra;
g) a nomeação de curador ao réo menor de 21 annos.
§ 1." As nullidades referidas podem ser allegadas em qualquer tempo e instância e annullam o processo desde o termo em
que ellas se deram, não só quanto aos actos relativos, como
quanto aos dependentes e conseqüentes.
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§ 2 . " A s demais nullidades não mencionadas Deste artigo
se haverão por suppridas si as partes aí não arguirera quando,
depois que ollas occorrerem, lhes competir o direito de contestar, apresentar razões de defesa, ou embargar a execução
da sentença.
§ 3.° Devem os juizes supprir ou pronunciar a nullidade logo
que as partes a arguirem pelo modo determinado no paragrapho
anterior.
§ 4.° As nullidades arguidas, não sendo suppridas ou pronunciadas pelos ditos juizes, importam:
a) a annullação do processo na parte respectiva si ollas cau>
saram prejuízo áquello que as arguíu ;
?;) a responsabilidade dos juizes.
§ 5.° Ainda que as nullidades não sejam arguidas no termo
competente e não possam proluz'r a annullação do processo,
deve o Supremo TribunaljMilitar pronuncial-as para o efleito
somente de corrigir o acto e advertir aos juizes que as occa«ionaram ou tolleraram.
Art. 161. A sentença é nulla :
a) sendo da)a por juiz incompetente ou suspeito ;
b) sendo proferida contra expressa disposição da legislação
criminal;
e) sendo proferida contra indivíduo em estado do loucura;
d) sendo fundada em insTumentos ou depoimentos julgados
falsos em juízo competente;
e) sendo o processo em que foi ella proferida annullado em
razão das nullidades referidas no artigo anterior.
Art. 162. A sentença pôde ser annullada :
a) por meio de appellação necessária para o Supremo Tribunal Militar;
b) por meio de embargos perante o mesmo T r i b u n a l ;
c) por meio de revisão.
CAPITULO XIX
DAS DESEKÇÕES DE PRAgAS

DE PRET

Art. 163. Vinte e quatro horas depois de ausentar-se alguma
praça de pret, o commandante da respectiva bateria, esquadrão
ou companhia mandará inventariar, com o testemunho de dous
offlciaes de patente, os objectos deixados, e enviará a relação dos
mesmos objectos ao major-fiscal, depois de assignal-a com as
testemunhas que assistirem ao inventario.
Paragrapho único. Oi offlciaes que tiverem de assistirão
referido inventario deverão ser indicados pelo commandante do
corpo á requisição do da companhia, bateria, ou esquadrão.
Art. 164. Quando a praça que sã ausentar, pertencer á armada, o inventario de que trata o artigo anterior, será mandado
fazer pelo respectivo commandante que o assistirá ou designará
quem o substitua neste acto com duas testemunhas idonnas, preferidos sempre offlciaes de patente.
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Art. 165. Quando a deserção se derem algum destacamento
commaniiado par ollicial de patente, ou por inferior, o inventario
referido será feito polo próprio commandanto, por elle assignado
e por quatro testemunhas, atim de sor remettido opportunamente ao respectivo commanlante do corpo.
Art. 166. Passados os dias marcados om lei para constituir-se a deserção, p comraandante da bateria, companhia ou
esquadrão, no exercito, ou autoridade militar correspondente na
armada dará ao respectivo commandante uma parte circumstanciada, afim de que se lavre um termo no qual serão declaradas
todas as circunstancias da deserção.
Paragrapho único, Este termo será as?ignado pelo próprio
commandante, por três a cinco testemunhas e eseriplo pelo secretario do corpo ou quem o substitua, ou polo escrevente da
armada, que no acto for indicado, aura de servir do base, com
outros quaosquer documentos, ao conselho do guerra a que será
submettido o accusado.
Art. 167, Assim verificada e qualificada a deserção do accusado será logo este excluído do estado offectivo, fjzendo-se
nos livros respectivos os competentes assentamentos.
Art. 168. Os conselhos de guerra, para conhecer dos crimes
de deserção, observarão as mesmas formalidades exigidas nos
processos sobre quaesquor outros crimes militares.
Art. 169. Ficam abolidos os conselhos de disciplina para
qualificação do crime de deserção estabelecidos na ordenanea
de 9 de abril de 1805.
Art. 170. Si a deserção for em teropo de guerra, immediatamente depois de recebida a partj accusatoria do qua trata
oart. 1(16, seguir-se-ha a convocação dos conselhos de investigação e de guerra na fôrma estabelecida para os casos em geral.
CAPITULO XX
DÁ. DESERÇÃO DOS OFFICIAES DE PATENTE

Alt. 171, Logo que qualquer dos dfflciaes de patente do
exercito e da armada ( não comprehendi los os reformados desempregados) não compiroser, quando for chamado a serviço, será
declarado ausento na ordem do dia da autoridade competente e
„ + 0 i ,T, e ,nmr>n!irlr> nos maooas o relações de mostra, o chamado
Art. 172. Km seguida á declaração aa ausem;ra uu» v,,^,,*^
em ordem do dia, quando não houver p azo do espera marcado
para a sua apresentação ou, no caso contrario, depois de findo
esse prazo, terá logar a convocação do conselho de investigação
para a formação da culpa dos indisiados e subsequente julgamento no conselho de guerra na fôrma prescript:), paia os crimes
em geral.
Art. 173. A pronuncia em tal caso,além doseffeitoi indicados
nos arts. 88 e 19ü, lettra &, servirá para fazer-se a nota nos
livros competentes e para ser offlcial exsluido do estado effecti vo.
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PARTE TERCEIRA
Da organisação dos processos, dos recursos â
execução de sentenças
TITULO I
DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAES JÜDICIAES MILITARES
.CAPITULO I
DO PROCESSO DO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO, OU

FORMAÇÃO

DE CULPA

Art. 174. Reunido o consolho de investigação no legar, dia e
hora designados, ssgundo a convocação feita pelo presidente,
será por esta apresentada a queixa, ou denuncia, ordem escripta da autoridade superior, ou a parte accusatoria e todas as
mais averiguações a respeito do facto criminoso e delinqüente.
Art. 175. Lidas pelo escrivão e examinadas todas as peças
que tiverem de servir de base ao processo, o presidente do conselho mandará notificar as testemunhas para comparecerem na
primeira sessão, que será designada na ordem de intimaçfio, lavrando-se de tudo um termo.
Paragrapho único, No caso de deserção de official, serão remettidos também por cópia authentica ao conselho:
a) o edital chamando o oflicial polo prazo legal ;
b) a cópia da ordem do dia em quo for publicada a ausência ;
c) a fé de oíflcio ;
d) a exposição de todas as circumstancias quo acompanharem a deserção.
Art. 176. Esta sessão será celebrada dentro do mais curto
prazo possível, mas sempre com tempo para que as testemunhas
possam ser intimadas com 24 horas do antecedência.
Art 177^ No logar, dia e hora aprazados, reunido o conselho
de investigação, e presentes as testemunhas, que serão recolhidas em logar separado, o presidente declarará que se vae proceder a formação da culpa contra o indiciado F
seus co-róos,
ou cúmplices.
Art. 178. Em segundo logar proceder-se-ha, á inquirição das
testemunhas, lavrando-sa termo de cada depoimento, que será
assignado pela testemunha, e quando esta não o faça por não
poder ou por não saber escrever, assignurá alguém a seu rogo,
3o que se fará menção no termo, assignaudo mais o depoimento
o juiz interrogante e o escrivão, sendo tudo rubricado pelo presidente do conselho,
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Art. 1"9. Findos esses depoimentos, comparecendo o indiciado independente de intimação, poder-se-ha proceder a seu interrogatório, que será assignado pelo juiz interrogante, rubricado pelo presidente do conselho e assignado pelo indiciado, ou
seu curador, quando menor ; e si o indiciado não assignar por
não querer, por não poder ou por não saber, será o interrogatório assignado por duas testemunhas e, finalmente, pelo escrivão.
Art. 180. Não se achando presente o indiciado, o conselho,
depois de inquirir as testemunhas, suspenderá a sessão, sendo
designado outro dia para o comparecimento do mesmo indiciado,
que deverá ser intimado, lavrando-se de tudo um termo.
Art. 181. No dia, logar e hora aprazados, reunido novamente o conselho de investigação, e comparecendo o indiciado,
proceder-se-ha ao interrogatório na fôrma dos arts. 92 a 101.
Art. 182. Si pelo interrogatório do indiciado o conselho reconhecer a sua menoridade, o presidente lhe nomeará um c u rador, o qual prestará o seguinte compromisso ou juramento:
« Comprometto-mü sob palavra de honra (ou juro) defender
bom e conscionciosamonte os direitos do meu curatolado. »
Paragrapho único. De tudo se lavrará um termo que será
rubricado pelo presidente o assignado pelo curador.
Art. 183. Si o indiciado não quizer responder, lavrar-se-há
termo do que occ ; /rrer com todas as circumstancias, assignado
';om duas testemunhas.
Art. 184. Findo o interrogatório, o indiciado poderá ré
querer para juntai' documentos aos autos, inquirição de testemunhas de defesa e apresentação de defesa escripta, o que tudo
lhe será deferido.
Art. 185. O indiciado por si, ou por seu curador, quando
menor, tem o direito de allegar contra as testemunhas os motivos de suspeição que descobrir, pedir a acareação dellas e reinquirição em sua presença.
Art. 180. Si algum dos juizes, o indiciado ou seu curador,
sendo menor, pedir a acareação de testemunhas, audiência das
referidas e informantes, informação do offendido, rectificação do
corpo do delicio, exame de sanidade, o conselho resolverá por
meio de votos, e, 110 caso de deferimento, será a diligencia requisitada ao encarregado da policia militar, que se promptificará
em satisfazer a requisição, no tocante a suas attribuiçoes.
Art. 187. Não havendo requerimento a fazer e nem mais
alguma cousa a resolver, devora o presidente declarar que estão
encerradas as diligencias e concluídas as formalidades do processo, do que lavrará termo o escrivão.
Art. 188. Em seguida, finda a discussão entre os juizes,
pissarão estes a dar suas opiniões sobre a pronuncia ou não
pronuncia do indiciado, no caso affirmativo, em que artigo de
lei, e o que ficar decidido, por unanimidade ou maioria de votos,
constituirá o despacho de pronuncia ou não pronuncia, devendo o mesmo despacho snr oscripto pelo juiz, escrivão e por
todos assignado.
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Art. 189. As decisões, ou despachos do pronuncia, ou não
pronuncia, sempre terminarão com esta declaração — seja reraettido o processo P, (designação da autoridade), que convocou o
conselho.
Art. 190. A pronuncia, além do eífeito indicado no art. 28,
produz mais os seguintes:
a) suspender o indiciado do exercício de todas as funcções
publicas;
b) obrigar a prisão do indiciado, si ainda não tiver sido
preso, salvo o direito de meitagem.
Paragrapho único. No caso de não pronuncia, si o indiciado
estiver preso, não poderá ser solto senão depois da decisão da
autoridade militar competente que tiver convocado o conselho,
confirmando a não pronuncia.
Art. 191. Si o indiciadu não estiver preso, ou não puder
ser encontrado quando tiver de ser interrogado, do que haverá certidão junta aos autos, continuará o processo á sua
revelia.
Art. 192. O conselho de investigação, omquanto funccionar,
poderá receber todos os esclarecimentos escriptos que lhe
forem fornecidos pela autoridade competente, antes de ser ouvido o indiciado.
CAPITULO II
DOS PROCESSOS DOS CONSELHOS DE GUERRA

Art. 193. Recebido pelo presidente do conselho de guerra o
processo da formação de culpa, o remetterá logo ao auditor
respectivo.
Art. 194. Reunir-se-ha o conselho do guerra no logar, dia
e hora marcados pelo presidente.
Art, 195. Reunido o conselho, o presidente tomara a cabeceira da mesa, sentando-se á sua direita o auditor, á esquerda
o juiz interrogante e em seguida,, á direita e á esquerda, tomarão
logar alíernadamente os juizes do conselho, segundo as suas
graduações o antigüidades. Entre o auditor e o presidente terá
assento o escrivão em mesa separada.
Avt. 196. O auditor lera o processo da formação da culpa e
mais papeis que tiver recebido e organisará um auto de informação do crime, que será escripto pelo escrivão e assignado
pelo mesmo auditor.
Paragrapho único. Este auto de informação do crime deverá conter uma exposição dj facto criminoso, com todas as circumstanoias quo o cercarem.
Art. 197, Autoado o procasso do conselho de investigação e
demais papeis, com o auto d • informação do crime, o presidente
do conselho de guerra mandará que sejam notificadas as testemunhas daaccusação e intimado o roo, levantando-se asesoãoe
ficando marcada outra para dia e hora certos, lavrados os ne— 98 —

oessarios termos pelo escrivão, por este assignados e rubricados
pelo auditor, para tudo constar.
§ 1.° O presidente ou o auditor poderá requisitar um offlcial
inferior ou de patente, e conforme a graduação do roo, para
fazer a intimação deste.
§ 2.° Sempre que forem feitas notificações de testemunhas,
o auditor certificará nos autos, sondo a certidão escripta pelo
escrivão.
§ 3.° As certidões de intimações dos réos, bem como as respostas aos offlcios de requisições de testemunhas, devjrão ser
anaexas aos autos respectivos.
Art. 198. Reunido novamente o conselho do guerra, no logar
de suas sessões, á hora marcada, presentes as testemunhas de
accusação e o réo, que ficará em logar separado, em frente ao
presidente, este prestará em voz alta, em pé e descoberto, o seguinto compromisso ou juramento:
« Comprometto-me (ou juro) examinar com a mais escrupulosa attenção a accusação que se me apresenta; não traí:ir,
nem os interesses da sociedade nem os da innoeencia e õa humanidade, nem os da disciplina; observar a lei, proferir a decisão segundo os dictames da consciência e intima convicção,
com a imparcialidade e firmeza de caracter esposadas pelo soldado. »
Em seguida, os outros juizes dirão, um depois do outro:
« Assim me comprometto (ou assim o juro).»
~ Art. 199. Concluído este acto, de que se lavrará termo, o
accusado poderá allegar incompetência do juizo, e a suspeigão
dos juizes, segundo a fórmula que adiaute se dirá.
Art. 200. Si não houver allegação alguma ou tendo sido
julgados os incidentes, o auditor fará a leitura do auto de informação do crime.
Art. 201. O presidente em seguida advertirá ao réo que lhe
é pormittido requerer tudo que julgar útil á sua defesa, e.vprimiado-se com liberdade, guardadas as regras da decência, e da
moderação, sem faltar á sua consciência e ao respeito devido ao
tribunal.
Art. 202. Seguir-se-ha a inquirição das testemunhas de
accusação, na conformidade do art. 76, paragrapho único, sobre
o auto de informação do crime, podendo igualmente os juízos do
conselho formular perguntas, no sentido de se esclarecerem, em
seguida á inquirição da testemunha e antes de ser dada a palavra ao réo para contestal-a.
Art. 203. Finda a inquirição das testemunhas de accusação,
proceder-se-ha ao interrogatório do réo, na fôrma dos arts. 93
a 100, do que se lavrará auto especial.
Art. 204. Requerendo o roo a inquirição de testemunhas', de
defesa e apresentação de razões escriptas, o conselho ecinceduri
para este fim o prazo de dez dias, prorogavel a vinte, leitas is
notificações das referidas testemunhas, afim de coraparoct.reui
no dia que for designado pelo presidente para ter logar a reunião
do conselho,
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Art. 205. Reunido o conselho de guerra, na conformidade do
artigo anterior, presentes as testemunhas de defesa o o réo,
este entregará ao conselho as suas razchs do defesa escripta,
acompanhada da serie de quesitos que tiver de propor a suas
testemanhas.
Art. 206. Em soguida far-se-ha ;i, inquirição das testemunhas
de defesa na fôrma dos quesitos propostos polo réo, regulando
para estas testemunhas as formalidades exigidas neste, regulamento ,
Art. 207. Seguir-se-hão as allegações oraes, concedendo o
presidente do conselho a palavra ao réo, seu advogado ou
curador, afim de adduzirem as provas que tiverem cm sua defesa, de seu constituinte ou do seu curatelado.
Art. 208. Si, linda a inquirição das testemunhas de accusação, interrogado o réo, esto nada requerer em bom do sua defesa, o conselho passará ao julgamento.
Art. 209. Dando o presidente do conselho a palavra aos juizes
em geral consultando-os subro si carecem de novas diligencias,
no caso aflirmativo, a juizo du maioria do conselho, o presidente
resolverá, suspendendo ou não a sessão para serem satisfeitas as
alludidas diligencias.
Art. 210. Si nenhum esclai/ecimentj mais for exigido, o conselho se retirará para a sala das conferências, ou ordenará que
o auditório se retire, afim de poder deliberar.

Art. 214. A sentença definitiva será sempre fundamentada,
eseripta na conformidade do ar t. 18, § 2°, e assignada por todos
os juizes, doclarando-se qual o artigo de lei em que o réo incidio e bem assim a penalidade de que ê passível.
Paragrapho único. Para applícayão da pena de morte e em
tempo do guerra, ó preciso que concorram, pelo menos, cinco
votos do conselho, e não havendo esse concurso, applicar-se-ha
a pena de 30 annos de prisão.
Art. 215. A sentença será lida em audiência publica pelo
auditor, ficando desde lugo intimado delia o réo, si achar-se
presente.
Paragrapho único. Achando-se ausente o réo, a sentença do
conselho de guerra lhe será intimada por mandado expedido
pelo auditor.

CAPITULO III
DA CONFERÊNCIA DO CONSELHO E DO JULGAMENTO DE CAUSA

Art. 211. A conferência para o julgamento principiará por
um relatório verbal simples o claro feito pelo ^auditor, expondo
o facto, ou factos sobre que versar a accusação, com iodas as
circumstancias qug possam influir na sua apreciação, apontando
com rigorosa imparcialidade as provas da accusação e da defesa,
concluindo por emittir o seu parecer sobre a culpabilidade do
acousado.
Art. 212. Finda a exposição do auditor, o presidente dará a
palavra a qualquer dos juizes do conselho, pela ordem por que
lhe for pedida.
Paragrapho único. O auditor, ou qualquer dos juizes do
conselho, só poderá fallar duas vezes.
Art. 213. Terminada a discussão, o presidente convidará os
juizes a se pronunciarem sobre o mérito da causa, afim de absolverem ou condomnarem o roo.
§ l.° O auditor será sempre o primeiro a votar, seguintlo-seIhe os outros juizes, a começar do mais moderno, votando o
presidente em ultimo logar.
§2.» Todas as decisões serão tomadas por maioria do votos,
incluídos o do auditor e o do presidente.
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CAPITULO IV
INCIDENTES DO PROCESSO

Art. 210. Oaccusado, logo depois de prestado o compromisso
ou juramento, dos juizes do conaelho de guerra, allegará, com as
razões que tiver, a incompetência do mesmo conselho para conhecimento da accusação.
Art. 217. Articulada a excopção de incompetência, será ouvido o auditor, que poderá pedir vinte e quatro horas para
responder.
Art. 218. Reunido o conselho, o auditor apresentará seu
parecer por escripto, sendo decidido por maioria do votos este
incidente.
§ 1.° Si decidir pela, affirmativa, acceitando como provada
a excepção, o conselho appellará eoc-officio para o Supremo
Tribunal Militar, suspendendo a sessão até ulterior decisão daquelle tribunal.
§ 2." Si o conselho rejeitar a excepção, continuará o julgamento sem mais recurso suspensivo, salvo ao Supremo Tribunal
Militar o direito do tomar conhecimento desta preliminar.
Art. 219. Si o conselho de guerra reconhecer-se incompetente, por ser a falta disciplinar, uma vez confirmada a incompetência pelo Supremo Tribunal Militar, devolver-se-ha o
processo a quem for de direito, ficando cópia da sentença na
respectiva secretaria.
CAPITULO V
DAS SUSPEIÇÕES, DA FALSIDADE 1.0 DOCUMENTO OU DO DEPOIMENTO

A r t . 220. Os membros do conselho de investigação e guerra
que estiverem nos casos do art. 132, dar-se-hão de suspeitos,
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Paragrapho único. No caso de não se darem por suspeitos,
o accusado poderá dal-os em qualquer acto de acousação, logo
depois da excepção de incompetência.
Art. 231. Si os juizes dos conselhos do investigação e de
guerra se áerem de suspeitos, ou acceitarem a suspeição allegada, a autoridade -competente provera em sua substituição
pelos tramites legaes.
Art. 222. A decisão de ser ou não procedente a suspeição
será tomada por maioria de votos dos referidos conselhos.
Art. 223. A decisão negativa da suspeição na instância inferior não tem effeito algum suspensivo, salvo ao Supremo Tribuna) Militar o direito de tomar delia conhecimento como preliminar de julgamento, si o réo aggravar da mesma decisão,
sendo tomado por termo o aggravo no auto do processo.
Art. 224. Todas as mais excepções poderão ser allegadas
juntamente com a defesa.
Art. 225. Quando em um conselho de guerra for arguido de
falso algum documento ou depoimento de testemunhas, perguntará o presidente do mesmo conselho depois dos debates si o
conselho, á v'sta das razões ou fundamentos da arguição, poderá
julgar a causa sem attencão ao depoimento ou documento
arguido de falso.
§ l , ° Si o conselho, por maioria de votos, afflmar que não
pôde julgar ou decidir a causa sem attencão ao documento, ou
depoimento arguido de falso, o presidente suspenderá a SHSSÜO
ato a decisão do incidente.
§ 2.o Si o conselho decidir que pôde julgaroréo, não obstante a falsidade arguida, proseguirá a sessão e será julgado o réo.
§ 3.° Nos casos dos §§ 1° o 2°, suspenso o conselho, será remettido á autoridade competente o depoimento ou documento
arguidos de falsos, afim de proceder-se á formação da culpa
contra quem de direito.
§ 4.° Decidida a questão de falsidade, será o seu resultado
communicado ao presidente do conselho de guerra, que no caso
do § 1° providenciará para que o conselho se reuna, afim de
fazer o julgamento do accusado.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO
E I>E GUERRA

Art. ??6. A audiência da formação de culpa no conselho do
investigação será secreta, a do conselho de guerra, porém, será
publica, salvo si, no interesse da ordem publica, da disciplina
militar e da justiça, este conselho entender que a iastrucção
e discussão devem ser em sessr ) secreta.
Paragrapho unioo. A resolução do conselho de guerra, tornando secreta a audiência, será tomada por termo o annunciadu no mesmo acto.
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Art. 227. Ao presidente do conselho de investi «-ação e guerra,
mantendo a ordem o o socego da audiência, incumbe o emprego
de meios suasorios e moderados.
Paragrapho único. Si e4as meios não bastarem, usará de
todos os outros, próprios de sua autoridade e jurisdicção, empregando, si necessário for, o auxilio da força publica, que requisitará, si no momento não díspuzer delia sufficiente.
Art. 228, Na direeção da instrucção e discussão tem o presidente os podereg limitados nas fórmulas estabelecidas noste
regulamento, sem prejuízo das disposições disciplinares em
vigor, salvo a cada juiz o direito -lê manter a sua autoridade
como tal.
Art. 229. Os espectadores nas audiências dos conselhos de
guerra se conservarão nos logares que lhes forem designados,
estarão sempre descobertos, sem armas, e guardarão respeito e
silencio.
§ l.°Sideremsignaesdeapprovacão ou reprovação, ou fizerem
arruido, ou por qualquer modo falUrem ao respeito devido,
depois de advertidos, não se corrigindo, sarão expulsos da sala.
§ 2.° Si resistirem, serão presos e autoados, fazeado-se remessa do auto á autoridade competente, para proceder na fôrma
da lei.
Art. 330. Si durante a audiência do conselho de investigação
e de guerra for commettido algum crime, lavrar-se-ha dií.so um
auto, qne será remettido á autoridade competente, para proceder
como for de direito.
Aat. 231. Quando o auditor de guerra, ou de marinha, estiver
funcciouando em diversos processos, providenciará de accordo
cura os presidentes dos conselhos respectivos, para que sejam
preferidos nos julgamentos os réos presos, que não tenham
obtido menagem e entre estes os mais antigos.
CAPITULO VII
DOS RECURSOS

Art. 332. A appellação necessária ou ex-officio, das sentenças
definitivas dos conselhos de guerra, tem logar qualquer que seja
a sua conclusão.
Art. 233. Da decisão dos incidentes de incompetência, julgando-se o conselho competente, da negação de prescripção,
e no caso de julgamento, desprezando o conselho as allegações de falsidade do depoimen;,o, ou de documento, o réo
poderá agg avar no auto do processo, e a referida decisão
será apreciada como preliminar do julgamento em segunda
instância.
Art, 234. Interposta a appellação, serão os autos originaes
remettidos á secretaria do Suprei ao Tribunal Militar por in termedio do chefe do quartel general do exercito ou da armada 4
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Paragrapho único. A extracção de traslados dos autos dos
processos organizados na Capital Federal ou no Estado do Rio do
Janeiro, poderá ser dispensada.
Art. 235. Interposta a appellação pelo conselho do.guerra,
a execução da sentença, por sen elFoilo suspensivo, não tora
logar senão depois da confirmação no Supremo Tribunal Militar.
§ 1." Quando a sentença absolutoria do conselho do guerra
for unanime, produzirá logo os ellVutos da monagem nos caáos
em que esta pólo ser concedida,
$ 2." Para o fim de que trata o paragrapho anterior, no
oííicio de remessa dos autos á autoridade convocante do conselho,
o presidente deste mencionará a circumstancia da absolvição
unanimo do roo.
Art, 236. Os protestos ou aggravos no auto dó processo não
.suspendem a marcha do julgamento no conselho do guerra.
CAPITULO VIII
DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA E DOS EMBARGOS
,: l

marcha
appellaçoes.
Art.das
241.
Logo que for proferida a sentença do conselho de
guerra, serão os autos do processo remettidoj á superior instância, lavrando-se em seguida á sentença o termo tio encerramento
e remessa.
Art.
24a. Todo militar, oflicial ou praça de pret, que for
submettido a conselho do guerra e, obtiver absolvição por unanimidade de votos, será indemnizado de todas as vantagens
pecuniárias que tiver perdido em vista do processo (Dec. Leg.
n. 49, de 11 de junho de 1892, artigo único).
Art. 243. A prisão preventiva que o réo tiver soíTrido
antes da condomnação, será levada em conta no
cumprimento
da pena integralmente, ou com o desconto da (> a parte quando a
dita pena for do prisão com trabalho.
Paragrapho único. Não se considera prisão preventiva
para os effaitos deste artigo a monagem concedida nas cidades e
acampamentos.

'

Art. 237. As sentenças proferidas p3lo Supremo Tribunal
Militar terão o — cumpra-se — do chefe do quartel-general do
exercito ou da Armada.
Paragrapho único. Para esse fim, o secretario do referido tribunal fará extrahir cópias autheaticas das sentenças e as remetterá, de ordem do presidente do tribunal, áquellas autoridades
para dar-se a execução.
Art. 238. As sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Militar com o — cumpra-se — do chefe do quartel-general do
exercito ou da armada, serão logo intimadas aos réos, passando-se certidão da intimação, que se remetterá á Secretaria
do Supremo Tribunal Militar para ser junta ao processo.
§ 1.° As praças de pret e os paisanos sujeitos á jurisdicção
militar serão intimados por offlciaes inferiores, e os oíflciaes de
patente por officiaos de igual posto, ou graduação, nomeados
pela autoridade convocante do conselho de guerra, ou quem suas
vezes fizer.
§ 2." O offlcial nomoadojura fazer a intimação ao réo lera
a este, no acto da intimação, a sentença em presença de duas
testemunhas, scientificando-o do que pôde embargar a mesma
sentença no prazo de dez dias, do que tudo lavrará certidão, que
assignará com as referidas testemunhas para ter o conveniente
destino.
§ 3.° Si o rdo pedir nessa occasião a sentença por cópia, serlile-ha dada esta pelo offlcial encarregado da intimação.
Ari. 239. No caso de condemnaçao e no prazo de dez dias,
na conformidade do artigo anterior, poderá o réo oppôr embargos & execução da sentença perante o Supremo Tribunal Militar.
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S l.° A vista dos autos pai-a embargos será dada pelo juiz
que tiver servido de relator.
§ â.° Os embargos podem ser articulados e acompanhados de
quaesquer
documentos.
Art. 210.
O julgamento dos embargos seguirá a mesma

CAPITULO IX
DO PROCESSO NO SUPKUMO TRIBUNAL MILITAR

Art. 244. Recebida a appeUação, sorá o processo apresentado pelo secretario ao presidente do tribunal, para o distribuir a um dos .juizes togados.
Art. 245. Cumprido o despacho do presidente, o juiz togado
preparará, por oseripto ou verbalmente, por meio do notas, um
relatório circumstauciado do todo o processo o apresentará o
mesmo p.\ra julgamento, lendo por essa occasião as peças principaes
dos240.
autos.
Art.
Na sessão em que for apresentado o processo,
expostos e relatados os autos, si algum juiz pedir vista do feito,
ser-lhe-ha esta concedida, de maneira que cada um doa juizes
não demore com oá autos oni seu poder por mais de três
sessões, ladeando neste caso o seu — Visto.
Art. 247. Apresentado o processo com o — Visto —, ou sem
elle, si nenhum dos juizes houver pedido vista, estando presento
o relato,' do feito, procoder-se-ha ao julgamento.
Paragrapho único. O accordão será lavrado pelo relator do
feito na conformidade do vencido, por maioria de votos, devendo ser fundamentado com o desenvolvimento que o caso
exigir.
Art. 248. O secretario redigirá as minutas das actas, que,
depois de approvadas em sessão, serão lançadas em livro espe— 105 —
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ciai por um dos offlciaos da secretaria, sondo o original e o lançamento por elle authsnticados
' faculr
' ado ao r';lí*<r levar os autos para .réa )resent ií
V
í
i -« na ««são seguinte, afim de ser
A 9 approvadil' a redaoção, com a data do dia om
vhnento
' ° ™S CaS°" Gm quo a matei'ía exiJa desenvolCAPITULO X
00 PROCESSO E JULGAMENTO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
MILITAR NOS CRIMES JMI.MTARES

Art. 2"0. A acçãq criminal 'militar contra os ministros do
Supremo Tribunal Militar póie ser i atentada:
a) por queixa ;
b) por denuncia do procurador da Republica.
Ari. 251. A queixa, pov orime militar, cujo conhecimento
competir ao Supremo Tribunal Militar, será apresentada ao presidente deste, que a distribuirá, si estiver nos termos dos
arts. 61 e 63, a um dos juizes, quo servirá de relator.
Paragrapho único. A denuncia para o mesmo fim deverá
conter os' requisitos mencionados no art. 63 sob as lettras
a, b. c, d.
Art. §52. O juiz, a quem for distribuída a queixa ou a denuncia, mandará por seu despacho autoal-a paio secretario do
tribunal e intimar ao querelado ou denunciado, para responder
no prazo de quinze dias^
Art. 253, A intimação será expedida sob a assígnatura do
relator e dirigida ao querelado ou denunciado, com a cópia da
queixa ou denuncia, documentos que a instruam e declaração
do nome das testemunhas.
Art. 254. Findo o prazo marcado, com a resposta ou sem
ella, o relator reunir-se-ha a dous juizes, que serão sorteados,
servindo de presidente o mais graduado dentre elles, o oste ordonará o processo, inquirirá as testemunhas o/Terecidas, pró. cederá ás diligencias que fórum necessárias, Interrogará o roo,
receberá a sua defesa esoripía e afinal apresentará o processo
em mesa com o relatório feito pelo relator e por todos três assignado.
§ 1.° Assim apresentado o processo em tribunal, passar-se-ha
em acto i-uocessiVo, na mesma sessão, a jul ;ar si o quorelado ou
denunciado, deve ser ou não pronunciado.
§ 3 ° fiste julgamento se fará em sessão publica ou secreta,
CMitbrme decidir o jribunal.
§ 3.° A pronuncia produzirá os mesmos elfeitos mencionados
no art. 190, lettras a, b.
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§ 4.° A não pronuncia concluirá pelo archivamento do processoArt.
. 255. Redigido eescripto pelo relator o despacho de pronuncia e assignados pelos juizes presentes, em numero de sete,
pelo menos, o presidente expedirá ordem de prisão contra o
indiciado, salvo o direito de menagem que, neste caso, poderá ser
concedida pelo Presidente da Republica.
Art. 256. Feitas as diligencias prescriptas no artigo antecedente, o relator terá novamonte vista do processo para organizar
um auto de informação do crime, por elle escripto e assiguado,
afim do ser proposto ao tribunal na primeira sessão.
§ 1.° Apresentado e approvado o referido auto, será deste
extralúda cópia e remettida ao réo pelo relator, designando-se
nessa occasião o dia e hora do comparecimento do mesmo roo
perante o tribunal, afim de ver-se processar e julgar.
§ 2.° Na sessão aprazada, presentes o réo e as testemunhas de
accusação o relator as inquirirá sobre o auto de informação
do crime, na conformidade do disposto no art. 76, paragrapho
único.
§ 3." Em seguida aos depoimentos das testemunhas procederse-ha ao interrogatório do réo, findo o qual poderá este requerer
a inquirição de testemunhas de defesa sobre quesitos por elle
propostos, e mais diligencias em bem da mesma defesa.
§ 4." Concluídas as diligencias mencionadas nos paragraphos
anteriores, poderá o réo ser admittido a produzir por si, ou por
seu advogado, defesa oral, sempre que o requerer.
Art. 257. Assim preenchidas as formalidades do processo,
passará o tribunal a resolver em «essão secreta, para o que o
presidente fará retirar o roo e os espectadores, si a sessão não
tiver sido secreta desde o começo.
§ l.° O relator então fará uma exposição minuciosa do processo e do merecimento das provas a favor e contra o roo,
fornecendo tolos os esclarecimentos que lhe forem pedidos pelos
outros juizes, terminando por dar o seu parecer no sentido da
condemnação ou absolvição do réo.
§2.° Concluído o relatório o presidente consultará ao tribunal
si carece de mais esclarecimentos para proferir a sentença. No
caso afflrmativo, serão dados pelo relator os esclarecimentos
pedidos, ou ordenadas as diligencias que forem indicadas e
approvadas pelo tribunal; no caso negativo, porém, passará o
presidente a tomar os votos, lavrando o relator a sentença na
conformidade do vencido.
§ 3.° Lavrada a sentença polo relator e por todos os juizes
assignada, será o réo novamente admittido no recinto do tribunal para ouvir a leitura da referida sentença, sendo mandado
pôr em liberdade itnm>«liatatnente no caso de absolvição.
§ 4.° No caso de coudemimção, poderá ser a sentença embirgada, na conformidade do disposto nos arts. 239 e 240.
Art. 258. Todos os termos do processo, de que trata este
capitulo, terão escriptos e assignados pelo secretario do tribunal, ou quem suas vezes fizer.
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CAPITULO XI
DAS PENAS

Art. 259. O cumprimento da sentença, ou a imposição da
pena, começa logo que a sentença for irrevogável, exclusive o
recurso extraordinário da revisão.
Art. 360. A pena de prisão simples obrigará os réos a estarem reclusos nas prisões militares que lhes forem designadas
piü > tempo determinado na sentença, guardados os regulamentos espociaes.
Art. 2(31. A pana de prisão com trabalho obrigará os condemnados a se occuparem diariamento nos trabalhos quo lhes
forern destinados, guardados os regulamentos especiaes das
prisões.
Art. 202. A pena de prisão simples por mais de dous annos
a que for condomnado o official de patente, acarreta a perda do
posto e honras militares quo tiver.
Art. 203. A pena de prisão com trabalho em que incorrer o
offioial de patente, será convertida na de prisão simples com
augmento da sexta parte.
Art. 264. A pena do sois annos de prisão com trabalho a que
for condemnada a praça de pret acarretará a expulsão do
serviço c )m ínhabíljfacão para outro qualquer do exercito ou
da arnaida.
Paragrapho único. A pena de prisão com trabalho imposta
aos inferiores, cabos ou seus assemelhados, importará desde
logo o rebaixamento á ultima classe do corpo a que pertencer.
Art. 265. O militar ou paisano condomnado á morte em
tempo de guerra será fuzilado.
Art. §96. A pena do morte proferida em ultima instaacia,
por tribunal reunido em território ou águas occupadas militarmente, será executada independente de recurso, salvo quando o
Governo Federal determinar o contrario.
Art. 267. O militar que tiver de ser fuzilado sahirá da prisão
em que estiver, vestido em pequeno uniforme e despido de insígnias, sendo collocado no logar orn que tenha de receber as
descargas com os olhos vendados, substituindo-se as vozes de
fogo por signaes.
Art. Ü68. O paisano que tiver de ser fuzilado, por sentença
condemnatoria dos tribunaes militares, sahirá da prisão em
que estiver, decentemente vestido, e será executado na conformidade das disposições contidas no artigo antorior.
Art. 269, Nenhum crime será punido com penas superiores,
ou inferiores, ás que a lei impõe para repressão do mesmo,
nem por modo diverso do estabelecido nella, salvo o caso em
que ao juiz se deixar o arbítrio.
Art. 270. Nos casos em que os respectivos códigos penaes
do exercito ou da armada não imponham pena determinada,
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fixando somente o máximo e mínimo, considorar-se-hão três
gráos na pena, sendo o grão médio comprehendido entro os extremos máximo e mínimo, com aUoncão ás circumstancias
attenuantas e aggravantes, as quaes serão applicadas observando-se as regras seguintes:
I a ,no concurso do circumstancias aggravantos o attenuantos
que se compensem, ou na ausência de umas e outras, a pena
será applicada
no médio ;
8a, na preponderância das aggravantes a pena será imposta
entre os gráos médio e máximo, e na das attonuantes entro o
médioa e o mínimo ;
3 , sendo o crime acompanhado do unia ou mais circumstancias aggravantes sem nenhuma attenuante, a pena será applicada no máximo, o no mínimo si for acompanhado de uma ou
maiá circumstancias attenuantos, som nenhuma aggravante.
Avl. 271. A tantativa do crime, a que não estiver imposta
pena especial, será punida com as penas do crime, menos a
terya parte em cada um dos gráos.
Art. 272. A cumplicidade será punida, com as penas da tentativa e a cumplicidade da tentativa com as penas desT;a, menos a
torça parto.
Paragrapho único. Si a pena for de morto, impor-se-ha ao
culpado de tentativa ou cumplicidade a immediata.
Art. 273. Quando o criminoso for convencido de mais de um
crime, impor-se-lhe-hão as penas estabelecidas para cada uno.
delles, começando a cumprir a mais grave dellas em relação á
sua intensidade, ou maior, si forem da mesma natureza.
§1.° Quando, porém, o criminoso tiver do ser punido por nrús
de um crime da mesma natureza, impor-se-llie-ha unicamente,
no grão máximo, a pena de um só dos crimes com o augmento da
sexta parte.
§2.° Si em concurso do crimes praticados simultaneamente,
com a mesma deliberação o uma só intenção, o criminoso incorrer em mais do uma pena, se lha imporá unicamente a mais
grave de todas, no gráo máximo.
§ 3." Si a somma accumulada das penas restrictivas da liberdade, a que o criminoso for condemnaáo, exceder a 30 annos, se
haverão todas as penas por cumpridas, logo que seja completado esse prazo.
Art. 274. O condemnado que achar-so em estado de loucura
só entrará em cumprimento de pena quando recuperar as suas
faculdades intelleoíuaes.
Paragrapho único. Si a enfermidade manifestar-se depois que
o coüdemnado estiver cumprindo a pena, ficará suspensa a sua
execução, não se computando o tempo de suspensão no da condemnação.
Art. 275. As sentenças dos tribunaes militares serão executadas por autoridade militar.
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CAPITULO X I I
DISPOSIÇÕES GERABS

Art. 276. O réo absolvido por sentença passada em julgado
não será accusado pelo mesmo facto.
Art. 277. Quando, provada a existência do crime, a sentença
declarar que o accusado não foi o seu autor, cabe á autoridade
competente reunir novas provas para quo seja descoberto o
criminoso.
Art. 278. Os conselhos do investigação e de guerra resolverão as questões sobre identidade de pessoa do indiciado criminoso, ou do r<5o.
Art. 279. Será convocado conselho de guerra para reconhecimento da identidade do indivíduo que, depois de condemnado,
se evadir da prisão e for preso, no caso de haver duvida sobro
sua identidade.
Art. 280. Os conselhos de investigação e guerra funccionarão em logar apropriado, onde se achará diariamente o auditor de guerra, ou o de marinha.
Paragrapho único. Os conselhos de investigação e os de
guerra em que não tiver de funccionar o auditor privativo, de
accordo com o art. 14, paragrapho único, se reunirão nos logares designados pelas autoridades que convocarem os mesmos
conselhos.
Art. 281. Todas as vezes que for annullado, em parte ou no
todo, algum processo, serão os autos restituidos á repartição competente, afim de serem renovadas as formalidades annulladas,
preenchidas as formalidades substanciaes preteridas, ou organisado novo processo, reunindo-se os conselhos respectivos para
dar cumprimento ao accordão do Supremo Tribunal Militar,
nos termos em que for lançado.
Art. 282. No caso de guerra externa pôde o Governo crear,
no logar em que se realizarem as operações, uma junta de justiça
militar, composta de oito membros, cinco dos quaes offlciaes
generaes effectivos ou reformados, e três juizes togados, para o
julgamento, em segunda instância, dos crimes militares de sua
competência.
Paragrapho único. As attribuicões das juntas militares são
idênticas ás do Supremo Tribunal Militar, gozando os seus membros das mesmas garantias, emquanto durar essa necessidade
(Lei n. 631 de 18 de setembro do 1851, art. Io, § 7°).
Art. 283. Não poderão servir conjunctamente no mesmo
conselho ou tribunal, ascendentes e descendentes, sogro e
genro, irmãos, cunhados durante o cunhadio, e afflns ato segundo grão.
Art. 284. E' formalidade essencial de ttdo o processo criminal militar, que a ellese junte a respectiva fé de offlcio, ou
certidão de assentamento do roo.

Art. 285. Nos casos de perda, ou extravio dos archivos,
de onde se possam extraiu p as ftn de offlcio ou certidões de
assentamentos, seião esta- suppridas noss conselhos de guerra
pelos seguintes documentos:
1°, certidão extrahida das relações de alterações, das ordens do dia, e de outros documentas que porventura existira,
de oudo conste qual a ptaça do roo, seu estado e quaesquer circumstancia ou notas, das quo dovem ser incartas nos livros
respectivos;
2°, uttostado do procedimento civil e militar do réo, o qual
attestaào será"passado pelo conimandante do corpo, companhia,
destacamento, repartição, ou estabelecimento militar a que
pertencer o mesmo réo.
Art. 886. A sentença criminal passada em julgado será
por extracto annotada na fé de fifftcío ou nos assentamentos
do conuemnado, não podendo ser trancada, salvo o CASO de
amnistia.
Art. 287, O serviço judicial prefere a outro qualquer.
Art. 288. Todo aquelle que der causa immediata, o não
sufficientemente justificada para adiar-so o julgamento, será
responsabilisado criminalmente.
Art, 289. Não poderá o conselho de guerra suspender o
julgamento, por não reconhecer a culpabilidade do réo, devendo,
neste caso, proferir sentença absolutoria por falta de prova
contra o mesmo réo.
Art. 290. Os militares do exercito e da armada que juntamente commetterem crime militar, ficarão sujeitos á autoridade
militar, do uma ou de outra classe, na fôrma do art. Z", a
qual, tomando conhecimento do facto criminoso em primeiro
logar, terá assim prevenido a jurisdicção para convocar os conselhos de investigação e do guerra.
Art. 291. Quando ao crime do quo for accusado o réo corresponder pena cujo máximo suja 30 annos de prisão, ou moi^o,
em tempo de guerra, e for cooim ittido a bordo do navios em
viagem, ou em portos estrangeiros, o conselho de guerra que
tiver de julgar o roo será convocado, ou pela autoridado do
primeiro porto brasileiro em que o navio entrar, ou na Capital
Federal, afim de que nelle sirva o audictor geral de marinha
nesta, ou sou substituto legal nos demais logares.
Art. 292. O processo cL> conselho de guerra, quando começado, deve ser levado ao sou termo final no Supremo Tribunal
Militar.
Art. 293. Nenhuma ingerenela é pormittida ás autoridades
militares de que trata o art. 2", lettras a, l> c, d, e, f, g, h, l,
nos coiibelhos de guerra, uma vez iniciados, ainda quando nos
mesmos conselhos sojam preteridas formalidades «o processo,
competindo aos trlbunaes superiores annullar, ou reformar as
sentenças.
Art. 294. Os autos do procesyo nrio podem ser dados em
confiança aos réos, ou seus advogados, ainda mediante recibo,
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podendo, entretanto, o auditor o o secretario do Supremo Tribunal Militar facultar o exame dos mesmos autos, parmittindo
a extraoção denotas o apontamentos necessários á defesa.
Art. 295. As sessões dos conselhos de investigação se farão
em dias succossivos, devendo a formação da culpa terminar
dentro de 30 dias, salvo o caso de adiamento para solução
de questões facultadas por esto regulamento, ou. força maior
comprovada.
Art. 296. As sessões dos conselhos de guerra poderão sur
periódicas, conforme o serviço das auditorias, não podendo o
julgamento exceder o prazo do 60 dias, salvo força maior comprovada.
Art. 297. Para maior celeridade na marcha do conselho
do guerra, do accordo com o estabelecido no art. 14, páragrapho único, nos casos de deserção em tomp;> de paz, exercerão
as funcçõüs de auditor os capitães no exercito e os primeiros
tenentes na armada.
Art. 298. Nos conselhos de guerra poder-se-ha adraittir a
parte accusadora produzindo artigos de accusação e testemunhas para corroborar a queixa que tiver sido documento inicial
do processo.
Art. 299. Nas votações para imposição do penas prevalecerá sempre a maioria de votos, ontendeudo-se que o juiz que
tiver votado por pena maior virtualmente tern votado pela immodiatamente menor.
Art. 300. As razões escriptas de defesa, allegações e motivos expostos pelos accusados, deverão ser redigidos em termos
convenientes, próprios da dignidade dos tribunaes, sem offonsa
ás regras da disciplina.
Art. 301. Os processos crimes militares serão isentos de
sello e de custas, emolumentos ou portes do Correio.
Paragrapho único. Os documentos que os offlciaes e praças
do exercito e da armada apresentarem em sua defesa, para
serem annexados aos autos dus processos dos conselhos do investigação e de guerra, deverão ser sollados.
Art 302. A_s folhas em branco iitercaladas nos autos dos
processos deverão ser riscadas paio escrirão no conselho de investigação e paio auditor no do guerra, conservando-.su em
branco as que só seguirem ao termo de encerramento e rémessa do processo.
Art. 303. Serão fornecidas ás partes as certidões que requererem para instrucção de defesa, não podendo entretanto,
taes certidões ser publicadas, independente de licença da autoridade militar a que as mesmas partes estejam sujeitas.
Art. 304. Oi offlciaes effbetivos de cada circumscripção
militar judicial do exercito ou da armada serão relacionados,
de três om três mezes, na ordem de saus postos, afim de serem
escalados para o serviço dos conselhos de investigação e de
guerra.
§ l . ° A s relações dos reformados o honorários com serviço
de guerra, para igual fim, serão semestraes.

§ 2.° As relações dos offlciaes da Guarda Nacional, organizadas annualmente, serão fornecidas pelo commandaníe superior respectivo ás autoridades militares locaes do exercito e da
armada.
§ 3.° Todas essas relações, logo que forem revistas, contendo
todas as explicações, deverão ser transcriptas em livro especial
a cargo da repartição respectiva, publicadas em ordem do dia,
com especificação dos motivos das alterações, inclusões o exclusões de nomes, declaração do numero dos conselhos om que tenham servido os offlciaes, motivos especificados das substituições
o mais esclarecimentos que possam interessar.
Art. 305. A nomeação dos conselhos d9 investigação e de
guerra deverá obedecer rigorosamente á escala das relações dos
ofilciaos do que trata o artigo anterior, o contrario do que induz
nullidado do processo.
Art. 300. Um oílicial não poderá servir om mais de seii
conselhos por anno, salvo afluência de serviço desta natureza.
Art. 307. As decisões dos conselhos de investigação e de
guerra das juntas de justiça, de que trata o art. 282, e do Supremo Tribunal Militar, serão tomadas por maioria de votos, podendo assignar-so — vencido — o juiz que for voto divergente,,
sendo este motivado ou não.
Art. 308. Os juizes dos conselhos de investigação e de guerra,
sempre que se reunirem, deverão achar-se fardados e armados.
Art. 309. As sessões dos conselhos do investigação e do guerra
só poderão sor adiadas depois do quatro horas de trabalho oonsuoutivo, cxccpto a do julgamento, que sara permanente.
Art. 310. A aeção criminal oxtingue-se:
a ) pola morto do criminoso ;
b) por amnistia ;
c ) pela proscripção (arts. 133 a 140).
Art. 311. A despronuncia no conselho de investigação não
impede u renovação do processo, á vista de novas provas.
Art. 312. Aos crimes commeUidosem tempo do guerra serão
sempro applicadas as penas estabelecidas para os mesmos, embora a sentença condemnatoria seja proferida depois da cessação
do estado de guerra.
Art. 313. Os autos dos processos findos serão archivados na
secretaria do Supremo Tribunal Militar.
Art. 314. Os autos dos processos dos conselhos de investigação, cujo despacho de não pronuncia for confirmado pela autoridade convocante, serão archivados na secretaria da respectiva
repartição, corpo ou estabelecimento militar.
Art. 315. Todo militar, ou p \isano sujeito á jurisdicção militar, que for absolvido no Supremo Tribunal Militar, deverá
ser immo-liatamento posto em liberdade, si por outro motivo não
estiver preso.
Art. 316. Nos casos omissis deste regulamento, só consultará
a jurisprudenaiü, do Supremo Tribunal Militar.
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Art. 317. Este regulamento não comprehende os conselhos da
administração puramente disciplinar.
Art. 318. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Disposições transitórias
Art. 1.° As disposições dos arts. 133 a 140, 243 e 310 lettra c,
ficam dependentes de acto do Poder Legislativo quanto ao
exercito, devendo, portanto, continuar a ser contado o tempo de
prisão para p cumprimento da pena desde a data da sentença do
Supremo Tribunal Militar.
Art. 2.» Deverão ser expedidos formulários para completa
execução deste regulamento.
Capital Federal, 16 de julho de 1895.— D. Carvalho.—
Francisco Pereira Pinto.—Miranda Reis.— K. Galvão.— Tude
Neiva.— C. Nientei/er,— O. ' Jacques.— Francisco Antônio de
Moura.— A. A. Cardoso de Castro, relator.— J. N. de Souza
Carvalho.— Antônio Caetano Se vê Navarro.

FORMULÁRIO
DO

ORGANIZADO
DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2°
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
DO

HEGUUIENTO PROCESSUAL CRIMINAL MILITAR
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Inquérito Policial Militar
CAPITAL FEDERAL (ou o logar onde for )
18...

INDICIADO P

( nome, etc.)

AUTUAÇÃO

Aos
dias do mez dó
do anno de
nesta Capital Federal f ou o logar onde for ), no quartel do
me foi entregue a portaria e
(parte, queixa, denuncia,
documentos, etc.) que tudo adeante vae junto, do que lavro esto
auto. Eu F
(posto e nome) que o escrevi e assigno.
F
( nome e posto ) servindo de escrivão ( l e 2).

PORTARIA ( í° caso )
( logar )
de
de
Chegando ao meu conhecimento, em virtude de
f parte,
queima, denuncia, documentos, etc. ) que
( refere-se o facta
resumidamente ), proceda-se a corpo de delicto ( caso se trate de
crimes que deixem, vestígios ), convidando-se aF
eF
para servirem de peritos, seguindo-se taes e tacs diligencias e
as mais que forem necessárias para esclarecimento do alludido
( ' ) Folha l.
( s ) Em virtude do disposto no art. 33 e seguintes do Regulamento
Proc. Oim. Militar de 16 do j u l h o j de 1895, foi instituída a policia
judicial militar, para evitar-so que certos factos que constituem faltas leves,
fossem entregues aos tribunaos militares. Com essa instituição poupa-se
tempo e trabalho, sem prejuízo da disciplina, pois quo a autoridade competente, do posse de instrucções preliminares e com os principaes elementos
da prova, fica habilitada a corrigir as transgressões discipliuares nos limites
dos respectivos códigos ou regulamentos,
Da exaota comprehcnslo da mesma instituição depende em grande parte
a boa administração da justiça militar, preveaindo-se os constantes vícios
que prejudicavam sua marcha — Regulamento citado, arts. 33 a_5ü e C > 7 a 6 6 .
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Aos...
foi-me entregue

facto. Nomeio F
(posto e nome) para exercer as funcçôes de
escrivão, o qual deverá autuar a presente com os documentos
(se houver ) e bem assim as peças que forem accrescendo.

«

^q^fé
ie este

de escrivão,

AUTO

OFFICIO ( caso de delegação )
(Comnwndo, ou o que for,
de
de

-á°

escrevi. (4)

F
f nome e posto da autoridade que determinar o mguerilu ). (3)

Repartição
gnação do logir )

de

DE

PRISÃ.O

Aos ..... ...dias do mez de ........ do anno de ........
nesta Capital Federal ( o» o logar em que for ), no quartel
do ...... ...onde se achava (designa-se a autoridade militar

com desi-

competente investida de funcções policiaes ) commigo F

Ao Sr. F.

Chegando ao meu conhecimento o facto ( ou factos) de que
trata a

(parte, queixa, denuncia, documentos, etc.), de-

lego-vcs as attribuições policiaes que me competem, afim de
que tomeis conhecimento do alludido facto, procedendo ao
respectivo inquérito para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.
F
gação). (3)

(assignatura da autoridade que fizer a dele-

F ....... ( assignatura da autoridade militar a quem for

apresentado o preso ) .
F ....... ( assignatura do conductor, ou de alguém, a seu rogo,
si não souber ou não puder escrever ).

PORTARIA

Chegando ao meu conhecimento em virtude do offieio incluso
e mais papeis annexos
(parte, gueixi, denuncia, documentos, ele. ) que
(refere-se resumidamente o facto );
e sendo-me delegadas pelo
(designa-se a. autoridade
militar superior ) as attribuições policiaes que lhe competem
para tomar conhecimento do mesmo facto, proceda-se a corpo
cie delicto ( caso se trate de crimes que deixem vestígios ), seguindo-se taes e taes diligencias e as mais que forem necessárias
para esclarecimento do referido facto. Nomeio F
( posto
e nome jpara exercer as fuucções de escrivão, p qual deverá
autuar a presente com os documentos
(si houver ) juntando successivãmente as peças que forem accrescendo.

F

(assignatura das testemunhas). (5)
Oficio de intimaçtto

f

(logar)

,.,.de

de 18
A o sr.

Dr. F

( nome e posto ).

ico-vos que fostes nomeado parst como
no

F
( nome e poito do official a quem tiver sido feita o,
delegação ). (3)

( a ) Está no interesse da disciplina, que a autoridade militar encarregada
de proceder a inquérito sobre qualquer facto, seja de posto superior ou, pelo
menos, igual ao do indiciado, salvo quando for este official general, caso
em que poderá prevalecer a regra firmada no art. 12 do regulamento
oitado.
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........

( nome e posto ), escrivão nomeado, foi apresentado F .......
( nome e posto ) que tendo sido encontrado comraettendo crime
militar, qual o de ....... (refere-se o facto ), foi preso ern
flagrante no acto de praticar o mesmo crime ( ou quando tentava
fugir sendo perseguido pelo clamor publico ), conforme declararam
e affirmaram o conductor F ......... e as testemunhas
F ....... eF ....... , sendo todos contestados pelo preso nas
declarações que fizeram (ou não contrariando o preso essas
declarações). Do que se lavrou este auto que eu F .......
( nome e posto ) , servindo de escrivão, escrevi.

[ posto e nome )

(») Este auto corresponde ás disposições dos
regulamento citado.
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.......
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(log*r)..

no

dia

do mez de

— 7 —

de..

as

horas para o dito fim.

F..
yuerito

Saúde e fraternidade.
....(assignatura da autoridade encarregada do
(6e7)
( Certidão )

diligencias policiaeg, que presidiu oaoto, assignado pelos peritos
e testemunhas, commigo F
( posto e nome ) servindo de
escrivão, que o escrevi.
in-

Certifico que, por officio desta data, intimei F
e F
(nomes e postas) para, como peritos, proce_derem
a esame e corpo de delicto em
por parto da justiça
militar; do que para constar passei a presente certidão.
Capital
( ou logar onde for )...... de
de 18
F
( nome e posto ) servindo de escrivão.

AUTO DE CORPO DE DELICTO

Aos ....... dias do mez de ........ do anno de
........
ás ....... horas do dia (ou da noite) nesta Capital Federal,
( ou onde for ) no quartel do ....... ( ou o logar onde se fizer
o corpo de delicio ), presentes F ....... ( posto e nome do official encarregado das diligencias policiaes ) commigo F .......
( posto e nome do official nomeado pzra servir de escrivão )
os peritos nomeados F ....... e F ....... (postos , e nomes,
convindo declarar si são ou não profissionais e bem assim si
pertencem ao Exercito ou d Marinha ), prestado por estes o
compromisso de bem e fielmente desempenharem sua missão,
declarando com verdade o que descobrissem e encontrassem e
o que em sua consciência entendessem, aquella autoridade encarregou-os de procederem a exame em ....... (aqui se especificará
o objecto a examinar, si pessoa, cadáver, prédios, portas,
gavetas, etc.), e que respondessem aos quesitos seguintes :
1° ....... ,2° ........ 3° ....... , ( e assim por deanle). Em conseqüência passaram os peritos a fazer os exames necessários, concluídos os quaes declararam o seguinte:
( Descrevem-se todas as observações feitas ), e que portanto
respondem ao 1° quesito que ....... ; ao 2° que ....... ; ao 3»
que ....... (e aisim por deante ). E foram estas aa declarações
que em sua consciência e debaixo do compromisso prestado
fizeram. E por nada mais haver, deu-se por concluído o exame
ordenado e de tudo se lavrou o presente auto, por mim escripto,
e rubricado pelo offlcial F ...... .( posto c nome) encarregado das
G

( ) Por esta norma far-se-ha a intimação do cada perito.
7
Salvo nos casos do urgênciaa máxima,
m á x m a , convém que estes officios
sejam encaminhados por intermédio dft autoridade militar, sol cujas ordens
iíTW3iediatas serviram os peritos, sendo estes militares.
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F
) rubrica do official encarregado da diligencia ).
F
\ ( assignatura dos peritos ).
F
( assignatura das testemunhas ).
F
F..... .. < assignatura do official servindo de escrivão). (8 e 9)
INTERROGATÓRIO DO INDICIADO

Aos
dias do mez de
do anno de
( ou—
No mesmo dia mez e anno declarados no auto do corpo de delicio
ou no auto de prisSo, ou na autuação de /?. i ), nesta Capital,
Federal (ou o logar onde for ) no
(indica-se o local ), onde
se achava F
( posto e nome ) encarregado do presente inquérito, commigo F
(posto e nome ), servindo de escrivão,
abi apresentou-se F
( ou foi apresentado F
em virtude de requisição ), afim de ser interrogado sobre o facto ( ou
—fados ) coustanteda parte (queixa, denuncia, documentos) que
lhe foi lida. Ê logo aquella autoridade passou a interrogal-o na
seguinte fôrma:
Perguntado qual o sou nome, idade, filiação, estado, naturalidade, praça o corpo a que pertencia ?
Respondeu
QUESITOS
8

( ) Lesões corporaes: 1°, si houve lesão corporal; ã", qual a espécie
de instrumento que a occasionou ; S", si é de natureza a lesão a produzir
incommodo do saúde quo inhabilite o paciente do serviço activo por mais de
30 dias, mas, não para sompro ; •P, si da lesão resultou, ou pôde resultar
mutilação, deformidade ou privação de algum órgão ou membro, que
impossibilito para sempre o oífendido do exercer o sou trabalho ; 5°, si da
lesão resultou, ou podo resultar, enfermidade incurável, quo prive para
sempre o oífendido de exercer o seu trabalho ; 6\ si pôde a lesuo, por sua natue sede, ser causa efflciente da morte ; 7°, si foi oecasionada por

5°, si a constituição, ou o estado mórbido anterior do offondido, concorreu
para tornar a lesuo irremediavelmente mortal ; 0°, si a morte resultou das
condições personalíssimas do offendido; 711, si a morte sobreveio, não
porque o golpe fosse mortal, sim por ter o offendido deixado de observar o
regimen medico-hygienico reclamado por seu ostado; 8 a , si a morte foi occasionada por imprudência, negligencia ou impericia na arte ou profissão do
accusado.
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Perguntado como se linha passado o facto constante da
parte ?
(queixas, denuncia, documentos, etc.)
Respondeu
( Seguir-se-hão todas as perguntas que o ofpcial encarregado do
inquérito julgar convenientes ao esclarecimento do facto ( ou factos )
e as respostas dadas pelo interrogado, destacadas estas daquellas ).
E como nada mais foi perguntado, uem respondido, deu o
offlcial encarregado desto inquérito por findo o interrogatório,
mandando lavrar o presente auto que, depois de lido e achado
conforme, assigna com o indiciado ( ou—com duas testemunhas,
pelo indiciado, por não saber, não querer, ou não poder este
escrever ) e commigo F
( posto e nome ) servindo de escrivão, que o escrevi.
F
( assignatura do official encarregado do inquérito ).
F
f assignatura do indiciado, ou duas testemunhas
por elle),
F.
( posto e nome ), servindo de escrivão. (10)

INQUIRIÇÃO SUMMA.RIA.

Aos
dias do mez de
do anno de
(ou
• No mesmo dia, mez e anno declarados no auto de delicio, ou
Do envenenamento .' 1°, si houve propinação de veneno, ou si por
qualquer outro modo foi applioado ; 2°, qual a espécie de veneno ; 3°, si era
tal ft sua qualidade o quantidade empregada que pudesse causar a morte;
4'1, si não podendo causar a morte, produziu, ou podia produzir alteração
profunda da saúde, pondo em risco a vida da pessoa ; 5°, em que consiste
essa alteração.
Da Kbidinagem : i", si houve simples attcntado contra a honestidade, ou acto de libidinagern ; 2°, si houve violência para tal fim empregada ; 3a, si o paciente achava-se em estado do defender-se e si podia
resistir ; 4", no caso negativo, em que consistia a impossibilidade da defes»
ou da resistência.
Da falsidade: 1°, si é falso o papel, lettra ou escriptura; 2°, si é
falsa a assignatura; 3", si ha alteração .o qual seja ; 4", si a lettra ou
assignatura, ê do punho do F
; 5", si a lottra, ou assignatura se
parece com a de F
( o réo }; 0°, no caso negativo, si a lettra ou
»ssignatura, se parece com a de alguma outra pessoa ; 7°, si ha indícios
de ter sido feit» a nssignatura por F
ou F
e quaes sejam
esses indícios.
n
ft
Do roubo '. l , si ha vestígios do violência ; 2 , si pela violência encontrada foi vencido, ou podia-se vencer o obstáculo ; 3°, si para vencer
o obstáculo houve emprego de força, instrumento ou apparelhos, o quaes
foram estes.
(") No exame de sanidade
delicio.
(to)
dijo.

Esta fórmula

a fórmula

é a

mesma do corpo de

pôde ser adoptada no interrogatório do offen-
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no auto de prisão ou na autuação de fl. í ), nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ) no
( indica-se o local), onde
se achava F
(posto e nome) encarregado deste inquérito, compareceram ahi as testemunhas que foram inquiridas
sobre a parte (queixa, denuncia, documentos, etc, ) que lhes foi
lida, declarando o seguinte: A primeira testemunha ( nome
pôr extenso ), com
annos de idade, solteiro ( casado ou
viuvo ), militar (empregado publico ou outra profissão ), morador
em
, natural de
, depois do compromisso de
dizer a verdade, que
( refere-se tudo quanto disser a testemunha sobre o crime e suas circumstancias ). A segunda, etc,,
etc
(refere-se tudo quanto disser, etc
( A terceira, etc., etc
( refere-se tudo quanto disser, etc
)
K de como assim fizeram as testemunhas as referidas declarações, mandou F
(posto e nome ) encarregado deste inquérito, lavrar o presente auto que vae pelo mesmo offlcial
assignado com as testemunhas (ou — com F
a rogo da
que não souber ou não puder escrever, sendo antes lidas as declarações perante ambos ) e commigo F
(posto e nome ) servindo de escrivão, que o escrevi.
F
( assignatura do offlcial encarregado do inquérito ).

F
F
F
F

)
> ( assignatura das testemunhas ).
)
(posto e nome ), servindo de escrivão, (11)

AUTO PA.RA. BUSCA. E PRISÃO ( OM — apprelienSnO

)

Aos
dias do mez de
do anno de
— no mesmo dia, mói e anno declarados no auto de inquide testemunhas), nesta Capital Federal (ou o logar onde for)
se o local ), onde se achava F
(posto

wsSSSEni!^ srssE

escondidos
taes ODjeClOa
objectos
Qo^nnrtlflos
taes
l, .»
„„,;,**., 7,i/í/ic li
armas, munições, instruminlos, artigos, gêneros subtrahidos á
guarda e administração militar ), na casa numero.,
sita á
•- -.. -,»,„ se achava occulto F
, contra oiquem
In
sita
á„,f,
í Ul» .
, - .
^
rua
fora
expedida
ordem
de prisão, na casa numera
o.iw
rua
), conforme tudo consta dos depoimentos contesteg
o uniformes das testemunhas F
e F
, nas de.
clarações por ellas feitas, sobre o compromisso e competente.
.lia far-Ê»-b »
.('') Si a iiiquifição do tosteivuinhas não concluir-se no mesmo c1
vo auto das testemunhas inquiridas posteriormente.
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mente motivadas, resolvi expedir mandado de busca para
a apprehensão dos mencionados objectos ( ou — para que se effectuasse a prisão do referido F
), mandado esse que foi
escriptp e assignado pelo próprio offlcial encarregado deste
inquérito. E, para constar lavrou-se o presente auto, que vae
assignado pelo mesmo offlcial commigo F
( posto e nome)
servindo de escrivão, que o escrevi.
F
( assignatura do offlcial encarregado do inquérito ).
F
( posto e nome J, servindo de escrivão.

MANDADO DE BUSCA

Eu F
(posto e nome por extenso), na qualidade de encarregado do inquérito para averiguação do facto criminoso
attribuindo a F
de haver
(refere-se o facto em resumo),
mando que os offlciaes
( de patente ou inferiores ) em numero de dous, a quem este for apresentado, sendo por mim
escripto e assignado, se dirijam á casa numero
sita á
rua
etc. ( indica-se^ o logar j onde mora F
para que
este, depois de lhe ser lido e mostrado o presente mandado,
facilite a entrada na sua casa, afim de se dar busca e prender
a F
f descrevem-se os signaes da pessoa) que, segundo
afflrmaram as testemunhas -F
e F
, ahi se acha occulto (ou — afim de se apprehenderem os objectos taes e taes, que,
segundo afflrmaram as testemunhas F.
eF
ahi se
acham guardados e escondidoi ), e em seguida procedam a todas
as diligencias, empregando os meios indispensáveis, como sejam:
abertura de portas, gavetas, armários, etc., para effectuar-se a
referida prisão ( ou—apprehensão ) ordenada, podendo prender
em flagrante os resistentes e usar dos recursos legaes para a devida execução deste mandado, do que tudo se lavrará o competente auto, escripto por um dos encarregados de executar o
mesmo mandado, por ambos assignado e por duas testemunhas,
que deverão assistir á diligencia desde o seu começo.
Capital Federal ( ou o logar onde for )
de
de
F
( assignatura do official encarregado do inquérito ). (12)

incluso, fomos á casa numero
sita á rua
(indica-se o
logar) onde mora F
e ahi, depois de intimado este aíim
de que facilitasse a entrada em sua casa, para proceder-se á
diligencia con&tante ( ou — às diligencias constantes ) do referido
mandado, que lhe foi mostrado e lido, ao que obedeceu o mesmo
F
, convidamos as testemunhas F
eF
para
assistirem á alludida diligencia (ou — alludidas diligencias). Entrando na casa supra indicada, procedemos á busca necessária,
empregando os meios indispensáveis, como fossem...... (abertura ou arrombamento de portas, gavetas, armários, etc.) e ahi
encontrámos V
que se achava occulto em
, (indica-se
o logar ) e a quem prendemos ( ou—e ahi encontrámos os objectos
taes e taes, que apprehendemos ). Occorreu mais que
( referem-se minuciosamente iodas as occurrencias ). E para constar
lavrou-se o presente auto, que vae por mim F
(posto e
nome) assignado e pelo F
(posto e nome ), ambos encarregados desta diligencia, com as testemunhas F
e F . . . . , que
a assistiram. Eu F
(posto e nome) que o escrevi.
F
V
gencia ).
F..
r

( assignatura do official que escreveu o auto ).
( assignatura do outro official que serviu na dili-

,.)5 ( assignaiur<i das testemunhas ), (12)
1

CONCLUSÃO

Aos dias
do mez de
do anno de
( ou — No
mesmo dia, mez o anno declarados no auto de fl,...), nesta Capital Federal (ou — o logar onde for ), faço estes autos conclusos
ao F
(poslo e nome ) encarregado do presente inquori to; do
que lavro este termo. Eu F
(poslo e nome), servindo do
escrivão, que o escrevi.
RELATÓRIO

AUTO DE BUSCA E PRISÃO ( ou — de busca o apprehtnsão)
Aos
dias do mez de
do anno de
nesta Capital
Federal ( ou o logar onde for ) em cumprimento do mandado

( 1° caso )

( - ) Os offlciaes encarregados de dar cumprimento a estes mandados
devem ser de posto superior, ou, pelo menos, igual fto daquelle em cuja
casa tiver de effectuar-se a busca.
Tratando-se de paisano, é indispensável o concurso da autoridade
civil, a quem os encarregados de dar cumprimento ao mandado de busca
apresentarão este.

Kxaminando-so o presente inquérito, verifica-se que
( refere-se tudo quanto estiver averiguado, não só em relação ao
facto criminoso, como também a respeito do indiciado autor ).
E como o facto em questão constituo crime militar, seja o
indiciado F
submettido a conselho de investigação
para os fins ultoriores ( ou — E, como o fado em questão constilue simples transgressão disciplinar prevista no art,...,..
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l

— 13 —

— 12 —
do Regulamento de
imponho ao indiciado a pena
de
), na conformidade da prova feita neste mesmo
inquérito, (ou— E, como dás averiguações a que só procedeu
nenhuma culpabilidade resulta, no facto em questão contra
F
archive-se este inquérito, sendo posto em liberdade
o mesmo F
, si por outro motivo não estiver preso ).
Capital Federal ( ou o loyar onde for )
de
de
F
( assignatura do officíal encarregado do inquérito
13)

( OFFICIO )

( logar,.... .de
Ao g r _ F

de
)
(posto e nome com designação da autori-

^'incluso vos remetto o inquérito a que procedi em virtude de
vossa ordem constante do offlcio de
de
anuexo aos respectivos autos.
Saúde e fraternidade.
F

( posto e nome), encarregado do inquérito.

RELATÓRIO

Conselho ds investigação

(2» caso )
Examinando-se o presente inquérito, verifica-se que... —
( refere-se iudo quanto estiver averiguado não só cm relação ao
facto criminoso, como lambem a respeito do indiciado autor).
Sejam estes autos remettidos a
(designa-se a autoridade militar que mandou proceder ao inquérito ), a quem compete decidir afinal.
Capital Federal ( ou o logar onde f o r )
de
de
F
( assignatura do official encarregado do inquérito
(14)

CAPITAL FEDERAL ( o« o logar onde for

18.
INDICIADO F

( ou — Indiciados P

F

etc.)

AUTUAÇÃO

Aos
dias do mex de
...do anno de
fez-so remessa destes autos a
( designa-se a autoridade
militar superior a quem for feita a remessa ); do que faço este
termo. Eu, F
(posto e nome ) servindo de escrivão,
que o escrevi.

Aos
dias do mez de
do anno de
nesta
Capital Federal ( ou o logar onde for ), me foi entregue pelo
F
(posto e nome ), na qualidade de juiz presidente, o
offlcio sob n°
de
de
do anno de
do ( designa se a autoridade ) convocando este conselho o seguido da parte
( ou do inquérito, queicca, denuncia ) e mais
peças e documentos que adeante vão juntos ; do que lavro este
auto. Eu F
(post-> e nome ), juiz mais moderno, servindo
de escrivão, quo escrevi e assigno.
F
( posto e nome ), juiz, servindo de escrivão ( 15, 16,
17 e 18).

( 1 3 ) Acontecendo qus o inquérito soja dingklo pela própria autoridade a quem caiba fazer applicação das penas correccionaes estatuidas nos respectivos códigos o regulamentos disciplinares, ou con* vocar conselho de investigação e de guerra, esta será a fôrma d o
relatório.
('*) Quando o encarregado do inquérito o dirigir por delegação, não
corapetmclo?lho decidir afuml, o relatório será feito com esta fórmula.

í ' 5 ) Folha i.
(U) A audiência de formação da culpa no conselho de invesUgacaO
será secreta — art. 286 do regulamento citado.
(17) Não são admiltidos advogados perante os conselhos do investiga? 10,
art 153 do regulamento citado.
militares de mar e terra terão foro especial uoa d
*
( 18) os
militares.

REMESSA
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AUTO DE FORMAÇÃO DA CULPA

e de F
(posto e nome), como jui/es presidente, interrogante e escrivão, o qual conselho foi convocado pelo
F
(posto e nome com designação da autoridade ) para
proceder á formação da culpa no íacto do haver
( menciona-se em resumo o facio sobre que versar a investigação
com indicayrTo nominal das pessoas que nelle figuraram, quer como
o/fensores, quer como offendidos, agentes ou pacientes ), como
tudo consta das peças e documentos presentes ao dito conselho
e annexos aos officios da mencionada autoridade de
de
do anno de
que adeante vão juntos, lidos
por mim F
(posto e nome ), juiz mais moderno, servindo
de escrivão, e depois de tudo convenientemente examinado pelo
conselho, determinou o seu presidente que fossem notificadas
as testemunhas para comparecerem na primeira reunião, que
terá logar tio dia
ás
horas da manhã, do mês
de
; do quo para constar lavrou-se este auto. Eu,
F
( posto e nome), juiz mais moderno, sorvindo do escrivão, que o escrevi e assigno.
F
(posto e nome ), juiz sorvindo de escrivão.

— 15 —
re-se o facto em questão ), e convindo, a bem da justiça, verifi
oar-se a criminalidade do mesmo facto, bem como quaes os
seus autores e cúmplices, nomeio-vos para na qualidade de presidente, cornos juizes F
(posto e nome) e F
( posto e nome ), a quem dareis sciencia, constituirdes o conselho
de investigação que tem de proceder á formação da culpa contra
o indiciado F
(ou — contra os indiciados F
e
F

)

Para testemunhas do processo, sem prejuízo de outros mais
que o conselho resolva ouvir, no sentido de melhor esclarecer-se, indico-vos: F
( nome e profissão ), F
( nome
e profissão ) e F
( nome e profissão ).
Saúde e fraternidade.
F
(nome e posto com designação da autoridade que convocar o conselho). (19)

OFFICIO DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO PARA.
O CASO DE DESERÇÃO DE OFFICIAL

Repartição do
do logar)
de
OFFICIO DE CONVOCAÇÃO DOS CONSELHOS DE INVESTIGAÇÃO
EM GERAL

Repartição do
signação do logar )
Ao Sr. F

(commando ou o quo /or, com dedo
de
(posto c nome do presidente ).

Chegando ao meu conhecimento ( ou — chegando ao conhecimento do
), om virtude do inquérito policial militar
(si houver) constante dos autos inclusos ( ou em virtude da pane,
queixa ou denuncia inclusa.) e mais documentos, que
( refe-

% í.o Esto foro compor-se-lia de um supremo tribunal militar, cujos
membros soráo vitalícios, e dos conselhos necessários para a formação
da culpa e julgamento dos crimes.
§ 2.° A organização o attribuicão do supremo t r i b u n a l militar serão
1'yguladas por lei.— Const. da Republica, a r t . 7 7 .
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(commando, ou o que for,conidesignação
de

Ao Sr. F
( posto e nome do presidente do conselho ).
Constando-me, á vista dos documentos a este annexos, que o
F
(posto, designação do corpo ou classe e nome do indiciado)
deixou de comparecer ao serviço desde o dia
do mez
de
de
, em conseqüência do que foi declarado ausente em ordem do dia de
de
de...... e em seguida
chamado por editaes publicados nos jornaes desta
( ou que
foram affixados nos logares públicos ) e porque não se tenha
apresentado até esta data e se finalizasse em
de
de
o mez de espera marcado ( ou os dous metes de espera marcados )
no art. 1° da lei de 26 de maio de 1835, nomeio-vos para na
qualidade de presidente, com os juizes F
( posto e nome )
Q F
(postoe nome), a quem dareis sciencia, constituirdes
o conselho de investigação que tem de proceder à formação da
culpa contra o reíeridoofflcial.
Para testemunhas do processo, sem prejuízo de outras mais
que o conselho resolva ouvir, no sentido de melhor esclarecer-se

(") Regulamento citado ~ arte. 2° a 11 e 890.
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270
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indico- vos F ...... ( nome e profissão ), F ..... ( nome e profissão )
6 F ....... ( nome e profissão ).

comparecerdes perante o mesmo conselho, quo se reunirá no
(desiyna-se o logar da reunião ).

Saúde e fraternidade.

Saúde e fraternidade.

P ....... (nome e posto com designação da autoridade que
convocar o conselho). (20; 21, 22, 23 e 24)

F
de

Sala do conselho de investigação (indica-se o logar )
de
Ao Sr. F.

NOTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS

Sala do conselho de investigação ( indica-se o logar )
d e . . . . . . .'de
Ao Sr. F
(posto e nome ).
Notifico-vos, com a devida venia, que o conselho de investigação de que sou presidente, resolveu inquirir-vos como testemunha do processo a que responde F
(ou a que
respondem F
Q F
), marcando o dia
do
mez de
do anno de
ás
horas da manhã, para

Notifico-vos que o conselho de investigação de que sou
presidente, resolveu inquirir-vos como testemunha do processo a que responde F
(ou a que respondem J
F
), marcando o dia
do mez de
do
anno de
ás
horas da manhã, para comparecerdes perante o mesmo conselho, que se reunirá no
( designa-se o logar da reunião ).
Saúde e fraternidade.
F

C 20 ) Ao oillcio de convocação do conselho do investigação nosto caso,
alóm do outros documentos, serão logo juntos:
1°, cópia authentica da ordem do dia á guarnição em que o indiciado
foi declarado ausente ;
2", cópia authentica do edital chamando o oíficial pelo prazo legal;
3°, fé de offlcio.
( a l ) Fórmula do edital chamando o oficial :
F....... ( posto c nome com designação da autoridade ).
l«'ac;o saber ao F
(posto c nome do indiciado, cie,J o a todos que
puderem o quizoreni fazer chegar ao seu conhecimento que, nSo tendo
elle comparecido no dia
do mez de
sendo chamado para o
Serviço (ou por ter-se /inalisado no Ma anlerhr a licença com que se
«c/ítuY».), foi declanido ausente em ordem do dia desta guarnição, de
n
de
do mez de . . , . . . , e á chamado por esto edital, para que
sã apresente dentro do prazo de um mez (ou âous), a contar desta data,
sob pena de ser processado á revelia no conselho do investigação pelo
crime do deserção. E para quo o referido lhe consto, fiz lavrar o presente edital para ser publicado nos jornaes
(ou que será afflacaão
tvos iogares públicos ) desta
Capital Federal ( ou o logar onde for )
do
de
F . . . . . .(nome a posto com designação da autoridade ).
( 3 2 ) « Os officiaes de patente do exercito e da armada (cxcepto os
reformados desempregados), que sem licença se ausentarem do seu
quartel, corpo ou guarnlguo por tempo do um mez, ou excederem A. licença por tempo do dous mezes, ou quo ostaiido com licença não se re(.olherem delia quando assim lhes for ordenado, serão punidos»: art. 1°
^a lei de 26 de maio de 1835.
( S3 ) Arts. 172 o 173 do regulamento citado.
('*) Art. Í77 do Código Penal da Armada,
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(nome e posto ), presidente. (25)

do

( nome e pasto ), presidente. (26 )

Sala do conselho de investigação (indica-se o logar ).

Ao Sr. F..
civil ou militar j.

( commandanle, ou o yue for, autoridade

Tendo o conselho de investigação, de que sou presidente^ designado o dia
do mez de
do anno d e . . . . . . .
ás
horas da manhã, no
(indica-se o
logar) para inquirir a testemunha F
(ou as testemunhas F
e F
), que serve (OM que servem ) bobo
vosso immediato commando (administração, jurisdicçj.o), solicito-vos as providencias necessárias, afim de que compareça*
dita testemunha (ou compareçam as ditas testemunhas ) perante
este mesmo conselho no referido dia e hora.
Saúde e fraternidade.
F... (nome e posto), presidente.

( a s ) Esta fórmula de notificação por meio de offlcio dirigido á própria testemunha é reservada ao militar mais graduado que o presidente do conselho, ora gorai aos officiaes generaes, magistrados, senadores e deputados, funccionarios superiores da alta administração militar
e civil.
( a 6 ) Também é administrada, tratando-se de officiaes de patente, quand»
estes não forem arregimentados, a notificação dirigida á própria testemunha
por meio de officio.
T. C. M. — g
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- 19 CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO

Certifico que pelo presidente do conselho foram notificadas
as testemunhas F
eF
, em offlcio desta data,
afim de comparecerem perante este mesmo conselho no dia
ás
horas ( designa-se o logar ); e para constar passei a
presente.
Capital Federal ( ou o logar onde for )
de
de
F
( posto e nome ), j u i z escrivão.

E para constar lavrou-se este termo, que eu F_..... ( posto
e nome), juiz mais moderno, servindo de escrivão, escrevi.
( 57 e 70).
E não sendo possível ao conselho proseguir em seus trabalhos
visto
( menciona-se o motivo), foi suspensa a _sessao,
marcando o presidente o dia
do mez d e . . .
horas, para nova reunião; do que para constar a
termo, que eu F
juiz mais moderno, servindo de
escrevi. (28 )
INQUIRIÇÃO DK TESTEMUNHAS

OFFICIO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZES

Reputição do
gnação do logar )
Ao Sr. F.
investigação).

( commando ou o que for, com deside
de
( posto e nome do presidente do conselho de

Achando-se impedido de servir como juiz no conselho de investigação a que responde F
, o de que sois presidente, o
F
f posto e nome ), em conseqüência de
( menciona-se o motivo), nomeio para substituil-o o F
(posto e nome)
a quem dareis scieucia para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.
F
( nome e posto com designação da autoridade que
convocou o conselho ). ( 27 e 70 )
Aos
dias do mez de
do anão de
nesta Capital Federal ( ou o logar onde t f ô r ) , no
( local da reunião ), reunido o conselho de investigação, o seu
presidente apresentou o officio do
( designa-se a autoridade que tiver mandado o officio ), e que adeante vae junto, de
nomeação do juiz F
(posto e nome ), em substituição
do F
(posto e nome) que
(se acha enfermo, ou
escusou-se por suspeito, ou foi dado e julgado suspeito ), sendo
em seguida lidas por mim juiz mais moderno, servindo de escrivão, as peças do processo ao juiz recem-nomeado, de que ficou
este bem inteirado.

(

a7

) Art. 5" do regulamento citado.
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Aos
dias do mez de
do anno de
,
nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ), no
( local da
reunião), reunido este conselho de investigação e dando-se andamento ao processo de formação da culpa contra o indiciado
F
( ou contra os indiciados F
e F
), achando-se
presentes as testemunhas F
, F
e F
,
aberta a sessão, passou o juiz iuterroganto a inquiril-as cada
uma por sua vez, na fôrma que se segue; do que para constar
lavrou-se este termo, que eu F
(posto e nome), juiz mais
moderno, servindo cie escrivão, escrevi.
I a testemunha
F
( nome, naturalidade, idade, estado, profissão, residência ), aos costumes disse nada ( ou declarou ser parente
em
grão, amigo ou inimigo etc. ), testemunha que Sob
compromisso legal ( ou juramento ) atflrmou dizer a verdade do
que soubesse e lhe fosse perguntado. E sendo inquirida sobre o
facto constante do auto da formação da culpa e mais peças da
accusação ?
Respondeu, que sabia por ter visto ou, ( que sabia por ouvir
dizer ) que
( refere-se tudo quanto a testemunha disser).
Sendo-lhe mais perguntado ?
Respondeu que
( E assim por deante, fazendo-se todzs as perguntas consideradas
necessárias para o descobrimento da verdade sem omissão da
menor particularidade ). E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; pelo que deu-se par findo o presente depoimento, que,
( » » ) Oocorrenlo qualquer inoulento que
sessão, se lavrará um termo,
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determina a suspensão da
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depois de lhe ser lido e o achar conforme, assigua ( ou assigna
F
por ella iestemunha, por não sabei' escrever ou nffo poder
assignar, sendo lido perante ambos o mesmo depoimento ) com o
juiz interrogar)te. E eu F
( posto e nome ), juiz mais moderno, servindo de escrivão, que escrevi e assigno.
F
F
F
F

( rubrica do presidente do conselho ).
( assigatura do juiz interrogante ).
( assignatura do juiz escrivão ).
( assignatura da testemunha ). ( 29 )
2a testemunha

E eu F.... ( p o s t o e nome ), juiz mxis moderno, servinlo de
escrivão, que o escrevi e assigno.
F
( rubrica do presidente do conselho ) .
F
( assignatura do juiz interrogante ) .
F
( assignaturj, do juiz escrivão ) .
F

....... j ( assignaturas das testemunhas

F

.......

( 35 )

l

E porque não pudesse o conselho proseguir em seus trabalhos
visto
( declara-se o motivo ), suspendeu-so a sessão, designando o presidente o dia
ás.... horas, para, nova reunião ;
do que para constar lavrou-se e?tp termo, quo eu F
juiz
mais moderno, servindo de escrivão, escrevi.

3a testemunha

'29)

AUTO BE

ACAREAÇÃO

Aos
dias do mez de........ do anno de.. t
,
nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ), no
( local
da reunião), reunido este conselho de investigação, ahi presentes as testemunhas F
eF
, pelo juiz interrog;mte foram inquiridas sobre a divergência notada em
seus depoimentos, afim de que os explicassem debaixo do compromisso (ou juramentoprest ido). E depois delidos perante ellas
os depoimentos referidos, pela testemunha F.... foi dito que...
etc., e pela testemunha F
também foi dito que... etc. E
nada m tis disseram, nem lhes foi perguntado; pelo que deu-s
por findo o presente auto de acareação, que, depois de lido
achado conforme, assignam ( ou assigna F.... pela testemunh
F
, por não saber ler ou não poder assignar, send
lido perante umbos o mzsmo auto}, om o juiz interrogante

( 2 9 ) Si por qualquer motivo a inquirirão do testemunhas nlo pude
proseguir no mesmo dia, se effoctuará em outra sessits, do que ficará
nos autos termo respectivo.

-
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Não havendo mais testemunhas do accusacão a inquirir-so e
achando-se o conselho sutBcieateffleHte esclarecido com <is que
depuzeram, e mais provas, resolveu que fosse interrogá-lo o
indiciado, sendo pelo presidente suspensa a sessão e designado
o dia
ás
horas para o comparecimento do mesmo
indiciado no
( indica-se o logar ), feita a competeiíte intimação por meio de mandado; do que para const ir lavrou-se
este termo, que eu F
(posto e nome ), juiz mais m xlerno, servindo de escrivão, escrevi. ( 30 )

MANDADO DE INTIMAÇÍO DO INDICIADO

Eu F
(posto e nome ), na qualidade de presidenta do
conselho de investigação a que responde F
, rnando a
qualquer offlcial de posto igual ao do indiciado ( ou inferior,
si o indiciado for praça de pret ), a quem este for apresentado,
que intime o já referido indiciado no logar em que o encontrar,
afim de no dia
do mez de
de
ás
horas...
n o . . . . (indica-se o logar), comparecer parante oste concelho e
ser interrogado, pena de revelia, além das nvns e n que
possa ineorrer. Eu F
' . . , . (posto e nome), juiz mais m o -

) Arts. 145, 140 e 147, § l", do regulamento citado.
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derno, servindo de escrivão, escrevi em duplicata este mandado, que vae assignado pelo presidente do conselho.
Capital Federal ( ou logar onde for )
de
de
F
( nome e posto ), presidente.

de

Sala do conselho de investigação ( logar)....,...de

Ao Sr. F
(posto, e nome da autoridade sob cujas
ordens immediatas servir o indiciado, ou do logir onde esle
se achar).

Remettendo-vos, em duplicata, o incluso mandado de intimação expedido pelo conselho de investigação a que foi
submettido p indiciado F
( nome e posto, etc. ), peço-vos,
a bem da justiça, que o mandeis cumprir na conformidade do
seu teor, devolvendo-se-me um dos mesmos mandados com a
declaração de — sciente — escripta pelo indiciado e certidão da
respectiva entrega passada pelo offlcial encarregado da intimação.
Saúde e fraternidade.
F

( nome e posto ), presidente.

CERTIDÕES

Certifico que dei cumprimento ao presente mandado de que
ficou — sciente — o indiciado F
, conforme sua declaração escripta no mesmo manJado ; do que passei esta certidão.
Capital Federal ( ou o logar onde for )
de
de
F
( nome e posto ), encarregado da intimação.
Certifico que dei cumprimento ao presente mandado, de
cujo teôü ficou — sciente — o indiciado
, conforme o
testemunho de F
e F.....
, abaixo assignados,
visto não saber ( não querer ou não poder ) o mesmo indiciado
fazer a competente declaração por escripto; do que passei esta
certidão.

de

Aos
dias do mez de
do anno de
nesta Capital Federal ( ou logar onde for) no
C local da
reunião ), reunido este conselho de investigação e aberta a sessão, foi apresentada a certidão de intimação do indiciado F
afim de comparecer perante o mesmo conselho e ser interrogado
na conformidade do mandado respectivo, que com a dita certidão retro ficam juntos; do que para constar lavrou-se este
termo, que eu F
(posto e nome), juiz mais moderno, servindo de escrivão, escrevi.
E logo ordenou o presidente do conselho que se procedesse
ao interrogatório na fôrma que se segue :
INTERROGATÓRIO

Perguntado qual seu nome, naturalidade, idade, filiação,
estado, praça e corpo a que pertence?
Respondeu chamar-se ........ , natural ........ , com ......
annos de idade, filho de ........ , solteiro ( casado ou viuvo ), ser
praça de ......... ( indica-se a data ) e pertencer ao ........ de
infantaria ( artilharia, cavallaria, etc. }
Perguntado o que tem a dizer acerca da accusação que lhe
6 arguida, constante dos depoimentos de testemunhas, peças e
documentos que lhe foram lidos ?
Respondeu que ....... ( refere-se tudo quanto disser o interrogado ).
Perguntado si tem factps a allegar, verbalmente ou por
escripto, ou provas que justifiquem a sua innocencia?
Respondeu que pede prazo para apresentar sua defesa escripta
e testemunhas para comproval-a ( ou que nenhuma allegação de
defesa tem que accreseentar ás produzidas neste interrogatório ).
E como mais nada respondesse, nem lhe fosse perguntado, deuse por findo o interrogatório, que, depois de lido e achado conforme, vae rubricado pelo juiz presidente, assiguado pelo juiz
interrogante e pelo indiciado ( ou por duas testemunhas, visto não
saber, não poder ou não querer o indiciado assignar ) commigo
F ........ ( posto e nome ), juiz mais moderno, servindo de escrivão, que escrevi.
F ........ ( rubrica do presidente ) .
F ........ ( assignatura do juiz interrogante ^
F ........ ( assignatura do indiciado ).

Capital Federal ( ou o logar onde for
(nome e posto], encarregado da intimação.
p_t

l ( assignaturas das testemunhas).
130

F

F

>) ( assignaturas das testemunhas pelo indiciado ) .
........

( assignatura do juiz escrivão ). ( 31 e 32 )

( S i ) Veja-se o termo de nomeação de curador no conselho de guerra
que será
idêntico ao de investigação.
( 3 ! ) Arts. 100 e 158 do regulamento citado.
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E não podendo o conselho continuar em seus trabalhos ern
conseqüência do prazo de
concedido ao indiciado para
apresentação de sua defesa es^ripta e testemunhas, o presidente
suspendeu a sessão, marcando nova reunião para o dia
ás
horas; do que para constar lavrou-se este termo,
que eu F
(posto e nome), juiz mais moderno, servindo
de escrivão, o escrevi.

APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRIPTA E TESTEMUNHAS
SOBRK ESTA

Aos
dias do mez de
do anno de.
, nesta
Capital Federal ( ou o logar onde for J, no
(local da reunião), reunido este conselho, pelo indiciado foi apresentada sua
defesa escripta cornos documentos (si houver), a saber
(designam-se os documentos), qua tudo adeante vae junto ; do que
para constar lavrou-se este termo, que eu F
(posto e
nome), juiz mais moderno servindo de escrivão, escrevi.
E logo, sendo presentes as testemunhas do indiciado, passaram
a ser inquiridas pelo juiz interrogaute de accordo com os quesitos pelo mesmo indiciado propostos, na fóraa que se segue;
do que para constar lavrou-se este termo, que eu F
(.posto e nome), juiz mais moderno servindo de escrivão, escrevi (33 e 34).

me foi entregue pelo presidente do conselho o documento
(ou me foram entregue, o* documentos
pecie e origem ) que adeante juntei a estes
constar lavrou-se este termo, que eu F
,(
juiz mais moderno, servindo de escrivão, escrevi.

Não havendo mais nada a tratar-se, quer por parte da accusação, quer por parte da defesa, declarou o presidente do conselho que, concluídas assim todas as diligencias e observadas as
formalidades substanciaes do processo, deviam os juizes, a começai' do mais moderno, proferir os seus votos sobre a pronuncia
ou não pronuncia do indiciado,decidindo-se por unanimidade ( ou
maioria ) de votos que havia base para a pronuncia, achando-se o
indiciado incurso no art
da lei
(ou que não
havia base para a pronuncia do indiciado á vista dos autos ). E
porque assim foi decidido, passei a escrever o despacho de pronuncia ( ou de não pronuncia), na fôrma que se segue, afim
de ser assignado por todos os juizes do conselho ; do que para
constar lavrou-se este termo, que ou F
( p o s t o e nome),
juiz mais moderno, servindo de escrivão, escrevi.

i" testemunha
DESPACHO DE PRONUNCIA

Vistos os autos, etc.: Existindo vehementes indícios de que
F
no dia
commetteu ;
( narra-se o facto criminoso) o conselho de investigação por unanimidade
( ou maioria), de votos o pronuncia incurso no art
da
lei
( cita-se a lei) e o sujeita á prisão e julgamento em
conselho de guerra, devendo ser expedido o competente mandado, salvo o direito de menagem. Sejam estes autos remettidos
á autoridade competente para os fins convenientes.
Capital Federal (ou o logar onde for)
de

2" testemunha

3a testemunha

'35
( 3 S ) Na inquirição das testemunhas ria defesa observar-se-hão os mesmo"1
diuerea gentes adaptados para as da accusaçuo, com ü differença de que a-1
perguntas, ou quesitos, verbaes ou escriptos, doveiúo ser formuladas pelo i n diciado (ou- réo). quo se dirigirá á testemunha por intermédio do juiz interrogante.
( 3 * ) O depoimento das testemunhas de defesa, além de outras assignatwas exigidas nos tia accusação, clave ter a do indiciado ( ou réo)»
( ss ) A r t . 77 do regulamento citado.
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de

F
F
F

( nome e posto ), juiz presidente.
( nome e posto ), juiz interrogante.
( nome e posto ), juiz escrivão ( 36 e 37 ).

,. ,£>.• \ '*&&&£'& Í=3ft.íJ3S8
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-26
DESPACHO DE NÃO

PRONUNCIA.

MANDADO DE PRISÃO

Vistosos autos, etc.: Julga o conselhodeinvestigação improcedente a accusação arguida ao indiciado F
; porquanto
( deverão ser produzidas as razões de convicção da inculpabilidade do indiciado ).
Sejam, entretanto, remettidos estes autos ao F
( p o s t o e nome com, designação da autoridade que convocou o
conselho ) para os fins de que tratam os arts. 28 — lettra b —
e 124 do Regul. Proc. Crim. Militar, de 16 de julho de
1895.
Capital Federal (ou no logar onde f o r ) de
F
F
F

de.

( nome o posto ), juiz presidente.
( nome e posto ), juiz interrogante.
( nome e posto ), juiz escrivão ( 36 e 37 ).

CERTIDÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO

Certifico que nesta data expediu-se mandado de prisão
contra o réo F
( nome, etc. ) em virtude do despacho
de pronuncia retro; do que para constar passei a presente
certidão.
Capital Fedaral ( ou o logar onde for ) de
de
F
( nome e posto ), juiz escrivão.

Eu F
(posto e nome), na qualidade de presidente do conselho de investigação a que foi submettido
F
, mando que este, por forçado despacho de pronuncia proferido pelo mesmo conselho, seja conservado
preso, afim de responder a conselho de guerra, na conformidade do referido despacho do teor segui nte: ( transcreve-se o despacho de pronuncia ).
Capital Federal ( ou o logar onde for )
de
de
F
( nome e posto ), presidente do conselho. ( 38 )
Sala do conselho de investigação (logar )

de

de

Ao Sr. F
(posto e nome com a designação da
autoridade que convocou o conselho ) ,
Remettendo-vos os autos inclusos com o mandado de
prisão expedido contra o réo F
, peço que providencieis no sentido de ser cumprido o mesmo mandado, que
deverá ser entregue ao dito réo para os devidos fins.
Saúde e fraternidade.
F
( nome e posto ) , presidente do conselho.
Sala do conselho de investigação (logar ) de

de
ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar-se, deu o conselho por
findos os seus trabalhos para fazer remessa destes autos
á autoridade competente; do que para constar layrou-se
este termo, que eu F
(posto e nome ), juiz mais moderno, servindo de escrivão, escrevi. ( 8 2 )

da autoridade que convocar o dito conselho de investigação, o qual,
no prazo de doz dias contados da data do recebimento dos autos,
examinando estes, decidirá pop um dos seguintes modos:
o ) pondo o indiciado em liberdade, conformando-se com a decisão
do conselho, no caso de não pronuncia ;
6) convocando conselho do guerra para julgar o indiciado, por não
conformar-se com a não pronuncia deste, proferida pelo conselho de
investigação »: art, 28 do regulamento citado.
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Ao Sr. F
( posto e nome com designação da autoridade que convocou aconselho ).
Remetto-vos os autos inclusos do processo a que foi
submettido F
neste conselho, afim de decidirdes
na conformidade do disposto nos arts. 28, lettra b, e
124 do Regul. Proc. Crim. Militar, de 16 de julho de
1895, sobre o despacho de não pronuncia proferido pelo
mesmo conselho.
Saúde e fraternidade.
F

( no me e posto ), presidente do conselho.

( 3 8 ) Arts. 117, 118 6 119 do regulamento citado.
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CAPITAL FEDERAL ( OU O logar Oílda foi* )

Deserções de praças de pret

Quartel do
de
) em
CAPITAI, FEDERAL ( ou o logar onde for )
18

cavallaria ).
TERMO

DE

batalhão da infantaria ( ou de artilharia, o» de

batalhão de
de
de 18

( ««

do

regimento

companhia ( bateria ou esquadrão )

n....
Inventario dos objectos deixados pelo soldado F.
desta companhia ( bateria ou esquadrão ), feito pelo commandante da mesma, com assistência das testemunhas F.... ( posto
e nome) e F
(posto e nome) indicados pelo coinmaudante do corpo, abaixo assignadas.

VERIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DESERÇÃO & MAIS
PEÇAS ANNEXAS

FARDAMENTO NÃO VENCIDO

(mencionam-se as peças ).

Accusado F
soldado numero.... da companhia
( bateria ou esquadrão ). ( 39 )
EQUIPAMENTO

mencionam-se as peças ).
CAPITAL FEDERAL ( ou o loffar onde for )
ARMAMENTO

Quartel do
mento de
) em

batalhão de.....
( ou do regi~
de
de 18..-.k

companhia ( bateria ou esquadrão ).
Sr

(posto ), commandante.

Tendo o soldado n
desta companhia (bateria ou
esquadrão) F
faltado á revista de
, e como se
completassem hoje as vinte e quatro horas de ausência, requisito-vos dous offlciaes para assistirem ao inventario dos objectos deixados pelo mesmo soldado.
Saúde e fraternidade.

P.
(40 e 43).

( nome e posto ), commandante da companhia

( 3 8 ) Folha 1.
( *° ) Ari. 163 § 1° do regulamento citado.
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( mencionam-se as peças).
Veriflca-se, portanto, que do referido soldado nada foi^extraviado (ou — foram extraviados: do seu fardamento não ven( mencionam-se as peças ) ; de seu equipamento
C{,10
(menciont.im-se as peças ) ; de seu armamento
mencionam-se as peças ).
.... companhia ( bateria ou esquadrão ) em
de 18....
F
F
F

de

( nome e posto), commandante da companhia.
( nome e posto), testemunha.
( nome e posto ), testemunha ( 41 ).

( » i ) Art. 163 do regulamento citado.
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CAPITAL FEDERAL ( ou o logar onde for ).

de

Quartel do
) em

batalhão de
de
de 18

( ou do regimento

CAPITAL FEDERAL ( ou o logar onde for )
F
ROL

, companhia ( bateria ou esquadrão ).
Sr. Major fiscal
Remetto-vos incluso o inventario a que procedi dos objectos
deixados pelo soldado F
, numero
, desta companhia ( bateria ou esquadrão ), o qual, tendo faltado á revista
de
,-.. de...
, completou vinte e quatro horas de
ausência.
Saúde e fraternidade.
F

( nome e posto ), commandante da companhia ( 42 ).

CAPITAL FEDERAL ( ou o logar onde for ).
Quartel do
regimento de

)

batalhão de

( ou do.

companhia (bateria ou esquadrão)
PARTE ACCUSATORIA

Sr.

( p o s t o ) , commandante

O soldado numero
da companhia do meu com»
mandoF
, filho de F
.natural de
,
nascido em
de
de
, praça de
,
tem íaltado ao serviço desde o dia
do mez de
até a presente data, completando assim o tempo marcado na
lei para constituir-se o crime de deserção. O referido soldado
ausentou-se
( indica-se a occasião ), nada levando do
seu fardamento não vencido, e bem assim do seu equipamento
e armamento ( ou levanto as peças cuja falia mencionei no inventario a que procedi, vinte e quatro horas depois de sua ausência).
Consta dos assentamentos respectivos que essa praça não cominetteu anteriormente crime de deserção ( OM commetteu anteriormente tantas deserfSes ).
( » s ) Nota 41.

de

de.
( nome e posto), commandante da companhia.

DAS TESTEMUNHAS QUE DEVERÃO OPPORTUNAMENTE
INQUIRIDAS NO CONSELHO DE GUERRA

F
F
F

SER

( 4 4 e 45)
batalhão de

(ou regimento de

)

TERMO DE DESERÇÃO

Aos
dias do mez de
do anno de
nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ), no quartel deste
batalhão ( ou regimento ), presentes F
* ( posto e nome ),
commandante do corpo, e as testemunhas F......... F
eF
foi por mim F
( nome e posto), secretario
( ou substituindo o secretario por affluencia de serviço deste ), lida
a parte accusatoria do F
(posto e nome ), commandante
da
companhia (bateria ou esquadrão), da qual parte
consta que o soldado F
numero
, filho de
F
, natural de
, nascido em
de
de
, praça de
faltou ao serviço desde
do mez de
até a data da mesma parte, completando
assim os dias de ausência que constitue o crime de deserção,
sendo esta a primeira e simples ( ou a segunda simples, aggravada, etc. ), conforme se verifica dos assentamentos respectivos do mencionado soldado. E para que conste do processo
no conselho de guerra a que se mandara proceder em seguida
á captura do réo, ou sua apresentação, lavrou-se este termo,
que vae assignado pelo commandante do corpo e pelas testemunhas, todos acima mencionados. Eu F
(nome e
posto ), secretario (ou substituindo o secretario por affluencia de
serviço deste), que o escrevi.
F
( nome e posto), commandante.
F.
(assignaiura das testemunhas ). (44 a 53 e 82)
F.
F.
( lh3 J A indicação das offlciaes que tiverem de assistir ao inventario
poderá ser feita om detalhe,
( *' ) Art. 166 do regulamento citado.
( i5 ) Convirá, sempre que for possível, completar o numero de cinco
testemunhas, aflm de quo se attenuo a difficuldado de só as obtor
quando o conselho de guerra tenha de funccionar muito temps depois
da deserção.
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Conselho de guerra

AUTO DE INFORMAÇÃO DO CRIME

CAPITAL FEDERAL ( ou o logar onde for
Réo

F

(ou rèos F

F...

etc.

AUTUAÇÃO

Aos
dias do mez de
:.do anão de
nesta
Capital Federal ( ou o logar onde for ), foram entregues ao Doutor

Auditor de
um officio do F
(posta e nome com a
designação da autoridade) com os autos de um processo em conselho de investigação e outras peças e documentos, que adeante
vão juntos ; do que lavro este auto. Eu F
( nome, etc.)

servindo do escrivão, sob a direcção do Doutor Auditor de
que o escrevi.
F

( rubrica ), auditor de

( 54 )

Aos
dias do mez de
, do anuo de
nesta Capital Federal (ou o logar onde for ), no
( local
da reunião), tendo-se reunido o conselho de guerra composto dos
juizes F
( posto e nome) na qualidade de presidente,
F
(posto e nome) interrogante, F
(titulo ou
posto e nome ), auditor, F
( posto e nome), F
( posto e nome), F.,
( posto e nome ), F
(posto e
nome ), o qual conselho foi convocado pelo F
( posto e
nome com designação da autoridade ), lidos pelo referido auditor
o processo de formação de culpa do roo no conselho de investigação, e mais papeis annexos ao offlcio de convocação Io mesmo
conselho de guerra, flcou este informado de que
( refere-se o facto criminoso com todas as circumstancias que o cercarem).
E para que pudesse o conselho proseguir em seus trabalhos para
os fins ulteriores, foi pelo ( titulo ou posto ), auditor, organizado
este auto, que eu F
( nome, etc. ) sob a dhecçào dç>

mesmo auditor, escrevi.
F
( assignatura ) , auditor de.

( !í ° ) O secretario do corpo, para esto fim, nas suas falfc&S e impedimentos, ou nos casos de affluencia de serviço na Secretaria, polerA ser substituído por um official da patente.
( t 7 ) À este termo se devora juntar o officio de communicação da ausência depois do vinte e quatro horas, o inventario dos objectos deixados
pelo desertor e a parte accusatoria depois de completados os di&s de ausenci»
para constituir-se a deserção.

OFPICIO D K CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DS GUERRA

( 48 ) Ainda vigora para _o Exercito a Ordenança de 9 dó abril de 1805,
na parte que define e classifica os crimes de deserção.
No Código Penal da Armada esses crimes estão definidos e classificado»
nos arts. 117, 118, 119 o 121.

Repartição do
gnação do logar )

( *" ) Os conselhos de disciplina para qualificar as deserções de pracai
de pret estão abolidos—Art. 169 do regulamento citado.

Ao Sr. F

( 6 0 ) Este termo, substituindo o conselho de disciplina, serve de base
ao conselho de guerra—Art. 166, paragrapho único, do regulamento citado,
( " ' ) O conselho ile guerra para conhecer do crime de deserção está
sujeito ás mesmas normas dos conselhos de guerra em geral—Art. 168 do
regulamento citado.
( o a ) Nos conselhos de guerra para os casos de deserção de praça de
prefc, em tempo de paz, poderão exercer as funcções de auditor os capitães
no Exercito e os primeiros tenentes na Armada—Arts. 14 e 297 do regulamento citado.
( 3 3 ) Em tempo de guerra, immedíotamente depois de recebida a parte
accusatoria de que trata o art. 166 do regulamento citado, seguir-se-ha a
convocação dos conselhos do investigação e de guerra, na fôrma estabelecida
para os crimes militares em geral—Art. 170 do regulamento citado.
( " * ) Folha 1.

-r- 146

( commando, ou o que for, com deside
de
(posto e nome do presidente).

Convocando o conselho de guerra que tem da julgar o réo
F
pronunciado incurso ( ou — os réos F
F
,. etc,, pronunciados incursos) no art
da
( cita-se a l e i ) pelo conselho de investigação a que respondeu
( ou — responderam ), conforme consta dos autos inclusos, nomeio-vos para, na qualidade de juiz presidente, com os juizes
F
( posto e nome ), servindo de interrogante, F
( titulo ou posto e nome ), servindo de auditor, F
( posto e
nome ), F....... (post o e nome ) F
(posto e nome ) e P
(posto e nome ), a quem dareis sciencia, constituirdes o mesmo
conselho de guerra.
P. C. M-3

— 34

eF

Para testernuahas do processo indico-vos: F

, F..

Saúde e fraternidade.
F . , . , . . . . ( nome e posto da autoridade que convocar o conselho ). ( 55, 56 e 57 )
OFFICIO DE CONVOCAÇÃO DE CONSELHO DE GUERRA NO
CASO DE NÃO PRONUNCIA NO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO
Repartição do.
gnação do logar ) .

AO Sr. F.

.. (comniindo, ou o que for, com desi.... de
do
(posto o nome do presidente ).

Convocando o conselho de guerra para julgar o réo F
( ou — os réos F.
F.
e t c . ) visto não conformar-me
com u despacho do não pronuncia proferido polo conselho do investigação a que respondeu o mesmo réo ( ou que responderam
os mesmos réos ), conforme consta dos autos inclusos, nomeio-vos
para, na qualidade de juiz presidente, com os juizes F
( posto e nome ) servindo de intarrogan te, F
( p j s t o ou
titulo, e nome,), servindo de auditor, F
(posto e nome ),
p

(posto e nome ), F

Capital Federal ( ou o logar onde for ) ,
F .........
F .........

F
( nome e posto da autoridade que convocar o conselho ). ( 58 a 60 )
( S5 ) Nota 48.
( otl ) Perante os conselhos do guerra são admittidos advogados. A r t . 154
do regulamento citado.
(" ) As audiências do conselho de guerra serão publicas, salvo si este, no
interesse da ordem geral da disciplina militar o da justiça, resolver tornal-as
secretas, sendo osta resolução tomada por termo e annunciada no mesmo acto
— Art. 226 do regulamento citado.
{ « 8 ) Arts. 12 a 18 e 290 a 297 do regulamento citado.
( 5 9 ) Arts. 168, 172 e 173 do regulamento citado.
( 6 t ) ) A fé* de offlcio, ou certidão de assentamentos do réo, deve ser logo
junta ao offlcio de convocação do conselho de guerra, salvo nos casos de deserção de oülcial do patente, em .que deve ser junta ao offlcio . de convocação
do conselho de investigação.

.........

de

........

( nome, etc. ), servindo de escrivão.
( rubrica ), auditor de
..........
MANDADO DE INTIMAÇÍU) DO RÉO

, (posto e nome ) o F

(posto e nome ), a quem dareis sciencia, constituird.es o mesmo
conselho de guerra.
Para testemunhas do processo indico-vos: F
,F
eF
Saúde e fraternidade.
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No mesmo dia, mez, anno e logar declarados no auto de informação do crime, dando-se andamento ao processo do roo
F ......... ( ou — dos réos F ........ F ........ F ........ ),
na conformidade do referido auto, mandou o presidente do conselho que fossem notificadas as testemunhas da accusação e intimado o mencionado réo, ou — os mencionados réos), afim de
comparecerem perante o mesmo conselho, cuja reunião ficou
marcada para o dia ......... ás .......... horas ......... .
no ......... ( indica-se o logar ), levantando-se a sessão por não
haver mais nada a tratar-se .
E para constar lavrou-se este termo, que eu F ........ ( nome,
etc. ), sob a direcção do Doutor Auditor de ........ escrevi.
F ......... (rubrica), auditor de ......... (25, 26 e 61 ).
Certifico que foram notificadas as testemunhas e expedido
mandado de intimação do réo ( ou — dos réos), afim de comparecerem no dia ......... ás ........ horas ........ conforme
foi determinado pelo presidente do conselho; do que passei a
presente certidão, que vae rubricada pelo ......... ( titulo o«
posto ), auditor de. .......

O conselho de guerra de que é presidente F ...... ( posto e

me ) manda a qualquer oficial de posto igual ao do réo ( ou —
nome)
n
e for areseninferior
inferia. — si
„. o_ réo
. _ _ ,for praça de pret ), a quem este for apresentando assiguado pelo .........
tado, estando
auditor de .........
que dirija-se
diri

( titulo- ou posto e nome )
(indica-se o logar

v

ou onde
onde possa
possa ser
ser o réo encontrado ), e ahi intime a
da prisão, ou

F
(nome, e t c . ) para comparecer ,no dia
do
mez
ás
horas da
perante o conselho
de guerra a que foi submettido e que se reunirá no
(indica-se o logar ), afim de assistir á inquirição de testemunhas
e ver-se processar pelo crime de
( quilifica-se o crime).
Djspacho de pronuncia no conselho do investigação:
(transcreve-se integralmente o despacho da pronuncia ). Auto de
informação do crime no conselho de guerra:
(transcreve-se integralmente este auto ). Eu F
( nome, etc. ) que o

As

formu,as para notificação de testo— s de. r o c e s s o no —

são idênticas
ás do
de guerra ~—
.
variante é de tal
quando o auditor subscrever os respectivos ofticios, e osia van»ii re ^ «~ —
modo simples, que dispensa a repetição das alludidas fórmulas — Arts. 147
§2", e 151 let. d, do regulamento citado.

— 149 -
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Sor.S

ou

nome

Capital Federal ( ou o logar onde for)

de.

F
( assignatura ), auditor de
Sala dos conselhos de guerra (logar )

de.

de
(62,63 e 64).
de

Ao Sr. F
( posto e nome da autoridade sob cujas ordens immediatas servir o rèo, ou do logar onde se achar ).
Reinetto-yos, em duplicata, o incluso mandado de intimação expedido pelo conselho de guerra a que foi subníettido o
roo F
( nome, posto, etc. ), peco-vos, a bem da justiça,
que o mandois cumprir na conformidade do seu teor, devolvendo-so-mo um dos mesmos mandados com a declaração de
— sciente — escripta pelo réo e certidão da respectiva entrega
passada pelo offlcial encarregado da intimação.
F

Saúde e fraternidade.
( nome e posto ), presidente ( 62, 63 e 64).

Certifico que dei cumprimento ao presente mandado de que
ficou — sciente — o réo F
( nome, ele. ) conforme sua
declaração escripta no mesmo mandado ; do que passei esta certidão.

de

Capital Federal ( ou o logar onde f o r )
F

de

( nome e posto ), encarregado da intimação.

Certifico que dei cumprimento ao presente mandado, de cujo
teor ficou — sciente — o réo F
( nome, etc. ), conforme o
testemunho de F
e F
.abaixo assignados,
visto não saber (não querer ou não poder ) o mesmo réo fazer a
competente declaração por escripto ; do que passei esta certidão.

de..Capital Federal (ou o logar onde for )
F.
jr

( 6 i l ) Arts.
citado.

de

( nome e posto ), encarregado da intimação.
> (assignaluras das testemunhas).
145, 146 e 147 § i», 151 e 197 §§ 2° e 3" do regulamento

C 3 ) Quando o ráo não tenha sido pronunciado no conselho de investigação'
este mandado somente conterá o « auto de informação do crime ».
fr.: '<"('*) Nos conselhos de guerra por orime de deserção de pvftç» de pret
ente mandado conterá somente o «auto de informação do crime».
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Aos
dias do mez do
do anno de
nesta Capital Federal (ou o logar onde f o r ) , no
(local da reunião ), reunido este conselho do guerra, foi apresentada a certidão de intimação do réo F
(ou dos
rêos F
eF
), afim de comparecer •( ou comparecerem ) perante o mesmo conselho, assistir (ou assistirem)
á inquirição de testemunhas e ver-se ( ou verem-se ) processar;
em seguida ao que, levantando-se os juis:es do conselho, o seu
presidente prestou em voz alta o compromisso do estylo, sendo
acompanhado pelos outros juizes ; do que para constar lavrou-se
este termo, que eu F
( nome, etc. ), sob a direcção do....
(titulo ou posto) auditor, escrevi.
F
( rubrica), auditor de
(65)
K logo á vista da fé de oílicios ( ou de certidão de assentamentos ) do roo F
e seu interrogatório ( s i houver )
no conselho de investigação, reconhecendo-se ser elle menor de
vinte e um annos, se lhe nomeou para curador a F
(nome, etc.), o qual, comparecendo em conseqüência desta nomeação, obrigou-se, sob compromisso, a dirigir e encamiuhar a
defesa do mesmo réo, usando de todos os recursos em lei admittidos; do que, para constar, lavrou-se este termo, que v;\e rubricado pelo presidente do conselho e assignado pelo ifefeíido
urador. Eu F
( nome, etc.), sob a direcção do
, titulo ou posto), auditor, que o escrevi.
F
(rubrica), presidente.
F
(assignatura ), curador.
F
(rubrica ), auditor de
(66)
Em seguida pelo presidente do conselho foi o réo advertido
de que lhe era permittido requerer tudo quanto julgasse útil
á sua defesa, exprimindo-se com liberdade e moderação, sem
faltar ao respeito devido ao tribunal, respondendo o roo que
requeria
( o u — e nada requerendo o réo), presentes
as testemunhas, passou o juiz interrogante a inquiril-as na
fôrma que se segua; do que para constar lavrou-se este termo
que eu F
(nome, etc. ) sob a direcção do
(titulo
ou posto) auditor, escrevi.
F
( rubrica), auditor de
( 67 e 68)
dos juizes do conselho de guerra acha-se
do
estabelecida no art. 198 do regulamento
( G G ) Art. 155 do regulamento citado.
sã, variauuu ouv^o««*,«
( 6 7 ) Este termo não admitte uma, fórn
i a 225 do regulamento
menta segundo os incidentes, á vista dos
citado.
Io réo P
, (seu, adTermo de aggravo — E logo foi dito pelo a decisão do conselho que
\u curador) que, não se conformando conr to do processo para o Su.-„ ,IQ
— t _ _ aeraravava no a'
este termo, proseguindo o conselh»
("~ J A

1UJ.-IUUU-

--
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1

a

testemunha

P
(nome, naturalidade, idade, estado, profissão e
residência ) aos costumes disss nada (ou declarou ser parente
em..... grão, amigo ou inimigo
), testemunha que, sob
compromisso legal (ou juramento ), affirmou dizer a verdade do
que soubesse e lhe fosse perguntado.
Sendo
lhe foi
lido ?inquirida sobre o auto de informação do crime que
Respondeu que sabia por ter visto ( ou que sabia por ouvir
dizer)
que
(refere-se tudo quanto disser a testemunha, etc.)
Sendo-lhe mais perguntado ?
Respondeu
Dada a palavra ao réo para contrariar a testemunha, pelo
mesmo
(menciona-se o que disser o
réo
). roo foi dito que
Por intermédio do juiz interrogante pelo réo foi:
Perguntado ?
Respondeu
E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; pelo que deu-se
por findo o presente depoimento, que, depois de lido e achado
conforme, assigna (ou assigna F
por ella testemunha
por não saber escrever, ou não poder assignar, sendo lido perante
ambos o mesmo depoimento) com o juiz interrogante. Eu F .....
(nome,
etc. ) sob a direcção do
(titulo ou posto), auditor,
que
o escrevi.
P
P
F
F

( rubrica do presidente do conselho ).
( assignatura do juiz interrogante ).
( assignatura da testemunha).
(rubrica), auditor de

F

2a testemunha

3a testemunha

— 39 —

, marcando o presidente o dia
-• do mez.........
a
.. horas
para nova reunião ; do que, para
ás
constar, lavrou-se este termo, que eu F......... (™me, etc.),
sob a direcção do
( t*M» ou posto), es
p
(rubrica), auditor de
(69)

OFFICIO DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZES

Repartição do
( commando ou o que for, com
designição do logar)
de
de
Ao Sr. F
(posto e nome do presidente do conselho ).
Achando-se impedido de servir como juiz no conselho de
guerra a que responde o F
, e de que sois presidente,
F.(posto e nome), em conseqüência de
( menciona-se o motivo ), nomeio para substituil-o F..
( posto e nome), a quem dareis sciencia para os fins convenientes.
Saúde e fraternidade.
F
( nome e posto da autoridade que convocar o conselho). (70)
Aos
dias do mez de
do anno de
nesta Capital Federal (ou o logar onde for ), no
( local
da reunião), reunido este conselho, o seu presidente apresentou o offlcio do
( designa-se a autoridade que tiver
mandado o officio), que adeante vae junto, de nomeação
do juiz F
(posto e nome ), em substituição do F
(posto e nome ) qua
(se acha enfermo ou escusou-se
por suspeito ou foi dado e julgado suspeito), sendo em seguida lidas pelo
( titulo ou posto), auditor, todas as
peças do processo ao juiz recem-nomeado, de que ficou este bem
inteirado. E para constar lavrou-se este termo, que eu F
(nome, etc. ), sob a direcção do
( titulo ou posto ), auditor,
escrevi.
F....'

( rubrica ), auditor de.

E não sendo possível ao conselho proseguir em seus
trabalhos,visto
(menciona-se o mrtieo ), foi suspensa
em seus trabalhos. Eu F..
(titulo
ou posto),
auditor F
do
regulamento
citado.

(nome, eto.), que o escrevi, sob a direcção do
( riibi-ieu ), auditor de
— Art. 223

— 152 -

( 6 9 ) Toda a vez que o conselho, por qualquer circumstanoia, não puder
continuar om seus trabalhos, encerrat-so^h» a sessão, lavrando-ie este
termo.
( T 0 ) Arts. 7°, 15 o 287 do regulamento citado.

_ — 153 -

— 40 ~
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ACAREAÇÃO OU CONFRONTAÇÃO

(71)

Perguntado o que tinha a dizer acerca da aecusação que
lhe foi intentada, constante do auto de informação do crime e
«uanto diser o réo).
u n t a d o í i n h a f a c a a l l e g a r , verbalmente ou por
escriptofou provas que justificassem a sua

DEPRECADA

- (72)
v "*/

Não havendo mais testemunhas de accnsação a inquirir-se,
o achando-se o conselho sufllcientemente esclarecido com as
que depuzeram, resolveu que fíwse interrogado o réo, suspendendo-se a sessão e designando
fiAsiannnri^ o« presidente o dia
as
horas
para „o comparecimento do mesmo
f
réo no
( indica-se o logar da reunião ) ; do <jue para
constar lavrou-se este termo, que eu F
(nome, etc.), sob
a direcção do
(titulo ou posto ), auditor, escrevi.
F
( rubrica ), auditor de

conforme, vae rubricado pelo presidente do coA?se h°>
pelo juiz interrogante e pelo roo (ou por
visto não saber, não poder ou não querer o
Eu F ....... (nome, etc.) sob a direcção do
posto ), auditor, que escrevi.
F
F
F
ou)™
F

Aos
dias do mez de
do anno de
,
nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ), no
•
( local da reunião ), reunido este conselho e achando-se presente
o réo, passou este a ser interrogado na forma que só segue ;
do que para constar lavrou-áo este termo, que eu F
(escrevi.
nome, etc.), sob a direcção do
(titulo ou posto), auditor,
F

• • • • ( rubrica ), auditor de.

™

( rubrica do presidente ),
( assignatura do juiz interrogante ).
( assignatura do réo ).
[ ( assignaturas de duas testemunhas pelo réo).
( rubrica ), auditor de

E não podendo o conselho proseguir em seus trabalhos em
conseqüência do prazo concedido ao réo afim de apresentar a
sua defesa esoripta e testemunhas para comproval-as, suspendeu-se a sessão, sendo paio presidente designado o dia
ás.... horas
para nova reunião ; do que para constar
lavrou-se este termo, que eu F
( nome, etc. ) , sob a direcção do
(titulo ou posto), auditor, escrevi.
F

( rubrica ), auditor de

,.. ( 73 )

INTERROGATÓRIO

Perguntado qual sau nome, naturalidade, idade, filiação,
estado, praça e corpo a que pertenci», i

com
^'^£^:^&^^^^\<^^tí^T,
de infantaria (iZ^iftSÂÜt. & f
°«
-•
p rtM

cavallaria, etc.)

ao

Aos
dias do mez
do anno de
nesta Capital
Federal ( ou o logar onde for ) no
( local da reunião ),
reunido esto conselho, pelo réo foi apresentada e lida sua
defesa esoripta, com os documentos ( si houver ), a saber
( designam-se os documentos), que tudo adeante vae junto, do que,
para constar, lavrou-se estelermo, que eu F
(nome, etc.),
sob a direcção do
(titulo ou posto ) , auditor, escrevi.
B logo sendo presentes as testemunhas do réo passaram a
ser inquiridas pelo juiz interrogante, cada uma por sua vez,
da accordo com os quesitos pelo mesmo réo propostos e na
) Arts, 201, 205 e 206 do regulamento citado.

— 154 -
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fôrma que se segue ; do que, para constar, lavrou-se este termo
que eu F
( nome, etc. ), sob a direcção do
(titulo ou posto ), auditor, escrevi,
F

, ( Condemnação )

( rubrica ), auiitor d e . . . . . . . . ( 33 e 34 )
1a testemunha

F
4

2a testemunha

F

Vistos e examinados estes autos, documentos, depoimentos d e
testemunhas, interrogatórios e mais peças, o conselho, por
unanimidade ( ou maioria) de votos, julga plenamente provado
que o roo F
(nome, etc.} commetteu o crime de
(qualifica-se o crime, fazendo-se um resumo do facto ) ; e portanto condemna o mencionado réo a
(indica-se o tempo)
de prisão
(simples ou com trabalho), como incurso no
rão máximo (médio ou mínimo, conforme as circumstancias)
o art
do Código d
(ou da lei ou do regulamento), attendendo a que o referido facto criminoso se acha
revestido das circumstancias aggravantes previstas no art
do citado código (ou da citada lei ou do citado regulamento), suspensa, porém, a execução dosta sentença em conseqüência da appellação necessária interposta para o Supremo
Tribunal Militar, na fôrma da lei.
Sala das conferências do conselho de guerra (indica-se o
log^r), em.
de
....de

f

3a testemunha
( 33 e 34 )

Em seguida declarou o presidente do conselho que, estando
concluídas todas as diligencias e observadas aa formalidades
do processo, concedia a palavra ao roo ( seu advogado, ou
curador ), para adduzir as provas que tivesse em sua defesa
( do seu constituinte ou curatelado ), o que (indo ( ou nada allegando o réo), consultados os juizes em gecal sobre si careciam
de outros esclarecimentos, como nada fosse exigido, retirou-se
o conselho para a sala das conferências, afim de poder deliberar ( ou ordenou o presidente que o auditório se retirasse
afim de poder o conselho deliberar); do que para constar lavrou-se este termo, que eu F
( nome, etc. ), sob a direcção do
(titulo ou posto ), auditor, escrevi.
F
( rubrica ), auditor de.
E logo, reunido o conselho em conferência secreta, foi,
pslo
(titulo ou posto ) auditor, feito um relatório verbal,
expondo o facto ( ou factos ) sobre que versava a accusação,
o que concluído, o presidente do conselho convidou os juizes a
se pronunciarem em discussão, terminada a qual passou-se ao
julgamento, sendo recolhidos os votos a começar do
(titulo ou posto ), auditor e seguindo-se-lhe os outros juizes a começar do mais moderno ; do que, para constar, lavrou-se este
termo que eu F
( nome, etc.), sob a direcção do
(titulo ott posto ) auditor, escrevi.
F

SENTENÇA.

F
F
F
F
F
F
F

(assignatura), auditor de
(posto e nome), presidente.
(posto e nome), interrogante.
(posto e nome), juiz.
(posto e nome ), juiz.
(posto e nome), juiz.
, (posto e nome), juiz. ( 7 4 )
(Absolvição )

Vistos e examinados estes autos, documentos, depoimentos de
testemunhas, interrogatórios e mais peças, o conselho, por
unanimidade (ou maioria} de votos, absolveu o réo F........
(nome, efc.; da aecusação que lhe foi intentada pelo crime
de
(qualifica-se o crime ) ; porquanto a prova colhida
contr.i o mesmo réo, insuficiente e fraca, não offerece fundamento para sua condemnação, ficando, porém, suspensa a ex-

( rubrica ), auditor de.
poderá ser

Em seguia i á votação, e em conseqüência desta, foi por mim
auditor escripta a seguinte
~- 156 -

— 157

modificada
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ecução desta sentença em conseqüência da appellação necessária
interposta para o Supremo Tribunal Militar, na fôrma da lei.
Sala das conferências do conselho de guerra f indica-se o
logar ) em
de
de
F
F
F
F
F
F
F

(assignatura ), auditor de
(posto e nome), presidente.
(posto e nome), interrogante.
(posto e nome ), juiz.
(posto e nome ), juiz.
(posto e nome), juiz.
(posto e nome), juiz. (74 e 75 )

( Absolvição)
Eu F
( titulo ou posto e nome ), na qualidade de
auditor, servindo no conselho de guerra a que foi submettido
o réo F.
( nome, etc,), faço saber a este que o mesmo
conselho absolveu-o por unanimidade ( ou maioria ) de votos,
da accusação que lhe foi intentada, devendo subir, sem perda
de tempo, os autos do processo respectivo para o Supremo
Tribunal Militar, em conseqüência da appellação necessária
interposta para o mesmo Tribunal. Eu F
( nome, etc ).
que o escrevi, sob a direcção do
( titulo ou posto),

auditor.
UVVA .

Capital Federal ( ou o logar onde f o r )

E logo foi lida a sentença do conselho em publica audiência
pelo
(titulo ou posto), auditor; e, achando-sa_ o réo
presente, delia intimado (ou — e, não achando-se o réo presente, expediu-se mandado de sua, intimação), encôrrando-se este
processo para fazer-se remessa dos autos respectivos ao Supremo Tribunal Militar por intermédio de........ (designa-se a
autoridade) que convocou este conselho; do que, para constar,
lavrou-se este termo, que eu F
(nome, etc.), sob a direcção do
(titulo ou posto), auditor, escrevi.
F
(rubrica), auditor de
(82)
MANDADOS DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

F
( assignatura ), auditor de.
Sala do conselho de guerra ( l o g a r )..

de Capital Federal ( ou o logar onde f o r )
F
(assignatura ), auditor de

de

de,

Ao Sr. F
(posto e nome da autoridade sob cujas
ordens immediatas achar-se o réo ) .
Remettendo-vos, de ordem do presidente do conselho, o
incluso mandado de intimação da sentença do réo F
(nome, etc. ), peço que vos digneis fazer com que o referido
mandado seja entregue ao dito réo.
Saúde e fraternidade.
F
( assignatura ), auditor de....
Sala do conselho de guerra (logar )

(CondemnaçSo)

Eu F
(titulo ou posto e nome), na qualidade de
auditor, servindo no conselho de guerra a que foi submettido
o réo F
(nome, ele. ), faço saber a este que o mesmo
conselho condemnou-o por unanimidade ( o u maioria ) de
votos a
(indica-se o tempo) de prisão
( simples
ou com trabalho), como incurso no art
do Código
( o u da lei, ou do regulamento), devendo subir, sem perda
de tempo, os autos do processo respectivo para o Supremo Tribunal Militar, em conseqüência da appellação necessária interposta para o mesmo Tribunal. Eu F
(nome,
) que o escrevi, sob a direcção do,
(título
ou
posto),etc.
auditor.

de

do.

de..

de.
Ao Sr. F
(posto e nome com designação da autoridade que convocou o conselho ).
Remettendo-vos os autos inclusos do processo a que respondeu em conselho de guerra o réo F
( nome, etc ),
peço que vos digneis dar aos mesmos autos o competente destino.
Saúde e fraternidade.
F

( assignatura ), auditor

de
CONSELHO DEVOLVIDO PEf.O SUPREMO TKIBÜNAL MILITAR

7S

( ) Quando a absolvição fív decidida por unanimidade d« votos
terá os offeitos da menagem nos casos om que esta possa ser concedida
— Arts. 189, 130, 131 e 132 do regulamento citado.
— 158 —

Aos
dias do mez de
do anno de
nasta C.ipital Federal ( ou o log-.tr onde f o r ) , no
(local da reunião, ), reunido novamente este conselho
159 -

de

-r 47 —

46
guerra, foi pelo
( titulo ou posto ), auditor lido o
accordão do Supremo Tribunal Militar, pelo qual foi julgado
nullo e devolvido este processo, em conseqüência de terem sido
preteridas formalidades substanciaes
(ou pelo qual...,
etc.) • e para dar-se cumprimento ao referido acoordão o conselho proseguiu em seus trabalhos, inquirindo de novo as testemunhas, interrogando o réo
( ou fazendo o que for
ordenado pelo alludido accordão ) ; do que, para constar, lavrou-se este termo, que eu F
( nome, etc.), sob a direcção do
(titulo ou posto ), auditor, escrevi.

F.

. ( rubrica ), auditor de

( 76 e 77 )

OFFICIO DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE INQUIRIÇÃO

Repartição do
(commando ou o que for, com designação
do logar )
de
de
Ao Sr. F
( posto e nome do presidente ).
Convocando o conselho de inquirição afim de serem tomados
08 depoimentos das testemunhas abaixo arroladas, lia conformidade da deprecada expedida pelo conselho de investigação ( ou
de guerra ) a que está respondendo o réo F
( nome,
etc. ), em.
( indica-se o logar ), como tudo consta dos
papeis annexos ; iiomeio-vos para, na qualidade de presidente,
cornos juizes F
(posto e nome ), servindo de interrogante e F
(titulo e nome ) de auditor, a quem dareis
ciência, constituirdes o referido conselho de inquirição.

Consslho ds inquirição

Saúde e fraternidade.
( nome e posto da autoridade que convocar o con-

F..
selho ).
CAPITAL FKDERAL ( ou o logar onde for )

R.OL, DAS TESTEMUNHAS

18.
AUTUAÇÃO

Aos
dias do mez de
do anno de
,...
nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ) foram entregues
ao doutor F
auditor nomeado, um offlcio do F
(posto e nome com, designação da autoridade ), a deprecada
expedida pelo conselho de investigação (ou — de guerra, ), funccionando em
(indica-se o logar ), e mais peças annexas,
que tudo adeante vae junto ; doque lavro este termo. Eu F
( nome, etc. ), servindo de escrivão sob a direcção do doutor
auditor, que o escrevi.
F

( rubrica ), auditor de

( 78 )

( 7 6 ) Como é fácil da ver, este caso apresenta variantes innumerae, não
admittindo a indicação da um encadearnento de fórmulas— Arts. 159 a 162
do regulamento citado,
( " ) Quando se der o caso de nullidada de todo o processo, a autoridade
competente providenciará sobre sua renovação, convocando os conselhos respectivos.
( 78 ) Folha 1.

— 160 —

F

( testemunha

F
F

(
(

»
>

)
) (79)

(

DEPRECADA )

Sala do conselho de investigação ( ou—de guerra ) no
( indica-se o logar ), em
de
de
Ao Sr. F
( posto e nome da autoridade a quem for dirigida a deprecada).
Tendo o conselho de investigação (ou—de guerra ) de que sou
presidente, a que responde F
(nome, etc.), deliberado,
para melhor esclarecer-se, que fossem inquiridas as testemunhas
F
F
etc., as quaes, estando sob vossa jurisdicção, por circumstancias especiaes, na conformidade do
disposto no ar t. 80 do Regulamento Proc. Crim. Militar, se
acham impossibilitadas de comparecer perante o referido conselho ; peço-vos a convocação de um conselho de inquirição para

(>• ) Arts. 80 a 87 do regulamento citado.
— 161 —
S70

11 —

—• -48 —
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ouvir as indicadas testemunhas, de aceordo com o art 81 e
guintes do citado regulamento, para o que vos reme t to os

QUESITOS PROPOSTOS PELO CONSELHO DE GUERRA
l8

de

F

Saúde e fraternidade.
( nome e posto ), presidente.
QUESITOS PROPOSTOS PELO CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO
l"

O que sabo a respeito do facto criminoso attribuido
a F.
( nome, etc. ) de haver este
( completa-se
o quesito com um resumo do facto ) ?
(iodos idênticos aos do conselho de investigação)

2°
Foi com effeito o indiciado autor desse crime ?

3°

QUESITOS PROPOSTOS PELO RÉO

No caso afflrmativo, houve cúmplices ?

1°

4"
Existem circumstancias attenuantes e aggraVantes ?
( Seguem-se outros quesitos, conforme o caso exija. )
( E assim por deante j.
QUESITOS PROPOSTOS PELO INDICIADO

logar ) em

E assim por deinte ).
Sala do conselho de investigação, no
o logar ) em
de
de
F
F
F

( nome e posto ), presidente.
( nome e posto), inteirogante.
( nome.
nome, etc. \.
), anAHn-n
auditor rio
de.
( assignatura do réo ).

(indica-se

Sala do conselho de guerra no

1°

(indica-se

F
F
F
F
F
F.
F
F

de

de

( nome e posto ), presidente.
( nome e posto ), interrogante.
( nome, etc. ) auditor de
( nome e posto ), juiz.
( nome e posto ), juiz.
(nome e posto ), juiz,
( nome e posto ), juiz.
( assignatura do réo ).

Aos
dias do mez de
do anno de
(ou
— .Ajò mesmo dia, mez e anno declarados na oMtuação de fls. )
nesta Capital Federal ( ou o logar onde for ) no.
( in-

P. c. M — 4 —
— 162 —

o

— 51 —

50

conselho de inquirição composto do

do F
( posto e nome ) e do
(titulo e nome ), ahi presentes as testemunhas F

que ou F
escrevi.
F

etc., passou o juiz interrogante a inquiril-as, na
se segue ; do que para constar lavrou-se este termo
(nome, etc. ), sob a direcção do doutor auditor,
( rubrica), auditor de

(80 e 81)

1a testemunha
F..
(nome, naturalidade, idade, estado, profissão e residência ), aos costumes disse nada ( ou — declarou ser parente
em
grdo, amigo ou inimigo do
) testemunha

que, sob compromisso legal, afflrmou dizer a verdade do que
soubesse e lhe fosse perguntado. E sendo inquirida sobre os
quesitos que lhe foram lidos, não só propostos pelo conselho de
investigação (ou — d e guerra ), como também pelo indiciado ( ou
— e pelo 'rèo ) ?
Respondeu: quanto ao 1°, proposto pelo conselho de investigação ( ou — de guerra ) que
( refere-se tudo quanto disser
a testemunha ); quanto ao 2° que
( E assim por deante, inclusive os quesitos propostos pelo indiciado ou rèo ). E nada mais disse, nem lhe foi perguntado;
pelo que deu-se por findo este depoimento que, depois de lhe ser
lido e o achar conforme, assigna ( ou — assígna F
por ella

testemunha, por não saber escrever ou não poder assignar, sendo
lido perante ambos o mesmo depoimento ) com o juiz interrogante.

Eu F
( nome, etc. ), sob a direcção do doutor auditor,
que o escrevi.
F

F
F

F

( rubrica, ) presidente.

(assignatura do juiz interrogante).
( assignatura da testemunha ).

( rubrica ), auditor de

2a testemunha
3a testemunha

para constar lavrou-se este termo, que eu F
( nome, etc. ),
sob a direcção do doutor auditor, escrevi.
p
(rubrica), auditor de
(82)
Capital Federal, 15 de janeiro de 1896.
DELFIM CARLOS DE CARVALHO.
FRANCISCO PEREIRA PINTO.
MIRANDA REIS.
R. GALVÃO.
Tu DE N EIVA.
C. NlEMBYER.

C. NETO.
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA.
ANTÔNIO AUGUSTO CARDOSO DE CASTRO.
JOSÉ NOVAES DE SOUZA CARVALHO.
ANTÔNIO CAETANO SEVE NAVARRO.

FÓRMULA PARA A INTIMA.QÃO DAS SENTENÇAS
TRIBUNAL MILITAR

Para melhor observância dos arts. 237 a 239 do regulamento
processual militar, de 16 de julho de 1895, fica estabelecida a
íórmulaque se segue para a intimação das sentenças do Supremo
Tribunal Militar.
Certifico, deaccordocomo disposto nos §§ 1° e 2° do art. 238
do regulamento processual, de 16 de julho de 1895, que presentes
as testemunhas F
eF
intimei ao rèo F
(posto e nome ), da sentença de
a que foi condemnado
pelo Supremo Tribunal Milíta.r
como incurso
conforme se acha publicado na ordem do dia do exercito n
de
de
de 18
"
Quartel do (
corpo ), na
(logar onde ) em
•de
de 18
F

— 164

( posto e nome do intimado ).

Como testemunhas:
F
F

C°) Os incidentes qua occorreremno processo serão mencionados em termo
especial, sem ofTensa do disposto no ar t. Sido regulamento citado.
( 8 I ) Si por qualquercircumstancia o conselho tiver de reunir-se em mais
da uma sessão, lavrar-se-ha termo de encerramento e abertura de cada uma

DO SUPREMO

a

( posto e nome).
(pasto e nome).

c o n s e a n d o - s e e» branco a, que se seguirem ao termo de encerrae remessa do processo - Art. 303 do regulamento atado,
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